ّ
محمد ال َب ِه ّي
األزهري
المفكر
ّ
ّ
ً
ً
ناقدا أصيال ملذاهب الغرب وداعية استقالل
الملخص

غيضان السيد علي

[*]

[[[

يب املعارص من الذين
ُيعد محمد ال َبه ِّي ( )1982-1905أحد ّ
أهم املفكّرين يف الفكر العر ّ
الفكري .فقد ركز ال َبه ِّي عىل الحلول
يب الوافد دون الوقوع يف براثن االنغالق
تصدّ وا للفكر الغر ّ
ّ
اإلسالم ّية بوصفها األنسب واألقرب إىل عالج مشكالتنا الراهنة .هاجم امل َ َذا ِهب الغرب ّية رائياً
إليها عىل أنّها ليست مذاهب فكر ومنطق تستهدف حامية اإلنسان من التلبيس والخداع ،إنّ ا هي
باألحرى دعوة إىل التلبيس والخداع والغفلة .فمعظم هذه امل َ َذا ِهب الهدّ امة تدعو إىل العامل ّية،
القيمي الذي هو مبثابة اإلطار
والعامل ّية يف حقيقتها ليست سوى دعوة ملفارقة املسلمني نظامهم
ّ
الذي يجمع شملهم ويحفظ وحدتهم من االنفراط وهذه الدعوة من ناحية أخرى هي مسعى إىل
ذوبانهم يف اآلخرين ،واإلذعان إىل القيم الغرب ّية.

يب عرب دعوته لالستقالل التا ّم لألمة اإلسالم ّية سياس ًة
لقد و َّ
جه ال َبه ِّي سهام نقده للفكر الغر ّ
فصل
وفك ًرا عرب كتابه الق ِّيم واملهم «الفكر
يب» الذي َّ
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغر ّ
ّ
اإلسالمي عىل االستقالل يف الفكر
فيه القول حول بيان السبيل ملن يحرص من أبناء الرشق
ّ

والسياسة من مفكّري اإلسالم وزعامئه السياس ّيني .وهذا السبيل ليس هو سبيل الغرب الذي يدعونا
إليه؛ ألنّ يف سبيل الغرب قبول االستعامر واملذلّة والدعوة إىل التخلّف والتبع ّية ،وإنّ ا هو سبيل
الرشق(اإلسالمي) الذي يريد أن يتح ّرر من استعامر الغرب وإذالله وحرصه عىل أن يبقى متخلّفا.
ّ
هي اهتامماً
ّي املسيطر عىل فكر الغرب يف مختلف أشكاله
ّ
خاصاً بنقد الفكر املاد ّ
وقد اهتم ال َب ّ
وصوره.
الديني -الشاإلصالح معارصة -
كلامت مفتاح ّية :املا ّديّة املعارصة – الفكر اله ّدام – اإلصالح
ّ
اإلسالمي -املذاهب الفكريّة.
الفكر رق
ّ
*ـ أستاذ الفلسفة الحديثة واملعارصة املشارك بكلّ ّية اآلداب جامعة بني سويف -جمهوريّة مرص العرب ّية
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يب عرب دعوته لالستقالل التام لأل ّمة اإلسالم ّية سياس ًة وفك ًرا يف
ِي سهام نقده للفكر الغر ّ
و َّ
جه ال َبه ّ
فصل فيه القول حول
كتابه الق ِّيم وامله ّم «الفكر
يب» الذي َّ
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغر ّ
ّ
اإلسالمي عىل االستقالل يف الفكر والسياسة من مفكّري
بيان السبيل ملن يحرص من أبناء الرشق
ّ
اإلسالم وزعامئه السياس ّيني .وهذا السبيل ليس هو سبيل الغرب الذي يدعونا إليه؛ أل ّن يف سبيل
الرشق(اإلسالمي)
الغرب قبول االستعامر واملذلّة والدعوة إىل التخلّف والتبع ّية ،وإنّ ا هو سبيل
ّ
ِي
الذي يريد أن يتح ّرر من استعامر الغرب وإذالله وحرصه عىل أن يبقى متخلّفا .وقد اهتم ال َبه ّ
ي املسيطر عىل فكر الغرب يف مختلف أشكاله وصوره .وقد
اهتام ًما
ً
خاصا بنقد الفكر املا ّد ّ
كل كتبه ومؤلّفاته حتى تلك املؤلّفات التي انشغل فيها بتفسري القرآن
كان هذا شغله الشاغل يف ّ
املك قد حارب ما ّديّة الفكر التي كانت تسيطر عىل عقول العرب
ّ
يبي فيها أ ّن الوحي
الكريم راح ّ
إل شكل آخر من أشكال املا ّديّة ال يختلف يف أساسه
امل ّك ّيني .مرتئ ًيا أ َّن املا ّديّة املعارصة ما هي ّ
عن املا ّديّة القدمية .مقر ًرا أ ّن مواجهة الفكر الدخيل ومذاهبه اله ّدامة هي رضورة حتميّة لبقاء
مستقل بأيديولوج ّيته محافظًا عىل وحدته وق ّوته.
ًّ
اإلسالمي
املجتمع
ّ

حريصا عىل ألّ يقع يف
إل أنّه كان
يبّ ،
وبالرغم من توجيه
ً
البهي سهام نقده إىل الفكر الغر ّ
ّ
أل تغلق النوافذ تجاه الفكر املعارص،
الفكري والتقوقع حول الذات ،فدعا األ ّمة اإلسالميّة ّ
االنغالق
ّ
اليهودي،
املسيحي
الديني
الفاريس أو الهن ّدي أو
اإلغريقي أو
ميا دون الفكر
ّ
كام مل تغلقها قد ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ولكن يجب أن ترتيّث يف قبوله وال تتواىن يف ر ّده إن كان يحمل خط ًرا يه ّدد وجودها واستقالل
ذاتيّتها كام فعلت باألمس .ومن ث ّم كان قصده األ ّول هو تقويم هذا الفكر الوافد بهدف أن تبقى
رسالة الله يف ٍ
بعد عن صفة اإلنسان؛ يك ترسم الطريق املستقيم لهداية الناس جمي ًعا ،كام يُبقى
مستقل عن أن تشوبه عقيدة أو إميان يك ال يُحجم اإلنسان عن نقده وتقوميه.
ًّ
ين
الفكر اإلنسا ّ

ّ
ً
ّأول -حياته ومؤلفاته

ِي يف قرية «أسامنية» التابعة ملركز «شرباخيت» مبحافظة البحرية مبرص يف
ُولد مح ّمد ال َبه ّ
الثالث من شهر أغسطس/آب من عام 1905م .حفظ القرآن الكريم يف كُتَّاب قريته وهو يف العارشة،
الديني .وبعد
وأت ّم تجويده يف دسوق يف الحادية عرشة ،ث ّم التحق عام  1917مبعهد دسوق
ّ
الديني حيث حصل منه عىل
الديني ،ث ّم إىل معهد اإلسكندريّة
ثالث سنوات انتقل إىل معهد طنطا
ّ
ّ
الشهادة الثانويّة األزهريّة ،وكان ترتيبه األ ّول عىل طالب اإلسكندريّة والثامن عىل جميع املعاهد.
وبعد ذلك تابع دراسته يف األزهر الرشيف بالقاهرة .وحصل عىل شهادة العامليّة النظاميّة بعد أن
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رصا بذلك امل ّدة الدراس ّية ،وكان عدد املتق ّدمني من الخارج  400طالب
تق ّدم من الخارج مخت ً
التخصص يف البالغة واألدب،
نجح منهم أربعة فقط ،كان هو األ ّول عليهم[[[ .ث ّم التحق بقسم
ّ
التخصص عام  ،1931وكان البحث الذي تق ّدم
وأت ّم دراسته يف هذا القسم وحصل عىل درجة
ّ
ونظم»[[[.
يب نرثًا
به للحصول عىل هذه الدرجة تحت عنوان» أثر الفكر
ً
اإلغريقي يف األدب العر ّ
ّ

ويف جامدى األوىل سنة  1353هـ  /سبتمرب 1931م سافر إىل أملانيا لدراسة الفلسفة مبعوث ًا
من مجلس مديريّة البحرية إحيا ًء لذكرى الشيخ مح ّمد عبده ،فحصل عىل دبلوم عال يف اللغة
األملان ّية عام  1356هـ 1934 /م ،كام حصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة والدراسات اإلسالم ّية
بتقدير ممتاز من جامعة هامبورج عام 1358هـ1936/م وحملت أطروحته للدكتوراه عنوان
«الشيخ مح ّمد عبده والرتبية القوميّة يف مرص”.

وبعد عودته إىل مرص اشتغل بتدريس الفلسفة يف كلّ ّية أصول الدين ،ث ّم نقل عام  1950إىل
ورئيسا لقسم الفلسفة ،وعمل بجانب التدريس مدي ًرا عا ًّما للثقافة اإلسالميّة
كلّيّة اللغة العربيّة أستاذًا
ً
يف األزهر ،ث ّم ُعني أ ّول مدير لجامعة األزهر بعد صدور قانون تطوير األزهر عام  .1961ويف
سبتمرب ُ 1962ع ّي وزي ًرا لألوقاف وشؤون األزهر .ويف مارس ُ 1964ع ّي م ّرة أخرى مدي ًرا لجامعة
األزهر ،فاستقال و ُع ّي أستاذًا للفلسفة اإلسالم ّية بكلّ ّية اآلداب جامعة القاهرة .وعندما بلغ الستني
من عمره ترك التدريس وتف ّرغ للكتابة والتأليف إىل أن وافته املنيّة يف  10سبتمرب  ،1982وعمره
سبعة وسبعون عا ًما[[[.

علمي غزير ومتن ِّوع ،ومعظم هذا اإلنتاج ألّفه
ِي إنتاج
ّ
أ َّما عن أهم ّمؤلَّفاته فللدكتور محمد ال َبه ّ
يف العرشين عا ًما األخرية من حياته بعد أن ترك التدريس واملناصب العا ّمة وتف ّرغ للتأليف ،وقد بلغ
فضل عن عدد من الرسائل الصغرية التي بلغت  22رسالة .وقد
ً
عدد الكتب التي ألّفها  23كتابًا،
ِي بتفسري ( )23سورة من سور القرآن الكريم ،باإلضافة إىل تفسري (جزء ع َّم) كلّه.
قام الدكتور ال َبه ّ
اإلسالمي» .1984
اإللهي من التفكري
وأه ّم مؤلّفاته املبكرة يف الفلسفة اإلسالم ّية كتابه «الجانب
ّ
ّ
اإلسالمي
واإلسالمي ،فهو كتابه «الفكر
يب
أ َّما الكتاب الذي كان سبب شهرته يف العاملني العر ّ
ّ
ّ
يب»  .1957ومن أه ّم مؤلفاته التي تَواىل صدورها منذ أواسط
الحديث وصلته باالستعامر الغر ّ
[[[ -محمد البه ِّي ،حيايت يف رحاب األزهر..طالب ..وأستاذ  ..ووزير ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،د.ت ،ص.5
اإلسالمي الحديث ،القاهرة ،سلسلة دراسات إسالم ّية العدد( ،)152وزارة األوقاف -املجلس
[[[ -محمود حمدي زقزوق ،من أعالم الفكر
ّ
األعىل للشؤون اإلسالم ّية1429 ،ه ،2008/ص .97
اإلسالمي الحديث ،ص .98
[[[ -محمود حمدي زقزوق ،من أعالم الفكر
ّ
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الستينات ،ما ييل:
الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم.
اإلسالمي املعارص ..مشكالت الحكم والتوجيه.
الفكر
ّ
اإلسالمي املعارص ..مشكالت األرسة والتكافل.
الفكر
ّ

اإلسالم ونظم الحكم املعارصة.

األيديولوجي املعارص.
اإلسالم يف الواقع
ّ

اإلسالمي املعارص.
يب وانعكاس آثارها عىل املجتمع
طبقية املجتمع األورو ّ
ّ

اإلسالمي
اإللهي من التفكري
الجانب
ّ
ّ
منهج القرآن يف تطوير املجتمع.

التاريخي ..بني النظرية والتطبيق
ي
تهافت الفكر املا ّد ّ
ّ

نحو القرآن

من مفاهيم القرآن يف العقيدة والرشيعة.
الحضاري وتح ّدياته من توجيه القرآن الكريم.
املجتمع
ّ
اإلسالم يف حياة املسلم.
غيوم تحجب اإلسالم.
اإلسالم ومواجهة املَذَا ِهب اله ّدامة.
التفرقة العنرصيّة يف اإلسالم.
حل مشاكل املجتمعات اإلسالميّة املعارصة.
اإلسالم يف ّ

يب.
الفكر
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغر ّ
ّ

الديني ومجمع األديان وموقف اإلسالم.
اإلخاء
ّ
الدين والحضارة اإلنسانية
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كل ما يهم املسلم املعارص(أربعة أجزاء)
رأي الدين بني السائل واملجيب يف ّ
حيايت يف رحاب األزهر :طالبًا وأستاذًا ووزي ًرا ،سريته الذاتيّة وقد كتبها قبل وفاته بعامني ومل
إل بعد وفاته .ويع ّد هذا الكتاب وثيقة مه ّمة لتسجيل بعض األحداث التي م ّرت به ولها صلة
ت ُنرش ّ
[[[
عني يف معظم مؤلّفاته بنقد الفكر
ببعض التط ّورات السياس ّية واألحداث التي م ّرت باألزهر  .وقد َ
يب ومذاهبه اله ّدامة.
الغر ّ

َ َ
ّ
الهدامة عند َ
ً
الب ِه ّي
بالمذ ِاهب
ثاني�ا -املقصود

ِي باملَذَا ِهب اله ّدامة تلك املَذَا ِهب الفكريّة التي ارتضاها الغرب لتربير
يقصد الدكتور البَه ّ
وحرصا منه عىل
مستغل ضعفها.
ًّ
استخدامه الغاشم للق ّوة التي طغى بها عىل مجتمعاتنا اإلسالم ّية
ً
[[[
ِي يطلق عليها مصطلح «مذاهبـ«
بقائها ضعيفة يك يستم ّر يف استغاللها  .وبالرغم من أ ّن ال َبه ّ
إلّ أنّه يق ّرر أنّها ليست مذاهب باملعنى الدقيق للكلمة ،وإنَّ ا هي ِحيَل وأالعيب تخفي وراءها
كل ما
خاصة؛ تطمح إىل استغالل ّ
أهواء ورغبات[[[ .فهي إذن أنساق فكريّة تخفي وراءها مصالح
ّ
ميكنها استغالله من طاقات بالد اإلسالم وإمكان ّياته وثرواته سواء أكانت طاقات برشيّة أو إمكان ّياّت
اقتصاديّة تتمثّل يف الرثوات واملواد األ ّول ّية الخام أو يف تسويق منتجات الغرب الصناع ّية .فقد
الصناعي وبني بالد إفريقيا
رسا بني بالد املجتمع
ِي – ج ً
ّ
أقيم منذ عهد االستعامر – كام يقول البَه ّ
البرشي لسكّان هاتني القا ّرتني
وآسيا لنقل ثروة املواد الخام إىل أوروبا الغربيّة ،واستغالل املجهود
ّ
الرخيص يف تقوميه وتكلفته الستخراج هذه املواد وإعدادها للشحن والنقل .حتى تك ّدست ثروة
القا ّرتني االقتصاديّة يف أوروبا [[[ .ولذلك عمل الغرب وعمالؤه عىل نرش تلك َ
املذَا ِهب وترويجها
بني األمم الضعيفة لتبقى ضعيفة وتابعة تعاين الفقر والحرمان واملرض والتبعيّة الفكريّة املقيتة.

اإلسالمي،
إذن فالغرب ّيون أنفسهم هم الذين يدفعون بهذه املذاهب اله ّدامة إىل بالد الرشق
ّ
ويدافعون عنها بينهم ،ويج ّندون لها عمالء من أبناء هذه األمم ليكونوا يدهم الطوىل يف نرش هذه
لتظل واق ًعا يف حياة املجتمعات اإلسالميّة .ومن
ّ
املَذَا ِهب بني الناس يف املدارس والجامعات؛
ِي أ ّن مواجهة الفكر الدخيل أيًّا كان نوعه ومصدره هي رضورة حتم ّية لبقاء املجتمع
ث ّم رأى ال َبه ّ
اإلسالمي الحديث ،ص .99
[[[ -محمود حمدي زقزوق ،من أعالم الفكر
ّ
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة األوىل ،1981 ،ص.4
[[[ -املصدر السابق ،ص.4
ّي التاريخي بني النظريّة والتطبيق ،القاهرة  ،مكتبة وهبة  ،الطبعة الثالثة ،1975 ،ص.18
[[[ -مح ّمد البهِي ،تهافت الفكر املاد ّ
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مستقل بأيديولوج ّيته ومحافظًا عىل وحدته وق ّوته[[[.
ًّ
اإلسالمي
ّ

فعل؛ لتهدم الدعوة إىل مؤازرة
ِي أ َّن املَذَا ِهب اله ّدامة قامت ونشأت لتهدم ً
ويرى الدكتور البَه ّ
الضعفاء بعضهم بعضً ا فيام بينهم عىل أساس من اإلميان بالله ..لتهدم سعي هؤالء يف سبيل التمكّن
من االستقالل ودفع التبع ّية واالستغالل بسبب الضعف ،بعي ًدا عن أنفسهم ..لتهدم محاوالت هؤالء
أن يستقلّوا بإمكانيّاتهم االقتصاديّة ومواردهم من املواد األ ّوليّة ..لتهدم سيادتهم عىل أموالهم
وطاقاتهم ..لتحول دون أن تكون لهم إرادة حقيقيّة وفعليّة يف اإلرشاف عىل هذه األموال ،ويف
رصف فيها[[[ .وباختصار العمل عىل إضعاف املسلمني وإبقاء مجتمعاتهم ضعيفة.
الت ّ

وقد َع َم َد الغرب إىل تفعيل هذه املَذَا ِهب اله ّدامة يف حياة املسلمني ليترشبوا مبادئها وتصري

جز ًءا من فكرهم وعاداتهم وسلوكاتهم ،فراح يعمل جاه ًدا عىل نرش هذه املبادئ يف الرتبية والتعليم،
والترشيع ،ويف األرسة ،والعالقات بني األفراد يف املجتمعات اإلسالم ّية عن طريق ما يسمى بتنظيم
كل مناحي الحياة .وهو يهدف
بدل من رشع الله واالحتكام إليه يف ّ
النسل ،واقتباس رشع الناس ً
رصف
من وراء ذلك -كام سبقت اإلشارة – إىل استغالل الطاقات البرشيّة الرخيصة للمسلمني ،والت ّ
بطريق مبارش أو غري مبارش يف املواد األ ّول ّية واإلمكان ّيات االقتصاديّة التي وهبها الله للمسلمني
ِي« :وغرض أصحاب النزعة االستعامريّة -كام
يف أرضهم وأوطانهم .ويف ذلك يقول الدكتور ال َبه ّ
نعرف جمي ًعا -إبعاد العرب عن أمجاد تاريخهم املايض ،وقطع صلتهم بالقيم وبالرسالة التي
حملوها وأشاعوها بني البرشيّة ،وأسسوا بها حضارة عربيّة إسالميّة أسهمت وما زالت تسهم حتى
هذه اللحظة يف البناء
الحضاري املعارص»[[[.
ّ

ِي هذه املَذَا ِهب اله ّدامة يف ستة مذاهب قام برشحها وبيان خطورتها وكيف ّية
وقد حرص الدكتور البَه ّ
التصدي لها ،وجعل من هذا الهدف محو ًرا لكافّة مؤلّفاته ،مرتئ ًيا أ ّن هذه املَذَا ِهب اله ّدامة متشابكة
ومتداخلة بعضها يف بعض ،وأنَّه من السهل أن يتعاون أصحاب املصلحة من الرشق والغرب عىل
ِي أ ّن مواجهة هذه املَذَا ِهب اله ّدامة املتشابكة
السواء يف ترويجها ضد اإلسالم .من أجل ذلك يرى ال َبه ّ
كل مذهب عىل حدة ،وأ ّن السبيل إىل هذه املواجهة
واملتداخلة ال ب ّد أن تكون مواجهة كلّيّة ال مواجهة ّ
واإلسالمي بحقيقة هذه املذاهب الخبيثة.
يب
الكلّ ّية يكمن يف الرتبية اإلسالم ّية ورفع الوعي العر ّ
ّ
اإلسالمي ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة السادسة ،1982 ،ص.5
[[[ -مح ّمد البهِي ،الجانب اإللهي من التفكري
ّ
[[[ -مح ّمد البهِي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة  ،ص.4
خاص لهيئة كبار العلامء( ،)8هد ّية مجلّة األزهر لشهر ربيع األول
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،الدين والحضارة اإلنسان ّية ،الجزء األ ّول ،إصدار
ّ
1437هـ -ديسمرب  /2015يناير  ،2016ص .90
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ً
ّ
ثالثا -نقد َ
الب ِه ّي للمذاهب الهدامة

جه كمعاول هدم ض ّد اإلسالم يف غفلة من أكرث
ِي أن تلك املَذَا ِهب اله ّدامة تو ّ
يرى البَه ّ
املسلمني ،ورمبا عن وعي لقلّة منهم ..ورمبا أيضً ا مبعاونة قلّة تعي ما يُصنع لإلسالم[[[ .كام
تتوسل إىل ذلك عرب
يرى أ ّن القوى التي تقف وراء إشاعة املَذَا ِهب اله ّدامة يف ربوع بالد اإلسالم ّ
آل ّيتني أساس ّيتني؛ تتمثّل األوىل يف اختيار العمالء من أبناء املسلمني أنفسهم ومساعدتهم عىل
الحساسة ،مثل التعليم ،واإلعالم ،والثقافة ،والروابط
تول الوظائف القياديّة يف املجاالت الحيويّة
ّ
ّ
والشؤون االجتامعيّة .أ ّما الثانية فتتمثّل يف عدم معارضة القوى الدوليّة الكبرية فيام تسلكه هذه
القوى من طرق قد يكون بينها ما هو عنيف ومد ّمر إلضعاف هذا القطر أو ذاك من أقطار بالد اإلسالم.
ِي األمثلة التي تدلّل عىل هذه اآللية باجتامع «يالطا» الذي ت ّم بني الزعامء الذين ُعرفوا
ويرضب ال َبه ّ
والسوفييتي
ين ونستون ترششل،
بالثالثة الكبار :األمرييكّ فرانكلني روزفلت ،ورئيس الوزراء الربيطا ّ
ّ
املطل عىل البحر األسود .لالتفاق
ّ
السوفييتي
جوزيف ستالني ،الذين اجتمعوا يف منتجع «يالطا»
ّ
اإلسالمي لتعويض خسائرهم املا ّديّة الفادحة يف
عىل عدم معارضة أيًّا منهم يف نهب ثروات العامل
ّ
الحرب العامل ّية الثانية .كام كانت الحرب ض ّد باكستان الكربى يف ديسمرب 1970م باتفاقهم ،وكان
[[[
ِي تلك َ
املذَا ِهب اله ّدامة التي سيتصدى
دخول السوفيت أفغانستان باتفاقهم أيضً ا  .ويحرص البَه ّ
لتفنيدها ونقدها يف ستّة مذاهب هي :العلامنيّة ،املاسونيّة ،الصليبيّة العامليّة ،االسترشاق ،اإللحاد
العلمي ،العلم والدين.
ّ

ّ
العلماني�ة
يف نقد

يب محض،
ِي أ َّن العلامن ّية هي فصل الدين عن الرتبية والترشيع م ًعا ،وأنّها ٌ
نبت أورو ّ
يرى ال َبه ّ
ديني مق ّدس .وإنها نشأت يف -أساسها األول -كرد فعل عىل
وهي تقف كطرف مقابل ّ
لكل ما هو ّ
تسلط الكنيسة الكاثوليكية الكهنوتية التي أمعنت يف اضطهاد العلامء واملجددين التنويريني
والوقوف مبثابة حجر عرثة يف سبيل تقدم العلم ،فكان لزا ًما التخلص منها لالنتقال من عصور
الظالم إىل عصور اإلحياء والتنوير والحداثة.
جب رفضها؛
ِي-عىل النقيض -أنّه ال مكان للعلامن ّية يف البيئات اإلسالم ّية ،ويتو ّ
وهنا يرى ال َبه ّ
ألّنه ليس يف اإلسالم دولة دين ّية وال سلطة مق ّدسة ،هذا فضالً عن أ ّن اإلسالم يرفض مفهوم رجل
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة  ،ص.9
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،املصدر السابق ،ص.14
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مؤسسات قمع ّية تقوم بقمع
الدين والكهانة والكهنوت ،ومل يشهد اإلسالم عىل مدى عصوره ّ
أي ّ
ِي
العلم ومحاربة العلامء واملج ّددين؛ ومن ث ّم فال حاجة إليها يف بالدنا عىل اإلطالق .كام يعد ال َبه ّ
يحل
اإلسالم دين الحضارة اإلنسانيّة ،ودين الطبيعة البرشيّة الذي ال يخلّف مشاكل لو اتبع ،والذي ّ
املشاكل القامئة إذا أُخذ به[[[.
ِي أ َّن مفهوم العلامنيّة يؤول إىل الفصل بني سلطتني :إحداهام دينيّة (الكنيسة)،
ويرى البَه ّ
واألخرى دنيويّة (الدولة) .أو ما بات يُعرف بالسلطة الروحيَّة والسلطة الزمنيَّة .حيث متثّل السلطة
األوىل سلطة الكنيسة وهي سلطة إله ّية معصومة من الخطأ؛ أل ّن «بابا» الكنيسة عندما يُ َنصب عليها
تحل فيه «روح املسيح» وهو ابن الله يف اعتقاد طائفة من املسيح ّيني .بينام حكومة الدولة هي
ّ
كل سلطة
حكومة برشيّة تصيب وتخطئ ،ومن ث ّم فال عصمة لها .ومعنى الفصل بني السلطتني :أ ّن ّ

رصف ،ودون معارضة من السلطة األخرى؛ فالكنيسة لها الرأي األ ّول يف شؤون األرسة:
لها ح ّريّة الت ّ
يف التعميد ،ويف الزواج ،ويف الحكم بإلغاء الزواج ،ويف الوفاة ومراسيمها .والدولة الزمن َّية لها
الحرية يف :التعليم ،والترشيع ،واالقتصاد ،ويف الشؤون السياس ّية ويف فرض الرضائب وجبايتها،
ويف إعالن الحرب وقبول السالم..إلخ[[[.

ِي بعد هذا العرض املوجز أ ّن العلامن ّية ال تُط ّبق عىل الوجه األكمل يف أوروبا ،وأ َّن
ث ّم يعقّب ال َبه ّ
قوي يف الحياة
إل بشكل
الفصل بني السلطتني مل يُطبق هناك ّ
ظاهري ،فلم تزل الكنيسة ذات تأثري ّ
ّ
السياسيّة الغربيّة عن طريق األحزاب الدميقراطيّة املسيحيّة يف العامل الكاثولي ّ
يك كلّه[[[ .بل يق ّرر
أ ّن سلطة الكنيسة قد أخضعت السلطة الزمن َّية لها؛ فإذا كانت السلطة السياس ّية يف أوروبا الغرب ّية
الدميقراطي؛ فإ ّن
الشعبي حسب مقتضيات النظام
والواليات املتّحدة تأيت عن طريق التصويت
ّ
ّ
الشعبي هو الحزب الذي يبذل لتنفيذ
السيايس الذي يستطيع التف ّوق يف معركة التصويت
الحزب
ّ
ّ
كريس الحكم[[[.
اتجاه الكنيسة من الوعود والعهود أكرثها ،إذا ما وصل إىل
ّ

الغرب العلامن ّي َة عىل البالد اإلسالم ّية منذ القرن التاسع عرش عندما استعمر معظم
وقد فرض
ُ
ِي -قد فرض علامنيّة أخرى مبفهوم مغاير ليس هو
أقطارها .ولكن املستعمر الغر ّ
يب –فيام يرى البَه ّ
مفهوم الفصل بني السلطتني ،ولكن مبفهوم مغاير هو «إبعاد الدين» عن الدولة؛ أي إبعاد الدين عن

اإلسالمي املعارص ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة الثانية،
األورويب وانعكاس آثارها عىل املجتمع
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،طبقية املجتمع
ّ
ّ
 ،1982ص.77
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.15
البهي ،املصدر السابق ،ص.16
[[[ -مح ّمد
ّ
الغريب ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة الرابعة ،1964 ،ص.245
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،الفكر
ّ
ّ
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الحكم وشؤونه؛ إذ ليس يف اإلسالم مكان لسلطتني ،وال لحكومتني ،فسلطة الحكم يف اإلسالم
سلطة واحدة تعمل بكتاب الله وس ّنة رسوله ،وهي سلطة غري معصومة عن الخطأ؛ ألنّها سلطة
برشيّة رغم استنادها إىل القرآن والس ّنة الصحيحة[[[.
ِي أ َّن الغرب يسعى لتوطني العلامن ّية (كمذهب ه َّدام) يف بالد اإلسالم ،عن طريق
ويرى ال َبه ّ
يل أو
ين) ،وازدواج أنظمة التقايض ما بني
ازدواج التعليم بني تعليم
(ديني) وآخر (مد ّ
رشعي وأه ّ
ّ
ّ
ين كخطوة أوىل ،فتقام املحاكم املدنيَّة بجوار املحاكم الرشعيّة ،ث ّم تدريجيًّا تتضاءل الثانية
مد ّ
بجوار األوىل حتى ت ُلغى نهائ ًّيا ،وهو ما حدث يف مرص وتونس ومجتمعات إسالم ّية أخرى بالفعل.
ين ،وإلغاء الجامعات الدين ّية وتحويل
واستبعاد مق ّررات الرتبية اإلسالم ّية من مناهج التعليم املد ّ
مواد الدراسة فيها إىل كلّيّة تنشئها باسم كلّيّة الدراسات العربيّة واإلسالميّة تضاف إىل كلّيّات

الجامعة املدنيّة أو العلامنيّة ،وهو ما ت ّم بالفعل يف إلغاء جامعة البيضاء اإلسالميّة بليبيا وض ّم
الدراسة فيها إىل جامعة بنغازي املدن ّية ،ويف إلغاء جامعة الزيتونة وض ّم الدراسة فيها إىل جامعة
تونس املدن ّية والعلامن ّية ،وقد كانت هذه املحاولة يف مرص بالنسبة لألزهر ،ولك ّنها مل تتم حتى
[[[
إنساين انكشف ضعفه ،وهواه
ّ
ِي -عىل استبدال فكر
اآلن  .وهكذا يحرص الغرب -من منظور البَه ّ
يظل الرشق تاب ًعا يستورد وال يخلق[[[.
اإلسالمي الرفيع ،يك ّ
وعصبيّته ،وانتهى أجله واعتباره بالفكر
ّ

ِي األنظار إىل أ ّن العلامنيّة تفعل فعلها يف هدم الهويّة اإلسالميّة فيام يتعلّق بقضيّة
كام يلفت البَه ّ
(تحرير املرأة) ،ذلك الشعار الذي يحمل يف ظاهره الرحمة ويف باطنه العذاب؛ حيث يقوم التحرير
عىل رفع «الحواجز» وتحرير املرأة يف نفسها ويف وضع ّيتها يف املجتمع ،بحيث ال يُبقى اعتبا ًرا
برشعي يف عالقة املرأة بالرجل ،وأن تفعل املرأة ما
للتفريق بني ما يسمى عالقة رشع ّية وما ليس
ّ
تشاء من تهتّك وانحالل دون واز ٍع من دين أو ضمري[[[ .والحقيقة أ ّن خدعة (تحرير املرأة) هذه
انطلت عىل الكثري من املجتمعات اإلسالميّة التي انخدعت بربيق الدعوة املضلِّلة؛ إذ إنّها نجحت
أحل الله يف قض ّية تع ّدد الزوجات كام حدث يف تونس ،أو تقييده مبا يخرجه
بالفعل يف تحريم ما ّ
عن كونه (رخصة) ويجعله مصدر رضر ،وق ّيدت والية الرجل عىل املرأة من حيث خروجها بدون
مؤسسات كربى يف
إذنه ،وخروجها للعمل مع غري املحارم واختالطها بهم ،بل وتولّيها رئاسة ّ
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.16
[[[ -املصدر السابق ،ص.17
الغريب ،ص.267
باالستعامر
وصلته
الحديث
اإلسالمي
[[[ -مح ّمد البهي ،الفكر
ّ
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص.373
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الدولة ولو كان هذا عىل حساب متاسك األرسة أو رعاية األوالد.

ّ
الماسوني�ة
يف نقد

تأسست يف
رسيّة يهوديّة األصل ّ
املاسون ّية أو ما ُعرف بحركة الب ّنائني األحرار ،هي جمع ّية ّ
لندن 1717م ،وهي حركة ذائعة االنتشار ،فبعد تأسيسها بقرنني من الزمان انترشت انتشار النار يف
الهشيم ،ال سيّام يف فرنسا وبريطانيا وأمريكا والهند ،حتى صار عدد املحافل املاسونيّة يف أمريكا
محفل رئيس ًّيا تتبعها آالف املحافل الفرع ّية ،يف حني نرشت
ً
وحدها عام  1907أكرث من خمسني
املخابرات اإليطال ّية سنة  1937أنّها اكتشفت  36ألف جمع ّية ماسون ّية حول العامل يتّبعها ماليني
الناس.
وقد زعم دعاة هذه الجمع ّية أنّهم يهدفون إىل تحقيق مبادئ ثالثة هي :الح ّريّة واإلخاء
[[[
اليهودي ،وعىل سيطرة
ِي عىل خضوع املحافل املاسونيّة للنفوذ
ّ
واملساواة  .ويؤكد الدكتور البَه ّ
جهاتها؛ ولذلك كانت ممنوعة يف أملانيا عىل عهد االشرتاكيّة
العقليّة اليهوديّة العامليّة عىل تو ّ
البهي هو أ ّن اليهود يعتقدون أنّهم شعب الله املختار ،وأنّهم
الوطن ّية[[[ .ومام يؤكّد رأي الدكتور
ّ
األذىك واألحسن ،وأ ّن األمم األخرى كالبهائم منها ما هو ُمع ّد للذبح ،ومنها ما هو مخلوق لخدمتهم؛
التوصل إىل تشكيل حكومة عامليّة،
ولذلك كان الهدف األصيل الذي تسعى إليه املاسونيّة هو
ّ
ين املنعقد
تض ّم كافّة سكّان األرض ،ال يدين أهلها بدين ،أو حسب ما جاء يف بيان املؤمتر املاسو ّ
بباريس عام « 1900إ ّن هدف املاسون ّية هو تكوين جمهوريّة ال دين ّية عامل ّية»  -ألنّهم كالبهائم
أهل لحمل اليهوديّة كدين -يحكمها اليهود برشيعتهم[[[.
ليسوا ً
لكن تبقى أهداف املاسون ّية املعلنة هي تحقيق :الح ّريّة ،واإلخاء ،واملساواة .والتي يبدو أنّها
ت ّتخذ عناوين رنّانة مح ّببة إىل النفس ،لك ّنها يف الحقيقة مبادئ مؤدلجة لها أهدافها الخبيثة؛ فالح ّريّة
يُقصد بها يف الجمع ّيات املاسون ّية أن يتح ّرر الناس من أديانهم ،وأن يرتكب اإلنسان ما شاء له هواه
كل ما تأمر به الرشائع ،وأن تفعل املرأة ما شاءت من الزيغ والرجس
دون رادع أو زاجر ،وأن يخالف ّ
والفساد والتهتّك واالنحالل .كام أ ّن مقصودهم من اإلخاء هو محاربة روح التمسك بالدين ،وأنَّه
وشيوعي؛ فالناس كلّهم إخوان ،وعليهم
وبوذي
ومجويس
ين ومسلم
ال فرق بني
ّ
ّ
يهودي ونرصا ّ
ّ
ّ
[[[ -عبدالقادر شيبة الحمد ،أضواء عىل املذاهب الهدّ امة ،الرياض1433 ،ه  ،ص.11
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.19
[[[ -مح ّمد أبو الغيط الفرت ،مح ّمد رواس قلعة جي ،العقيدة اإلسالم ّية يف مواجهة املذاهب الهدّ امة ،القاهرة ،دار البحوث العلم ّية،
الطبعة األويل ،1983 ،ص.385
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متعصب مذموم .كام أ ّن
بأي دين ،ويصفون من يلتزم مبادئ دينه بأنَّه
ّ
أي استمساك ّ
أن يحاربوا ّ
مقصودهم من املساواة هو ملء قلوب الفقراء بالحقد والضغينة ضد األغنياء ،وملء قلوب األغنياء
بالحقد والضغينة عىل الفقراء[[[.
ولذلك تكمن وسائل املاسون ّية التي يُراد منها تحقيق أهدافها يف :تجريد سكّان العامل من
كل الحكومات الرشعيّة ،وإقامة
جميع قيمهم الدينيّة واألخالقيّة واالجتامعيّة والسياسيّة .وتدمري ّ
جل بتحقيق الهدف
ً
حكومات انقالبيّة ثوريّة؛ أل ّن يف ذلك
رشا للفوىض مام يع ّ
تعطيل للقوانني ون ً
األسمى للامسون ّية .واإلتيان باملاسون ّيني إىل س ّدة الحكم .وبثّ سموم الشقاق والنزاع داخل البلد
الواحد ومتزيقه إىل فئات متناحرة ،وإشاعة الحقد والبغضاء بني أبنائه حتى تتق ّوض جميع مق ّومات
املجتمع الدينيّة واألخالقيّة واملا ّديّة .وبثّ روح الرصاع والفرقة بني األمم[[[.
ِي املاسون ّية عىل رأس املَذَا ِهب اله ّدامة ،ويرى أن
وبناء عىل هذه األهداف الخبيثة يضع ال َبه ّ
تحقيقها يف بالد اإلسالم يت ّم عن طريق العمالء(الوطنيّني) الذين يت ّم تجنيدهم لتحقيق األهداف
اإلعالمي
املرسومة لهم ،حيث يت ّم وضعهم يف مراكز القيادة يف االقتصاد بالذات ،ويف التوجيه
ّ
«يتوسط» ممثّلو هؤالء األقوياء لدى بعض رجال الحكم ،عند منح
والسيايس ،وبطرق غري مبارشة
ّ
ّ
قروض أو مساعدات اقتصاديّة لشأن من شؤون الدولة يف ترقية بعض «املناسبني» من العمالء
(الوطنيّني) يف هذا املجال أو ذاك[[[.

ِي مذه ًبا ه ّدا ًما يهدف يف املقام األ ّول إىل تحطيم روح الدين
وهكذا بدت املاسون ّية عند ال َبه ّ
كل حركة تساهم يف تحقيق هذا الهدف ،ومن ذلك مساندتها لنظريّة
يف نفوس أهله ،ومساعدة ّ
دارون يف التط ّور واالرتقاء ملا تثريه من بلبلة ض ّد األديان .وأ ّن وسيلتها امل ُثىل لتحقيق أهدافها هي
الحساسة واملراكز املرموقة ،والسيطرة عىل األبواق
متكني عمالئها من االستيالء عىل املناصب
ّ
اإلسالمي.
اإلعالم ّية واألقالم الصحف ّية الكربى يف العامل
ّ

الطبيعي
ِي هو املصدر
ِي ّ
ّ
بكل ق ّوة؛ فاإلسالم عند البَه ّ
وهو األمر الذي تص ّدى له الدكتور البَه ّ
لتوجيه اإلنسان ،فهو دين البرش واإلنسان ّية ،وال انفكاك ملجتمع يريد أن يحقّق إنسان ّيته من اإلسالم

[[[ -عبدالقادر شيبة الحمد ،أضواء عىل املذاهب الهدّ امة ،ص.12
[[[ -مح ّمد أبو الغيط الفرت ،محمد رواس قلعة جي ،العقيدة اإلسالم ّية يف مواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.388-386
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.22
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جا يف الحياة[[[ .فاإلسالم – كام يُعرف من القرآن والسنة الصحيحة يتض ّمن العقيدة
مي ّيزه إميانًا ومنه ً
وكل هذه األنواع ليس بعضها متولّ ًدا عن
واإلميان ،كام يتض ّمن الترشيع ،للتهذيب واملعامالتّ .
بعض بصنعة إنسانيّة ،وإنّ ا كلّها وحي منزل من لدن عليم خبري ،فكلّها مجتمعة تهدف إىل غاية
واحدة :إىل التوازن ،إىل االستقامة ،إىل االعتدال[[[.
فإذا كانت الغاية من اإلسالم هي استقامة اإلنسان يف سلوكه ،ويف تفكريه ،ويف عالقته باآلخرين،
الديني وبالتايل لن يكون إسهام صاحب االستقامة يف بناء
فال شك أ َّن اإلنسان صاحب اإلميان
ّ
يعب عن الحضارة يف أجىل صورها[[[.
الحضارة إسها ًما قويًّا فحسب ،وإنّ ا إسها ًما حضاريًّا صاف ًّيا ّ
وهذا ما ال يريده أصحاب املَذَا ِهب اله ّدامة وعىل رأسها املاسون ّية تلك األفعى امللعونة التي
تتع ّدد رؤوسها ووجوهها.

ّ
ّ
الدولية
الصليبي�ة
يف نقد

املسيحي املعارص عن طريق الدبلوماسيّة
ِي مبفهوم الصليبيّة العامليّة :عودة العامل
ّ
ويعني البَه ّ
واألساليب الهادئة غري املبارشة إىل مامرسة الحروب الصليب ّية ضد اإلسالم ،انتقا ًما منه ،ومحاولة
إلبقاء املسلمني ضعفاء[[[ .مرتئ ًيا أ ّن الروح الصليب ّية مل تزل ح ّية يف نفوس الغرب ّيني ،ومل يزالوا
يصدرون عنها يف أحكامهم عن اإلسالم واملسلمني.
ِي أ َّن الفصل بني السلطتني الروح َّية والزمن َّية التي اقتضتها العلامن ّية مل مينع
كام يرى ال َبه ّ
أخص نشاط تتم ّيز به الدولة -عن
السيايس فيام بعد الفصل -وهو
الكنيسة من أن متارس النشاط
ّ
ّ
طريق األحزاب الدميقراطيّة املسيحيّة ،كام مل مينع من جهة أخرى الدبلوماسيّة العلامنيّة للدول
املسيح ّية املعارصة من أن تبارش الدين ،عن طريق خدمة الكنيسة وتوجيهها يف املجتمعات
اإلسالم ّية العديدة.
ِي يف التطبيق الكامل ملبادئ العلامنيّة املزعومة يف الغرب ،ويرى أ ّن العرب
وهنا يشكّك البَه ّ
األقل-أ ّن العلامن ّية يف الدول الغرب ّية حاجز
ّ
واملسلمني يخدعون أنفسهم إذا اعتقدوا –أو ظ ّنوا عىل
ض ّد تدخّل الدين يف سياسة هذه الدول-؛ إذ مل يتغّري أمر هذه الدول بعد الفصل بني السلطتني

[[[ -مح ّمد البه ِّي ،الدين والحضارة اإلنسان ّية ،الجزء الثالث ،إصدار خاص لهيئة كبار العلامء( ،)10هدية مجلّة األزهر لشهر جامدى
األوىل 1437هـ -فرباير  /مارس  ،2017ص .18
[[[ -املصدر السابق ،ص.48
[[[ -املصدر السابق ،ص.34
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.22
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عم كان من قبل ،إلّ يف األسلوب والوسيلة ،وإنجلرتا وتاجها هو «الحامي» للربوتستانت ،وفرنسا
ّ
كل
هي الحامية للكثلكة ،ومعهام الواليات املتحدة األمريك ّية ،وهي الحامية للكنيستني ،تؤ ّدي ّ
أي كنيسة ،يف
واحدة فيهام دور»الحامية» يف كثري من اليقظة أو عىل وجه الرسعة لدور الكنيسةّ ،
العامل
األمرييك األسبق جورج بوش مصطلح
ّ
الخارجي[[[ .ومام يدعم هذا الرأي استخدام الرئيس
ّ
«الحروب الصليب ّية» يف حربه عىل اإلرهاب عقب أحداث سبتمرب .2001

ِي أن تطبيق مبادئ الصليبيّة الدوليّة يف البالد اإلسالميّة تت ّم بالطريقة نفسها التي تط ّبق
ويرى البَه ّ
يف هام املفضّ الن لدى األقوياء أصحاب املصلحة
بها املاسون ّية ،واملجاالن:
االجتامعي والثقا ّ
ّ
يف الدعوة إىل الصليب ّية الدول ّية يف إسناد الوظائف ذات النفوذ أو ذات الرياسات العليا ،إىل
أوليائهم من العمالء (الوطنيّني) .ومن جانب آخر يحارص األشخاص أصحاب الرأي املعارض

اإلسالمي يف دوائر عملهم ،بحيث ال يتجاوزونها،..
أو الكاشف للصليبيّة الدوليّة يف املجتمع
ّ
وبحيث ال تسلّط عليهم األضواء يف الصحف ووسائل اإلعالم ،وبحيث ال يشاركون يف نشاط
أي
خارجي عن دائرة عملهم
مؤسسات دول ّية ،وال يُقلَّدون ّ
الرسمي ،وال يكلَّفون مبهام أخرى يف ّ
ّ
ّ
[[[
وسام من حكوماتهم يشري إىل جدارتهم .

ّ
العليم
يف نقد اإلحلاد
العلمي هو ذلك النوع من اإللحاد الذي يحاول أصحابه تربيره بواسطة الكشوف
اإللحاد
ّ
والنظريّات العلم ّية كنظريّة التط ّور وقوانني الفيزياء الك ّم ّية ،واستخدام نتائج هذه النظريّات يف
إثبات إ ّما عدم الحاجة إىل اإلله أو نفي وجود اإلله .وبالرغم من أن اعرتاضات هذا الفريق ،الذي
يعتمد عىل نتائج العلم لتربير إلحاده ،ال تتجاوز ساحة اإلشكال عىل الدين وليس عىل الذات
اإللهيّة أو نفي وجود اإلله[[[ ،مام يجعله إلحا ًدا قامئً ا عىل قواعد هشّ ة رسعان ما تنهار أمام النقد
العلمي» مسألة رئيسة يف الفلسفة املاركس ّية؛
ِي أن مفهوم «اإللحاد
أو التناول
ّ
املنطقي .ويرى ال َبه ّ
ّ
تلك الفلسفة التي تقوم عىل الحامس واإلثارة أكرث مام تقوم عىل الفكر واملنطق .فقد عملت
عىل إثارة العا ّمة ض ّد الدين بإ ّدعاء أنّه مخ ِّدر للشعوب يف رصفهم عن حقوقهم ض ّد ُم ّلك األرض
االقتصادي
الزراعيّة واملصانع ،وض ّد أصحاب رؤوس األموال .وقد تع ّمدت املاركسيّة هدم النظام
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص.23
[[[ -املصدر السابق ،ص.24
ّ
تم اإلطالع عليه يف يوم  -2022/1/23عىل الرابط التايل:
إلكرتوين
كتاب
،10-8
ص
مجملة،
نظرة
–
اإللحاد
[[[ -عىل حمزة زكريا ،أنواع
ّ
http://alfeker.net/library.php?id=3799
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االجتامعي وإزالة الفوارق االقتصاديّة واالجتامع ّية بني
القائم عىل الرأسامل ّية بإ ِّدعاء تحقيق العدل
ّ
الطبقات.
العلمي» عىل أ ّن العلم يثبت أ َّن الدين أم ٌر ال وجود له ،فهو اخرتاع
وقد قام مفهوم «اإللحاد
ّ
برشي اخرتعه األغنياء للسيطرة عىل الفقراء ،وأ ّن العلم يثبت عدم وجود اإلله ،ومن ث ّم فال مجال
ّ
إل أساطري ا ُب ِتدعت لتسكني الكادحني
للحديث عن رسل وأنبياء ورشائع؛ أل ّن ذلك كله ما هو ّ
واملحرومني عن مقاومة اإلقطاعيّني والرأسامليّني ،وعن طريق الدين ا ُستغلت الطبقة الكادحة
سنني طويلة ،وجرمية الدين ضد العدل
االجتامعي جرمية منكرة[[[.
ّ

ِي مستنك ًرا :أي علم يثبت عدم وجود الله؟ وبالتايل أسطورة الوحي؟ أهو علم
وهنا يتساءل البَه ّ

التجربة؟ وهل التجربة هي وحدها مصدر العلم؟ وإذا كان األمر كذلك :هل التجربة مصدر علوم
الرياضة ،أم مصدرها العقل وحده؟ وإذا مل تكن التجربة هي املصدر الوحيد للعلم ،كيف يحمل
ِي من تساؤالته إىل القول
اإلنسان عىل التزام ما ال يلزم ،وهو اإلميان بعدم وجود الله؟ لينتهي البَه ّ
إ ّن اإللحاد
العلمي إدعاء زائف ال يسنده دليل[[[.
ّ

العلمي يُطبق يف املجتمعات اإلسالم ّية بطرق متع ّددة أه ّمها :الرقابة
ِي أ ّن اإللحاد
ّ
ويرى ال َبه ّ
املاركيس،
ويبي تهافته؛ إ ّما مبنع الرأي اآلخر إذا تع ّرض لنقد اإللحاد
عىل النرش ض ّد ّ
كل ما ينقده ّ
ّ
أو بالتضييق عليه وتسفيه آراء صاحبه ،بحيث يفقد القيمة الذات ّية لو نُرش .أو بتمكني املنارصين
العلمي من الوصول إىل منصب رقباء النرش أو املسؤولني عن اإلعالم والثقافة.
لإللحاد
ّ

يف نقد مفهوم االستشراق
اإلسالمي :يف العقيدة ،والفقه،
ِي االسترشاق بأنَّه بحوث ودراسات يف قضايا الرتاث
ّ
يعرف ال َبه ّ
السيايس ..يف اإلمامة والخالفة ،والفلسفة ،واالجتامع  ..وغري ذلك من علوم
والرشيعة ،والتاريخ
ّ
اإلسالمي ،قام بها قساوسة والهوتيّون بتكليف من الكنيسة ،أو من وزارات
ومعارف تتعلّق بالرتاث
ّ
الخارج ّية للدول الغرب ّية أو الرشق ّية عىل السواء لتحقيق أهداف دين ّية وسياس ّية دبلوماس ّية ،ويف
البهي أ ّن مثّ ة فريقًا من الناس دخلوا
بعض األحيان ألسباب تجاريّة أو شخص ّية مزاج ّية[[[ .ويرى
ّ
ميدان االسترشاق من باب البحث عن الرزق عندما ضاقت بهم سبل الرزق العاديّة ،أو دخلوه
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.28
[[[ -املصدر السابق ،ص.28
الغريب ،ص.523
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر
البهي ،الفكر
[[[ -مح ّمد
ّ
ّ
ّ
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هاربني عندما قعدت بهم إمكان ّيتهم الفكريّة عن الوصول إىل مستوى العلامء يف العلوم األخرى،
تخلصا من مسؤول ّياتهم الدين ّية املبارشة يف مجتمعاتهم املسيح ّية[[[.
أو دخلوه
ً

كل تح ّيز وهوى،
وي َّدعي معظم املسترشقني التزامهم مبناهج البحث العلم ّية ،وأنّهم بعيدون عن ّ
ومعظمهم أبعد ما يكون من ذلك ،وقد يدرسون قضايا أدب ّية أو لغويّة يف العرب ّية إ ّما للتمويه ،أو
معي .كمرشوع كتابة العربيّة باألحرف الالتينيّة ،ادعا ًء
لإلبراز فقط ..ينتقلون منها إىل إدعاء يشء ّ
لتيسري النطق بالعربيّة وتخفيف الحركات اإلعرابيّة .ثم دخل االسترشاق اآلن من ليسوا قساوسة وال
الهوت ّيني ،وإنّ ا متخ ّرجون يف الجامعات
ومسيون يف بحثهم طبقًا ملنهج االسترشاق العا ّم[[[.
ّ

ِي أ ّن االسترشاق هو أبرز املجاالت لتمكني الصليبيّة الدوليّة؛ حيث إنّه ينتهي إىل نتائج
يرى البَه ّ
يب .أو أن تكون نتائجه هذه مقصودة
غري صحيحة ،إ ّما نتيجة سوء فهم باللغة العرب ّية والرتاث العر ّ
بغرض التحريف يف مبادئ العقيدة ،وباألخص ما يقع يف دائرة ما يختلف فيه القرآن عن التوراة
جل ادعاءات املشترشقني ال تخرج عن كونها صياغة حديثة ملا كان ي ّدعيه
واإلنجيل[[[ .مق ّر ًرا أ ّن ّ
مرشكو مكّة عىل عهد الرسول صىل الله عليه وسلّم ،التي كانت ادعاءاتهم نتيجة العتقادهم يف
الرشك والوثن ّية .أو االعتامد عىل روايات مكذوبة أو تأويالت غري سليمة للنصوص.

ِي أ ّن عمل املسترشقني ينطوي عىل نزعتني رئيسيتني :النزعة األوىل :متكني
حيث يق ّرر البَه ّ
يب
يب يف البالد اإلسالم ّية ،ومتهيد النفوس بني سكان تلك البالد لقبول النفوذ األورو ّ
االستعامر الغر ّ
والرضا بواليته .أ َّما النزعة الثانية :الروح الصليب ّية يف دراسة اإلسالم ،تلك النزعة التي لبست ثوب
البحث
العلمي ،وخدمة الغاية اإلنسان ّية املشرتكة[[[.
ّ

وتتجل مظاهر النزعة األوىل يف إضعاف القيم اإلسالم ّية الدين ّية عن طريق رشح تعاليم اإلسالم
ّ
ّ
الشك فيه كدين؛ أو عىل األقل
متسكه باإلسالم ،ويق ّوي يف نفسه
حا يضعف يف املسلم ّ
ومبادئه رش ً
[[[
ل مظاهر هذه النزعة يف متجيد القيم الغربيّة
كمنهج سلويكّ يتّفق وطبيعة الحياة القامئة  .كام تتج ّ
الخاص والعا ّم الناشئ عن هذا التفوق؛
يب ،وزيادة الدخل
ّ
املسيحيّة من خالل إبراز التف ّوق الغر ّ

شون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم ،اإلدارة العا ّمة للثقافة اإلسالم ّية -الجامع األزهر ،مطبعة األزهر ،د.
[[[ -مح ّمد
البهي ،املب ّ
ّ
ت ،ص.12
البهي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.30
[[[ -مح ّمد
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص.30
الغريب ،ص.39
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،الفكر
ّ
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص.39
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تلك الزيادة التي ترت ّب عليها رفع مستوى املعيشة وتيسري أمر الحياة اإلنسان ّية لدى الغرب ّيني[[[.
إل أ ّن املبارش لهذه
ي وبني املسيح ّية كدين ّ
ِي أنّه ال صلة بني التق ّدم
العلمي املا ّد ّ
ّ
وهنا يؤكد ال َبه ّ
الحضارة يعتنق املسيحيّة وينتسب إىل الشعوب املسيحيّة!! وليست املسيحيّة دي ًنا للحضارة
الفردي يف الحياة اإلنسان ّية[[[ .بعكس اإلسالم الذي يدعو إىل
اإلنسان ّية ،وإنّ ا هي دين للسلوك
ّ
تلقّي العلم من املهد إىل اللحد .وأ ّن تخلّف املسلمني ليس نتيجة لتخلّف مبادئ اإلسالم ،ولكن
لقصور املسلمني وعدم حرصهم عىل طلبه عىل الوجه األكمل.
تتجل مظاهر النزعة الثانية يف كتابات املسترشقني التي ال تنبئ فحسب عن ميل إلضعاف
ّ
كام
املسلمني ،بل تن ّم عن حقد عىل املسلمني ،وعن سخرية وتهكّم برسول الله صىل الله عليه وسلم
صل الله
ِي أ ّن أساس االسترشاق قام عىل أ ّن اإلسالم من صنع مح ّمد ّ
وبرسالته اإللهيّة؛ إذ يرى البَه ّ

برشي! وعىل أ ّن الرسول لفّق فيه من املسيحيّة واليهوديّة ،وأنّه ح َّرف
عليه وسلّم ،فاإلسالم دين
ّ
يف نقله تعاليم هاتني الديانتني :إ َّما ألنّه مل يستطع فهمها كام يذكرون .وإ ّما أل ّن نفسه مل ترتفع إىل
مستوى عيىس حتى يتص ّوره عىل حقيقته؛ ولذلك أنكر مح ّمد عىل عيىس أنّه ابن اإلله ،وبالتايل
أنكر التثليث ،وتشبّث بالتوحيد وبرشيّة الرسول!! نعم قام االسترشاق عىل مثل هذا األساس ،ولكن
املسترشقني يختلفون فيام بينهم يف تصوير آرائهم ،ويف تقرير رشوحهم ملبادئ اإلسالم .وأش ّدهم
العلمي يف
فضل عن البعد عن األسلوب
ً
حا ،وبع ًدا عن أدب الكتابة،
ِحدة وعاطفة وهوى جام ً
ّ
الدراسة والحكمة مسترشقو فرنسا ،ومسترشقو الكثلكة عىل العموم يف أوروبا وأمريكا[[[.

ِي تلك الثقة التي القتها بحوث املسترشقني يف األوساط األكادمي ّية والعلم ّية
كام ينتقد ال َبه ّ
اإلسالم ّية ،ويرجع هذه الثقة إىل الصورة العا ّمة املنظّمة التي يتّبعها املسترشقون يف التبويب
والتصنيف واإلخراج ،ومبا شاع عن الغربيّني يف بالد اإلسالم أنهم أهل حضارة وقادة يف الثقافة
يب من
والعلم ،وبحوثهم غاية يف الجودة والدقة .ونتيجة الفراغ يف التأليف
اإلسالمي والعر ّ
ّ
املسلمني أنفسهم.
ويُ َف َّعل االسترشاق يف البلدان اإلسالميّة عرب آليّات مختلفة أه ّمها دفع النابغني يف الجامعات
اإلسالم ّية إىل كبار املسترشقني يف الجامعات األوروب ّية واألمريك ّية لتوجيههم وتأهيلهم أكادمي ًّيا
األكادميي ره ًنا
كل ادعاءات املسترشقني التي يكون حصولهم عىل املؤ ّهل
بحيث يترشبون ّ
ّ
الغريب ،ص.50
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،الفكر
ّ
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص.51
[[[ -املصدر السابق ،ص.52
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بقبولهم لهذه الشبهات وتب ّنيها يف بحوثهم وكتاباتهم .ومن ث ّم يشيعونها يف جامعاتنا اإلسالم ّية،
ويقع شبابنا تحت تأثري «عقدة الخواجة» التي تفعل فعلها يف نفوس الشباب املسلم.

يف نقد مقولة « تن�اقض العلم والدين»
ِي أ ّن مفهوم العلم ال يعني مطلق املعرفة ،وإنّ ا يعني املعرفة التي يت ّم الحصول عليها
يرى البَه ّ
عن طريق املالحظة والتجربة .بينام الدين هو مجموعة املعارف الغيبيّة التي ال تخضع للبحث
الحس؛ لذلك يرى دعاة هذه املقولة املشبوهة اله ّدامة أنّه ال ميكن الوثوق مبا يت ّم
التجريبي
ّّ
ّ
الحس ّية والتجربة املعمل ّية.
كل علم ال يخضع للمالحظة
التوصل إليه عرب ّ
ّ
ّ
وهكذا يت ّم إعالن الخصومة بني العلم والدين عىل حساب الدين بدعوى أنّه عودة إىل األساطري
والخرافات التي كان يقوم عليها الكهانات ،ومن ث ّم تت ّم املطالبة بإبعاد الدين عن جوانب الحياة

حسن توجيه اإلنسان كام ي َّدعون ،وهم بذلك يقلّلون من شأن الدين ويدفعون
اإلنسانيّة حفاظًا عىل ُ
ّ
الشك يف قيمة التديّن .ومن هذه النقطة تُفتح النافذة عىل «العامليّة» ..وتضعف
املتديّنني إىل
الحدود التي تفصل -باسم الدين-مجموعة من البرش عن مجموعة أخرى .وهو هدف املاسون ّية
الحق هو أكرب عائق يف سبيل املاسون ّية؛ حيث إ ّن الدين يدعو إىل اإلميان بالله
األكرب؛ أل ّن الدين
ّ
رب والتقوى ،وإىل ما فيه خري الناس جمي ًعا،
الخالقّ ،
رب العاملني ،الذي يدعو إىل التعاون عىل ال ّ
وإىل األخ ّوة اإلنسانيّة .األمر الذي ينجم عنه ازدهار الحياة اإلنسانيّة ومناؤها[[[.

ِي تهافت هذا الرأي الذي يرى أ ّن مث ّة خصومة بني الدين والعلم؛ ألنّه إذا كانت
ومن ث ّم يرى ال َبه ّ
التجريبي؛ فإنّه ليس هناك
التط ّورات العلميّة املتالحقة تكشف عن سقوط اليقني عن نتائج العلم
ّ
الغيبي الذي يق ّدمه
علم تجريب ًّيا عىل العلم
جة تفضيل ّية تفضِّ ل نتائج العلم
التجريبي بوصفه ً
ح ّ
ّ
ّ
الدين بوصفه يفتقد إىل اليقني .ومن ث ّم يكون الفرق ه ّي ًنا – أو ال يوجد فرق عىل اإلطالق -بني العلم
الغيبي  ..وعىل ذلك تكون الخصومة بني العلم والدين هي خصومة مزعومة تقوم
التجريبي والعلم
ّ
ّ
عىل «التحيّز» و«الهوى» وليس عىل أسس حقيقيّة.

ِي أ ّن العمل عىل نرش هذه الخصومة بني الدين والعلم يف املجتمعات
ويرى الدكتور ال َبه ّ
واإلسالمي ،تلك
يب
اإلسالميّة يت ّم عن طريق بعض األساتذة يف الكلّيّات الجامعيّة يف الوطن العر ّ
ّ
الفئة من األساتذة التي يت ّم رشاؤها باملال أو بسائر اإلغراءات األخرى؛ ويحث هؤالء األساتذة
اإليديولوجي املعارص ،دار الفكر ،الطبعة األوىل ،1970 ،ص.124-123
البهي،اإلسالم يف الواقع
[[[ -محمد
ّ
ّ
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ّ
إل عىل مجموعة
الشك يف اإلسالم وتصويره عىل أنّه دين ال يحوي ّ
شباب الجامعات عىل قبول
علمي ،وما دام العلم هو لغة العرص ،فإ ّن الحقيقة هي ما يق ّرها
من األساطري التي ال تستند إىل دليل
ّ
التجريبي فال مف ّر من رفضه.
الحس
العلم ،أ ّما ما يرفضه العلم
ّّ
ّ

ِي أ ّن هذا التشكيك يف الدين ميثل اهتزازًا يف مستقبل املجتمعات اإلسالم ّية،
ويرى ال َبه ّ
مييني
وضعفًا يف األ ّمة اإلسالميّة ،وتفريقًا للشباب نفسه بني مؤمن ومعارض لإلميان أو بني
ّ
ويساري ،حيث يع ّد ذلك مبثابة أخطبوط غريب داخل املجتمعات اإلسالميّة املعارصة ملساعدة
ّ
الداعني من األساتذة العمالء إىل عداوة العلم لإلسالم يف محارضاتهم الجامع ّية .ورغم أ ّن هؤالء
ريا ما توجه إليهم الدعوات من املحطات التلفزيون ّية ومن بعض
األساتذة قلّة ،لكن نجد أنّه كث ً
واملجلت العربيّة
ّ
اإلسالمي ،وإىل الكتابة يف الصحف
الجامعات اإلسالميّة يف شتّى بقاع العامل
ّ
واإلسالميّة مبكافآت سخيّة وبصفة منتظمة[[[.

ِي أن يلفت األنظار إىل تهافت هذه الدعوة املضلّلة التي تشري إىل وجود
ولذلك مل يفت البَه ّ
نزول،
اإلسالمي الذي دعا إىل العلم مع أ ّول آياته ً
وخاصة يف ظلذ الدين
خصومة بني العلم والدين،
ّ
ّ
البهي مرا ًرا عىل أ ّن العلم هو سبيل اإلنسان لالستفادة مام أودعه الله يف هذا الكون من
حيث يؤكّد
ّ
إل إذا
وسخّر له يف عاملنا من املوجودات األخرىّ ،
نعم وخريات ،فـ»اإلنسان ال يتمكّن مام خُلق ُ
وقف عىل أرسارها ووصل يف كشفها إىل معرفة القوانني التي تحكمها»[[[.

التجريبي الحديث الذي
إل بالعلم
وال ميكن أن يتس ّنى لإلنسان الوقوف عىل أرسار الكون ّ
ّ
يقوم عىل أسس من القوانني التجريب ّية التي استخلصها العلامء باالستعانة مبا أقاموه من معامل وما
اخرتعوه من وسائل ُم ِعينة؛ ولذلك أوجب اإلسالم عىل اإلنسان أن يهت ّم بالعلم واملعرفة ،ال ليدرك
ربّه فحسب فيؤمن به ويعبده يف قدس ّيته وجالله ،ولكن لينتفع مبا سخّر له يف كونه ،وآيات القرآن
التي تحث املسلم عىل ذلك كثرية ومتنوعة .فاإلنسان الذي يعطل خصائصه البرشيّة فال يدرك
كرامته ،وإن أدركها ال يسعى إىل تحقيق سيادته عن طريق العلم والكشف هو إنسان ملوم يف نظر
َ ً
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َْ ُ َ
اإلسالم؛ إذ يقول الله تعاىل :وجعل لكم السمع والبص
ار َوالفئ ِ َدةَ ۚ قل ِيل َّما تشك ُرون( السجدة.)9:
ب من وسائل العلم ،وبالتايل يكون قليل الشكر للموىل
مقصا يف استخدام ما ُو ِه َ
فاإلنسان يكون ّ ً
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب الهدّ امة ،ص.37
خاص لهيئة كبار العلامء( ،)9هدية مجلّة األزهر لشهر ربيع اآلخر
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،الدين والحضارة اإلنسان ّية ،الجزء الثاين ،إصدار
ّ
1437هـ -يناير  /2016فرباير  ،2017ص .80
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التجريبي ،وهو العلم الحديث؛ ألنّه بوقوفه فيه
جل شأنه ،إذا تكاسل عن متابعة التط ّور يف العلم
ّ
ّ
عند مرحلة مع ّينة من مراحل تط ّوره يكون قد قىض عىل نفسه بالتزام نتائج رمبا يكشف الغد عن
وهن فيها ،أو يأيت مبا هو ّ
أدق وأقدر عىل التحكّم يف خصائص الطبيعة واستخدامها عام كان له من
كل الخري أن يكون اإلنسان يف غده أكرث مت ّك ًنا وأقوى سيادة منه يف أمسه[[[.
قبل .والخري ّ
وباألخص عىل ما يف عامله
فتكريم اإلنسان يساوي متكينه من السيادة عىل ما يف الكون،
ّ
التجريبي هو أحد أه ّم مصادر التمكني ،فإذا ما عجز اإلنسان وتكاسل وتخاذل
األريض ،والعلم
ّ
ّ
ِي عىل
عن طلبه وتحصيله يكون قد تس ّبب يف ضياع سيادته وتهاون يف كرامته .وبذلك يربهن ال َبه ّ
تهافت هذه القضية التي تقر بوجود خصومة مطلقة بني العلم والدين.

خاص لهيئة كبار العلامء( ،)9هدية مجلّة األزهر لشهر ربيع اآلخر
[[[ -مح ّمد البه ِّي ،الدين والحضارة اإلنسان ّية ،الجزء الثاين ،إصدار
ّ
1437هـ -يناير  /2016فرباير  ،2017ص.83
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خاتمة
البهي للمذاهب الغربيّة اله ّدامة إىل
وهكذا ينتهي هذا البحث الذي تناول نقد الدكتور مح ّمد
ّ
مجموعة من النتائج امله ّمة ،كان منها:

ِي هي مذاهب لها أهداف مح ّددة أه ّمها إبقاء
أ ّو ًل -إ ّن املَذَا ِهب اله ّدامة من منظور الدكتور البَه ّ
ويظل الغرب مستوليًا
ّ
لتظل يف تبعيّة دامئة للغرب،
املجتمعات اإلسالميّة ضعيفة ومهلهلة وممزقة ّ
عىل ثرواتها االقتصاديّة ومواردها الطبيع ّية.

ثان ًيا :إن هذه املَذَا ِهب اله ّدامة هي اتجاهات متشابكة ومتداخلة ،ومن السهل أن يتعاون أصحاب
املصلحة يف ترويجها ضد اإلسالم .ومن هنا كان « الوفاق» بني ق ّمة الق ّوة اإللحاديّة ،وق ّمة الق ّوة
إسالمي ما ،قد تكون مقبولة يف
ميسا؛ فسيطرة الشيوع ّية الدول ّية عىل مجتمع
الصليب ّية الدول ّية أم ًرا ّ ً
ّ
العلمي فيه،
نظر القوة الصليب ّية لفرتة تطول أو تقرص حسب النتائج التي تظهر من ترويج اإللحاد
ّ
إسالمي ما قد تباركه الق ّوة اإللحاديّة
وقد تكون باتفاق الطرفني؛ ونفوذ الق ّوة الصليبيّة يف مجتمع
ّ
العامل ّية طاملا اإلسالم تحت هذه النفوذ يف طريقه للضعف .وبناء عليه مل يكن من السهل مواجهة
ككل ال يتج ّزأ .ويرى الدكتور
كل عىل حدة ،ولكن يجب مواجهتها مواجهة شاملة ّ
هذه املَذَا ِهب ّ
الحل يكمن يف الرتبية اإلسالم ّية للفرد املسلم التي تعمل عىل يقظة املسلمني وأجيالهم
ّ
البهي أ ّن
ّ
كل ما يحاك لهم بليل من أجل إضعافهم ،وتأكيد الوعي اليقظ املطعم
الصاعدة وتوعيتهم عىل ّ
بقوة العقيدة مع الرتبية النوعية التي تؤ ّهلهم للمهن والحرف املختلفة.

اإلسالمي دو ًرا بارزًا لتفادي هذه املَذَا ِهب
ِي عىل رضورة أن يلعب اإلعالم
ّ
ثالثًا :أكّد البَه ّ
علمي موث ّق ،ونقضها نقضً ا منهجيًّا من
اله ّدامة ،منها :أن يواجه هذه املَذَا ِهب اله ّدامة بأسلوب
ّ
خالل محاورة كبار األكادمي ّيني ذوي االتجاهات اإلسالم ّية املستنرية ،واستكتابهم يف مشاريع
واإلسالمي.
يب
علم ّية ت ُنرش بحوثها عىل إطار واسع يف العامل العر ّ
ّ

البهي رضورة أن تهت ّم البالد اإلسالم ّية بالعمل عىل وضع منهج للرتبية األساس ّية للفرد
راب ًعا :رأى
ّ
وباألخص يف دراسة كلّ ّيات
الجامعي،
املسلم يف جميع مراحل التعليم ،مبا فيها مرحلة التعليم
ّ
ّ

الرتبية .عىل أن يكون هدف هذا املنهج هو إعداد «الصالحية» و«األهليّة» لدى الفرد املسلم ألداء
ظل رقابة ذاتيّة ،ويف خشية من الله ألداء وظيفته يف املجتمع التي تؤ ّهله لها تربيته
الواجب يف ّ
النوع ّية يف املهنة أو الحرفة.
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الحئة املصادر واملراجع
ِي ،حيايت يف رحاب األزهر..طالب ..وأستاذ  ..ووزير ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،د.ت.
1.1مح ّمد البه ّ

املبشون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم ،اإلدارة العا ّمة للثقافة اإلسالميّة-
البهي،
2.2مح ّمد
ّ
ّ
الجامع األزهر ،مطبعة األزهر ،د .ت.
يب ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة
ِي ،الفكر
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغر ّ
ّ
3.3مح ّمد البه ّ
الرابعة.1964 ،
اإليديولوجي املعارص ،دار الفكر ،الطبعة األوىل.1970 ،
البهي ،اإلسالم يف الواقع
4.4مح ّمد
ّ
ّ

التاريخي بني النظريّة والتطبيق ،القاهرة  ،مكتبة وهبة  ،الطبعة
ي
ِي ،تهافت الفكر املا ّد ّ
ّ
5.5مح ّمد البه ّ
الثالثة.1975 ،
ِي ،اإلسالم ومواجهة املذاهب اله ّدامة ،القاهرة  ،مكتبة وهبة ،الطبعة األوىل.1981 ،
6.6مح ّمد البه ّ

اإلسالمي ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة السادسة،
اإللهي من التفكري
ِي ،الجانب
ّ
ّ
7.7مح ّمد البه ّ
.1982

اإلسالمي املعارص،
يب وانعكاس آثارها عىل املجتمع
ِي ،طبق ّية املجتمع األورو ّ
ّ
8.8مح ّمد البه ّ
القاهرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة الثانية.1982 ،
خاص لهيئة كبار العلامء( ،)8هديّة
9.9مح ّمد البهِي ،الدين والحضارة اإلنسانيّة ،الجزء األ ّول ،إصدار
ّ
مجلّة األزهر لشهر ربيع األول 1437هـ -ديسمرب  /2015يناير .2016
خاص لهيئة كبار العلامء( ،)9هديّة
1010مح ّمد البهِي ،الدين والحضارة اإلنسان ّية ،الجزء الثاين ،إصدار
ّ
مجلّة األزهر لشهر ربيع اآلخر 1437هـ -يناير  /2016فرباير .2017
1111مح ّمد البهِي ،الدين والحضارة اإلنسانية ،الجزء الثالث ،إصدار خاص لهيئة كبار العلامء(،)10
هديّة مجلّة األزهر لشهر جامدى األوىل 1437هـ -فرباير  /مارس .2017

1212عبدالقادر شيبة الحمد ،أضواء عىل املذاهب اله ّدامة ،الرياض1433 ،هـ.
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1414
اله ّدامة ،القاهرة ،دار البحوث العلميّة ،الطبعة األويل.1983 ،

اإلسالمي الحديث ،القاهرة ،سلسلة دراسات إسالميّة
1515محمود حمدي زقزوق ،من أعالم الفكر
ّ
العدد( ،)152وزارة األوقاف -املجلس األعىل للشؤون اإلسالم ّية1429 ،هـ.2008/
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 2

االستغراب 26

