




الشيوعية

الم،مة

الدينعلى لنلهرْ الحق ودين بالهدى رسوله أرسل الذي لنه الحمد 
لهشريك لا وحده اطه إلا إله لا أن وأشهد المشركون، كره ولو كله 
حاءالدي ورسوله الله عبد محمدأ أن وأشهد والاخرين، الأولين إله 

تهجهعلى مار ومن وصحبه آله وعلى عليه الله صلى المبين، بالحق 
الدين.يوم إلى 

تبعد أما 

الضتيلة.وشهاته المفلولة، بسوقه الحق يحارب برح ما الباًلل فإن 
المخادعينوالمضالين المعاندين الضالين من تلد برحت ما العحبمور ؤإن 
•مسيلا ذلك إلى اّتهلاءوا مجا أديانهم عن الناس رد يحاولون من 

مذهبوأحسها أشرها فان - متنوص كثيرة الضلالات كاك ولئن 
فىفتريى الهود، أسأه الذي المدهب دللث، الماركسية، وعة ال

النكد.نباته وأحرج أحضانهم 
ؤيكفروحدها، بالمادة يؤمن إلحادي مذهب الماركسية فالثيوعية 

سيلقمح، لنقوم - اللام عليهم - رسله وعن الله عن حاء وما بالغيب 
قوة.من أوتى وما والنار، الحديد على إليه الدعوة 

ممدالميلادي، عشر التامع القرن فى المذهب ذلك ؤلهر ولقد 
حكومات.ونبتته أفراد، اعتنقه حيث عديدة؛ بلاد فى رواقه 
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ادوالخوالدعاية الإغواء ائل وّمن المضلن لهؤلاء تهيأ ولقد 
الغابرين•من لغترهم يتها لم ما - والإفساد 

الشيوعيةاعتنق لقد حتى مذهبهم، وانتشر دعايتهم، راحت ولهدا 
لمين.الممن قليالة غير قتام 

فإن- مذهلة بصورة انتشر قد وأنه هدام، مذهب الشيوعية أن وبما 
الملمين؛من والمضل العلم أهل من كثير قلوب في دبت ئد الغيرة 

المذهبذلك عوار فأوصحوا وبتان، علم من أدنوا بما الشيوعية فقاوموا 
لننهايتها وأن واضمحلال، زوال إلى الشيوعية بأن وأخبروا وزيفه، 

واشله، دوام لا والا٠لل باؤلل، لأنها أتباعها؛ أيدي على إلا تكون 
٠الممدين عمل يصيح لا 

الشيوعيةوباء من كثيرة أممآ اش أنقذ المباركة الجهود هد0 وبسبب 
المدمر.

حلدتنا،أبناء من نمر الملم، هدا يعتنق أن للعجب يدعو مما ؤإن 
بالإسلام.اض أكرمهم الذي 

واستبدالالأعمى التقاليد محن صرب إلا المدهب، لذللتا اعتتائهم وما 
الغربفى لتموت المذاهب إن حتى حير؛ هو بالذي أدنى هو للذي 

٠جلدتنا. أبناء من إليها ؤيدعو لها يهتم، من ولها أربابها بها ويزهد 
سنوات؛قبل الشيوعية حول الصفحات بعفى كتبتا أن اش ير ولقد 

.الشيوعية حول الدروس يعذس إعداد فى بها أستعين كنتا إذ 
عمى؛ سمره فى رغست، يم ، كتبت، فيما النظر اعدت ، ذللويعد 

الفائدة.من شيء فيه يكون أن 
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مثتملةالمقدمة بعد الكتاب هدا في البحث حهلة جاءت وقد هدا 
النحوعلى وذلك للبحث وخاتمة وحلاصة فصول، وأربعة تمهيد، على 

التالي:
تمممل

وتحته!

الشيوعيةتعريف، أولأت 
عمومأالشيوعية تاؤيخ عن نبذة ثانيآ: 

الأول:الفصل 
شخصساّاوأشهر الماركسية الشيوعية نشأة 

مياحثا:ثلاثة وتحته 

الماركسيةالشيوعية نشأة الأول: المبحث 
شخصياتهاوأشهر الماركسية، الشيوعية مؤس الثاني؛ المبحثر 
انتشارهاوموامحلى الشيوعية، قيام أسباب الثالث؛ الحث، 

الثاني:الفصل 
وأهدافهاوأحلاقها، الماركسية، الشيوعية معطدامت، 

مياحح،:ثلاثة وتحته 

وآرارهاالشيوعية معتقدات الأول؛ الميحث، 
الشيوعيةأخلاق الثاني: البحث 
ووسائلها.الشيوعية أهداف الثالث،: اليحث، 
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الئاك:الفصل 
الإسلامهن الشيوعية موقف 

تمباحث وثلاثة تمهيد، وتحته 

الإسلاممحاربة قي الشيوعن طرق الأول! المبحث 
الملمنصد الموعمي اعمال اءى٠ الالبحت 
الإسلاميالعالم في الشيوعية انتثار أسباب الثالث! المبحث 

الرابع:الفصل 
مزاعمهاعلى والرد الشيوعية بهللأن 

ن:مبحثا وتحته 

الشيوعيةآثار الأول! البحث 
إليهاالانتماء وحكم الشيوعية، مزاعم على الرد الثاني؛ البحث 

الحث،حلاصة 

الخاتمة

فيهيكون أن فعسى إتمامه، على وأعان تقييده، الله ير ما هدا 
,الخدهب ؤإيفاح ، فائدْ 

محمدنبينا على وسلم الله وصلى التكلأن، وعليه المستعان والله 
وصحبه.وآله 

اسلإبداي  Ijiهس، 
١١٩٣٢الزلفى 

٤٦■ص-ب 
WWW.toislain.net



♦يمهسمل 

اولأ'اتعريم>ااثسيوصهث
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الفوط

الشيوصنتعريف أولا: 

منمأحوذه اللغة فى الشيوعية اللغة؛ الشيوعية؛ى تعريف " ■١ 
نح.مائة 

والافتراق،الفلهور، على فممللق معان، عدة حول تدور المادة وهدم 

•والديؤع والانتشار، 
وشياعآ،شيعأ، الشيب —! الله رحمه — متظور ابن محال 
الشسبإ،فيه وثاع وتفرق، ظهر وتشيعآ• وشتعوعة، وشيوعآ، وشيعانأ، 

,استهلار كلاهما؛ وتشيعه تقدم، ما والمصدر 
وشبعوعة،ومثاعأ، وشبحاتأ، ذوثحآ، يشع الناس في الخثر وشيع 
را،وؤلهرا، وذلخ، وافترق، انتشر، فهوثاح؛ 

التفريق.المائة هذه إءللأهات، ومن 
والقدرالقوم، بين المال ®أشعت ؛ — الله رحمه — متفلور ابن محال 

٢٢١فيهم«.فرمحته إذا الحي: في 
العموم.على أيضأ شح مائة وتْللق 

٢٣١عمكم«.أي الملام: »أشاعكم منفلور: ابن محال 
وادفى ومشتاعان متثايعان، ®هما يقال: المراكة على وتهللق 

شحمنهم واحد وكل فتها، شيعاء وهم نجها، شريكين كانا إذا وأرض 
مشاعة؛،.أي بينهم شئحة الدار وهدم لصاحبه، 

. a١٩١/ منظور لأبن العرب لسان )ا—؛( 
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اللبنمن القهلرة  c_pL*>؛قولهم: ذلك من وورد التفرق على وتْللق 
؛١،. تفرقتا،وتشيعت! الماء في 

حولتدور - نح — المائة هده أن لنا يتبين مضى ما خلال ومن 
والتفرق.والثراكة، والعموم، وااالJوع، والافتراق، والانتثار الظهور، 

وشيوعيةللمذكر، شيوعي فيقال الشيؤع، إلى سبة شيوعية وكلمة 
بها،اتصف من على وتطلق الشيوعية، فت5رة على فتهللق للموطا، 

إليها.انتسب، أو 
إلغاءعلى يقوم نذلام هي العام! الاصهللاح في الشيوعية تعريف - ٢ 

فالناسوالماء؛ المال في الاشتراك في الماس حق وعلى الفردية، الuكية 
•بايت، والمكتالروايت، وماثمر ، والمساء المال، فى سركاء الموعة فى 

الماركسيةالشيوعية ءرفتا الحديثة! الماركسية الشيوعية تعريف ٣— 
إيلى ما به عرفتا ومما متقاربة، تكون تكاد تعريفات، بعدة الحديثة 

وصعهاإباحته، يهودية، واقتصادية، فكرية، حركة هى قيل؛ - أ 
الورايث،،ؤإلغاء الفردية، الملكية ؤإلغاء الإلحاد، على تقوم ماركس، كارل 

ّواء.حد ض الإهاج في كلهم لأس اس 
ولقضيةوالإنسان، والحياة للكون شامل تصور هى وقيل! - ب، 

هذاوعن مائي، أماس على كله لال.للثا نفير وهى كذلك،، الألوهية 
الاقتصادي.الخذه>با ينبثق الشامل المصور 

.A١٩٦/الرب )ا(وان 
٩٢ص القفازى ناصر ود. العقل ناصر د. المعاصرة والذاهب الأديان )٢( 
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ومتاسى،واحتماض اقممادى مذهب أحرى جهة من إنها ثم 
را؛بعض. عن رعض>ه فمحل يمكن لا متثابك مترابط وفكري 
عقائدية،هيمتة ذو يهودية، بقيادة تنظيم الشيوعية وقيل! — ج 
وتسيطر، ٢٢١الميكافيليةوالنفعية الإباحية، بالشهوة مغرية تتدرج ووسائل 

لطاقاتالمعهلل والإرهاب الدموي، بالعنف المقرون الطالق يالامتداد 
.والفكرية العمالية الحرية 

اليهوديالمختلهل من حانبح تحقيق التقليم هذا من الغائى والهدف 
المجتمعقيم وكل والأديان والشعوب الأمم تدمير إلى الرامي العالمي 

اليهودقادة يحلم التي العالمية، اليهودية الدولة لإقامة تمهيدأ البشري، 
تنفيذهاعلى يعملون الي مخaلهلاتهم محلريق عن إليها سيصلون بأنهم 
•وقوة مكر من أوتوْ ما بكل 

كارلأسسها يهودية، حركة I بأنها الثسوعية تعرف أن ويمكن - د 
الموزإلى وتنفلر الإلحاد، على تقوم بعده، حاء من وطنها ماركس 
والنار،بالحديد أهدافها تحقيق إلى ونعى مادي، منظور من والحياة 

وسائل.من تملكه ما وبكل 

,٤ ٠ ١ — ٤ ٠ ٩ ص قطب محمد للأستاذ معاصرة فكريت مذاهب ( ١ ) 
علىبي والمحاتلة، بالخدلع يتسم المعاملات، في أسلوب هي الميكافيلية! )٢( 

أكثريه احد الخدأ وهذا الوسيلة( تسؤخ )الغاية أو الواسطة( تسوغ رالغاية مدأ 
■المياسسن 

المبدأ،هذا راني  ٣١٥٢٧-  ١٤٦٩رماكافلي( الاطالي المفكر إلى وينسب 
انظر— الوسهلى أورويا ملوك لأحد وقدمه )الأمتر، كتابه في سجله والدي 

١٠ ١ ٠ ٦ — ١ ١ ٠ صر؛ه عطية لأحمد المياسي القاموس 









الأوواسل 
وأشهرشخصياتهاالماركسيان، ااسيوعر1ن نشأة 

ذلأئاتع،واحث:وتحتم 

يكسهاأة نش،: JjVlامحيحمن، 

4وسسر،اوشيوعيةتاتماركسةن،اتمبحثاتثاني{ 

وأاقهرسءثه^اادها

اوسيوعسيةث،قيام أساب اثثاثث{ اثبمبحث 

انتشالهاومحواطن 
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\س\7ود
ثحص٠اتيواشهر نقاتها اسرةسيهت سايوصن 

الأولانممث 
،١٠الماركسة السوعة نشاة 

الميلادي،عثر التامع المرن في الحديثه الماركسة الشيوعية ظهرت 
الزاؤيةحجر تعد التي بارايه ( ٢١٨٨٣- ١٨١٨)ماركس كارل حرج ففد 
المال(,)رأس كتابه في بطها وقد الشيوعية، البادئ في 

صديقه— بعده من ذلك وناع ونفلرياته أفكاره صياغة في شاركه وقد 
•إنجلر فريدريك الألماني 
يعملاناليهودي الكيد ثقل ورائهما ومن بقوة الرجلان اندغ وقد 

٠الوعه ر يفى 

وأوصحهمأهمهم بدعوته يدعون له أساع ماركس بعد من حاء ثم 
أنبعد للعيان ماثلا واثعيآ عملا الشيوعية قامت يده فعلى لينين، أثرأ 

وامتدت،الشيوعية، زادت ليتين عهد ففي ورق؛ على بنظرية أشبه كانت 
•واشتهرت 

تعاليمماركس آراء إلى لمتن أصاف العشرين القرن مظالع وفي 
الحزبمنهم مكونآ الفقراء والعمال الروس شباب حوله وجمع جديدة، 

الرومي•الشيوعي 
• ١٥ص الإسلام موازين فى الشيوعية انفلر )١( 
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القيصرى،الحكم على  ٢١٩١٧ستة روسيا ثارت ذلك بعد ومن 
وأعدمواالحكم، على لينتن بزعامة — الأكثرية — اللاثمة واستولى 

الظاممحلها وأحلوا القائمة الثلم حمح وأزالوا وأعوانه، وآله القيصر 
ومورده.مصدره ذللث، بعد روميا أصبحت، الذي الشيوعي 

ومنحروتشوفا، حاء وبعده متالين، حلفه لينين مات وبعدما 
وعلىحورباتشوف، بعده ومن أندربوف، بعده ومن بريجينفح، بعده 

jفلامها.وسنأ عقدها، انفرحل حسن، الشيوعية، انهارت يده 
الحديثة.الماركسية الشيوعية نشأة قصة هى باحتهار هذه 

؛من تنأ لم أنها وحدت الوعية أة يفى الطلر أمعنت، ؤإذا 
.لقيامهامهدت إرهاصات فهناك 

وحدتالشيوعية لقيام نواه كانت، الي الخيومحل معرفة أردت ؤإذا 
اليهودية.الماسونية حجر فى نشأت أنها 

بدأتأنها حددوا الثالثة مرحلتها فى المامونية عن كتبوا فالذين 
الماركسية.الشيوعية لقيام فويآ إرهاصا كان بدأها وأن  ٣١٧٧• عام 

آدم®كان إمراثيل( لعبة )الدنيا كتائب، صاحب، كار وليم يقول 
جامعةفى اللاهوت لعلم أمتاذأ الميحى الدين رجال أحد وايزهاؤيت 

الإلحاد،ليعتنق المسيحية عن ارتد أنه بيد الألمانية شتات( )انغولت، 
.حبسن، بشكل الإلحادي الشر روح فيه وتقمصنن، 

وحدواوفد ألمانيا، فى الماصونية رحال به اتصل م ١  ٧٧■ عام وقمح، 
القديمةصهيون( حكماء )بروتوكولأت بمراجعة فكلموه بغيتهم، فيه 
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.، أ ا، حديثة أص على تنظيمها ؤإعادة 
ةانالديمحاربة ليس المرة هدْ في ذلك وراء من ®والهدف 

حدثكما العالم ومقدرات اقتصاديات على أيديهم ووصع المسيحية، 
ّسابقأ.

للتمهيدحطة وصع وهو ذلك، من أك؛ر المرة هدْ فى الأمر إن 
علىوالشر الإلحاد عقيدة فرض طريق وعن العالم، عر للتهلرة 

رى.حبا((البشر 
،٢١٧٧٦عام حلال مهمته وايزهاؤيت أنهى ®وقد كارت وليم يقول 

يلى:ما على رسمه الذي المختلط ويقوم 
وتقويضىوتدمير الشرعية، الحكومات حمح تدمير الاول: الهدف ~ ١ 

الماؤية.الأديان حمح 
بشكلبينها فيما تتصارع متنابدة معكرات إر )الجوييم( تقسيم ٢" 

باستمرارؤإثارتها توليدها المؤامرة تتور المشاكل مجن عدد حول دائم 
عنصريآ.أو سياميا، أو احتماعيآ أو اقتصاديآ، ثوبآ إياها ملبسة 

مرةكل فى حادث تدبير ثم حلقها، بعد المعكرات هده ليح ت٣" 
الأحر.على أكر معكل ينقص أن نتيجته من يكون 

ومرفقالمعاصرة المداهب وانْلر ، ١١ص كار ولتم إمرائيل لب الدنيا )١( 
. ٤٥ص عميرة عبدالرحمن د. منها الإسلام 

. ٤٦ص العاصرة المذاهب )٢( 
عنددلالتها لكن )نوم(، أر )شعب(، الأصلي معناها عبرية، كلمة الجوييم; )٣( 

عوّريةالوحز، المعي انظر الهود• همر من الشعوب تعني أصبحتا الهود 
.\ r\-\r■لمذرالأسعد\االشائعة الأحية المصطلحاث، 
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فئاتإلى وتمزيقه الواحد البلد داخل والنزلع الشقاق سموم بث — ٤ 
كلتقوض حتى فيه، والبغضاء الحقد عقلية ؤإثاعة متناحرة، 

•والمادية والدمية، الأخلاقية، دعاماته 
الحكومات،تحطيم وهي ذللث،، بعد النتيجة إلى فشيثآ شيثآ الوصول ٥~ 

الدينيةالمبادئ وتهديم السليمة، الاجتماعية والأنفلمة الشرعية، 
الموصىلنشر تمهيدأ عليها؛ القائمة والكياتات والفكرية الأخلاقية، 
،١١.والإلحاد،،والإرهاب،، 

المامحونتونيهدفا والدي وايزهاؤيت، وصفه الذي المخهلهل هو هدا 
يريدون•ما تحفغ( إلى خلاله من 

التخهليهل.ذلك، آثار يشاهد العالم لأحوال والمتتع 
—أيضآ — كشا السابق مخهلهله وصع من وايرهاويت انتهى ولما 

نورانيآمخلوقا كان الذي الشيهلان إلى نسبة )الوراني( المحفل بتتثليم 
التيبالرابهلة تذكيرأ الأمم، بهذا المحفل ذللث، وسمي — يهولون ما ك_ 

والشيهنان.الماسون حماعة تربْل 
حميعفي الشيهلانية رمالها أداء في المحافل امتمرن وهكذا 

الإسلاميةالبلاد بعض ينزو أن واست3لاءتا بل بها، تحل الى البلاد 
فخدعت،والمساواة، والإخاء، الحرية، البراقة! شعاراتها طريق عن 

الشعارات.بهذه الاس من الكثير 

وايرهاويتآدم بوفاة الماسونتة المحافل فوحشنا م ١  ٨٣• عام وفي 

ا"نص المعاصرة الذام، وانظر ، ١ صرا إمرايل لعة الدنيا )١( 



الشيوعية

حلالهامحخر طويلة حياة بعد لأعمالهم والمخهلهل عندهم المفكر الرأس 
الشيهلان.١^١؛؛ لخدمة الشريرة عبقريته 

أنوأوشكت أنشطتها، وحمدت المحافل، أعمال فترت حينئذ 
وتعملتدبره بما الحكومات يحص علمت أن يعد بالكامل حركتها تشل 

الأحتماعلكن البعيدة، وأهدافها المحافل تلك يآراء أحاطت أن وبعد له، 
احتيارفيه تقرر والذي  ٢١٨٣٤عام المحافل له دعت الذي المفاجئ 

المحافلهذه مكن - وايزهاويت لأدم حلفآ )ماريني( الإيطالي الزعثم 
العالم.ربؤع في والتخريب الفوصى إثارة في برامجها تنمذ من 

أنالنوراني العالمي المامؤني الممحفل امتهلاع  ٢١٨٤• عام وفي 
بائك()ألبرت الأمريكي الجنرال هو حديدة شخصية عفويته إلى يضم 
لارتكابهمالحمر، الجنود من قواته ومعه الأمريكي الجثس من سرح الذي 

الحربية.الأعمال متار تحت وحشية ففلائع 
منبه حل لما وغضبه حقده، استغلال فى الماصونية ونجحت 

هذاانضمام على وحزة فترة إلا تمحى ولم لخدمتها — تريحه حراء 
تنفيذفي لهم والمخهلهل الأول، المشرف أصمح حتى للمحل الرجل 

برامجهم•
هلواختاروا التخهليطية، بالناحية بايلئا إلى النورانيون عمد لقد 

فيالأمريكية المتحال.ة الولايات في هادئة صغيرة بلدة في للعمل مقرأ 
روك(•)لمل 

منفيه واعتكف هادئ فصر فى )بائك( استقر البلدة هذه وفى 



مستفيضةبدراسة قام الأعوام هذه خلال وقي  ٣١٨٧١—  ١٨٥٩عام 
را؛صوئها. على الجديدة مخططاته رصع ثم )وايرهاويت( ل٠خطهلات 
النورانسنبي ونفلم أثر بائك أن الصدد هدا قي بمننا والذي 

وهي!الإلحاد على المبنية الثلاث العالمة التخريب لحركات 
الشيوعية— ١ 

آ_الفاشتيةلى

وبعلروما، في الملكي بالحكم للاطاحة وهي'الشيوهمة فالأورت 
المركزيالعقل هي العالم من الخهلقة هذه تجعل بالحكم الإءلاحة 
يالشيوعيةالانطلاق مرحلة ذلك يعد اتي تم الإلحادية، الشيوعية للحركة 

والأخلاقية.الدينية المعتقدات تدمير بغية العالم، أرجاء كل إلى 
الحركةواجتياح الثانية العالية الحرب ئومن الفاشتية وهي والثانية؛ 

إقامةوهي القادمة لالخرحالة يمهد مما العالم لنصمإ العالية الشيوعية 

. ٥٢— ٥ ١ ص المعاصرة الذاهب انفلر )١( 
تمجدمياسة فالقة أو حركة، أو نظام، هي ت الفاشية ؤيقال; الفاشستية )٢( 

زعيمرأمه على مركزي أوتوزاطي حكم إثامة إل وتدعو والثرق، الدولة، 
أبرزومن القوس. النشاط أشكال من شكل كل على النظرة ؤإر دكتاتورتم،، 

مومولينيالإيaلالي الزعيم الحركة هل.0 زعماء 
هرتزل،تتودور اليهودي أسسها عنصرية سياسية يهودية مقلمة ت هي المحهيونية )٣( 

المرسومةالخهلط.اات، تنهيل. ؤإر ذلْلين في التهود تجميع إر ونهيق 
ثمإسرائيل مملكة إتامجة نم سليمان، هيكل وبناء إّرائثل، بك، مجد لإعادة 

المزعوم.المنمملر التهود مللئا نحتا خلالها من المالم على اليهلرة 



الشيوعية

•فلطثن أرض على إمرائد دولة 
وتئنالإسلاميين، للزعماء تتميى الصهيونية وهي والئالثة1 

الخفيةالنوة تجابه التي الأخيرة القوة يعد الذي الإسلام على حرا 
وعقيدته.را،العالم تدمير إلى تتوصل حتى - لماسونية ا~ 

المؤامرةاختارت فلقد الشيوعية، الحركات هدم من يعنينا والدي 
القاطتيناليهود أدْلاب لكثرة الشيوعية، لقيام مقرأ لتكون روسيا العالمية 

فيها.

تحكمروسيا فيه كانت الذي ١^٥٠!، وقي عشر التاسع القرن فمي 
وكانوالمهنية، المالية اليهلرة ذروة روسيا يهود بلغ - يالميصرية 

حتىالرومحي؛ المجمع في اليهود بمهروا أن الروس القياصرة اتجاه 
متميز.انفصال لهم يكون لا 

♦وديني عرفي بداغ ذلك يرفقون كانوا اليهود أن إلا 
تجاهسياسة هذا فبدل الثاني، اسكنير اغتيال محاولة كانت، ثم 
سديد.وتسامح انفتاح سياسة كانت، أن بعد اليهود 

هىإرهابية سرية جمعية وأسوا القيصر، على اليهود نقم عندئذ 
بالقيصر؛يأتمرون وقللوا اكب، إرادة أي نايافوليا( )نارود جمعية 
رووسوكان ، ٣١ ١٨٨ سنة آذار فى اغتياله مؤامرة تجحت، حتى ، ليقتلوْ 

.هيلفمان( )هيبا اليهودية مقدمتهم وفي التهود، من جميعهم المؤامرة 
وعندئدلليهود، معاد روسي فعل رد الثاني اسكندر لاغتيال وكان 

. ٥٤-  ٥٣انماصرة والذاهب،  ٢٦ص إسرابل لب الدنيا انفلر )١( 





الشيوعية

يحضرولم اليهودي، الاشتراكي للحزب العام الاتحاد أي )البوند( حزب 
٠ميسريا إلى نفيه ببب المؤتمر هذا لينثن 

التوحيدمؤتمر بلجتكا عاصمة بروكسل انعقد؛ي م ١ ٩ • ٣ عام وقي 
الاشتراكي،العمال حزب تحت، كلها الماركسية الحركات جمع بهدف 
وقالبالامتراكية الورة هو تين لوصحه الدي الحزب برناٌج وكان 
،١١البروليتاريا. ديكتاتورية ؤإقامة الرأسمالية سلطة 

أكبرلها كان التي الاصطرابات من طويلة فترة روميا عاشتا ثم 
عندماأثرْ ظهر والدي البلاد، به متي1ا الذي العام الإنتاج على الأثر 

الميلاديالعشرين القرن بداية فع ألمانيا؛ صد الحرب روميا دخلتا 
تنظيماتهموامتهناع1ءتا اليهود، ه أمُوري لنشاط مسرحآ روميا كانتا 

الروس.الزعماء من عدد اغتيال السرية 
التهودنفلمها شثوهمة ثورة أول رومنا مح، قامت م ١ ٩ * ٥ عام وفي 

•روميا قي الماركسية فرض من اليهود يتمكن ولم أنها إلا 
موسكوفي الاصطرابات بدأت  ٢١٩١٧عام مجن الثاني كانون وفي 

،صدْ المؤامرات وكثرة صعقه، نتيجة القيصري؛ الحكم نذلام صد 
الألمانية.الجبهة على يخوصها التي والحرب 

الثورةحد يلنتا حتى وتنتشر تتفحل الاصعلرابات هذْ وظلمت، 
.٣١٩١٧ستة شباط في القيصري الحكم نخلام تسقهل أن اّتهلاعتا التي 

تكنولم إصلاحي اتجاْ ذات ديمقراطية بدايتها في الثورة وكانتا 

,العاملة الطقة البرولتاريا! 



الشيوعية

المؤقتةالحكومة وقامت الساحة، على الشيوعيون يظهر ولم شيوعية، 
التدابيربعض المؤقتة الحكومة هدْ واتخذت لفوف، الأمير برئاسة 
قرارأفأصدرت روسيا، لمصالحة ذلك أن منها ظنآ للتهدئة؛ الأولية 
الخارجفي يقيم كان لمن والماج سيتريا زى المممتتن جميع بإعادة 

•البلاد إلى يعود أن 
اليهوديةالمتثلمان قادة موسكو إلى عاد  ٢١٩١٧عام نيسان وفى 

وعادميبريا، من ستالين وعاد سويسرا، من لينين فعاد الماركسية؛ 
الحمر.التهود الشيوعيين ئات مع نيويورك من تروتكي 
؛رئاسةالبلشفيك اجتمع  ٢١٩١٧عام من ه نفنيسان شهر وفي 

بأيةومصادتها لمصلحتهم، الثورة لتحويل مخهلملآ ووصعوا لينين، 
*وسيلة 

علىالاستيلاء الالشفيك، اسمملاع  ٢١٩١٧عام من تثرين وفي 
وأتباعه.لينين الشيوعيين؛ بأيدي فصارت المؤقتة، اللتلة 

مركزىلجهاز وحمحعت، الماركسية، المتعلمات اتحدت ذللئؤ وبعد 
متخدمجآوالصرامة الحنق سديد حكمآ روسيا على وفرض واحد، 

والنار.بالحديد القمع وسائل كل 
وبينبينها العلاقة ومدى الشيوعية، قامتا كيفا لنا يبين وبهيا 

،١١. العالمية اليهودية 

الاحموالكد ، ١  ١٣- ١ ١ ١ ص انماصرة اوذا،ب إل ذك تفاصل ل اننلر )١( 
AI - Mص



الشيوعية

الثورة،نجاح قي ومخططها عملها عن اليهودية كشفت لقد بل 
تجحتالرومية الثورة بأن اليهودي المااثوذير شيق جاكوب صرح حيث 

المالي.دعمه بفضل 

١٢ . تروتكيء رفيقه مع لها التحضير على عمل ررإنه • وقال 
علىبخاء بمفق واربورج( )ماكس اليهودي كان امتكهولم وفي 

الملاينأصحاب من المجموعة هذه إلى انقم ثم القيصري، النظام هدم 
٢٢١)تروتكى(,ابنة تزوج الذي اثبويغ()وحيفولومكى( )والق - اليهود 

١١٥عددها قى المبمادرة القديمة القرنية الصحف إحدى وتقول 
ءام؟اا،ام;

يربتلهامرية يهودية حركة سوى ليت اللشفية الحركة أن ®المعروف 
٢٣١وتفليمآء.فكرأ اليهودية القيادات عن فضلا اليهودي، التمويل ييوجهها 

دعوةْع العالم فى الأموال رووس أصحاب يتفق كيف وشاءل 
الىالدعايات من دعاية هذا أيكون الفقيرة الطبقة أصحاب )البروليتاريا( 

وأتباعه؟الشيوعي النذلام صد الرأسمالية الدول تهللقها 
احمعند والتناقضات التكهنات هذْ تحم القرنية الصحيفة إن 
الشيوعيةالثورة تمويل من الهدف ®إن بقولها؛ اليهود مخطط من تكشف 

٢٤١فلعلينء. فى إسرائيل دولة إقامة هر اليهودية الرأسمالية قل من 

.١١٢ص المعاصرة  ١٣٠٠١٧١)١( 
٢I - ١ ١ ١ ص المعاصرة المذاهب انظر )٢( 
.١١٢ص العاصرة الذام؛ا ٤( ، )٣ 





ب===^^=ءء=======وج

امحانيانممث 
وأشهرشخصياتهااامارك*يمح، الشيوعيمح مؤسس 

ام. ١.٨٨٣  ٨٨١ الحدقة-كارل»اركسله الشيوعية أولا: 
هنريكلكرل هو فيها الأول والرجل الحديثة، الشيوعية موّس 

فيقال:تنب، إليه وأنها الشيوعية، أبو بأنه يعرفه فالعالم ماركس، 
الماركسية.الشيوعية 

والحرية؛الثورة رجل ويعدونه حه، في يغالون ماركس وتلامدة 
يالعطف،ماليئآ قليا يحمل الذي الرقيق الرجل ذلك — برعمهم — فهو 

مخازنفى ؤيتدسس الامتداد، يكره الذي الرجل ذلك وأنه والحنان، 
حوعةبها يد عيش لقمة عن بحثآ المليئة صناديقهم فيفتح ، الأغنياء 

•كادح عامل أو كثتر، شخ أو يتتم أو مسكين، أو فقير 
ماركس.كارل عن البراقة والدعاية الخادعة الصورة هى هذْ 
يهودي،حبر إنه فتقول: ، ذللث، غير فتقول والوثائق الحقيقة أما 

وجيميهودى، ابن يهودى فهو ، ٢١٨١٨عام المولود الألماني ذلك إنه 
أمهجهة من أحدادْ إن بل )مردحاي(، الكبير اليهودي الحاخام هو 

- ٢٨, ٢٥-  ٢٤ص للعقاد الإسلام شريعة ني والإنسانية الشيوعية ننلر: ا (
،٧٥-  ٧٤الأحمر والكيد ،  ١٩١-  ١٨٥ص المعاصرة والدامب، ، ٦٧

٣١" ٣٠٩صى المرة والموسوعة  منهاالكريم القران وموقف والوعية ، ٠
نوايهزلأء الشيوعيون وأيها ، ٤ ٩ - ٤ ١ ص اف عتنا أحمد الباقي عيد د. 

الصوياني.لمحمد ثورتكم 





الشيوعية

يذهبفكان صديدا، حومحأ الشرطة من يحاف رعديدأ حيانأ وكان 
طبيعةذا كان ولقد يريد، كما فيها ليشرب برلين؛ من قريبة قرية إلى 

والدم.بدلك وصفه كما والتدمير، الهدم إلى ميالة 
فيمفرطآ حوله، لمن منمرأ كان أنه ماركس سيرة في يذكر ومما 

لسانه.وبذاءة خلقه، وسوء أنانيته 
المخالفينقذف من يتحرج ولا ، غيره على متعاليآ ه ينفمعجبآ وكان 

ممنالمخالف، كان ولو والسخرية الازدراء وألفاظ القذرة، ؛الشتائم له 
١به ينادى بما وينادي بفكرته، يقول 

،ثعر0 وترجيل حسمه، نظافة يهمل قذرأ كان أنه عنه يذكر ومما 
٠ومظهره بملابسه والعناية 

قن.ارةيريده حليم من ظهر وما وجهه تملأ التي القروح منظر وكان 
قذراته.إلى 

مالوالقد حش معارفه، من الأستدانة كثير كان أنه عنه ذكر ومما 
وفائه.وعدم طلباته، كثرة من 

أخبثسرقة ؤيعدها الفردية المالكية يحارب الذي الرجل هذا إن ثم 
يتحققؤيثما )لورا( ابنته خهلسبا رد — الهلريق وقهلاع اللصوص سرقة من 
١طلباته في عليه للتعويل ؛ الميرامث، ذلك كفاية ومن ميراثه، صحة من 

وسرقةوالخدلع، والمكر الغس، باستخدام معروفآ كان أنه كما 
وغيرها.والمقالأُت، الكتب، 

منتحرتين،ابنتيه مورث، — أحدان من حانه فى بماركى مر ومما 
تملها عشيق ْع الحرام في عاشمتظ أن يعد انتحريت، )النيورا( فالأولى 



تدركهاأن من خونأ انتحرت؛ وقد )لورا( والثانية زواجه، سق اكتشفت 
ه.نففى أثر له كان مما الشيخوخة، 

للعجبيدعو شيء من هناك كان ؤإذا الرجل، هدا متره لخأمن هدْ 
ومحبونومريدون له يكون فكيف، ومحسه، ومريديه، أتياعه حال فهو 

االمنفرة؟ الغريبة الحال بهدم وهو 
مجندة،جنود فالأرواح العجب،؛ بطل السب، عرف إذا ولكن 

و؛تع، أشكالها على والهليور 
ممروالصعح يرتاب، فلاغروأن صحيحة عين للمرء يكن لم إذا 

حاصنةهي فاليهودية - مر كما - ذللثط وراء من اليهود أصابع إن ثم 
■المفسدين المجرمين أمام المجال وفاتحة الشداذ، 

موحرآ؛إلا الضوء عليها يلق لم زاوية ماركس حياة في أن على 
الأول،الصهيونية بفيلسوف  ٣١٨٦٢عام اتصل قد ماركس أن ذللث، 

•هرتزل أحد هذا وعن هيس، )موشيه النظري أساسها وواصع 
بعدفيما كشبإ أن )هيس( ئ وتاثرْ ماركس إعجابا مجن بلغ وقد 

منبه يتحلى لما وقدوم؛ مثالأ لي المقري هدا اتخدمت، ®لقد ت يقول 
نضاليرجل إنه به، أومن وما عقيدتي مع آرائه واتفاق التفكير، دقة 

٢٢١.الفكروالالوك« 
يزدولم اليهودية، )الدولة كتابا صاحبإ هو هدا هيس( موسيه و) 

.الحديثة الصهيوتية موسى هو ت هرتزل ( ١ ر 
. ٠١٢ صن الماصرة الذاهب )٢( 



السياسي،تنظيمها لها وأنام سطها، أن سوى هيس أفكار على هرتزل 
فماركسماركس، من لينين كان تمامآكما الصهيرنية بالحركة يعرف فسما 

ماإلى بالإصافة عويصها وموصح منقيها، وليتين النظرية، صاحب 
،ل • علتها زاد 

الشيوعيةفخصيات أقهر ثاناث 
٠لها والتمكين وعيه اليأة فى أر وذات مهمة محصيات هناك 

ومحمتالينوتروتسكى، لشن، المخصمات هذه وأسهر 
السحمسامتهذه عن نبذة يلى وفما 

الثورةقاني وهو يوليانوف، ألتيثن فلاديمير الحقيقي اسمه لتين• ~ ١ 
القيصريةعلى الثورة ناد الذي فهو المرهوب، ودكتاتورها الدامية، البلشفية 
عاممات أن إلى الشيوعي الحكم زمام وتولى  ٣١٩١٧عام الرومية 
٣١٩٢٤.

اسمأيحمل كان وأته الأصل يهودي بأنه تقول، دراسات وهناك 
٠به عرف الذي بامحمه تسمى ثم يهوديآ 

•روسيا على الوافدين التتار سلالة من كان وربما 

■١ ٢ ' ص المعاصرة المداعب انظر ( ١ ) 
~٣ • ٩ ص المسرة والموموعت ١ ٩ ١ — ١  ٨٥ص العاصرة الذاهب انظر; )٢( 

الثيوهمونوأيها ٤ ٩ - ٤ ١ ص منها الكريم القرآن ومواقف والشيوعية ، ٣١•
•ثورتكم قواد هزلأم 



سلالةمن الأصل ألمانية إنها ت فيقال الكسندر( أمه وأما 
منالعشرين في إلا الشيوعية الأفكار على لمتن يطلع ولم يهودية، 
الجنفي وقلل  ٢٠١٨٩٧عام عليه فمص اكوريين اتصل وقد عمره، 
•التأليف على عكف منفاه وفي سيريا، إلى نفي ثم عام، ْدْ 

٢١٩٠سنة وفي  أسسوهناك سويسرا إلى فهاجر يالعودة له سمح ٠ 
هناك،بالأستراكسن ليتصل لدن؛ إلى انتقل ثم )المس( ثوينة صحيفة أهم 

.٢١٩٠٥سنة مرأ روسيا يدخل أن ُعدها اّتهلاع ثم فترة ومكث 
القبضواستطاع القيصرية، صد اكورة قيادة تولى  ٢١٩١٧عام وفى 

نشأةعن الحديث عند مجر كما البلشفي الحزب لصالح زمامها على 
الشيوعية.

اكورةكانت ما لا يريد كان ما منفدأ الرئاسة مقعد لينين تبوأ وهكذا 
د

فإن- الفلرية بأفكاره للشيوعية الأول المؤّس هو ماركس كان وكن 
اكفيد.موصح الشيوعية وصع الذي فهو الأفكار؛ لهذه المنفذ هو لينين 

بالرأي،تثدآ م القاJبا قاسى معثدأعنيفآ كان أنه لينين عن يكر ومما 
.البشرية على حافدأ 

بكلالفلن سيء العبوس، دائم الوجه، كالح كان أنه صفاته ومن 
للأديبكلامه فمن ؛ نفر. كل فى كامنة العداوة أن يفترض حوله، من 

بيدهاكر؛يتا من الإنسان يحذر أن ءينبغي ت حورجكي مكسيم الرومي 
٢١.؛صلها،< نتأ عضة هناك تصادف محي لأنها الاس؛ رؤوس على 

. ٤٧ص مها الكريم القرآن وموف والشيوعية ، ١  ٩١ص المعاصرة الذاهب )١( 





لرجلابن وم برومتالن، اسمه بل الحقيقي، اسمه ص هذا وليس 
المتومطة.الهلقة من يهودي 

عليهوحكم عله فقبض تورى نشاط له لكن  ٣١٨٩٨عام وفي 
ولكنهصيريا، سرق منميآإلى رحل ثم ونصف، أعوام أربعة بالجن 

سمرجواز بامنعمال إنجلترا على الهرب من تمكن م ١ ٩ ' ٢ عام في 
الجوازعلى ؛استولى تروتكي، يدعى الجواز صاحب وكان مزيف، 
حياته.طيلة الأمم بذلك ينادى وقلل جميعآ، والأمم 

الديمقراؤليبالحزب اتصل وهناك لندن، في هريه عقب وأقام 
٠عمرْ من والعشرين اكالثة في حينئذ ولكن الاشتراكي؛ 
هذافي رفافة من لكن و بارزأ، عضوأ أصح منه حداثة ورغم 

٠وليمتانوف لينين، المجتمع 
صحيفةأشهر تعد التي )المس( لينين جريدة تحرير فى شارك وفد 

مندوبينلاختيار انتخاب وأجرى م ١ ٩ * ٥ منة روميا إلى وعاد اشتراكية، 
اختيرتم عضوأ، فاحتتر عودته، عما )بهنرّسرج( مدينة في الحمال عن 

رئيسا.

جميحآ،فاعتملوا الشرطة رحال عليهم هجم الجلسات إحدى وقمح، 
ميثيريا-إلمح، ثانية مرْ تروتكمح، وم( 

طريقهفاتخذ مباشرة، وصول عقب الهرب من تمكن ثانية ومرة 
٠الروسية ا للص1حفسويكتبا يراسل حلل لم المسا، إلى المرة هذه 

بينالعواصم في وتنقل حربيآ، مراملأ عمل ١م  ٩١٣سنة وفي 



هدافي وأحرج الاشتراكتين، الثوار مع نثاطآ وبدل وزيورخ، باريس 
بالجنعليه حكم ثم الأولى، العالمية الحرب أسباب عن كتابآ الوقى 
أياموحهلورته الثوري نشاحله سبب — أيضا — ذلك وكان مهور ثمانية 

الحرب.

الفرنسيةالحكومة طردته نهايتها من قريبة والحرب  ٢١٩١٦منة وفي 
جرادبطرس إلى ووصل بلأد0، إلى بالدهاب له قمح بلائها، من 

بلينين،السابقة معرفته من واستفاد بيومين، إليها لينين وصول بعد 

غامضةولأسباب الحزب، في عضوأ م ١ ٩ ١ ^١ صنة يوليو في احتير ولهدا 
وأعتقل.عليه قفص 

معاهدهوهى وألمانيا روميا بين أجريتا التي الصلح معاهالة وقى 
فتها•روسيا سدونح، أبرر تروتكي، كان لينوفسك،( )بريت 

صاحبوهو العمال، جماعات من فرقآ نقلم م ١  ٩٢• عام وفي، 
البولنديةالروسية الحرب وفي الصانع، في الإجباري التجنيد فكرة 
وكانوارمو، الرومي الجيش يحول بشدة يعارض تروتكى كان 

أصرلينين ولكن يقابله، ما كل وتحهليم والعنما بالقوة يتصفا لحوله 
معارصته.على أحديجرؤ يكن ولم رأيه، على 

القدامىالشيوعية حملة من عنيفا لهجوم تعرض م ١  ٩٢٣'منة وفي 
مريصآتروتسكي كان لينين مات وعندما ستالين، صده الحركة وتزعم 
.لستالين الجو وليخلو للأستشفاء القوقاز، إلى فأرمل 

كرئيسمنصبه من بتجريده وانتهت، مدة، صده الحمالة وظلت، 





الشيوصة

الأهرامعن نقلأ الإسلامية الهداية مجلة قالت العنوان هذا وتحت 
يرثما 

للامملأماللسفي الزعيم تروتسكي اعتناق حير الصحف ررنقلت 
منشفائه إثر على ررأنه إملامه حديث قى وحاء تركيا، فى منفى وهو 

احتمإعهماوشهد دعوته، فآجاب الأستانة، ممض دعا الأستانة فى مرصه 
مبادئيأن غير يهودا كنت ت تروتكى فقال التركية، وقت جريدة مندوب 

حرمانيأعر لم ولكني ديانتي، من فحرموني الحاخامن، لبعض ترق لم 
فلملتروفي، تكن لم الإسرائيلي الدين مبادئ لأن كثيرأ؛ اهتمامأ هدا 

أعارض•ولم أحج 
بأنيالناس من كغيري أشعر فإني السن في أتقدم وأنا الأن وأما 

أصبحأن ما وقت، في ففكرت سماوي، ودين إيمان إلى حاجة في 
والمتدين،القياصرة، دين اعتناق لكرهي ذلك، عن عدلت أني مسيحاغير 

الذيالإسلامي الدين غير أمامي يبق فلم الشرير، الراهب ورا'موتينلا، 
أنهمنها حسنة، مزايا محيه فوجدت شرائعه في البحث في النفلر دققتا 
الإسلام،سأعتتق ولدا أصوله، في والمياحثه المتاهمسة، على يحفى 

-١٨٧٢)فاجر روسي راهب راسوتثن، يفيمتس جريجورى هو اسوتتزت را 
٠شعوذته طريق عن وزوجته القيصر عر سيطر ذلك وبرغم أمتآ، كان ( ٢١٩١٦

ملوكه'وانم بالسامة، وتلاعب مريرة، يصورة الطاغي نفوذه استغل وقد 
يوموبوف.الأمير بزعامة الملأء طقة من فرص اغباله أن إلى بالتهتك، الثخصى 

ل/ا،َاا.الوجيز انفلرالمش 



الشيوعية

٢١١.الإسلامهء الشراع بتلقيتى يدأ ثم معي، العشاء المفي فضيلة ومحستناول 
روأكاب^\؟:ص\طأساطيناشوعثة، r0^-\^w٩سذ\ض-

•زوجاثقلي فاديونوفش جوزيف الحقيقي واسمه مجرميها، 
لمن•بعل• وربه الشيوعي الحزب، سكريتر وهو 

الإصراروسدة والاستبداد، والهلغيان والجبروت، بالقوة، اشتهر 
وكانوالقي، القتل على حصومه تصفية فى يعتمد وكان رأيه، على 

مريدأ.سيهلانآ وألاعيبه بمناوراته 

الشيخالمجالة مصدر علق الخر هذا الإسلامية الهداية مجلة نقلت أن وبعد )١( 
الإسلاماعتنق أته تروتسكى ®يحدثنا قاتلات — اش ~رحمه حسين الخضر محمد 

نشآتروتض أن إلى ننلر ومحن ، الغراء شريعته حقاتق فى الحث دقق أن بعد 
الحنيف،الدين طيعة تلأتم لا *بادئ ذا مذهيأ وأشرب إسلامي، غير منيت في 
تروتكيبان وثق - علانية الإسلام على يفقرن مترفوها أحذ بيئة في وقع ثم 

مبين.الحجة من ّلهنان على يسلم إنما 
معاهدعلى ترددوا نمر عنه دثزيغ للإسلام، تروتكي يهتدي أن عجب ولا 

النثيه،الباحث نغلر حقائقه في ينهلروا لم النفر هزلأم فإن سنين؛ بضع شريعته 
سرائرها؛تخال3ل أن دون قلوبهم 'تاهر على مر كالصور إلا تعاليمه كانت وما 
ببعيد.معللقة بجهالة عنه يتجافون الدين أولتك من هم فما 
يدرسناشيء كل على فيسهل والتعلم؛ التأليف *لري تملح أن في الأمل ولنا 

حكمتها.بالغ إلى ؤيتفد لا؛ها، إلى يصل أن الشريعة حقائق 
-الحكمة وبيان بالأسدلأل محفوفة بترجمة الدين شوون على القائمون ولوعني 
الإسلاميةالهداية قليل•. غير تروتكي أمثال مجن للإسلام المعتنقين عدد لاصح 
.١٦٤- ١٦٣ص حسين الخضر لمحمد 







الشيوعية

لهقبل لا عذاب أمام مه المنكوب يجد حتى والمعممدات؛ البادئ 
يتحمله.

ينستالسجون في الإرهاق عمليات بها تتم التي الصور ومن 
■الصيف، فى الدافئ فيها توقد حارة صغيرة غرفة فى الطويل الحجز 

أرصهحمام أو البارئ، الشتاء في الثلج كأنها البرودة شدية غرفة في أو 
الباردة.الرطبة والأرض الماء إلا عليه الجلوس يمكن شيء ولا ماء 

محاعاتعاوة حدار حانب إلى الأصابع رووص على الوقوف ومنها 
ماغير من ذلكا كل النوم، بعد الريع والإبماظ النوم، من والمنع 
•بينة أو جريمة 

كانولو ه، نفعلى الخكوب يعترف الأساليب هده وبمواصلة 
كاذالأ،ب

.بعد فيما التعن.ي.با لوسائل بيان مزيد وسيأتي هدا 

يمً  ٠٠

الأحمروالكيد  ١٧٧—  ١٧٣ص المعاصرة المدامحب ني ذلك تفصيل اننلر )١( 
.٣٣٢- ٢٧٦ص



الشيوعية^^تةء^؛ةء^ءتءتتء^ءةةةةةةء^^^^ةةة 

امحالثانمعث 

هننتنن
الشيومة;قام أساب أولا: 

فامتدالإلحادي، مذهبها ونشرت الحديثة، الشيوعية هامت، لقد 
مامنها عديدة، لامياب يعود وذللث، العالم، يلدان من كثير إلى رواقه 
موسيهايشخصية يتعلق ما ومنها فيه، نشأت الذي بالمجتمع يتعلق 

ذلك.عن خارجة أمياب، ومنها ومنفذيها، 
٢.ل الشيوعية قيام إلى أدت التي الأسباب لتللئ، تفصيل يلى وفيما 

والخرافة،للجهل ومكن والحقل الحلم حارت الذي الطغيانالكئسيت ~ ١ 
وماوالعثور الضرائب الناس على وفرض الفللمة، الحكام وأعان 

الشيوعيةقامت، أن دكان الأوروبية الكية به >^، ١٥مما ذاالثv إلى 
الهلغيان.لذللئ، فحل كردة 

وامتيدوا؛وأفسدوا الرأسماليون حلغى حنث ت الرأسمالي النظام مفيالم ~ ٢ 
الإصلاح.بمحاولة — برعمهم — الشيوعيون فقام 

صكامل ■برالزتر • د والشيوعية والإسلام ٤ ' ص الشيوعية أصول، نفد نظر اا 
والثبوعٍة،  ٥٨ص الدري عبدالعزيز للشيخ الإسلام ني الاشتراكية وحكم ٤ ٣- 

- ٣١ص عطار عدالغفور أحمد للأستاذ والموبقات الكفر صروب حلاصة 
عبدالخالقبن عبدالرحمن للشيخ علاجها و٠لرءا الذإاهرْ هده أمبابا والإلحاد ، ٣٢
نيورسائل أحمدي، عبدالحليم د. الإلحاد أساب وبعض ،  ١٨- ١ • ص 

.٤ ٦ ~ ٤ ٤ ص للكاتب العقدة 



الشيوعية

أداءقي الملمون قصر فلما أوروبا؛ عن الصحيح المنهج غياب ٣— 
عنالإسلام غاب — البشرية وئوامة الدعوة تبلغ في رسالتهم، 

الاتجاهاتمن وغيرها الشيوعية لنشأة ذلك فمكن أوروبا، ساحة 
واليادئ.والطريان 

ؤيجلبالنفس، يزكي منهجآ تقدم لا الكنية إذ الروحي؛ الخواء ~ ٤ 
تهفوالنفوس جعل مما والمجتمعات، للأفراد والطمأنينة المعادة 

والحيرة.والاصعلراب القلق من فيه هى مما يقيها ما إلى 
انحطاط-في الواصح أثره فليلك دمار؛ من حلفه وما الأستعمار ٠— 

الحرية،باب وقفل الكبت، طريق عن وذللثإ النثنحرة، المعوب 
•الوعة ر لالمجال، اقث^ مما 

لإفاده؛ؤيخهلهلون العالم على يتآمرون فاليهود اليهودي؛ الكر ٦- 
استغلال(المميل ذلك فى به يقومجون ومما عاليه، لليهلرة تمهيدأ 

لها.والتمكين الهدامة الداهس_ا 

فمنؤإلأ الإلحاد، أسباب أكبر من فهدا الإسلام؛ يدين الجهل ٧" 
منهيغ أن استحال، س يسيرة معرفة ولو - الإسلام يه حاء ما عرف 

يضهلرالبراهين من عليه اشتمل وما بهلبيعته الدين فإن الإلحاد؛ 
فلاذلك،؛ ناقص ما وبتللأن اطه، بوحدانية الاعترافط إلى صاحبه 

معاند.أو مكابر، أو معرض، وهو إلا ملحدأ تجد 

ب.الرحمنللشخ ين الملحي. أصول إبطال والرامن،ي رالقواؤير الأدلة انظر ( ١ ) 
الثانيالمجلد الخاص الجزء سعدكا ابن الشيح مجموعي صمن سعدكا ابن 
•٣٧٤م، 



الشيوعيةءءتءءة؛ةء؛ةةء^^^^ة؛؛؛ءء^1ءء^ءءءء 

الشتوبمام على اعد فمما القؤية: والدعاة الإعلأمة الهالة ٨- 
وترويجصلاكهم، كحمن وهالة دعاية من أربابها به قام ما 

بالشيوعية،واغتر الأمر، هاله ذللئا عن الجاهل سمع فإذا ٌذمهم، 
•وزيفها طلأنها يعلم منصفا عاقل كل أن مع صدقها وظن 

والتجديدوالتقدم الرقي هو به جاءوا ما أن زعموا فالشيوهمون 
الفضفاصة.العبارات من ذلك أشبه وما 

المضللة،الدعايات قبل من له وروج زخرف باطالهم أن ولولا 
حججهملأن أحد؛ إليه يصغ ولم يقبله، لم - المنحرفة والدول 

الموت.بيت ومن القمر حيل من أوهن 
حادعلمي بحثا محن الشيوعيون به يقوم فما الصناعي؛ ، الانقلأ٩٠٠٠" 

بهم؛الخلق من كير لاغترار ٌببآ صار معرية أدلة على متند 
علىأهله أن على دليل الدنيوي اكرقي أن - بجهلهم - ظنوا >نمثا 

•شيء كل في وصواب حق 
والهوان،الضحما من عليه وماهم لمين المحال الجاهل رأى فإذا 

ورأىالصناعة، في والفتن القوة من عليه هم وما الكفار حال ورأى 
الكفارأن قفلن له، فتة ذلك صار . لهم لم وتتدعن الأرض أمم 

•صلال على لمين الموأن حق، على 
لأنهالزعم؛ بدلك مبيتآ صلألأ صلوا لقد بل هؤلاء، جهل ولقد 

يكونفقد والمبدأ؛ المعتقد وصحة الصناعي التقدم بين تلازم لا 
أهلهحمار من أجهل وهو الءل؛يعة أمور في الماس أمهر من الإنسان 

ألةفموالأجل؛ العاجل فى المافعة والأمور والأخلاق، الدين فى 
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بوليافي حدث كما وهناك هنا تظهر اكورات بدأت محقي وبالخالي 
صيوعييندوكتن تجد تكاد لا أنك كما وتسيكومولفاكيا، والمجر 

تام•وئام في 
فىالشيوب يحلّي فقد واكنظيمات الأحزان توى م على أما 

الثيوهموناستفاد حنث الإسلامي؛ العالم دول بعض ومنها ثض، أماكن 
علىولو كراسيهم تدعيم على وحرصهم الحكام، بعض جهل من 

الملم،شعبها وصردت أفغانتان، اكتحت فالشيوعية الدين؛ حساب 
عملائها.بواصيلة الإسلامية الدول بعض تحكم أنها كما 

ولبنان،وسوريا، والعراق، مصر، في لها أحزابا أت أنها كما 
•وغترها واليمن، والجزائر، وسوريا، والأردن، وفلهلين 

الوالمسلمين العرب قضايا من العربية الأحزاب تلك ومواقف، 
الدامغةالحقائق له ؤيثهد ذللث، ؤيصدق بالخيانة، تعج فهي، تخفى؛ 

•والمتابعين، الباحثين لدى 
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اسام
واهوافهاوأخلاقها( الماركسإد اكيومة معممدات 

s_t ،_الأول
وآراوهاالشيوعة ْعمموات 

واهية،وأصول ، معتقدات على الماركسية الشيوعية تقوم 
النقلعن فضلأ اليمة، ّفهلرة ولا صرح، عقل يقرها لا زائفة، وآراء 

ومعتقداتهم؛آرائهم من شيء مضى فيما بنا مر وقد هدا الصحيح، 
تيلى ما مضى ما على نيادة ويحتقدونه الشيوعيون يرام ومما 

يؤمنونولا الغيب،، ينكرون فهم الغسب،1 ؤإنكار بالمائة الإيمان ~ ١ 
.شيء كل أماس هى المائة أن فيرون وحدها، بالمائة إلا 

وصتالين،ولينتن، ماركس، بثلاثة: نومن قولهم: شعاراتهم ومحن 
الفردية.الملكية الدين، الله، بثلاثة: ونكفر 

.انثعومبرأفيون والدين مادة، والحياة إله لا مقولاتهم: ومن 
ليأكلواالدين؛ رحال صغ من خرافة الغببا أمور يعدون أنهم كما 

باليامحلل.الناس أموال 
والنار،والجنة والحساب، و؛البعثا بالله، يكفرون فهم هدا وعلى 

-٣ ١ ■ ص المسرة الموموعة - .  ٦٨ص الإسلام لي الاشتراكية حكم انظر )١( 
- ١٦٦ص العاصرة والذامط  ٢٨٦—  ٢٨٥ص معاصرة فكرية رماوام_ا 

. ١٨-  ١٣ص الزنرأن وموس، والشيوعية  ١٦٧



الغيب.أمور من ذلك إلى وما 
ؤإنماالأكوان، ينفلم الذي هو اممه أن صحيحأ ررليس ت لينين يقول 
ه؛نفعجز ليبرر الإنسان؛ اختلقها خرافية، فكرة اض أن هو الصحح 

حاهلشخص هو إنما اض فكرة عن يداغ ثختس كل فإن ولهذا 
٢١١وعاجزء.
أفكارلتوخ ذريعة الجدلية( رالمادية ب! يسمونه مما اتخذوا وقد 

اكيوعية.أو العالمية، يالاثتراكية يمي ما 
الشيوعيون.بها يؤمن حذرية عقائدية ننلرية الجدلية، ورالمادية 
بجتة.مادية نفلرتها لأن )مادية( وصمستا 
الإنسانيوالتاؤيخ الكونية الحوادث إلى تتفلر لأنها رحدلية( وسميت 

متناظرينمتجادلين، حممين بين صر؛ع وكأنه 
منبعدها وما التالية، الفقرة فى الفكرة لهذه بيان مزيد وسيأتي 

صفحات.

يرونفهم للغيب، إنكارهم عن ناج وهذا للتاريح• المادي النمير — ٢ 
المعتقداتوعلى المجتمع على يور المجتمع في الهلقات بين الصراع بأن 

فتصارعها،أخرى طقة تفلهر بل تدوم؛ لا فإنها طبقة تولت، فإذا والفلم؛ 
الصراعهو إنما التاريخ أحداث في ينثر فالذي بينهما؛ الصراع ؤيستمر 

دونماواحدة زاوية مجن التاريح يفرون فهم - بزعمهم - العلمان بين 

١٠ ٧ صى القرآن وموثف الشيوب ( ١ ) 
الأحمص نى ومقوطها الطرية هدم تفصيل انظر )٢( 
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،١١• وغترْ لكلدين المؤثرات، بقية إلى نغلر 
,'هي رئيسة أًلوار حمة إلى البشري التارخ يقسمون فهم ولذلك 

الابتدائيةالناعية — ١ 
الرقعصر - ٢ 
الإقطاععصر - ٣ 

٤-الرأسمالية
لالشيوءيةالممهدة الامتراكية — ٥ 

يتحققعندما إلا ثحقق لن الراحة وأن ينتهي، لن الصزلع أن ويرون 
والصالحالتملك، ومن الهلقات، من حال، مجتمع بقيام الشيوعي الحلم 

.الشيوعي المجتمع وهو الخاصة 
ماوأهملوا لالتاريخ، الاقتصادية المائية القيم أبرزوا بذلك وهم 

موجودة،غير لأنها لا والدينية، والأخلاقية، الإنسانية القيم من عداها 
جاهلية.لكونها تفتقدها؛ الشيوعية لأن بل 

وكيفحلهر؟ ولماذا الإسلام، نمير عن الشيوعيون عجز ولهذا 
لكلوالمخالمة سماتها، أكثر في للبيئة الخالقة الصورة هذه في ؤلهر 

المزعومة؟التاريخ حتميايت، 
صلى_ النبي ويعثة الإسلام حناهرة العجيبة الظ-اهرة هذْ فليفروا 

كتحريرالفلواهر، من وغيرها الالية نبذ إلى والدعوة - وسلم عليه افه 
والمجتسات.الأفراد قيمة ؤإبراز الفغبماتل، على وتربيتهم الناس، 

ذلك؟يفروا أن للشيوعيين أنى 

.١ ١ ص العقاد محمود لعباس الإسلام يعت ثر ني انية والإنالشيوعية انفلر )١( 
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.الثامن القرن حتى تعسران عدة عاليه حلرأت وأنه — عنه الله 
كاملة.ستة يالجن عاقوه مص*حفآ معه وحدوا فمن ولهذا 

يذكر؛أن من أشهر فذلك لهم ؤإيادتهم للملمن محاربتهم أما 
لهيبق لم يما يتعديبهم وتفننوا والمدائح، المجازر لهم أماموا فلقد 
ذللث،.من لشيء ييان - افه ثاء إن - وسيأتي التاؤيخ، في مثيل 

يزعمونإذ الفردية؛ المازكية يرون لا فهم الفردية! الملكية محاربة - ٤ 
تنافس؛البشرية يئن ينشأ لا لكي عليه؛ القضاء يجب استبداد أنها 

الملكية.على يالقضاء كفيل والتوارث التملك ؤإلغاء المحضة، فالشيوعية 

مجنأكثر متاعآ يمتلك أن - زعمهم حد على - لأحد يجوز فلا 
منالحكام يثقاصاه مجا وكل يغلقها، دار له يكون أن ولا الضروريات، 

العام.حلوال حاجتهم لد يكفي محدود ملغ عن يزيد ألا يجب أحر 
للهلعام،عامة موائد في حميعآ الناس يشترك أن ينبغي أنه ؤيرون 

٠معكراتهم محي الجند ه عولعوا 
مقدراتولكل للمال، الحقيقي اّلكا هي الدولة تعد الشيوعية إن 
الضرونيةبحياته يقوم ما إلا فيها يمتللثا أن للإنسان وليس الحياة، 

الأسثهلاكية.الأمور مجن 

نفئرقي للدولة مللث، فإنه والواهج، الهلاقات من ذللث، عدا ما أما 
الشيوعية.

بأنالقائلة! الثنلرية على يقوم الشيوعي التذلام أن ندرك و؛ذلكا 
يصمتهمللأفراد حق ولا المجتمع، أفراد بين مشتركة كلها الإنتاج وسائل 



يرون.ما حب فيها ويتصرفوا يمتالكوها أن الفردية 

قفلاالشخصية، للملكية فيه وحوي لا الاسبمادي الفنام وهذا 
يثاءكيفما ينفه يوفلفه ثم المال، يجمع أن متسع لأحد يكون أن عن 
والاستثمار.الإنتاج وجوه فى 

١^٧؛،،حب على المجبولة الإنسانية المهلرة تحارب وهى؛ذللثا 

وثركهمحريتهم الماس لب وت١^^، روح على تقضي، أنها كما 
بسواء.مواء كالآلأات، 

محاربةمنهللق فمن النساء. شيوعية والقول الأسرة نثنام محاربة — ٥ 
الساء؛ييوعية وقالتا الأسرة، نذلام اليوعية حاربنا الفردية الملكية 

وتعدهبل الاسرة، لنظام كثيرأ تتربمع لا فالشيوعية للأسرة؛ مكان فلا 
ينبضالطليق الحيط أن وترى )البرجوازي( المجتمع دءامادتا من دعامة 

مجموعةلها يخصص الرحال من مجموعة فكل الزواج، محل يحل أن 
الشيوعيةهررمحت، ولهل.ا منهن؛ ماء بمن متهم الواحد يتصل ، المساء من 

•المتزوجين من فيه للراغبين، الْللاق بسير مجثاسرة قيامها عند 

ليسالفرد لأن أولادهما؛ بتربية الوالل.ان يقوم أن تأبى إنها ثم 
خاصةأماكن فى يوصعون ولأل فالا للجماعة، ماللثط ولكنه ه، لتفملكآ 
فيقمنالامهان، وتأتى تربيتهم، فى مختصون عليرشؤونهم ؤيقوم بهم، 

٠ولوها منهن الواحدة تعلم أن دون بالإرصلع 
نضجلا مجتمع أوصلع من وصع هى الأسرة ®إن إنجلز؛ يقول 

•منه حدوى ولا فيه 
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يلائمالذي JالقاJر إلا وتأييده الوصع هدا لاستقاء محل ولا 
،.١١الدولة،، مصالحة 

النزعةتدعم الأسرة أن إلى هذا موقفها قي الماركسية وتستند 
مركما - والمالكية التملك قي والرغبة الفردية، 

ؤإقامةالزواج، وهو رباطها بمغ الأسرة على القضاء بمي وهذا 
لأنالتربية؛ بدور القتام من الأبوين ومغ الدولة، أبناء لتربية الحفلائر 

الإنتاج.سلل ذلك، 
ونسائها،الدولة رحال بين الجنسية المثايعة إطلاق ذللئ، بمي كما 

٠يسمونه كما الاختياري الزواج أو 

يمء ُمً 

I ٦٧ص المعاصرة الذام، 
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^٥١الميحث 

ملوكهمعالم له وتحدد ؤلريقه، له ترمم الإنسان عقيدة أن ريب لا 
السلوكقي والانحراف وأفكارهم، عقائدهم توجههم فالناس ومعاملاته؛ 

الاعتقاد.في حلل عن ناتج هو إنما 
لديهاالأصل لأن الشيوعيين؛ أخلاق تممي أن غرو فلا ولهدا 

والفرؤع.الأركان تداعّى الأصل انهار ؤإذا منهار، 
أحلاقهم،فاد عن إذأ_ - تل فلا العقائد، أحمل عقائدهم إن بل 

سلوكهم.انحهلاءل من ذلك يتح وما 
للأخلاق،مناف شيء أي لحمل الاستعداد أتم على فالشيوعيون 

إلىوالوصول مكاسبهم، تحقيق سيل قي وحدلع، وكذب، غش من 
الوسيلة.نؤغ الغاية الميكافيلي بالمدأ يأخذون فهم غاياتهم؛ 

يغيرأن على ثادرأ الشيوعي المناصل يكن لم *إذا • إتجلز يقول 
وتضليل،كدب، من ذللث، منه تهللم، مهما للفلروف وفقآ وسلوكه أخلاقه 
.حقيقيآ® ثوؤيآ مناصلأ يكون لن فإنه — وحديع 

بشاعتهكانّت، مهما عمل أي عن يحجمون لا فالشثوعيون ولهذا 
•ميهلرتهم نحتا شتوعتآ العالم يصح أن وهى غايتهم، يل فى 
والشوب، ٢٤٩ص الأحمر والكيد ، ٢٢• - ٢ • ٢ للعتاد الشوب اننلر )١( 

ودعاة٣، ١ ٢ - ٣ ١ ١ ص الميسرة واJوسوءة ، ١٣٨ص منها القرآن وموف 
•٥ ص للحمحين جهم أبواب علمح، 
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•جوركي مكسيم الروسي الأديب إلى بها بعث رسالة في لينين يقول 
يصحهوأن المهم الشيء إنما بشيء، ليس العالم أر؛اع ثلاثة هلاك ®إن 

ر* شيوعيآا؛ الباقي الرع 
الصين،في وكيلك الثورة، أيام روسيا قي القاعدة هد0 طقوا ولقد 

الإسلاميةللجمهوريات اكتاحهم أن كما البشر، من ملاين أبيدت حيث 
.القاعدة هد0 تحت يضوي - لافغانتان واكتاحهم وغيرها، كيخارى 

إثارةمحي والص العنمأ، - أحلاق من الشيوعية به نومن ومما 
العمال.نفوس فى والضمنة الحقد 

الخياليتوهم ولا الفكر، يصور فلا المتناهية؛ القسوة ذلل؛، ومن 
الجماعيةوالإبادة الإجرامي، والقمع الهمجي، التعاوي_، ألوان من لونأ 

وسائلفي العجبس، التفنن ح انية إنعاؤلْة أية دون البشرية للمجموعات 
متوياته.وأبشع صوره، بأنح الشيوعيون ؤيمارمه إلا — النعيب 

صدالأفاعيل بتللش، الاعتراف عن — الشيوعيون القادة يتوؤع لم بل 
الفكرةحملة ومن الثوري، العمل رفقاء كانوا ولو حالفهم من كل 

الشيوعية.

فكأنالعياب،؛ أنولع بأمي يعاقبوا بأن أحق هؤلاء كان ريما بل 
■العتاة العاة الشاة هؤلاء قالومحب مجن تمامجآ زعى الرحمة 

علىتشبمح أنها — أحلاق من إليه وتدعو الشيوعية به نومن ومما 
وسائرالثغاء ممارسة إلى للخمور شرب، من الخالقى، والانحلال الفساد، 

١ ٧٣ص المعاصرة المذامح 
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اد.الممحلرق من ذلك غير إر الفواحش 
خطيهحدى ا ني تيتو- - الهالك اليوغسلافي الرئيس صرح ولقد 

لماواركوا فخدوئ، والماء الخمر لكم ركا »لقد قائلا: لالثس 
لاأاس«.

نيراسالعة أرحمي الشيوعي المجتمع في المرأة أصبحت ولهدا 
ونصارىالغرب، ولاسيما الرحل على بنمها ترمي، فكانت البلاد، 

ححيممن البلاد حارج لنفر موقتأ؛ ولو يتزوجها أن منه تْللثه ما 
*الشيوعية 

البشريةالمجتمعات أحط هّو الشيوعي المجتمع أن الممال وصفوة 
الهلمأنينةناحية أومن العقيدية، أو الأخلاقية الناحية من مواء المعاصرة، 

عليهيخيم مذعور منحل، مجتمع فهو الاجتماعية؛ والسعادة الممية، 
يكادلا الونحع ذلك في الإنسان أن حد إلى المْلبق، الشقاء كابوس 

للخلاص.حقيقي أمل في يفكر 

يي ًمً 

صا٤ُ,الجوالى مفر • د العلمانية )١( 
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اهالثالممث 

؛ا|ص|ف|ممينص^ووتاظةر
<١٠اكوي: قام أهداف أولأ: 

الماركسية،الشيوعية صنعت الص هى العالمية اليهودية أن بنا مر 
وتخيرالعالم، على للسيطرة أهدافها لتحقيق وسيلة جعلتها وأنها 

المنحهلة.وأهوائها الدنيتة، أغراصها لخدمة والمنتجات المواد 
منهلقىتفكير أو علمي بحث وليدة ليت ماركس يرامحان إن ثم 
الصددهذا في به قام الزى البحث كان بل العالم، إصلاح إلى يهدف 
تلبسلكي نل؛ من اعتنقها التي النفنرية لتلك، التويغ أو الدءاع بمثابة 
والبحث.العلم لبوس 

يلى:ما الشيوعية إليها ترمى التي الأهداف محن وكان 
طريقعن العالي المجتمع بين والعداوة والفرقة الأحقاد بث ١— 

الهلبقات.بين والصرلع التامر 
الرأي.وحرية الفردية، والملكية الدين، محارصة ٢" 
٠والإباحية والماد الإلحاد، نشر ٣" 

اليهودية.عدا الموجودة الأديان على القضاء ٤- 

السلطةعلى مقصورأ الولاء وجعل الأسرية، الحياة على القضاء ٥— 
ثابتة،قوانين وفق تحكم بألا الحاكمة ال3؛لة التخويل ْع الحاكمة، 

٠ ١٣٨ص القرآن وموثف والشيوعية  ٢٥— ٢ • ص للعماد الشيوعية انفلر )١( 



















^(==ء=ءء========اصب

الثيوعنعلى يجب الش للبنود بيان المذكورة الوثيقة قى جاء ولهذا 
قبل،ذى من الإسلام به حورب ما مع حلالها، من الإسلام محاربة 

منذالمسالمون بها اصهنلى اش والنار بالحديد الضروس الحرب ومع 
.الثاني البحث، في عنه الحديث، سيأش مما الشيوعية، قتام 

يليلا،تما الوثيقة نالك، في حاء ومما 
نضمنحتى لأحل؛ والمهادنة عاليه، الغالبة لتتم الإسلام؛ مهادنة ١— 

٠للأستراكية العربية الموب ونجتذب اليهلرة، 

بالعمالةواتهامهم المتدينين، والحكام الدين، رحال، سمعة تشويه ٢" 
,والصهيونية للأستعمار 

والمدارس، والكاليايت، العاهد، حمح في الاشتراكية دراسة تعميم ٣" 
يصبحلا حتى ومحاصرته؛ الإسلام ومزاحمه الراحل، جميع ني 
الاشتراكية.تهدد قوة 

صعيفأ،شأنها كان مهما البلاد في دينية حركات قيام دون الحيلولة ٤" 
البعنف، والضرب ديتي، انبعايث، أي لحو بيقفلة الدائم والعمل 

الموت•1^، أدى ولو الدين \ر يدعو من لكل فته رحمة 
المجتمعات؛بتاء في الخطير لورم للدين أن عنا يغيب لا هدا وٌع ~ ٥ 

ؤإلصاقمكان، كل وفي الجهات، كل س نحاصره أن وجب ولذا 
الإسلام.معاداة عن يتم لا الذي بالأسلوب منه الناس وتتمتر به، التهم 

ه.نفالسابق المرم )١( 



الشيوعية

مواجهةفي كلها الحرية ؤإعطارهم الملحدين، الكتاب سجح ٦" 
والتركيزالدمية، والعبقرية الديني، والضمير الديني، والشعور الدين، 

ولمس الواغ هو وهذا - عصره انتهى الإسلام أن على الأذهان في 
والصلاة،الصوم، هي التي الشكلية العبادات إلا اليوم منه يبق 

للفلمالعقود هد0 ومتخفبمع والهللاق، الزواج، وعقود والحج، 
الاشتراكية.

حهلرولا الواقعية، الحياة في لهما أثر فلا والصلاة الصوم أما 
منهما.

فيالحج امتخدام ويمكن الدولة، بفلروف فمقيد الحج وأما 
الأةهلارجمح من القادمين الحجاج بين الاشتراكية إلى الدعوة نشر 

الإسلام؛تحركات عن دقيقة معلومات على والحصول، الإسلامية، 
٠عليه للقضاء لنستعد 

 —V الاشتراكيةالرابهلة ؤإحلأل( تامجأ قهلعآ الشعوب ين الدينية الروابمل قعلمر
العلمية.اشتراكيتتا على حطر أكر هي الخي الإسلامية الرابملة محل 

والكنائس؛احي المبهدم يتمان لا ومحوالدين الدين روابط فصم إن ٨" 
الوينمذلاهر من مغلهر والمعابد الضمير، في يكمن الدين لأن 

الديني.الضمير هدم هو والمهللوب الخارجية، 
نجحتاأن بعد به ال٠ؤمنين صمير في الدين هدم صحبآ يصبح ولم 
تعميمفي ونجحتا للاشتراكية، والسيادة والحكم اليعلرة جعل في 

والص..حف،والمحاضرات، والمرحيات، القصص، من الدين يهدم ما 
بالدينوتهزأ وتدعوإليه، التيتروجللألحاد، والمزلفات والأحبار 







لمونممنهم القليل إلا لأن.العرب فقتل؛ بالأمم منه والاحتفافل 
حتىفعلأ؛ اثتراكسن اسمأ، لمين مالأن فليكونوا طبيعتهم؛ 

معنى.ذاب كما لففلآ الدين يذوب 
الشوائب،من الدين وتنقية الإسلامية، المفاهيم تصحيح باسم •٢" 

الاشتراكية.به نتبدل بأن عاليه القضاء يتم الإسلام ستار وتحت 
أمالسب،من شيئآ يمثل وهو الوثيقة، تللتا في حاء ما بعض هذا 
الإسلام.محاربة في الشيوعية 
الإسلامصد دعايتهم — الإسلام حرب في أمحالسبإ من به قاموا ومما 

راتحادمحموم اتحادأ الشيوعيون أُشأ فلقد ؛ والكتب، المحاصرات، عبر 
ومعفلمالسياسية( المعلومات نشر )حمعية الحرب وبعد لهم(، إله لا من 

الإسلام.محاربة عملها 
يقاربما م ١ ٩  ٤٨—  ١٩٤٦صنة الجمعية نفلمته القازاني الفؤع ففي 

الإسلام.صد محاصرة  ٢٣•٠ • منها محاصرة، ٣ •  ٥٢٨
محاصرة ١٠•••من أكثر نفلت  ٣١٩٥١سنة أوزبكستان وفي 

٠الإسلام صد 
الإسلام.صد محاصرة ٥ • • • من أكثر م ١  ٩٦٣سنة تركمانتان وفى 

فيأ كتاب ٨٤ ٣١٩٥٧-١٩٥٥نة ّبين ما اتكتسا من وطعت، 
الإسلام.صد نسخة ٨ • • • ٠  •

ونشرةكتابآ  ٢١٩م ١٩٦٤-١٩٦٢سنة بين ما منح اس 
لالمسلمينلا،.وموحهة الإسلام، صد 
.صرآه عزام عبداض د. الأحمر، السرطان انظر )١( 



الشيوعية

اس؛ثامحاني

يستتبأن وقبل روميا، في البلشفيه الماركسية الثورة نجاح بعال 
واستنارتهمالبلاد، في لمين المامتمالة أرادوا — للشيوعن تمامآ الأمر 
حرماتهم؛على ويعتدي يضطهدهم كان الذي القيصري الحكم صد 

المعارصةصد الادرJن موعمن اللمون الميساند ان احل من ودللى 
اللسفمخفومرى مجلسي فاصدر السابق؛ للحكم المواله النصرانة 

السالب،امبراطوؤية ءإن ت فيه حاء  ٣١٩١٧سنة المين للمموحهآ نداء 
أقدامعليها تستند التي والأرض تنهار، أن توشك والرأمحمالية والعنف، 

نارأ.تشتعل الاستعماريين اللصوص 
لميميا أنتم إليكم ؛أنفلارنا نتجه الجسام الأحداث هذه وجه وفي 

ذللث،من الرغم وعلى ونكدحون، ثشمون من يا أنتم والشرق، روميا، 
له.أهل أنتم حق كل من تحرمون 
وفيالفولجا شوامحلئ على التتر أيها روميا، في لمون المأيها 

التترأيها والتركمتان، سيبيريا في والسارتيون الكرغيز أيها القرم، 
القوقاز،أنحاء في الجبليون أيها التشيشيين، أيها القوئاز، في والأتراك 

عقائدكمعلى واءتلّي وقبوركم، احيكم، محرماُت، انتهكت، من يا أنتم 
مقدساتكم.على الروس والطغاة القياصرة وداس وعاداتكم، 

القومية،تقلمكم وحرية وعاداتكم، ءقاJاJكم، حرية ستكون 
ؤللغ،عليها يهلغى لا اليوم، منذ لكم مكفولة — الثقافية ومتفلماتكم 









========ءسمآج

التركتانفي لم م ١٣٥٦٥على القبض ألقى م ١ ٩ ٥ ١ ستة وفى 
.المعتقلات وأولعوا 

يالجؤع،لم مألف مائة  ٢١٩٢١ستة القرم فى أبادوا • القرم في ~ ب 
الشيوعيبلأكون عهد في الهجرة على لم مألف حمين وأرغموا 
الإسلامية.القرمية للجمهورية رئيا نصثو0 الذي الهنغارى 
عبثوهم لكملض، إّلامض شمن نفوا  ٢١٩٤٦سنة وفي 

•الروس محلهم وأحلوا 'سريا، مجاهل إلى وتثثس القرم جمهو;يى 
غاياتفي واستخدامها للهو، دور إلى وتحؤيلها المساجد هدم ٢" 

الدينية؛المدارس ؤإممال أحرى، 
أحرىغايات إلى حولت أو هدمت التي المساحي مجمؤع يلغ — أ 

الماجدأعفلم منها ومسجدأ، حامعآ  ٦٦٨٢وحدها التركتان في 
فيجامع( و)كته بخارى، مدينة في كالأن( مجد )منارة مثل الأثرية 

يحيى(،بن قفل الأمير جامع و) شة(، ابن و)جامع فوقان، مدينة 
طشقند.مدينة في أحرار( حوجه ورحامع 

التركتانفي أففلوها الي والكتاتيب المدارس عدد ومجمؤع 
بخارى،مدينة في مدرسة( بتكى رديوان منها• مدرسة، •٧  ٥٢يبع 

وغيرهاطثقند، مدينة فى مدرسة( حان وربران مدرسة(، و)؛كلريائا 
والعرفان.الحلم مناهل من منهلا كانت التي التاؤيخيق المدارس من 

الأثريةالجوامع فيها بما الإسلام معالم محلخوا القرم وفى ~ ب 
حان()جامع مثل الجميلة، القرم عاصمة مراي( )باغجة مدينة في 

وغيرها.)أصماقويو( وجامع )ُلوزيازرا( وجامع 



شيدعظيمأ حامعآ يوغلافيا في )نغرب( مدينة في وهدموا — ج
aالكروامخ عمت^ العنصرؤ، لوحا«ءه رهمرا 

للثريعةالعليا الإمحلامية الأكاديمية )مراييفوا( مدينة في وأغلقوا 
.نالدعاية!أموها شل، واحدة بامتثناء الدينية المدارس وجمح الإملامية، 

الشاقة،يالأشغال عليهم أوالحكم أونفيهم، الدين علمأء قتل ٣' 
أيةؤإيجاد انية، الأنوالحقوق ل السياسية، الحقوق من منعهم أو 

•لهنتهم مزاولتهم ومحن ينهم تحول أحرى عمة 
قاصيالبخاري برهان الشيخ تركتان في العلماء من محتل وممن 

■ءبدالطلآ..vوالشخ ، بخارى مغني حان مروان حان والشيح القضاة، 
والشيخوالخان، عبدالاحال والشيح متولي، محسوب والشيح واملأ، 

كثيرون.وغيرهم عبادالكريم، ملأ والشيح يعقوب، ملأ 
الكريمةالمصاحفح حرق ذللث، إلى وأضافوا القرم، في عملوا وكدللثا 

.العامة الميادين في 
والعالممفتيس، عصمتر الشيح كرواتيا مفتي قتلوا يوغلافيا ومح، 

يوصلولاحيتش.مصهلفى الفاصل 
محاكمةبحد عالآ ١ ٢ على مختلفة ميءدأ الشاقة ؛الأشغال وحكموا 

البوسةعلماع شخ دوراجا فامم الشخ منهم مرايفو، مدينة في صويية 
الأزهرعالخاء من وكلاصا دروبيوفتش، عيدالله والشخ ، والهرماث، 

.الشريف، 

أنلث، ذلأمثال ومن نفيهم• أو المياميين الزعماء قتل ~ ٤ 
نيانحوحه الحاج م ١  ٤٩٣ محنة الشرفية التركتان في قتلوا الشيوعيين 



^ء^=ءء=ءةءء؛ء؛ء^^=ء؛زعقاالشيوعية 

حاجوشريف الوزراء، مجلس رئس ثات ومولأنا الجمهورة، رئس 
بكويونس )كاشفر( مقاطعة هائي أوراز وعثمان )ألتاء( مقاطعة قائد 
مجليرئس بما وءلا،مر التجارة، ونير الحس أبو والحاج الدولة، ونير 

يتعلا ممن كثير وغيرهم الأشغال، وزير داملأ وعبدالله الواب، 
لذكرهم.المقام 

ينإسلامية أو قومية حركة أية ببوادر الشيوعيون أحس وكلما 
القضاءبها راد حملة وهي ، التصمية بحملة قاموا التركتاسن 

)ماركس(الشيوعيين: مة تعاليم يخالف قد بما ه نفتحدثه من كل 
•)متالين( و لينتن، )و 

الأحوالدائرة في الإسلامية يالتظم التمع من المسلمين مغ ه~ 
الاتحادأن*حاء حمح في الشرعية الحاكم ألغيت فقد الشخصية! 

.ويوغسلافياوفام، ال

إلىالإسلامية الشريحة نوحيه دائرة من الأمرة خروج ذللث، ومعنى 
حمحوبانحلأل التامة، بالإ؛احية تنادي التي الشيوعية، القوانين دائر 

الواحدة.الأسرة أعضاء بين الهلبيعية الروابهل 
وتمزيقأحرى، مقاطعات إلى ونقلها الثروات، نهب جانب إلى هدا 
اسأّعلى مستقلة قوميات وحلق واحد، إسلامي ش كل أوصال 
واللغة،الجني نفى فى الملمين ستين بقصد واحدة؛ لغة لهجات 

جمهوؤياتست إلى تركتان هموا كما بيتهم، مصهلنعة منازعات وحلق 
الواهي.الأساس هذا على 

يمحواأن غير من اللادينية الا.عاية أنولع بشتى يقومون أنهم كما 



.بالدعاية 

المالحدينمن وحماعة الشيوعية، النسيبة قيام ذلك أمثال ومن 
ماكل ؤإهانة الأعياد، مواسم في صاحبة دينية لا يمظاهرات الرواد 
.لمون الميقدمه 

ماس،من وأهلها بأفنانتان حلاٍ ما ينسوا فلن الملمون ينس ؤإن 
حينإلى وأهالها يالشيشان أحيرأ حبأ ما وكدلالثا وتشريد، ، وحروب، 

المهلور.هده كتابة 

للسانمين:اكعذيب صور من نماذج ثانات 
التعذمب،صور يالملمن امحرلوها التي الوعن حرايم ومن 

عندماالشرقية تركستان بمسلمي حل ما ذللئا فمن العجيبة، وأفانينه 
ماركس.إلحادية رفقوا 

الجلود،منها تقشعر التي التعذيك، صور لبعض ذكر يلى وفيما 
الرأسأا،.شحر لهؤلها ويبث 

محه.تصل حى المعيب، رأس في طويلة مسامير دى ~ ١ 
يحترق.حتى فيه النار إشعال ثم المعدبج، على البترول صب ٢" 

علىيتدربون الدين الجنود لرصاص هدفآ المعدب، المجون جعل - ٣ 
الأهداف،.ندد 

الثسانيإبرامم بن محملو الشخ لتعليق ص؛اُآ~آ'اُ'آ، الأحمر، الكيد )ا(انذلر 
. rY-Y"• ص حسين الخضر محمد للشخ الإلحاد كتاب، على 
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منهاينفذ ولا الثمن، إليها تدخل لا مجون في المعتملن حبس ة~ 
الموت.حتى وتجويعهم هواء، 

مها؛كهربائي، محار و\ؤ/ف المعذب، رأس على معدنية خوذات وصع ٥- 
العيون.لاقلاع 

فيالجم ؛١^؛، وربط ميكانيكية، آلة ، طرففي العذب، رأس ربط ٦" 
وصغهلآسدأ وتقارب تباعد في الأكن من كل تحريك، ثم أخرى، آلة 

يموت.أو وغيره، نفه على ؤ يحترفحتى المعيب، على 
درحةإلى المحمي الحديد من بمقلعة الحم من عضو كنث كإ ٧- 

الاحمرار.

الجم.على مغلي زيت صب ٨" 
المعيبين.أجام في إبر أو حديدية، امير مدى — ٩ 
تهلحيإذ شل.يد؛ ألم فيها خاصة حالسات المعيبين إحلأس "■ ١ ■

التناسلية.الأعضاء على الضرب التحذيلإ_إ على المشرفون 
التناسليالعضو فتحة - الإحليل في الخنزير سحر إدخالط — ١ ١ 
الحاييةسديد مكان فى الحمى الحديد من قضيب، إدحال، — ١ ٢ 

الجانبمن تخرج حتى الأصابع رووس في المسامير دى -  ١٣
يتهلحلا محكمأ ربهلآ حديدى محرير على المحدب المجون ر؛هل —  ١٤

حمه.بها يضلر فد أيام لحدة وذللئ، التحرك، معه 
من^ ٥٥على عاريأ حسمه يمد أن على المعيب المجون إحمار " ١٥

القارس.والبرد الشتاء أيام الثلج 



منحنيآلتظل وكتفيه؛ المعدب رقبة فوق الخ؛ب من لوح وصع  ٠١٦
•'حركه سسطع^ لا 

حلدمن جزء اقتلاع يسب بعنف الرأس شعر من حصل نتف " ١٧
ارأس•

.حادة حديدية بأمشاط المعدب حم تمشط — ١ ٨ 
أعيتهمرفي المسجوض أنوف في الكاؤية الكيماؤية المواد صب " ١٩

ْحكمأ.ربهلآ ربطهم بعد 
يديهر؛هل بعد والمعدب المجون ظهر على ثقيلة صخرة وصع  ٠٢■

ظهره.وراء 

يكونحتى منهما وتعليقه أعلى، إلى وندهما المسجون يدي ربط  ١٠٢
أكثر.أو كاملة ليلة كيلك وتركه حسمه، بثقل الهواء فى متدليآ 

حادة.مسامير ؛ها بعصا التهم صرب — ٢٢
•صيق انفرادى مجن فى التهم سجن  ٠٢٣

يتفطرحتى البقر أذناب يشبه شيء وهو بالكرباج، المحدب صرب  ٤٠٢
■منه الدماء وتل ، حمه 

؛السكاكين.صغرى قعلمر إلى المعدب حم تقهليع  ٠٢٥
فيه،عقلء ذى حبل ؤإدحال الجم، من ما مكان فى ثقب إحداث — ٢٦

الجلل.أطراف لقهي ك«.تشار يومين بحد الحيل هذا استعمال ثم 
التاكل.

الجدار؛على أذنيه فى ئدى بمسامير حدار إلى واقفأ المعدب تثبيت ^١٢— 
.^ة أطول معدبآ واقفا ليظل 
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.الشتاء فصل في ؛الماء مملوء برميل في المعيب المجون وصع " ٢٨
ببعض.بعضهما ووصل والقدمين، اليدين أصابع خياكلة - ٢٩

علىتخهلر لا التي المتحدثة التحذ«يب فنون من ذلك غير إلى 
المجرمين.أخبث بال 

كثيريعتمده لما حلافآ روميا، في الشيوعيين نذلام قام هدا وعلى 
علىقامت أنها يعتقدون إذ العرب، بهائم من ملكها في انخرمحلوا ممن 

الملكيةأو الغزاة، أو المستعمرين، صد قامت وأنها والختر، الحق، 
.القيصرية 

والإرهاب،والخيانة، والخديعة، الكر، على قامت أنها والحق 
لهل.والتوالاستبداد، والفللم، 

ي ٠٠ْمء 
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امحالثالخمث 

الإسلاميالعالم في الشيوسن انتشار أسباب 

كانوما الملمين، بلاد من كثيرأ الماركسية الشيوعية دخلت لقد 
وأبرزهاكثيرة؛ وروميا أوربا قى انتشارها مسوغات لأن لها؛ لتتم ذلك 

الإملأم.وهو الصحيح النهج غياب 
-إذأ - حاجتها فما الحق، بالدين تنعم ذإذها الملمين بلاد أما 

.للشيوعية؟؛

الأمةجم في تنخر أن الباؤللة المداهب هده لثل تمح وكيفا 
االأرض؟ أهل أفكار زبالة عن السماء بوحي - وجل عز - الله أغناها وقد 

عديدةلأسباب الإسلام بلاد دحلت، الشيوعية أن ذللئا عن والجواب 
منهارا،:

للشيوعيةكان فما بعقيدتهم; وجهلهم الملمين، من كثير انحراف - ١ 
الملمينمن كثير انحرف عندما إلا الملمين بلاد في تنتشر أن 

به.ذكروا محما حفلآ ونسوا عقيدتهم، وجهلوا دينهم، عن 
والتمسلثاراسخآ، قويآ والإيمان سليمة، العقيدة كانت، لما ؤإلأ 
ؤإنحلاله، من ينقدون منفدأ الأعداء يجد لم — قائمأ الله بأمر 

ودا٢— ١٢٦—١٢٥/١حسين الخضر محمد للشيخ الإصلاح انفلررسائل )١( 
ومحلوقالظاهرة هذه أساب والإلحاد ١، —٦• ٩٩الأحمر والرءلان ، ٢١٦

.للاكابااعقيا.ة ني ورسائل علاجها، 



ء؛؛زؤقاالشيوعية 

ففيملكا وحدوا ؤإن فيه، يوثرون ملكا يجدوا فلن منفذأ وحدوا 
ويعالج.يقاوم ما مرعان نم ذلك، يفر الأحوال أندر 

أصابهمدينهم عن الملمون انحرف فلما ت الداخلية التمسية الهزيمة ٢— 
مهلالذلة، وتدثروا العزة، ففقدوا الهزيمة، وداحلتهم الوهن، 
الشيوعية.ومتها الهدامة المذاهب لحول 

نملي،ما ومقدار لأحد، ما محقدار تعرف التي هي العزيزة فالأمة ؤإلأ 
أوتيتما بكل نفسها تعد الش وهي نملي، ما ونوع احد، ما ونوع 

ومانملي وما تالح، وما احذ فتما رأيها، تحمى حتى قوة من 
علىالحرص فيها يشتد العزة نفوسها في سزب التي فالأمة تمنع؛ 

فيوتبالغ غيرها، من أمم عن غية شؤونها، مستقلة تكون أن 
يتميولا ا، كرامتهنحر قي يهلعن من يد في تبع أن في الحذر 

حقوقها.من لحق مجهتضمأ ترام أن انية الأن
الأوربيونلكد فما الأوربية؛ الهجمة أمام الإسلامي العالم هزيمة ٣" 

—المصاغ ؤيعملون الألة، ويستحدمون المائية، القوة يمتلكون 
لبعالأسواق؛ عن بحثآ الثالث،؛ الحالم دول إلى اتجهوا حتى 

.للصتاعة اللازمة الخام للمواد وحلبآ الصناعية، منتجاتهم 
بأبخستريد ما على الحصول في تهلمع الدول هذه لكنتا ولما 

العسكرية.توتها استخدمت، فإنها - أصلا لمن بلا أو الألمان، 
وصياسيآ،عكرا، التخلفح غاية في الإسلامي الحالم لكن ولما 

العسكريةللهزيمة ولكن الهجمة، تلك، أمام يصمد لم — وصناعيآ 
والتشبهالغاو_إ، وتقليد بالنقص، والشعور الحقيدة زعزعق فى أثرها 



الشيوعية

عندماإلا تتطور لم أوربا أن — جهلهم لفرط — منهم ظأ بأحلاقه؛ 
الدين.ورقضت الإلحاد، اعتنقت 

الاستعمار،من لمون المعانى فلقد دمار! من حكه وما الاستعمار ~ ٤ 
وخيراتهم،المسلمين، دماء المستعمرون امتص حيث وؤيلاته، 

الباطلة.ومداهبهم أذتكارهم عليهم قرصوا كما وأوطانهم، 
وتشتتورح.لفهم، الملمين، هتفزق ت المتردية الخلين حال ه~ 

لوااستل.. حيث، والجهال؛ والخافقين، للكفار فتنة صار — كلمتهم 
٠الأتية الفقرة فى سيأتي كما الدين، يهللان على 

تمثلاش هوالصورة العصورالخأحرة ش المسلمين واقع جعل ٦" 
للإسلامالمتثين الزنادقة من وأذنابهم الشيوعيون، فيروج الإسلام! 

،الأحداث، مواكبة عن وتأحر وانحهلاط، تخلفا، دين الإسلام دين أن 
ؤيوهمونالخأحرة، العصور في الملمين بواقع ذللثا على ؤيستدلون 

ذيلفى وصاروا الملمون، انحدر ّ حقأ دينآ كان لو بأنه الناس 
الركب•

بيع،الإسلام بلاد في شاعت، حيث، والبيع: الخرافامت، انتشار ٧- 
الصوفيةوالعلرق الباطلة اّ،اما لها تروج وخرافات وصلألأت، 

قصصفي والمبالنة القبور، وعادة الدجل، على تقوم التي 
الكرامات.

نحوسهامهم خلاله من وسددوا الشيوعيون، اغتنمه ، ذللكل 
•ودجل خرافة الدين أن لروجوا الدين؛ 
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التعلم،اد فهو — المسموم والخنجر النجلاء، الطعنة إن ثم 
الأرباب،برب الطلاب صلة قهنمت حيث الدرامية، ومناهجه 

المجالفاشح محدودة، صيقة زاوية قي الدين مناهج وأصبحت 
بلالدين، علوم علومها زاحمت حسنا للثيوعية؛ مصراعيه على 

بالدين،الجهل  ٤٣التأتير؛ مجال عن وئحتها جانا، أقصتها 
العقول.إلى الضالألة الأفكار يحول ومهل 

هومن الكمر بلاد إلى يبتعث حيث مقامي؛ من فيه وما —الأيتعاث ١ ٢ 
ولاترمه، ويع ولا لديه، علم فلا - الغالب، في - الوفاض حالي 
منفترة البلاد نالك، فى فيعيش تمنحه، عزة ولا تردعه تقوى 

ر-حوربما وكفر، وفاد، انحلال، من فيها يما فيتأثر الزمان، 
فيصحالله، إلا إله لا أن شهادة يفقال أن بعد الدكتوراه بشهادة 

المجالاتفي التأثير زمام تولى وربما لأمته، هدم معول ؛دللث، 
.وفائه سمومه، من كثبة فيها ف؛فرغ ' المهمة 

الشيوعية،نشر فى كثير دور فلهولأء والمنافقين؛ انملأء ~خيانارت، ١ ٣ 
الشيوعيةالأحزاب حيانة مجن ذلك، على أدل ولا لها، والتمكين 

الحقائقتؤيده أمر فدللث، والإصلامية؛ العربية للقضايا العربية 
مصلحةأو الوفيتى الاتحاد مصلحة وجدت فحيثما المشهورة؛ 

الصالحصد الصالح تلك , ال تنحاز ، اُالأحآ تلك فإن , ائإ اس 

الإميةوالر؛ية.

الأحزابعند ة مقدمأوامر اليهودي الشيوعي الحزب وأوامر 
•اعتراصن دونما تنقدها .جسّا ، الربة الوعية 
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نظرفى - تعد وبريطانيا ا، فرنصد قات التي التحرر وحركات 
تستحقلا انتهانة بورجوانية حركات - العربية الشيوعية الأحزاب 

والكفاح.المعارصة، تستحق بل والتأييد، الدعم 
هىالإسلامية أو الحربية بالقضايا تتعلق موفيانية نفلر وجهة وكل 

الأحزاب.تللتا عند عنها العدول يجوز لا التي الوجهة 
ادابمن حال ؛ست، فى المحمى أ مبآن ودللثا التربة. ""موء ١ ٤ 

منتربيته أمجر على يقوم فيمن يرى فلا هان.ايته، ومبادئ الإسلام 
حبعلى يظبحه ما يتلقى ولا استقامة، — أخ أو أم، أو أب، نحو 

ذهنتمس شبهة فأقل حكمته؛ من بصيرة على ؤيجعله الدين، 
الضلال.هاوية فى به تنحدر الماشئ هاوا 

القشيتصل أن الإلحاد اعتناق أسباب فمن الملأحد٥ت —مصاحبة ١ ٥ 
فيآحدهلمانآ، وأ؛رع أ، نفمنه أقوى يكون بملحي النفس الضعيف، 

١ديته أمر عليه ؤيفسد العقيدة، سوء إلى ببراعته 
منسمومآ يدسون فالملاحدة الملاحدْ! مؤلفارت« الناشئ —يراءة ١ ٦ 

وتضعفالنامي، فواد إليها فيصغي منمقة، ألفامحل تحأّتا الشبه 
أنيلمث، فلا المبهرجة، والشبه الختمقة، الألفاظ هده أمام ه نف

الألداء.الملاحية زمرة فى يدحل 

فتريهالرجل، نفس على الهوان تعلم، فقد الهوامحت. —غلبة  ١٧
كلمن حال لها الثارع تحريم وأن إباحتها، فى المصلحة أن 

وجحود.إباحية إلى البار-ا هدا من فيخرج حكمة، 
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\ساس
مزاعميعلى والرد الشيوعيه بطلان 

الأووالْمث 
الشيوعيةار حم

وحاولواالشيوعيون، بها امن ومبادئ أمس *على الشتوعية قامت لقد 
متخلصوالمبادئ الأمس تلك بأن زاعمين مجتمعا^، على تطيقها 

وتقضىالختفلر، الفردوس إلى وتوصلها الرأسمالية وؤلآْ من الشعوب 
والفردية.الهليقية عن وتنأى المشكلات جمع على 

تطيقهاجراء من حدث الذي وما الشيوعية؟ قيام بعد تم فماذا 
التتيجة؟كانت وماذا اعتناقها على ترتت التي الاثار وما 

الشيوعيةعن الحديث حلال من — الله شاء إن — ميتضح الجواب 
الشيوعية.سقوط عن ثم الإلحاد، على المترتة الاثار وعن الطبتق، بعد 

ص:بمد الشيوع أولا: 
اس؛النبين وتنشره العدل، متحقق بأنها الشيوعية زعمت لقد 

مستوىفي يعيشون الناس وستجعل الطقات، بين الفوارق صتلغى حيث 
المال.مجن حاجته فدر منهم واحد كل وميأحد واحد، اقتصادي 

- ٤٤٤/YO؛ص والعلماتة ، ٩٩- ^٩ العاصرة والذاهب الأديان انظر )١( 
،٦٤— ص؟٥ القرآن وموقف والشيوعية ، ص١٣٢فكرية دُذاءب ، ٤٤٧

ؤصXW هوى الذي والصنم 
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الصناعات.لتقوية روبلا 
—يزعمون كما — المثممة الطبقة أهل فيه يتقاضى الذي الوقت في 

٢• إلى تصل عالية أحورأ والراقصات والأدباء والفنانض الممثلين من 
شهريآ•روبل ألف 

بالتعاليميتمتعون المثقفة الهلقة فأبناء التعليم متؤيات تماوت ~ ب 
المجانى•وغير ١^١^ الجامعي 

.ذلك يستطيعون فلا الفلاحين أبناء أما 
والحيلالمساواة، شعار يرفعون الذين فهؤلاء الحوافرا إقرار ~ ج 

السوفيتيةالأنباء وكالة أذاعت فلقد والجوائز؛ الحوافز أفروا العلبقية ورفض 
متحتقد — روبل ألما مائة وقدرها للموسيقى ستالين جائزْ أن - اس ن— 

ستالين.عن ألحية لم أنه أحل من كلينا لجونيف  ٢١٩٤٧سنة 
منحتقد — روبل ألفا مائة وقدرها - للتصوير ستالين حائزة وأن 
الذكرىاحتفال فى يخعلبا ستالين تصويره أحل من محلويزر لأراكلي 

أكتوبر.لثورة والعشرين الرابعة 
للرساممنحت فقل. — روبل ألما حمون وقدرها — الثالثة الجائزة أما 

أمامقصة يقرأ جوركي مكسيم الأديب تصويره أجل من فتشنكو باراكر 
٠وتورسيلوف ومولوتوف، ستالين، 
لنيقولأفهي - روبل ألما مائة وقدرها - للنحمتؤ متالين حائزة وأما 
.متالين تمثال رسمه أحل مجن نومكي 

ونحاتض،امين، ورم لمومتهيض سلمت أحرى جوائز إلى بالإصافة 
,ستالين لشخص بها قاموا أعمال أجل من 
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لمالماس عامة من أحد مرض ؤإذا شهرين أجر يوازي الأحذية زوج 
•بعلاجه بجم 

الذيالوقت ففي والمعيم: الترف قي الحاكمة الطبقة ه-إغراق 
بالطيقةإذا _ وصيفه العيش، شفف محن ويعانون الماس، عامة فيه يحق 

الشيوعيالحزب خأعضاء الأذقان؛ إلى والرف المم في تغرق الحاكمة 
المىالفارهة والمراكب الفسيحة، الراقية والمساكن بالااذات يتمتعون 
الرأسمالي.الغرب من تتورد 

أنوجبأرقى علاجه في تودر الحزب أناء من واحد مرض bذا 
العلاج.

يتخ_ازهكان الذي الباذخ القصر ذلك ترفهم على شاهدأ ؤيكفي 
الدافئة.الأموي البحر ضفاف على له مشتى حروتشوف الرئيس 

القصرذلك هيكل حسنين محمد المصري الصحفي وصف ولقد 
م ١٩٦٤سة مايو  ٢٢^^ ١٩الأهرام ملحق في وذلك مذهلأ وصفآ 
المغهلىالمثير السباحة وحمام الغناء، والحدائق الفاحر، الأثاث فذكر 

حسبآليا تتغير منامثة حرارة بدرجة المكيف الشفاف، البلور من بقبة 
القصر.ذلك به وصفا ما إلىآحر الجو، 

وقتيالالاتحاد أن من ^^،اسمواسماده:فبارغم 
منهاكل وفى فرصأ الاسحاد عليها محرض رئيسية ولاية ١ ٥ من يتكون 

٠العادية الأمور فى تنحصر سلءلاتها أن إلا - وزراء مجلس 
مومكو،فى الحزب فيملكه الأمور فى والت والعقد الحل أما 

بن.للثا.أحد يناقشه ولا 



بالبطشالتطبيق بعد الشيوعية ميامة اتسمت اثيْدسوالإدهاباحيث ٣" 
مدىعلى له بق يلم الذي والتنكيل والتعذيب، والتدمير والإرهاب 

مثل•التاينخ 
•ذلك من نماذج قلل قل بما مر ولقد 

بينالخلافات توالت حيث ذضه1 انقساماث«مسكرامميوصعلى — ٤ 
الواحد؛الحزب أعضاء وبين الواحدة الدولة داخل ل الشيوعية، الدول 

حلافاتفهناك الآخر الهلرف من محلوف كل خوف موى يجمعهم يكاد فلا 
مكانته،من ستالين إنماء ينوى سها لنين كان والي - ستالين مع لينين 

تدبيرإلى تالين بأدت والتي وتروتكي، ستالين بين الخلافات وهناك 
•تروتكي اغتيال 

شتمهفي وأقلع الفه، بندد الحكم ث؛ة إلى رئيس وصل وكلما 
•وسبه 

عندماالشيوص للحزب الخمسين المؤتمر قى حصل ما ذلك ومن 
محمفاح،ديكتاتور إنه I عنه ؤيقول بسنالين، يندد حروسموف الرئيهس وقف 
الجرائممن ارتكب ؤإنه تتكرر أن يبغي لا غلط ؤإنه دنيء، سافل مجرم 

،١١الأبدان. له تقشعر ما البشعة 

تقدمالمزتمر ذلك ز ستالين عن ثال ما تال لما حروتنوف أن العلريف دمن ( ١١
تىبارزأ عضوأ كن إنك ت تيه يقول حروسوف إلى مكتوب بوال مجهول 
سكتفلماذا بوقوعها؛ عالمأ وكنت الجرائم، هده ورأيت الشيوعي الحزب 

عرزتكابها؟'
الذيمن فقال: الكي، حاصر البديهة حاصر وكان الورقة، حروتثوف وقرأ 

الورقة.إلي'هد0 أرسل 
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أ// yaفي موسكو في عقد الذي الشيوعي الحزب مؤتمر وفي 
السياسيةالشؤون فى  AjjJL-؟إصلاحات إلى جورباتثوف دعا م ١  ٩٨٨

وبريجنيفمتالين مياسة انتقد كما السوفيتى، للاتحاد والاقتصادية 
وفي.الالاتحاد في الصكر على حجرت التي 

.[ ٣٨]الأعراف: ه أحتها لذتْ أئ ذحلت كلنا ؤ يقول: إذ الله وصدق 
الشيوعيالمجتمع في ^^،واترهيحاسملآاة^فالتحركات 

الغرياءمن وخاصة — والزيارات مجلة، الهاتفية والاتصالات مراقبة، 
لاحظواأن بعد لروسيا الزائرين من كثير ذللت، روى ولقد تمامأ راقبة م- 

تحركاتهم.ؤيرصد يرامهم من 
يرددونما وكثيرا السياسة، عن الحل.يث، الروميون يتحاشى ولدلائ، 

مناسبة؛بغير أو بمناسبة بلائهم مياسة مدح في مكررة جاهزة عبارات 
البردحيث، ميبيريا؛ إلى النفي المتجاوز أو المقصر جزاء يكون فقد 

٠الشاقة والأعمال القارس 

علىجواسيس موسكو مكان نصفا إن الكتان! أحد قال وقد 
-أيضأ - جواسيس الأحر النصف ولكن ت صاحبه له فقال الآحر، النصف 

المجتمعاتواقع عن ببعيدة ليستا فكاهة وتللئا الأول، الصم، على 
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الشيوعية

تثقلا ولكن رفقك أحبب هو! هنا الشعار إن نقول؛ أن ويمكن 
0ا)وبىألا له الخير من إذ ولصالحه؛ بك يشي لأنه لصالحك؛ أنملة فيه 

٢١١.والوشاية(( للإغراء 
 tريةزSةعىالخياةادتJ^^ ودورالصحف فجمح

المملالأجوف الماJاح كيل ومهمتها الدولة، لرقابة تمامآ خاصعة النشر 
•وحمافاتهم أعمالهم توخ مع الحزب لقادة 

بالتشويهاتملشت الش الرومية المعارف دائرة ذلك على مثال وأبرز 
المتسلط.لهوى إرضاء الحقائق؛ وقلب 

إلىتحولت قد الشيوعي الفنام فيها محاد التي البلاد فان وبالجملة 
عمايفصح أن الفرد يتتلح ولا الرأي، لحرية فيه مكان لا كبير سجن 
متمر.وقلق دائم، رعبا في يعش فهو النفلمام؛ تجاه خلدْ في يدور 

الإنماجأدوات من أداة الشيوعي النغلام في خ-إصاركرامةاضأةافالمرأة 
تكونأن فينبغي الشيؤع على الأحرى الإنتاج أدوات دامت وما للامحلفال، 

كيلك.المرأة 
لكنهممتترة، بصورة مجتمعهم في المرأة شيوعية تحققت ولقد 

٠علني نذلام إلى الواقع يتحول أن يريدون 
تتحولأن أو ذكر، لكل أنثى كل تكون أن بمخيله ماركس أراد لقد 

رجال،من رجل وكل الدولة، إناث من أش إلى مجتمعه في امرأة كل 
كليدهب ثم الفراش فتجمعهم الدولة، فحول من فحل إلى مجتمعه 

,٣٥ص هوى الذي الصنم 



الشيوعيةو^^^^^ة؛ء1ٍتة؛ي^^^^^تت؛؛يي^ء^تءتتةء^؛؛ةء^^^^^1ء^^ء 

أحليختص أن - نفلرهم في — يجوز فلا ؤإنتاحه؛ عمله إلى منهما 
لحريتها.فيد الزواج أن يرون لأنهم بالمرأة؛ 

البشريةوتتحول والأيدي، للأعين مباحآ كلأ المرأة تكون وبدلك 
,والقطع الغاب حياة إلى 

حيثماكرة؛ أساليب إلى المرأة إفساد ّسيل ش الشيوعيون لجأ ولقد 
فستكونللرحل الاقتصادية تبعيتها من تحررت إذا أنها روعها فى ألقوا 
المرأةلظل الرجل؛ صنعه شيء الدين أن أفهموها كما طليقة، حرة 

-الأخلاق قيود من وتحررت الدين، ربقة حنمت، فإذا ال3لانه؛ منحّى 
•العدة والحاه دال^رده، نعم ف

يريدونما لهم تحقق لقد حصل؟ الذي فما 
صالحهافى التاج كانت وهل للرأة؟ المعادة تحققت هل ولكن 

المجتمع؟وصالح 
الأمراض،انتشرت إذ الكارثة؛ ئدر لاحفلوا لا؛ الجواب! 

الإجهاض،نمموا يتناقص؛ الروسي التعب وبدأ الإجهاض، وكثر 
ووزعواالإحهاض، فأباحوا والفواحش الزنا اعتاد الشباب لأن فأحفقوا؛ 

يغفىمولود كل عن براتب الأم وكافأوا مجانآ، الحمل مغ حبوب 
عدمها.من مرعيته عن النظر 

حددوه،ثم حرموه، ثم أباحوه، حسنا الهللاق؛ فى اصهلربوا كما 
وتختملهم.لتجاربهم ميدانآ المرأة أصبحت وهكذا 

٧^١٢على القفاء الشيوعية نفلام أهداف ؟~تخدطسثامالأسرهافمن 
اقوتهلها بروايعل الأسرة أفراد يربهل الذي الأسري فالكيان الأسرة؛ 



ااش_يوع_ية

الكبرىالمقيئ ١^١^ مع - الماركسية نفلر قي يتعارض — وقدسيتها 
الدولةص -الأم-ام 

كلفيه يتلاشى تامأ فاء الأمة في يفنى أن الفرد من نمللب فهي 
بنفلمهاللدولة الانتماء ذلك محل ويحل وطن، أو رحم، أو لدين، انتماء 

.الماركسية 

الزواجفي المزغبة والشرائع التقاليد كل الشيوعية قوصت هنا ومن 
لها.حد لا فوصى الأمر أصبح حتى 

تقومماركسية نشأة الأطفال ينشأ أن إلى ذلك وراء من ونهيق 
أبوة،إلى ماصة حاجة دونما والتعليم والتربية الحضانة بدور الدولة فيها 

الذينوالأطفال ازها، نوالنساء الدولة رحال فالرجال بنوه؛ أو أمومة، أو 
هم_ المشروعة غير أو المشروعة - الجنسية العلاقات هذه ثمرة هم 

ه،لفم1كآ ليس الشيوعي الظام في الفرد أن ومعلوم الدولة. أبناء 
أنلأجل الأسري؛ الرابط يحبذون لا فهم ولهذا للدولة؛ ملك ولكنه 
للدولة.خالصأ الولاء يكون 

الإلخاد:١^^ الأم تانا: 
الشرقفي الدول أكثر عليه وقام الإلحاد، الشيوعية اعتشت لقد 

الحياةإلى والفلر الغيب، رفض بنودها في حملتا حيثا روسيا، وهي 
•بحنا مادي منظور من كلها 

وأمريكاأوروبا في الغربي فالعالم عالمية؛ ظاهرة الإلحاد أصبح ولقد 





ضؤجالشيوعية 

حمادأ؟الإنسان لاصح حرجمي لو التي الروح هدم مر وما بدايتها؟ 
لها؟أنى آلشيوعتأن؟ا التساؤلأت؟ عن يجيب من 
الحياة،مشاغل بمب الأحيان بعض في تهدأ قد الأسلة هده إن ثم 

صاحبها.على ملحة تعود أن تلبث ما ألها إلا 
هروبإلا المخدرات ؤإدمان الأنتحارات، كثرة من اليوم نراه وما 

الزلم.الواقع ذك من 

ولأصلهبالوالدين، بر ولا شفقة، ولا رحمة، ؟-الأثرةوالأن1بمفلأ 
هبتفمض، قرئ فم، الا'ما؛ وسائر الجتران إلمح، إحسان ولا للارحام، 
اهتمام.أدنى الروابهل هده يعير لا فالإلحاد فحسب؛ 

الانتقام،ؤإرادة للجريمة، حثآ ه نففى يجد ٣—ح،_،اتجرو4ةافالملحد 
موجود•۴، ص التشفي، في ورغة 

فكلمفقودة؛ شبه الملحد المجتمع فى الناس بين الثقة أن كما 
٠إليه الناس أقرب من يخاف 

ولاأحد، عرض على يحاففل لا الأدطلأقمالإد1ب«فالملحد _٤ 
منشيء إلى الوصول عن يعجز أن إلا حرمة أو مال، على يؤتمن 
ذك.

فيعاث - العقوبة محن بمأمن أنه ومحلن الفرصة، ساعدته ومتى 
•حرماتها انتهاك من، متحرج غير والأموال الأعراض 
غيرمن ونحوها الحرمات، وغشيان الأعراض، انتهاك يسر وقد 
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فىذلك هال حيث ؛ البقاء تستحق لا حقيرة تافهة الحياة له دت ب- 
الأولى(.)المبادئ كتابه خاتمة 

نذلر0هى هى فإذا حياته، يتعرض وراءه نظر منه الموت دنا ولما 
الحياةمن بشيء يتمغ أن دون الأدبية، الشهرة كسب في تنقضي كلها أيام 

يسيرة،حياة، الدابرة أيامه قضى أنه لو وتمنى نفه، من محر نمها؛ 
٠سعدة 

®انناI هال التشاؤم، فيلوف وهو )ثوبنهور(ت الملحد الفيلسوف، — ب 
منتممللبه  ١٠يشتغالون؛حميعآ الناس لرأينا المصطحبة الحياة تأملنا لو 

التيالحياة حاجات يرصوا لكي قواهم كل ؤيتنفدون وشقاء، حاجة، 
الكثيرهء.أحزانها يمحو ولكي تنتهي، لا 

واليومبالله، الإيمان مسألة تصوره عن عزل أنه تشاؤمه في ثب وال
الأخر.

الذيالملحد ذلك، مارتر(! يول )جان الوجودي الفرنسي الفيلسوف، ج- 
والألأم،والمتاعب، والغثيان، القلق، دوائر خلال من كله الوجود أبصر 

الوجودية،الفلسفية آراءه صمتها ومرحيات همص جملة ذللثإ في وكتبا 
بالمشقيات،مملوءة حقيرة، تافهة، الحياة فيها أبرز وادي المكاره، تتقيأ اش 

٠لألأم يا مشحونة 



الشيوعية

الشيوعية:مقوهل ثالقأ: 
البشريةوقادت إحقاق، أيما المملبيق قى الشيوعية أحفقت لقد 

الدركات.أحتل إلى البشري بالمستوي ونزك ؤيلأت، إثر ؤيلأت إلى 
تفككتحيث عليائها؛ من وهوت الشيوعية سقهلت كله ذلك وبعد 

نفلامها.وممث عقدها، وانفرط دولها، 
أؤلوارها؛وعرف أغوارها، محبر لمن مفاجأة الشيوعية صقومحل يكن ولم 

أستحيت وتخلي، تدوم أن يمكن لا أءس على هاهح، لأنها دلك 
بأصحابه.فانهار هار حرف شفا على 

الشيوعيةنهاية على لمين المالكتاب من كثير تكلم وقد هدا 
يعتقدونلمين الملأن وذلك عديدة، بتوات تضل أن قبل المحتومة 

—عرفوها مند — عليها وحكمهم ميتآ، ولد مبدأ الشيوعية أن ثابت بيقين 
الغيب.علم أو بالرمل، والضرب المؤ، باب من ليس 

دينهم•وهدى عقيدتهم، وحي من منتنع حكم هو ؤإنما 
الربانية.للمبادئ نست، لا الارصية والمبادئ أرصي، مبدأ إنها 

فلن— ما فترة الغاشمة بالقوة الثاؤللة المبادئ هده حرست ولثن 
ينتابهموموف التعيا، ميدركهم حراسها لأن الأبد؛ إلى محرومة تفلل 

•الحديدية قمتهم يرحي ما 
فإذا، شيء لهم يحمق أن أمل على اس أنبالكدب ينخيع وقد 
،١١به. كفروا بقيعة كسراب أنه اكتشفوا 

٤ام(١ )• صرب، ٢ • العدد المان ْجالة انفلر 



الشيوعية

السننتلك ومن تتحول؛ ولا تتبدل لا — وحل عز - الله منة إن ثم 
والشيوعيةالأرصن، قي يمكث الناس وما ، حفاء يذهب الزبد أن 

.جفاء تذهب أن فلابد زبد 
مصيرمبتنآ — الله رحمه — عطار الغفور عبد أحمد الأستاذ يقول 
الأمركان راومهما نوات! بتمهل أن قبل وذلك المحتوم، الشيوعية 

الفناءإلا المصير هذا يكون ولن معروف، المحتوم الشيوعيين فمصير 
والتخريب.الهدم مذاهب نهاية 

أيديعلى تتغير أن قبل أتباعها أيدي على الشيوعية ومتتبدل 
انيةالأنفترتاح القبر، إلى لمها يالذي الهصؤع تلقى نم أعدائها، 

،١١. الهدام،(الباطل الدهب هذا من 
٠المصير ذلل، عن متحدا الميداني حبنكة الرحمن عبد السبح ؤيقول 

الشيوعيةإن نقول أن لتا فإن المتقبل عن نتنبآ أن تا لكان ®ؤإذا 
وهنتمتى قصر أو الزمن طال العالم أرجاء كل في اقهل متتوأنظمتها 

استنفذمتى أو بها، المحكومة الشعوب لرقاب الخانقة الحديدية القبضة 
عليهم،عثئآ وخدن منها أغراصهم - أنفلمتها وأقاموا إليها دفعوا الذين 

.مصالحهما، صد تعمل أو 
مقعلتيم فشيتآ، شيتآ الشيوعية فتراجعت التوفعاتء، صحت، وهكذا 

فردوسفأين جورباتشوف ميخائل الريس يد على المريع القوط ذلك 
السقوط؟!ذللث، لنا ليمر للتارخ؛ المادي نفيرهم وأين التتفنرا الشيوعية 

.صّآا٢ عطار الغفور عبد لأحمد والإسلام الشيوعية )١( 
الاحمرص؛.الكيد )٢( 



الشيوعية

ll ،^_امحاني

إو؟هاالانتماء وحكم ايشيومة( مزاعم الردعلى 

الفيوهمة؛مزاعم على الرد أولا؛ 
إلحادي،مدهب الماركثية الشيوعية أن مضى ما حلال من اتضح لقد 

بالمحسوس.إلا يعترف ولا بالمادة، إلا يؤمن لا 
المنظورخلال من الحياة إلى ينظرون الشيوعيون كان كيف بنا ومر 
منذلك غير إلى ماديآ، يرأ تفالتاريخ يمرون كانوا وكيف المادي، 

,وأعمالها الشيوعية مبادئ 

يخىفمالها جهد؛ كسر إلى يحتاج لا الشيوعية مبادئ على والرد 
والعقل،الشرع وأدلة عليها، الرد في كاف ونمورها إفسادها، عن 

الشيوعية.مبادئ تنقض والواقع والفهلرة 
عرصها،حلال من الشيوعية مبادئ على الرد من شيء مر ولقد 

ومبادئها،الشيوعية، مزاعم على الرد في الممصيل لعض ذكر يلي وفما 
.المدمن، هدا بهللأن حلاله مجن يتبين 
تدلفهي الشيوعية، يهللان على برهان أكثر الضع فأدلة ر  ١٤٠٣٧١-

.- اللام عليهم - رمله صدق وعلى - وحل عز - الله وحدانية على 
عليهم- محمد إلى نوح لدن مجن الرمل أرمل - وحل عز - فالله 

ؤإفرادهوحده، الله عبادة إلى يدعون فكلهم الخالص بالتوحيد - اللام 
سواه.من دون بالعبادة 



الشيوعية

واجمموااللذ اتدوا أن ^ ض م في نث وقئ ؤ _; تعالى محال. 
علتهم- الكرام الرمل بها جاء التي الدعوة وهذه [ ٣٦]النحل: ب الطاعون 
تعنسأن للبشرية وتكمل وربه، العبد ين العلاقة توصح — اللام 

الجنأخما من حلق ش اة 
>-^ت١٧١٠٧١])تْ(ه وماحشتاادصوالإنسإلأليمدون ؤ ت تعالى قال والإنس، 

٥٦.]

عنؤإحبارْ تأُيرْ، وشدة أملويه، ويبلاغة باعجازه القران إن يم 
وأحراهم،دنياهم ثى العباد لمصالح وتضمنه والمتقبالة، الماضية الغيوب 

الشيوعيةبمللأن على برهان لاكبر - وأمة ومكان زمان لكل وصلاحه 
دين.بكل وكفر الإلحاد، إلى تدعو الى 

بالصحة؛والسنة لالقرآن تنهد العالمية محالحقائق ذلك إلى إضافة 
علميات لم العصرية العلوم من استجد وما الطبيعة علوم  ٤٧١فمع 

الذيأن مع الصححة، والسنة القرآن محي حاء مما شيثآ ينقض صحيح 
-.وملم عليه الله صلى - الأمي محمد نبينا الحقائق بتلك حاء 

تماممعه يتفق بل الصحيح، النقل يناقفس لا الصحيح محالحالم 
الواقعمع الكريم القرآن صريح يتعارض أن يمكن لا كما الاتفاق، 

الواقعيكون أن قاما - العارضة ظاهرْ ما الواقع في نلهر ؤإذا أبدأ، 
فيصريح غير الكريم القرآن يكون أن ؤإما له، حقيقة لا دعوى مجرد 

.٣٥ص•محيي بن الرحمن عبد للشيخ والبراهين والقوا^ الأدلة انفلر 



يمكنولا قطعي، كلاهما الواقر وحقيقة القران صرح لأن معارصته؛ 
•، ل أبدأ القعلمحن تعارض 

الإسلامشخ بني ولقد والحديث القديم في العلماء قرره ما وهدا 
على- والنقل العقل تعارض درء - العظيم كتابه — الله رحمه - تيمية ابن 
٠القاعدة هده 

الكاتبومنهم الحقيقة، بهدم الغربيين الكتاب من كثير صرح لقد بل 
والعلم(.والقرآن والإنجيل )التوراة كابه في بوكاي( )موؤنس القرني 

الموجودينالمحرفين والإنجيل التوراة أن الكتاب ذلك فى قرر حيث 
هدافيه سجل الذي الوقت في العلمية، الحقائق مع يتعارصان _ اليوم 

.الحديث الحلم القرآن بها سيق الكريم للقرآن تفوق شهادات الكاتب 
العلمية،الحقائق مع أبدأ يتعارض لا القرآن أن ذلك حلال من وأبت 

الاتفاق.تمام معها يتفق بل 
الوالمقام الشيوعية على رد كلاهما والسنة فالكتاب وبالجملة 

يعفلممن مع فالحديث والأحاديث؛ الأيات ذكر من الإكثار يستدعي 
آخر.شيء يراهما لا من ومع ، شيء والسنة الكتاب 
بالمسلمينحل الذي التخلف عرو من الشيوعيون له يروج ما أما 

. ٧٧ّآ/ عثيمين بن محمد الشخ نضيلة ورمحاتل فتاوى مجمؤع اننلر ( ١ ) 
حنالشخ ترحمة كاي بو لمورص والعالم والقرآن والإنجيل التوراة انفلر )٢( 

حالي.

.٤٧٤ص أغلاله ني القصيمي افتراه مما ورجاله وحمالته الدين تنزيه انفلر )٣( 
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لكنحيث الحقيقية؟ الزاهرة المدنية هى الإسلام مدنية تكن ألم 
الظاليلبفللها ثملتا وقد والحكمة والرحمة والعدل الدين، روحها 

والصديق؟والعدو والمحالم، الموافي المتدفق ؤإحانها 

الاحريننفع وهل الحقيقي؟ الرقي منعهم وهل دينهم، أحرهم فهل 
المخدولين؟الاذلين هم لكنوا إذ الطويلة؛ القرون تلك، في بالله كفرهم 
وارتقىشيعآ، وتفرقوا بدينهم، الاستمساك في لمون المقصر لما ثم 
يسبقلم شأن إلى ووصلوا الصناعات، وفنون المادة علوم في الكفار 

تكنألم قجلأ؟ الترقي وذلك المدنية، تلك عنهم أغنت، هل - مثيل له 
والقتل،والأّتعباد، والاستبداد، والجشع، اكللم، على قائمة حضارتهم 

والتشريد؟والنفي، 
منحلا إذا صررأ ينقل-، المائي الرقي أن على برهان أكر فهذا 

مصالحعليه ائفرطت، دينه مصالح عليه انفرطت، من لأن الحق؛ الدين 
لدلك،.تبحآ دنياه 

بسببالرهمح، ْن إليه وصلوا ما إلى يصلوا لم الملاحية إن نم 
وأحدهمواجتهادهم، حدهم، ذلكا إلى أوصلهم ؤإنما للدين، نبذهم 

غايته.إلى وصل بها أحذ من' التي بالاسبايط 
•للترقى مب الدين ند أن زعم من علك، يرد وبهذا 

بطلانعلى قامحلمة دلالة يدل الصحح اىقلاثم،حيحافالخقل — ٢ 
والكاسب،الغانم أفضل أن على متفقون الصحيحة العقول فأهل الشيوعية؛ 

والعارفالصحيحة، العلوم من العقول به واستنارت القلوب،، اكتسبته ما 
كملبها اتصف—، من التي العالية، والأخلاق الصادق، والإيمان النافحة 







الشيوعية

إلىيدعو الذي العالم إلى يمل ولم المؤمنة الفهلرة بذلك وحسر 
،١١الإيمان.

يعللانوعلى الله، وحدانية على يدل العقل أن لنا يتبين وبهذا 
.عقولهم ومحقاهة الشيوعية، دعاوى 
وسلمتمامآ، عقلك تلغي أن الخرافة وثرمحل حرافة، الشيوعية إن 
.سادتها لتعاليم 

هوى(لآ،:الذي )الصنم مماب مقدمة فى كرومحمان رتشارد يقول 
نيليحس رص الكرملين لشريعة روحه يحضع الشيوعية يدخل من ®فإن 
الخلأصرإ.من شيثآ ذلك 

يصبح- بحرية ويفكر يعمل أن من بدلأ - العقل فإن هذا تم ؤإذا 
الواصحةالحقائق إنكار ؤيمحبح تعارض، ولا تناقش، لا التي للغاية عبدآ 

،٤١وعبادة®.شعيرة 

الأميك؛يناساء س نخة -الق العالم( محر ني يتجر )الل محاب: إل انظر )١( 
كالونرجون ، تحريرْ على أشرف الأرض، لعلبيعات الدولة السنة يمنامحبة 
د.عيه وعلق راجعه صرحان، المجيد عبد الدرداش د. ترجمة موسيما 

المندي.الدين جمال محمد 
محمدترحمة موريسون، كريى لأليف للإيمان( يدعو )العلم •' كتاب إر وانظر 
يرون.القلم دار منثوران من والمحابان الملكي. صالح 

•لليل بعد بالكتاب تعريف محيأتي )٢( 
الحكومةعلى ؤيهللق الحاكم، الشيوعي الحرب نمر على بمللق الكرملين• )٣، 

الروسية.

١صنِره هوى الذي الصنم )٤( 



فطرفد مخلوق فكل الشيوب؛ بطلان على تدل فالفهلرة ّا_اثمه؛لرةا 
عنينصرف ولا تعليم، أو تفكير سبق غير من بخالقه الإيمان على 

يصرفه.ما فلبه على طرأ من إلا الفهلرة هذ0 مقتضى 
والاتجاْالتوحيد، عقيدة على فْلروا جميعأ البشر أن على تدل فالفهلرة 

رأسمالية،أو ماركسية، على يفهلروا ولم ~ وتعالى بحانه - اممه إلى 
أوغيرها.أودارو؛نية،

المهلرة؛لتقرير الكتب، وأنزل الرمل، بعث - وجل عز - الله إن ثم 
المنزلة.؛١،و\لثئ'ءه المكملة بالفطرة وقوامهم العباد فصلاح 
علىيولد إلا مولود ررمامن ت — وملم عليه النه صلى — الّبي قال 
،٢١أويمجاته،ا.أوينصرانه، يهودانه فأبواه الفطرة؛ 

تعالى- يقول - عنه الله رصي - حمار بن عياض حديث وفي 
أتهمؤإنهم كلهم، حفاء عبادي حلمت ررؤإني القدمي: الحديث، في 

،٣١•دينهم؛، عن فاجتاكهم الشتاطن 
عند_ وتعالى تبارك - ربه إلى اللجوء على مجفهلور الإنسان إن نم 

في- اللحد الكافر حش ^ن أي - الإنسان وقع ما فإذا الشدائد؛ 
فهلرما ويبقى ذهنه، من تممياير الخيالامت، فإن — حْلر يه أوأحدق مدة 

مناديآقلبه وعميق نفسه، فرارة ومن صوته، بأعلى ليصيح عليه؛ 
الشملأبن الطل وشفاء ، A٣٧١/ تمة لأبن والتل العقل تعارض درء انظر )١( 

.١ ١ ص الإصلأمة العمدة في ونبذة ، ٧٥~  ٥٧ص
(.٢٦٥٨)وسلم ، ٩٧آ/ الخارى رواء )٢( 
(.٢٨٦٥)ملم رواء )٣( 
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ذاكوعند والجمي، الذهني نشاحله مواصلة من بمحرم وبذلك 
،.١ المجدينا، الأفراد كفاءة بمجموعها الأمة تخر 

شيئآذكر أن بعد — الله رحمه — حسن محمد محمد الدكتور وقال 
ؤيكفيدعاواهم، على الرد مجال هاهنا رروليس ت الشيوعية مساوئ من 
الحيوانية؛إلى البشري بالنؤع تنزل دعوتهم إن إيجاز• فى نقول أن 

فهيإنسان؛ به هو الذي الإنسان؛ فى الروحي الجانب تهمل لأنها 
Iمتباينون فالماس للناموس؛ مجخالفة لانها تحيته\؛ إلى مثيل لا حرافة 

وفطرة.وحالقآ، وذكاء، بدن، قوة 
جغلكمالذي رم ؤ كتابه: محكم فى يقول - وتعالى سبحانه - والله 

صْمطمْإلأإثكمرئ
[.١٦٥]الأنعام: ه وحمم ادمابوإتحسور 

شناالرزق في بمض ض بمنكم فضل والله ؤ ت - قدرته جلن - لنقول 
بيجحدون الك مواءألمغننة فيه فهم ماملك-ا°أينانهم غن يزمم لبدا؛رائي 

[.٧١]الحل: 

الصاةفي محضم' قثثاسهم نحن رتلئ، رحنت، يشمون أهم ؤ ويقول: 
زنكورحنت محرقا بخنتا بخنهم لتثخذ ذرجات بض فوق بمنهم ودفنا الذئتا 

بممحاض:ضُالإشخرئا:ظونئ(ونوًلأأن 
ولمو»همْأواباومرراغلبجاغلبجايظهرون)٣٣( وننارج فضة نمقاض لءوتهمُ 

حءدَزتكمحيبمكثون)ق(ودمها 
،٢١.[ ٣٥-  ٣٢]الزخرف: 

.»_XAالإملأم في الأنمراكة حكم )١( 
. ١٨٤—ص٣٨١حسين محمد محمد د. الغربية والحقارة الإسلام )٢( 
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®دلت_: الله رحمه - الثنمهلى الأمن محمل العلامة الشيح وقال 
منابثهمنحن ؤ — تعالى — كقوله هنا المذكورة الكريمة الآيات هذه 

الأية،ه الريق م يمض على بمفكم فضل والك ؤ وقوله: الأية، ه ششتهم 
والحفلوحلالأرزاق قي الناس تفاوت أن على - الايات مجن ذلك ونحو 

أهلس أحد يتطيع لا القدرية، الكونية الماؤية الله سنن من منة 
لمئتؤنجذ فلن ؤ الوجوم، من بوحه تحويلها ولا ئديلها البة الأرض 

٢١١[.٤٣]فا>: ه  GDحويلأ الله لقن نجد ولن نديلأ الله 
الملاحيةالأن به يتذيع ما أن تحقق ®وبذلك ت ~ الله رحمه - قال 

ابتزازإلى السماوية والرماتل الموات، ولجميع الله لوحود المنكرون 
بينالمساواة بدعوى أملاكهم عن الخاص ملكهم ومع الناس ثروات 
الأحوال.س بحال يمكن لا باطل، أمر - معايشهم قي الناس 

ارسثارهميةمبمالأون ؤإنما يزعمون، الذي ذللثا يقصدون لا أنهم ْع 
تحت،شاءوا كيف فيها ؤيتصرفوا بها ليتمتعوا الناس؛ جمح بأملأك 

عاقلكل يتحققه كما والخدلع، والغرور الكذب، أنولع من كثير ستار 
بلائهم.فى المجتمع ْع وأحوالهم سيرتهم، على معللع 

بجمحالمتمتعون هم إليها ينضم وس الحاكمة القليلة فالهلخمة 
مظلومونحير كل س محرومون الشعب عامة س وغترهم البلاد، حيرات 

ؤالحمير تعلفا كما يعلفون؛يهلاقة بأيديهم كسبوه مجا حش صيء، كل في 
يغتصبونناس يأتي أنه علمه سابق في - وعلا حل - الله علم وقد 

.U٢٤٦/ المشش الأمين محمد للشيخ بالقرآن القرآن إيضاح ش اييان أصواء ( ١١
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—وعلا جل — نهى وقد غنى، وهذا فقتر، هدا أن بدعوى الناس أموال 
تعالى- بقوله ذلك عن ينته لم من وأوعد الدعوى، بتلك الهوى اتاع عن 

يمْأوامانمس->ؤياأيها 
ظووآوإن ميلوا أن الهوئ فلاقعوا بهنا أوق فقتوا؛لله عنياأو° يكن إن والأربص 
،١١[.١٣٥]النماء: ب ( ١٣٠)خيرا مملون بنا كان الله لألأ أوترضوا 

آمنوالما لأسصرباصادةوحاوهااذاللأحدة مم ٤
فىأدركوه فما صيقة؛ دائرة قى المدركة الأمور حصروا وحدها بالمائة 

وأنكروه.نفوه يدركوه ومالم أسوه، وتجاربهم حواسهم 
وماالرسل، به جاءت وما الغسا، علوم أنكروا ذللتا أجل ومن 

٠الكتب يه أنزلّت، 
الخاوركةالأمور أن ذللت، وتجربة؛ شرعأوعقلا، باؤلل، الزعم وهدا 

الأخيارفهناك أحرى؛ مجدارك فهناك الحس؛ أثبته ما على تقتصر لا 
شيء.لكل نيان ذللئا ففي ورمله؛ الله حمر وأحقها وأعلاها الصادقة، 
منالرسل به جاءمحتا ما إلى بالحس الدركة العلوم نستا ؤإذا 

•لجمح، بحر مح، كقطرة كانت - العلوم 
مثلأ؛كالروح يشاهدوها لم ؤإن الناس بها يومحن أشياء هناك إن نم 

يذكرفهل حمادأ؛ الإنسان لأصبح حرجتا لو ذللتا وْع ترى لا فهي 
المحسوس؟في ندحل لا أنها بحجة أحد الروح 

أثرها،الناس يشاهد إنما أحل.؛ شاهدها فهل الكهرباء؛ وكدللت، 

.٢٤٧اليانأنحراء )١( 





^==تءء===^ةءء^؛تةلآزآ(الشيوعية 

بإجماعباطل النفي هدا فإن بدلك؟ علومكم من شيء ينمل لم وأنتم 
أمكابرة® هدا ؤإنما ، العقلاء 

أمروذلك يحصر يكاد لا الشيومن عتل ه-كثرةائتنامحر،افاكاص 
تهاوىفإذا التناقص؛ من فلابد أسامه؛ من باطل فالمبدأ منه؛ لابد 

الأركان.تداعت الأساس 
لعضبعضه ؤيشهد بعضأ، بعضه يثبه فالحق 

متناقضينأهله وتجد بعضأ، بعضه ويهدم فيتناقص، الباطل أما 
أهواله.١في متهافتآ ه، نفمع متناقضا منهم الواحد تجد بل مختلفين، 
الدينإن وهولهم: الدين، محاربة دعواهم تناقضهم على الأمثلة وس 

الشحوب.أفيون 

التوراةتحكمها دينية بدولة اعترفا من أول، روميا فإن ذللثا ومع 
إّرامحل•دولة وهم، ديني، أماس على وقامت المحرفة، 

الثانيةالعالمية الحرب إبان روميا على هتلر صغهل اشتد لما كدللث، 
رتجواؤ^ذا والمادة للصلاة، والعابد المساحي فتح إلى ستالين دعا 

بيشركون)ْث( مز إذا ام إلى نجاهز هالما الدين له نحلمن الله دعوا الملك في 
•[ ٦٥لانمك«وت! 

تزولنم تمملور الأشياء وأن بالحتمياتح، قولهم تناهضهم أمثلة ومن 
ذللئ،.غير أو مبدأ، أو فكرة كانت، سواء 

•٣٢٢ص دالرامن والقواطع الادلت )١( 
.والبراهينوالقواطع الأدلة انغلر )٢( 





^١٣——-٥^الشيوعية

إذافإنه العلم؛ منكلة الخالق فيها اصطرب التي المشكلات نمن 
عليه.المبية الأعمال وصلحت والأفكار، العقائد صحت صح 

أنالعباد عالي فرصتا بل العلم، على حضتا الإسلام وشريحة 
ذللثامع وتكفلتا ودنياهم، ديتهم أمور في النافعة العلوم جمع يتعلموا 

وتفصيلاتها.العلوم محان 
وأماتأصيلأ، أصلتها ما بعل تفصيلا فصلتها فقد الدين علوم أما 
والقواعد.الأصول لها أسستا فقد الدنيوية العلوم 

علمفيجتمع المستقيم؛ الهلريق على الصحح العلم يستر وبهيا 
بالجد.يتعلق ما إلى بالروح يتعلق، وما الدما، علم إلى الدين 

٩[،]١^٠: ه ؤإلأسا ; قال-تعالى. 
٠[ ٤ ]الأحزاب: ب ت0 الشل يهدى وهو الحي بمول والثإ ؤ ت وقال 

الصححةالمائل علم بين الأيتثن هاتين في - وجل عز - فجمع 
إلىالوصلة الميل هداية وهو البراهين علم وبين الماغ، الحقا وهو 
العارف.حمح على البرهنة علم، كل 

الأمور،به تتم حلا؛ حلها قد فالدين والفقر؛ الغنى مشكلات وكذلك، 
أسبابفى الخشروعة الهلرق، لوك بأمر فكما الملمة؛ الحياة وتحصل 

باللهأمر؛الاستعانة فكذللث، . وشخص ومكان زمان لكل الناسبة الرزق، 
بواجباتالعباد يقوم وأن المحرمة، اللرق، تجتو_، وأن تحصيلها، في 

ونحوها.وصدقة، زكاة من الختتوعة الغنى 

العيمع ، التسخط. وترك بالصبر، أمر الفقر حلول عند وكدللثا 



^=ء؛؛ء=ءءامحب

المضرالكل عن ونهى والأعمال المكاسب بأنولع الرزق طلب في 
والدنيا.يالدين 

الخلقظلم عن نهى - للفقر الدافعة الأسباب وفعل بالصبر أمره ومع 
الفقراءدأب هو كما حق بغير حقوقهم وأحد وأعراضهم، دمائهم في 
لمح،لا ^!، ٠٧١

تقومفالثيوعية والصغار؛ الكبار السياسات مشكلات ذلك، ومن 
والاستبداد.الطش على 

بفحلذلك، إلى الوصلة التلرق وذكر بحلها، أمر فقد الإسلام أما 
الأمورفى والمشاورة مفسدته، تييشت، ما وترك مصلحته، نوصحت، ما 

والخثتبهة.المشكلة 

الإسلاميةالشريحة وفي إلا أوجلت دنت، مشكلة من فما وبالجملة 
الوجوم.١جمح في وتستقيم الأحوال، به تصلح بما حلها المحضة 

وتطلها،الشيوعية دعاوى على ترد الأظئاممامفهي قواعد ٧ء 
المحيحةمن هي وأين والأفعال؟ الأقوال في الصدق من الشيوعية فأين 

والعاملين،والأصحاب الجيران، بحقوق والقيام والصلة، والبر، والأمانة، 
.طبقاتهم؟ اختلاف على يهم الإنسان يتصل ومن 

الفحشاء،عن والهي القربى ذي ؤإيتاء والإحسان العدل من هي وأين 
•وأعراضهم؟ وأموالهم دمائهم في الخلق على والغي 

والعقود؟.والحقوق، بالعهود، الوفاء من هى وأين 

٣٤٦ص والراهض والقواطع الأدلة انفلر )١( 



===س===؛=؛=ء===حعج

علىبعضهم وتأليب الطبقات بين العداوات على تقوم دعوة إنها 
بعض•

والتراحم،التوادد على إلا يقوم لا المهلمئن اني الأنوالمجتمع 
والآحى.ص

المادة؛بعلوم الأخلاق وتتهذب النفوس، تتزكى أن يتحل هنا ومن 
تهلورفع • ذلك عر شاهد أكبر والتجارب يتضح، فيه بما إناء فكل 
ؤإصلاحها.النفوس عن.تهذيب العجز كل عجزوا الملاحية علوم 
الشيوعيةأرباب مترة من شيء بنا مر فلقد سيرةادياباصوبت| ٨- 

والعلغيان،والشلهل ال، والفالشذوذ من عليه كانوا وما وأساطينها، 
هبطواحتى ورذائل، شرور من أقاموا وكم فضائل، من هدموا فكم 

قماذاوأصالوا؛ وصلوا واثنقوا، ئثئوا سافلين، أسفل إر بالبشرية 
ومذزو0؟أربابه هؤلاء مذهب، من يرجى 

تصرفاته،المفيه وسفه الرشيد، رشد على الدلائل أكبر إن ثم 
.أعماله ونتائج 

الأنبياءسير مجن هؤلاء سير فأين عليهم؛ تدل الشيوعيين آثار وهذه 
صالحة،عقيدة كل إر البشرية هدوا حيث، وأتباعهم؛ - الملام ليهم ع- 

وعمالرحمة، فانتشرت ذللث،؛ صد عن ونهوا جميل، خلق كل ؤإر 
.بتمام تمامآ الشيوعيين بعكس به، جاءوا ما سبا الصلاح 

صالترية والحضارة والإسلام  ٣٣٧ص والرامن والقواطع الأدلة انفلر )١( 
١٨٤.
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مدارها.قى المدنية نمك التي الجاذبة القوة هو بل تافهة، يورجوانية 
آمنتالتي الشيوعية العقيدة ْع يتناقض تعلمته ما كل كان لقد 
٢١١ه.

تأييدي»إن الشيوعية: مع تجربته بعد فشررآ، لويس ويقول - ب
يقومنظامأ أن ظننت حين آحر حطأ إلى قادُي وفتتي الللفلام السابق 

انآإنأو أفضل، عالمآ يخلق أن يمكن الواسهلة( تبرر قاعدة)الغاية على 
فجرةوأفراد فاجرة، غاية إلى إلا ^۶، لا الفاجرة الوامعلة إن أفضل؛ 

الدكتاتورية®إن قالI أن إلى الرأممالىاا أو البلشفي النظام في مواء 
الألأم.من وعالم الدموع، من وبحر الدماء، من نهر على ترتكز 

تجلبأن — إذأ — تمتطح فكيف القامئة؛ لوسائلها نتائج وكلها 
الخارجي؟أو الداخلي اللام أو الحرية، أو الفرح، 

تخلقأن والبؤس والأكاذبب، والسطوة، للخوف، يمكن كيف 
أفضل.ا ا إن

.٨٢ص هوى الذي الصنم )١، 
سنواتبضع بالتلؤيص واشتغل  ٣١٨٩٦عام فيلادلفيا في ولد فيشر لويس )٢( 

٢١٩٢١عام برلين إلى بوت( )نثويورك ال وأرملته الصحافة، واحترف 
ورغموآسيا، أوروبا بين مهمات في متنقلا عامآ وعشرين حمسة قضى وبمها 

السوفييتي،للاتحاد نصيرأ أصح أنه أبدأإلا الشيوعي الحزب إلى ينقم لم أنه 
الأهلية،الحرب حلال عنها داغ التي الجمهوط لأسانيا نميرأ أصح نم 

و)الخهلروالسياسة( و)الناس العالمية( الثّؤون فى رالوفيتون مؤلفاته بين ومن 
٢٢٠٨ص هوى الذي الصنم انفلر وّتالين( و)غاندي العفليم( 





يةالشيوع 

وبعد:بعده، نى لا من على والسلام والصلاة لله، الحمل 
حهلترةأمور من ه درّفيما درس الفقهي المجمع مجلس فإن 

منالإٌلأمى العالم له يتعرض وما والاشتراكية( الشيوعة )موصؤع 
نشأةصعيد وعلى الدول، كيان صعيد على الفكري الغزو مشكلات 

أحهلارمعآمجن والشحوب الدول تلك له تتعرض وما وعقائدهم، الأفراد 
الخهلير«الغزو هدا مخاؤلر إلى التنبه عدم على تترتب 

الإّلأمىالعالم فى الدول من كثترأ أن الفقهي المجمع رأى ولقد 
المتوردةوالحقاتد الأفكار هده أن خاصة وعقاثديآ فكريآ، فراغآ تعانى 

خللافيها وأحدنت الإسلامية، المجتمعات إلى نفدت بهلريقة اعدت فد 
الإنسانية،للقيم وتحهليمآ والسلوك، التفكير فى وانحلالا الحقاJد، فى 

المجتمع.في الخير مقومات لكل وزعزعة 
واتجاههانغلمها اختلاف على الكبرى الدول أن حليآ ليبدوواصحآ ؤإنه 

له،عداوة للإسلام؛ تنتسب، دولة كل ثمل تمزيق جاهدة حاولت، قد 
أهله.ويقظة امتداده، من وخوفآ 

همامهمين: أمرين على للإسلام المعادية الدول جمح ركزت لدا 
المبدأيعتنق من كل سجحتت، العقائد ميدان ففي والأخلاق(؛ الحقائد 

•الإذاعات له فجدت بالاشتراكتة، كثيرين عند مبدنآ عته المحثر الشيوعي 
حيتآبالحرية،وسمته المأجوؤين، والكتاب البراقة والدعايات والصحف،، 

الألفاخل.من ذللت، وغير وحينآ؛الديمقراطية، بالتقدمية، وحينآ 
والمثلالقيم على ومحاففلة إصلاحات من ذللث، يضاد ما كل ومثئأإ 

•ذللئ، ونحو وانتهازية، وتأخرأ الإسلأمية_رجعية، والتعاليم السامية 



^^؛ء=؛ء==ء=======امحب

ومعمتالجنسين، واحتلامحل الإباحية، إلى دعت، الأخلاق ميدان وفى 
 vقضتامتى أنها المعرفة تمام تعرف، فهي وحرية، تقدمأ، — —أيضأ ذلالئ
واليامئة.والمائية الفكرية الميطرة من تمكنت، فقد والأخلاق الدين على 

مقومات،جمح على التامة اليهلرة من تمكنت، لها ذلك، تم ما ؤإذا 
الفكري،\مرلحأ ذللت، فانبثق تشاء، كما وصر؛فتها والإصلاح، الخير 

بالالا،وأمدته لها، الموالى الجانب، بتقوية وهامت، واليامي، والحقائدى 
الحكم،على ؤيسيهلر مجتمعه، فى يتمركز حتى والدعاية؛ والملاح 

،االحريارت، وكبت، وتشريد، تقتيل من ذللث، بعد يحدُثؤ عما أل( تلا ثم 
كريم•حلق أو دين،، ذي لكل وسجن، 

تتحصنلم إملامية دولأ اجتاح قد الميوعى الغزو كان لما ولهدا 
فىالفقهي الجمع على وكان تجاهه، والأخلاقية الدينية ؛مقوماتها 

تترنباوالتي المخاؤلر، إلى ينبه أن والديني العلمي اختصاصه حدود 
يمختلفإيتم الدي الخْلير واليامي والعقايدي الفكري، الغزو هدا على 

الفقهيالجمع مجلس فإن — وغيرها والعسكرية الإعلامية الوسائل 
تيلي ما يقرر المكرمة مكة في التعقد الإسلامي 
الإسلاميالحالم وشعوبا دول، نفلر لمتا الجمع مجلس يرى 

اعتناقهاوأن للإسلام، منافية الشيوعية أن يقنيآ به الملم من أنه إلى 
والقيمالإنسانية، للمثل هدم وهم، لحباله، الله ارتضاه الدي بالدين كفر 

البشرية.للمجتمعات، وانحلال( الأخلاقية، 

منأنزلتا وقد المماؤية، الأديان خاتمة هم، المحمدية والشريعة 
نذلاموهم، النور، إلى( الظلمايتج من، الناّسمر لإحراج حميد؛ حكيم لدن 



هىوستظل واقتصاديآ، وثقافيآ، واجتمامآ، سياسآ، للدولة كامل 
مزقتالي الشرور جميع من للتخلص - الله بإذن — عليها المعول 

المجتمعاتفي مسما شملهم، وفرقت وحدتهم، وفتت الملمين، 
ظهرا.وراءها جعلته ثم الإسلام، عرفت التي 

الغزومن عنيف هجوم محل هو باليات الإسلام كان وغيره لهدا 
ودوله.ومثله، مبادئه، على القضاء يقصد الخهلير؛ الاشتراكي الشيوعي 

إلىتتنبه أن الإسلامية والشعوب الدول يوصى المجلس فان لدا 
الأمورومنها الختلفة، بالوسائل الال.اهم الخقنر هدا مكافحة وجوب 
الأتية:

المهليقةالتعليم ومناهج برامج جمح قي الرعة بأقصى الغلر إعادة ~ ١ 
والتاهرجالبرامج هن.ه بعض إلى ترب قد أنه ثبتا أن بعد فيها حاليآ 
الإسلاميةالال.ول تحارب مدسوسة مسمومة وشيوعية إلحادية أفكار 

ومرلفين،معلمن، من أبنائيا من نمر يد وعلى دارها، عقر فمحا 
ومرهم•

الإسلامية،الدول فى الأجهزة جمح ش السرعة بأقصى التنلر إعادة 
والخارجيةالداخلية، والتجارة والاقتصاد الإعلام دوائر ش وبخاصة 
أسسهاووضع وتقويمها، تنقيتها أجل من الحلية الإدارات وأجهزة 

الدولكيان حففل على تعمل التي الصحيحة الإسلامية القواعد على 
بينهموتنثر والبغضاء الحقد، من المجتمعات ؤإنقاذ والشعوب، 

والصفاء.والتعاون، الأخوة، روح 
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مدارسإعداد على تعمل أن الإملامية والشعوب بالدول الإهابة — ٣ 
هدالمحاربة الاستعداد أحل من أمناء؛ دعاة وتكوين متخصصة، 

راغبلكل ميسرة عميقة بدرامات ومقابلته ، صور0 بشتى الغزو 
وعلىجهة، من ومخاءلرْ الاجض الغزر حقيقة على بالاحللاع 

أحرى•جهة من وكنوزه الإسلام حماس 
أيفي تكاروا كالما الدعاة وأولئلث، المدارس، هده فإن يم ومن 

الغريبة.المنحرفة الأفكار هده على يقفوا أن يرجى إٌلأمى بلد 
اسنأجل من واقهم،؛ منظم عملمح، علمي، صف يقوم وبدلك 

فيالإسلام مقومات من البقية هده تستهدف التي التيارات جمح صد 
الناس•نفوس 

وبالمنفلماتمكان، كل فى لمين الميعلماء المجلس يهيما كما 
الإلحاديةالأفكار هده بمحاربة يقوموا أن الحالم في الإسلامية والهيئات 
القفاءوتريد وثريعتهم، وعقائدهم، دينهم، ، نستهدفالتي الخْليرة 

والشيوعية،الاشتراكية، حقيقة للناس يوصحوا وأن أوطانهم، وعلى عليهم 
الإسلام.على حرب وأنها 

الحالمين،رب لله والحمد السبيل، وهويهدي الحق، يقول والله 
٠أحمعين وأصحابه (له وعلى محمد سيدنا على الله وصلى 

الريسالرئيس نالي، 
حميدبن محمد بن عبداف الحركان علي بن محمد 



الشيوعية

الأعضاءت

الصوافمحمود محمد ٢— باز بن الله عبد بن العزيز عبد ١" 

مسلبن الله عبد بن محمد ٤- عيمض بن صالح ٣" 
الزرقاءمصهلفى ٦" قبانى رشيد محمد ه~ 
الندوىألهاسمى القدوس عبد ٨" رشيدي محمل ٧" 

جومىبكر أبو ٩" 

ءمْيًي



تنت___ت{
-صفحات من مضى ما حلال الشيوعية عن الحديث نهاية وفى 

الصفحات؛تلك في حاء ما لأهم ملخص هدا 
مائةمن مأحوذة وص الشيؤع، إلى نسبة اللغة في الشيوعية كلمة ١" 

الفلهورعلى فتْللق معان، عدة حول تدور المادة وهده شح، 
والافتراق.والتفرق، والشراكة والعموم، والديؤع، والانتشار 

الفردية،الملكية إلغاء على يقوم نفئام العام؛ الاصعللاح في الشيوعية ٢— 
المكتباتائر وساء والنالمال، في الاشتراك في الناس حق وعلى 

والخروات.

احتلافعلى مرة من أكثر التاريخ قى ًلهرت قديمة فكرة الشيوعية ٣" 
المالشيوعية إلى أفلامحلون دعا فالقد إليها؛ والدعرة تهلبيقها، فى 

بالمالالناس اشتراك إلى دعا حيث منيك بالشتوعية وقال ، والنساء 
القرامْلةالشيوعية إلى دعا كما المزدكية، حركته ونمى والنساء، 
توالتثم الماء، في والاشتراك الإباحية إلى دعوا حث الباؤلمة 

الشيوعيةؤلهرت أن إلى الكتاب من الأفراد يعفى أيدي على الدعوات 
الحديثة.الماركسية 

القرنفى ماركس كارل ها أميهودية حركة الماركسية الشيوعية ~ ٤ 
الشيوعية،زعماء من بعهده حاء من وؤلبقها الميلادي عشر التاسع 
الحياةإلى وتتنلر الفردية، الملكية ؤإلغاء الإلحاد، على وتقوم 
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ار،والنالحديد أهدافها تحقيق إلى ونعى مادي، منظور من 
وسائل.من أوبن ما ويكل 

إنجلز،وفريدياك، ماركس، كارل الماركسية شخصيات أشهر من ه~ 
وبريجيف،وحروتثوف، وتروتاش، وستالين، ولسن، 

الشيوعية.يده على انهارت الذي وحورباتشوف، وأندربوف، 
الذيبالمجتمع يتعلق ما منها عديدة، لآمسابا الشيوعية قامت، اُ~ 

أسابومنها موسيها، شخصية إلى يعود ما ومنها فيه نشأت 
•أحرى خارجة 

الرأسمالي،١^١١٢ ومظالم الكنسي، الهلغيان الشيوعية; قيام أصباب من ٧" 
والهالةالأم، بدين والجهل اليهودي، والمأكر الروحي، والخواء 

للشيوعية.الإعلامية 

 ~A الأفرادمستوى على سواء العالم من كثيرة أماكن في تنتشر الشيوعية
•الدول توى م على أو 

الواهية، وأسس وأصول باطالة، معتقدات على الشيوعية تقوم ٩" 
٠الصحح النقل عن فضلا سليمة، فهلرة ولا صحح، عقل يقرها 

الواسهلةتسوغ فالغاية المصالح؛ على تقوم الشيوعية أخلاق " ١ ■
لديهم•

والغدر،والخيانة، والجبروت البهلش، ; المنمسملة أحلاقهم من — ١ ١ 
الدماء.لسفلث، والتعهلس التعذسب،، في والتفنن والظلم، 

اليهودية،المصالح خدمة أهمها متعددة لاهداف الشيوعية قامت، — ١ ٢ 
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حيثوالرعب؛ الخوف عيثة التطبيق بعد الشيوعي المجتمع عاش " ١٨
كرامةؤإهدار الحرية، شموس وغياب الصارمة، والرقابة التجسس 

الأسرة.نم وتخبط المرأة، 
والانطلاقالجريمة، وحب والأنانية، القلق، منها وبيلة آثار للإلحاد " ١٩

فىالإس•
إثرؤيلأت إلى البشرية وقادت الممليق في الشيوعية أحققت لقد " ٢• 

الدركات.أحهل إلى البشري بالمستوي ونزلت ؤيلأت، 
عليائها.من وهوت الشيوعية سمطت، ذللث، وبعد " ٢١
٠أطوارها وعرف أغوارها، مثر لمن مفاجأة الميوعية سقوط يكن لم " ٢٢
عالها،الرد فى كاف وتصورها إفسادها، عن )عنى الوعة فاد " ٢٣

الشيوعية.مبادئ تقض والواقع والفطرة، الشؤع، وأدلة 
بالله،كفر واعتناقها للإسلام، اف منفكري مذهبا الشيوعية " ٢٤

٠لعباده ارتضاه الذي وبالدين 
.. . الثح.ث،. هذا في جاء ما لأهم ملخص هذا 

يي ي 



اثخاتمة

الصالحاتتتم ينعمته الذي لله الحمد 
'ويعد 

حرنهوما بلايا، من أحدثته ما ومدى الشيوعية يهللان نين فلما 
صرورتهابل المثرية، حاجة مدى لما يتجر - رزايا من المثرية عر 
طريقعر الير لها يكفل الذي القويم، والمهج الحق، الدين إر 

الراحة.وتتحقق العادة، فيها تجد واضحة، مستقيمة 

وارتضاْالله أكمله الذي الإصلأم في إلا يوحد لا ذلك أن ؤيب ولا 
يالأحذإلا الحادة لها تتحقق ور الراحة، البشرية تجد فلن ؛ لعباد0 

الحياة.متاحى جمح عر وتهليقه به، 
منالإسلام دين يه الله حص ما - عليه ؤيبرهن ذلك، يؤكد ومما 

.غيره مذهب أو دين ر توجد لا اش الخصائص 

ومدىوتغريم، الإسلام، تميز نست، التي الخصائص تللئ، ومن 
•ير ما إله البشرية حاجة 

عبادْيصلح يما أعلم — وجل عز — والله الله، عند من جاء أنه ~ ١ 
[.١٤]|J_: ه الخير)u( وهواللطيف، حلى من لابمنم أؤ 

أحلها،محن حلق التي والغاية ونهايته، بدايته، للإنسان يبين أنه ٢— 
واحدةقص ض حلفكم الذي رثكم اقئوا الئاس أيها محا ؤ تعار - فال 

٠[ ١ ]النماء: ه ونساء كثيرًا رجالا يا ونذ زوجها منها وحلى 





إقؤ ت وقال ٨[، ]المنافقون: ه ولانمو٠نص ولرسوله الخزة وش ؤ I وقال 
[.٥١]غاز:^ الأيهأد بموم ويرم اللائيا الصاة واإذين1ذوا؛ي رسلنا كصن 
[.٣^١١]الصافات: ه العابون لهم جدنا وإلأ ؤ ت وقال 

؛يمثطئ١ ما ؤ ت - تعالى - مال ال٠شكلأت، لجمح حي فه أن — ١  •
[.٣٨]الأنعام: ب< هصء من الكتاب 

الا مأحكام على وأصولها بنصوصها الإسلام شريعة اشتمال " ١١
؛بماهىمنالوقاع•

عندبه يقضى ما وأصلح الأمم، به تساس ما أحكم شريعته أن — ١ ٢ 
الحقوق.في التنانع أو المصالح، التباس 

تصلحلا بل وأمة، ومكان، زمان، لكل وصلاحه الإسلام عموم —  ١٣•
إلابه.الأحوال 

والرحمة٠والألفة والأحت٠اع، المحية، دين أنه — ١ ٤ 
والحزم.والجد، العمل، دين أنه — ١ ٥ 

فيهلوجدوا الله همر صد من ولوكان ؤ اكاقص عن يكون ما أبعد أنه - ١٦
[.٨٢اخلأهامحر'اص(ه]س: 

لهمويكفل والتخبهل، والضياع الفوضى، س محتشه يحمي أنه —  ١٧
واممرية.النقية الراحة 

والأخلاق.والقوس والعقول، العلوم يزكى أنه " ١٨
فهووالمو؛ الهداية ودين والرفعة، الكمال دين فهو وبالجملة 

الذيوهو الإصلاح، وجوه من عنه تقصر أو تغفل مجا إلى العقول يهدي 









الشيوعية

الرابعالفصل 
مزاعمهاعلى والرد الشيوعية، بطلان 

٩٧الشيوعية آثار الأول! المبحث 
٩٧التيق بعد الشيوعية أولأت 
١٠٧الإلحاد عر الخزنة الأتار ثانيآ: 
١١٢الشيوعية مقوط 'اكآ: 

١١٤. .إليها الاشاء وحكم الشيوعية، مزاعم عر الرد الثاني: المحث 
١١٤الشيوعية مزاعم على الرد أولأ• 
١٣٦. ...المقهى الج«ع فتوى - الشيوعية إر الانتماء حكم ثانيآت 

١٤٢الحث حلاصة 

١٤٦الخاتمة 

١٥٠المحتؤيات 

يي ي




