
 !!!الغوغاء" عقول"تسميم ل" عدماء الدين "فتاوى 

 محمود حمد

الغازات  فإنها مستودع..مصدراً للثراء الفاحش لهم " الدين محترفى"  فتاوى بقدر ماتشكل

 االستبداد ضحايامن " الغوغاء " عقول  التي تمأل !" اسلحة الدمار الشامل " السامة 

" سلعة " ستديم تس " الفتاوى"  إن طمئنهم على وت, تكفير اآلخر وكراهيته أوبئة ب والتخلف

 !!في اآلخرةينتفعون منها 

 .. وفي الدنيا

  !معهم  يختلف من يفتكون به كل" !شرعيسالح " 

  !يقفزون به للسلطة " !م ربوبيُسل  " و

 !وجرائمهمولصوصيتهم  يخفي جهلهم ومفاسدهم" !مقدس قناع "و 

اسالمهم التكفيري " يدفنون بها كل تاريخ البشرية المادي والمعرفي ماقبل " !دون قرار مقبرة"و

 " !جاهلية"ويكفرونه ويسمونه بل " 

والوقائع في انتمائها التاريخي والمقوالت بمصادرها  في سياقهاـ المفاهيم ـ دون ان يفقهوا )

 !(االجتماعية واالفكار بجذورها المعرفية

تنكفئ الى مة تأبى العودة لنمط الحياة الصحراوية اليباب وأيذبحون بها كل " !غزو سيوف"و

  !معتقداتها وتقاليدها القبلية البدائية

" بوكو حرام"على الثقافة !" المدمنين"للمعرفة وتكفير التعليم والثقافة وقتل " !التنطفئمحارق "و

 !!!!أي الكتاب حرام

ر ئمجوفة العقول عمياء البصا ةسياسيدمى  "خلفهم تقف " باألجرارهابيون " جميعا رغم انهم 

التي الدولية تحركها المصالح االستراتيجية االمبريالية و" تحترف اللصوصية واإلستبداد..

 : عقائد الصهيونيةفرزت أ

 اإلرهابية( "  االسالميةالصهيونية  "و " المسيحيةالصهيونية  "و " اليهوديةالصهيونية  ")

 ..والعالم في منطقتنا

عادة وطانه إلأتدمير اإلنسان وستهدف ت" خّناقة فوضوية "  ةجيوسياسي جرفةوجعلتها وقوداً لم

ـ  رهاوناطـ إحتياجات لتأمين و..مصادر الطاقة وخطوط نقلها  مواقعحسب  بلداننارسم خارطة 

  !!  "!اسرائيل" في المنطقة

 "جرائم هو ..في أيامنا المتعاظم المتعدد الجنسيات ( جبل اإلفناء ) لكن الظاهر للعيان من 

رغم ذلك و..الى جانب فتاواهم الالاخالقية الجانحة المتتالية الدمويةوفتاواهم اليومية " نياإلرهابي

الفاعل في  واإلرتدادي لم تزل قطاعات واسعة من الناس لم تدرك خطورة الموروث التكفيري 

 : بينالموضوعية القائمة مثلما تغفل العالقة الجدلية ..حاضرنا والذي يهدد مستقبلنا 



 (!!! االستبداد الديني واالستبداد السياسي وفائض القيمة )

" المنهج التكفيري" سموم لم تسلم من ( الوطنية والقومية المدنية)حتى ان الحركات واالحزاب 

 المختلف تخوين) كـ ..لكنها ذات الغايات االقصائية التصفوية .. وان بصيغ ومقوالت مختلفة

ونبذه بنظر التنظيم والمجتمع  وتسقيطه.. داخل الحزب او الحركة او التيار  الرأي في معهم

 !!!للتكفير اآلخر الوجه وهذا هو (و جسدياً أأوقتله فكريا أو معنويا ..

تقديس " و "  !تعظيم اإلستبداد" بين  الجدلية نتاج هذه العالقةوتفرعاتها "  القاعدة "و ألن 

فال بد لنا ـ بادئ ذي بدء ـ ..وتعبير عن ذلك الموروث التكفيري.."! تجويف العقل "و" !التخلف

   ..ان نتصفح بعض ما إجتهد غيرنا قبلنا في رصده

 الرابع القرن في عاش الذي(  تيمية ابن)  فتوىإستناداً الى  بإرهابها"  القاعدة"  انطلقتفقد 

 دار" إلى العالم تقسيمو المحدودال بالعنف تقضي والتي ، " الوسطى القرون"  الميالدي عشر

 "!!كفر دار"و" إسالم

"  إلى " المسلمين"  دعوته فيتلك  تيمية ابن فتوى"  القاعدة"  زعيم الدن بن أسامة واقتبس

 "!الجهاد

"  األدبّيات في باستمرار تترّدد التي "كفر دار"و" إسالم دار" فتواه أطلق قد تيمية ابن وكان

 غزوال إّبان(  إسالم دار أو كفر دار)  ـ ماردينـ  كانت إذا عّما سؤال على رّدا" !الجهادّية

 :( المرّكبة الدار)بـ فوصفها التترّي،

الِث   قِْسم   ِهي  )فـ لُ  ث  ام  ا اْلُمْسلِمُ  ُيع  ا فِيه  ِحقُّهُ  ِبم  ْست  لُ  ي  ُيق ات  اِرجُ  و  نْ  اْلخ  ةِ  ع  ِريع  مِ  ش  ا اإْلِْسال  ِحقُّهُ  ِبم  ْست   و( ي 

ل ى ي ِجبُ ) ا اْلُمقِيمِ  اْلُمْسلِمِ  ع  ةُ  ِبه  دِ  إل ى اْلِهْجر  مِ  ِبال   !..حسب تعبيره ( اإْلِْسال 

 " المسمى الكتاب في ورد كما وعلماءها اإلسالمية البالد أهل كل التي كفَّرت ثم جاءت الوهابية

 (191ص ـ 191 ص) فيه قالوا حيث" المجيد فتح

 ألنهم كفار عمان كأهل حولهم ومن العراق وأهل البدوي أحمد يعبدون ألنهم كفار مصر أهل) 

 قبل والحجاز نجد أهل وكذلك عربي ابن يعبدون ألنهم كفار الشام وأهل الجيالني يعبدون

 .(اليمن وأهل الوهابية دعوة ظهور

 الخوارج من بالقتال وأحق ، األهواء أهل عامة من شر أنهم: )  الرافضة عن ابن تيمية وقال

 (.  221/  12)  الفتاوى مجموع (.

االسواق والطرقات والمدارس  الذي يستهدف كل من فيتأتي الدعوة للقتل العشوائي  هنا ومن

الن الجميع ..!!(إبادة االنسان والحيوان والشجر والحجر) ودور العبادة والمستشفيات وغيرها

قُّ بالقتل)  !!(..أح 

 المدن هذه فيالباحثين عن مالذات آمنة  الناس ماليينل همتحريض يأتيومن هنا ـ ايضاً ـ 

" المسلمين " و ! (عقيدة الوهابيينحسب  الكفار) جميع الناس التي يسكنها خليط من  (!المرّكبة)

) وتقام فيها مخيمات  "الناتو" يرعاها التي!( االسالم بالد) الى( الهجرة)و لنزوحل..!!الوهابيين



فالدار ان ..!!!وقبلها في العراق كما يجري اآلن في سوريا (وإغتصاب كرامة االنساناالستجداء 

ب انما ):حزم بنالن الدار حسب ( دار كفر ) لم يحكمها الوهابيون فهي   عليها للغالب ُتنس 

 (121-11 المحلى.) !!(لها والمالك فيها والحاكم

  (..الخالص التوحيد - موقع/  وادلتها الكفر ودار االسالم دار) كاتب وكما جاء في مقالة

،  ، واشاعره ، ورافضة ، ومرجئه صوفية اكثرهم االسالم تدعي التي الشعوب تجد نواآل) 

،  لهو ، وعبدة اموال ، وعبدة مناصب ، وعبدة ، وشيوعية ، وسحره ، وعلمانية وجهمية

 الحكام يأمنها والطوائف االصناف وهذه.. حكام ، وأتباع اوثان وعبدة،  شيطان وعبدة

 .. منهم واليخافون

 (!!والطوائف االصناف هذة غير اجد فلم مسلم عن ابحث اليمن في سنين عشر لي صار نافأ

 َشِريَعةِ  َعنْ  اْلَخاِرجُ  ُيَقاَتلُ ) أي ان جميع هؤالء  وكل اهل اليمن تنطبق عليها فتوى ابن تيمية ان 

هو قطع رؤوسهم جميعا وتفجير مدنهم وتخريب بالدهم ..وما يستحقه ..(َيْسَتِحقُّهُ  بَِما اإْلِْساَلمِ 

تونس يتفشى في وهذا مايحدث في العراق وسوريا وليبيا واليمن ولبنان و..وطردهم من بيوتهم

 !!!!ومصر

ق على جميع الشعوب والبلدان  تيمية بن فتوى"  شرعية"  فقهاء القتل من"  التكفير دعاة"  ويسوِّ

مون"  لكنهم..والحكومات رِّ حتى وان خالفت ..لها  ينتمون التي الحكم انظمة على تطبيقها"  ُيح 

 !!(82 اآلية" النساء" سورة من / بالعدل تحكموا أن الناس بين حكمتم وإذا):النص القرآني

 هم النهم منهم بفتوى( راالسالم ودار الكفدار ) لـ إنفاذ مفهوم بن تيمية ومكان زمان ويرهنون

 سيشرعنون الذين وهم.. االسالمية غير من!( االسالمية الدول) هي من ايحددويجب ان  الذين

دار )من هي  يحددون الذين وهم..حواضرهاواي بلدان يجب ان تخرب اي دماء يجب ان تسفك 

ِحلّون التي( بةكَّ ر  المُ  الدول او المدن)ومن هي ( الكفر   رؤوس وقطع بالمفخخات استباحتها ي ست 

ا)  :الهوية على!( الُكفَّار أ ْهلُه 

" في محيط  يهافشّ بقدر ت  ..فحسب " التكفيرية محترفي الدين  اويفت" التكمن في  الخطورةولكن 

ـ ُتضفي عليها التكفيرية بل  وياتي التكتفي بالتماهي مع تلك الفتالمجوفة العقول ال" الغوغاء 

لنسيج الوعي الجمعي " لُحمًة وِسداً " من جهلها الموروث ، مايجعلهما إندفاعاً متوحشاً ـ 

 !االرهاب ُينِتجالمتخلف الذي يفرز التطرف و

 : الدينب المتاجرين يقول ابو اسحاق الكندي عن

 الفلسفة يعادون فهم, استحقاق دون الحق بتيجان توجوا وإن, الحق عن الغربة أهل من هؤالء)

 وهم, بالدين والتجارة للترؤس بل, استحقاق غير من نصبوها التي, المزورة كراسيهم عن ذبا

 !(!الدين عدماء

 :عن دعاة التكفير والقتل الرازي بكر أبوويقول 



 من دم وهدروا ، غضبا استطاروا ، دعواهم صحة على الدليل عن الدعوى هذه أهل سئل إن) 

 أشد الحق اندفن ذلك أجل فمن ، مخالفيهم قتل على وحرضوا النظر، عن ونهوا ، بذلك يطالبهم

 (!!انكتام أشد وانكتم ، اندفان

  ( البروجردى الطباطبائى الحكيم محسن) فتوى العراق جاءت وقت مبكر في وفي 

كجزء من ( وإلحاد كفرالشيوعية ) القائلةالتكفيرية التعميمية  11/11/1991 بتاريخ

امبريالية  خارجية قوى من قاسم الكريم على الزعيم الوطني عبد تْ نَّ الحرب التي شُ 

 نوواالسالموين ون الشوفينيوالقوميمعهم وتحالف ..عربية واقليمية  ورجعية..

شباط  2التي مهدت البشع انقالب دموي في العراق في " الفتوى " تلك .. نوالتكفيري

بدعوى مكافحة الكفر  سجونوالتعذيب وال قتلال جرائمإشاعة  وشرعنت 1991

والفرد وحشيتها تتفشى في سلوك الدولة والمجتمع ويالتها والتي مازالت و..واإللحاد 

الحاكمون ") التكفيريون" يزال ما و.. العراقي وتحصد االرواح وفرص الحياة

وشكلت أحد مصادر الفكر  ,يستخدمونها في محاربة كل فكر مدني( والمعارضون 

 !التكفيري في العراق

 قناة عبر القزويني مرتضى" المعمم المكارثي"  أفتىوامتدادا لهذا االرث التكفيري الدموي 

 !!(قتال القصاص اإلسالمي الدين في حكم الشيوعي ان)  الفضائية الطائفية االنوار

 .." نتكفيريوال"  ويتناسل...

ْن الفكر  " ك المعرفيالش  "  و"  رْ كُّ ف  الت  " وتحريم ..جذوته وإطفاء العقل لمالحقة كِّ الشك الذي ُيم 

 ..من كسر قيود إستبداد النص الغامض 

المجوفة الغوغاء " على زبد طوفان من "  !!التكفيريون محترفوا الدين" وفي أيامنا حيث يطفح 

 فقه " الذين يحولون" المحترفون " أولئك  ..ة بالكراهية والسالح والغرائزج  ج  د  المُ " العقول 

أمامها تتهاوى .. لالنسان والوطن معادية غامضة سياسية أيديولوجية ىإل!" والخوف القتل

ُر حواضره.."!دنيا العقالء" و" !دين الغوغاء " الحدود بين  مَّ وتتهدد  فُيستباح االنسان وُتد 

 !!أوطانه سيوف التقسيم

 القبانجي احمد الشيخ يقول: 

 (!ويسحقنا غول ويصير الدين يتفرعن للعقل الدين نخضع لم اذا) 

 المحكمة داخل سئل حينما.. التنويري الفكر فقيد( فودة فرج) قاتل يقول: 

 قتلته؟ لم

 !كافر النه:أجاب

 عرفت؟ وكيف

 !!كتبه من: أجاب

 ؟ كتبه تأقر هل سئل وحينما

 (!!!: والقراءة الكتابة عرفأ ال انا قال



 :فودهفرج  الفقيد يقول

 فى حتى, المطلق بالصواب االعتقاد فى تتمثل ـ تقديرى فى ـ الفكرية خصائصنا أسوأ إن) 

, منطقية نتيجة فى ينعكس وأن البد شأنه هذا واعتقاد, التفصيالت وتفصيالت الفروع فروع

 أسلوب فهى " التفكيرية " خصائصنا أسوأ أما, معنا يختلف لمن المطلق بالخطأ االعتقاد وهى

 ألسلوب احترام وال, التفكير فى أسلوبنا غير للحقيقة سبيل ال حيث, االتجاه أحادى التفكير

 فى والعقل, ننهج ما هو لدينا فالمنهج, أسانيد و وعقالً  منهًجا لهم بأن اعتقاد وال, اآلخرين

 ..(!! ونتائجنا ومنهجنا أفكارنا يساند ما هى تصورنا فى واألسانيد, نعقل ما هو مفهومنا

 عبده محمد اإلمام قال: 

 .(!العمائم عليه تقضى أن أحاذر صالحه أردت دين لكنه) 

 يتسللون" المعممين التكفيريين" اشد خطورة من  عمائم بال" تكفيريون " وان ظهر في زماننا 

المجتمع المدني وتقويض الدول وفي نسيج " الناعمة الفتنة " الشاعة ..المدني المجتمع الى

 الفكر ةاألحادي الطائفية اتالمجتمع دعاة النهم..في البلدان االخرى وفي بلدانهم اوجوده  مقومات

وهم القشرة السياسية المتسترة على ..التي ترفعهم للقفز الى السلطة التطبيق ةوالقسري

: مصادروهم !" وثروة أهل سلطة" واالشد خطورة منهم النهم ـ في الغالب ـ " التكفيريين"

 ! التمويل والتسويق والتبرير والنشر والتسليح والتدريب والنقل

 :في استجالب الغزاة لبلداننا وتدميرها وقتل اهلها" المعممين التكفيريين " يشتركون مع و

 القطرية بالعاصمة الخطاب بن عمر جامعب الجمعة خطبة في" يوسف القرضاوي "  قال

 :الدوحة

 مليون 91 بقيمة السوريين للمقاتلين السالح تقديمها على االمريكية المتحدة الواليات نشكر) 

 (!!..المزيد ونطلب دوالر،

 !!(والحق وللخير ،هلل ووقفة رجولة، وقفة تقف وأن السوريين عن تدافع أن أمريكا على) 

 !!من كل بقاع االرض ( سوريا إلى للتوجه والقتال الجهاد على قادر كل)  ودعا

ن كل: )وأضاف  والناس والمالئكة هللا من ملعون ينشق، ولم السوري، الجيش من بقي م 

 !(!ووحوش كالب وهؤالء أجمعين،

  جاهلين - علماء - مدنيين - عسكريين..جميعا نقاتلهم ان يجب السلطة مع يعملون الذين) ألن

 ؟؟(!!عنه سيدافع هللا.. مظلوم بينهم كان وان هؤالء يقاتل ان يجب يقاتل من كل...

 :على القرضاوي  األقصى المسجد أئمة أحد عرفة أبو ابراهيم بن الدين صالح الشيخ ورد

 وبيت وغزة فلسطين في جيرانها ونحن دمشق من الجنة بوابة صارت كيف) : متسائال

 .(!!! فعال أو قوال فيها الجهاد إلى أحد يدع ولم "إسرائيل"  وتحتلنا المقدس

 :  القرضاوي أفتى لليبيا الناتو غزو وفي



 واألمة الناس ليريح فليفعل، بالنار، ضربه من يتمكن ومن فليقتله، القذافي يقتل أن استطاع من)

 ..(المجنون الرجل هذا شر من

 !!هكذا دون قضاء

 ! فقط لخدمة مشروع الناتو

 : أهلها وقتل لتدميرها مصر الى للقدوم العالم انحاء كل في االرهابيين وحرض

 والسنغال ونيجيريا وماليزيا إندونيسيا من مكان كل في العالم أنحاء في المسلمين أدعو) 

 وفي وسوريا وتونس وليبيا وإيران العراق وفي والصومال والهند وبنجالديش وباكستان

 (!!. مصر في شهداء ليكونوا أدعوهم الدنيا بالد كل وفي واألردن وفلسطين لبنان

 ( طاعويُ  سمعيُ  شرعي ولي هنالك ،قتله هو فاألصل الحاكم عن الخارج يكف لم إذا)  :واضاف

 !!الفريق السيسيقتل  ويعني..

عي الذي( ص) محمد قول ونسي  : لدينه أنه يدعو القرضاوي َيد 

ْيل  )   نْ  و  ع لِم  ض  رِّ  مفاتيح و   (!! يديه بين الش 

 المقاومة ركةح ضيافة في وهو حتى فلسطين في للجهاد فتوى  القرضاوي يصدر ولم

 !!!لها"  اسرائيل"  تدمير بعد بغزة"  حماس"  االسالمية

الوهابيين  ةصدرها القرضاوي ومجموعأوسوف نكتفي باإلشارة الى عشرات الفتاوى التي 

القاعدة من اليمن وفلسطين وغيرهم  ومصر ومفتيو الستة والثالثين في الجزيرة العربية وسلفي

دام االرهابيين من كل بقاع االرض إلستباحة دماء قوإست..بتكفير العراقيين والدعوة لقتلهم..

في غير ـ بال شك ـ وسيحدث غدا .. وعالقة ذلك بما يحدث اليوم في سوريا ..العراقيين ووطنهم 

وتفاقمه وتشابك تشعباته ألن ذلك يحتاج الى بحث خاص لعمق جذوره التأريخية ) !!!بلد عربي

 !!!(حتى يومنا هذا

 :محمد قموف العراقي الشاعر يقول

 !بيده فليذبحه عراقيا منكم رأى من) 

 !هاون فبمدفع يستطع لم فإن

 !االيمان اضعف وذلك مفخخة فبسيارة يستطع لم وان

 ! العراقيين دماء يكرع وهو القرضاوي رواه

 !اكبادهم منتشيا ويتمزز

 !للشاربين لذة يزعم كما ففيها

***** 



 !يذبحون انفسهم كانوا ولكن ذبحناهم وما

 ! السعيد اليمن من مفت قالها

 !هبل ايام مقابرهم سكنا وقد

ِزن   وهو  !فيها يقلب قيلولة في القات يخَّ

 !الشمال وذات اليمين ذات خصيتيه

 !معين من وما

 !المعقوفة اليمنية بالخناجر للتبرع حملة الى فيدعو

 ! الملثمين الى الهثة ليقدمها

 !بالجنة المتبرعين واعدا

 !المؤمن قبل الكافر ُتسكر العراقي الدم من وِبدنان

 ونصبر

 (!!عراقنا العراق ان

 : سمرة  أبو محمد اإلسالمى الجهاد لحزب العام األمين قال

 عندنا، حالل دمهم فهؤالء بالسالح، خرجوا الذين وهم ،اليوم قتلهم يجوز النصارى بعض) 

 !!(ُمقاتل هو بل الذمة أهل من يعتبر ال ألنه

 احرقوا الذين لالرهابييين تصدوا الذينالمصريين الواعين  الشباب"  سمرة ابو"  ويقصد..

 !!.المسيجيينالمصريين  وبيوت ومتاجر كنائس

 19/10/1111  ( :الرئيسي المتهم عن جدو بن لطفي التونسي الداخلية وزير كشف 

. سكنه مقر أمام بالرصاص الخميس البراهمي محمد المعارض القيادي اغتيال في

 عنصر وهو الحكيم، بكر ابو ان الوزارة بمقر صحافي مؤتمر في الداخلية وزير وقال

 البراهمي محمد المعارض القيادي اغتيال في مباشر بشكل متورط متشدد، سلفي

 (. الماضي فبراير/شباط من السادس في بلعيد شكري اغتيال جريمة في ايضا وقبله

( العقل ) النصوص التكفيرية التي استهدفت الى إرث متراكم من ( التكفيري  سلوكال) ويرتكز 

 ..على مدى اربعة عشر قرناً 

 : هو( العقل)ومازالت تستهدفه الن 

 !يجلي الحقائق وفق المنطق العلمي الذي شواظال



وهو الُمدِرك ! (الجهل ) يبدد الظلمة عن الغموض الغيبي الذي يختبئ خلفه دعاة الضوء الذي و

ْز الذي  يِّ  !(التكفير)بين االستبداد والتالزمية قة يكشف العالالُمم 

 عن ابن سيناتيمية  ابن قال:  

  (!باإللحاد المسلمين عند معروفين واتباعه بيته وأهل هو كان) 

 ، وطبيب عالم سينا، بن علي بن الحسن بن هللا عبد بن الحسين علي أبو هو سينا ابن) ..و

 األطباء بأمير الغربيون وسماه الرئيس الشيخ باسم ُعرفو.بهما واشتغل والفلسفة بالطب اشتهر

 منها العديد مختلفة، مواضيع في كتاب 111 ألّف وقد. الوسطى العصور في الحديث الطب وأبو

 أعماله وأشهر،  العالم في الطبّ  عن كتب من أول من سينا ابن ويعد. والطب الفلسفة على يرّكز

 وبقي ،الطب علم في الرئيسي المرجع متوالية قرون لسبعة ظل الذي الطب في القانون كتاب

 ابن ، وُيعد أوربا جامعات في عشر السابع القرن أواسط حتى الفنِّ  هذا تعليم في العمدةهذا  كتابه

ل سينا حايا التهاب وصف من أوَّ لي   الس   وأول ،ـ اليرقانـ  أسباب ووصف صحيًحا، وصًفا األو 

 أعراض ووصفالمعوية،  بالديدان كتابه في وسماها ،ـ  اإلنكلستوماـ  طفيلة عن كشف من

 (!!!!الشفاء في النفسانية المعالجة أثر إلى وانتبه ،المثانة حصى

 القيم ابن عنه قال. والفيلسوف والعالم الطبيب, الرازي بكر أبي وعن : 

 !(مضلل ضال انه) و.. !(المجوس من الرازي إن)

 الطب في الحاوي كتاب ألف ، وطبيب عالم الرازي زكريا بن يحيى بن محمد بكر أبو) و 

 الرئيسي الطبي المرجع وظل م918 عام حتى اإلغريق أيام منذ الطبية المعارف كل وضمنه

 والفلك والفلسفة والطب الرياضيات درسو،  التاريخ ذلك بعد عام 044 لمدة أوروبا في

 .واألدب والمنطق والكيمياء

 ذلك في والمعرفة الطب فروع كل في وكتب األمراض مجاالت شتى في الرسائل من الكثير وله

 السابع القرن حتى الطب في رئيسية اً مراجع لتستمر الالتينية إلى بعضها رجمتُ  وقد العصر،

 المفردة األدوية " وكتاب الطب في" المنصور " وكتاب" الطب تاريخ " كتبه أعظم ومن عشر،

 ،الجراحة خيوط ابتكر من أول هوو. الجسم أعضاء لتشريح الدقيق الوصف يتضمن الذي" 

 ومقال كتاب 044 لهو. العقاقير علم تقدم في ساهمت الصيدلة في مؤلفات وله ،المراهم وصنع

  ..العلوم جوانب مختلف في

 الفارابي عن العماد ابن وقال : 

 !(وزندقته الفارابي كفر على العلماء اتفق)

 الجزئيات، ال الكليات يعلم هللا وأن تقوم، األجساد وأن القيامة يوم إنكاره يشمل االتهام وكان) 

 .(!كاهلل  الوجود أزلي هو وإنما مخلوق أو ُمحدث ليس العالم وأن

 الحكمية العلوم بإتقان اشتهر فيلسوف،  الفارابي محمد بن محمد نصر أبو هو)الفارابي  و

 .الطب صناعة في قوة له وكانت



 اهتمامه بسبب اإلطالقجاء و أرسطو األول للمعلم نسبة" الثاني المعلم" الفارابي سمي

 .المنطقية أرسطو مؤلفات شارح هو الفارابي ألن بالمنطق

 الليل يسهر كان أنه التقشف به بلغ قد أنه ويروى ، والتقشف الزهد حياة الفارابي آثر وقد

 .!(خاصاً  قنديال يملك يكن لم ألنه ، الحارس بقنديل مستضيئاً  والتصنيف للمطالعة

 الخوارزمي موسى بن محمد عن ابن تيمية وقال : 

 !(غيره وعن عنه مستغنية الشرعية العلوم إن إال صحيحا علمه كان وإن انه)

 علماء أوائل من يعتبرو. الخوارزمي موسى بن محمد هللا عبد أبوهو ) الخوارزمي و

 الجبر كتاب أهمها من والجغرافيا الفلك علوم في المؤلفات من العديد ترك ، الرياضيات

 دخلت وقد م1118 سنة في الالتينية اللغة إلى الكتاب ترجم وقد كتبه أهم يعد الذي والمقابلة

 .الالتينية اللغات إلى Zero والصفر Algebra الجبر مثل كلمات ذلك إثر على

 نظام نشر عن أساسي بشكل مسؤوال كان م، 218 سنة الهند بحساب والتفريق الجمع كتابو

 Algoritmi de الالتينيةالى  وترجم. وأوروبا األوسط الشرق أنحاء جميع في الهندي ترقيمال

numero Indorum .الالتينية الكلمة جاءت الخوارزمي، منو Algoritmi وتعني 

 ".الخوارزمية"

 .للمأمون للخليفة للعالم طةارخ وعمل ،األرض محيط لتحديد مشروع في وساعد

 لها كان التي الالتينية، الترجمات خالل من أوروبا، في أعماله انتشرت عشر الثاني القرن فيو

 !(أوروبا في الرياضيات تقدم على كبير تأثير

 الجاحظ بحر بن عن عمرو بسنده الخطيب وقال : 

 !(الناس وعلى رسوله وعلى هللا على كذابا زنديقا كان انه)

(. هـ 188-189) البصري الكناني الليثي فزارة بن محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو هو)و

 هذه أشهر والبخالء الحيوان وكتاب والتبيين البيان كان وإن حصرها، يصعب كثيرة كتباً  ترك.

 والصناعة والحيوان والنبات واألخالق والتاريخ والسياسية واألدب الكالم علم في كتب الكتب،

 .وغيرها والنساء

 : األدب علم على الكالم عند خلدون ابن قال

 : هي كتب أربعة وأركانه الفن هذا أصول أن التعليم مجالس في شيوخنا من وسمعنا»

 ألبي األمالي وكتاب ،للجاحظ والتبيين البيان كتاب للمبرد، الكامل كتاب قتيبة، البن الكاتب أدب

 .!(!«منها وفروع لها فتبع األربعة هذه سوى وما القالي، علي

 الهيثم ابن عن وقالوا : 

 !(الفالسفة من كأمثاله زنديقا سفيها وكان, اإلسالم دين عن الخارجين المالحدة من كان انه)



 إسهامات قدم موسوعي عالم( م1121-م998) الهيثم بن الحسن بن الحسن علي أبوهو )و

 العلمية والفلسفة العيون وطب والهندسة الفلك وعلم والفيزياء والبصريات الرياضيات في كبيرة

 وله العلمي، المنهج مستخدًما أجراها التي بتجاربه عامة بصفة والعلوم،  ريص  الب   واإلدراك

 .الحديث العلم أكدها التي العلمية والمكتشفات المؤلفات من العديد

 أرسطو نظريات على اعتماًدا الوقت ذلك في السائدة المفاهيم بعض الهيثم ابن وصحح

 وليس العين، إلى األجسام من يأتي الضوء أن حقيقة الهيثم ابن فأثبت وإقليدس، وبطليموس

 ّرحشَ  من أول وهو ،الكاميرا اختراع مبادئ نسبت وإليه ،الفترة تلك في يعتقد كان كما العكس

 النفسية والعوامل التأثيرات درس من أول وهو ،أعضائها وظائف ووضح كامالً  تشريًحا العين

 المرايا على الضوء انعكاس حول الرابعة الدرجة من معادلة المناظر كتابه أورد كما. لإلبصار

 ".الهيثم ابن مسألة" باسم تعرف زالت ما الكروية،

 فبراير 0 القمر،وفي سطح على البركانية الفجوات إحدى على اسمه أطلق السمه، وتكريًما

 وفي". Alhazen 89119" حديًثا،وهو المكتشفة الكويكبات أحد على اسمه أطلق ،1999

 وفي. آغاخان جامعة في العيون طب كرسي على اسمه بإطالق الهيثم ابن تكريم تم باكستان،

 ثم الماضي القرن ثمانينيات منذ دنانير عشرة فئة العراقي الدينار على صورته وضعت العراق،

 البحثية المنشآت من واحدة على يطلق اسمه كان كما ،1111 عام في الصادرة دينار 11,111

  .!في العراق

 المعري هللا عبد بن أحمد العالء أبي عن وقالوا : 

 !(الدين من وانحالله زندقته على يدل ما شعره وفي, الزنادقة مشاهير من كان انه)

 شاعر ،(م1180- 901) المعري التنوخي القضاعي سليمان بن هللا عبد بن أحمد هو)و

 بـرهين لُقب.  ُينسب وإليها السوري الشمال في النعمان معرة في وتوفي ولد ، وأديب وفيلسوف

 وقته، في للجدل المثيرة وفلسفته بآرائه اشتهر. الوقت لبعض الناس اعتزل أن بعد المحبسين

 يدعم نباتيا كان كذلك. يزعمها التي الحقائق يمتلك آخر دين أي أو اإلسالم أن مبدأ ورفض

 !الحيوان حقوق

 القضاة وفيهم أهله، من نفر على والشعر والفقه والتفسير والحديث واألدب اللغة علوم درس

 معرفة في آية وكان ، خالويه، ابن أصحاب على حلب في النحو وقرأ والشعراء، والفقهاء

 .سنة عشرة إحدى ابن وهو الشعر وقال. واألخبار التاريخ

 يلبس وال ، الحيوان لحم يأكل ال لذاتها، عن معرضاً  الدنيا، في زاهداً  اعتزاله بعد المعري عاش

وهو ..األديان في بالخرافات وندد .والنقاد الحكماء من المعري ويعتبر. الخشن إال الثياب من

 :القائل

 !!له عقل ال دّين وآخر دين.... بال عقل ذو األرض أهل اثنان

 الطوسي الدين نصير عن (ابن القيم ) وقال : 

  !(واإللحاد والكفر الشرك نصير انه)



 ،1102 وتوفي عام – 1111 ولد عام الطوسي الحسن بن محمد بن محمد جعفر هو أبو)و

 .ديني ومرجع ومتكلّم وفيزيائي وطبيب وفيلسوف ورياضياتي وكيميائي وبيولوجي فلكي عالم

 والطب، والتقاويم، والحساب، والهندسة، والجبر، والفلك، المثلثات، في الدين نصير كتب

 كتب بعض ترجم كما. المواضيع من وغيرها والموسيقي، واألخالق، والمنطق، والجغرافية،

 : مؤلفاته أشهر ومن.ومنتقداً  شارحاً  مواضيعها على وعلق اليونان

 إلى ترجم. الفلك وعلم المثلثات حساب بين فرق مؤلف أول وهو ،" القطاع شكل كتاب "

 .قرون لعدة عليه يعتمدون األوربيون وظل واإلنجليزية، والفرنسية الالتينية

 الفلكية، النظريات من كثيراً  فيه أوضح. الفلك لعلم عام كتاب وهو ،" النصيرية التذكرة "وكتاب 

 . لبطليموس"  المجسطي كتاب " انتقد وفيه

 "و" اإليلخاني زيج "و  "الهيئة علم في التذكرة "و"  المنطق تجريد " و " العقائد تجريد "وكتب 

 كتاب " و" الفلك ظاهرات كتاب " و"  والمقابلة الجبر في كتاب " و"  الهندسة قواعد كتاب

 وترجمت والفارسية، بالعربية مصنفاته الدين نصير كتب وقد. البصريات في" المناظر تحرير

 .منها العديد طبع تم كما الوسطى، العصور في األوربية اللغات من وغيرها الالتينية إلى

 بطوطة بن هللا عبد بن محمد عن وقالوا : 

 !(كذابا مشركا كان انه)

ة بابن المعروف الطنجي محمد بن هللا عبد بن محمدهو ) و  وط  ـطُّ  1112 فبراير 12 في ولد ب 

 من خرج. المسلمين الرحالين بأمير لقب وفقيه وقاض   ومؤرخ رحالة وهو بطنجة م1100 -

 وفارس والعراق والحجاز والشام والسودان ومصر المغرب بالد فطاف هـ 018 سنة طنجة

 وأواسط التتار وبالد والصين الهند وبعض النهر وراء وما وتركستان والبحرين وعمان واليمن

 .أفريقيا

 لم رقم وهو ،(كم 111111) ميل 08111 من أكثر قطع. الرحالة أهم أحد بطوطة ابن ويعد

 ! سنة 281 بعد البخاري، النقل عصر ظهور حتى منفرد رحالة أي يكسره

  الكندي إسحاق بن يعقوب وقالوا عن : 

 !(ضاال زنديقا كان انه)

 : يرىالكندي  كانو

 كل علم وجملة, الفضيلة وعلم, الوحدانية وعلم, الربوبية علم بحقائقها األشياء علم في إن)

 ..(إليه والسبيل, نافع

 فقط وليس, والرسل األنبياء جميع مقصد هو الحقيقة لمعرفة السعي إن يعتقد)  وكان

 (!! " الدين عدماء " يقولوه ما عكس على, كفراً  ليست الفلسفة فإن وبالتالي, الفالسفة



 والفلسفة الفلك في برع عالّمة "201 – 218"  الكندي إسحاق بن يعقوب يوسف أبو) وهو

 بعلم يعرف كان الذي والمنطق النفس وعلم والموسيقى والرياضيات والطب والفيزياء والكيمياء

 المتجولين الفالسفة أول الكندي ويعد ،"Alkindus: بالالتينية"  الغرب عند والمعروف الكالم،

 .والهلنستية القديمة اليونانية بالفلسفة والمسلمين العرب تعريف في بجهوده اشتهر كما المسلمين،

 العربية إلى اليونانية والعلمية الفلسفية األعمال ترجمة على اإلشراف مهمة المأمون إليه أوكل

 أعظم" القديمة بالعلوم" آنذاك المسلمين علماء يسميه كان ما على الطالعه كان.الحكمة، بيت في

 الطبيعة وراء وما األخالقيات في أصلية أطروحات كتابة من مّكنه حيث فكره، في األثر

 .والصيدلة والرياضيات

 في رائًدا كان كما العالم إلى الهندية األرقام إدخال في هاًما دوًرا الكندي لعب الرياضيات، فيو

 والطبية، الرياضية خبرته باستخدام. الشفرات الختراق جديدة أساليب واستنباط الشفرات، تحليل

 .بالموسيقى العالج حول تجارب أجرى الدواء،كما فاعلية قياس لألطباء يسمح مقياس وضع

 والعلوم الفلسفة بين التوافق إيجاد هو الفلسفية، أعماله في الكندي شغل الذي الشاغل كانو

 فلسفية مسائل أعماله من الكثير في الكندي تناول. الدينية العلوم وخاصة األخرى، اإلسالمية

 !"العرب فيلسوف" أو" العربية الفلسفة أبو" بـ يلقب .والوحي والروح هللا طبيعة مثل دينية

 عند المشهورة المصنفات صاحب حيان بن جابر وأما: )تيمية ابن قال 

 (.والدين العلم أهل بين ذكر له وليس يعرف، ال فمجهول الكيماوية؛

 والسحر والسيمياء بالكيمياء اشتغل السحرة كبار من ساحر)  عنه وقال 

 ..(!والطلسمات

 وعلم والهندسة والفلك الكيمياء علوم في برع عالم األزدي هللا عبد بن حيان بن جابرهو ) و

 في عملًيا الكيمياء استخدم من أول حيان بن جابر ويعد والصيدلة، والطب والفلسفة المعادن

 .التاريخ

 قيادة في أثراً  وأكثرها الكيميائية الدراسات مصادر أهم من عشر الرابع القرن في كتبه وكانت

 العربية جابر أبحاث من علمية مصطلحات عدة انتقلت وقد والغرب، الشرق في العلمي الفكر

 باسم وعرف إليها أبحاثه ترجمت التي الالتينية اللغة طريق عن األوروبية اللغات إلى

"Geber او Yeber".10. 

 جابر المدونين إمام" : فقال الكيمياء علم عن الحديث بصدد وهو مقدمته في خلدون ابن وصفه

 شبيهة كلها رسالة سبعون فيها له و جابر علم فيسمونها به يخصونها إنهم حتى حيان بن

 العباقرة العرب أعالم من جابراً  إن »: «األسرار سر» في الرازي بكر أبو عنه قال. "باأللغاز

 هو حيان بن جابر إن : "بيكون فرانسيس اإلنكليزي الفيلسوف عنه وقال ،«للكيمياء رائد وأول

 الفرنسي الكيميائي العالم عنه وقال ،"الكيمياء أبو فهو للعالم، الكيمياء علم علّم من أول

 ما الكيمياء في حيان بن لجابر إن (: "الوسطى القرون كيمياء) كتابه في بيرتيلو مارسيالن

 !"المنطق في ألرسطو



 وهو الكيمياء، إلى التجريبي المنهج إدخال الكيمياء، في لجابر العلمية اإلسهامات أهم ومن

 وماء ،(Alkali) العربي باسمها الحديثة الكيمياء مصطلحات في المعروفة القلويات مخترع

 الذهب وماء النشادر ملح عن األوربيون عرفه فيما الفضل صاحب كذلك وهو. الفضة

يْ  أدخل أنه كذلك، العلمية إسهاماته أهم ومن والبوتاس،  الكيمياء في والمعمل التجربة عنصر 

 العلوم رواد من ُيَعدُّ  فجابر. بها القيام على والصبر التجربة على واالعتماد البحث بدقة وأوصى

 األقمشة وصبغ الفوالذ وتحضير المعادن تكرير في الميدان هذا في إسهاماته وتتجلى. التطبيقية

 صنع في المنغنيز أكسيد ثاني واستعمال الماء، لتسرب المانع القماش وطالء الجلود ودبغ

 .( الزجاج

 الملك عبد بن محمد - طفيل ابنعن  اوقالو: 

 (والصوفية الفالسفة مالحدة من) 

 األثار خلفوا الذين المفكرين أعظم من،و دولة رجل و طبيب و عالم و فيلسوف طفيل ابن )وهو

 عند عرف وقد الطب و الفلك و الرياضيات و األدب و الفلسفة: منها ميادين عدة في الخالدة

 .عظمتهم وقت في الموحدين وزراء من كان و(  Abubacer: بالالتينية) باسم الغرب

. مجلدين في الطب في كتاباً  ألّف أنه الخطيب بن الدين لسان ذكر فقد الطب، في مؤلفات له

 طفيل بن بكر أبي بين ومباحث مراجعات)  عنوانه كتاباً  رشد البن أن أصيبعة أبي ابن وذكر

 له أن الخطيب ابن ذكر كما(. بالكليات الموسوم كتابه في للدواء رسمه في رشد ابن وبين

 (.الطب في أرجوزة)

( العلوية اآلثار) كتاب على األوسط شرحه في أحدهما إلى رشد ابن أشار الفلك، في مؤلفات وله

 أما .الفلك في كتابه مقدمة في أيضاً  هذا إلى البطروجي طفيل ابن تلميذ ويشير ألرسطوطاليس،

  ،(يقظان بن حي) هو واحد كتاب غير منها يبق   فلم الفلسفية آثاره

  رشد ابنوقالوا عن  

 ، الواقع خالف للناس يخيلون األنبياء بأن يقول ملحد، ضال، فيلسوف، )

 تهافت" في المالحدة للفالسفة انتصر وقد البعث، وينكر العالم بقدم ويقول

 !(مشهورة والحادياته الفالسفة، باطنية من ،ويعتبر"التهافت

 فيلسوف، .. قرطبة في ولد( م1192 - م1119) رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبوهو ) و 

 عن دافع. اإلسالم فالسفة أهم من رشد ابن يعد. وفيزيائي وفلكي، وقاضي، وفقيه، وطبيب،

 أفالطون نظريات بعض فهم في والفارابي سينا كابن له سابقين وفالسفة علماء وصحح الفلسفة

 . وأرسطو

 من يمكن أخرى طرقاً  بالتأكيد هناك ولكن والفلسفة، الدين بين تعارض ال أن رشد ابن يرى

 إلى منقسمة الروح بأن ويقول الكون بسرمدية ويؤمن. المنشودة الحقيقة لنفس الوصول خاللها

 أن وبما. فيه ما اإللهية من فيه الثاني والقسم بالشخص يتعلق شخصي األول القسم: اثنين قسمين

 وروح الروح هذه يتقاسمون واحد مستوى على الناس كل فإن للفناء، قابلة الشخصية الروح

 استناداً  الحقيقة معرفة األول الحقيقة، معرفة من نوعين لديه أن رشد ابن ويدعي. مشابهة إلهية



 الشامل، والفهم والتدقيق للتمحيص إخضاعها يمكن ال وبالتالي العقيدة على المعتمد الدين على

 بملكات يحظون الذين النخبويين من عدد بأن ذكر والتي الفلسفة، هي للحقيقة الثانية والمعرفة

 (.فلسفية جديدة دراسات وإجراء بحفظها توعدوا عالية فكرية

 بدعوى الزندقة ( م 911-282) الحالج وصلبوا: 

 كانت متصوف، فيلسوف مغيث، أبو بالحالج الملقب محمى، بن منصور بن الحسين هو) و 

 .هللا ذات في مندمج اإلنسان أن أي( الوجود وحدة) على تقوم الصوفية عقيدته

 : باهلل عالقته في قوله منها نظمها بأشعار وفلسفته صوفيته عن عبر وقد مجيدا شاعرا كان

 بدنــا حللنــا روحــان نحـــن أنـا  أهـوى ومـن أهـوى مـن أنـا

 أبصرتنـــــا أبصرتـــــه وإذا  أبصرتـــه أبصـــرتني فـــإذا 

 كما الكالم لب يخرج وكان القلوب، في ما على اطلع ألنه االسم بهذا سمي الحالج أن ويذكرون

 .القطن لب الحالج يخرج

 العباس بن حامد الوزير إلى سلمقبض عليه و..بين المريدين وعامة الناس  فيه الكالم انتشر فلما

 ساحر وأنه وزندقته، كفره على فأجمعوا"  الفقهاء"  له وجمع رجليه، في كثيرة قيود في فحبسه

 افتتن وقد اثنان، فيه يختلف ولم اشتهر قد الحالج أمر إن "الى المقتدر الوزير وكتب   . ممخرق

   . !!" به الناس من كثير

 وليضربه الشرطة، صاحب الصمد عبد بن محمد إلى يسلم بأن "  : جواب الخليفة المقتدر فجاء

    . "!عنقه ضربت وإال مات فإن سوط، ألف

 !جثته وأحرقت رأسه حز ثم أطرافه أربعة قطعت ثم سوط ألف ب  رِ فضُ 

 ينشد وجعل قيداً  عشر ثالثة رجليه وفي مشيته، في يتبختر وهو إليه مشى للصلب أخرجوه لماو

   : ويتمايل

  الحيف من شيء إلى*  منسوب غير نديمي

  والسيف بالنطع دعا*  الكأس دارت فلما

  للضيف الضيف كفعل ب*  يشر ما مثل سقاني

 الصيف في التنين مع*  الراح يشرب من كذا

يجردون سيوفهم بوجهها كي اليصيب فإن خصوم العقل " المبدع فعل العقل " وألن الفلسفة 

 ..بهتانهم مكروه

 :الصالح ابن يقول

 تفلسف ومن ، والزندقة الزيغ ومثار ، والضالل الحيرة ومادة ، واالنحالل السفه رأس الفلسفة) 

 تلّبس ومن ، الباهرة والبراهين ، الظاهرة بالحجج المؤيدة الشريعة محاسن عن بصيرته عميت

 !(الشيطان عليه واستحوذ ، والحرقان الخذالن قارنه وتعليماً  علماً  به



 :تيمية ابن وقال

 !!(وتواريخهم مللهم قبلنا الملل أهل أفسدوا الذين هم الفالسفة) 

  وأترابهم الفكر االنساني بإنجازاتهم " الُمَكف رين " لقد اغنى اولئك المفكرين

العلمية ، وأثروا الحضارة االنسانية بتطبيقاتهم الرائدة في مختلف مناحي 

 ..الحياة ومازالت نتاجات عقولهم تسري في عقول ُبناة عصرنا

مازالت هي ..ها ضدهمواصدر تيال نييالتكفير" فتاوى "تسري مناهج وفيما 

وفي عقول ..ب ئوفي مدننا خرا..االخرى تسري في اجسادنا مفخخات 

   !سموم تديم اإلرهابالغوغاء 

التي تلك االسئلة ..قائمة ومتنامية تنامي العقل والشك المعرفي  "اإلشكالية " وتبقى األسئلة 

شغلت المفكرين الذين اجتهدوا في تشريح االستبداد الديني وقشرته السياسية منذ االطوار االولى 

مرورا بإعادة الرهبان الى ..سلطة المعابد والرهبانظهور ت ونشوء االديان ولتطور المجتمعا

وبزوغ عصر النهضة ..إنفضاح صكوك الغفرانيذانا بأفول محاكم التفتيش وإوربا أمعابدهم في 

الذي كتبه بتأريخنا اإلستبدادي " الشك " ومنها ..وفي مختلف االمم والشعوب..حتى أيامنا هذه..

 ..!"!!الجهاديون"عه الذي يصن وحاضرنا الدموي" ..الغالبون" 

 ُيبِصر لم ومن, ُيبِصر لم ينظر لم ومن, ينظر لم يشك لم من) ...  الغزالى حامد أبو اإلمام يقول

 (!! والضالل العمى متاهات فى بقى

 :نتساءل..بمنهجية منطقية" العقالء " فإذا تأملنا النصوص التي اليختلف عليها 

 ..( 11 – 11 البروج) {  محفوظ لوح   في} إذا كان القرآن 

 ..حد الوصول اليه وتحريفهأي اليستطيع أ

 :يان بمثلهتيعجز اإلنس والجن اإلو

تِ  ل ِئنِ  قُلْ )  ع  م  اْلِجنُّ  اإْلِْنسُ  اْجت  ل ى   و  أُْتوا أ نْ  ع  ا ِبِمْثلِ  ي  ذ  أُْتون   ال   اْلقُْرآنِ  ه   ل وْ  ِبِمْثلِهِ  ي  ان   و  ْعُضُهمْ  ك   ب 

ِهيًرا لِب ْعض    ..(10 اإلسراء() ظ 

 !!و غيبية لتأليف نص كمثلهأية قدرة بشرية أ جازماً  مما ينفي

 !!بعده"  دين"  يقطع النص بإتمام الدين وعدم جواز إبتداعوإذ 

ْوم  ﴿  ْلتُ  اْلي  ُكمْ  ل ُكمْ  أ ْكم  ْمتُ  ِدين  أ ْتم  ل ْيُكمْ  و  ِتي ع  ِضيتُ  ِنْعم  ر   [.1: المائدة]﴾  ِديًنا اإْلْسالم   ل ُكمُ  و 

 :(ص) بعد محمد بن عبد هللا "نبي "فرصة لظهور  يةأإذ يقطع بإنعدام و

ا) ان   مَّ د   ك  مَّ ا ُمح  د   أ ب  ن أ ح  الُِكمْ  مِّ ج  ل ِكن رِّ ُسول   و  ِ  رَّ م   هللاَّ ات  خ  ِبيِّين   و  ان   النَّ ك  ُ  و  ْيء   ِبُكلِّ  هللاَّ لِيماً  ش  ( ع 

 ( 21:  األحزاب)



ر"  انساالن إختارأي ..وحيث اختار هللا االنسان خليفة له في االرض  ف كِّ ُرون  }:"..الُمت  ف كَّ ت  ي   فِي و 

ْلقِ  اتِ  خ  او  م  األ ْرِض  السَّ إِذْ )..العقول أصحاب أي"  األْلب ابِ  أُْولِي" ..(191:  عمران آل){ و   ق ال   و 

بُّك   ةِ  ر  ال ِئك  اِعل   إِنِّي لِْلم  لِيف ة األ ْرِض  فِي ج   [.11:  البقرة] (خ 

 ..يفعلوهن أ" عدماء الدين"فماذا يستطيع 

 !!؟؟؟"اإلجتهادات " ي من تلك أن هم عاجزون عن فعل إ

 !!المحفوظ  وحِ لَّ فهم اليستطيعون الوصول لِ 

 !!جديدستحداث نص قرآني إواليستطيعون 

 !!دعاء النبوةإوليس لهم فرصة 

يِّْز النص القرآني لم يذكر كما ان  اِعل  )  ذكر عند" محترفي الدين " أو ُيم  لِيف ة األ ْرِض  فِي ج   خ 

 !وليس أْولي اللحى والعمائم والسيوف والمفخخات.. " األْلب ابِ  أُْولِي"  بل جاءت مطلقة..(

 ما اإلسالمى الدين فى الموضوعية الدواعى فى وال النقل فى وال النص فى يوجد ال) وحيث 

 !!( به اإلرتزاق يجيز أو الدينى االحتراف يبرر

نفالق في كل يتكاثرون بالتناسل واالنشطار واإلالذين " الدين  عدماء" هذه الجيوش من ا لماذف

الِمين  ) وفي حواضن رض بقاع األ  !!؟؟!(الظَّ

 !في ايامنا هذه؟.."القتل فقه " يدعون الى الدجل و الذين ينشرون

  :(ص) منهم محمد بن عبد هللاالذين حذر أولئك 

اَعةِ  َقْبلَ »  اَعة   ِسُنونَ  الس  قُ  ، َخد  بُ  ، الَكاِذبُ  فِيِهن   ُيَصد  اِدقُ  فِيِهن   َوُيَكذ   فِيِهن   َوَيُخونُ  ، الص 

َوْيبَِضةُ  فِيِهن   َوَيْنِطقُ  ، الَخائِنُ  فِيَها َوُيْؤَتَمنُ  ، األَِمينُ   .. «  الرُّ

ا:  قِيل   ُسول   ي  ا:  هللاِ  ر  م  َوْيبَِضةُ  و    ؟ الرُّ

افِهُ  الَمْرؤُ :  ق ال   ةِ  أَْمرِ  فِي َيَتَكل مُ  الت   !الَعام 

ْيِبضات) اولئك  و  المجتمعات المتعايشة بسالم منذ  شرس فتنة دموية فيأيؤججون الذين ( الرُّ

الناس  عقول وضمائرويفرضون سطوتهم على  ..{الَقْتل ِمنَ  أَشدّ  َوالفِْتَنةُ }قرون طويلة 

المجتمعات نمط حياة ويتلبدون على ..والغفران واإلدانة والتحليل التحريم ويمسكون بسيوف..

 !حياء في قرارته النقية؟؟؟لزيت على سطح البحر التي تخنق األكبقعة اواألفراد 

 وأما إصرارا، إال بالجدل يزدادون ال) " يقظان بن حي" كتاب في ( ابن طفيل)الذين قال عنهم 

 !!( إليها لهم سبيل فال الحكمة

دون  (فقهاء السلطة) و  (عدماء الدين ) وى المتوارثة األكثر خطورة التي يعمل لها الكن الفت

 محظوظة الحكومة) ألن .." تحريم التفكير" كلل إلدامة اإلذعان لالستبداد الديني والسياسي هي 

 !!!هتلر ادولف كما يقول.. !(اليفكر شعبا تحكم كانت ان



ة والتركيبية ا من كل مقومات المنطق التحليليلالدمغة وتفريغه" !المقدس " التجويف يتم حيث 

إجتثاث خاصية دراك ومن لتساءل المعرفي الذي يفضي الى اإلمن ا وحرمانها، واالستنباطية 

الخرافات مظلمة ورطبة وجاهزة لقبول أوعية خاوية لكي تكون ..الشك الذي يفضي الى اليقين

 !!وتصديقها والعمل بها وزيادة بهتانها

" و" نكاح الجهاد " خرها أولها وال آليس ..التجهيل وتعظيم الغرائز البدائية" فتاوى " عبر 

االبريق الذي خر من السماء لتشرب " و" غائط الشيخ الذي صار حالوة " و" رضاعة الكبير 

ـ " و" بحضور الشيخ المعمملحواء من هللا دم آخطبة " و" اعوام  ةمنه امرأة وترتوي لسبع

االنتحاريين لتوسيع ـ ! المجاهدين ـ لواط " و"  تهدئ تسوناميتلقى في البحر فالتي ـ التربة 

 ..وغيرها  "..دبارهم كي تستوعب المتفجراتأ

 :االتحاد االشتراكي المغربيموقع في الرابط التالي الخاص بمثلة مما جاءت بعض االولكم 
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شبكة عمودية وافقية ومن خالل ، قرون طويلة متراكمة ومتناسلة عبر ويتم التجهيل وتم ذلك 

بفعله  وتستقتل.." الغوغاء" عقول تقبله " منطق " الذي يستحيل الى  " قيالالمنط" من الدجل 

الساسة  "و" عدماء الدين"بين " األزلي " التأريخي فيستديم الزواج ..دفاعا عن قاتليها

 ..الجمعيفي بيئة التخلف المعرفي " المستبدين

قاتليه وناهبي ثرواته وُمفتتي وطنه حتى في ظروف " الشعب "  مما يؤدي الى ان يختار

 ..!" الخالية من التزوير اإلجرائي " االنتخابات 

كما قال عنهم ..ألن التزوير والبهتان كامن ومترسب في مستوطنات عقول ماليين الغوغاء 

 :احمد شوقي في مسرحية كليوباترا

 اليــــــهِ  يوحون كيف"  ديون  "  الشعب   إسمع

أل ـــــــىْ  ُهتافــــــا الجوّ  م   قاتليـــــهِ  بحيات 

 عليهِ  الزورُ  وانطوى فيــــه الُبهتـانُ  أثر

قلُـهُ  بّبغـــــاء   من يالـه ـْــــــــهِ  في ع   أذني

 

http://www.maghress.com/alittihad/152173

