شوقي أبو خليل

حول مقولة الدين أفيون الشعوب

حول مقولة الدين أفيون الشعوب
مقتبس من كالم للدكتور شوقي أبو خليل رمحه اهلل تعاىل
قال صاحيب املغفل :الدين أفيون الشعوب!! قلت جميباً :اللهم نعم ..اللهم نعم ..اللهم
ُ
وألف نعم .فدهش الرجل واحتار ،لقد توقع مين غري هذا الكالم ،فقال :أنت موافق على أن
الدين أفيون الشعوب؟! قلت له :نعم ..أنا موافق على هذا القول ،أو على هذه النظرية اليت
ظهرت يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر .قال :وكيف ذلك؟ قلت :قيلت هذه العبارة
حبق أوربة عندما عطلت الكنيسة فيها العقل ومجدته ،وشكلت طبقة من اإلكلريوس متميزة،
ظهر منها ،ما ال يليق هبا ..وخاضت صراعاً عنيفاً بني العلم والدين ،وقالت لإلنسان(( :أطع
وأنت أعمى)) ..لذلك جاهبت العلماء ،وحرقت بعضهم.
وعلى سبيل املثال :جعلت القول بكروية األرض ودوراهنا جرمية .هذه األحوال املعطلة
للعقل ،والصادة عن العلم ،والواقفة عقبة كأداء يف سبيل تقدمه ،حيق فيها ما قيل عنها.
أما الدين الذي جعل من تعاليمه تقديس العقل وتكرمي العلم والعلماء يف أي اختصاص..
فال ينطبق عليه القول ..إن الدين الذي من تعاليمه{ :قُل هاتُواْ ب رهانَ ُكم إِن ُكنتم ِ ِ
ني}
صادق َ
ُْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
َّ ِ
ين
البقرة  ،111ال ينطبق عليه القول املذكور .والدين الذي جعل من مبادئه{ :يَ ْرفَ ِع اللَّهُ الذ َ
آمنُوا ِمن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا الْعِْلم درج ٍ
ات َواللَّهُ ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِريٌ} اجملادلة  .11ال ينطبق عليه القول
َ ََ َ
َ
َْ َ
املذكور.
إن الدراسة اليت عُممت متت على واقع أوربة يف القرنني املاضيني ..فالقول الصحيح:
قلت :يا صاحيب ،سأضع بني يديك شواهد وأدلة من
((الدين  -يف أوربة  -أفيون الشعوب))ُ .
إسالمنا ،كل واحد منها كاف لرد التعميم القائل(( :الدين أفيون الشعوب)).

1

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

شوقي أبو خليل

حول مقولة الدين أفيون الشعوب

 -1يقول اهلل عز وجل يف حمكم التنزيل{ :الَّ َخْي َر ِيف َكثِ ٍري ِّمن ََّّْن َو ُاه ْم إِالَّ َم ْن أ ََمَر
ِ
ٍ
ك اب تَ غَاء مرض ِ
بِ ٍ
ني الن ِ
ات اللّ ِه
َْ َ
صالَ ٍح بَ ْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
َّاس َوَمن يَ ْف َع ْل ذَل َ ْ
َ
فَسو َ ِ ِ
َجراً َع ِظيماً} النساء  .111دين جيعل اجملالس اليت ليس فيها إصالح
ف نُ ْؤتيه أ ْ
َْ
للمجتمع ال خري فيها ،دين ليس أفيوناً ،إنه دين اجملتمع الفاضل املتكافل املتحاب.
 -2دين جيعل من مبادئه{ :وأَن لَّيس لِ ِْإلنس ِ
ان إَِّال َما َس َعى} النجم ، 93دين ينبذ
َ
َ ْ َ
الكسل والتواكل ،وحيب السعي والعمل ..استعاذ نبيه (صلى اهلل عليه وسلم) من
اجلنب والبخل والعجز والكسل ..دين جيعل السعي مبدأ ،والعمل أساساً ..دين ليس
أفيوناً.
{وقُ ِل ْاع َملُواْ فَ َسيَ َرى اللّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوالْ ُم ْؤِمنُو َن}
 -9دين جيعل من تعاليمهَ :
التوبة  ،101دين يقدس العمل ويأمر به ،دين احلركة الدائبة يف طلب الرزق
احلالل ..ليس أفيوناً.
ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَي ِ
ك ُرطَباً َجنِيّاً ،فَ ُكلِي
ْ
 -1دين ورد يف دستورهَ :
{وُهِّزي إلَْيك ِب ْذ ِع الن ْ َ
َوا ْشَرِِب َوقَ ِّري َعْيناً} مرمي  ،22-21فدين يعلم أتباعه ،أال تواكل ،وأنتم يف أضعف
حالة من القوة والنشاط ،لن يصلكم رزقكم إال بالعمل ،قدموا طاقتكم ،وابذلوا ما
يف وسعكم ..دين حياة ،وليس أفيوناً ..فاخلطاب يف اآلية الكرمية ملرمي ،وهي يف
ساعة الوالدة ..ومع ذلك مل يرسل اهلل هلا رزقها دون حركة وعمل ..بل قال هلا:
ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَي ِ
ك ُرطَباً َجنِيّاً} ،وهذا تعليم للمؤمنني ..أال
ْ
َ
{وُهِّزي إلَْيك ِب ْذ ِع الن ْ َ
رزق بدون سعي فال رطب بدون هز جذع النخلة ..فدين هذه تعاليمه ،هل هو
أفيون؟ ال أحسب عاقالً يقول هذا.
 -1قال نيب اإلنسانية صلى اهلل عليه وسلم{ :ألن يأخذ أحدكم أحبُله (مجع حبل)
ف اهلل هبا وجهه ،خري
مث يأيت اجلبل فيأيت حبزمة من حطب على ظهره فيبيعها في ُك ّ
له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه}.
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وقال عليه الصالة والسالم{ :ما أكل أحد طعاماً قط خرياً من أن يأكل من عمل
يديه ،وإن نيب اهلل داود (صلى اهلل عليه وسلم) كان يأكل من عمل يده}.
{من بات كاالً من عمل يده ،بات مغفوراً له}.
وقال صلى اهلل عليه وسلمَ :
وملا رأى عليه الصالة والسالم صحابياً يده خشنة قال له :ما هذا الذي أرى
أضرب وأعمل وأنفق على عيايل..
بيدك؟ ،فقال الصحاِب :من أثر املر واملسحاة،
ُ
فسر النيب الكرمي ،وقدر اليد العاملة ف َقبِلَها كما يف إحدى الروايات .وقال{ :هذه
ّ
يد ال متسها النار}.
ُ
فهل دين فيه هذا التقدير من نبيه للعمل والعمال ،دين ختدير وأفيون؟ أيقول عاقل
هذا؟؟!! علماً أن من صريح تعاليمه{ :إن اهلل يكره العبد البطال} و {إن اهلل حيب
املؤمن احملرتف}.
 -2ورد يف احلديث الشريف{ :املؤمن كيس فَطن حذر} ومعىن املؤمن الكيس:
املؤمن العاقل املدرك ..أما املؤمن الفطن :فاملؤمن الذكي النبيه (ليس باخلب واخلب
ال خيدعه) ..منتهى اليقظة والتنبه ..فأين التخدير واألفيون؟ اإلسالم عقل مدرك،
وفطنة وذكاء.
 -7كان عمر (رضي اهلل عنه ) يرى الرجل فيسأله عن مهنته ،فإذا قال ال مهنة يل،
سقط من عينه وكان (رضي اهلل عنه) يقول( :ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق،
ويقول :اللهم ارزقين ،فإن السماء ال متطر ذهباً وال فضة).
ونظر (رضي اهلل عنه) إىل رجل مظهر للنسك متماوت ،فخفقه بالدرة ،وقال :ال
ُمتت علينا ديننا ،أماتك اهلل.
(من أحيا أرضاً ميتة فهي له}.
وقال عمر على املنربَ :
9

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

شوقي أبو خليل

حول مقولة الدين أفيون الشعوب

وكان يشجع الناس على استقطاع األرض الفالة ،بغية إعمارها ..فأين التخدير
واألفيون ..واإلسالم عمل وعزة وإعمار.
 -8قال صلى اهلل عليه وسلم{ :اللهم بارك ألميت يف بكورها} ،فاإلسالم نبذ
للكسل ،ومهة عالية يف استقبال هنار جديد ،خاصة أن عشرات اآليات الكرمية
حتض على استعمال العقل والتفكري واليقظة.
َ -3من يقول( :الدين أفيون الشعوب) حبجة عقيدة القدر نقول له كلمات :عقيدة
القدر ال تفرض أنت معناها علينا ،املنطق يقول :حنن نفهمك ماذا نفهم منها ،حنن
نشرحها لك ،ولست أنت الذي تفسرها بشكل يتناسب مع أهوائك .اإلميان
بالقدر ..إتيان باألسباب على أكمل الوجوه ..مث توكل على مسبب األسباب ،وإن
حدث ما يُسيء املرء وينغص معيشته ،فالقدر يُبيد احلادثة املزعجة ،وحيفز مهته من
جديد الستقبال أيامه املقبلة بيقني الواثق بالفوز ،وبأمل جديد يدفعه للمحاولة من
جديد ..فليست عقيدة القدر معطلة للهمة ،باعثة للكسل والتواكل ..لقد كانت
عقيدة القدر قوة دافعة إىل األمام ،للجهاد ،للفتوح ،لالستشهاد.
 -10وأخرياً ..واألدلة الداحضة كثرية ..خنتتم هذا البحث بقولنا :لقد كانت هذه
األمة يف أفيون ،يف خمدر ..عندما كان بأسها بينها شديد ،وعدوها يرتبع فوق
أرضها يف العراق والشام واليمن خمدرة عن عدوها بثاراهتا وغزوها ..سكرانة يف
تفاخر أجوف ،وعظمة مفتعلة ..فجاءها املوقظ ،جاءها احمليي ،جاءها املنشط،
جاءها احلافز ،جاءها املنبه ..لقد المست (اهلل أكرب) أمساع العرب فأيقظتهم..
وجاءت تربية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأحيتهم ..وجعلت حب املعايل هدفاً
فتح ّفز املارد املسلم ..فإذا جيشه يف الصني شرقاً ،ويف قلب فرنسة غرباً .فدين جيعل
العرب الذين كانوا ضائعني يف جزيرهتم يفتحون العامل بعقيدة إخاء وحمبة ،إنسانية
وعزة ..ليس أفيوناً قوالً واحداً ،غري قابل للنقاش.
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فلو كان اإلسالم أفيوناً ملا وصل به املسلمون إىل الصني واهلند وأندونيسية ،وال إىل قلب
روسية وكل سيبريية ،وال إىل ثلثي القارة اإلفريقية ..ونقول :إن كل عقيدة ،ولو أهنا
ادعت العلمية ،وجعلتها شعاراً براقاً ،وجعلت من أتباعها نسخاً ((كربونية)) من عقل
إنسان خيطئ ويصيب ..بل جعلتهم آالت انعدمت فيهم الروحانية ..يشقون ويتعبون
وحيلمون ِبنة موعودة ،وفردوس منتظر ،بينهم وبينها اختالف يف االجتاه قدره مئة
ومثانني درجة .مثل هذه العقيدة ،ولو ادعت العلمية ،واهتمت غريها ِبا اهتمت ..هي
أفيون الشعوب ..واملصيبة أكرب عندما نعلم أهنا غارقة يف خمدراهتا ونراها تنطق وهي هبذه
احلال ،أن غريها ُخمدر ،وهي اليقظة العلمية..
رحم اهلل العقاد ،عندما اطلع على فكر وفلسفة هؤالء ،مث كتب كتابه (املذاهب اهلدامة
أفيون الشعوب)!!؟
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