
− ١ −  



− ٢ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣ − 

אאא 
 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسـنا ومـن 
سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فهو املهتدِ ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إلـه 

 :, وبعدإال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 :فلقد امتن اهللا تبارك وتعاىل عىل هذه األمة باالستقامة فقـال عـز مـن قائـل 
نُ ﴿ يـامَ ِ الَ اإلْ ـا الْكِتَـابُ وَ ي مَ رِ تَ تَـدْ نـْ ـا كُ ا مَ نَ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً يْنَا إِلَيْكَ رُ حَ لِكَ أَوْ ذَ كَ وَ

ا  بَادِنَ نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ ي بِهِ مَ ْدِ ا هنَ نَاهُ نُورً لْ عَ لَكِنْ جَ يمٍ وَ تَقِ سْ اطٍ مُ َ ي إِىلَ رصِ دِ إِنَّكَ لَتَهْ  ﴾وَ
)١()٥٢: الشور(. 

: رجاء املسلم يبتهل إىل اهللا يف كـل صـلواته أن هيبـه إياهـا: واالستقامة هي 
يمَ ﴿ تَقِ اطَ املُْسْ َ ا الرصِّ نَ دِ  ).٥: الفاحتة( ﴾اهْ

ظمـى, ونقيضـها االنحـراف والزيـغ عـن   نَّةٌ كـرب ونِعمـة عُ فاالستقامة مِ
الٌ عىل صاحبه وعىل أمته, ومن هنا كانـت أمهيـة هـذه الطر بَ وَ ةٌ وَ لَكَ هْ يق السوي مَ

 ).آثاره ونتائجه: االنحراف العقدي(الورقة البحثية التي أقدمها لدراسة 
» االنحـراف العقـدي«واالنحراف مشارب وألوان, وما يعنينا هنا إنـام هـو 

 . خاصة
حـراف ملنحرف ومـا هـو االنواحلق أنه ليس من السهل حتديد ما هو الفكر ا

العتبارات عـدة, ) الفكر(لتباس يف هذا املصطلح الل) عىل وجه العموم(الفكري 
قد تدخل فيها خصوصيات كل جمتمع وطبيعته الثقافية, واختصـاص البـاحثني, 

 .واهلدف من التعريف نفسه
: هـو) والفكر املنحـرف(لكن يمكن القول باختصار أن االنحراف الفكري 

مـن الفكـر الـذي خيـالف القـيم الروحيـة واألخالقيـة واحلضـارية  ذلك النـوع
                                                 

املعجـم ): القاهرة(, جممع اللغة العربية ٩/٤٢لسان العرب : , ابن منظور٢/٤٢مقاييس اللغة : ابن فارس: انظر) ١(
 ).مادة حرف( ١٦٧الوسيط ص 
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للمجتمع, وخيالف الضمري املجتمعي, وأهم من هذا كلـه هـو ذلـك النـوع مـن 
الفكر الذي خيالف املنطق والتفكري السـليم, ويـؤدي إىل رضب وتفكـك وحـدة 

 .)١(كيان املجتمع
ينـا أن نراعـي أن فإذا كان بحثنا يتعلق بـاالنحراف الفكـري يف بالدنـا, فعل

 . املعايري املرتبط هبا الفكر هنا هي معايري اإلسالم
 .ومن هنا يكون املدخل لبيان معايري االنحراف يف اإلسالم

 :معايري االنحراف يف اإلسالم
لإلسالم نظرته املتميزة يف تأكيد السلوك السـوي وحتديـد انحـراف األفـراد 

واملعـايري الفرديـة واالجتامعيـة واجلامعات, إذ وضع منظومة متسـقة مـن القـيم 
 :وتتآزر مع النظم االجتامعيـة; قـال تعـاىل, تتالءم مع فطرة اإلنسان وسنن احلياة

ـقَى﴿ الَ يَشْ لُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ ممـا جيعـل هـذه املنظومـة ) ١٢٣: طـه( ﴾فَ
يَّة هي املعيار الذي يصلح بل جيـب أن تـرد إليـه أي منظومـة قِ  يَمِ يَّـة أخـر القِ يَمِ

ةً ﴿ :لتعرف مد قرهبا من الصواب أو بُعدها عنه; قال تعاىل مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ
ىلَ النَّاسِ  اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ  ).١٤٣: البقرة( ﴾وَ

بدرجاتـه  − إلسـالم تقـوم عـىل االبتعـادومن ثم فإن معايري االنحراف يف ا
تميزة التي جاء هبا اإلسالم, ويمكن مـن اسـتقراء عن منظومة القيم امل − املختلفة

نصوص القرآن والسنة استخالصُ الصـور األسـاس لالنحـراف, وهـي ترتكـز 
ضَ ﴿ :حول البعد عن منهج اهللا املتمثل يف األوامر والنواهي; قال تعاىل ـرَ نْ أَعْ مَ وَ

مَ الْقِ  وْ هُ يَ ُ رشُ نَحْ ا وَ نْكً ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ىعَ مَ ةِ أَعْ  ).١٢٤: طه( ﴾يَامَ
امَ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ـِ تُمْ هبِ كْ َسَّ ا متَ لُّوا مَ نْ تَضِ نِ لَ يْ رَ مْ أَمْ تُ فِيكُ كْ رَ ـنَّةَ : تَ سُ كِتَـابَ اهللاِ وَ

بِيِّهِ   .)٢(»نَ
                                                 

 .١٣٢األرسة ودورها يف وقاية أبنائها من االنحراف الفكري ص : أحسن مبارك طالب. د) ١(
 .القدر, باب النهي عن القول بالقدر) كتاب(وطأ, رواه مالك يف امل) ٢(
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 : مظاهر االنحراف الفكري وأسبابه
االنحراف الفكري معنى واسع جـداً يبـدأ بالعقالنيـة بـاملعنى الـذي يعانـد 

, وينتهي باإلحلاد باملعنى الذي ينكر اخلالق موجد الكون ومـدبره, النص وحيادده
يف غـري  − إىل طريق املهالك هذا إال العقل وما قاد... وبينهام أهواء كثرية ال تنتهي

ضع يف غري موضعه وجتاوز حدوده −بصرية من نور الرشع   !حني وُ
لـة لفـرق ر; فتت املـوقد ظلت مسألة حتكيم العقل مدخالً ألهواء ال تنحص

وطوائف عرب التاريخ اإلسالمي, وجرأهتم عىل اخلروج عن نصوص الوحي, إما 
بردها من األصل أو بأعامهلا عىل أوهي مراتـب الظـن الـذي تـرده أدين معارضـة 

 ..ال يستبينون فيها وجه تعليل ألحكام الرشع ومقاصده , عقلية عندهم
 : يقول ابن القيم

فساد العامل وخرابه إنام نشـأ مـن تقـديم كل من له مسكة من عقل يعلم أن (
تحكم هذان األصالن الفاسدان ـوما اس, واهلو عىل العقل, يـرأي عىل الوحـال

فال إله إال اهللا , د أمرها أتم فسادـة إال فسـويف أم, هـالكـتحكم هـيف قلب إال اس
وأحيـي , وأميت هبا من هـد, وأثبت هبا من باطل, كم نفي هبذه اآلراء من حق

وأكثـر ... مـن معقـل اإليـامن وعمـر هبـا مـن ديـنوكم هدم هبا , هبا من ضاللة
وهم الـذين ... اآلراء الذين ال سمع هلم وال عقلأصحاب اجلحيم هم أهل هذه 

ـعِريِ ﴿ :يقولون يوم القيامة ابِ السَّ ـحَ ا يفِ أَصْ نـَّ ـا كُ ـلُ مَ قِ عْ عُ أَوْ نَ ـمَ نَّا نَسْ  ..)﴾لَوْ كُ
 .)١()١٠: امللك(

سط بني ذلك عدم إعامل العقل مع دليل الوحي, فمنهج اإلسالم و وال يعني
 ....الغايل واجلايف يف كل باب

 : يقول الشاطبي
إذا تعاضد النقل والعقل عىل املسائل الرشعية فعـىل رشط أن يتقـدم النقـل (

                                                 
 ).١/٧٣(إعالم املوقعني ) ١(
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فال يرسح العقل يف جمال النظر إال بقدر , فيكون متبوعاً ويتأخر العقل فيكون تابعاً 
 .)٢()والعقل إنام ينظر من وراء الرشع: (ويقول ,)١()ه النقلما يرسح

وإنام الغرض أن ننفي أن يكون للنقل معارضة رصحية مع عقـل رصيـح, أو 
ن إالناس ألهواء اخللق , حتى يقـال  أن يكون الوحي قد ترك أمرا من جليل أمور

 .نالعقل يستقل بام مل يأت به رشع بوجه من الوجه يف مسائل امللة والدي
 : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

املنقول الصحيح ال يعارضه معقول رصيح قط, وقد تأملت مـا تنـازع فيـه (
رحية شـبهات فاسـدة يُعلـم بالعقـل ـالناس, فوجدت ما خالف النصـوص الصـ

ونحن نعلم أن الرسـل . ..رعـبطالهنا, بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوافق للش
ون بمحاالت العقو ربِ ل, بل بمحارات العقول, فال خيربون بام يعلـم العقـل ال خيُ

  .)٣()انتفاءه, بل خيربون بام يعجز العقل عن معرفته
 : ويقول الغزايل

رع مل يتبني إال بالعقـل فالعقـل ـاعلم أن العقل لن هيتدي إال بالرشع, والش(
يكـن اء, ولن يثبت بناء مـا مل كاألس, والرشع كالبناء, ولن يغني أس ما مل يكن بن

ر مـا مل يكـن ـوأيضاً فالعقل كالبرص, والرشع كالشعاع, ولن يغنـي البصـ... أس
ـدْ ﴿ :فلهـذا قـال تعـاىل. رـشعاع من خارج, ولن يغني الشعاع ما مل يكـن بصـ قَ

نَ اهللاِ مْ مِ كُ اءَ بِنيٌ جَ كِتَابٌ مُ ي بِهِ اهللاُ )١٥( نُورٌ وَ ْدِ مِ هيَ ـالَ بُلَ السَّ هُ سُ انَ وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ  مَ
يمٍ  ــتَقِ سْ اطٍ مُ َ هيِمْ إِىلَ رصِ ــدِ ْ هيَ ــهِ وَ نِ ــورِ بِإِذْ تِ إِىلَ النُّ ــامَ ــنَ الظُّلُ مْ مِ هُ جُ ــرِ ْ خيُ  ﴾)١٦(وَ

فام مل يكن زيـت مل , وأيضاً فالعقل كالرساج والرشع كالزيت الذي يمده). املائدة(
: حيصل الرساج, وما مل يكن رساج مل يضئ الزيت, وعىل هذا نبه اهللا سبحانه بقوله

ضِ اهللاُ﴿ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ ىلَ نُورٍ ﴿ :إىل قوله ﴾ نُورُ السَّ  .﴾نُورٌ عَ
                                                 

 .١/٨٧: املوافقات) ١(
 .١/٣٨: املرجع السابق) ٢(
 ].١/٨١[درء التعارض ) ٣(
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داخـل, ومهـا متعاضـدان, بـل فالرشع عقل من خارج, والعقـل رشع مـن 
 .)متحدان

, العقـل ال يشـع نـوراً : (ويقول األستاذ عبدالوهاب املسريي يف هذا البـاب
 .)١()ولكنه موصل جيد للنور والظالم

بـدأ  − كـام قـدمنا − قل حلدوده إىل انحرافٍ فكري خطريلقد أد جتاوز الع
 ... نتهى باإلحلاد, وبينهام أهواء كثرية ال تنتهي ابالعقالنية, و

فـيام  − بكـل أسـف − هذه املهالك هو اإلحلاد حيـث تفشـىولقد كان أشد 
, أقلق املصلحني  :حولنا تفشياً بيناً

مكنـة, وهلـا أسـباب ظاهرة تقع يف بعـض األزمـان, ويف بعـض األ واإلحلاد
وجماالت متعددة وصور خمتلفة, وما يعنينا هنا هو الكالم يف آثـاره ونتائجـه عـىل 

 .األمن واملجتمع
 .وقبل ذلك حيسن بنا أن نذكر معنى اإلحلاد, ثم نذكر آثاره

امليل عن االستقامة, ولذا يُطلق : اإلحلاد يف أصل اللغة: حترير مفهوم اإلحلاد
 .وغريه من أصحاب املعاجم اللغوية )٢(ذكر ابن فارس عىل معانٍ عديدة, كام

 :وقد جاء ذكر اإلحلاد يف القرآن يف ثالثة مواضع
هللاِِ﴿ −١ ئِهِ وَ ــامَ ونَ يفِ أَسْ ــدُ لْحِ ينَ يُ ــذِ وا الَّ رُ ذَ ــا وَ َ وهُ هبِ عُ ــادْ ــنَى فَ سْ ءُ احلُْ ــامَ َسْ  األْ

لُونَ  مَ عْ انُوا يَ ا كَ نَ مَ وْ زَ يُجْ  ).١٨٠: األعراف( ﴾سَ
وا إِنَّ ﴿ −٢ رُ فَ ينَ كَ بِيلِ اهللاِ الَّذِ نْ سَ ونَ عَ دُّ يَصُ اهُ وَ نـَ لْ عَ ي جَ امِ الَّذِ رَ دِ احلَْ جِ املَْسْ  وَ

يمٍ  ابٍ أَلـِ ـذَ ـنْ عَ هُ مِ قْ ذِ مٍ نُ ادٍ بِظُلْ دْ فِيهِ بِإِحلَْ رِ نْ يُ مَ الْبَادِ وَ اكِفُ فِيهِ وَ اءً الْعَ وَ  ﴾لِلنَّاسِ سَ
 ).٢٥: احلج(

دُ ﴿ −٣ لْحِ ينَ يُ ٌ أَمْ إِنَّ الَّذِ ـريْ ارِ خَ قَـى يفِ النـَّ لْ نْ يُ مَ يْنَا أَفَ لَ نَ عَ وْ ْفَ اتِنَا الَ خيَ ونَ يفِ آَيَ
ريٌ  لُونَ بَصِ مَ عْ هُ بِامَ تَ ئْتُمْ إِنَّ ا شِ لُوا مَ مَ ةِ اعْ يَامَ مَ الْقِ وْ نًا يَ أْيتِ آَمِ نْ يَ  ).٤٠: فصلت( ﴾مَ

                                                 
 .٥٧فكر حركة االستنارة وتناقضاته, ص : يـنظر) ١(
 .٥/٢٣٦: معجم مقايس اللغة) ٢(
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البـن ) يرالتحريـر والتنـو(أما معنى اإلحلـاد يف هـذه اآليـات فقـد جـاء يف 

 :)١(عاشور
امليل عن وسط اليشء إىل جانبه, وإىل هـذا املعنـى ترجـع مشـتقاته : اإلحلاد(
به به احلق والصواب استتبع ذلـك تشـبيه العـدول . كلها وملا كان وسط اليشء يُشَ

 .)عن احلق إىل الباطل باإلحلاد, فأطلق اإلحلاد عىل الكفر واإلفساد
 .قصود يف بحثنا هناهو املوهذا املعنى العام لإلحلاد 

ريعة اإلسـالمية, ـففي هذا العرص كثرت االنحرافات العقدية املخالفة للشـ
سواء كانت االنحرافات جذرية أو يف بعض جوانبها, وصارت هذه االنحرافات 
: تتسمى بأسامء خمتلفة حسب انتامءاهتا الفكريـة والثقافيـة, فظهـرت أسـامء مثـل

إلخ, بل أصبح بعض األفراد ينحو منحى خاصاً .. .العلامنية والليربالية واحلداثة 
له يف الطعن يف الدين يف وسائل اإلعـالم املختلفـة احلديثـة املقـروءة واملسـموعة 
واملرئية وإن مل يرصح بانتامئـه إىل فكـر مسـمى بعينـه, فصـار هلـذه األطروحـات 

» ياالنحراف الفكري العقـدي اإلحلـاد«والكتابات متابع, وترتب عليها آثار يف 
 :الذي أصبح جياهر به بعض الناس يف وسائل اإلعالم املختلفة

 .تشكيكاً يف الدين −١
 .وتقويضاً لألمن واالستقرار االجتامعي والسيايس −٢

 :مظاهر االنحراف الفكري: أوالً 
 :رفض الوحي مصدراً معصوماً للتلقي يف كل شؤون احلياة) ١(

ـم يف كـل دين اإلسالم مبنيٌّ عىل الوحي, سواء كان قرآ ناً أو سنة, ومها احلَكَ
نزاع حيصل بني الناس سواء يف األخبار, فيجب تصديقها, أو األوامـر والنـواهي 

 :فيجب االنقياد هلا, وهذا أصل اإليامن
                                                 

)٨/٣٦٤) ١. 
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وا ﴿ :قال تعاىل ِدُ مَّ الَ جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ الَ وَ فَ
فُ  نْ لِيامً يفِ أَ وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ ا ممِ جً رَ مْ حَ هِ  ).٦٥: النساء( ﴾سِ

ا الَّ ﴿ :وقال سبحانه َ ا أَهيُّ وا اهللاَيَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ـرِ ذِ َمْ أُويلِ األْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ  وَ
تُمْ يفِ  عْ نَازَ إِنْ تَ مْ فَ نْكُ وهُ إِىلَ اهللاِمِ دُّ رُ ءٍ فَ ْ ولِ إِ  يشَ سُ الرَّ اهللاِ نْ  وَ ونَ بـِ نـُ مِ ؤْ تُمْ تُ نـْ مِ كُ الْيَـوْ  وَ

يالً  أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ريْ لِكَ خَ رِ ذَ َخِ  ).٥٩: النساء( ﴾اآلْ
تُمْ فِيهِ مِ ﴿ :وقال سبحانه فْ تَلَ ا اخْ مَ هُ إِىلَ اهللاِوَ مُ كْ ءٍ فَحُ ْ  ).١٠: الشور( ﴾نْ يشَ

ا ﴿ :وقال جال وعال نَةٍ إِذَ مِ ؤْ الَ مُ نٍ وَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ ضَ وَ ا أَنْ ى اهللاُـقَ ـرً ـولُهُ أَمْ سُ رَ  وَ
ـنْ  مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ ريَ ِ مُ اخلْ ونَ هلَُ كُ عْـصِ اهللاَيَ ايَ بِينـً الً مُ ـالَ ـلَّ ضَ ـدْ ضَ قَ ـولَهُ فَ سُ رَ  ﴾ وَ

 ).٣٦: األحزاب(
ونصوص القرآن والسنة يف تقرير هذا األصل األصيل يف دين اإلسالم كثرية 

, ولذا صار من البدهيات ا اً ولكنَّ ... ال يتطرق إليها الشك عند أي مسلملتي جدّ
تَّاب يف هذا العرص صاروا يعمدون إىل زعزعة هذا األصل عنـد  امللحدين من الكُ
املسلمني يف كتابات متنوعة, عرب املقاالت, أو الكتب, أو املقابالت اإلعالميـة يف 
سياق طـرح شـبهات أو مسـوغات للخـروج مـن اخلضـوع لنصـوص الـوحي 

, زعامً منهم أهنا تراث ومقوالت تارخيية خاضعة لظروف خاصة ال يصح املعصوم
تعميمها, وأن األنظار خمتلفة يف تفسريها فال بد من تفسريها من جديد, وهـو مـا 

القرآن والسـنة, فظهـرت دراسـات حتمـل أسـامء : سموه بإعادة قراءة النص أي
سطورة والـرتاث, الرتاث واحلداثة, ونقد العقل الديني, واأل: ومصطلحات مثل

 . إلخ... ونقد الفكر الديني, 
ري ـوكلها تصب يف عدم قدسية القرآن والسنة والتعامل معهام كأي منتج بش

 .قابل للخطأ والنقاش
وقد تأثر هبذه الطروحات كثري ممن ينتسب لإلسالم يف بالد اإلسالم, وصار 

حياكمهـا  كل شخص منهم يتعامل مع نصوص القرآن والسنة بعدم التسليم, بـل
 .إىل فهمه وعقله وذوقه وفكره
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ـي اإلنسـان بـال , وهذا تيار خطري يقيض عىل عقيدة اإليامن مـن أساسـها بْقِ يُ
وإذا فقـد املجتمـع املسـلم . دين, وال مرجعية معصومة يأوي إليها ويعتمد عليها

ال تسل بعد ذلك عن التخـبط يف ) القرآن والسنة: (االعتصام باملرجعية املعصومة
 :الضالالت واألفكار واملبادئ ظلامت

ـمْ ﴿ :قال تعاىل قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ الَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يامً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ ا رصِ ذَ أَنَّ هَ وَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ نْ سَ وقال سـبحانه لنبيـه , )١٥٣: األنعام( ﴾عَ

بَعْ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لَئِنِ اتَّ نَ الظَّـاملِِنيَ وَ ـِ ا ملَ مِ إِنَّـكَ إِذً نَ الْعِلْ كَ مِ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ مْ مِ هُ اءَ وَ  ﴾تَ أَهْ
 ).١٤٥: البقرة(

 :منشـؤه اتبـاع األهـواء ملسو هيلع هللا ىلصوقال سبحانه وتعاىل مبيناً أن عدم اتباع الرسول 
مْ وَ ﴿ هُ اءَ وَ ونَ أَهْ تَّبِعُ امَ يَ نَّ مْ أَ لَ اعْ يبُوا لَكَ فَ تَجِ سْ ْ يَ إِنْ ملَ ـفَ بَـعَ هَ َّنَ اتَّ لُّ ممِ نْ أَضَ ِ مَ ـريْ اهُ بِغَ وَ

نَ اهللاِ إِنَّ اهللاَ  مِ دً مَ الظَّاملِِنيَ هُ وْ ي الْقَ ْدِ  ).٥٠: القصص( ﴾ الَ هيَ
 :يف فائدة مجع األهواء يف هذه اآليات) املفردات(قال الراغب األصبهاين يف 

اآلخـر, ثـم  غري هو هوفإنام قاله بلفظ اجلمع تنبيها عىل أن لكل واحد « 
 .)١(»هو كل واحد ال يتناهى, فإذاً اتباع أهوائهم هناية الضالل واحلرية

وهذا حق, فإذا نظرت يف املجتمع اإلسالمي اليوم رأيت املوجـات الفكريـة 
املنحرفة وكثرة الدعاة هلا; فهذا تيار يـر أن الـدين جيـب أن يكـون خاصـاً بـني 

عالقة  وأما سائر أمور احلياة فال, املسجدال يتجاوز مكان العبادة ك, اإلنسان وربه
و الذي يرسم قانوهنا وحيدد حقوقها وواجباهتـا, وذاك ـان هـا, فاإلنسـدين هبـلل

جمـال  رفاته, فـالـتيار آخر ير احلرية املطلقة للفرد, فال حتريم وال قيود عىل تص
ة عنده العتقاد املحرمات; ألن ذلك يمس حرية الفـرد, وال جمـال للجـزم بصـح

وهكــذا يف ... ن يف ذلــك مصــادرة آلراء اآلخــرين,ديــن أو مبــدأ أو بطالنــه; أل
 . ضالالت ال تتناهى

                                                 
 .٥٤٨ص) ١(
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 : ورحم اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية حني قال
إنه ليس لواحد منهم قاعدة مسـتمرة : ويكفيك دليال عىل فساد قول هؤالء( 
يدعي اآلخـر أن بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما , حييله العقل فيام

 .العقل أحاله
فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة? فريض اهللا عن اإلمام مالك 

أوكلام جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء بـه جربيـل «: بن أنس حيث قال
 .)١()»جلدل هؤالء ملسو هيلع هللا ىلصإىل حممد 

اإلحلاد يسعى يف زعزعة مصادر املعرفـة والعلـم عنـد املسـلم : أن واحلاصل
 .وجعله تابعاً لغريه من املصادر, استبعاد الوحي أو هتميشهب

 :ذهاب القيم واألخالق أو ختلخلهام) ٢(
, ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أن الفطرة السليمة والدين الصحيح الذي أنزله اهللا عىل رسـوله 

كل ذلك يدعو إىل األخالق الفاضلة والقـيم النبيلـة مـن فعـل اخلـريات, وتـرك 
األمانة, والعدل, والعفـة, والطهـارة, وإعانـة الرشور, ونفع اخللق, والصدق, و

املحتاجني, وتفريج كرب املكروبني, إىل غري ذلك من األخـالق واحلقـوق التـي 
دعت إليها الفطرة وأكدهتا الرشيعة اإلهلية, لكن اإلحلاد بعكس ذلك, فإنه ملا هدم 
 الفطرة والرشيعة قىض عىل منبع وأسـاس القـيم واألخـالق, ومل تبـق إال الـنفس

التي تأمر بالسـوء والفحشـاء, ويكـاد ينعـدم فيهـا االلتـزام بـاألخالق , األمارة
الرشعية, والقيم الفاضلة, واالحتساب, واإليثار, وحمبة اخلري للغـري, وإن وجـد 
يشء من ذلك عند أهـل اإلحلـاد فهـو ألسـباب اقتضـتها مـن النفـع واملصـلحة 

 . طالقبمبدأ األخالق وأمهيتها عىل اإل ةالقناع, العاجلة
 : قال الشيخ حممد اخلرض حسني

وإذا وجدت يف زائغي العقيدة من يتحدث عن األخالق, ويوهم الناس أن (
                                                 

 .١٢: ية صالفتو احلمو) ١(
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فـإن ذلـك كلـه ريـاء , األخالق تكفي يف استقامة السرية, واالحتفـاظ بالعفـاف
نعم, لألخالق أثر يف تقليل الرش, ولكنها ال تـأيت بأثر عظـيم يف انتظـام !! ونفاق

 .)١()إال حينام تسري حتت مراقبة عقيدة دينية ثابتة حال االجتامع,
يقول بعض الباحثني الغـربيني عـن موقـف مـذهب التطوريـة امللحـد مـن 

 :األخالق
أو تأويالهتـا  − وهـو مـذهب إحلـادي معـروف − لقد نجحـت الدارونيـة(

ووفرت األساس العلمي هلتلـر , الطبيعية يف قلب ميزان األخالق رأساً عىل عقب
إلقناع أنفسهم ومن تعاون معهم بأن أبشع اجلرائم العاملية كانت باحلقيقة وأتباعه 

 .)٢()فضيلة أخالقية مشكورة
وأظهر من ذلك كله مذهب فلفسة اإلحلاد يف األزمان املتـأخرة, الفيلسـوف 

, وهو الذي انبثقت من آرائه كثري من الفلسفات امللحدة اليـوم يف »نيتشه« األملاين 
عرف بعرص احلداثة وما بعد احلداثة, ير يف أخـالق التسـامح فيام بات ي, الغرب

وكـان يسـميها , والرمحة واملواساة والعطف, أوصاف تسف من مكانـة اإلنسـان
نفي وإعدام الفقـري واملسـكني القهر والبأخالق العبيد, وير أن البطش والقوة و

ريهتا والضعيف وذوي العاهات من املجتمعات هي التي ختـدم اإلنسـانية يف مسـ
وهـو مـا انعكـس يف فلسـفة الغـرب املعـارص يف نظـرهتم .. نحو الرفاه والتقدم 

 حـني اسـتبدوا بـأمره وسـلطوا عليـه, وتعاملهم بام يعرف بالعامل الثالث عنـدهم
 ...احلروب بذرائع واهية وحيل خبيثة
 : يقول عبد الوهاب املسريي

علـامء الـدين, حررت كثري من املجتمعات العلامنية األخـالق مـن هيمنـة ( 
ولكنها يف ذات الوقت أخضعتها لعلامء النفس واالجـتامع واهلندسـة االجتامعيـة 
والوراثية ورشكات اإلعـالن التلفزيونيـة وجمـالت أخبـار النجـوم وفضـائحهم 

                                                 
 .٤٥٩الدعوة إىل اإلصالح ص ) ١(
 .٢١٥: ص) من دارون إىل هتلر(ريتشار أيكارت من كتابه ) ٢(
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احلداثة كام عرفهـا أحـدهم هـي القـدرة عـىل : (ويقول )وصناعة اإلباحية واللذة
 .)١()تغيري القيم بعد إشعار قصري

م عىل ذلك شاهدة عقالئهم ومفكرهيم الكبار, الذين يستبقون الوقـوع وتقو
ومنهم العامل الطبيب واملفكـر الغـريب , بتأمالت أثبت الزمان صدق حدسهم فيها

وقـد (» اإلنسان ذلك املجهول«: عنه وعن كتابه» العقاد«يقول » ألكسس كاريل«
العلميـة والدينيـة جاء كتاب اإلنسـان املجهـول يف إبانـه فتجاوبـت بـه األنديـة 

إن وطأته عىل مذاهب اإلنكار قد محلت دعاهتا عىل تطويقه بسـد : سنوات, وقيل
وهو يف بابه أجـرأ : (وقال أيضاً ) خفي من املصادرة, فوقفت نرشه عند حد حمدود

 .)٢()كتاب كتبه عامل باسم الطب والعلم يف مسائل العقيدة والروح
 : يقول ألكسس كاريل يف كتابه ذلك

إن اجلامعـات واألمـم التـي .. ا قوم تعساء; ألننا ننحط أخالقياً وعقليـاً إنن(
اجلامعـات : بلغت فيها احلضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي, عىل وجه الدقـة

والتي ستكون عودهتا إىل الرببرية واهلمجية أرسع من , واألمم اآلخذة يف الضعف
هناك مـا حيميهـا مـن الظـروف إذ ليس عودة غريها إليها, ولكنها ال تدرك ذلك, 

 .)٣()العدائية التي شيدها العلم حوهلا
 :االنغامس يف الفسق والفجور) ٣(

من كان يؤمن باهللا وباليوم اآلخر حجزه ذلك عن ارتكاب اخلبائث والولوغ يف 
مستنقعات الرذائل, وكلام قوي اخلوف من اهللا وخشـيته عنـد اإلنسـان ازداد بغضـاً 

ان, وكلام خـف هـذا اجلانـب أو انعـدم عنـد اإلنسـان زاد للكفر والفسوق والعصي
اهنامكه يف الفسوق والفجور, بل وقـد يكـون مـن الـراعني هلـا السـاعني يف األرض 

, كام قال تعاىل اهللاُ﴿ :فساداً اتِ وَ وَ ـهَ ونَ الشَّ تَّبِعُ ينَ يَ يدُ الَّذِ رِ يُ مْ وَ يْكُ لَ تُوبَ عَ يدُ أَنْ يَ رِ  يُ
                                                 

 .٥٤فكر حركة االستنارة وتناقضاته, ص : يـنظر) ١(
 .٤٦٢− ١١/٤٦١: موسوعة العقاد: يـنظر) ٢(
 .٤٢ص : اإلنسان ذلك املجهول: ألكسس كاريل: يـنظر) ٣(
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ظِ  يْالً عَ ِيلُوا مَ  ).٢٧: النساء( ﴾يامً أَنْ متَ
اتِ ﴿ :)١(قال جماهد يف تفسريها وَ ـهَ ـونَ الشَّ تَّبِعُ ينَ يَ يدُ الَّذِ رِ يُ » الزنـا«: قـال ﴾وَ

ظِيامً ﴿ يْالً عَ ِيلُوا مَ هـي كهيئـة : قـال. »يزين أهل اإلسالم كـام يزنـون«: قال ﴾أَنْ متَ
نُونَ ﴿ هِ يُدْ نُ فَ هِ وا لَوْ تُدْ دُّ  ).٩: القلم( ﴾وَ

رة عىل الزنا فقط, بل هي عامة يف كل من يدعو إىل فسق واآلية ليست مقصو
: معنى ذلـك: (كام قال اإلمام ابن جرير يف تفسريه عند هذه اآلية, وفجور وباطل

ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسـهم مـن أهـل الباطـل وطـالب الزنـا ونكـاح 
اهللا لكـم األخوات من اآلباء وغري ذلك مما حرمه اهللا أن متيلوا عن احلق وعام أذن 

وا عن طاعته إىل معصيته, وتكونوا أمثاهلم يف اتباع شهوات أنفسكم فيام  رُّ فيه, فتُجَ
وإذا كان ذلك كذلك كـان داخـالً يف الـذين ... وترك طاعته ميالً عظيامً , م اهللاحر

; ألنـه, يتبعون الشهوات اليهود والنصار والزناة كـلُّ متبـع مـا : كل متبع باطالً
 .)٢()بع شهوة نفسههناه اهللا عنه فمت

وقد توعد اهللا جل وعال الذين حيبون إشـاعة الفاحشـة بـني املسـلمني ملـا يف 
ذلك من تقويـة جانـب الفسـقة وأهـل الفجـور واإلبـاحيني, توعـد اهللا هـؤالء 

وا ﴿ :بالعذاب األليم فقال سبحانه نـُ ينَ آَمَ ةُ يفِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَنْ تَشِ ينَ حيُ إِنَّ الَّذِ
ابٌ أَلِيمٌ يفِ  ذَ مْ عَ اهللاُهلَُ ةِ وَ رَ َخِ اآلْ يَا وَ نْ ونَ الدُّ لَمُ عْ تُمْ الَ تَ نْ أَ مُ وَ لَ عْ  ).١٩: النور( ﴾ يَ

وحمبة الفاحشة تشمل مجيع الوسائل املؤدية إليها; فتكون بالقلب وباجلوارح 
 .وإقرارها والسكوت عنها, وباللسان

يَّة يْمِ  : قال شيخ اإلسالم ابن تَ
ملن حيب ذلك, وذلـك يكـون بالقلـب فقـط, ويكـون مـع ذلـك وهذا ... «

باللسان واجلوارح, وهو ذم ملن يـتكلم بالفاحشـة أو خيـرب هبـا حمبـة لوقوعهـا يف 
, وإما حمبة للفاحشة وإرادة هلا, وكالها حمبة للفاحشة  املؤمنني, إما حسداً أو بغضاً

                                                 
 .٦/٦٢٢تفسري ابن جرير ) ١(
 .٦/٦٢٣السابق ) ٢(
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يص كثـريون يف فأهـل املعـا... ن آمنوا, فكل من أحب فعلها ذكرهـاوبغضاً للذي
, ويف النفـوس مـن الشـبهات املذمومـة والشـهوات قـوالً ...العامل, بل هم أكثـر

وعمالً ما ال يعلمه إال اهللا, وأهلها يدعون الناس إليهـا, ويقهـرون مـن يعيـيهم, 
ويزينوهنا ملن يطيعهم, فهم أعداء الرسل وأندادهم, فرسل اهللا يدعون النـاس إىل 

الرغبـة والرهبـة, وجياهـدون عليهـا, وينهـوهنم عـن طاعة اهللا, ويأمروهنم هبـا ب
معايص اهللا, وحيذروهنم منها, بالرغبة والرهبة, وجياهدون مـن يفعلهـا, وهـؤالء 
يــدعون النــاس إىل معصــية اهللا, ويــأمروهنم هبــا بالرغبــة والرهبــة قــوالً وفعــالً 

 .)١(»وجياهدون عىل ذلك
كـل بحسـب انحرافـه,  فامللحدون داخلون يف دعاة الرش والفساد والرذيلة,

والواقع أكرب شاهد عىل اسـتهانتهم يف ركـوب املحرمـات, بـل والـدعوة إليهـا, 
والتهوين من الوقوع فيها, سواء كان ذلك بالكتب أو بالروايات, أو القصص, أو 
قنوات التلفزة, أو عن طريق تفعيل جوانب الفسق والفجـور بالتوصـل إىل ذوي 

ق املجتمـع بوسـائل هـذه القـاذورات, ومحايتهـا النفوذ يف بالد املسلمني, وإغـرا
 . بقانونٍ أو بقوة نفوذ

وموجز القول أن اإلباحية مصاحبة لإلحلاد; ألن الفطرة قد فسدت, كام أنـه 
 .وهذا من أخطر آثار اإلحلاد يف املجتمع, اعرتاف بدينٍ حيلل وحيرم ال

 :اإلحلاد بوابة األفكار املنحرفة) ٤(
ع ال جيعل للدين هيمنة عىل ترصفات اإلنسان وعقله; اإلحلاد بمفهومه املتنو

ولذا فهو هييم يف أودية األهواء وهو حيسب أنه عىل يشء, ويف احلقيقة أنه يف ضياع 
لِهِ ﴿ :تعاىل وخسارة, كام قال اهللا مَ وءُ عَ نَ لَهُ سُ يِّ نْ زُ مَ ـإِنَّ اهللاَ أَفَ ـنًا فَ سَ هُ حَ آَ رَ ـلُّ فَ  يُضِ
نْ  ي مَ ْدِ هيَ اءُ وَ شَ نْ يَ ـ مَ سَ مْ حَ ـيْهِ لَ ـكَ عَ سُ فْ بْ نَ هَ الَ تَذْ اءُ فَ شَ اتٍ إِنَّ اهللاَـيَ امَ رَ يمٌ بـِ لـِ  عَ

ونَ  نَعُ سَ ﴿ :وقال تعاىل, )٨: فاطر( ﴾يَصْ َخْ مْ بِاألْ نَبِّئُكُ لْ نُ لْ هَ الً ـقُ ـامَ ينَ أَعْ ) ١٠٣(رِ
                                                 

)١ ( ٣٣٦: ١٥/٣٣٢جمموع الفتاو. 
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 ُ بُونَ أَهنَّ ْسَ مْ حيَ هُ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ مْ يفِ احلَْ يُهُ عْ لَّ سَ ينَ ضَ ا الَّذِ نْعً نُونَ صُ ْسِ أُولَئِكَ ) ١٠٤(مْ حيُ
ـا  نً زْ ـةِ وَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ ـمْ يَ ـيمُ هلَُ قِ الَ نُ مْ فَ هلُُ امَ بِطَتْ أَعْ ائِهِ فَحَ لِقَ ِمْ وَ هبِّ اتِ رَ وا بِآَيَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ

ا ) ١٠٥( وً ـزُ ـيلِ هُ سُ رُ ـايتِ وَ وا آَيَ ـذُ َ اختَّ وا وَ ـرُ فَ امَ كَ نَّمُ بـِ هَ مْ جَ هُ اؤُ زَ لِكَ جَ  ﴾)١٠٦(ذَ
 ).الكهف(

ويف ظل اإلحلاد تنبت األفـكار املنحرفة, واملذاهب اهلدامة, واآلراء الباطلة, 
 ,وذلـك لفـقـدان احلصانة العقدية من جهة, وغيـاب الـرادع مـن جهـة أخـر
فـيتقبل بعض أفـراد املجتمع هذه األفـكـار, ويـتشـبع باملفاهيم الباطلـة, وينظـر 

حتقـار, وينعـدم يف قلبـه الـوالء لإلسـالم واملسـلمني إىل املجتمع نظرة ازدراء وا
 . والرباء من الكفر والكافرين

تَّاب يف املجتمعـات اإلسالمية إىل أهنم صـاروا  ولقد وصل احلال ببعض الكَ
ينادون ويدعـون إىل مذاهـب ونـظريات منحرفة, مما هو دخـيـل عـىل اإلسـالم 

ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر من واملسلمني, وذلك من التأثر واملحاكاة للذين 
بـل كثـري مـن هـذه . رق والغـربـهيـود ونـصار وال دينيني وغـريهم من الش

ها ألصحـذاهب واألهـامل اهبا وجتاوزوها منذ أزمان, ومع ذلك يظل ـواء تبني زيفُ
يف جمتمع اإلسالم من ينادي هبا حتى قال األستاذ العقاد وهو الرجل الذي تقلـب 

ة ـافــن مذاهب الغـرب يف الثقـة أللوان مـايـي الدعـه فـره وتأليفـءة فكداـيف ب
رصحيـة يف أزمـان متـأخرة مـن  واألدب قبل أن يعود ويكتب يف مراجعات غـري

عرف حـظ دعاهتـا يف املجتمـع فكالمه كالم خبري عرك هذه املذاهب, و − حياته
 :يقول العقاد − املسلم
ه املـذاهب عـىل بصـرية هبـا أو عـن وليس يف الرشق العريب من يعرف هذ( 

أو يتهـافتون عليهـا » ببغاويـاً «استقالل بالرأي والشعور, ولكنهم يلقنوهنا تلقينا 
, ولعاً بكل غريب, وقد متوت املذاهب يف الغرب وهلا يف الرشق دعاة هيتفـون هلـا

هبا ويشبهون يف صيحات اإلعجاب هبا زميلَهم األصم الـذي قيـل يف , ويرتنمون
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أهنم أيقظوه بعد انفضاض السامر, فهـب مـن نومتـه مصـفقا : ألضاحيكنوادرٍ ا
 .)١()للمطرب املبدع, بعد سكوته بساعات

ويقول األستاذ عبد الوهاب املسريي وهو أيضاً مما ال خيفى عىل أحد رحلتـه 
, وأحد أعضاء احلزب الشيوعي املص ري, ثـم ـالفكرية, فقد كان ماركسياً ملحداً

اسـة املـذاهب الفكريـة الغربيـة, ال سـيام الدراسـات كرس معظـم حياتـه يف در
, املاركسية الناقدة للمذهب الليربايل الرأساميل من وجهة نظـر اجتامعيـة وفلسـفية

وهو ما عرف بمدرسة فرانكفورت, قبل أن يعود عن علـم وبصـرية إىل فسـطاط 
 : سالماإليامن كام يقول عن نفسه, يقول عن أتباع هذه املذاهب الغربية يف ديار اإل

إن ثمرة قرون طويلة من االستنارة كانت إىل حد ما مظلمـة, ولـذا راجـع ( 
اإلنسان الغريب كثرياً من أطروحاتـه بخصـوص االسـتنارة بعـد أن أدرك بعـض 

ومـع . وخطورهتـا عـىل اإلنسـان والكـون , وتناقضاهتا الكامنة, جوانبها املظلمة
االستنارة من الغرب بكفاءة غري هذا, يقوم الفكر العلامين العريب بنقل أطروحات 

, وعـىل احلـزن والغـم الشـديدين أحيانـاً  عادية تبعث عىل التثاؤب وامللل أحيانـاً
 .)٢()أخر, فهو ينقل دون أن حيور أو يعدل أو ينتقد أو يراجع

 : ويقول أيضاً 
بعض اإلشكاليات التي طرحتها حركـة االسـتنارة والتـي ال يـزال بعـض «

أملون فيها وال جيدون هلـا إجابـة شـافية, عـىل عكـس دعـاة املفكرين الغربيني يت
االستنارة عندنا الذين يبرشون بأفكار االستنارة بشجاعة بالغة وساذجة قـد تـدل 
عىل طيبة قلوهبم وعقوهلم, ولكنها تدل أيضاً عـىل أهنـم مل يتـأملوا األمـر بـام فيـه 

 .)٣(»الكفاية من كافة جوانبه
وذا داللة عميقة ملن أنار اهللا قلبه, وهو جزء مـن  وأنقل هنا حواراً مؤثراً جداً 
                                                 

 .١٢/٤٠٧: املوسوعة) ١(
 .٨فكر حركة االستنارة وتناقضاته, ص : يـنظر) ٢(
 .٦١املرجع السابق, ص : يـنظر) ٣(
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مـع األسـتاذ عبـدالرمحن بـدوي, تبـني عـن » احلرس الوطني«حوار أجرته جملة 
التجارب التي عادت هبا سنون املعاناة يف معاجلة الفكر الغريب ومذاهبه الفلسـفية 

يقـول  إىل الكفر هبا وإعالن إفالسها واإلقـرار بجـدارة تعـاليم اإلسـالم عليهـا,
 :بدوي
ال أستطيع أن أعرب عام بداخيل من إحساس الندم الشـديد; ألننـى عاديـت (

أشـعر اآلن أننـى بحاجـة إىل مـن . اإلسالم والرتاث العريب ألكثر من نصف قرن
إننى تبـت إىل اهللا . يغسلني باملاء الصايف الرقراق, لكي أعود من جديد مسلامً حقاً 

أن أكون جندياً للفكـر  − بعد شفائي − اهللاوأنو إن شاء . عىل ما فعلتوندمت 
اإلسالمي وللدفاع عن احلضارة التى أشادها اآلباء واألجداد, والتى سطعت عىل 

 . املشارق واملغارب لقرون وقرون
الــزمن «و» الوجوديــة«وهــل تــربأت مــن كتاباتــك الســابقة عــن : املحــاور
 !!وعن كونك رائد الوجودية ىف الوطن العريب?» الوجودي
ولكنـه , أي عقل ناضـج يفكـر ال يثبـت عـىل حقيقـة واحـدة.. نعم: ويبد
وهلـذا , ويطرح أسئلته يف كل وقت, وجيدد نشاطه باسـتمرار, ويستفرس, يتساءل

فأنا يف الفرتة احلالية أعيش مرحلة القرب من اهللا تعاىل, والتخيل عن كل ما كتبت 
ب امللتزم باحلق واخلـري من قبل, من آراء تتصادم مع العقيدة والرشيعة, ومع االد

, .. فأنا اآلن , واجلامل هضمت تراثنا اإلسالمي قـراءة وتـذوقاً وحتلـيالً ورشحـاً
وبدا يل أنه مل يتأت ألمة من األمم مثل هذا الكم الزاخر النفيس من العلم واألدب 

كـام أين قـرأت األدب والفلسـفات الغربيـة ىف !!. والفكر والفلسفة ألمة الضـاد
مثل االنجليزية والفرنسية والالتينية واألملانية وااليطالية, وأستطيع أن لغاهتا األم 

ام فعـل العقـل أقول إن العقل األورويب مل ينتج شيئاً يستحق اإلشادة واحلفاوة مثل
 ).الغي من الرشاد, واحلق من الضالل −ىف النهاية  − وتبني يل!!. العريب
الدين عن احلياة, سواء النسـبة  فـصل: فهذه العلامنية التي تعني يف مفهومها 

قـد انـتـرشت يف بـالد الـمسلمني انـتـشار الـنار يف اهلشـيـم, , لألمة أو لألفـراد
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وأصبح كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم من كتاب ومثـقـفـني يتبنى هـذه الفكـرة يف 
وهـؤالء . )١(املجتمع اإلسالمي مع كوهنا مـذهباً يتنـاىف مـع اإلسـالم مـن أصـله

ن الطرف عن جتارب حية مثل عبدالرمحن بدوي وغريه أثبتوا عدم جـدو يغضو
يقـول ). أصـم السـامر(هذا الطريق, لكن األمر كام قال االستاذ العقـاد يف مثـال 

 : األستاذ عبدالوهاب املسريي
الفكر العلامين العريب, حينام يقتبس من الغرب, فإنه عىل ما يبـدو يتجاهـل ( 

وإنام هي , ليست جزءاً من معجمه اللغوي وحسبحقيقة أن مصطلحات اآلخر 
ففكر االستنارة وعرص النهضة يوضع عـادة يف . جزء من معجمه احلضاري أيضاً 

ر ـهـل العصـ: الوسـيط, ولنـا أن نسـأل, األدبيات الغربية مقابل عرص الظلامت
هـو أيضـاً ) الذي يتزامن مع العصور الوسطى املظلمة يف الغرب(العبايس األول 

ر استنارة? إن اقتبـاس الصـور ـت بالنسبة لنا يتبعه عرص هنضة ثم عصعرص ظلام
املجازية عىل هذا النحو أمر فكاهي يـدل عـىل أن بعـض اإلخـوة العلامنيـني غـري 

إيامهنم بالغرب حتى إهنـم ينسـاقون للنقـل هبـذا الشـكل دون حتكـيم عقالنيني يف 
 .)٢()العقل

رية الـفـردية, وير احرتام وهذه الليربالية وهي مذهب فكري يركز عىل احل
اسـتـقالل األفـراد, فهو يقوم عىل تعظيم اإلنسان, وأنـه مسـتقل بذاتـه يف إدراك 
يـتـناىف مع اإلسالم, ذلك جتد كثرياً ممن ينتسب إىل اإلسالم يعتقـدها يف املجتمـع 

 . )٣(اإلسالمي
مع فهذان مثاالن واقعيان من املـذاهب املنحرفــة التـي ظهــرت يف املجـتــ

ج له دعاتـه بأسـاليبهم املخـتلــفة, وأدواهتـم  اإلسـالمي بسبب اإلحلاد الذي روَّ
 .املتـنوعة, فنـتج مثل هذه االنحرافات وغريها بني املسلمني

                                                 
 .٢٤العلامنية للدكتور سفـر احلوايل ص : يـنظر) ١(
 .٥: فكر حركة االستنارة وتناقضاته ص: يـنظر) ٢(
 .٥٧٧, ١٠١قيقة الليربالية للدكتور عبدالرحيم السلمي صح: ينظر) ٣(
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ومن املؤسف حقاً أن ال تغني جتارب السنني التي أملت بعقول قوية, وعزائم 
م حيتـاج اليـوم بعـض مل تقعد هبا قلة حيلة وال عوز معرفة يف الوصـول إىل أحكـا

الناس أن يسلك درهبا وال يتقي عثارها, ليخربنا غـداً بـام أخـربوا بـه عـن دربـة 
فهل يأمن هؤالء مـن .. وجتربة أن اإلسالم كامل معصوم ال يعوزه منا إال العمل 

عثار عدم العودة والعياذ بـاهللا, ومـاذا قـوهلم إذا قبـل اهللا تـوبتهم يف أبـواب مـن 
 .. أهل اإلسالم وأبنائه من هذه األهواء الضالل فتحوها عىل 

 :يقول ألربت حوراين عن حممد عبده
كان يريد أن يقيم سداً يف وجه االجتاه العلامين حيمي املجتمع اإلسالمي من « 

طوفانه, ولكن الذي حدث هو أن هذا السد قد أصـبح قنطـرة للعلامنيـة عـربت 
اً تلو اآلخر, ثـم جـاء فريـق مـن عليها إىل العامل اإلسالمي ; لتحتل املواقع واحد

 .)١(»تالميذ حممد عبده وأتباعه فدفعوا نظرياته واجتاهاته إىل أقىص العلامنية
 :أسباب االنحراف العقدي: ثانياً 

 :الدعوة إىل احلرية يف الرأي) ١( 
حرية التعبـري عـن الـرأي إذا : مما قررت الرشيعة اإلسالمية وكفلته لإلنسان

عية, وانعدام هذه احلرية يرتتـب عليـه فسـاد يف الـدين كانت وفق الضوابط الرش
والدنيا, ويمكن تصور ما حييق بالناس بسبب منع التعبري عن الـرأي مـن خـالل 
تصور احلياة دون الواجبات الرشعية العامة باألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر, 

ت احلياتيـة والقضاء, والدعوة, واإلفتاء, واملناصحة, وتقـديم اخلـربة يف املجـاال
رية النافعــة عــىل تعــددها ـكافــة, كالطــب, والصــناعة, واإلدارة, والعلــوم البشــ

 . )٢(واختالف أشكاهلا
وحرية التعبري املقبولة أن يراعى فيها مجلـة مـن الضـوابط التـي جـاءت هبـا 

 :الرشيعة وأمهها
                                                 

 .٧٩−٧٨اإلسالم واحلضارة الغربية, ملحمد حسني, ص : عن) ١(
 .٥٤٦حقيقة الليربالية للدكتور عبدالرحيم السلمي ص ) ٢(
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 اً من قرآن أو سنة: الضابط األول  :أن ال خيالف الرأي نصّ
طبعي, إذ مقتىض اإلسالم واإليامن هو التسـليم املطلـق  وهذا الضابط بدهي

ل ما جاء يف القرآن والسنة من أمر أو خرب, واألدلـة عـىل ـي كـف ملسو هيلع هللا ىلصوله ـهللا ورس
, وسبق ذكر يشء منها يف األثر األول من آثار اإلحلاد وهو اً : هذا األصل كثرية جدّ

هذا الضـابط إىل , ولكن أشري يف )ةـرفـاً للمعـومـدراً معصـي مصـرفض الوح(
َـا ﴿ :آيتني من أول سورة احلجرات, هي نص فيام نحن فيه هي قولـه تعـاىل ـا أَهيُّ يَ

وا الَ  نـُ ينَ آَمَ ـوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ الَّذِ قُ اتَّ ـولِهِ وَ سُ رَ يِ اهللاِ وَ ـدَ َ يَ وا بَـنيْ مُ ـدِّ قَ يمٌ تُ لـِ يعٌ عَ ـمِ  ﴾ سَ
 ).١: احلجرات(

هـذه آداب أدب اهللا هبـا عبـاده : (ريهـن هذه اآلية يف تفســر عـال ابن كثيـق
 .من التوقري واالحرتام والتبجيـل واإلعظـام ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنني فيام يعاملون به الرسول 

ولِهِ  الَ ﴿ سُ رَ يِ اهللاِ وَ دَ َ يَ وا بَنيْ مُ دِّ قَ قبله, : ال ترسعوا يف األشياء بني يديه, أي: أي ﴾تُ
 .)١()بل كونوا تبعاً له يف مجيع األمور

ولِهِ  الَ ﴿ ):إعالم املرقعني(وقال ابن القيم يف  سُ رَ يِ اهللاِ وَ دَ َ يَ وا بَنيْ مُ دِّ قَ : أي ﴾تُ
ال تقولوا حتى يقول وال تأمروا حتى يأمر, وال تفتوا حتى يفتي, وال تقطعوا أمراً 
حتى يكون هو الذي حيكم فيه ويُمضيه, رو عيل بن أيب طلحة, عن ابن عبـاس 

وا «: ورو العَويف عنه قال. »والسنةال تقولوا خالف الكتاب «: ريض اهللا عنهام هنُ
 .»أن يتكلموا بني يدي كالمه

لُوا بقولٍ أو فعلٍ قبل أن يقـول رسـول : والقول اجلامع يف معنى اآلية جَ ال تَعْ
الَ ﴿ .أو يفعل ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  يِّ وَ تِ النَّبـِ ـوْ قَ صَ وْ مْ فَ اتَكُ وَ وا أَصْ عُ فَ رْ نُوا الَ تَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ

رُ  هَ ْ ونَ جتَ رُ ـعُ ـتُمْ الَ تَشْ أَنْ ـمْ وَ لُكُ امَ ـبَطَ أَعْ ْ مْ لِبَعْضٍ أَنْ حتَ كُ رِ بَعْضِ هْ جَ لِ كَ وْ  ﴾وا لَهُ بِالْقَ
 )٢: احلجرات(

فإذا كان رفع أصواهتم فوق صوته سبباً حلبوط أعامهلم فكيف تقديم آرائهـم 
                                                 

)٣٦٤/ ٧) ١. 
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ألـيس ! وعقوهلم وأذواقهم وسياساهتم ومعارفهم عىل ما جاء به ورفعهـا عليـه?
 .)١(!)ذا أوىل أن يكون حمبطاً ألعامهلم?ه

إنه سـبحانه ): (الصواعق املرسلة(وقال أيضاً يف كالمه عىل هاتني اآليتني يف 
هنى املؤمنني أن يتقدموا بني يدي رسوله, وأن يرفعوا أصواهتم فوق صـوته, وأن 
جيهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض, وحـذرهم مـن حبـوط أعامهلـم بـذلك, 

ا﴿ :فقال نُوا الَ  يَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ يِ اهللاِ أَهيُّ دَ َ يَ وا بَنيْ مُ دِّ قَ وا اهللاَ إِنَّ اهللاَ تُ قُ اتَّ ولِهِ وَ سُ رَ يعٌ وَ ـمِ  سَ
لِيمٌ  وا لَـهُ ) ١(عَ رُ هَ ْ الَ جتَ تِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ صَ وْ مْ فَ اتَكُ وَ وا أَصْ عُ فَ رْ نُوا الَ تَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ

ــرِ بَ  هْ جَ لِ كَ وْ ــالْقَ ونَ بِ رُ ــعُ ــتُمْ الَ تَشْ نْ أَ ــمْ وَ لُكُ امَ ــبَطَ أَعْ ْ ــبَعْضٍ أَنْ حتَ مْ لِ ــكُ  ﴾)٢(عْضِ
فإذا كان سبحانه قد هنى عن التقديم بني يديه فأي تقـديم أبلـغ مـن ) احلجرات(

وال تقولـوا حتـى يقـول, : تقديم عقله عىل ما جاء به, قال غري واحد من السلف
هِ عىل ما جاء به  تفعلوا حتى يأمر, ومعلوم قطعاً أن وال لَ غريِ قْ قله أو عَ مَ عَ دَّ نْ قَ مَ

, وأشدهم تقدماً بني يديه, وإذا كان سـبحانه قـد ملسو هيلع هللا ىلصفهو أعىص الناس هلذا النبي 
هناهم أن يرفعوا أصواهتم فوق صوته فكيف برفع معقوالهتم فوق كالمه وما جاء 

واملنـافقون, فهـم ومن املعلوم قطعاً أنه مل يكن يفعل هذا يف عهده إال الكفار ! به?
 .)٢()الذين حكى اهللا سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقوهلم وآرائهم

 أن ال يكون الرأي أو القول فيه رضر عىل الغري معترب رشعاً : الضابط الثاين: 
, أو طعناً يف األنساب, أو سخرية واستهزاء, أو  وذلك بأن يكون كذباً وهبتاناً

 .وغري ذلك.. إعانة عىل منكر, أو ظلم ألحد 
 :واألدلة الرشعية التي متنع من مثل هذه الترصفات واألذية كثرية جدا

ـامً ﴿ − إِثْ ـا وَ تَانً ْ لُـوا هبُ تَمَ ـدِ احْ قَ بُوا فَ تَسَ ا اكْ ِ مَ ريْ نَاتِ بِغَ مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مِ ونَ املُْؤْ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ وَ
بِينًا  ).٥٨: األحزاب( ﴾مُ

وهُ ﴿ − تُمُ عْ مِ الَ إِذْ سَ ـكٌ  لَوْ ا إِفْ ـذَ ـالُوا هَ قَ ا وَ ً ـريْ مْ خَ ـهِ سِ فُ نَاتُ بِأَنْ مِ املُْؤْ نُونَ وَ مِ نَّ املُْؤْ ظَ
بِنيٌ   ).١٢: النور( ﴾مُ

                                                 
)٢/٩٤) ١. 
)٣/٩٩٦) ٢. 
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اءٌ ﴿ − الَ نِسَ مْ وَ نْهُ ا مِ ً ريْ ونُوا خَ كُ ى أَنْ يَ سَ مٍ عَ وْ نْ قَ ومٌ مِ رْ قَ خَ نُوا الَ يَسْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ يَ
نَّ  كُ ى أَنْ يَ سَ اءٍ عَ نْ نِسَ ـابِ  مِ َلْقَ وا بِاألْ زُ ابَ نـَ الَ تَ مْ وَ ـكُ سَ فُ وا أَنْ زُ لْمِ الَ تَ نَّ وَ نْهُ ا مِ ً ريْ خَ

ــاملُِونَ  ــمُ الظَّ ــكَ هُ أُولَئِ ــبْ فَ تُ ْ يَ ــنْ ملَ مَ نِ وَ يــامَ ِ ــدَ اإلْ عْ ــوقُ بَ سُ ــمُ الْفُ سْ ــئْسَ االِ  ﴾بِ
 ).١١: احلجرات(

 :ومن رصيح األحاديث يف هذا املعنى
ــؤْ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــول النبــي  − ــانَ يُ ــن كَ اً أَوْ مَ ــريْ ــلْ خَ يَقُ لْ ــرِ فَ مِ اآلخِ اليَــوْ نُ بِــاهللاِ وَ مِ

تْ  مُ  .)١(»لِيَصْ
انِ اهللاِ الَ «: وقوله عليه الصالة والسالم − وَ ضْ ن رِ ةِ مِ لِمَ مُ بِالكَ لَّ يَتَكَ بْدَ لَ إنَّ العَ

مُ بِ  لَّ يَتَكَ بْدَ لَ إِنَّ العَ , وَ اتٍ جَ رَ َا دَ هُ اهللاُ هبِ عُ فَ رْ االً يَ َا بَ لْقِي هلَ طِ اهللاِ الَ يُ ـخَ ـنْ سَ ـةِ مِ لِمَ الكَ
نَّمَ  هَ َا يفِ جَ ي هبِ ْوِ االً هيَ َا بَ لْقِي هلَ  .)٢(»يُ

 مراعاة ما يؤول إليه الرأي: الضابط الثالث: 
ال يكفي أن يكون الرأي صحيحاً لكي يقوله اإلنسان ويعلنـه, بـل البـد أن 

ونرشه, وإن كان  ينظر إىل ما يرتتب عليه من النتائج فإن كانت مصالح ظاهرة قاله
سيرتتب عىل ذلك مفاسد ونتائج سلبية بسبب ظروف طارئـة أو أحـوال خاصـة 
فإنه يمسك عن إعالنه; ألن الرشيعة مبناها عىل مراعـاة املصـالح ودرء املفاسـد, 
, واعتبار النظر يف مـآالت األقـوال واألفعـال  اً واألدلة عىل هذا األصل كثرية جدّ

 :ىل ذلك كثرية جدا أيضاً معتد به يف الرشيعة واألدلة ع
 :قال الشاطبي

النظر يف مآالت األفعال معترب مقصـود رشعـاً كانـت األفعـال موافقـة أو ( 
خمالفة, وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعـال الصـادرة عـن املكلفـني 

 .)٣()باإلقدام أو باإلجلام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل
                                                 

 .٤٧رقم  ١/٦٨, ومسلم يف صحيحه ٦٠١٨رواه البخاري يف صحيحه رقم ) ١(
 .٦٤٧٨رواه البخاري يف صحيحه برقم ) ٢(
 .٥/١٧٧املوافقات ) ٣(
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 رعية واالســتقراء التــام أن املــآالت معتــربة يف أصــلـألدلــة الشــا: (وقــال أيضــاً 
 .)١()املرشوعية

ونِ اهللاِ ﴿ :ومن أدلة اعتبار املآالت قوله تعاىل ـنْ دُ ونَ مِ عُ ـدْ ينَ يَ بُّوا الَّذِ الَ تَسُ وَ
مٍ  لْ ِ عِ ريْ ا بِغَ وً دْ بُّوا اهللاَ عَ يَسُ  ).١٠٨: األنعام(﴾ فَ

يا معـاذ أتـدري مـا حـق اهللا عـيل «: قالملسو هيلع هللا ىلص وحديث معاذ املشهور أن النبي 
فـإن حـق اهللا عـيل .قلت اهللا ورسـوله أعلـم: العباد, وماحق العباد عىل اهللا? قال

, وحق العباد عىل اهللا أن ال يعذب من ال : العباد أن يعبدوا اهللا وال يرشكوا به شيئاً
 رهمـال تبشـ«: ر النـاس? قـالـيا رسول اهللا أفال أبشـ: قلت: قال. يرشك به شيئاً 

 . )٢(»فيتكلوا
صَّ بالعلم : [وباً عىل هذا احلديثمب» صحيحه«وقال البخاري يف  نْ خَ باب مَ

 .)٣( ]قوماً دون قوم كراهية أن ال يفهموا
حـدثوا النـاس : (قال −  −أيضاً عن عيل ) صحيحه(وأخرج البخاري يف 

 .)٤(]أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله, بام يعرفون
مـا أنـت : (قال −  −عن ابن مسعود ) هصحيح(وأخرج مسلم يف مقدمة 

ثٍ قوما حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة  .)٥()بمحدِّ
فهذه الدالئل وغريها تدل عىل رضورة النظر يف مـآالت األقـوال واألفعـال 

 .واعتبارها فعالً أو تركاً 
  أن تكون وسيلة التعبري عن الرأي مرشوعة: الضابط الرابع: 

أن تكـون : رأي صحيحاً ومأمون العاقبـة فـال بـد أيضـاً إلعالنـهإذا كان ال
وسيلته مرشوعة, وموافقة ملقاصد الرشيعة, فالوسائل املبتدعة أو املحرمة ال جيوز 

                                                 
 .٥/١٧٩املصدر السابق ) ١(
 .٣٠رقم  ١/٥٨, ومسلم ٢٨٥٦أخرجه البخاري رقم ) ٢(
)١/٢٢٥) ٣. 
 .١٢٧البخاري رقم ) ٤(
)١/٧٦) ٥. 
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ولو كانت اآلراء صحيحة سليمة; ألن الوسـائل هلـا , أن تكون طريقاً لنرش اآلراء
 .أحكام املقاصد, كام هو مقرر يف قواعد الرشيعة

 : عز بن عبدالسالمقال ال
وللوســائل أحكــام املقاصــد, فالوســيلة إىل أفضــل املقاصــد هــي أفضــل (

 .)١(...)ىل أرذل املقاصد هي أرذل الوسائلالوسائل, والوسيلة إ
 :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

, وإنـام ـليس كل سببٍ نال به اإلنسانُ حاجتـه يكـون مشـ( روعاً ومباحـاً
رع, ومـن هـذا ـعىل مفسدته مما أذن فيه الش يكون مرشوعاً إذا غلبت مصلحته

 .)٢(...)حتريم السحر مع ما له من التأثري وقضاء بعض احلاجات: الباب
 :وقال ابن القيم

ي إليهـا كانـت ـملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضـ( 
هتهـا طرقها وأسباهبا تابعة هلا معتـربة هبـا, فوسـائل املحرمـات واملعـايص يف كرا

واملنــع منهــا بحســب إفضــائها إىل غاياهتــا وارتباطهــا هبــا, ووســائل الطاعــات 
والقربات يف حمبتها واإلذن فيها بحسـب إفضـائها إىل غاياهتـا, فوسـيلة املقصـود 
تابعة للمقصود, وكالمها مقصود, لكنه مقصود قصد الغايـات, وهـي مقصـودة 

 .)٣(...)قصد الوسائل
للحكم عـىل صـحة الـرأي وجـواز إعالنـه هذه هي أهم الضوابط الرشعية 

ونرشه, فإذا توافرت فالرشيعة ال متنع منـه, بـل قـد يكـون واجبـاً أو مسـتحبّاً أو 
, بحسب رتبته من األحكام, فهذه هي حرية الرأي يف اإلسالم  .مباحاً

وأما اإلحلاد ودعاته فإهنم يدعون إىل حرية الرأي بإطالق; لينفـذوا منهـا إىل 
دم مؤاخــذهتم يف الطعــن يف الــدين, والقــدح يف أحكامــه, ر بــاطلهم, وعـــنشــ

                                                 
 .١/٧٤القواعد البن عبد السالم ) ١(
 .١٧٤خمترص الفتاو املرصية ص ) ٢(
 .٤/٥٥٣ني إعالم املوقع) ٣(
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رعية, والـدعوة إىل ـواالستهزاء باهللا وآياته وأنبيائه, والسخرية من العقوبات الش
انتهاك املحرمات, وفعل الفجور, وحتسني ذلك يف أعـني النـاس, والتهـوين مـن 

اإلهليـة,  ريعةـحتكيم الرشيعة, واملطالبة بـالقوانني الوضـعية التـي تضـاهي الشـ
 .)١(ووسائل اإلعالم بأنواعها املختلفة شاهدة عىل كثري من هؤالء امللحدين

 :فساد الفطرة) ٢(
وفساد الفطرة التي فطر اهللا النـاس عليهـا هـي السـبب الثـاين مـن أسـباب 

 .االنحراف العقدي
كَ لِ ﴿ :قال تعاىل هَ جْ أَقِمْ وَ ةَ اهللاِفَ ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ طَـرَ لدِّ ي فَ يْ   الَّتـِ لَ اسَ عَ ـا الَ النـَّ هَ
قِ اهللاِ لْ يلَ خلَِ بْدِ ونَ تَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ لَكِنَّ أَكْ يِّمُ وَ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ  ).٣٠: الروم( ﴾ ذَ

فسدد وجهك, واستمر عـىل : يقول تعاىل: قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية
الدين الذي رشعه اهللا لك, من احلنيفية ملة إبراهيم, الذي هداك اهللا هلا, وكملهـا 
لك غاية الكامل, وأنت مع ذلك الزم فطرتك السليمة التي فطر اهللا اخللق عليها, 

ده وأنه ال إله غريه, كـام تقـدم عنـد قولـه فإنه تعاىل فطر خلقه عىل معرفته وتوحي
الُوا بَىلَ ﴿ :تعاىل مْ قَ بِّكُ تُ بِرَ مْ أَلَسْ هِ سِ فُ ىلَ أَنْ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ ويف ) ١٧٢: األعـراف( ﴾وَ

 .»إين خلقتُ عبادي حنفاء, فاجتالتهم الشياطني عن دينهم«: احلديث
قِ اهللاِ﴿ :وقوله...  لْ يلَ خلَِ بْدِ ال تبـدلوا خلـق اهللا : معنـاه: قال بعضـهم ﴾الَ تَ

فتغريوا الناس عن فطرهتم التي فطرهم اهللا عليها, فيكون خـرباً بمعنـى الطلـب, 
نْ ﴿ :كقوله تعاىل مَ هللاِِ وَ نًا وَ انَ آَمِ هُ كَ لَ خَ فهـذا معنـى حسـن , )٩٧: آل عمران( ﴾دَ

 .صحيح
هو خربعىل بابه, ومعناه أنه تعـاىل : وقال آخرون«: ويستطرد يف النقل فيقول

بني خلقه كلهم يف الفطرة عىل اجلبلة املستقيمة, ال يولد أحد إال عىل ذلك,  ساو
                                                 

−١٥٨أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم للطاهر بن عاشـور ص : ينظر يف مفهوم احلرية يف الرشيعة وضوابطها) ١(
, ويف بعض ما قرره نظر ومناقشة, وكتـاب حقيقـة الليرباليـة وموقـف اإلسـالم منهـا للـدكتور عبـدالرحيم ١٦٧

 .٥٥٨−٥٤٥السلمي ث 
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وإبراهيم النخعي, وسـعيد , وال تفاوت بني الناس يف ذلك, وهلذا قال ابن عباس
بري, وجماهد, وعكرمة, وقتادة, والضحاك, وابن زيـد يف قولـه يلَ ﴿  بن جُ بْـدِ الَ تَ

قِ اهللاِ لْ ج يف الصـحيحني عـن أيب , ثـم »لدين اهللا: أي«: ﴾خلَِ ذكـر احلـديث املخـرَّ
ما من مولودٍ يولد إال عىل الفطرة, فأبواه هيودانـه أو «: ملسو هيلع هللا ىلصهريرة, قال رسول اهللا 

» ينرصانه أو يمجسانه, كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء, هل حتسون فيها من جدعاء?
ةَ اهللاِ﴿: ثم يقول يْ فِطْرَ لَ طَرَ النَّاسَ عَ ا الَ تَ  الَّتِي فَ لْقِ اهللاِهَ يلَ خلَِ ـيِّمُ بْدِ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ  ﴾ ذَ

 .)١( »)٣٠: الروم(
ةَ ﴿ وهذا األمر الذي أمرناك به هو«: وقال السعدي يف تفسريه هلذه اآلية فِطْرَ

يْ اهللاِ لَ طَرَ النَّاسَ عَ ا الَّتِي فَ سـنَها واسـتقباح غريهـا, فـإن  , ﴾هَ ووضع يف عقوهلم حُ
لباطنة قد وضـع اهللا يف قلـوب اخللـق كلهـم امليـل مجيع أحكام الرشع الظاهرة وا

إليها, فوضع يف قلوهبم حمبة احلق وإيثار احلق, وهذا حقيقة الفطـرة, ومـن خـرج 
ضَ لفطرته أفسدها, كام قال النبي  رَ كل مولـود «: ملسو هيلع هللا ىلصعن هذا األصل فلعارضٍ عَ

 .»يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه
يلَ ﴿ بْدِ قِ اهللاِالَ تَ لْ ال أحد يبدل خلق اهللا فيجعل املخلوق عـىل غـري : أي ﴾خلَِ

ـيِّمُ ﴿الوضع الذي وضعه اهللا ذلك الذي أمرنا  ينُ الْقَ الطريـق املسـتقيم : أي ﴾الدِّ
راط ـاملوصل إىل اهللا وإىل كرامته, فإن من أقام وجهه للدين حنيفاً فإنه سالك الص

ــع رشائعــه  ــنَّ أَكْ ﴿املســتقيم يف مجي لَكِ ــونَ وَ مُ لَ عْ ــاسِ الَ يَ ــرَ النَّ ــروم( ﴾ثَ ) ٣٠: ال
 .)٢(»يتعرفون الدين القيم, وإن عرفوه مل يسلكوه فال

بَـدَ اهللا  فاإلنسان مفطور عىل معرفة ربه وخالقه, ومفطور عىل أن يعبد, فإن عَ
تعاىل وحده ال رشيك له اسـتقامت فطرتـه, واسـتنار قلبـه, ورأ األشـياء عـىل 

بَدَ ش يئاً غري اهللا فال بد أن ختتلّ مقاييسه, وتنحرف نظرته لألشـياء حقائقها, وإن عَ
عبِّدُ اإلنسان ـاد بـليمة, واإلحلـرة السـر الفطـعىل غي نَابِذ للفطرة, ألنه يُ ال ريب مُ

                                                 
 .٦/٣١٣تفسري ابن كثري ) ١(
 .٧٥٢ص) ٢(
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عبِّده ملخلوق مثله, أو يعبده للامدة أو للشهوة أو للهـو, وكـل  لغري اهللا, فإما أن يُ
دوا ـن عبــكام قال اهللا تعاىل خماطباً مجيع م, يطانادة للشـر عبـذلك يف حقيقة األم

نيٌ ﴿ :غري اهللا بـِ وٌّ مُ ـدُ ـمْ عَ هُ لَكُ يْطَانَ إِنَّ وا الشَّ بُدُ عْ مَ أَنْ الَ تَ نِي آَدَ ا بَ مْ يَ دْ إِلَيْكُ هَ ْ أَعْ  ﴾أَملَ
 .وعبادة له, فكل أنواع الكفر واملعايص طاعة للشيطان; )٦٠: يس(

 :فقدان الوازع الديني) ٣(
ا كان اإلحلاد يقيض عىل الفطرة, وال يؤمن باهللا الواحد, وال بالغيـب فهـو إذ

رفاته وأعاملـه, ـبذلك ال يريب الضمري, وال يوجد يف نفس اإلنسان ما يراقب تصـ
فينشأ هذا اإلنسان عديم اإلحساس, قد فقد الوازع الذي يردعه عن ظلم الناس, 

سـاداً يف انتهـاك حرمـة فمن ظـن أنـه يف مـأمن مـن العقوبـة سـعى يف األرض ف
األعراض واألموال والدماء غري متحرج, ومعلوم أن مرتكب اجلريمـة مسـتبيحاً 

 .هلا أشد رضراً ممن يرتكبها معتقداً أنه يفعل أمراً حمرماً 
ومن هنا فإن امللحد متى منعه الواقـع عـن بلـوغ غايتـه وهدفـه فإنـه يقـوم 

ملكر واحليلـة واخلديعـة; ألنـه ال بالتغلب عىل تلك الظروف بالقوة والغلبة, أو با
 .حاجز حيجزه عن ذلك فهو ال خياف ربا وال يرجو حساباً 

وقد صار عامل اليوم عامل اجلريمة واخلوف, بسبب غياب الـوازع الـداخيل يف 
 .كثري من املجتمعات, سواء عىل مستو األفراد أو عىل مستو الدول

خبـار اجلـرائم البشـعة, فكل يوم تبث وسـائل اإلعـالم بجميـع أنواعهـا وأ
رقة, والســطو, ـريد, وحــوادث الســـر, والعنــف والتشـــوالتســلط عــىل البشــ

 .واالغتصاب, والقتل, ما ال يمكن حرصه
فهذه جتارة املخدرات, وهذه جتارة األعراض ونرش الرذيلة بني الناس, وهذه 

كل ذلك لإلفساد, وألجل الكسب املـادي مـن املاليـني لـبعض .. جتارة اخلمور 
 .التجار, بقطع النظر عن مصلحة الناس وحفظ عقوهلم وأعراضهم وأجسادهم

وحتويـل أهلهـا إىل , وانظر إىل مواقف اهليئات العامليـة مـن قضـية فلسـطني
وانظر كذلك إىل مواقفهـا مـن قضـية مسـلمي بورمـا, , الجئني لعرشات السنني
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 .وسوريا وغريها من القضايا التي تزيد يوماً بعد يوم
مثلــة فقــدان الــوازع يف النفــوس عــن اجلريمــة بســبب النظــرة ولعــل مــن أ

م عـن مدينـة نيويـورك, ١٩٧٧حادثة انقطاع الكهرباء املشـهورة عـام : اإلحلادية
أن آالف املحالت التجارية واملخازن والبيـوت : حيث اكتشف الناس يف الصباح

ِبَتْ عن آخرها, وأنه اشرتك يف هـذه السـ س عـىل رقة اجلامعيـة معظـم النـاـقد هنُ
رطة أنفسـهم املكلفـون ـاختالف درجاهتم وطبقاهتم وأعامرهم, حتى رجال الشـ

ر اخلـرباء أنـه . باحلراسة شاركوا يف هذا املهرجان الشائن يف الرسقة والسطو ويقدِّ
لو استمر انقطاع الكهرباء هكذا أسبوعاً واحداً ومل تتدخل فـرق اجلـيش خلربـت 

ألمن يف ظل األزمات أو احلروب? الشك فكيف إذا تراخى ا!! املدينة عن آخرها
, وال شك أيضاً أن هذه ثمـرات حتميـة مـن  أن هذا املجتمع سيأكل بعضه بعضاً

 .)١(ثامر اإلحلاد?
وقد ظهرت دراسات عديدة يف هذا العرص أثبتت أنه كلام وجد التدين قَلَّت  

دكتور اجلريمة, وكلام َقَّل التدين أو انعدم كثرت اجلريمة بحسـب ذلـك, قـال الـ
 :)٢()التدين عالج اجلريمة: (صالح الصنيع يف دراسته التي بعنوان

ولقد خلصت بعض الدراسات الغربية إىل نتيجة تؤكد األثر الكبـري للـدين (
, وديول starkستارك (والتدين يف مكافحة اجلريمة داخل املجتمعات, مثل دراسة 

Doyle وكنت ,Kent (ت احلديثـة أن الـدين حـذف مـن الدراسـا: حيـث يـرون
االدعـاء بعـدم تـوفر : للجريمة واجلنح; ألسباب عديـدة أبسـطها وأقلهـا أمهيـة

نقص الرغبة لد البـاحثني يف : مثل, املعلومات الكافية, ولكن هناك أسباب أهم
الدراسات احلديثة يف دراسة السلوك السوي لد األفراد, والرتكيز عـىل دراسـة 

أن علامء النفس واالجتامع غري : آخر هو االنحرافات عامة, ومنها اجلريمة, سبب
مهتمني كثرياً بالدين, فغاب دوره عن دراساهتم, ويعود الباحثون ليؤكدوا عىل أن 

                                                 
 .٤٥٩, والدعوة إىل اإلصالح ملحمد اخلرض حسني ص٢٣−٢٢كتاب اإلحلاد لعبدالرمحن عبداخلالق ص ) ١(
 .١٤٠ص ) ٢(
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العيش يف هذه احلياة لألمور الدنيوية فقط يسبب لإلنسان كثرياً من املتاعـب, كـام 
عب دوراً أن الدين يل: أكد ذلك علامء االجتامع يف القرن التاسع عرش, الذين يرون

 .مركزيا يف احلفاظ عىل النظام األخالقي يف املجتمع
أن املعلومات عن دور الدين يف بنـاء : ويف خامتة الدارسة يؤكد الباحثون عىل

املجتمعات األمريكية لو توفرت منذ البداية لساعدت منذ زمن طويل عىل إيضاح 
يـة; لـذلك وجـد أن الدور الكبري الذي يلعبه الدين يف احلد من األفعـال اإلجرام

 . »معدالت اجلريمة يف املدن التي نسب األفراد املنضمني فيها للكنيسة منخفضة
 :خمالطة الكفار والسفر لبالدهم والتعلم عىل أيدهيم) ٤(

انفتح جمال السـفر لشـبابنا إىل بـالد الكفـار للسـياحة أو املتعـة أو للحاجـة 
ن األوقـات, مـع مـا تـوفر يف وربام لغري رضورة يف كثـري مـ, للتعليم بغري ضابط

أيدهيم من مال وفري, وهو ما أوقع شبابنا فريسـة سـهلة يف أيـدي الغـرب وآلتـه 
وإهباره فأوقعهم يف فتنة شديدة حيث املعايص والرذائل متاحة بال رقيب, وهو ما 
أود بكثريين, ثم إن ما يرونه مـن نظـام ونظافـة وحسـن إدارة يف بـالد الكفـار 

وعىل النقيض أورثهم , تقديراً وإعجاباً وانبهاراً بحضارة الغربأورثهم احرتاماً و
انكساراً وانحطاطاً يف نفوسهم واحتقاراً ملا يف أيدهيم من عقيـدة إسـالمية نفيسـة 

وجـره إىل االنحـراف الفكـري واإلحلـاد , نقية, كل هذا أرض بشبابنا غاية الرضر
 .اهللا واخلروج عىل طاعة

الغـرب مـن مصـادقة الشـباب مـن الـذكور  يضاف إىل ذلك ما يقع هلـم يف
واإلناث مـن املنحـرفني الـذين يغـروهنم بـاالنزالق إىل الفـواحش واملسـكرات 
واملخدرات بل واإلحلاد والفجور, هذا باإلضافة إىل مناهج التعليم التي يتلقوهنـا 

, والقائمة عىل النظرة املادية والفكر اإلحلادي املتزيئ يف ثوب علمي رصني, هناك
ويسـهل عليـه ابتالعـه دون وعـي , ع الغافل ويورثه مصـداقية أمـام ناظريـهخيد

 .حلقيقته
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يقول أحد علامء الغرب الناقدين ومن له خربة واسعة يف نتائج نظام التعلـيم 
 :الغريب يف الرشق

وإذا كان املسلمون قد أمهلوا فيام مىض البحث العلمي فإهنم ال يسـتطيعون (
اليوم عن طريق قبول التعليم الغريب مـن غـري وازع أن ينتظروا إصالح هذا اخلطأ 

ما, إن كل تأخرنا العلمـي وكـل فقرنـا ال يوزنـان بـذلك التـأثري املميـت الـذي 
سيحدثه تقليدنا األعمى لنظام التعليم الغريب يف قو اإلسالم الدينية الكامنة, إذا 

نحرتس مـن أردنا أن نحفظ حقيقة اإلسالم عىل أهنا عنرص ثقايف فيجب علينا أن 
اجلو الفكري للمدنية الغربية, ذلك اجلو الذي أصبح عىل وشك أن يتغلـب عـىل 
جمتمعنا وعىل ميولنا, وبتقليد عـادات الغـرب وزيـه يف احليـاة يصـبح املسـلمون 
تدرجياً مضطرين إىل األخذ بوجهة النظر الغربية, إن تقليد املظاهر اخلارجية يقـود 

 .)١()قيل املصاحب لذلكشيئاً فشئياً إىل تقبل امليل الع
آثار االنحراف العقدي عىل األرسة وعىل املجتمع عامـة وعـىل األمـن االجتامعـي 

 :والسيايس بخاصة
االنحراف واإلحلاد سواء كان برفض الدين مجلة أو بتبني أنـواع مـن البـدع 
االعتقادية أو الفكرية, كل ذلك مما يؤثر يف املجتمع اإلسـالمي تـأثرياً بليغـاً عـىل 

 :نه واستقراره, من عدة جوانبأم
 :حصول التفرق واالختالف املذموم) أ ( 

لقد كان أهل اجلاهلية األوىل خمتلفني متفرقني, ال جيمعهم دين, وال ينقادون 
, فجمعهم عىل دين واحد, فتآلفت القلوب بعد ملسو هيلع هللا ىلصلسلطان, فبعث اهللا نبيه حممداً 

تعـاىل ممتنـاً عـىل أهـل  عداوات وبغضاء, واجتمعت بعد تفرق وشتات, قـال اهللا
بْلِ اهللاِ﴿ :اإلسالم هبذه املنة العظيمة وا بِحَ مُ تَصِ اعْ رَّ وَ فَ الَ تَ ا وَ ِيعً ةَ  مجَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ قُ

ـىلَ اهللاِ تُمْ عَ نـْ كُ ـا وَ انً وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَنيْ اءً فَ دَ نْتُمْ أَعْ مْ إِذْ كُ يْكُ لَ  عَ
                                                 

 . ٧٣: ص» اإلسالم يف مفرتق الطرق«) ١(



− ٣٢ − 

اشَ  نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ نَ النَّارِ فَ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ  ).١٠٣: آل عمران( ﴾فَ
وقد هنـى اهللا تعـاىل عـن التفـرق واالخـتالف يف الـدين املُوقـع يف العـداوة 

ـا ﴿ :والبغضاء كام قال سبحانه ـدِ مَ عْ ـنْ بَ ـوا مِ فُ تَلَ اخْ ـوا وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ الَّذِ ونُوا كَ الَ تَكُ وَ
مُ الْبَيِّنَاتُ وَ  هُ اءَ ظِيمٌ جَ ابٌ عَ ذَ مْ عَ  :وقـال سـبحانه, )١٠٥: آل عمران( ﴾أُولَئِكَ هلَُ

ـ﴿ نَ املُْشْ ونُوا مِ الَ تَكُ ةَ وَ الَ وا الصَّ أَقِيمُ وهُ وَ قُ اتَّ نِيبِنيَ إِلَيْهِ وَ كِنيَ ـمُ ينَ ) ٣١(رِ ـنَ الَّـذِ مِ
ـونَ  حُ رِ ِمْ فَ هيْ امَ لَـدَ بٍ بـِ زْ لُّ حِ ا كُ يَعً انُوا شِ كَ مْ وَ وا دِينَهُ قُ رَّ وقـال  )الـروم( ﴾)٣٢(فَ

ـنْ ﴿ :سبحانه ـمْ عَ قَ بِكُ ـرَّ تَفَ ـبُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ الَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يامً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ ا رصِ ذَ أَنَّ هَ وَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ  ).١٥٣: األنعام( ﴾سَ

 :قال الشاطبي عند هذه اآلية
أهـل : وهو السنة, والسـبل, ل اهللا الذي دعا إليهفالرصاط املستقيم هو سبي(

 .)١()االختالف احلائدين عن الرصاط املستقيم, وهم أهل البدع
ـن قائـل ينَ ﴿ :وقد ذم اهللا تعاىل أهل االختالف واالفرتاق فقال عز مِ إِنَّ الـدِّ

نْدَ اهللاِ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِالَّ مِ عِ تَلَفَ الَّذِ ا اخْ مَ مُ وَ الَ ِسْ يًـا  اإلْ غْ مُ بَ مُ الْعِلْ هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ
مْ  يْنَهُ إِنَّ اهللاَ بَ اتِ اهللاِ فَ رْ بِآَيَ فُ كْ نْ يَ مَ ـابِ وَ سَ ِ يـعُ احلْ ِ  :وقـال, )١٩: آل عمـران( ﴾ رسَ
اقٍ بَ ﴿ قَ وا يفِ الْكِتَابِ لَفِي شِ فُ تَلَ ينَ اخْ إِنَّ الَّذِ قِّ وَ لَ الْكِتَابَ بِاحلَْ زَّ لِكَ بِأَنَّ اهللاََّ نَ  ﴾عِيدٍ ذَ
ءٍ ﴿ :وقال, )١٧٦: البقرة( ْ مْ يفِ يشَ ـنْهُ ـتَ مِ ا لَسْ يَعً انُوا شِ كَ مْ وَ وا دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ إِنَّ الَّذِ

مْ إِىلَ اهللاِ هُ رُ امَ أَمْ لُونَ إِنَّ عَ فْ انُوا يَ مْ بِامَ كَ نَبِّئُهُ مَّ يُ  ).١٥٩: األنعام( ﴾ ثُ
ابتـدع يف الـدين ظاهر القرآن يدل عـىل أن كـل مـن : (قال القايض إسامعيل

دلوا وختاصـموا ذه اآلية; ألهنم إذا ابتدعوا جتابدعة من اخلوارج وغريهم داخل ه
 .)٢()وتفرقوا وكانوا شيعاً 

أنـه بـريء ممـن  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا أخـرب نبيـه : (وقال ابن جرير يف تفسريه هلذه اآلية
, وأنـه لـيس مـنهم وال, فارق دينه احلق وفرقه  هـم وكانوا فرقاً فيه وأحزاباً شيعاً

                                                 
 .٥٩/ ١االعتصام ) ١(
 .٦٤/ ١نقله عنه الشاطبي يف االعتصام ) ٢(



− ٣٣ − 

كام قـال لـه ربـه , منه; ألن دينه الذي بعثه اهللا به هو اإلسالم دين إبراهيم احلنيفية
يمَ ﴿ :وأمره أن يقول اهِ ـرَ ـةَ إِبْ لَّ يَامً مِ ا قـِ يمٍ دِينـً ـتَقِ سْ اطٍ مُ َ يبِّ إِىلَ رصِ اينِ رَ ـدَ نِي هَ لْ إِنَّ قُ

كِنيَ  ِ نَ املُْرشْ انَ مِ ا كَ مَ ا وَ نِيفً  ).١٦١: األنعام( ﴾حَ
راين ـمن مرشك ووثني وهيـودي ونصـ ملسو هيلع هللا ىلصمن فارق دينه الذي بعثه به فكان 

راط املسـتقيم والـدين ـدع يف الدين ما ضل به عن الصـد ابتـق, دعـومتحنف مبت
وحممـد منـه بـريء وهـو  ملسو هيلع هللا ىلصالقيم ملة إبراهيم عليه السالم, فهو بريء من حممد 

مْ وَ ﴿ :داخل يف عموم قوله وا دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ ءٍ إِنَّ الَّذِ ْ مْ يفِ يشَ ـنْهُ تَ مِ ا لَسْ يَعً انُوا شِ  ﴾كَ
 ).١٥٩: األنعام(

وإذا حصل االبتداع واإلحلاد يف الدين نتج عن ذلـك العـداوة والبغضـاء يف 
املجتمع, وهذا من أعظم ما يوهن املسلمني, ولـذا جـاءت النصـوص يف القـرآن 

 .والسنة حمذرة من باالبتداع واإلحلاد
ومجيع : (ة من اآليات واألحاديث يف هذا الشأنقال الشاطبي بعد ما ذكر مجل

 .)١()هذه الشواهد تدل عىل وقوع االفرتاق والعداوة عند وقوع االبتداع
أو تولوا الواليـات , ويعظم األمر واإلفساد إذا كان ألهل الزيغ واإلحلاد قوة

ر بـاطلهم ـسواء كانت صغرية أو كبرية يف املجتمع, فإهنم يبذلون جهدهم يف نشـ
 .ني السنة وتعطيل العمل بالرشيعة والتنكيل بأهل اإلسالموتوه

 − يعنـي االفـرتاق والعـداوة − وأول شاهد عليه يف الواقـع: (اطبيقال الش
ونَ الكفار عُ دَ ثم ... قصة اخلوارج إذ عادوا أهل اإلسالم حتى صاروا يقتلوهنم ويَ

, ريعةـالشـ يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأهنم أن يثبطوا النـاس عـن اتبـاع
 .)٢(...)ويزعمون أهنم األرجاس واألنجاس , ويذموهنم

 : أثره يف هدم النظام األرسيّ ) ب(
األرسة هي اللـبنة األوىل يف النظام االجتامعـي, وصـالح األســرة صــالح 

                                                 
 .١٤٩/ ١االعتصام ) ١(
 .١/١٤٩املصدر السابق ) ٢(



− ٣٤ − 

للمجـتمع, وفـسـاد األسـرة فساد للمجتمع, وقـد كـان لإلحلـاد آثـاره املـدمرة 
جاء بام يوافق الفطرة البرشية, من رضورة تكوين  لألرسة; وذلك أن دين اإلسالم

قضـاء الشـهوة بطريـق : األرسة بعقد بني رجل وامرأة لتحقيق غايات نبيلة, منها
مرشوع نظيف, واالقتصار عىل عدد معني مـن الزوجـات, وعـدم االلتفـات إىل 

 .غريهن من خدينات وخليالت وحليالت
عـن املحرمـات, وسـكون  غض البرص: ويف رشع الزواج من املصالح أيضاً 

 :الروح, وطمأنينة النفس, وحصول املودة والرمحة بني الطـرفني; كـام قـال تعـاىل
تُمْ بَشَ ﴿ نْ ا أَ مَّ إِذَ ابٍ ثُ رَ نْ تُ مْ مِ كُ قَ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ نْتَشِ ـوَ ونَ ـرٌ تَ هِ أَنْ ) ٢٠(رُ اتـِ ـنْ آَيَ مِ وَ

ا لِتَ  اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ قَ لَكُ لَ لِكَ خَ ةً إِنَّ يفِ ذَ َ محْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ ا وَ نُوا إِلَيْهَ كُ سْ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ  ).الروم( ﴾)٢١(آلَ

يا معرش الشباب من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج, فإنـه «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
 .)١(»أغض للبرص, وأحصن للفرج

 : ومن مصالح الزواج العظيمة أيضاً 
ري, لعبـادة اهللا ـظ النسل, وتكاثر النوع اإلنساين, لتكوين املجتمع البشـحف

 :ح األرض, قال تعاىلوحده ال رشيك له, وإقامة رشيعته, وعامرة الكون, وإصال
بَثَّ ﴿ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَهيُّ  يَ

ثِ  االً كَ جَ امَ رِ نْهُ وا اهللاَمِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ لُونَ ريً اءَ ي تَسَ امَ إِنَّ اهللاَ  الَّذِ حَ َرْ األْ مْ بِهِ وَ ـيْكُ لَ انَ عَ  كَ
قِيبًا ـبًا ﴿ :وقال سبحانه ).١: النساء( ﴾رَ ـهُ نَسَ لَ عَ ا فَجَ ً نَ املَْاءِ بَرشَ لَقَ مِ ي خَ وَ الَّذِ هُ وَ

دِ  بُّكَ قَ انَ رَ كَ ا وَ رً هْ صِ اوَ  ).٥٤: الفرقان( ﴾يرً
بتكثـري النسـل عـن طريـق الـزواج  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاءت األحاديـث عـن النبـي 

 .)٢(»تزوجوا الودود الولود, فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة«: املرشوع, فقال
فتكثري النسل, وصالحه, واستقامته, وتنشئته ليكون صاحلاً مصلحاً يف هـذه 

                                                 
 .١٤٠٠, ومسلم رقم ٥٠٦٥البخاري رقم  أخرجه) ١(
 .وغريه) ١٢٦١٣(رواه اإلمام أمحد, برقم ) ٢(



− ٣٥ − 

باً هلام بعد وفاهتام مطلب رشعي, ولذا كـان األرض, وقرة عني لوالديه, وذكراً طي
يعُ ﴿ :من دعاء عباد اهللا الصـاحلني ـمِ يِّبَـةً إِنَّـكَ سَ ـةً طَ يَّ رِّ نْكَ ذُ ـنْ لَـدُ ـبْ يلِ مِ بِّ هَ

اءِ  عَ  ).٣٨: آل عمران( ﴾الدُّ
حفظ اإلعـراض, وصـيانة األنسـاب; ولـذا حرمـت : ومن مصالح الزواج

عىل املحارم والزوجات, وأن ذلـك مـن الرشيعة الزنا ووسائله, وأوجبت الغرية 
 .كامل الرجولة, وأحسن اخلصال

وبالزواج تلتحم احلياة بني األسـر من األقـارب واألصـهار, ويف ذلـك مـن 
 .الـتعاون والـتـنـارص والـرتابـط وتبادل املنافـع يف املجتمع ما ال يمكن حرصه 

ك الـزواج, وأن وهلذه املصالح واحلكم وغريها هنت الرشيعة عن التبتل وتـر
, ومضاد للفطرة التي فط ر اهللا اجلنسني عليها, فقد ثبت عن ـذلك مذموم شـرعــاً

وغريمها أنه قال منكراً عىل من ترك الزواج, أو الفطر, ) الصحيحني(يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
, لَ «: قال, أو الـنوم ألجـل العبادة ـهُ مْ لَ ـاكُ قَ أَتْ مْ هللاِِ وَ ـاكُ شَ اهللاِ إِنِّــي ألَخْ ا وَ ي أَمَ كِنـِّ

لَـيْسَ  ـنَّتِي فَ ـنْ سُ ـبَ عَ غِ ـنْ رَ , فَمَ ـاءَ جُ النِّسَ وَّ أَتَـزَ , وَ دُ قُ أَرْ يلِّ وَ أُصَ , وَ أُفْطِرُ ومُ وَ أَصُ
نِّي  .)١(»مِ

هذه هي قاعدة الزواج التي يقوم عليها املجتمع السليم, والتي دعـت إليهـا 
 .الفطرة, وقررهتا الرشيعة

ـنون بالـدعـوة إىل هــذا األصـل ويف ظل اإلحلاد املعارص ال تر هؤالء يُ  ـعْ
األصيل, وال بالـمحافـظة عىل هذه اللبنة, بل األمر بعكس ذلك مـن الـدعوة إىل 
فتح أبواب العالقات اجلنسية بني الذكور واإلناث بدون زواج, والتشـجيع عـىل 
ممارسة أشكال اإلغراء بني الطرفني, وحماولة إبعاد املجتمـع عـن حتقيـق العالقـة 

النظيفة بأساليب مـتعـددة, بـتـقـبـيــح الــزواج الــمبكر, وافــرتاض األرسية 
املعوقات يف الزواج, واحلث عىل إجياد فرص الدراسات واألعامل التـي تـشغــل 

                                                 
 .١٤٠١, ومسلم رقم ٥٠٦٣أخرجه البخاري رقم ) ١(



− ٣٦ − 

عـن هـذا املقصد الفطري, وحماولة إشاعة قضية حترير املـرأة يف كـل جمتمـع, ويف 
وعـىل أرسهتـا, وبـذلك  كل وقت ألجل أن تتمرد املرأة عىل زوجها, وعىل أبيهـا

تفسد األرسة, ويفسد املجتمع بعد ذلك, فال تـر املـرأة عليهـا حقـاً لـزوج وال 
ألب, وكذلك األوالد ال يرون حقـاً وال حرمـة آلبـائهم وال ألمـاهتم, وتصـبح 
احلياة جمرد بحث عن لذات وشهوات جنسية, حتى أصبحت كثري من املجتمعات 

عى إليه امللحدون, ويف كل يـوم يبـوح هـؤالء أشبه بقطعان حيوانية, وهذا ما يس
ريعة إلفسـاد النظـام األرسي, ـامللحدون بأنواع جديدة من خمالفات الفطرة والش

كالزواج املثيل, وعدم اعرتاف املرأة بقوامة الرجـل, وعـدم حـق تربيـة الوالـدين 
 .إلخ... ألوالدهم بدعو العنف 

م ودعـوة ألخذ األسباب فهذه الدعوات اإلحلادية خروج عن رشيعة اإلسال
التي تـقــيض عـىل املجتمـع بالفسـاد أفـراداً وأرسةً كإباحـة العالقـات اجلنسـية 

وحتـريض املـرأة عـىل التـربج واالخــتالط ومزاحــمة , ومقدماهتا بني اجلنسـني
وحتـقري قــرارها يف بيتهـا وعــملها ألجـل سعــادة زوجهـا , الرجال يف األعامل

 .سبق ذكر آنـفـاً  وأوالدهـا وغـري ذلـك مما
ومقصودهم من ذلك كلـه يف مـؤمتراهتم واجتامعـاهتم وكتابـاهتم وقنـواهتم 

ريعة اإلسالمية فـيام رشعتـه مـن ـومناقضة الش, ملسو هيلع هللا ىلصاإلعالمية حمادة اهللا ورسوله 
البرش وذلك ألهنم من جنود إبليس ودعاته الذين قال , األحكام التي فيها مصالح

ا ﴿ :اهللا عنهم يدً رِ ا مَ يْطَانً ونَ إِالَّ شَ عُ دْ إِنْ يَ ا وَ اثً ونِهِ إِالَّ إِنَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ نَهُ  )١١٧(إِنْ يَ لَعَ
ــا اهللاُ وضً رُ فْ ــيبًا مَ ــادِكَ نَصِ بَ ــنْ عِ نَّ مِ ــذَ ِ َختَّ ــالَ ألَ قَ مْ ) ١١٨( وَ ــنَّهُ نِّيَ ُمَ ألَ مْ وَ نَّهُ ــلَّ ُضِ ألَ وَ

انَ  نَّ آَذَ يُبَتِّكُ لَ ُمْ فَ هنَّ رَ َمُ آلَ ُ وَ هنَّ رَ َمُ آلَ امِ وَ عَ َنْ لْقَ اهللاِاألْ نَّ خَ ُ ريِّ يُغَ لَ ـيْ مْ فَ ـذِ الشَّ تَّخِ ـنْ يَ مَ طَانَ  وَ
ونِ اهللاِ نْ دُ لِيا مِ سْ وَ َ خُ رسِ دْ خَ قَ ا ـ فَ بِينـً ا مُ انً مُ ) ١١٩(رَ هُ عِـدُ ـا يَ مَ مْ وَ يهِ نـِّ مَ يُ مْ وَ هُ عِـدُ يَ

ا  ورً رُ يْطَانُ إِالَّ غُ  .)١( )النساء( ﴾)١٢٠(الشَّ
                                                 

, وحراسـة الفضـيلة ١٠٩٨−٣/١٠٩٧, وما بعدها, وبدائع الفوائد البـن القـيم ٢/٢٢إحياء علوم الدين : ينظر) ١(
 .٢٤خ عبدالرمحن بن اخلالق ص , واإلحلاد للشي٩٩للشيخ بكر أبو زيد ص 
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 :تسلط األعداء وسقوط الدول: ثره يفأ)ج ( 
واجلهاد عن دينه سبب خلـري  ملسو هيلع هللا ىلصأن اإليامن به وبرسوله : قيض اهللا تعاىل وكتب 

بب ـس  ملسو هيلع هللا ىلصول ـه الرسـاء بـالبدع واإلحلاد وخمالفة ما ج: الدنيا واآلخرة, وبالعكس
قٍّ ﴿ .)١(ر الدنيا واآلخرةـلش ِ حَ ريْ مْ بِغَ هِ ارِ نْ دِيَ وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ نَا اهللاُ إِالَّ  الَّذِ بُّ ولُوا رَ قُ  أَنْ يَ

عُ اهللاِ فْ الَ دَ لَوْ ـاوَ سَ مَ اتٌ وَ ـلَوَ صَ بِيَـعٌ وَ عُ وَ امِ ـوَ تْ صَ مَ دِّ مْ بِبَعْضٍ هلَُ هُ دُ  النَّاسَ بَعْضَ جِ
مُ اهللاِ ا اسْ رُ فِيهَ كَ ذْ نَّ اهللاُ يُ َ لَيَنْرصُ ا وَ ثِريً نْصُ كَ نْ يَ هُ إِنَّ اهللاَـ مَ يزٌ رُ زِ يٌّ عَ وِ ينَ ) ٤٠( لَقَ الَّـذِ

ـَ هنَ وفِ وَ رُ املَْعْ وا بـِ ـرُ أَمَ ـاةَ وَ كَ ا الزَّ وُ آَتَ ةَ وَ الَ وا الصَّ امُ ضِ أَقَ َرْ مْ يفِ األْ نَّاهُ كَّ ـنِ إِنْ مَ ا عَ وْ
هللاِِ رِ وَ ورِ املُْنْكَ ُمُ اقِبَةُ األْ  ).احلج( ﴾)٤١( عَ
دَ اهللاُ﴿ عَ اتِ لَيَسْ وَ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ ـامَ  الَّذِ ضِ كَ َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ لِفَ تَخْ

عْ  نْ بَ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَىضَ هلَُ ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ تَخْ دِ اسْ
شْ  نِي الَ يُ ونَ بُدُ عْ نًا يَ مْ أَمْ فِهِ وْ كَ ـخَ لـِ ـدَ ذَ عْ ـرَ بَ فَ ـنْ كَ مَ ـيْئًا وَ ونَ يبِ شَ كُ ـمُ رِ كَ هُ أُولَئـِ فَ

ونَ  قُ اسِ  )٥٥: النور( ﴾الْفَ
فالصحابة ريض اهللا عنهم ملـا كـانوا أقـوم : (قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية

رهم بحسـبهم ـبأوامر اهللا عز وجل وأطـوعهم هللا كـان نصـ ملسو هيلع هللا ىلصالناس بعد النبي 
يف  وحتكمـوا, أظهروا كلمة اهللا يف املشارق واملغـارب, وأيـدهم اهللا تأييـداً عظـيامً 

سائر العباد والبالد, وملا قرص الناس بعدهم يف بعـض األوامـر نقـص ظهـورهم 
 .)٢()بحسبهم
ـ﴿ فً وْ ـوهُ خَ عُ ادْ ا وَ هَ حِ الَ دَ إِصْ عْ ضِ بَ َرْ وا يفِ األْ دُ سِ فْ الَ تُ ـةَ اهللاِوَ َ محْ ـا إِنَّ رَ عً طَمَ  ا وَ

نِنيَ  سِ نَ املُْحْ يبٌ مِ رِ  ).٥٦: األعراف( ﴾قَ
ال تفسدوا فيها : (قال أكثرُ املفرسين: ما نصه) وائدبدائع الف(قال ابن القيم يف

ـل, وبيـان , عاء إىل غري طاعة اهللا بعد إصالح اهللاباملعايص والدُ  سُ إياها ببعـث الرُ
رك به ـعاء إىل طاعة اهللا, فإن عبادةَ غري اهللا, والدعوة إىل غريه والشالرشيعة, والدُ 

ـهو أعظمُ فساد يف األرض, بل فساد األرض يف احلقي رك بـه هـو ـُقة, إنام هو بالشّ
                                                 

 .١٣/١٧٩جمموع الفتاو لشيخ اإلسالم ابن تيمية : ينظر) ١(
)٢٦٨/ ١٠) ٢. 
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ـ رك بـه وخمالفـة ـِأعظمُ فساد يف األرض, بل فساد األرض يف احلقيقة إنام هو بالشّ
 .)١()أمره

ك والدعوة إىل غري اهللا, وإقامة معبود غريه ومطاع متبع غـري  ْ وباجلملة فالرشِّ
ن اهللا رسوله هو أعظمُ الفساد يف األرض, وال صالحَ هلا وال ألهلها إالّ بـأن يكـو

عوة له ال لغريه, والطاعة ُواالَتَّباع لرسوله ليس إال, وغريه  , والدَّ ه هو املعبودَ وحدَ
إنام جتب ُطاعته إذا أمر بطاعة الرسول, فإذا أمـر بمعصـيته وخـالف رشعـه فـال 
, فاهللا تعاىل أصلحَ األرضَ برسوله ودينـه, وبـاألمر بتوحيـده,  عَ له وال طاعةَ مْ سَ

ه عن إف ك به, وبمخالفة رسولهوهنى عبادَ  .سادِها بالرشِّ
بَر أحـوال العـامل وجـدَ كـلَّ صـالح يف األرض سـببُهُ توحيـد اهللا,  ومن تـدَّ

, وطاعة رسوله  هُ , وكل رشٍّ يف العامل وفتنة وقحط وتسليط عدو وغـري ملسو هيلع هللا ىلصوعبادتُ
عوة إىل غري اهللا ورسوله, ملسو هيلع هللا ىلصذلك سببه خمالفة الرسول   .والدَّ
رَ هذا حق َّ ا ثَ ومن تدبَّ , وإىل أن يرِ لَ أحوالَ العامل منذ قامَ إىل اآلنَ رِ وتأمَّ بُّ لتَّدَ

ـة نفسـه, ويف حـقِّ غـريه  دَ هذا األمرَ كـذلك يف خاصَّ اهللاُ األرضَ ومن عليها وجَ
ة إال باهللا , وال حول قوَّ  .عموماً وخصوصاً

أن القيام بدين اهللا وأمره من فعل الطاعات, واجتناب املحرمات, : واملقصود
رعية عـىل مسـتحقيها, ـالدفاع عن دينه باللسان والسنان, وتنفيذ العقوبات الشو

ممن يطعنون يف دين اهللا, ويتعدون حدوده, ويقعون فيام حرم اهللا, سواء من سـائر 
املعايص, أو أنواع اإلحلاد والزندقة, كل ذلك مما حيفظ اهللا به املجتمعات والدول, 

, وقوة , وثباتاً رة عىل أعدائـه, والعكـس صـحيح, فـإن ـ, ونصويزيدهم به متكيناً
التساهل بأمر اهللا ودينه, وتعطيل العقوبات الرشعية, وعدم تعظـيم اهللا ورسـوله 

كـل ذلـك مـؤذن بـزوال الـدول, وتسـلط األعـداء, وخـراب األرض بعــد  ملسو هيلع هللا ىلص
 .)٢(إصالحها

                                                 
)٨٥٦/ ٣) ١. 
يَّة : انظر لتفصيل ذلك) ٢( يْمِ االنحرافـات العقديـة : , وينظـر يف هـذا كتـاب١٨٢−١٧٧/ ١٣جمموع الفتاو البن تَ

 .جريني لعيل الزهراينوالعلمية يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهل
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 :اإلجرام السيايس العاملي: أثره يف) د ( 
سياسـة العامليـة, ونظـام العالقـات بـني إن من أعظم آثار اإلحلاد آثاره يف ال

الدول, وذلك أن األخالق املادية اإلحلادية التـي جعلـت قلـب اإلنسـان يمتلـئ 
بالقســوة واألنانيــة دفعــت اإلنســان إىل تطبيــق هــذه القســوة واألنانيــة يف جمــال 
; ولذلك جلأت الـدول االسـتعامرية الكـرب إىل  العالقات السياسية العاملية أيضاً

يسة يف استعباد الشعوب الضعيفة, واحلصـول عـىل خرياهتـا, وهنـب وسائل خس
البالد اإلسالمية والعربيـة, وإذا ظهـر صـوت ينـادي باإلسـالم : ثرواهتا, ومنها

ل باالهتامات بالرجعيـة, والرجوع إىل أحكامه أرسعت إليه سهام اإلحلاد والضال
العامليـة التـي متارسـها  إلخ وهكذا يصطيل العامل بنار املادية األنانية... والوحشية

الدول الكرب التي تقوم عىل االسـتعباد, والفـوىض, واالخـتالف حتـى يسـهل 
 .عليهم استالب خرياهتا, ورسقة ثرواهتا

ولو كان اإليامن والتوحيـد وخـوف اهللا هـو املسـيطر عـىل أخـالق الـذين «
رة ـيملكون سياسة الدول لعمت الرمحة واإلحسان بـني الشـعوب, وكانـت نصـ

عفاء, وإعانة املساكني, ورفع الظلم عن املظلومني هو املنهج الذي تسري عليـه الض
 .»السياسات العاملية

أن يتسـبب اإلحلـاد يف تـدمري العـامل أمجـع, : واخلوف كل اخلوف بعد ذلك«
وذلك بعد أن وضع العلم احلديث يف يد اإلنسان أسـلحة تسـتطيع تـدمري العـامل 

 .»أمجع
إليه الدول الكرب لتدمري الشعوب الصغرية جيـد  ومن يشاهد اآلن ما تلجأ«

, فهذه الدول تستخدم أسلحة رهيبة جـداً لـذلك, كاملخـدرات, والدعايـة  عجباً
ريد ـالسوداء, واحلرب النفسية, والنساء, وتربية العمالء, وكذلك القتـل, والتشـ

 .»لكل العنارص الطيبة املخلصة ألوطاهنا وأمتها
بعد عن اهللا سـبحانه وتعـاىل أن حيـول املجتمـع وهكذا استطاع اإلحلاد وال«

, يقوم عىل الظلم, والقهر, والنهب, واخلـوف  اً اإلنساين كله إىل جمتمع بغيض جدّ
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الدائم, من الدمار, واخلراب, وهـذا يـؤدي إىل تـدمري نفـس اإلنسـان املعـارص, 
رت املخـدرات واملهـدئات, واإلغـراق ـوهروبه الدائم من واقعه, ولذلك انتشـ

يس, وكذلك دفعت هذه السياسات العاملية الفرد إىل مزيد من األنانية, وحب اجلن
الذات, واحلرص عىل املال بكل سبيل, وطلب النجاة لنفسـه فحسـب, والعـيش 

رة التي تلف اإلنسان يف ـة املعاصـاد الدوامـن اإلحلـج مـذا نتـه فقط, وهكـليوم
 .)١(»والفوىضره الراهن; عرص القلق, واألنانية, واإلجرام, ـعص

هذه مجلة من اآلثار السيئة عىل املجتمع بسبب اإلحلاد وامللحدين, سواء كان 
 . اإلحلاد بإنكار ربوبية اهللا جل وعال, أو كان غري ذلك
العمل عىل حماربة هذه اآلثار, :والواجب عىل مجيع املسلمني أفراداً ومجاعات
لكل حال, كام جيب عـىل والة وما بنيت عليه من أفكار باطلة باألساليب املناسبة 

األمور محاية أهل اإلسالم من التـأثر بتلـك األفكـار اإلحلاديـة, وإقامـة أحكـام 
الرشيعة فيمن يتبنى, ويدعو إليها بني املسـلمني, وهـذا مـن أوجـب الواجبـات, 

 .وأعظم حقوق اهللا عىل عباده
 :ويمكن إمجال آثار االنحراف يف األقسام التالية

  ًانب الفكرية والعقديةيف اجلو: أوال: 
إدخال أصول وعبادات ليسـت مـن رشع اهللا تعـاىل, وقـد أد ذلـك إىل  −

اهتامم الناس بالبدع واملحدثات التي أدت إىل ضعف املجتمع اإلسالمي وافرتاقه 
 .وانتشار مساوئ األخالق

تشويه الفكر اإلسالمي, وهتميش قيمته, ومتجيد الغرب وفكره املنحـرف عـىل   − 
الداخيل واخلارجي املستو. 

ظهور فكرة تقارب األديان وانصهارها معا, حيث ساهم االنحـراف الفكـري   − 
يف إلغاء الفوارق العقائدية بني األديان, والـدعوة إىل السـالم والوفـاق, وهـذا 

                                                 
 .٣١−٢٩اإلحلاد, للشيخ عبدالرمحن بن عبداخلالق باختصار وترصف يسري ص : ينظر) ١(
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ـوَ يفِ ﴿ :يعارض قول اهللا تعاىل هُ هُ وَ نـْ بَـلَ مِ قْ لَـنْ يُ ا فَ مِ دِينـً الَ ِسْ َ اإلْ ريْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ  وَ
ينَ  ِ ارسِ نَ اخلَْ ةِ مِ رَ َخِ  ).٨٥: آل عمران( ﴾اآلْ

حيـث , انتشار الوثنية والرشك وفعل املنكرات واملحرمات واإلحلـاد يف الـدين  − 
 .يُعد هذا األثر من اآلثار الواضحة واملنترشة يف البالد اإلسالمية

األمور حيث تُعد هذه , التأثري عىل التعليم واإلعالم واللغة واألدب اإلسالمي  − 
 .من األسس التي تعتمد عليها األمم يف ثقافتها

استغالل العوملة لنرش الثقافة الغربية وعوملتهـا, حيـث اسـتثمر الغـرب أدوات   − 
العوملة كاإلعالم املرئـي املتمثـل يف القنـوات الفضـائية وغريهـا أو املسـموع, 

يب وكذلك أدوات االتصال احلديثة ومن أمهها اإلنرتنت, وذلـك ألجـل تـذو
 .اهلوية اخلصوصية للعامل اإلسالمي

  ًيف اجلوانب األخالقية: ثانيا: 
رب اخلمـور وتعـاطي ـاقرتاف الفساد اخللقي مـن قبـل أهـل االنحـراف كشـ  − 

 .املخدرات وفعل الفواحش
 .انتشار جرائم القتل واالعتداء عىل األنفس واألموال املعصومة  − 
أعداء اإلسالم عىل تفتيت العالقة  اهنيار األخالق وتفسخ األرسة, فقد حرص  − 

اإلنسانية وتذويب أوارصها املعنوية من خالل إفسادها أخالقيـاً والتـأثري عـىل 
  .سلوكها االجتامعي يف احلياة

  ًيف اجلوانب االجتامعية: ثالثا: 
افرتاق األمة واختالف كلمتها, مما يؤدي لضعفها وهتالكها, وهذه الغاية التـي   − 

 .اإلسالم ليتمكنوا منهايسعى هلا أعداء 
 .اهتزاز األمن يف حياة الناس, والذي يؤثر عىل خمتلف جوانب احلياة  − 
التــأثري عــىل األرسة املســلمة, فأعــداء اإلســالم حيــاولون صــبغ املجتمعــات   − 

اإلسالمية بالصبغة الغربيـة والقضـاء عـىل صـورة األرسة املسـلمة, وسـحب 
 .صفات األرسة الغربية عليها
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الفتن فالفكر املنحـرف يسـعى دائـامً إىل إثـارة اجلـدل والفـتن بـام حيويـه  إثارة  − 
ومل يتفق عليهـا اجتـاه, , ويطرحه من مسائل خالفية جدلية مل يستقر عليها رأي

وتضيق دائرة االتفاق بني األفراد واجلامعات, ويـنعكس , فتتسع دائرة اخلالف
 . ألمةكل ذلك عىل استقرار املجتمع, ومن ثم عىل استقرار ا

انتهاك حقوق الغري باالعتداء عىل ممتلكاهتم أو حرياهتم أو ذواهتم بدون مسوغ   − 
 .رشعي

  ًيف اجلوانب االقتصادية والسياسية: رابعا: 
 .إشاعة الفوىض واالضطراب يف الدولة مما يؤدي لتصدعها واهنيار بنياهنا  − 
 ...استغالل وامتصاص ثروات بالد املسلمني ومواردهم   − 
إقصاء الرشع عن اجلانب االقتصادي والسيايس فيتم ذلك مـن خـالل الطـرح   − 

 .العلامين املنحرف الذي جعل الدين يف دور العبادة فقط
 .)١(تلك أهم اآلثار التي خلفتها االنحرافات العقدية يف البالد اإلسالمية 
 العالج: 

بلها تبني مما قدمنا أن االنحراف خطـر عظـيم يتهـدد حـارض األمـة ومسـتق
الصالح منها واملنحرف, ومن هنا فـإن هـذا اخلطـر يسـتوجب عـىل احلكومـات 
ومؤسسات الدولة أن تقوم بمسـؤولياهتا جتاهـه لعالجـه, وذلـك عـىل املحـاور 

 :اآلتية
 :األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجعلهام ثقافة جمتمع) ١(

ثه أفـراده مـن عام حيُ  − بوصفه كياناً واحداً − قرر اإلسالم مسئولية املجتمع دِ
, بل أصـالً مـن أصـول  انحرافات, وجعل مقاومة هذه االنحرافات فرضا مؤكداً

; »األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر«الدين, وجعل لذلك كله عنواناً جامعاً هو 
                                                 

األساليب الوقائية من االنحـراف الفكـري لـد طـالب املـرحلتني املتوسـطة : حممد بن راجس الدورسي: ينظر) ١(
 .وما بعدها, ٤٤ص ) أطروحة ماجستري(والثانوية 
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نَ ﴿ :قال سبحانه ـوْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ املَْعْ ونَ بـِ رُ ـأْمُ اسِ تَ تْ لِلنـَّ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ ـنِ كُ عَ
نُونَ بِاهللاِا مِ ؤْ تُ رِ وَ  ).١١٠: آل عمران( ﴾ملُْنْكَ

رَ النبي  وَّ : ملسو هيلع هللا ىلصأفراد املجتمع الواحد بركاب السـفينة الواحـدة فقـال  ملسو هيلع هللا ىلصوصَ
ائِم « ثَلُ القَ وا عـىل سـفينة فأصـاب  يفمَ مُ اقِع فيها, كمثل قوم استَهَ الوَ ودِ اهللاِ وَ دُ حُ

فلها إذا استقوا املاء مروا عىل بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها, فكان الذين يف أس
فـإن يرتكـوهم ومـا  لو أنا خرقنا يف نصيبنا ومل نؤذ من فوقنـا: فقالـوا مَن فوقهم,

وا مجيعاً  وا ونجَ , وإن أخذوا عىل أيدهيم نَجَ  .)١(»أرادوا هلكوا مجيعاً
ومــن هــذا احلــديث وغــريه مــن النصــوص يتضــح أن عقوبــة االنحــراف 

لتشـمل أفـراد املجتمـع  بل متتد, دهمـا وحـرتكبيهـر عىل مـي ال تقتصـاالجتامع
 :كيـان واحـد, ولـذلك قـال سـبحانه − ملسو هيلع هللا ىلصكام صـوره رسـول اهللا  − كافة; ألنه

ةً ﴿ اصَّ مْ خَ نْكُ وا مِ لَمُ ينَ ظَ يبَنَّ الَّذِ وا فِتْنَةً الَ تُصِ قُ اتَّ وا أَنَّ اهللاَوَ لَمُ اعْ ابِ وَ يدُ الْعِقَ دِ  ﴾ شَ
 ).٢٥: األنفال(

الَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصويقول  ـرِ أَوْ وَ ـنِ املُنْكَ نَّ عَ ـوُ تَنْهَ لَ وفِ وَ رُ املَعْ نَّ بـِ رُ تَـأْمُ هِ لَ ي نَفْيسِ بِيَدِ ذِ
مْ  كُ ابُ لَ تَجَ سْ هُ فَالَ يُ ونَ عُ مَّ تَدْ , ثُ نْهُ اباً مِ قَ م عِ يْكُ لَ ثَ عَ بْعَ نَّ اهللاُ أَنْ يَ كَ يُوشِ  .)٢(»لَ

هـي  واحلق أن الوقاية من االنحراف قبل وقوعه, وكذا عالجه بعـد وقوعـه
 .مهمة مشرتكة تقع عىل كثري من جهات املجتمع, وعىل ويل األمر أيضاً 

فهــي مهمــة تقــع عــىل ويل األمــر بتخصــيص اجلهــات العلميــة والرتبويــة 
وحترص عـىل , واإلعالمية والنفسية التي تعنى برصد أسباب االنحراف ودوافعه

 .عالج هذه األسباب ومواجهة الدوافع
يضاً بنرش العلم الصحيح املستمد من الكتاب وهي مهمة املسجد واملدرسة أ

ومشـارب هـذه األمـة اإلسـالمية, ووضـع املنـاهج التعليميـة , وصحيح السـنة
 .الصحيحة املستمدة من هذه املشارب النقية

                                                 
 .٢٤٩٣ صحيحه, رقم رواه البخاري يف) ١(
يّ يف السنن, رقم ) ٢( ذِ مِ ْ  .٢١٦٩رواه الرتِّ
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وهو دور أهل العلم يف كل مكان مـن أرض اإلسـالم بـإعالن احلـق وبيـان 
ويكشـف زيـغ , موبيـان مـا يعـرب عـن ديـن اإلسـال, وإنكـار املنكـر, الصواب

االنحراف ويواجهـون بالنقـاش واملنـاظرة دعـاةَ اإلحلـاد والعلامنيـة والعقالنيـة 
 .وغريها من املذاهب اهلدامة يف لقاءات معلنة ليظهر احلق للناس

وهو دور األرسة يف املنزل, هو دور الوالدين ورموز املجتمع بـالتزام الـدين 
 .قويامً دون إفراط أو تفريط

 :بقطاع الشباب وامتصاص طاقاهتم العملية العقدية والفكريةاالهتامم ) ٢(
فهم عامد األمـة وقوهتـا الدافعـة احليويـة, وتوجيـه , جيب االهتامم بالشباب 

طاقاهتم العملية العقدية والفكرية فيام يعود بالنفع عليهم وعىل األمة, واملجاالت 
واالسـتامع , طـوعيمنها تسهيل انخـراطهم يف العمـل الت, يف هذا كثرية ومتعددة

والتعرف عىل مشـكالهتم ومصـاعبهم واحتياجـاهتم, وتقـديم القـدوة , آلرائهم
 .الصاحلة هلم

 :نرش العلم الرشعي, وإنارة الوعي العقدي والفكري) ٣(
واللقـاءات , واملحـارضات, واملـؤمترات, والتسـجيالت, بنرش املطبوعـات

لتقنية املعـارصة بالتـأثري عـىل املبارشة بالناس, وكذلك أيضاً استغالل املتاح من ا
وبخاصـة قطـاع الشـباب, وإقامـة الـدورات الفكريـة , أكرب قدر من املخـاطبني

 .الرشعية املفتوحة واملنتديات
 :فتح باب احلوار عرب الوسائل التقنية احلديثة) ٤(

قبل أن , وبخاصة من الشباب واحلائرين, وذلك لإلجابة عىل أسئلة السائلني
سئلة ملا هو أسوأ, مـع الرتفـق هبـم والصـرب علـيهم, وتقريـب تنتقل هبم هذه األ

املفــاهيم إلــيهم, والتواصــل معهــم لألخــذ بأيــدهيم إىل شــاطئ النجــاة وطريــق 
 .السالمة

 :مواجهة اإلعالم املنحرف وتقديم إعالم نظيف بناء) ٥(
والنأي به عـن أن يكـون أداة , رضورة جلم اإلعالم املنحرف بحسب الطاقة



− ٤٥ − 

وتقـديم إعـالم , ووسيلة إفساد بامدته اإلخباريـة والرتفيهيـة, وشباهبادمار لألمة 
, وحقيقـة الرؤيـة, وسـالمة االعتقـاد, نظيف بنَّاء; يقـوم عـىل الصـدق والنقـاء

ويصـحح , ويربط عىل قلوهبـا, والتصور اإلسالمي, ليجتذب األمة وينري سبيلها
 .انحرافها ويأخذ بأيدهيا

 :التوعية بخطر األسفار) ٦(
ة الشباب بخطر السفر لبالد الكفار من غـري رضورة, مـع التنبيـه عـىل توعي

 − ملـن اضـطرته احلاجـة للسـفر إليهـا − أمهية االعتصام بجامعة املسلمني هنـاك
واالبتعاد عن خمالطة الفجار من الكفار, والبعد عن مواطن الفتن والرذيلـة, مـع 

وكثــرة الــذكر , اهتــارضورة املواظبــة عــىل الصــلوات واألوراد واألذكــار يف أوق
والدعاء واالستغفار, واحلرص عىل العود لبالده حاملا انقضت رضورة السـفر أو 

 .حاجته
وإجيـاد جـو , وتقـويم املنحـرف, وهبذه السبل يمكن الوقاية من االنحراف

واملعـايص بكـل صـورها , وبيئة وجمتمع نظيف وطاهر من أدران اإلحلاد والكفـر
 .وأنامطها
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 أبيض
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א 
 :يف ختام بحثنا هذا نتبني أن

 :نتائج البحث: أوالً 
اإلسالم دين عظيم شامل حيرتم العقل لكنه يضـعه يف موضـعه الصـحيح فـال  −

 .جياوز مقام الرشيعة, وال يستعيل عىل حكم اهللا
 األفراد واملجتمعات معرضون لالنحراف إذا أمهلت أسبابُ الوقاية منـه ومـن −

 .دفعه إذا وقع
وبيـنهام مهـاوٍ , وتنتهـي باإلحلـاد, تبدأ بالعقالنيـة, االنحراف دركات ومزالق −

 .ومهالك
لالنحراف معايري ختتلف باختالف أصول املجتمع ومصادره, ومعايري جمتمعنـا  −

 .وبفهم السلف الصالح, اإلسالمي مستمدة من الكتاب والسنة الصحيحة
تبدأ من رفض الوحي مصـدراً , جتمع شديدة الرضرآثار اإلحلاد عىل األمة وامل −

 .إىل غري ذلك... للتلقي, مروراً برفض االعتقاد بمعصوميته, 
مــن آثــار اإلحلــاد فســاد الفطــرة, وهــو مــا يــؤدي إىل فســاد البيئــة واملجتمــع  −

واملعامالت وانتشار اجلريمـة, وسـقوط األخـالق, واحتجـاب السـعادة عـن 
 .الناس
 :التوصيات: ثانياً 

 :تويص الدراسة بام يأيت
الـذي غـرر , جيب أن تتيقظ األمة قيادة وشعباً إىل خطـر االنحـراف واإلحلـاد −

أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح «بكثريين من أوالدنا فأفسد قلوهبم; 
 .حديث صحيح» وإذا فسدت فسد اجلسد كله, اجلسد كله

ات دولـه أن يتخـذوا مجيـع جيب عىل أولياء األمور يف العـامل اإلسـالمي وقيـاد −
وقد ذكرنا منهـا يف بحثنـا هـذا (السبل املمكنة لسد أبواب االنحراف واإلحلاد 

 ).الكثري
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عىل املجتمع بجميع فروعه ومؤسسات أن يضطلع كل مـنهم بـدوره ملواجهـة  −
 .اإلحلاد

عىل أهل العلم واملتخصصني أن هيتموا بعقد املناظرات العلنية يف مواجهة أئمة  −
 .اد ورؤوسه والرد عليهم عىل رؤوس األشهاداإلحل

تستغل فيـه التقنيـة بإمكاناهتـا , كام قلنا ونقول,جيب االهتامم بإقامة إعالم قوي −
 .الكثرية واملؤثرة يف عامل اليوم

 .وباهللا التوفيق
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

هم بإحسـان إىل وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومـن تـبع
 .يوم الدين

 


