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 احملاضرة الثالثة
 

 
 
 

التعريف : أوال
 مذىب فكري يقـو على اإلحلاد وأف ادلادة ىي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع :الشيوعية

.  الطبقات وبالعامل االقتصادي
 

وتدخل , مذىب اقتصادي اجتماعي يقـو يف أساسو على القضاء على ادللكية الفردية:الشيوعية
الدولة الفعاؿ يف حياة األفراد وإخضاعهم إلشرافها وتوجيههم مادياً وفكرياً وادلبدأ األساسي ذلذا 

  ((ولكل بقدر حاجتو, من كل بقدر قوتو ))ادلذىب يتخلص يف 
 وىي فلسفة وضعها فردريك أصللز وكارؿ ماركس يطوؿ شرحها, أبرز معادلها يف رلاؿ السياسة أهنا 
تعتمد على إقامة نظاـ ديكتاتوري ديتلك كافة وسائل اإلنتاج يف البالد ويقـو بتقسيم وتوزيع ادلهاـ 

 . واألجور على العماؿ 
 

وظهرت الشيوعية يف أدلانيا على يد ماركس وإصللز, وجتسدت يف الثورة البلشفية اليت ظهرت يف روسيا 
وقد تضرر ادلسلموف . ـ بتخطيط من اليهود, وتوسعت على حساب غريىا باحلديد والنار1917سنة 

. منها كثرياً, وىناؾ شعوب زليت بسببها من التاريخ
ولقد ظلت الشيوعية قرابة سبعني عاما يف صولة وجولة قوية مزبدة حيسب ذلا حساهبا إىل أف أذف اهلل 
بزواؿ قوهتا بقدرتو وحده إذ ما كاف أحد يفكر يف النيل منها, فإذا هبا يأتيها حتفها بظلفها على يد 

وأفل صلمها وجربوهتا " ميخائيل جورباتشوؼ " آخر زعيم دلا كاف يسمى باالحتاد السوفييت وىو 
. وثارت الشعوب واقتصوا من كل الظادلني

 

وأصبحت اآلف يف ذمة التاريخ, بعد أف ختلى عنها االحتاد السوفييت, الذي تفكك بدوره إىل دوؿ 
.  مستقلة, ختلت كلها عن ادلاركسية, واعتربهتا نظرية غري قابلة للتطبيق

الشيوعية 
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أسباب قيام الشيوعية : ثانيا 

 قامت الشيوعية احلديثة, ونشرت مذىبها اإلحلادي, فامتد رواقو إىل كثري من بلداف العامل, وذلك    
يعود ألسباب عديدة, منها ما يتعلق باجملتمع الذي نشأت فيو, ومنها ما يتعلق بشخصية مؤسسيها 

وفيما يلي تفصيل لتلك األسباب اليت أدت إىل قياـ . ومنفذيها, ومنها أسباب خارجة عن ذلك
. الشيوعية

الذي حارب العلم والعقل ومكن للجهل واخلرافة, وأعاف احلكاـ الظلمة, : الطغيان الكنسي - 1
وفرض على الناس الضرائب والعشور وما إىل ذلك شلا قامت بو الكنيسة األوروبية فكاف أف قامت 

. الشيوعية كردة فعل لذلك الطغياف
 
- حيث طغى الرأمساليوف وأفسدوا واستبدوا؛ فقاـ الشيوعيوف : مظالم النظام الرأسمالي - 2

. مبحاولة اإلصالح- بزعمهم 
 
 فلما قصَّر ادلسلموف يف أداء رسالتهم, يف تبليغ الدعوة :غياب المنهج الصحيح عن أوروبا - 3

غاب اإلسالـ عن ساحة أوروبا, فمكن ذلك لنشأة الشيوعية وغريىا من االجتاىات - وقوامة البشرية 
. والنظريات وادلبادئ

 
إذ الكنيسة ال تقدـ منهجاً يزكي النفس, وجيلب السعادة والطمأنينة لألفراد : الخواء الروحي - 4

. واجملتمعات, شلا جعل النفوس هتفو إىل ما ينقذىا شلا ىي فيو من القلق واالضطراب واحلرية
 
ْستَػْعَمرة, وذلك عن : االستعمار وما خلفه من دمار - 5

ُ
فلذلك أثره الواضح يف اضلطاط الشعوب ادل

. طريق الكبت وقفل باب احلرية, شلا أفسح اجملاؿ لنشر الشيوعية
 
فاليهود يتآمروف على العامل وخيططوف إلفساده؛ دتهيداً للسيطرة عليو, وشلا : المكر اليهودي - 6

.  يقوموف بو يف ذلك السبيل استغالؿ ادلذاىب اذلدامة والتمكني ذلا
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- فهذا من أكرب أسباب اإلحلاد, وإال فمن عرؼ ما جاء بو اإلسالـ : الجهل بدين اإلسالم - 7
استحاؿ أف يقع منو اإلحلاد؛ فإف الدين بطبيعتو وما اشتمل عليو من الرباىني - ولو معرفة يسرية 

يضطر صاحبو إىل االعرتاؼ بوحدانية اهلل, وبطالف ما ناقض ذلك؛ فال جتد ملحداً إال وىو معرض, 
.  أو مكابر, أو معاند 

 
فمما ساعد على قياـ الشيوعية ما قاـ بو أرباهبا من دعاية : الهالة اإلعالمية والدعاية القوية - 8

وىالة لتحسني ضاللتهم, وترويج مذىبهم, فإذا مسع اجلاىل عن ذلك ىالو األمر, واغرت بالشيوعية, 
. وظن صدقها مع أف كل عاقل منصف يعلم بطالهنا وزيفها

فالشيوعيوف زعموا أف ما جاؤوا بو ىو الرقي والتقدـ والتجديد وما أشبو ذلك من العبارات 
. الفضفاضة

 
مل يقبلو, ومل يصغ - ولوال أف باطلهم ُزْخِرَؼ وُروَِّج لو من قبل الدعايات ادلضللة, والدوؿ ادلنحرفة     

. إليو أحد؛ ألف حججهم أوىن من بيت العنكبوت
 
فما يقـو بو الشيوعيوف من حبث علمي جاد مستند على أدلة مغرية صار : االنقالب الصناعي - 9

أف الرتقي الدنيوي دليل على أف أىلو على - جبهلهم - سبباً الغرتار كثري من اخللق هبم؛ حيث ظنوا 
. حق وصواب يف كل شيء

فإذا رأى اجلاىل حاؿ ادلسلمني وما ىم عليو من الضعف واذلواف, ورأى حاؿ الكفار وما ىم عليو   
صار ذلك فتنة لو, فظن أف - من القوة والتفنن يف الصناعة, ورأى أمم األرض تذعن وتسلم ذلم 

. الكفار على حق, وأف ادلسلمني على ضالؿ
ولقد جهل ىؤالء, بل لقد ضلوا ضالالً مبيناً بذلك الزعم؛ ألنو ال تالـز بني التقدـ الصناعي وصحة 

ادلعتقد وادلبدأ؛ فقد يكوف اإلنساف من أمهر الناس يف أمور الطبيعة وىو أجهل من محار أىلو يف 
الدين واألخالؽ, واألمور النافعة يف العاجل واآلجل؛ فمسألة التقدـ ادلادي مسألة مهة ودأب, وجد 

. ليس إال
وذلذا دلا خلت حبوثهم وسلرتعاهتم من روح الدين وحكمتو صارت نكبة عليهم, وعلى البشرية مجعاء؛ 

. بسبب ما ترتب عليها من احلروب اليت مل يشهد ذلا نظري
. ولقد عجز ساستها ونُظَّارىا أف ينظموا للبشر حياة مستقرة عادلة طيبة
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فهذا كارؿ ماركس مؤسس الشيوعية كاف حرباً يهودياً, وكاف : شذوذ مؤسِّسيها وانحرافهم - 10
سلفقاً يف شؤونو اخلاصة, وكاف ذا طبيعة ميَّالة للهدـ والفساد, كما كاف على مستوى عاؿ من الفساد 

. اخللقي والسلوكي
, فأخرجت أكلها الننت النكد    . كل ىذه العوامل وغريىا حتركت يف نفس ىذا اجملـر
. ومثل ذلك يف شأف بقية زعماء الشيوعية ومنفذيها كلينني, وستالني, وغريىم  

. وباجلملة فأقل ما يقاؿ عن الشيوعية أهنا عقوبة إذلية للبشرية بسبب دتاديها يف الغواية والضالؿ
 
 

األفكار والمعتقدات : ثالثا
: نؤمن بثالثة: إنكار وجود اهلل تعاىل وكل الغيبيات والقوؿ بأف ادلادة ىي أساس كل شيء وشعارىم 

. اهلل, الدين, ادللكية اخلاصة, عليهم من اهلل ما يستحقوف: ماركس ولينني وستالني, ونكفر بثالثة
وينتهي ىذا الصراع  (الرأمساليني والفقراء)فسروا تاريخ البشرية بالصراع بني الربجوازية والربوليتاريا 

. حسب زعمهم بدكتاتورية الربوليتاريا
حياربوف األدياف ويعتربوهنا وسيلة لتخدير الشعوب وخادماً للرأمسالية واإلمربيالية واالستغالؿ مستثنني 

!! من ذلك اليهودية ألف اليهود شعب مظلـو حيتاج إىل دينو ليستعيد حقوقو ادلغتصبة
. حياربوف ادللكية الفردية ويقولوف بشيوعية األمواؿ وإلغاء الوراثة

. ترتكز اىتماماهتم بكل ما يتعلق بادلادة وأساليب اإلنتاج
إف كل تغيري يف العامل يف نظرىم إمنا ىو نتيجة حتمية لتغرّي وسائل اإلنتاج وإف الفكر واحلضارة 

. والثقافة ىي وليدة التطور االقتصادي
. يقولوف بأف األخالؽ نسبية وىي انعكاس آللو اإلنتاج

. حيكموف الشعوب باحلديد والنار وال رلاؿ إلعماؿ الِفكر, والغاية عندىم تربر الوسيلة
. يعتقدوف بأنو ال آخرة وال عقاب وال ثواب يف غري ىذه احلياة الدنيا

. يؤمنوف بأزلية ادلادة وأف العوامل االقتصادية ىي احملرؾ األوؿ لألفراد واجلماعات
. يقولوف بدكتاتورية الطبقة العاملة ويبشروف باحلكومة العادلية

. تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف وتسعى إلثارة احلقد والضغينة بني العماؿ وأصحاب األعماؿ
. الدولة ىي احلزب واحلزب ىو الدولة
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تكوف ادلكتب السياسي األوؿ للثورة البلشفية من سبعة أشخاص كلهم يهود إال واحداً وىذا يعكس 
. مدى االرتباط بني الشيوعية واليهودية

تنكر ادلاركسية الروابط األسرية وترى فيها دعامة للمجتمع الربجوازي وبالتايل ال بد من أف حتل زللها 
. الفوضى اجلنسية

ال حيجموف عن أي عمل مهما كانت بشاعتو يف سبيل غايتهم وىي أف يصبح العامل شيوعياً حتت 
إف ىالؾ ثالثة أرباع العامل ليس بشيء إمنا الشيء اذلاـ ىو أف يصبح الربع : "قاؿ لينني. سيطرهتم

وىذه القاعدة طبقوىا يف روسيا أياـ الثورة وبعدىا وكذلك يف الصني وغريىا حيث ". الباقي شيوعيِّا
أبيدت ماليني من البشر, كما أف اكتساحهم ألفغانستاف بعد أف اكتسحوا اجلمهوريات اإلسالمية 

. األخرى كُبخاري ومسرقند وبالد الشيشاف والشركس, إمنا ينضوي حتت تلك القاعدة ااإلجرامية
يهدموف ادلساجد وحيولوهنا إىل دور ترفيو ومراكز للحزب, ودينعوف ادلسلم إظهار شعائر دينية, أما 

. اقتناء ادلصحف فهو جردية يعاقب عليها بالسجن دلدة سنة كاملة
لقد كاف توسعهم على حساب ادلسلمني فكاف أف احتلوا بالدىم وأفنوا شعوهبم وسرقوا ثرواهتم 

. واعتدوا على حرمة دينهم ومقدساهتم
. يعتمدوف على الغدر واخليانة واالغتياالت إلزاحة اخلصـو ولو كانوا من أعضاء احلزب

 
 

معالم الشيوعية وخصائصها : رابعا 
الشيوعية فكرة قددية ظهرت يف التاريخ أكثر من مرة على اختالؼ يف تطبيقها, والدعوة إليها؛ - 

فلقد دعا أفالطوف إىل شيوعية ادلاؿ والنساء, وقاؿ بالشيوعية مزدؾ حيث دعا إىل اشرتاؾ الناس 
بادلاؿ والنساء, وتسمى حركتو ادلزدكية, كما دعا إىل الشيوعية القرامطة الباطنية حيث دعوا إىل 

اإلباحية واالشرتاؾ يف النساء, مث توالت الدعوات على أيدي بعض األفراد من الكتاب إىل أف ظهرت 
. الشيوعية ادلاركسية احلديثة

 
 حركة يهودية أسسها كارؿ ماركس يف القرف التاسع عشر ادليالدي وطبقها من :الشيوعية ادلاركسية- 

جاء بعده من زعماء الشيوعية, وتقـو على اإلحلاد, وإلغاء ادللكية الفردية, وتنظر إىل احلياة من منظور 
. مادي, وتسعى إىل حتقيق أىدافها باحلديد والنار, وبكل ما أوتيت من وسائل
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من أشهر شخصيات ادلاركسية كارؿ ماركس, وفريديك إصللز, ولينني, وستالني, وتروتسكي, - 

. وخروتشوؼ, وبرجينيف, وأندربوؼ, وجورباتشوؼ, الذي اهنارت على يده الشيوعية
 

قامت الشيوعية ألسباب عديدة, منها ما يتعلق باجملتمع الذي نشأت فيو, ومنها ما يعود إىل - 
. شخصية مؤسسيها, ومنها أسباب خارجة أخرى

 
. الشيوعية تنتشر يف أماكن كثرية من العامل سواء على مستوى األفراد أو على مستوى الدوؿ- 
 

يقرىا عقل صحيح, وال فطرة  تقـو الشيوعية على معتقدات باطلة, وأصوؿ وأسس واىية, ال- 
. سليمة, فضالً عن النقل الصحيح

 
. أخالؽ الشيوعية تقـو على ادلصاحل؛ فالغاية تسوغ الواسطة لديهم- 
 

البطش, واجلربوت واخليانة, والغدر, والظلم, والتفنن يف التعذيب, والتعطش : من أخالقهم ادلنحطة- 
. لسفك الدماء

 
قامت الشيوعية ألىداؼ متعددة أمهها خدمة ادلصاحل اليهودية, ونشر اإلحلاد, وبث اإلباحية, - 

. والقضاء على احلياة األسرية, ومعارضة ادللكية الفردية
 

الشيوعية تقف ضد اإلسالـ, وتعاديو أشد ادلعاداة, وذلا طرؽ عديدة يف حرب اإلسالـ وأىلو, - 
. هبدؼ القضاء ادلرـب على اإلسالـ, أو احلد من انتشاره

 
. قامت الشيوعية بأعماؿ فظيعة, ورلازر رىيبة, وحصل للمسلمني بسببهم نكبات عديدة- 
 

تسللت الشيوعية إىل بالد ادلسلمني واعتنقها ودعا إليها فئاـ من ادلسلمني بسبب الدعاية القوية, - 
واضلراؼ كثري من ادلسلمني عن دينهم, وتقصريىم يف الدعوة إليو, واجلهاِد يف سبيل اهلل, وبسبب 
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اذلزدية النفسية, وكثرة اخلالفات, وانتشار البدع واخلرافات, وبسبب سقوط اخلالفة اإلسالمية, وخيانة 
العمالء, وتركيز الغرب على إفساد ادلرأة والتعليم واإلعالـ يف بالد اإلسالـ إىل غري ذلك من 

. األسباب
 

دلا قامت الشيوعية أسفرت عن وجهها الكاحل, فلم تطبق ما دعت إليو من العدؿ وادلساواة, وغري - 
ذلك, وإمنا كانت دعاواىم رلرد شعارات براقة خيدعوف هبا السُّذَّج؛ فلقد وقعوا يف الطبقية, والتسلط, 

. واالستبداد
 

لقد أخفقت الشيوعية يف التطبيق وقادت البشرية إىل ويالت إثر ويالت, ونزلت بادلستوى البشري - 
إىل أحط الدركات, وبعد ذلك سقطت الشيوعية وىوت من عليائها,ومل يكن سقوط الشيوعية 

. مفاجأة دلن سرب أغوارىا, وعرؼ أطوارىا
 

فساد الشيوعية يغين عن إفسادىا, وتصورىا كاٍؼ يف الرد عليها, وأدلة الشرع, والفطرة, والواقع - 
. تنقض مبادئ الشيوعية

 


