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 اإلسالمي السياسي للنظام مخالفة أنظمة                          

 العلمانية

 :العلمانية تعريف
 هذا استخدم وقد(  secularism سكيوالريزم)  لكلمة ترجمة هي العلمانية
 بمعنى الكنيسة ممتلكات علمنة إلى يشير الداللة محدود معنى في بداية المصطلح

 جون" يد على ذلك بعد اتسع الكلمة معنى أن إال دينية، غير سلطات إلى نقلها
 خالل من اإلنسان حال إصالح بإمكانية اإليمان: " بأنها العلمانية فعّرف" هوليوك
 كتاب عن"  الرفض أو بالقبول اإليمان لقضية التصدي دون المادية، الطرق

 .11 ص المجهر تحت العلمانية
 فصل معناه ليصبح آخرين مفكرين عند كثيرا تقلص للعلمانية المفهوم هذا أن غير
 أكثر من وهو(  separation of church and state)  الدولة عن الدين

 المؤسسات فصل"  يعني وهو الشرق، في أو الغرب في سواء شيوعا ً التعاريف
 في العلمانية تحصر وبذلك( "  الدولة)  السياسية المؤسسات عن(  الكنيسة)  الدينية
 . فحسب االقتصادي وربما السياسي المجال

 واعتباره الدين عن البعد تعني العلمانية وأصبحت بعد، فيما تطور المفهوم هذا إن ثم
 العامة الحياة بشؤون له عالقة وال الكنيسة، أو المسجد في محصورة روحية عالقة

 .والخاصة

 بأمرين أوروبا في نشأتها أسباب وبيان العلمانية، تعريف من نخرج أن ونستطيع
 : األهمية في غاية
 وتمثل للدين، صريحا تناقضا تشكل العلمانية إن:  فنقول بالتعريف، يتعلق فيما األول

 هلل خالصة السلطة السماوية األديان تعطي فبينما اإللهية، للسلطة حقيقية منازعة
 يد في ذلك تضع العلمانية المقابل في نجد واإلنسان، الكون تصريف في سبحانه
 يحدد من وهو والقوانين، النظم لها ويضع لنفسه يشّرع من فهو نفسه، اإلنسان
 لهذه ونظرا ، الدين عن تام غنى في ، والمضار والمصالح ، والشر الخير قَِيمًَ لنفسه

 وبين - خاصة اإلسالمي والدين - عامة األديان بين الكبير والتنافر الصريح التناقض
 . منه مارق الدين، من خارج المعنى بهذا العلماني أن على العلماء نص العلمانية

 كانت وإن وهي الغربي، المجتمع في العلمانية ظهور بأسباب يتعلق ما:  الثاني األمر
 إلى المسيحي تدفع أن ينبغي كان األسباب تلك أن إال موضوعية تكون قد أسبابا
 . الدين ومعاداة اإللحاد إلى تدفعه أن ال الحق، الدين عن البحث

 في العلمانية بروز إلى أدت التي األسباب تلك أن وهو به، التذكير ينبغي آخر وأمر
 ليس اإلسالمي فالدين اإلسالمي، الشرق في ألبتة وجود لها يكن لم الغربي، المجتمع

 الدين كرجال ظلمة إقطاعيين يكونوا لم اإلسالم وعلماء ، المحرفة كالنصرانية
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 بل الكنيسة، كموقف للعلم مصادما موقفا ليس العلم من اإلسالم وموقف المسيحي،
 والبحث منه، االستزادة إلى الداعي عليه، الحاث موقف العلم من اإلسالم موقف
 الخرافة ينكر دين الوقت ذات في وهو ودنياهم، دينهم في للناس نافعا دام ما عنه،

 . الكنيسة تعاليم خالف على العقل قيمة ويعلي ويحاربها،

 أن حين في وحكمتها، الحياة مجاالت استوعبت وشريعة عقيدة دين فاإلسالم
 روحي جانب فهي التشريعي، المجال من كبير حد إلى خالية المحرفة النصرانية
 وسلوكهم، حياتهم تنظم تشريعات على الناس يبحث أن الطبيعي فمن وعليه أخالقي،

 ظهور إلى أدت التي األسباب هذه كل المحرفة، النصرانية في يجدوه لم ما وهو
 والسؤال اإلسالمي، الشرق في سبب منها يوجد ال المسيحي، الغرب في العلمانية

 لم الغرب في العلمانية ظهور إلى أدت التي األسباب أن دام ما هنا نفسه يفرض الذي
 وفي ، إليها ونساق ، علينا ُتفرض فلماذا اإلسالمي الشرق في بعضها ولو يتوافر
ً.وكفاية غنية ديننا

 هو المعاصرة اإلسالمية الكتب في الشائع والتعبير: "الحوالي سفر الشيخ ويقول
 يعطى وال قاصر التعبير هذا بأن سفر الشيخ ويرى ،"الدولة عن الدين فصل"

" الدين غير على الحياة إقامة" هو لها الصحيح والمدلول. للعلمانية الكامل المدلول
 الدين من موقفها في األفراد أو الدول تختلف ثم للفرد، أو لألمة بالنسبة سواء

 الليبرالية، الديمقراطية كالجماعات ، به تسمح فبعضها المحدود الضيق بمفهومه
 ،–( Anti Religiousالمتطرفة العلمانية) كجماعات تماما الدين يرفض وبعضا
 . شاكلها وما الشيوعية المجتمعات بها ويعنون للدين، المضادة

 يخفي وال الماكياج يزينه ال الذي الحقيقي وجهها هو وهذا العلمانية، حقيقة هي هذه
 . إال ليس الالدينية تعني العلمانية باأللفاظ، التالعب عيوبه

 العلمانية نشأة

 : غربية بضاعة العلمانية
 دينية - تاريخية ومعطيات لظروف نتيجة طبيعية نشأة الغرب في العلمانية نشأت لقد

 الطبيعي والنمو التدريج من قرون خالل - واقتصادية وعلمانية وسياسية واجتماعية
 هذه وأهم,  اليوم عليها هي التي لصورتها وصلت حتى,  والتكامل والتجريب ،

  : هي الغرب في العلمانية التجربة وأنضجت برزت التي والمعطيات الظروف
 الدين بين الفصل على تقوم التي األساسية ومبادئها النصرانية الديانة طبيعة -1

 شعائرية روحية ديانة فهي,  المختلفة الحياة ونظم والدولة الكنيسة بين أو,  والدنيا
"  النصراني الشاعر ذلك عن يعبر,  والمجتمع الحكم وشؤون الحياة بنظم لها شأن ال
 حين وشعوبا ً أمما ً النصارى فإن ولهذا" ..!  لقيصر لقيصر وما,  هلل هلل ما دع

 بأي يشعرون ال, غيرها أو العلمانية في, حياتهم أمور تنظيم عن للبحث يندفعون
 ولذلك,  األمر لهذا تدفعهم دينهم طبيعة إن بل,  ومعتقداتهم دينهم ناحية من حرج
  . طبيعي أمر الغربية المجتمعات في وسيادتها وانتشارها العلمانية نشأة فإن
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,  المختلفة الحياة جوانب في العلمية والكشوف الكنيسة بين نشأ الذي الصراع - 1
 الكنسية المؤسسة أن إال صرفة روحية ديانة النصرانية الديانة أن من الرغم فعلى
 جعلتها الزمن بمرور ثم,  العلوم بعض في القديمة العلمية النظريات بعض تبنت
 تطورت وحين,  والهرطقة والمروق بالردة يخالفها من كل على يحكم الدين من جزء
 الصواب وخالف خاطئة كانت النظريات تلك من الكثير أن تبين الطبيعية العلوم

 واشتعلت,  الدين من باعتبارها األخطاء تلك عن تدافع الكنيسة وانبرت,  والحقيقة
 علماء من المبرر غير األعمى والتعصب الخرافي التزمت ضحايا وسقط,  الحرب
 القمع درجات أقصى الكنيسة ومارست,  ومشنوق ومحروق مقتول بين ما الطبيعة
 صورته حين الدين على الكنيسة وجنت,  بزعمها معارضيها على والبدني الفكري
 منه هو ما إليه تنسب أن على إصرارها بسبب,  والكذب والدجل الخرافة دين للناس
  . براء
 العلم أهل أقوال صحة على القاطعة البراهين وقامت الحقائق للناس تكشفت وحين

 النصرانية الديانة ردوا األصح على أو ، ودينها الكنسية ونبذوا للحقيقة انحازوا
 والنظم والحياة بالعلم لها شأن ال ، وحقيقتها وطبيعتها أصلها إلى المحرفة

 العلمية الكشوف تدعمها ، العلمانية لسادة جديدة دفعة ذلك فكان ، والكشوف
 وكشوف علمية ثورة إلى النهاية في العلم انتصار أدى وقد ، المفكرة والعقول
 : … أن فكان ، جغرافية

 ، الماضي غبار نفضت شاملة سياسية فكرية اجتماعية حركة الغرب في قامت  -3
 والسياسية االجتماعية القوى بين الصراع نيران واحتدمت ، قديم كل على وثارت
 الكنيسة وانحازت ، النبالء وطبقات اإلقطاع يمثلها التي القديمة والقوى الجديدة
 ، المساواة و بالحريات تطالب الجديدة القوى كانت بينما ، القديمة للقوى أيضا ً
...  وسنتها الحياة وتطور ، وحقائقه العلم ويدعمها ، اإلنسان حقوق شعار وترفع
 االجتماعي التقدم إلى الداعية الجديدة القوى حول والجماهير الشعوب فالتفت

 ظلم من الشعوب عاشته ما التوجه هذا يدعم وكان ، والسياسي الفكري والتطور
 الالفتة هي الالدينية العلمانية وكانت ، والكنيسة اإلقطاع ظل في بشع واستغالل
, العلمانية انتصرت القوى هذه وبانتصار, تحتها الجديدة القوى اجتمعت التي والراية

 اإلنسان، فيه يسعد جديد بعصر تبشر الجديدة القوى وأخذت النصرانية واندحرت
 لم ما وهو الشعوب، جميع والرخاء والرفاهية السالم ويعم مشكالته، جميع وتحل
 بعضه إال يتحقق
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 الدين من موقفها

 المحرفة، وديانتها بالكنيسة يتعلق بعضها خاصة لظروف نتيجة أوروبا في ظهرت العلمانية إنً 
 بتعاليم يتعلق وبعضها والسياسية، واالقتصادية الدينية المجاالت شتى في األعمى وطغيانها
 .اليهود ودور نفسها النصرانية

 :يلي ما وأهمها أبرزها ألسباب وذلك اإلسالم؛ على تنطبق ال الظروف وتلك

 التثليث عقيدة. والشريعة العقيدة أصاب الذي التحريف هو أوروبا دين في يالحظ ما أول أنً  -1
 الدولة عن الدين فصلت التي القاصرة النظرة ثم والمتناقضة، المحرفة واألناجيل المضطربة،

 .والكنائس األديرة في وحصرته والحياة،

 شئون من شأن لكل ومحددا ً كامال ً نظاما ً وضع حيث ودولة، دين وشريعة عقيدة، فهو اإلسالم أما
 .الحياة

ْلَنا: }تعالى قال  {لِْلُمْسلِِمينًَ َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُهدىً  َشْيءً  لُِكل ً تِْبَيانا ً اْلِكَتابًَ َعلَْيكًَ َوَنز 

 :اآلية لهذه تفسيره عند - هللا رحمه - كثير ابن قال

 وكل حالل كل: "مجاهد وقال ،"شيء وكل علم كل القرآن هذا في لنا بين قد: "مسعود ابن قال
 وعلم ماسبق، خبر من نافع علم كل على اشتمل القرآن فإن وأشمل، أعم مسعود ابن وقول حرام،

 ..".ومعادهم ومعاشهم دنياهم أمر في محتاجون إليه الناس وما وحرام، حالل وكل سيأتي، ما

ا: }تعالى قال السابقة الكتب بخالف التغيير من القرآن هذا بحفظ تعالى هللا تكفل وقد ْلَنا َنْحنًُ إِن   َنز 
ْكرًَ ا الذ   {.لََحافُِظونًَ لَهًُ َوإِن 

 مكان أي في مسلم أي وبإمكان وخلقه، الخالق بين واسطة وال كهنوت اإلسالم في ليس أَن ه -1
 .قسيس وال كاهن بال بربه يتصل أن نهار أو ليل من زمـان، أي وفي

اعًِ َدْعَوةًَ أُِجيبًُ َقِريبً  َفإِن ي َعن ي ِعَباِدي َسأَلَكًَ َوإَِذا: }تعالى قال  {.َدَعانًِ إَِذا الد 

ًَ َذَكُروا أَْنفَُسُهمًْ َظلَُموا أَوًْ َفاِحَشةً  َفَعلُوا إَِذا َوال ِذينًَ: }وجل عز وقال
 َوَمنًْ لُِذُنوبِِهمًْ َفاْسَتْغَفُروا هللا 

نُوبًَ َيْغفِرًُ ًُ إاِل الذُّ
وا َولَمًْ هللا   {.َيْعلَُمونًَ َوُهمًْ َفَعلُوا َما َعلَى يُِصرُّ

 وال سواه، من دون العباد ربً  عبادة إلى العباد عبودية من العباد، لتحرير جاء إنما واإلسالم
 .كان من كائنا ً تعالى هللا لغير العبادة أنواع من نوع أي صرف يجوز

ًُ ُيْؤتَِيهًُ أَنًْ لَِبَشرً  َكانًَ َما: }تعالى قال
ةًَ َواْلُحْكمًَ اْلِكَتابًَ هللا   ِمنًْ لِي ِعَبادا ً ُكوُنوا لِلن اسًِ َيقُولًَ ُثمً  َوالنُُّبو 

ًِ ُدونًِ انِي ينًَ ُكوُنوا َولَِكنًْ هللا  ِخُذوا أَنًْ َيأُْمَرُكمًْ َوال َتْدُرُسونًَ ُكْنُتمًْ َوبَِما اْلِكَتابًَ ُتَعل ُمونًَ ُكْنُتمًْ بَِما َرب   َتت 
بِي ينًَ اْلَمالئَِكةًَ  {.ُمْسلُِمونًَ أَْنُتمًْ إِذًْ َبْعدًَ بِاْلُكْفرًِ أََيأُْمُرُكمًْ أَْرَبابا ً َوالن 
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 قال كما له؛ شريك ال وحده هللا عبادة إلى بالدعوة بعثوا إنما - والسالم الصالة عليهم - واألنبياء
ةً  ُكل ً فِي َبَعْثَنا َولََقدًْ: }تعالى ًَ اْعُبُدوا أَنًِ َرُسوال ً أُم 

اُغوتًَ َواْجَتنُِبوا هللا   {.الط 

هًُ إِلَْيهًِ ُنوِحي إاِل ً َرُسولً  ِمنًْ َقْبلِكًَ ِمنًْ أَْرَسْلَنا َوَما: }وجل عز وقال  {َفاْعُبُدونًِ أََنا إاِل إِلَهًَ ال أَن 

ْحَمنًِ ُدونًِ ِمنًْ أََجَعْلَنا ُرُسلَِنا ِمنًْ َقْبلِكًَ ِمنًْ أَْرَسْلَنا َمنًْ َواْسأَلًْ: }سبحانه وقال  {.ُيْعَبُدونًَ آلَِهةً  الر 

مًَ َنْجِزيهًِ َفَذلِكًَ ُدونِهًِ ِمنًْ إِلَهً  إِن ي ِمْنُهمًْ َيقُلًْ َوَمنًْ: }الكرام المالئكة عن إِخبارا ً تعالى وقال  َكَذلِكًَ َجَهن 
الِِمينًَ َنْجِزي  {.الظ 

 عامر بن ربعي قـال ولذلك وحده، هللا عبادة إلى البشر عبادة من الناس إلخراج جاء إنما فاإلسالم
 من شاء من لنخرج بنا جاء وهللا ابتعثنا، هللا إن: "الفرس جيش قائد لرستم - عنه هللا رضي -

 عدل إلى األديان جور ومن سعتها، إلى الدنيا ضيق ومن العباد، رب عبادة إلى العباد عبادة
 ...".اإلسالم

 ربه، عن يبلغه فيما - وسلم عليه هللا صلى - الرسول إال لبشر عصمة ال أنه يقرر واإلسالم-3
ًِ ِعْندًَ أَْكَرَمُكمًْ إِنً } دنيا رجل أو دين رجل سواء فالكل ذلك وبعد  الباب اإلسالم سد وبذلك ،{أَْتَقاُكمًْ هللا 
 أن الدين رجال يدعي ممتازة طبقة بوجود يعترف ولم القساوسة، ابتدعه الذي الكهانة نظام أمام
 هللا صلى - نبيه وسنة تعالى هللا كتاب هو الناس جميع بين التحاكم وأساس قداسة، أو عصمة لها

ًَ أَِطيُعوا آَمنُوا ال ِذينًَ أَيَُّها َيا} :تعالى قال - وسلم عليه
ُسولًَ َوأَِطيُعوا هللا   َفإِنًْ ِمْنُكمًْ اأْلَْمرًِ َوأُولِي الر 

وهًُ َشْيءً  فِي َتَناَزْعُتمًْ ًِ إِلَى َفُردُّ ُسولًِ هللا  ًِ ُتْؤِمُنونًَ ُكْنُتمًْ إِنًْ َوالر   َوأَْحَسنًُ َخْيرً  َذلِكًَ اآْلِخرًِ َواْلَيْومًِ بِاهلل 
 {.َتأِْويال ً

 الفكر ورواد الكنيسة بين حدث كالذي والعلم، الدين بين خصام أو صراع اإلسالم في ليس أَن ه -4
 ودعوة بينهما، تام انسجام فيه ذلك من العكس على اإلسالم إن بل النهضة، عصر في الغربي
 .والتعليم للعلم اإلسالم من جادة

 فقد والباحثين، العلماء حرية يقيد ولم ومسلمة مسلم كل على فريضة اإلسالم في العلم طلب إن
 .البينات اآليات من كثير في العلم إلى القرآن دعا

 خالله من العلماء ووصل علمية، نهضة العالم في قامت منه وبتوجيه الكريم، القرآن رحاب وفي
 والطب والفلك والكيمياء كالطبيعة المجاالت؛ مختلف في العلمية االبتكارات من كثير إلى

 .وغيرها

َما: }تعالى قال العلماء بمنزلة الكريم القرآن أشاد وقد ًَ َيْخَشى إِن 
 {.اْلُعلََماءًُ ِعَباِدهًِ ِمنًْ هللا 

ًُ َشِهدًَ: } سبحانه قال تعالى؛ بوحدانيته الشهادة في ومالئكته بنفسه تعالى هللا قرنهم وقد
هًُ هللا   ال أَن 

 {.اْلَحِكيمًُ اْلَعِزيزًُ ُهوًَ إاِل ً إِلَهًَ ال بِاْلقِْسطًِ َقائِما ً اْلِعْلمًِ َوأُولُو َواْلَمالئَِكةًُ ُهوًَ إاِل إِلَهًَ
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 والتعليم؛ القراءة بقيمة نوه قد- وسلم عليه هللا صلى - النبي على الكريم القرآن نزول أول أن كما
 بِاْلَقلَمًِ َعل مًَ ال ِذي األَْكَرمًُ َوَربُّكًَ اْقَرأًْ َعلَقً  ِمنًْ األِْنَسانًَ َخلَقًَ َخلَق ال ِذي َرب كًَ بِاْسمًِ اْقَرأًْ: }تعالى قال
 {.َيْعلَمًْ لَمًْ َما اأْلِْنَسانًَ َعل مًَ

 لإلنسانية يحقق بما والكون اإلنسان طاقات استغالل على يقوم وشامل، عام اإلسالم في والعلم
 مصدرها أكان سواء البشرية، إليها تحتاج التي المعارف جميع يشمل وذلك واالستقرار، الرخاء
 والدعوة والفقه والحديث والتفسير العقيدة من الدين كعلوم النبوية، والسنة الكريم القرآن

 وعلوم والكيمياء كالرياضيات والحياة؛ الكون في والنظر التجربة مصدرها كان أم وغيرها،
 صلى - قوله منها كثيرة؛ نصوص عليه دلت الشمول وهذا وغيرها، والهندسة والفيزياء الطب
 أبي وعن".الجنة إلى طريقا ً به هللا سهل علما ، فيه يلتمس طريقا ً سلك ومن: "- وسلم عليه هللا

 إال عمله انقطع اإلنسان مات إذا: "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة
 ".له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة من إال ثالثة من

 التاريخ في يحدث لم أنه اإلسالم، في والعلم الدين بين للصراع مجال ال أنه على يدل ومما
 معزوال ً نفسه وجد الكيمياء، أو الفيزياء أو الفلك في يبحث أو الطب في يبحث عالما ً أن اإلسالمي

 ظالل في العلم عاش وإنما الدقيق، العلمي البحث عن تعطله أنها وجد أو اإلسالمية، العقيدة عن
 .العقيدة

 دائما ، حيً  اإلسالم مافي كل إن. زمنها انقضى أحكام أو أوانها، فات تعاليم اإلسالم في ليس -5
 بهذا واإلسالم. ربها إلى الحياة تعود أن إلى ومكان زمان كل في للتطبيق صالح دائما ، متجدد

 .األزمان مدى على والتجدد النمو التطبيقية ألحكامه كفل قد المرونة وبهذه الشمول،

ْطَنا َما: }تعالى قال ْلَنا: }سبحانه وقال{َشْيءً  ِمنًْ اْلِكَتابًِ فِي َفر   َشْيءً  لُِكل ً تِْبَيانا ً اْلِكَتابًَ َعلَْيكًَ َوَنز 

 نِْعَمتِي َعلَْيُكمًْ َوأَْتَمْمتًُ ِديَنُكمًْ لَُكمًْ أَْكَمْلتًُ اْلَيْومًَ: }تعالى وقال{لِْلُمْسلِِمينًَ َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُهدىً 
 {.ِدينا ً األِْسالمًَ لَُكمًُ َوَرِضيتًُ

 :األخيرة لآلية تفسيره عند - هللا رحمه - كثير ابن اإلمام قال

 دين إلى يحتاجون فال دينهم، لهم تعالى هللا أكمل حيث األمة، هذه على تعالى هللا نعم أكبر هذه"
 األنبياء، خاتم تعالى هللا جعله ولهذا - عليه وسالمه هللا صلوات - نبيهم غير نبي إلى وال غيره،
 وكل شرعه، ما إال دين وال حرمه، ما إال حرام وال أحله، ما إال حالل فال والجن، اإلنس إلى وبعثه
 ".خلف وال فيه كذب ال وصدق، حق فهو به أخبر شيء

تًْ: }تعالى وقـال لًَ ال َوَعْدال ً ِصْدقا ً َرب كًَ َكلَِمتًُ َوَتم  ِميعًُ َوُهوًَ لَِكلَِماتِهًِ ُمَبد   {.اْلَعلِيمًُ الس 

 يأخذ لم - وألمانيا وفرنسا إنجلترا وهو - العلماني الفكر فيه ولد الذي الموطن أن المالحظ أَنً  -6
 للبروتستانت، حاميا ً يزل لم البريطاني فالتاج العلمية، الحياة في التطبيق في العلماني باالتجاه
 المتحدة والواليات وفرنسا إنجلترا في والدولة عملية، صورة في للكثلكة حامية تزل لم وفرنسا

 الخاصة ضرائبها من الدينية المدارس تساعد - علمانية أنها من الرغم على وألمانيا األمريكية
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 .التعليمية برامجها في المدارس هذه باستقالل علمها مع المواطنين، من تجبيها التي

 (:11117) العدد المنورة المدينة صحيفة في جاء

 في البعض يتوهم كما ونبذه الدين من التحرر تعني ال الغربي المجتمع مفهوم في العلمانية إن
 عام واألرجنتين بريطانيا بين حدثت التي الشهيرة 1"الفولكالند" حرب ففي اإلسالمي، عالمنا
 الكنيسة إلى تذهب وهى -آنذاك- الوزراء لرئيسة صورا ً البريطاني التليفزيون نقل م1891
 باثنين" بوش جورج" - السابق – األمريكي الرئيس اتصل الخليج حرب وأثناء وداعية، مصلية

 ال األمر وهذا معا ، صلوا الثالثة الرجال وإن السالم، أجل من يصلي أنه أبلغهما الدين رجال من
 مؤتمره يبدأ البريطاني العمال حزب فهذا كذلك، األحزاب يشمل بل الرؤساء، على يقتصر
 العمالي النائب: الحزب هذا في بتدينهم عرفوا وممن الكنيسة، في المسيحية بالصلوات السنوي
 عضوا ً - أيضا ً - وكان نفسه الحزب في المتشدد اليسار على محسوبا ً وكان" هيفر إريك" السابق
 .المسيحية الديانة عن كتابا ً وفاته قبل وألف الكنيسة، في عامال ً

 ما: سئلت ولما وفاته، بعد تخصه صالة - آنذاك - بريطانيا وزراء رئيسة" تاتشر" حضرت وقد
 ؟" هيفر" مثل بشخص يجمعها الذي

 .المسيحي الديني التوجه هو: معناه فيما أجابت

 جيمس حكومة عهد في السابق العمالي بريطانيا خارجية وزير" أوين ديفيد" شوهد وكذلك
 .ومتعبدا ً متأمال ً الكنيسة داخل وهو كاالهان

 في واعظا ً يعمل لفترةطويلة البريطاني العموم مجلس باسم المتحدث" جورتوماس" كان وقد
 .عمله إلى إضافة الكنيسة

 عالمنا في العلمانيين من كثير جهل تكشف وهى ومعنى، داللة ذات ولكنها قليلة أمثلة هذه
 على المحسوبة الفئة هذه كانت وإذا. به أولعوا الذي العلمانية مفهوم في وتخبطهم اإلسالمي،
 حرية باب من - وسلم عليه هللا صلى - رسوله وسنة تعالى هللا كتاب على التجرؤ تجعل المسلمين

 من وإن المسيحية، الديانة ضد التجديف تجيز ال الغرب في الكلمة حرية أن تجهل الكلمة،فإنها
 حدً  على والشعبية الرسمية المؤسسات قبل من شديدة ومناهضة صارم، لعقاب يتعرض ذلك يفعل

 عظيما ً يجعله السمحة اإلسالمية عقيدته ثوابت من التنصل أن يتوهم البعض هذا كان وإذا سواء،
 أو دينهم تعاليم ينبذون من تحترم ال فاألمم الصحيح؛ هو العكس فإن اآلخرين، عيون في

 .وبهتانا ً زورا ً عليه يتجرأون

 

                                                             
فولكلند: مستعمرة بريطانية تتألف من نحو مائة جزيرة تقع في المحيط األطلسي الجنوبي وعلى بعد  1

م  م 6464م من مضيق ماجالن في الطرف الجنوبي ألمريكا الجنوبية، تبلغ مساحة هذه الجزر 033
نسمة كما تتبعها مجموعة جزر... ولهذه الجزر وتوابعها  1663م( نحو 6641ويسكنها حسب إحصاء )

م إال أن كالً من 6306أهمية اقتصادية واستراتيجية... ومع أن بريطانيا استولت على المستعمرة منذ 
 .360األرجنتين وشيلي تطالبان بأحقية امتالكها.  القاموس السياسي ص



 

 9 

 العلمانية صور

 : األخرى من أقبح منهما صورة كل صورتان، للعلمانية
 البارئ الخالق هللا وجود وتنكر: كلية الدين تنكر التي وهي:  الملحدة العلمانية:  األولى الصورة 

 بوجود اإليمان مجرد إلى يدعو من وتعادي وتحارب بل ذلك، من بشيء تعترف وال المصور،
 ظاهر أمر بكفرها الحكم أن إال بكفرها، التبجح في ووقاحتها فجورها على العلمانية وهذه هللا،

 من عليها يُقبل وال المسلمين، على أمرها - هللا بحمد - ينطلي فال المسلمين، لكافة ميسور
 التلبيس حيث من العلمانية من الصورة هذه وخطر)  دينه، يفـارق أن يريد رجل إال المسلمين

 ومعاداة الدين، محاربة حيث من عظيم خطر لها كان وإن ،( ضعيف خطر المسلمين عوام على
 .القتل أو السجن أو بالتعذيب، وإيذائهم وحربهم المؤمنين

 
ا به وتؤمن هللا، وجود تنكر ال علمانية وهي  الملحدة غير العلمانية:  الثانية الصورة        إيمان 

ا  الصورة وهذه)  الدنيا، عن الدين بعزل وتنادي الدنيا، شؤون في الدين تدخل تنكر لكنها:  نظري 
ا أشد  إنكارها فعدم المسلمين، عوام على والتلبيس اإلضالل حيث من ( السابقة الصورة من خطر 

 الدعوة هذه حقيقة المسلمين عوام أكثر على يغطي  للتدين محاربتها ظهور وعدم هللا، لوجود
 أكثر تجد ولذلك بالدين، الصحيحة ومعرفتهم علمهم لقلة الكفر من فيها ما يتبينون فال الكفرية،
 من األعظم والجمهور الكاثرة والكثرة علمانية، أنظمة المسلمين بالد في اليوم الحاكمة األنظمة

 .ذلك حقيقة يعرفون ال المسلمين
 آمنة وهي هللا، إلى الدعاة وتحارب حقيقة، الدين تحارب اليوم، العلمانية األنظمة هذه ومثل        

 إال ذلك وما األولى، بالصورة تظهر لم ألنها ؛ الدين من والمروق بالكفر أحد يصفها أن مطمئنة
 األمة يفقه وأن المسلمين، وسائر يعلمنا أن وتعالى سبحانه هللا نسأل المسلمين، من كثير لجهل
 .للدين المعادية األنظمة هذه حقيقة تعرف حتى دينها في

 كتابات أو كلمات في يجد أن لدينه الفاهم المسلم عند الغريب أو المستبعد من فليس ولهذا        
 هللا صلى – رسوله ذكر أو وتعالى، سبحانه هللا ذكر بعلمانيتهم المعروفين العلمانيين من كثير
 يفهمون ال الذين أولئك عند الدهشة وتبدو الغرابة تظهر وإنما اإلسالم، ذكر أو - وسلم عليه

 .األمور حقائق
        

 بأي آمن من وأن ارتياب، وال فيها الشك بواح كفر السابقتين بصورتيها العلمانية أن:  والخالصة
 له كامل، شامل دين اإلسالم أن وذلك باهلل، والعياذ اإلسالم دين من خرج فقد وقبلها منها صورة

 واالجتماعية، واألخالقية، واالقتصادية، والسياسية، الروحية، اإلنسان جوانب من جانب كل في
ا تعالى هللا قال آخر، منهج فيه يشاركه أن ُيجيز وال يقبل وال ل،وكام واضح منهج  وجوب مبين 

ْلمًِ فِي اْدُخلُواًْ آَمنُواًْ ال ِذينًَ أَيَُّها َيا : وتشريعاته اإلسالم مناهج كل في الدخول : البقرة ]َكآف ةً  الس 
ا تعالى وقال .[109 ا أخذ من كفر مبين   أََفُتْؤِمُنونًَ اآلخر، البعض ورفض اإلسالم، مناهج من بعض 
ً َوَتْكفُُرونًَ اْلِكَتابًِ بَِبْعِضً ْنَيا اْلَحَياةًِ فِي ِخْزيً  إاِل ً ِمنُكمًْ َذلِكًَ َيْفَعلًُ َمن َجَزاء َفَما بَِبْعض   َوَيْومًَ الدُّ
ونًَ اْلقَِياَمةًِ ا بَِغافِلً  هللّاًُ َوَما اْلَعَذابًِ أََشدً  إلى ُيَردُّ  .[95:البقرة] َتْعَملُونًَ َعم 
ا كثيرة الشرعية واألدلة         ا رفض من وضالل كفر بيان في جد  ا محقق ا شيئ   دين من أنه معلوم 
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ا الشيء هذا كان ولو اإلسالم، ا، يسير   المتعلقة الشرعية األحكام بكل األخذ رفض بمن فكيف جد 
   .كفره في فالشك ذلك فعل من - العلمانيين مثل - الدنيا بسياسة

ا ارتكبوا قد والعلمانييون          - النبي غير هدي أن اعتقدوا أن يوم اإلسالم، نواقض من ناقض 
 .  حكمه من أفضل غيره حكم وأن هديه، من أكمل - وسلم عليه هللا صلى
 نواقض من أي - الرابع القسم في ويدخل: "  - هللا رحمه - باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة قال

 أن أو اإلسالم، شريعة من أفضل الناس يسنها التي والقوانين األنظمة أن اعتقد من - اإلسالم
ا كان أنه أو العشرين، القرن في تطبيقه يصلح ال اإلسالم نظام  أنه أو المسلمين، تخلف في سبب 

 " األخرى الحياة شؤون في يتدخل أن دون بربه، المرء عالقة في ُيحصر

 الغرب في السيئة آثارها

 الراحة وسائل كل لإلنسان قدمت قد الغربية العلمانية الحضارة أن من الرغم على
 السعادة وهو واحدا ً شيئا ً له تقدم أن في فشلت أنها إال المادي، التقدم أسباب وكل

 والقلق التعاسة من مزيدا ً هناك لإلنسان قدمت العكس بل والسكينة، والطمأنينة
 بالروح، تتعلق أمور والسكينة السعادة ألن وذلك واالكتئاب، والتمزق والبؤس
 قال نواهيه؛ واجتناب بأوامره وااللتزام بخالقها، اإليمان إال يشبعها ال والروح
ِكيَنةًَ أَْنَزلًَ ال ِذي ُهوًَ}  :تعالى  َمعًَ إِيَمانا ً لَِيْزَداُدوا اْلُمْؤِمنِينًَ قُلُوبًِ فِي الس 

 هلل استجابوا الذين المؤمنين قلوب في والوقار الطمأنينة جعل أي 4:الفتح]إِيَمانِِهمًْ
 زادهم واستقرت، بذلك قلوبهم أطمأنت فلما ورسوله، هللا لحكم وانقادوا ولرسوله،

 إيمانهم مع إيمانا ً
 اإليمان من أساس غير على حضارتهم أقاموا أناس قلوب في السكينة تنزل وكيف
 ؟ وشرعه تعالى باهلل
: تعالى هللا قال والخوف والضيق والتعاسة القلق من مزيد هو لهم يحصل الذي بل
ًُ ُيِردًِ َفَمنًْ}

 َضي قا ً َصْدَرهًُ َيْجَعلًْ ُيِضل هًُ أَنًْ ُيِردًْ َوَمنًْ لإِِلْسالمًِ َصْدَرهًُ َيْشَرحًْ َيْهِدَيهًُ أَنًْ هللا 
دًُ َكأَن َما َحَرجا ً ع  َماءًِ فِي َيص  ًُ َيْجَعلًُ َكَذلِكًَ الس 

ْجسًَ هللا  : األنعام ] ُيْؤِمُنونًَ ال ال ِذينًَ َعلَى الر 
115 
 غير على تسير التي المجتمعات تعيشها التي الرهيب القلق حالة لنا يتبين وبهذا
 أساليب أرقى إلى ووصولها المادي، تقدمها من الرغم على وشرعه، هللا هدى

 .الحديثة التقنية
 إنما فاإلنسان هللا، شرع عن ابتعدت التي البالد في الملموس الواقع أيده ما وهذا
 بأوامره ويلتزم تعالى، باهلل صلته تقوى عندما وبدنيا ً نفسيا ً طيبة حالة في يكون

 .نواهيه ويجتنب
 ال - وتفرق تمزق أي - شعث القلب في: "- تعالى هللا رحمه - القيم ابن يقول ولذلك
 إال يذهبه ال حزن وفيه باهلل، األنس إال يزيلها ال وحشة وفيه هللا، على اإلقبال إال يلمهًُ

 والفرار عليه االجتماع إال يسكنه ال قلق وفيه معاملته، وصدق بمعرفته السرور
 ومعانقة وقضائه، ونهيه بأمره الرضى إال ُيطفئها ال حسرات نيران وفيه إليه،
 ودوام إليه، واإلنابة محبته إال يسدها ال فاقة وفيه لقائه، وقت إلى ذلك على الصبر
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 .  "أبدا ً الفاقة تلك تسد لم فيها وما الدنيا أعطي ولو له، اإلخالص وصدق ذكره،
 أهم من - يزال وال - كان الغربية المجتمعات في الحياة مجاالت عن الدين إبعاد إن

 .والضياع والحيرة اإلفالس إلى أدت التي األسباب
 :يلي ما وملموس مشاهد هو مما ذلك عن نتج مما وإن

 .المخدرات على واإلدمان الروحية المشروبات في واالنغماس الولوغ - 1
 .والنفسية العصبية األمراض  - 1
 الجنسي، والشذوذ واالغتصاب، كالسرقات، أنواعها بمختلف البشعة الجرائم  - 3

 .وغيرها والقتل
 .الجنسين بين الجنسية الغرائز تأجيج  - 4
 تلك هللا يبتلي وأخيرا ً والسيالن، كالزهري، المخيفة األمراض انتشار  - 5

 ."اإليدز" مرض وهو الجديد بالطاعون المجتمعات
 .االنتحار - 6
 لصدور انشراح وال راحة، وال له طمأنينة فال والقلق، الضنك حياة يعيش الغرب إن

 هللا، عن وبعدهم لضاللهم إال ذلك وما وحيرة، وقلق ضيق في صدورهم بل أهله،
 .الدنيا الحياة في ظاهرا ً تنعموا وإن
ْنَيا اْلَحَياةًِ ِمنًَ َظاِهرا ً َيْعلَُمونًَ}  :تعالى قال  .7:الروم ] َغافِلُونًَ ُهمًْ اآلِخَرةًِ َعنًِ َوُهمًْ الدُّ

 الدين و العلمانية بين منافاة ال بأنه قال من على الرد

 عن وإما بالحقائق جهل عن إما المفاهيم خلط إلى توجه التي المغالطات أكثر ما
  .شريرة مبيتة وطوية معرفة
 وتذويب األديان على حرب بأنها العلمانية ُمنشئوا يتبجح أن حقا ً العجيب ومن

 المفهوم هذا تغطية يحاول من ذلك بعد يأتي ثم الالدينية، بوتقة في للمجتمعات
عي الواضح  نبذ على الحث في يجتمعان والدين العلمانية أن بحجة بينها التوافق فيد 
 والدعوة والتجارب، واالكتشافات العلم على الحث وعلى – مفهومهم حسب – التأخر
.. إلهية جوانب يخدم الدين بينما إنسانية جوانب تخدم العلمانية أن أو الحرية، إلى
 بسبب إال األساس في تظهر لم العلمانية أن للمغالطين نقول أن ولنا ُترهاتهم، إلخ

 بين الخصومة أذكى الذي فما وإال علمانيتهم، وبين دينهم بين الشديدة الخالفات
  عندهم؟ والعلمانية الدين
 والبحث االكتشافات ومعرفة بالعلم واألخذ التأخر نبذ إلى يدعو الصحيح الدين إن نعم

 للتعاليم الخضوع عن بديال ً األمور تلك يجعل ال لكنه الحرية، إلى ويدعو والتجارب
 كل على يحكم بل وجل، عز اإلله محل المخترعات وإحالل عنها االستغناء أو الربانية

 لنبذها بالنسبة العلمانية سلكته ما وهو علنا ، الدين ومحاربة باإللحاد ذلك يعتقد من
  .للدين
 قضية يجعل وال تعالى، هللا أنزل بما والحكم السياسة بين يفصل ال الصحيح والدين
 على الحرب وإعالن السفور وال االختالط يبيح وال مزاجية، شخصية قضية التدين
 – الدين عن البعد تكريس على إال األساس في تقم لم العلمانية بينما واألخالق، القيم
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  ! ! بينهما؟ وفاق فأي. أشكالها بكل الشهوات وإباحة – النصراني
ع أن شخص ألي يبيح ال الدين فإن كذلك  أن وال تعالى، هللا دون من للناس ُيشر 

 بين التوافق أن كما العلمانية، بخالف وهذا تعالى، هللا شرع غير إلى يتحاكموا
  .حتما ً متماثلين يجعلهما ال الجوانب بعض في شيئين

  ؟ العلمانية وبين بخصوصياته اإلسالم بين وفاق يوجد هل أما
 ضد وتقف الجاهلية الوضعية المذاهب بعض مع تتوافق ال العلمانية كانت إذا فإنها

 ال ذلك يتصورون الذين إن بخصوصه، اإلسالم مع تتوافق أن أفيمكن نفوذها،
 لجميع اللدود العدو هو اإلسالم أليس اآلخرين، مشاعر وال عقولهم يحترمون
 ذلك في يختلف ال تحفظ أي دون وصرامة حزم في أسماؤها اختلفت مهما الجاهليات
  مسلمان؟

 هللا عبادة على القائم اإلسالم وبين وجل، عز باهلل الشرك على العلمانية تتفق وكيف
  .شيء كل في وحكما ً وخضوعا ً ذال ً له شريك ال وحده
 على و إليه، التحاكم وعدم الدين محاربة على يوم أول من العلمانية قامت لقد

 عن ابتعدوا أن بعد بعضا ً بعضهم عبادة في وإما الطبيعة إما تعالى هللا لغير الخضوع
 يسمونهم البشر من فئة سبحانه معه وأشركوا العالمين لرب الخضوع وعن الدين

 الشريعة ذكر عن وينفرون هؤالء يقرره ما كل ويقدمون القانونيين، أو بالمشرعين
 اخترعوها، كالتي الناجحة الحلول تقدم ال بزعمهم ألنها والرساالت والرسل اإللهية

 تعيشها التي الفوضى الخ،.. واالقتصادية واألخالقية الفكرية الفوضى هذه متناسين
 هللّاًِ َغْيرًِ ِعندًِ ِمنًْ َكانًَ َولَوًْ باألمس أثبتته ما اليوم ونقضها العلمانية المجتمعات

ا اْختاِلَف ا فِيهًِ لََوَجُدواًْ   .[91:النساء]َكثِير 
 عدم من يرونه ما الدين تحارب ال العلمانية بأن القائلين بعض حمل الذي ولعل

 تعرف أن يجب ولكن الشيوعي، النظام بخالف العبادات أهل لسائر العلمانيين تعرض
 مؤقتة فترة أو خطة هي إنما العبادات ألهل تركهم ولعل ديني، ال العلمانية أساس أن

 العلمانية؟ إلى حاجة في اليوم اإلسالمي العالم هل

 
 بجميع العلمانية إلى بحاجة ليس اإلسالمي العالم أن اثنان فيه يختلف أن يصح ال مما

  :أهمها من كثيرة، ألمور وذلك وأشكالها، صورها
 الغيب عالم العالمين، ورب القائلين أصدق بذلك شهد قدو: اإلسالمي الدين كمال -1

 نِْعَمتِي َعلَْيُكمًْ َوأَْتَمْمتًُ ِديَنُكمًْ لَُكمًْ أَْكَمْلتًُ اْلَيْومًَ الكريم كتابه في قال فقد والشهادة،
 تركتكم)) : وسلم عليه هللا صلى النبي وقال ،[3: المائدة] ِدين ا اإلِْسالَمًَ لَُكمًُ َوَرِضيتًُ

 .  ((هالك إال عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء، المحجة على
 وقد وسلم، عليه هللا صلى محمد ألمة هللا رضيه تامة ونعمة كامل دين فاإلسالم
 الصحيح الدين هو الدين هذا أن اإلسالم أعداء عند حتى فيه شك ال بما اتضح

 واألمان، واألمن السعيدة الحياة في آمالهم وتحقيق البشرية لسعادة السليم والمنهج
 المطلق الحكم زمام تسل م لو كمحمد رجال ً أن أعتقد إني": برناردشو" الفيلسوف قال
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 وجه على مشاكله ولحل ً الخير إلى ولقاده حكمه في النجاح له لتم أجمع العالم في
 .  "المنشودة والسعادة السالم للعالم يكفل
 والمنقذين العالم سادة فكانوا وعمال ، قوال ً يطبقونه كانوا حينما المسلمون جربه وقد

 واألرض السماوات فاطر لعبادة الحق والتوجه والظلم والخرافات الجهل من للبشرية
 ُيعرض أن مسلم ألي مبرر أدنى يوجد ال فإنه ولغيره ولهذا عداه، من عبادة ونبذ
 ومن نفسه، سفه َمن إال له ومنهجا ً عقيدة الجاهلية الالدينية العلمانية ويتخذ عنه

 العلمانية موائد على للتهافت اإلسالم إلى ينتمون مّمن السفهاء يتكاثر أن المؤسف
 إلى ينحدروا وأن النور إلى وصلوا أن بعد الظلمات في بأنفسهم يزجوا وأن القذرة
 الحضارات أصحاب بأنين يسمعوا لم وكأنهم األمان، قمة إلى وصلوا أن بعد الهاوية
 فما يعيشونه، الذي الشديد والخوف غصصه يتجرعون الذي الفادح والظلم الجاهلية
به بما ينتفعوا لم وكأنهم حديثا ، يفقهون يكادون ال القوم لهؤالء  طلب من غيرهم جر 
  .والحقارة الذل من إليه وصلوا وما اإلسالم بغير العز
 وأوضح بيان أتم وبين ه إال إليه الناس يحتاج أمر أي يدع لم أنه اإلسالم كمال ومن
 أن أردنا لو الكالم ويطول المعامالت، في أو االعتقادات في ذلك أكان سواء حكم

 خالل من الكريم القارئ يالحظ كما خاصة، دراسة إلى يحتاج بل ذلك، أمثلة نستقصي
 هللا كتاب من هدى على ذلك لكل بيانهم في وحديثا ً قديما المسلمين علماء جهود
 الحياة جوانب لجميع اإلسالم في الشمول ذلك تجد وسلم عليه هللا صلى نبيه وسنة
 المثال سبيل وعلى والدنيوية، الدينية الناس بحياة يتعلق ما كل في وسلوكا ً عقيدة
 كل قلب في الذاتية المراقبة وتثبيت وأقسامه، والتوحيد وأقسامه، للشرك بيانه انظر

 والتنفير الفضائل وتثبيت المعاملة وحسن شأن كل في اإلخالص على والحث مسلم،
 الحقيقي االجتماعي والتكافل ومكان، زمان لكل الصالحة واألحكام الرذائل عن

  .الناس بين والمساواة
 عنده اإلسالم وقوف من والحسية القلبية األعمال جوانب من جانب أي يخلًُ فلم

  .وترهيبا ً ترغيبا ً واضحة بصورة وبيانه
 والكذب الظن وسوء والكبر والنفاق والحسد والغلظة الرياء عن التنفير فيه تجد

 وظلم الغافالت المحصنات وقذف والغش الزور وشهادة والنميمة والغيبة والبهتان
 وإخالف الناس غمط وتحريم الحيوان أو باإلنسان الرفق وعدم اآلخرين وظلم النفس
 عنها ينتج التي تعالى هلل الذاتية المراقبة النفس في فتنشأ الصفات آخر إلى.. الوعد

 هذه بينما تعالى، هللا من الخوف عنها وينتج خير كل مصدر هو الذي اإلخالص
  .يعطيه ال الشيء وفاقد العلمانية، في مفقودة الصفات
 لها تجد أن دون مخيف بشكل منتشرة العلماني العالم في الجرائم أن نجد ولهذا

 الدعوة فيها تجد فال مراقبته، وعدم تعالى هللا من الخوف غياب في الرادعة األحكام
 وحسن الرحم وصلة والمساكين الضعفاء على والعطف والتراحم التواصل إلى

 قضايا في الواضح النقص فيها يظهر كما أحسن، هي بالتي والمعاملة الجوار
 االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية النواحي أو البيوع في كانت سواء المعامالت

 وبين وبينه ونفسه الفرد بين الطيب اإلحساس ذلك يوجد فال المعامالت، وسائر
 ال أنه واطمئنان تأكيد وبكل نقول فإننا هذا وعلى المجتمع، سائر وبين وبينه قرابته،
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 القائمة البشرية وقوانينها العلمانية الجاهلية إلى لاللتفات مبرر أو حاجة أي توجد
 والهمم العقول أصحاب عند بها يغري ما فيها ليس بل واالضطراب، التناقض على

  .والمعرفة الحق طالب الرفيعة
  .بينهما التوافق وجود زعم من على الرد سبق وقد اإلسالم، مع تتفق ال ألنها -1
 واألخالق الحكم في والفوضى الشقاء من وأنتجت إال بلد إلى تصل ال وألنها -3

  .تعالى هللا إال يعلمه ال ما السلوك وسائر والقيم
 ليس من يجربها فلماذا بها، ابُتليت التي المجتمعات إسعاد في فشلها ثبت ولقد -4
 والعاقل له، مبرر ال شقاء في نفسه يدخل ولماذا تعاليمها، من شيء إلى حاجة في
  .بغيره اتعظ من
 يفضل أن وال الحنيف، اإلسالم تعاليم صحة في الشك له يجوز ال المسلم وألن -5

 .اإلسالمية الشريعة على الوضعية القوانين
 لفساد يبرره ما له كان الجاهلية المجتمعات سائر وفي أوربا في وجودها وألن -6

  .بها اإلسالم تعاليم أشرقت التي اإلسالمية األوطان بخالف تقدم، كما فيها الحال
 وكل والنبوات األلوهية أمر بيان في الوضوح تمام واضحة اإلسالم عقيدة وألن – 7
 َيُكن َولَمًْ ُيولَدًْ َولَمًْ َيلِدًْ لَمًْ له شريك ال واحد تعالى فاهلل والتشريع، البشر بأمر يتعلق ما
ا ل هًُ  وال تعالى هللا بأبناء ليسوا هللا أرسلهم بشر واألنبياء [4-3:اإلخالص] أََحدً  ُكفُو 

ًِ َعْبدا ً َيُكونًَ أَن اْلَمِسيحًُ َيْسَتنِكفًَ ل ن تعالى هلل عبيد كلهم والبشر له، شركاء ّ  َوالًَ هلل 
ُبونًَ اْلَمآلئَِكةًُ  إِلَيهًِ َفَسَيْحُشُرُهمًْ َوَيْسَتْكبِرًْ ِعَباَدتِهًِ َعنًْ َيْسَتنِكفًْ َوَمن اْلُمَقر 
ا  ألحد مجاملة وال فيه محاباة ال الذي تعالى هلل كله والتشريع [171:النساء] َجِميع 
  .الوضعية القوانين حال هو كما أحد حساب على

 إذ واسطة، وبال مباشرة بربه يتصل أن شخص أي على حجر اإلسالم في ليس -9
 ال إذ الكنيسة عليه كانت ما بخالف له، أتقاهم إليه أقربهم سبحانه، له عبيد الكل

 نواب هم الذين والقسس الرهبان الدين رجال خالل من إال تعالى هللا إلى فيها وصول
 على الغيورين المفكرين ثائرة أثار مما – بزعمهم – ويمثلونه الرب المسيح عن

  .أبنائهم وحياة حياتهم مستقبل
 رجال أو وقانون، تشريع رجال أو دنيا، ورجال دين رجال اإلسالم في ليس -8

 درجة في كلهم اإلسالم في فالناس الجاهلية، أوضاع من ذلك وغير مسخرة، طبقات
 بينهم مزية فال الصالح، وعملهم بعلمهم إال يتفاضلون ال والتكليف األصل في واحدة

 والعنصريات العداوات تلك وجود يبرر ما فيه يوجد فال وبالتالي الميدان، هذا في إال
  .العنصرية الجاهلية النظم في توجد التي
 ويثني العلماء يحترم كما الوسائل بكل طلبه على ويحث العلم يحترم اإلسالم -10

َما عليهم ًَ َيْخَشى إِن 
 َيْعلَُمونًَ ال ِذينًَ َيْسَتِوي َهلًْ قُلًْ [19:فاطر]اْلُعلََماء ِعَباِدهًِ ِمنًْ هللا 

رًُ إِن َما َيْعلَُمونًَ ال َوال ِذينًَ  اإلسالم في العلم وميدان ،[8:الزمر] األَْلَبابًِ أُْولُوا َيَتَذك 
 باألمور أو ومعرفته بالدين منها يتعلق ما سواء المعرفة، جوانب كل يشمل فسيح

 الديانة في بينما ذلك، وغير وصناعة وتجارة وزراعة طب من ومعرفتها الدنيوية
ه ما إال حق وال المقدس، الكتاب إليه أشار ما إال علم ال النصرانية  الدين رجال به تفو 
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 عند ما بخالف اإليمان، إلى يدعو المسلمين عند العلم كان هنا ومن األمر، كان مهما
  .العلم باسم للدين المحاربين العلمانية ورجال النصارى

 الالدينية بالعلمانية ينادون الذين أن الالديني الغربي العالم في تجد أن الغريب ومن
 التنصير دعم في النصارى عند الديني االتجاه يساعدون الذين أنفسهم هم

 الفكر نشر سبيل في السخية باألموال الكنائس يمدون الذين وهم واالستشراق،
 صلة كل قطع على تقوم أن لها أُريد اإلسالمية البالد في العلمانية بينما الغربي،
 وإما متطورا ، مثقفا ً علمانيا ً شخصا ً تكون أن إما هكذا القسمة كانت إذ بدينه، للمسلم

 الحمقى قلوب في اإلسالمي الدين ُبغضًُ نشأ هنا ومن متخلفا ، جامدا ً دينيا ً تكون أن
 التمايز هذا يظهر لم فلماذا النصرانية، الغربية اإلجرامية الخدع هذه إلى ركن ممن
 والذي المنصرين، كبار زعامته إلى تسلل الذي النصراني الغرب في بصراحة اليوم
  .اإلسالمي العالم في نفوذه بسط كثيفا ً ستارا واالستشراق التنصير من اتخذ
 يستحي اإلسالم إلى ينتسبون وهم الغربية الحضارة من المندهشون أصبح لماذا
 دعا الذي الدين هو وديني واحد، آن في ومسلم ومثقف متطور أنا يقول أن أحدهم
ز العلم إلى   .اإلكرام غاية وأكرمهم عليه القائمين وعز 
 صلى وبنبيه بدينه إيمانا ً المؤمن يزداد إذ عاقل، لكل عظة وغيره تقدم ما كل في و
 اإلسالم حرب من إليه تسعى وما العلمانية أهداف ويعرف وسلم، عليه هللا

  .الحسن السلوك وسائر والمسلمين
 المسلمين بالد في العلمانية مظاهر

 
 الحكم في العلمانية: األولى

 إلى ضرورة أدنى العلماني الحاكم يجد ال أن الطبيعي فمن الحكم في العلمانية أما
 وثانيا به، معرفته وعدم بالدين لجهله أوال وذلك قضية، أية في الدين بحكم االستعانة

 الذين العلمانيين المفكرين آراء وبين الدين بين الحلقات المستحكم الشديد للعداء
 عنهم تماما الدين أُقصي إذا إال للشعوب الحقيقية السعادة تتم ال أنه يتصورون
 وال الفقير ترحم ال التي الدين بأحكام التأثر عن بعيدين بأنفسهم أنفسهم وحكموا
 ظهر كما والجاه، المناصب أصحاب من الظالمين وتمالئ تحابي بل الكسير، تجبر
 والحكم، الجاه وأصحاب الدين رجال بين المصالح ترابط من رأوه مما جليا ذلك

 حين بالفعل حصل ما وهو – خيراتهم واستنزاف الناس إخضاع على الجميع لتآمر
 استفادوا الذين الحكم أباطرة – منهم خوفا – وساعدهم – الكنيسة رجال طغيان اشتد
 وأنهم هللا اختيار من هم الحكام بأن العامة إقناع في الكنيسة رجال من بدورهم هم

 عصيان وعصيانهم تعالى، هللا طاعة عينها هي وطاعتهم األرض، في هللا يمثلون
 المسيح للرب المباشر الممثل البابا يد في كلها السعادة وأن له،

 اإلقتصاد في العلمانية:  الثاني

 االقتصادية الحياة مجاالت من مجال أي عن الدين العلمانيون أقصى حينما أنه الواقع
 ببديل أيضا هم يأتوا لم عنهم، الظلم يرفع وال ألتباعه الخير يحقق ال أنه أساس على
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 الفساد في غاية أوضاعا وعاشوا مفرغة حلقات في تخبطوا بل الكابوس، ذلك يرفع
 المادي الشره وأصحاب الرقيق وتجار والمحتكرين المرابين غير فيها الرابح يكن لم

 لم الذين والضعفاء الفقراء على عاطفة أدنى فيهم توجد وال بأحد يبالون ال الذين
 إلى يوصلهم ما المال من لهم يكن لم أو المال وعباد المرابين حذق معرفة إلى يصلوا
 . الثعلبية المسالك تلك

 في هللا سنة – االقتصادية النظريات تزاحم رغم تعاسة في الناس عامة وعاش
 الذي الشره بنظامها الرأسمالية ال الحال تلك من تنقذهم ولم – شرعه عن الخارجين

 وال" استلب غلب ومن بز عز من" طريقة على الغارب على الحبل للناس أطلق
 ما مقابل في للدولة يكدحون عبيدا وجعلتهم الناس كبلت التي الماركسية الشيوعية
 . أحد على أحد فيها يلوي ال التي العلمانية وال الجوع، حاجة لسد تعطيهم

 وإيجاد فقرهم من الفقراء إلخراج العمل على وعويال صراخا الدنيا ملؤوا أنهم مع
 ورغبوا بزعمهم، أتباعهم الرسل بها وعد التي الجنة يوازي مزدهر حر اقتصاد
 اتضح ولكن األموال، ورؤوس المادة وهو اإللحاد، في الجديد اإلله عبادة في الناس
 . آخر شيء والواقع شيء المناداة أن عينين ذي لكل
 اإللحاد وإال خيالية آماال إال للناس حقيقة تقدم لم للدين المعادية األنظمة بتلك وإذا

 وإحالل أتباعه قلوب من والتدين الدين احترام وانتزاع الفاحش والغبن واإلفالس
: القائل المثل عليهم وصح البولسي، النصراني الدين ضالالت عن بدال ضالالتهم

 للثروات التوزيع وسوء االقتصاد سوء وظهر ،"العنب الشوك من تجني ال إنك"
 حال في منقذا بديال يعرفون ال ولكنهم العلمانية، في جليا ً االجتماعي التكافل وسوء

 .االقتصادي نظامه في اإلسالم طريقة عن استكبارهم

 : الثقافة و التربية في العلمانية

 خاضعا ً اإلسالمي العالم كان حتى الزمن من فترة االستعمار سيطرة على يمض لم.
 .المختلفة األقاليم حسب يتفاوت خضوعا ً والفكر التربية لتأثير

 العقائدية الردة في ذروته التأثير بلغ - مباشرا ً احتالال ً تحتل لم التي - تركيا ففي        
 الهند وفي. حديد من بيد اإلسالم لطمس أتاتورك انتهجها التي العنيفة والفكرية

 وضاع الصغيرة، األهلية المؤسسات في وتقوقعت ريادتها اإلسالمية الثقافة فقدت
 فلعل العربي العالم في أما. والخارجي الداخلي الصراع زحمة في نشاطها من كثير

 األفكار بين فيه الفكري الصراع أن من"  توينبي" قاله ما هو لحاله وصفة أصدق
 نتاجه كان وإنما تركية في الذي ذلك مثل ناجحا ً غربيا ً عمال ً ينتج لم واإلسالم الغربية
 القاهرة في إن" المستشرقين أحد قال وقد        إسالمي هو وال غربي هو ال هجينا ً
 ثم"  اليوم في واحدة نشرة أو كتاب معدله ما تصدر عشرة، وسبع مطبعة مائتي

 يعطينا وهذا" الغربية للقصص ترجمات هو يصدر ما أكثرية" أن موضحا ً يستدرك
 في الغرامية القصص إلى تتجه أمة فإن الهجنة، إليه وصلت ما مدى على الدليل
 النهضة بأسباب واألخذ التطبيقية العلوم ترجمة إلى فيه تكون ما أحوج هي وقت

 سيئة ونتائج دعوات الممسوخ الهجين هذا أخرج وقد.الوصف بهذا لجديرة
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 بتنظيم الخاص القانون" 1971 سنة إسماعيل الخديوى أصدر فلقد مصر في أما
  :على منه ب فقرة وتنص"            وإصالحه األزهر

 الدين وأصول الفقه: هي مادة عشرة بإحدى باألزهر تعطى التي الدراسات تحديد"
  والمنطق والبديع والبيان والمعاني والصرف والنحو والتفسير والحديث والتوحيد
 إلصالح ذاتي وعي أمام الطريق قطع وبذلك األزهر، علماء نفوس في ذلك ووافق
 .حقيقة األزهر

 أرحب مجاالتها كانت فقد وأوالده علي محمد أنشأها التي الحديثة المدارس أما
 .وساق قدم على قائمة الخارج إلى البعثات وكانت أوسع، وفرصها
 النظام:  التعليميين النظامين كال ينتهجها التي الوسائل هي خطورة األشد والناحية
 للمرحلة واألمصار القرى في المتفرقة الكتاتيب في يقوم"  سمي كما" الديني

 .العليا للمرحلة األزهر والجامع االبتدائية،
 يحملون ريفية مظاهر في الطلبة حولهم يجتمع" فقهاء" فيها يدرس والكتاتيب        

 طويلة، عصا يده وفي بعمامته يتوسطهم والفقيه والمصاحف، القديمة األلواح
 عصرها في كانت التي المأثورة اإلسالمية التربية روح تغاير بطريقة بتلقينهم ويقوم
 .العالية التربية أساليب أرقى

 الفكر أخذ التي األولى المصادر وكانت:" قائال ً ذلك من شيء عن" جب" يتحدث
 العلمية والبعثات علي محمد أنشأها التي المهنية المدارس هي منها يشع األوروبي

 ."أوروبا إلى أرسلها التي
 الطهطاوي رفاعة الفذ العالم عليها يشرف كان التي األلسن مدرسة" منها أن ويذكر

 .البار جومار تلميذ وهو( م1901-1973)
 استخدم الذي فرعون من أذكى - الهند في المسلمين شعراء أحد قال كما- فاالستعمار

 كما يشعرون ال حيث من تقتلهم وكليات مدارس لهم يفتح ولم األوالد، قتل سياسة
 المستعمرون فعل
 اإلسالمي للعالم الكبرى الثقافية المراكز في وقالبا ً قلبا ً غربية مدارس افتتحوا فقد

 دينها و هويتها عن األمة إبعاد و األصلي التعليم الستئصال المخططات ورسموا

 :واألخالق االجتماع في العلمانية
 صورة لكن قرون، بضعة منذ انحرفت قد اإلسالمي العالم في االجتماعية الحياة كانت

 أخالقه في المجتمع أصبح حيث الحديث العصر مطلع في إال أوجها تبلغ لم االنحراف
 الجاهلية األعراف غلبت إذ إسالمية غير منطلقات من ينطلق وعاداته وتقاليده

 أن غير األصيلة، اإلسالمية األخالق على المستحدثة والعادات المتهورة والعواطف
 الخلق فضائل على الغيرة من عليه جبلوا وبما الموروثة الدينية العاطفة بحكم الناس
 يلتمسون- األقل على أو للدين، مجتمعهم وأعراف وموازين قيم كل ينسبون كانوا
 الذي الواقع هو أصبح حتى للدين المتمسح االنحراف ذلك ورسخ أصوال ، فيه لها
 مجددا ً أكان سواء تغييره يحاول من وجه في للوقوف استعدادا ً الناس لدى كان

 الدين إلى باالستناد موقفهم يبررون - حال أي على - وهم أجنبيا ، مفسدا ً أم إسالميا ً
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 الغربي بالمجتمع المنحرف اإلسالمي المجتمع احتك الماضي القرن وفي        
 - المادي بتقدمه المغرور - الغرب أحس األولى اللحظة ومنذ الدين، عن الشارد
 يفتقده ما الفضائل من فيه كان أنه شك ال الذي الشرق على االجتماعي بتفوقه
 سيما ال عادة، الصحيحة بالرؤية تسمح ال المغلوب إلى الغالب نظرة لكن الغرب،
 .ورائها من الصليبية والروح

 ولم المرير، النقص واستشعر القاتل باالنبهار الشرقي المجتمع أحس وبالمقابل
 استمدوا فقد اإلسالم هو الشرقيين تخلف سبب بأن القول في الكفرة الغربيون يتردد
  !حقا ً مسلمون بأنهم أولئك على يسيطر كان الذي الوهم من ذلك

 من المجتمع مقومات وتدمير األخالق لمهاجمة مفتوحا ً الطريق كان وهكذا        
 الغربي النموذج وكان اإلسالم، يمثل ال الذي المتخلف الواقع ذلك مهاجمة خالل

 ووضوحا ً قوة األمر يزيد- الدين عن األخالق فصل الذي - المشاهد

 : ذلك على مثاال ً  لنأخذ و

 أشهر من وكان األوروبية، الدول إلى االبتعاث حركة ابتدأت علي محمد أيام منذ
 هذا. اإلصالح رواد من كذلك يعد الذي الطهطاوي رفاعة الشيخ األوائل المبتعثين

 الحياة أمته ألبناء فيه يصف كتابا ً" باريز" باريس مدينة عن كتب المبتعث الشيخ
  : فقال والمراقص النوادي لوصف فيه تعرض آنذاك، فرنسا في االجتماعية

 وإذا النساء، اكتفت إذا إال الرجال من أحد يجلس وال للنساء الجلوس أن والغالب "
 وال وأجلسها رجل لها قام خال كرسي ثم يكن ولم المجلس أهل على امرأة دخلت
 أن ثم الرجل، من أكثر معظمة المجالس في دائما فاألنثى لتجلسها، امرأة تقوم

 ولو صاحبه قبل البيت صاحبة يحيي أن عليه يجب فإنه صاحبه بيت دخل إذا اإلنسان
 " البيت نساء أو زوجته بعد فدرجته أمكن، ما مقامه كبر
  :اثنتين منها نذكر بدالالت لقارئه يوحي الكالم هذا

 لم لكنه الشيخ ذهن في انقدحت فكرة وهي بالدين، مرتبطة ليست األخالق إن -1
 يرضاها ال التي الدياثة ألوان يمارس المجتمع هو فها بجالء، عنها يعبر أن يستطع
 رائحة منها يشم وال الحياء قوانين عن خارجة ليست ذلك مع ولكنها طبعا ً الدين
 .األدب باب في معدودة هي بل العهر
 لستر وسيلة الحجاب إن:  صراحة قيل حتى وترعرعت الفكرة هذه نمت وقد

 الدين بين عالقة فال ثم ومن والبراءة، الشرف على دليل التبرج وأن الفواحش
 .واألخالق

 المجتمع نرى المقابل وفي ويحترمها، المرأة يكرم الديوث المجتمع هذا إن -1
 نصل وبذلك - آنذاك الواقع حسب - المرأة يحتقر لكنه العرض على يحافظ اإلسالمي

 من بتحررها مرتبطة المرأة حقوق أن وهو نفسه أوربا في وجد الذي المفهوم إلى
ًالحقوق هذه على تحصل فلن الدين ينبذ لم فما الدين

ً
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 العلمانية تحقيق وسائل

 
سلك العلمانيون في سبيل تحقيق مآربهم أهدافا ً عديدة مالئمة لكل زمان ومكان منها 

 ما يلي:
1_ إغراء بعض ذوي النفوس الضعيفة، واإليمان المزعزع بمغريات الدنيا من المال 

 والمناصب.
 1_ السيطرة على وسائل اإلعالم؛ ليبثوا سمومهم من خاللها.

3_ رفع قيمة األقزام والمنحرفين وذلك من خالل الدعاية المكثفة لهم، وتسليط 
الضوء عليهم، وإظهارهم بمظهر العلماء المفكرين، وأصحاب الخبرات الواسعة 
والقرائح المتفتقة، ويهدفون من وراء ذلك إلى أن يكون كالم هؤالء مقبوال ً عند 

 الناس.
4_ لبس الحق بالباطل وذلك من خالل َطْرقًِ العديد من الموضوعات باسم اإلسالم، 

 كاالختالط وغيره.
5_ القيام بتربية بعض الناس على أعينهم في محاضن العلمانية في البالد الغربية، 

وإعطائهم ألقابا ً علمية مثل: درجة الدكتوراه، أو درجة األستاذية؛ فيحصل على هذه 
الشهادة بعد أن يفقد شهادة _ ال إله إال هللا _ وبعد رجوعهم يصبحون أساتذة 

للجامعات، ويتولون العديد من المنابر؛ ليمارسوا تحريف الدين، وتزييفه، والتلبيس 
 على الناس، وتوجيههم الوجهة التي يريدونها.

 6_ اتباع سياسة النفس الطويل والتدرج في طرح األفكار.
 من انطالقا ً بها الناس إقناع بهدف معينة موضوعات عن األحاديث من اإلكثار_ 7

(.تقرر تكرر ما) قاعدة  
.العلمانيين حقيقة يدركوا ال حتى األمور بتوافه الناس إشغال_ 9  
 المشرقة الجوانب كتمان مع السلبية، الجوانب وإبراز اإلسالمي، التاريخ تشويه_ 8

.ماضيها عن األمة حاضر قطع بهدف المضيئة  
 باسم والتابعين الصحابة في الطعن بل األعالم، األئمة على الهجوم_ 10

.الموضوعية  
.القديمة بالوثنيات والتغني الجاهلية، النعرات إحياء_ 11  
 المسلمون يكرهها حتى بالجمود، ووصفها العربية اللغة في الطعن_ 11

 الشرع، نصوص وفهم أسالفهم، تراث فهم عن ينقطعون وبالتالي ويستصعبوها
.األئمة وكالم  

 ويناسب لهم، يروق ما بحسب عصريا ً تفسيرا ً الشرع ونصوص القرآن تفسير_ 13
.أهواءهم  

 حقيقة في تكون والتي األجنبية، الثقافية والمراكز والجامعات، المدارس إنشاء_ 14
.العلمانية الدول إلشراف خاضعة األمر  

 حتى األمر؛ ذلك وتضخيم العلماء واختالف الخالفية المسائل عن بكثرة الحديث_ 15
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 في يوقع مما شيء في العلماء بين اتفاق ال وأنه اختالفات، كله الدين أن للناس يخيل
 بذلك وهم الخالف، وقع لما وإال به، مجزوم يقيني فيه شيء ال الدين أن النفس
.الدين عن الناس صرف يريدون  

 خلقيا ، منحرفة طبقة أنهم على اإلعالم وسائل من كثير في العلم أهل تصوير_ 16
 الناس وتزهيد قيمتهم، من الحط بهدف وذلك ونساء، ومناصب دنيا طالب وأنهم
.بهم  
 وتصويرهم المنكر، عن والناهين بالمعروف اآلمرين على المستمر الهجوم_ 17

.الخاصة شؤون في تدخل ذلك أن ودعوى الصور، بأبشع  
 أو المسلمين من األفراد بعض قبل من الجماعية أو الفردية األخطاء استغالل_ 19

 اإلسالم رمي إلى خالله من ينفذون غرضا ً واتخاذها وتضخيمها اإلسالمية الجماعات
.فيه والطعن  

 بين النفرة حاجز وتحطيم الفوارق، إزالة بهدف دوره، وتعظيم الغرب، تمجيد_ 18
.والكافرين المسلمين  

_  الشريعة وضوابط بقواعد المنضبطة_  الشرعية القواعد بعض على االتكاء_ 10
( والزمان المكان باختالف الفتوى تغير: )كقاعدة محلها غير في ووضعها بقوة،

.وغيرها  
 الدراسية، الصفوف في وبثها الغرب، من الالدينية المناهج وجلب اقتباس_ 11

.أهوائهم تخالف التي النصوص وحذف  
.وحملتها النبوية السنة على الهجوم_ 11  
 الربا، تبيح التي كالفتاوى وترويجها ونشرها، الشاذة، بالفتاوى االحتفاء_ 13

.ذلك غير أو والسفور  
 دعا أو ذلك، من بشيء قال من يلزم ال أنه مع إجماال ، العلمانية تحقيق وسائل هذه
.متأوال ً أو جاهال ، أو مجتهدا ، يكون فقد بالعلمانية؛ يوصم أو ُيصن ف، أن إليه  

                             

                         نتائج  العلمانية في العالم اإلسالمي

  
قد كان لتسرب العلمانية إلى المجتمع اإلسالمي أسوأ األثر على المسلمين في دينهم 

 ودنياهم.
 وهاهي بعض الثمار الخبيثة للعلمانية :

1- رفض الحكم بما أنزل هللا سبحانه وتعالى، وإقصاء الشريعة عن كافة مجاالت 
ل على سيد البشر محمد بن عبدهللا  الحياة، واالستعاضة عن الوحي اإللهي الُمنز 

 هلل المحاربين الكفار عن اقتبسوها التي الوضعية بالقوانين وسلم، عليه هللا صلى
 القوانين وهجر هللا أنزل بما الحكم إلى العودة إلى الدعوة واعتبار ورسوله،
ا والحضارة، التقدم عن وردة ورجعية تخلف ا ذلك اعتبار الوضعية،  في وسبب 
 التي الوظائف تولي عن وإبعادهم واحتقارهم، الدعوة هذه أصحاب من السخرية
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.فيهم يؤثروا ال حتى والشباب، بالشعب االحتكاك تستلزم  
  1- تحريف التاريخ اإلسالمي وتزييفه، وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح 

 اإلسالمية، على أنها عصور همجية تسودها الفوضى، والمطامع الشخصية.
ا لنشر الفكر العلماني وذلك عن طريق :   3- إفساد التعليم وجعله خادم 

أ - بث األفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتالميذ، والطالب في 
 مختلف مراحل التعليم.

 ب - تقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى حد ممكن.
 جـ - منع تدريس نصوص معينة ألنها واضحة صريحة في كشف باطلهم.

د - تحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة ومبتورة لها، 
 بحيث تبدو وكأنها تؤيد الفكر العلماني، أو على األقل أنها ال تعارضه.

 بالطالب، االختالط من ومنعهم التدريس، عن بدينهم المتمسكين األساتذة إبعاد - هـ
.المعاش إلى إحالتهم طريق عن أو إدارية وظائف إلى تحويلهم طريق عن وذلك  

 الدراسي، اليوم آخر في موضعها يكون حيث هامشية، مادة الدين مادة جعل - و
.الطالب تقديرات في تؤثر ال نفسه الوقت في وهي  

 أهل وبين المسلمون، وهم الصحيحة، الرسالة حملة بين الفوارق إذابة -4  
ا وجعلهم واحد، إطار في الجميع وصهر واإللحاد، والتبديل التحريف  بمنزلة جميع 
 واإللحاد الكفر أهل تفضيل يتم الحقيقة في كان وإن الظاهر، حيث من واحدة

.واإليمان والطاعة التوحيد أهل على والعصيان والفسوق  
 هؤالء كل والبرهمي والمجوسي والشيوعي واليهودي والنصراني فالمسلم        

 على ألحد فضل ال القانون، أمام يتساوون واحدة بمنزلة الفكر هذا ظل في وغيرهم،
.العلماني الفكر لهذا االستجابة بمقدار إال اآلخر  
 الشيوعي أو البوذي أو اليهودي أو النصراني زواج يكون الفكر هذا ظل وفي        

ا بالمسلمة  اليهودي يكون أن عندهم حرج ال كذلك فيه، حرج وال عليه، غبار ال أمر 
ا الكافرة النحل من ذلك غير أو النصراني أو .المسلمين بالد على حاكم   

 الوحدة)  بـ سموه ما تحت المسلمين بالد في ذلك ترويج يحاولون وهم        
(. الوطنية  

 كتاب من خالفوها ما وكل والعصام، األصل هي(  الوطنية الوحدة)  جعلوا بل        
 يعرض هذا: ) وقالوا ورفضوه، طرحوه - وسلم عليه هللا صلى – رسوله سنة أو هللا

!! (. للخطر الوطنية الوحدة  
 النواة باعتبارها األسرة بنيان وتهديم األخالقية، والفوضى اإلباحية نشر -5    

  : طريق عن وذلك:  عليه والحض ذلك وتشجيع االجتماعية، البنية في األولى
 من والشذوذ الزنا ممارسة وتعتبر عليها، تعاقب وال الرذيلة تبيح التي القوانين - أ

.ومصونة مكفولة تكون أن يجب التي الشخصية الحرية باب  
 تمل وال تكل ال التي وتلفاز وإذاعة ومجالت صحف من المختلفة اإلعالم وسائل - ب
 ليال ً أخرى مرة وبالتصريح مرة، بالتلميح الرذيلة ونشر الفضيلة، محاربة من
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ا .ونهار   
 والمصالح والجامعات المدارس في واالختالط السفور وفرض الحجاب محاربة - جـ

: طريق عن اإلسالمية الدعوة محاربة -6 والهيئات  
 الضالة للكتب المجال إفساح مع اإلسالمي، الكتاب نشر على الخناق تضييق - أ

.اإلسالمية والشريعة اإلسالمية، العقيدة في تشكك التي المنحرفة  
 أكبر لمخاطبة المنحرفين للعلمانيين المختلفة اإلعالم وسائل في المجال إفساح - ب

 الشرعية، النصوص معاني ولتحريف المنحرف، الضال الفكر لنشر الناس من عدد
رون الذين المسلمين علماء وجه في اإلعالم وسائل إغالق مع  بحقيقة الناس ُيبص 

.الدين  
 ونعتهم بهم، الباطلة التهم وإلصاق ومحاربتهم، هللا، إلى الدعاة مطاردة -7  

ا، متخلفة جماعة أنهم على وتصويرهم الذميمة، باألوصاف  عقلي ا، ومتحجرة فكري 
 متطرفون وأنهم النافع، الحديث العلم مخترعات كل ُيحاربون رجعيون، وأنهم

.األصول وَيدعون بالقشور يتمسكون بل األمور، حقيقة يفقهون ال متعصبون  
 أو النفي طريق عن وذلك العلمانية، يهادنون ال الذين المسلمين من التخلص -9 

.القتل أو السجن  
ا واعتبارها ومهاجمتها هللا، سبيل في الجهاد فريضة إنكار -8   أنواع من نوع 

.الطريق وقطع الهمجية  
 ال وحتى العليا، هي هللا كلمة لتكون القتال معناه هللا سبيل في الجهاد أن وذلك        
 أي - والقوم اإلسالم، سلطان إال والحكم والغلبة القوة له سلطان األرض في يكون

 أحسن في - الدين وجعلوا الدنيا، شؤون في التدخل عن الدين عزلوا قد - العلمانيين
 في تأثير العبادة لهذه يكون ال بحيث يعبد، وما اإلنسان بين خاصة عالقة - أقوالهم
.العبادة مكان خارج وسلوكه وأفعاله أقواله  
!!؟ الدين كلمة إعالء سبيل في جهاد إذن عندهم يكون فكيف          

 أو المال عن للدفاع القتال هو إنما وأذنابهم العلمانيين عند المشروع والقتال 
 عمل عندهم فهذا سبيله، في والقتال نشره على والعمل الدين عن الدفاع أما األرض،

!! المتمدنة اإلنسانية تأباها التي والهمجية العدوان أعمال من  
 تحت الناس تجميع على تعمل دعوة وهي الوطنية، أو القومية إلى الدعوة -10  

  الدين يكون أال على المصالح، أو المكان أو اللغة أو الجنس من وهمي جامع
 أكبر من عامال ً ُيعد الدعوة هذه منظار من الدين بل التجميع، عوامل من عامال ً
 القرون عبر اإلنسانية والتجربة: )  منهم قائل قال حتى والشقاق، التفرق عوامل
 بأمن ذهب - الحياة بعد ما لتأمين الناس سبيل وهو - الدين أن على دل ت الدامية،
(. ذاتها الحياة  

 فثمارها وإال المسلمين، بالد في العلمانية أنتجتها التي الخبيثة الثمار بعض هي هذه 
.بكثير ذلك من أكثر الخبيثة  
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 بالد غالب في ُجلها أو الثمار هذه كل يدرك أو يلمس أن يستطيع والمسلم  
 في العلمانية تغلغلت مدى أي إلى ُيدرك أن يستطيع ذاته الوقت في وهو المسلمين،

ا ما بلدً  فيها الخبيثة الثمار هذه من يجده ما على اعتماد   

 لماذا نرفض العلمانية؟ 
 
 معها يكون أال ذلك مقتضى وأن.. العليا هي هللا شريعة وأن ابتداء، هلل الشرع أن -

 لألرباب والعبادة هللا، مع اآللهة واتخاذ الشرك، هو ذلك فمعنى وإال أخرى، شريعة
 .المتفرقين

 غير من والتحريم التحليل وقبول هللا، أحل ما وتحرم هللا، حرم ما تحل العلمانية إن -
 صفة ألنفسنا لنحقق العلمانية رفض من لنا بد فال الملة، من مخرج وشرك كفر هللا

 .اإلسالم
 ولذلك.. كفر به والرضا الكفر وقبول بواح، كفر ولكنها معصية ليست العلمانية إن -

 ألنفسنا ونحقق هللا، دين في لنبقى بها الرضا وعدم العلمانية رفض من لنا بد فال
 .اإلسالم صفة

 إرادة إلى والتحاكم الدولة عن الدين فصل على تقوم التي العلمانية األنظمة إن -
 منها المسلم وموقف الشرعية تفتقد ـ األنظمة هذه ـ والسنة الكتاب من بدال ً األمة
 ..واحدة عبارة في يتحدد
 .شرعية بأيًّ لها االعتراف ويرفض األنظمة، هذه يرفض إنه

 التخلف ألوان كل منه تنشأ والذي العقيدي، التخلف درجات أقصى هي العلمانية إن -
 نرفض فنحن ولذلك.. تبعية يولد واالحتياج احتياجا ، يولّد التخلف وهذا.. األخرى
 .والتبعية التخلف سبب ألنها العلمانية

 وفقدان اغتراب، ظواهر عنها وينتج والعمالء، األراذل ظلها في يحكم العلمانية إن -
 ولذلك.. عريض وفساد الجهود، وضياع الطاقات، استنزاف إلى ذلك فيؤدي انتماء،

 قيادة األلباب أولوا ويتولى والعمالء، األراذل حكم ليسقط العلمانية نرفض أن بد فال
 القوية، الوثبة تثب أن تستطيع التي اإلسالمية، لألمة جديدا ً ميالدا ً فيكون األمة،

 المارد على األعداء وضعها التي األغالل وتحطم الواسعة، االنطالقة وتنطلق
 .اإلسالمي

 

ً
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 الليبرالية                                            

 ." التحررية"  معناه و معرب أجنبي مصطلح الليبرالية -1
 استقالل احترام وجوب ويرى الفردية، الحرية على يركز فكري مذهب وهو

 المواطنين حريات حماية هي للدولة األساسية الوظيفة أن ويعتقد األفراد،
 . وغيرها الشخصية والحرية الخاصة، والملكية والتعبير، التفكير، حرية مثل

 دورها، وتقليل السلطة، على القيود وضع إلى المذهب هذا يسعى ولهذا
 . المدنية الحريات وتوسيع السوق، عن الحكومة وإبعاد
 مستقل أنه ويرى اإلنسان، يعظم علماني أساس على المذهب هذا ويقوم
 النظام إن:  األكاديمية األمريكية الموسوعة تقول احتياجاته، إدراك في بذاته

 من بدال اإلنسان يضع بدأ التنوير عصر فكر في ارتسم الذي الجديد الليبرالي
 شيء، كل يفهموا أن يمكنهم المفكرة بعقولهم فالناس األشياء، وسط في اإلله

 وعقالني نظامي فعل عبر ومجتمعاتهم أنفسهم يطوروا أن ويمكنهم
 أن يقرر فلسفي سياسي مذهب أيضا الحرية ومذهب: " صليبا جميل ويقول
 يجب القانون وأن الصالح، االجتماعي للتنظيم ضرورية ليست الدين وحدة
  "واالعتقاد الرأي حرية يكفل أن

 لليبرالية الفكرية األسس - 1           

 وتياراتها اتجاهاتها سائر بين المشترك القدر هي فكرية أسس على الليبرالية تقوم
 بها،  يعترف وال األسس بهذه يقر ال وهو ليبراليا فرد أي اعتبار يمكن وال المختلفة،

 . غيره عن له والمميزة المذهب لهذا المكونة األجزاء هي ألنها
 

 : قسمين إلى لليبرالية المكونة األسس هذه وتنقسم
 ظهرت التي الغربية الفكرية المذاهب من غيرها عن لليبرالية مميزة ذاتية أسس -1
  ." الفردية"  و"  الحرية: " هما أساسان وهي والتنوير، النهضة عصر في
 واحد أساس وهي الغربية، الفكرية المذاهب من وغيرها الليبرالية بين مشتركة -1
 من خرجت الحديث العصر في أوروبا في ظهرت التي المذاهب فكل ،"العقالنية: "هو

 أمر كل في اإلنسانية المصالح إدراك في العقل باستقالل يعتقد الذي العقالني الفكر
 . الدين إلى الحاجة دون

 
 هذه ولكن ،" العقالنية الفردية الحرية"  من تاما تركيبا مركبة حقيقة فالليبرالية
 تفصيالتها في الليبراليين تصورات تعددت مجملة، لحقيقتها المكونة األسس
 أو السياسي العمل أثناء التطبيقية والطريقة العملية، آثارها عن فضال الفكرية،

 ,......االقتصادي
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 : الحرية: األول األساس
 أو الدولة من تدخل أي دون تصرفاته في ومستقل أفعاله، في حر الفرد أن تعني التي

 واستقالل الحقوق، وتعزيز وتوسيعها، الحرية، هذه حماية الدولة فوظيفة غيرها،
 والظلم التعسف مواجهة في الضمانات من قدر أكبر األفراد يعطى وأن السلطات،
  ،........االجتماعي

 
 : الفردية: الثاني األساس

 يأتي النهضة عصر هو فها النهضة، لعصر األولى األساسية السمة هي الفردية "
  "  .الطويل الكاثوليكي االنضباط من الفرد ويتحرر الوسطى، القرون لفكر فعل كرد
 الفرد استقالل تعني الفردية فأصبحت وثيقا، ارتباطا بالفردية الحرية ارتبطت وقد

 . وحريته
 

 : مختلفين بمفهومين الفردية هذه جاءت وقد
 الفكر على غلب الذي هو المعنى وهذا الذات، وحب األنانية بمعنى الفردية: أحدهما
 في التقليدي االتجاه هو وهذا العشرين، القرن وإلى النهضة عصر منذ الغربي
 . الليبرالية األدبيات
 على واالعتماد المتواصل العمل خالل من الفرد استقالل بمعنى الفردية: والثاني
 . للفردية حديث مفهوم وهو النفس،

 
 : العقالنية: الثالث األساس

 إلى الحاجة دون والمنافع المصالح بإدراك البشري العقل استقالل العقالنية تعني
 متدرجة، بصورة جاء الدين وتحييد العقل على االعتماد أن ونالحظ. خارجية، قوى
 أبرز من سمة واألخالق والقيم الدين وإقصاء المجرد العقل على االعتماد أصبح وقد

 المعاصر األوروبي الفكر سمات

 الليبرالية مجاالت -3

 
  :السياسية الليبرالية -1

 وضعا تواجه ولكنها لها، أساسي كمفهوم"  الفردية الحرية"  على الليبرالية تعتمد
 حياة صور ومن بطبعه، اجتماعي اإلنسان أن وهو اإلنسانية الحياة في طبيعيا

 تحاول سياسية أفكار لليبرالية وجد وقد ،"السياسية الحياة" االجتماعية اإلنسانية
 شؤونهم وتنظيم األفراد، حريات على ظةالمحاف ضرورة بين الجمع

 األصل هو وهذا – الحرية جانب تغليب إلى الليبراليين بعض اتجه وقد......السياسية
 الفقراء إعانة مستوى على حتى الدولة تدخل فمنع – الليبرالي الفكر في

 من بالحد فطالبوا المساواة جانب آخرون وغلب البيئة، وحماية والمحتاجين،
 أشكال في االختالف يحصل وكذلك. االجتماعية المساواة لمصلحة الحريات
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 الخاص المجال في المشروع وغير المشروع التدخل وأنواع وصورها، الحكومات
  .للفرد
 :إلى هنا وأشير

  : لليبرالية السياسية المعالم أبرز 
  :االجتماعي العقد نظرية  - أ

 في ،و واألفراد الدولة بين أو والمحكوم، الحاكم بين عقد وجود مفادها النظرية هذه
 قانون بال قديما يعيشون كانوا الناس أن إلى"  كارتيادس ذهب"  اليوناني الفكر
 أبرموا ولذلك والخوف القلق انتشار إلى أدى مما اآلخر على يعتدي منهم كل وكان
 ...,  يختارونه لنظام وفقه يخضعون بينهم فيما عقدا
  :للفرد األساسية الحقوق  - ب
 الفكر في لإلنسان األساسية للحقوق والمرجعية القاعدة الطبيعي القانون يعد

  .محددة مواد شكل على لها الوضعي التقنين في األساسي المصدر وهو الليبرالي،
 هذه ألن له، قيمة ال الغ فهو الحقوق هذه يخالف قضائي أو قانوني حكم وأي

 ...,التشريع أساس هي الحقوق
  :السلطات فصل  - جـ

 ضمان أكبر باعتباره الليبرالي السياسي النظام في السلطات فصل إلى الحاجة نشأت
 وقضائية، وتنفيذية، تشريعية،:  إلى السلطات انقسام يعني وهو السياسية، للحرية
 في واحدة أي تتدخل وال والقضاء، القوانين، وتنفيذ بالتشريع، منها كل تستقل بحيث
 االستبداد في سببا تكون فإنها واحدة بيد تكون عندما والسلطة األخرى شؤون

 .والطغيان
  :الفرد على المجتمع سلطة حدود  - د

  :هو المجتمع أفراد بقية مع مراعاته عليه يجب الذي الفرد فسلوك
 سواء األساسية، الحقوق تقدير أقل على و اآلخرين، بمصالح اإلضرار عدم: أوال

  .الضمني بالفهم أو الصريح، القانون بنص الحقوق هذه ذكرت
 وحماية المجتمع، عن الدفاع يفرضها التي األعباء من لنصيبه الفرد تحمل :ثانيا

  ...,األذى من أعضائه
  :والرأي الفكر حرية  - هـ

 من فإن ولهذا ضرورية، إنسانية كقيمة"  الحرية"  هو لليبرالية األساسي المنطلق
 الضمان فهي الحريات، أهم من والرأي الفكر وحرية الحريات، حفظ الدولة واجبات
 .  ومفاسدها الحكومات استبداد من الفرد لحماية الالزم

 
  :االقتصادية الليبرالية -1
 وقد. السياسي الجانب من الليبرالي المذهب في أصالة أكثر االقتصادي الجانب إن

 أعطى ولهذا للفرد، األساسية الحقوق أهم من الخاصة الملكية" لوك جون" اعتبر
 الحق هذا من غيرهم ومنع االنتخاب، حق المالك

اإلسالمي العالم في الليبرالية -4  



 

 16 

 
 األوروبية، النهضة عصر في العثمانية الدولة حكم تحت اإلسالمية البالد أغلب كانت
 العثمانية الدولة وكانت الجملة، في اإلسالمية الشريعة تحكيم على قائمة دولة وهي
 واألمر العلماء، واحترام العلم نشر على والقائمة اإلسالم لبيضة الحامية هي

 فتحت وقد هللا، سبيل في الجهاد لراية والحاملة المنكر، عن والنهي بالمعروف
  .لإلسالم وأخضعتها األوروبية، القارة في واسعة أقطارا
 كونها التي" السرية الجمعيات" خالل من اإلسالمية البالد إلى الليبرالية تسللت وقد
 األمة بقية كانت وقد. المادية بحضارته وانبهروا الغربي بالفكر تأثروا أفراد

 بدينها معتزة وهي الغربية، والنظم األفكار إلى تحتاج ال دينها على ثابتة اإلسالمية
 . ومكان زمان كل في والعمل للحكم وصالحيته بصحته، واثقة
 لتقبل اإلسالمي المجتمع وهيئت بدينها، األمة ثقة أضعفت عوامل وجدت ولكن

 واالستبداد العقدي، االنحراف: هي العوامل وهذه مقاومتها، وعدم الليبرالية
 ولكن الليبرالية، وجود في مباشرة أسبابا ليست وهي والتقليد، والجمود السياسي،

 والسكوت بالليبرالية، للرضى مناسبا ومناخا متقبلة، أرضية أوجدت العوامل هذه
  .عليها
 االستعمار"  هو اإلسالمي العالم في الليبرالية لدخول المباشر السبب أن شك وال

 له يكن لم دخولها ولكن الغربية، بالحضارة والمنبهرين التغريب، دعاة من"  وأذنابه
 األفكار هذه وجه في الجاد الوقوف عدم على ساعدت معينة عوامل وجود لوال يتم أن

  .اإللحادية
 الضالة الفرق يد على االنحراف هذا تم وقد ،" االنحراف"  العوامل هذه ويجمع

 الفكر وجود على ساعدت االنحرافات فهذه المذهبية، ودعاة والصوفية كالمرجئة
 أبشع االنحرافات هذه المستعمرون استغل وقد االستعمار مع قدم عندما الليبرالي
  .أهدافهم خدمة في ووظفوها استغالل،

 واالقتصادي، السياسي النظام في عليها الليبرالية فرضت المسلمين بالد احتلت ولما
"  بفكرة جاء باإلسالم مرتبط غير أمر ألي المسلمين تقبل عدم االحتالل رأى ولما

 ". الليبرالي اإلسالم مشروع"  خرج الفكرة هذه ومن ،" وتحديثه اإلسالم تطوير
 
ً

 5 - عوامل ظهور الليبرالية في العالم اإلسالمي
 

  :العقدي االنحراف: أوال
 وتخلفها اإلسالمية األمة ضعف في المباشر السبب هو العقدي االنحراف

 في( العقدي االنحراف) الذنب وتأثير المتأخرة، القرون في وتراجعها وانحطاطها،
 هذه في وتعالى تبارك هللا قدرها ربانية وسنة شرعية، حقيقة والمجتمع اإلنسان
 إِنً  :تعالى قوله ذلك على ويدل. بالمصيبة الذنب على العقوبة باب من وهي األمة،

رًُ الًَ هللّاًَ ُرواًْ َحت ى بَِقْومً  َما ُيَغي   هللّاًَ بِأَنً  َذلِكًَ :تعالى وقوله ،[11:الرعد]  بِأَْنفُِسِهمًْ َما ُيَغي 
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ا َيكًُ لَمًْ ر  ْعَمةً  ُمَغي  ُرواًْ َحت ى َقْومً  َعلَى أَْنَعَمَها ن   فالضعف ،[53:األنفال]  بِأَنفُِسِهمًْ َما ُيَغي 
 التغيير بعد اإلسالمية األمة في حصلت المنحرفة للمبادئ والقابلية والهوان،
  .والتصورات العقائد في والتبديل

 فإنه العميقة، وآثاره العامة، اإلسالمية الحياة في العقدي االنحراف حقيقة ولبيان....
  :التالية النقاط خالل من توضيحه بنا يجدر

  :وآثارها المنحرفة الباطنية الفرق -أ
 بقاء مع الحقيقة في الكافرة الفرق من كبير عدد تحته يدخل عامل اسم:  الباطنية
 والدروز، والنصيرية، اإلسماعيلية،: ومنها الظاهر، في لإلسالم انتسابها

 هنا المقصود وليس. األخيرة العصور في السيما والرافضة والبهائية، والقاديانية،
 المجتمع على الفرق هذه آثار بيان المقصود ولكن التفصيل، على عقائدهم بيان

  :اآلثار هذه فمن اإلسالمي،
 الفرق فهذه باإلسالم، العقائد هذه وإلصاق المسلمين، بين الكفرية العقائد إشاعة -1
 مع مسلمون أنهم أصحابها يدعي بل اإلسالم، دين عن مستقلة أديان أنها تدعي ال

  .اإلسالم وبين عقائدهم بين التامة المناقضة
 دول لهم كان وقد فيها، واالضطراب الفوضى وإشاعة المسلمين صفوف تفريق -1

 اإلسالمي، المجتمع داخل طاحنة بحروب قاموا وقد وجماعات، وحركات وحكومات
  .كيدهم ورد بمقاومتهم اإلسالمية الدول وأشغلوا

 في خبيث دور لهم كان وقد ؛ بالمسلمين للكيد والنصارى اليهود مع التعاون -3
  ...,المسلمين بالد على االستيالء في ومساعدته االستعمار إعانة

  :وآثاره اإلرجاء -ب
 فمسألة المسلمين، حياة في المؤثرة العقدية االنحرافات أخطر من اإلرجاء يعتبر

 المؤمن معرفة في المعيار وهي وأساسه، الدين أصل ألنها عقدية مسألة أهم اإليمان
 في عظيمة آثار له يكون أن البد فيها فاالنحراف المشرك، من والموحد الكافر، من

 ...,اإلسالمي المجتمع
  :وآثاره التصوف -ج

 نساك إلى مصادره وتعود ،  المسلمين تاريخ من مبكرة فترة في التصوف ظهر
 عليهم أطلق وقد ،  وغيرها المسيحي والزهد اإلشراقية، اليونانية والفلسفة الهنود
 له ليس الراهنة بصورته التصوف أن شك وال  " الزنادقة"  اسم األوائل الفرق كتاب
 ...,وسلوكه اإلسالم عقيدة عن البعد كل بعيد هو بل األوائل، والعباد بالزهاد عالقة

  
  :السياسي االستبداد: ثانيا
 حتى ودعمته عنه، ودافعت لوجوده، وبررت نموه، في ساعدت أسباب وجدت وقد

  .األمة في المزري الحد هذا إلى وصل
  :األسباب هذه ومن
  .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ترك

 واألشاعرة الصوفية خالل من – سبق كما – والجبر اإلرجاء عقيدة انتشار
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 للظلم، االستسالم روح ظهور في كبير تأثير لهما العقيدتان وهاتان والماتريدية،
  .له ويعتذر الطغيان يبرر فاإلرجاء المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر وتهوين

 تحت اإلسالمية األمة بقاء مصلحتها من والتي األجنبية، االستعمارية القوى دعم
  .الفكر عنه يزوغ وال, العين تخطؤه تكاد ال الدعم وهذا االستبدادية، األنظمة سلطة

 
  :والتقليد الجمود: ثالثا
 الوهاب، عبد بن محمد اإلمام دعوة من سلبيا موقفا العثمانية الدولة وقفت ولهذا

 اعتمادا يعتمدون الدولة علماء ألن وغيرهم، اآللوسي والشيخ الشوكاني، والعالمة
 تعصبا، وأكثرها لالجتهاد منعا المذاهب أقوى من وهو الحنفي، المذهب على كامال

 على اعتمادهم سوءا األمر زاد وقد فيه، االفتراضات لكثرة الواقعية عن وأبعدها
  .السلوك في الغالي التصوف على و العقيدة، في الكالمي الماتريدي المذهب
 إمكانية في الباب غلق أحكمت( والتصوف والكالم، التقليد،) الثالثة األمور وهذه
  ...,العثمانية الدولة في السياسية والسلطة العلمية المشيخة داخل من تجديدي عمل

 
  :االستعمارية القوى: رابعا
 الديني، االختالف إلى اإلسالمية والبالد النصرانية أوربا بين العميقة العداوة تعود
 َولَن :تعالى يقول والواقع، التاريخ بها ويشهد الكريم القرآن قررها حقيقة وهذه
بِعًَ َحت ى الن َصاَرى َوالًَ اْلَيُهودًُ َعنكًَ َتْرَضى  َوالًَ :تعالى ويقول ،[110:البقرة]  ِمل َتُهمًْ َتت 
وُكمًْ َحت ىًَ ُيَقاتِلُوَنُكمًْ َيَزالُونًَ  وقعت ولهذا ،[117:البقرة]  اْسَتَطاُعواًْ إِنًِ ِدينُِكمًْ َعن َيُردُّ
  .والحديثة القديمة الصليبية الحروب
 المادي الليبرالي الفكر واعتنقت الهوتي، كدين النصرانية عن أوروبا تخلت وعندما
 الصليبي التعامل يفسر ما وهذا ،" الصليبية التعصب روح"  معها بقيت العلماني
  .ملحدة مادية علمانية دول أنها مع اإلسالمية البالد مع ألوروبا

 ثوب لبست التي الجغرافية الكشوف حركة في لالستعمار األولى البدايات كانت وقد
 الوجود تصفية إلى تهدف التي العسكرية الحملة ذلك ورافق واالكتشاف، العلم

 على حاقدة صليبية روح من االستعمار طالئع انطلقت وقد. األندلس في اإلسالمي
  .اإلسالم

 :إلى اإلشارة ويمكن.....
  :يلي ما خالل من اإلسالمي العالم في الليبرالية فرض في االستعمار جهود 

 خالل من وذلك بها، الوضعية القوانين واستبدال اإلسالمية، بالشريعة الحكم إلغاء
  .الغربي النمط على دستورية نيابية حكومة
 والمدارس األجنبية، المدارس وبناء مناهجه، وتغيير اإلسالمي، التعليم على القضاء

 األفكار تقبل ليسهل المسلمين أبناء على التأثير بغرض المسلمين بالد في التنصيرية
  .دونها والعوائق الحواجز وتكسر الليبرالية،

 وهذا ،" األقليات حقوق" باسم اإلسالمية، غير والمذاهب الطوائف بإبراز القيام
 ولكنه والتعصب، الطائفية ونبذ الحريات حماية الظاهر غطاؤه يبدو وغيره العمل
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 الروح وإضعاف المسلمين، على وتوليتهم الطوائف، هذه إبراز وهو آخر أمرا يبطن
  .اإلسالمي المجتمع في الدينية
 البعثات خالل من ذلك تم وقد المسلمين، أبناء من الليبرالي الفكر يحمل جيل تكوين

 لها، المستشرقين وجلب الفكر، هذا على المؤسسة الجامعات وبناء التعليمية،
 الجديد للجيل ومعلمين أساتذة ليكونوا

الليبرالي اإلسالم دعوى -6  
 تفككت حيث عشر التاسع القرن إلى والليبرالية اإلسالم بين التقريب جذور تعود
 المادية، الغرب قوة فيه وظهرت اإلسالمية، البالد أكثر واحتلت العثمانية، الدولة
 المسلمون تأخر لماذا"  الشهير الفكري السؤال فيه وبرز اإلسالمية، البالد وضعف

  ".غيرهم؟ وتقدم
 أمام النفسية الهزيمة من أجواء في والليبرالية اإلسالم بين التقريب عملية تمت وقد

 وجعل الفترة، تلك في المسلمين أبناء من الكثير عقول أسر والذي المنتصر، الغرب
 من جديدة بأنواع األجيال تلك صدم أنه وخاصة ومنقبة، محمدة بالغرب المقارنة
 التقليد وظهور التفكير وجمود الجهل وانتشار العلم ضعف زمن في والعلوم المعارف

 سبق الذي السياسي واالستبداد المذهبي، والتعصب الضالة، الفرق آراء جراء من
  .عنه الكالم

  :طرفين من والليبرالية اإلسالم بين التقريب حصل وقد
 أحدهما: "الحركة التلفيقية "

 والحضارة اإلسالم بين التقريب في وتالميذه عبده محمد يد على حصلت التي 
 محمد تالميذ بتحول انتهت وقد ،" اإلصالحية بالحركة"  المعروفة وهي الغربية

  .الصرفة الليبرالية إلى عبده
 والثاني: " االستعمار " 

 االستعمار خروج بعد المنطقة على للهيمنة المتحدة الواليات دخول بعد وخاصة 
 الشيوعية وظهور الثانية، العالمية الحرب أعقاب في منها والفرنسي البريطاني

  .الغربية لليبرالية جديد كتحدي السوفيتي االتحاد في ممثلة
 وقام اإلصالحية الحركة يسمى مما االستعمارية والقوى االحتالل استفاد وقد

 النفوس في الصحيحة اإلسالمية المفاهيم إضعاف في أهدافه لتحقيق بتوجيهها
  .اإلسالمية الوحدة على والقضاء

  " الليبرالي اإلسالم لقضية األمريكي المشروع"                          
 ذلك ألن مبكر، وقت منذ ليبراليا تفسيرا اإلسالم بتفسير المتحدة الواليات اهتمت
 من تماما اإلسالم إقصاء أن تعلم فهي لهيمنتها، الحيوية المصالح من كثيرا يحقق
 التبديل في فوجدت به المسلمين وتعلق تأثيره لقوة مستحيل أمر اإلسالمية البالد

 تفسير فإن أخرى جهة ومن. وتأثيره فاعليته على للقضاء السبل أنجح له والتحريف
 الغربية بالحضارة وشعوبها البالد هذه عالقة يقوي ليبراليا تأويال وتأويله اإلسالم

لها الخضوع استمرار عملية يضمن مما وقيمها  
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 اإلسالمي العالم في الليبرالية مظاهر – 7           
 السياسة و الحكم في الليبرالة:  أوال

 عهد أواخر في ذلك بدأ وقد تدريجي بشكل اإلسالمية البالد إلى الليبرالية دخلت
 فيها والحكم اإلسالم، ديار على المحافظة في كبير دور لها كان التي العثمانية الدولة

  .الجملة في اإلسالمية بالشريعة
 والتصوف، اإلرجاء تبني خالل من العقدي االنحراف رسخت العثمانية الدولة ولكن

 ماسة بحاجة والمجتمع الدولة جعل ما وهذا السياسية، والمشاركة الشورى وأهملت
 من بعدد التحرر حركات وقيام األوروبية الدول صعود أثناء هذا كان وقد لإلصالح،
 والتركيبة السياسية، األنظمة في كبير تغير عنه نتج مما القديم العهد ضد الثورات
  .أوروبا في واالجتماعية الفكرية

 اإلصالح عملية ولكن العثمانية، الدولة في باإلصالح المطالبة بدأت األثناء هذه في 
 البداية كانت وقد. األوروبية الطريقة على ذلك تم حيث الصحيح، باألسلوب تتم لم

 تسلل عملية تتبع ويمكن الدولة، في سياسي كنظام الليبرالية لتطبيق مقصودة غير
 التقليد منذ متدرجا ومراحله الليبرالي بالنظام التأثر بدايات رصد خالل من الليبرالية
 األوسط الشرق مشروع وإلى العثمانية الدولة أواخر في الغربية لألنظمة الشكلي
  :يلي ما خالل من وذلك المعاصر، واقعنا في المستقبل ومنتدى الكبير
  :التنظيمات عهد
 حين في الشديد والضعف بالوهن العثمانية الدولة شعرت عندما التنظيمات عهد بدأ
 ما وهذا والعلمي، والسياسي العسكري الميدان في قويا تفوقا أثبتت قد أوروبا أن

 األوروبية بالدول اللحاق من بها تتمكن طريقة إيجاد في تفكر العثمانية الدولة جعل
 على بناؤها هو التنظيمات هذه في الخلل كان وقد. واإلداري الصناعي التقدم في

 حسب واإلبداع لالختراع اإلسالمية العقلية تحريك الواجب وكان الغربي، النموذج
 من وتنقيته الدين تجديد ليشمل اإلصالح وتوسيع الدولة، يناسب وما الحاجة،
  ...,وغيره االجتهاد باب وفتح والتصوف، اإلرجاء شوائب
 التنظيمات عهد في نشأ:  الليبرالية الغربية والحضارة اإلسالم بين التوفيقي المنهج
 األساتذة من نخبة األوروبي النمط على لإلصالح دعوة من صاحبه وما السابق،
 يتم لن اإلصالح هذا أن واقتنعوا اإلصالح، تبنوا العثمانية الدولة وموظفي والضباط

  .األوروبي المجتمع صيغ بعض بتبني إال
 في النظر استدعى ما وهذا اإلسالم، عن منفصمة تبدأ لم الحركة هذه ولكن.....

  .وعقائده اإلسالم بأحكام ربطها ومحاولة أوروبا من المأخوذة الجديدة اإلصالحات
 وهما ،" كمال نامق"  و ،" باشا ضياء" الفكري الجانب من الحركة هذه مثل فقد
 حزب"  وهو سياسيا حزبا وشكلوا بها وأعجبوا األوروبية اآلداب على اطلع ممن

 .واإلسالم الليبرالي الفكر بين الربط وحاولوا  " العثماني الشباب
 إعجابا بها وأعجب الليبرالية األفكار تشرب ممن الطهطاوي كان مصر وفي......
 التاريخ كتب وقرأ الليبرالي، الفكر على باريس إلى رحلته في اطلع وقد كبيرا،

 وروسو فولتير فكر على تعرف وقد الفرنسية، باللغة السياسي والفكر والفلسفة
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  .هناك إقامته أثناء وغيرهم ومونتسكيو
 يقول الذي" التونسي الدين خير" – أيضا – التوفيقية المنهجية بهذه تأثر وممن....
 والصناعات العلوم في والتقدم الغايات تلك بلغوا وإنما: " األوروبية الدول عن

 .  " الثورية طرق وتسهيل السياسي العدل على المؤسسة بالتنظيمات
 صاحب كان فقد"  عبده محمد"  المجال هذا في عنده الوقوف ينبغي وممن.....

  .اإلسالمية البالد في الليبرالية من عدد منها تخرج مستقلة مدرسة
 من كثير في وسانده عبده محمد مع كرومر لمصر اإلنجليزي الحاكم وقف ولهذا

 هو أصبح حتى عباس بالخديوي اصطدم عندما احتضنه أنه ذلك ومن, مشاريعه
 .القضاة تخريج ومدرسة األزهر تطوير مشاريع من استهدفه ما كل في سنده
 كل بمصر إقامته خالل عبده محمد منح أنه( الحديثة مصر) كتابه في كرومر ذكر وقد
 في بمنصبه يحتفظ أن يستطيع يكن لم" عبده محمد" وأنه, وتأييد عون من يملك ما

  .التأييد هذا لوال اإلفتاء
  : الليبرالية السياسية واألحزاب الجمعيات

 الدعم تتلقى سرية سياسية وأحزاب جمعيات العثمانية الدولة أواخر في ظهر
 هذه وتستعمل بالدولة، تتربص كانت التي االستعمارية الدول من والمساعدة
  .مصالحها يوافق بما عليها للضغط األحزاب

 أحزاب وجدت كما الشام، بالد في العرب نصارى الجمعيات هذه من كثيرا أنشأ وقد
 سياسية ألفكار األحزاب هذه بعض وجد وقد والنصارى، المسلمين بعض بين تجمع
  :أثرا لها كان التي الجمعيات هذه أبرز ومن. انتهى ثم وقتية
 بمفهومه الليبرالي الفكر على تعتمد منظمة جمعية أول وهي: والترقي االتحاد جمعية
 عهد في تكونت التي( األحرار) جماعة إلى الجمعية هذه ظهور بداية وترجع العام،

 . "حريت" باسم لندن في مجلة م1964 عام في وأنشأت العزيز، عبد السلطان
 التفريط وجود مع – اإلسالمية بالشريعة الحكم من التحول تم الحركة هذه خالل ومن

 .تعالى هللا أنزل ما بغير والتشريع بالطاغوت الحكم إلى -والمخالفة
 الماسونية محافل خالل فمن, سالنيك في الدونمة يهود الحركة هذه وراء كان وقد

  .الماسون اليهود من أعضائها من كثير وأصبح, الليبرالية الحركة هذه تكونت
 :  الوفد حزب
 البريطاني، االحتالل أثناء مصر في تكون ليبرالي حزب ألول امتداد هو الوفد حزب
 من وآخرين  المالك كبار من جماعة بين األمة حزب التأم وقد األمة، حزب وهو

 مذهب أصحاب المثقفون كان وقد السيد، لطفي أحمد"  رأسهم على و المثقفين
 هؤالء رغبات وبين بينه التوفيق وحاولوا ،(الليبرالية) وهو واجتماعي سياسي
ً...,األعيان

 واالقتصاد المال في الليبرالية: ثانيا
 الدول سيطرة سيطرة خالل من اإلسالمية الدول اقتصاد في الليبرالية دخلت

 حيث" حنفي حسن" كتبه ما ذلك على العالمي، االقتصاد على الكبرى الراسمالية
 تعبير أنه أي الفرج، وصيحات األلم صرخات عن بها نعبر لفظة( هللا) إن: " يقول
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 عن يعبر ال إنه.. خبريا وصفا منه أكثر إنشائي وتعبير لواقع، وصفا منه أكثر أدبى
 أو اللغة، من بلفظ عنه التعبير يمكن معنى منه أكثر وجودية صرخة إنه معين، معنى

 منه أكثر إحساس عن تعبير أو نفسية حالة على فعل ردة هو العقل، من بتصور
 نستطيع وال إليه تصبو ما وكل هللا، هو الشعبي الحس في يكون فقد، عن تعبيرا
 السبع فالصفات"  أيضا ويقول ،  هللا هو الجماهيري الشهود في أيضا فهو تحقيقه

 والحي، والقادر، العالم، هو فاإلنسانية خالصة، إنسانية صفات األمر حقيقة في هي
 على ومنه اإلنسان في الصفات هذه... والمتكلم والمريد، والبصير، والسميع،
 "  .المجاز على واليه هللا في و الحقيقة،

 حسن أن إال أصله من لإلسالم منافيا تعالى هللا لوجود واإلنكار اإللحاد هذه أن ومع
 والحالج سبعين وابن عربي ابن بكتابات لذلك ويحتج باإلسالم، يلصقه حنفي

 ذلك ويعتبر وغيره، سينا كابن الفالسفة وكتابات الوجود، وحدة زنادقة من وغيرهم
 بهذا وهو  .العقالنية غير السلفية القراءات عن مختلفة لإلسالم إسالمية قراءة
  إسالميا الشيوعي لإللحاد يؤسس

  الليبرالية ألقاب - 9                                           
 وقد وشهوته وهواه نفسه الفرد وعبادة المطلقة الحرية إلى تدعو: الليبرالية -1

 بريطانيا في أو فرنسا في سواء الغربية الحضارة في منظروها عنها عبر
 بدين تعترف ال التي المطلقة الحرية إلى تدعو أيضا وهي المطلق التفلت بأنها
 .الفردية الحرية يعيق أمر أي وال تقاليد وال عادات وال مقدس نص وال

 مع لتتوافق وأحكامها الشريعة نصوص لتطويعهم إشارة:  العصرانية  -1
 الكتاب وهي الشرعية والمرجعية النص لقداسة اعتبار دون العصر مستجدات
   .والسنة

 ومن وحكمة عقل أهل أنهم أو للعقل وتقديسهم تقديمهم إلى إشارة:  العقالنية -3
 تحديدا السلفي االتجاه أصحاب بذلك ويقصدون بالعقل اهتمام لديه ليس عداهم

 عموما البدعة أهل بها تعامل التي المنحرفة بالطريقة العقل مع وتعاملوا
 الخصوص وجه على والمعتزلة

 في عشر والسابع عشر السادس القرنين في التنوير مصطلح ظهر: التنوير -4
  الليبرالي الفكر عن تعبيرا أوروبا
 النشأة أوروبي مصطلح هو الفكرية الحياة في شائع كمصطلح إذن، فالتنوير

 مرحلة في ساد فكري نسق على عنوان إنه بل واإليحاءات والمضمون
 مراحل تقسيم في كثيرا ليقال حتى الحديث األوروبي الفكر مراحل من تاريخية

 ."التنوير عصر: "الفكر هذا
 من المتبادر المقصود ال اإلسالم أصول تغيير به ويعنون: التجديدي الفكر - 5

 فالمتمعن وأصوله اإلسالم معالم من اندرس ما إحياء وهو التجديد اصطالح
 اإلسالم تغيير في االبتداع التجديد في يدخلون أنهم يرى التوجه هذا كتب في

 األعداء وتوجهات الواقع ويساير األهواء مع يتوافق بما أصوله وتغيير
 بهم ليقبلوا
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الليبرالية تيارات -8   

 
 تركيب وإعادة المباشر االستعمار خالل من اإلسالمية البالد إلى الليبرالية جاءت
 كان وقد المحتل، مصالح مع تتوافق ليبرالية أسس على المستعمرة البالد

  .بها والمطالبة الليبرالية نطاق توسيع في كبير تأثير للمستغربين
 في خلل من يوجد وما اإلسالمية، البالد في الليبرالي للفكر ذاتية حاجة هناك تكن ولم

 وهو باإلسالم، الحقيقي بااللتزام عالجه يمكن الحريات مجال في اإلسالمية األمة
 مصدر ذات لليبرالية الدعوة أن يؤكد وهذا حياتها في والعدل الحرية بتحقيق الكفيل
  .المادية حضارته أمام منهزمة بالغرب معجبة مجموعة دعمته أجنبي خارجي

 واتباع للحرية العامة الدعوة على تعتمد الليبرالية إلى الدعوة في البداية كانت وقد
  .المادي الحضاري مستواه إلى للوصول الجديدة نهضته في الغرب
  :هما تيارين يد على تمت البداية وهذه

 :عصراني تيار -
 نسبة ومحاولة الغربية، بالحضارة انبهار مع واإلسالم، للحرية دعوته بين يربط 

 واالعتراف والتعددية، الديمقراطية، الحرية مثل لإلسالم المحددة منجزاتها بعض
  .وغيرها باآلخر

  :علماني تيار -
 بالدين، الربط إلى الحاجة دون الغربية الليبرالية الطريقة على"  بالحرية"  يطالب
 هي فحريتنا. الحرية على هللا طبعها حرة، نفوسنا خلقت"  السيد لطفي أحمد يقول
 وما وجودنا إال حريتنا وما إنسان، اإلنسان أن هي ذاتنا ومفهوم ذاتنا، هي.. نحن

 أن هي: " قوله في النهضة منهج"  حسين طه"  وضع وقد".  الحرية إال وجودنا
 في شركاء لهم ولنكون أندادا، لهم لنكون طريقهم، ونسلك األوروبيين، سير نسير

 .  " يعاب وما منها يحب ما ومرها، حلوها وشرها، خيرها: الحضارة
 حتى يوم، إلى يوم من قوة يزداد اتصاال بأوروبا نتصل أن نريد: " بقوله ذلك ويؤكد
 .  " وشكال حقيقة ومعنى، لفظا منها، جزءا نصبح
 كان وقد, تغيير أو تهذيب دون الغربية بالحرية طالب التيار هذا أن يتبين وبهذا

 .ومؤلفاتهم صحفهم خالل من الفكر هذا ترسيخ في كبير دور العرب لنصارى
 تناقشه ولم, عامة بصورة الليبرالي للفكر بالدعاية تهتم التيارات هذه كانت وقد

 لم اإلسالمية البالد في الليبرالية صعود أن ذلك يؤكد ومما, عميقة علمية بطريقة
 تتأثر لم ولهذا العقدي وصراعها, الفكرية واتجاهاتها الليبرالية مناهج يعرف

 .الغربية لليبرالية والجزر المد بموجبات
 العالم تعرف حيث تغير، قد الوضع نجد فإننا المعاصر واقعنا إلى نظرنا وإذا

 في نذكر لليبرالية متعددة تيارات نشأت ولهذا أكبر، بشكل الليبرالية على اإلسالمي
  :التالي النحو على التيارات هذه أبرز المقام هذا

 :  اإلسالمية الليبرالية تيار                                         
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 نشأ وقد بينهما، التعارض ونفي واإلسالم الليبرالية بين للتوفيق يسعى التيار وهذا
 بعد ثم وتالميذه، عبده محمد يد على"  اإلصالحية الحركة"  في األمر أول التيار هذا
 11 أحداث وبعد الميالدية، الستينات منذ بدأت التي"  التجديد مدرسة"  في ذلك

 به الغربية الدول اعتنت وقد قبل، ذي من بروزا أكثر الفكر هذا أصبح أيلول
  .اإلسالمية البالد في مشاريعها تسويق في منه لالستفادة

 
 

  : القومية الليبرالية تيار                               
 استمرت وقد العرب، نصارى رواده من كان وقد مبكر، وقت في التيار هذا نشأ وقد

 البداية وكانت جديدة، مرحلة بدأت ثم الخمسينات إلى ليبرالية نشأتها منذ القومية
 بعدها وما الفترة هذه كانت وقد العربي، الوطن في العسكرية االنقالبات طريق عن

 بحجة االشتراكية النظرية العسكرية الحكومات فتبنت قويا، يساريا مدا تشهد
 هذه في و اإلنتاج، وسائل من الكثير فأممت الغربية، اإلمبريالية عن االستقالل
 . باتا قطعا بالليبرالية الصلة العسكرية الحكومات قطعت المرحلة

 ومنع الحريات على التضييق مع الواحد الحزب فكرة اعتمدت السياسي المجال ففي
 في الدولة دور بتوسيع قامت االقتصادي المجال في و الصحافة، وتأميم األحزاب
 رياح وبدأت فشلت التجربة هذه ولكن اإلنتاج وسائل بعض وتأميم االقتصاد، تنظيم
   .السبعينات منتصف في التحديد وجه على ذلك وكان للديمقراطية، والعودة التحول
 تتعرض ألنها االقتصاد وسياسة الحكم أنظمة في العملي التطبيق جانب تركنا وإذا

 .ما حد إلى منضبطا يعد الفكري الجانب فإن متكررة لتغيرات
 : الجدد الليبراليين تيار                                            

 السوفيتي، االتحاد وتفكك الشيوعية سقوط بعد نشأ فقد النشأة، حديث التيار هذا
 أيلول 11 أحداث بعد وبالذات والعشرين، الحادي القرن بداية في حضوره وزاد

 . م1001
 عشر التاسع القرن نهاية منذ العربي الليبرالي الفكر تراث على التيار هذا ويعتمد
   .األمة حزب فكر وخاصة العشرين، القرن وبداية

 وحرية المطلق، التدين وحرية المطلقة، الفكر حرية: "يلي فيما أفكارهم وتتلخص
 والمطالبة السياسية، والتعددية الرجل، مع والواجبات بالحقوق ومساواتها المرأة

 المقدس وإخضاع الدولة، عن الدين وفصل والسياسي، والتعليمي الديني باإلصالح
  "  .الديمقراطية االستحقاقات وتطبيق العلمي، للنقد والتراث

 العشرين القرن من الثاني النصف في ظهرت التي الجديدة األفكار على يعتمد كما
 المتسلطة، والحزبية والقبلية العسكرية الديكتاتورية المجتمعات محاربة: "وهي

 والتأكيد جديد، من الديني اإلصالح دعوة وإحياء المدني، المجتمع بإقامة والمناداة
 "الدولة عن الدين وفصل العلمانية على

 الليبرالية معالم -10                  
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 الشرعي النص من الموقف: األول المعلم

 حياة في الحاكم وهو المرجع هو الشرعي النص أن الشرعية المسلمات من
 .له تابع مصدر والعقل المسلمين

 هذه من اإلسالم أصول تخالف التي المنحرفة المدرسة هذه مواقف تباينت وقد
 تعد منهم فحصل الشرعية النصوص وتعظيم الشريعة مرجعية وهي الكبرى القضية
 من يطرحونه ما أمام الكبير العائق هي ألنها الشرعية النصوص شأن من وتهوين
 يتجلى الشرعية النصوص من سيئ موقف إلى فعمدوا صراحة الشرع تخالف أمور
 : اآلتية القضايا في
 : النصوص شأن من التهوين مقابل في العقل تقديس ـ1

 تجلية من بد ال عليه العقل وتقديمهم الشرعي النص من موقفهم عن الحديث وقبل
ا السنة وأهل العقل من اإلسالم موقف  كما وليس والحكمة العقل أهل هم وأنهم تحديد 
 من وغيرها وجامدون نصوص وعبدة ونصّيون حرفيون بأنهم خصومهم يصمهم
 : فنقول شيئا والحقيقة الواقع من تغير لن ـ هللا شاء إن ـ التي األلقاب

 : للعقل اإلسالم تكريم صور:  أوال
 .عطله لمن وذمه عقله استعمل من على وثناؤه الكريم القرآن إشادة ـ1

 ذلك ونحو والفقه والعقل العلم هللا مدح: "..  ـ هللا رحمه ـ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 من على تثني كثيرة آيات هللا كتاب وفي ، .مواضع في ذلك وذم موضع غير في

 َنْضِرُبَها األَْمَثالًُ َوتِْلكًَ تعالى قوله مثل في كما له خلق فيما واستعمله عقله أعمل
 َمن اْلِحْكَمةًَ ُيؤتِي تعالى قوله مثل وفي[ 43: العنكبوت]اْلَعالُِمونًَ إاِل َيْعقِلَُها َوَما لِلن اسًِ
ا أُوتِيًَ َفَقدًْ اْلِحْكَمةًَ ُيْؤتًَ َوَمن َيَشآءًُ ا َخْير  رًُ َوَما َكثِير  ك   ]األَْلَبابًِ أُْولُواًْ إاِل ً َيذ 
 [168:البقرة

 : يتعداها ال حدودا للعقل اإلسالم جعل ـ2
لم من  طاقة له اإلنسان أعضاء من كغيره هو البشري العقل أن العقالء لدى به المس 

 يطالب وأن طاقته فوق بما يطالب أن والعبث الخطأ ومن معين واختصاص محدودة
 والهالك العجز نصيبه كان طاقته فوق حمل فإذا اختصاصه عن خارج هو بما كذلك
 التخبط نصيبه وكان الصواب عن حاد اختصاصه نطاق خارج استعمل وإذا

 .واالنحراف
 تعب حده عن خارج هو ما على الفكر تسليط فإن: "  ـ هللا رحمه ـ السفاريني يقول
 "  ....منجع غير في وكد مطمع غير في وطمع عائدة غير من ونصب فائدة بال
 :بحفظها الشريعة جاءت التي الخمس الضروريات أحد العقل ـ3

 : التكليف مناط العقل ـ4
 زال وإذا اإلنسان في التكليف مناط العقل أن الدين هذا في المعلومة القواعد من

 أهمية يتبين هنا ومن وعدما وجودا العقل مع يدور فالتكليف التكليف زال العقل
 لهذا التفضيل يكون التكاليف عمدة هو الذي بالعقل إذ اإلسالم في ومكانته العقل

  اإلنسان
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 : االجتهاد قضية في فعال دور له العقل ـ5
 يرجع إجماع أو سنة أو كتاب من نص يوجد ال فيما األحكام استنباط أن المعلوم من
 ـ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال حيث العقل على مداره يقوم الذي االجتهاد إلى

 حكم وإذا أجران فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا: ))النص فقد عند ـ عليه حاضا
 والجماعة السنة أهل منهج في متمثال اإلسالم وقف هكذا (أجر فله أخطأ ثم فاجتهد
 تجاه والمعتزلة الفالسفة مسلك اتخذوا فقد الليبراليون أما العقل تجاه متميزا موقفا
 العقل

الكبرى الدين وأصول العقيدة قضايا من موقفهم الثاني المعلم  
:واإليمان التوحيد قضايا من موقفهم  
 حيث والشناعة، القبح غاية في موقف واإليمان التوحيد قضايا من الليبراليين موقف
 ببعضهم األمر وصل بل التوحيد، قضايا شأن من والتقليل التهوين مقاالتهم في يلوح
 السماوات أجله من قامت الذي العظيم األصل بهذا والسخرية االستخفاف درجة إلى

.واألرض  
 واضحا جاء الذي الشرعي مدلوله عن وأخرجوه اإليمان، مفهوم حرفوا أنهم كما
 اإللحادية النزعة بعضهم كتابات في تلحظ فإنك كذلك الوحيين، نصوص في بينا

تمنح التي وهي تعطي التي هي الطبيعة إن: كقولهم المادية  
اإلسالمي والتاريخ التراث من موقفهم الثالث المعلم  
 أن – بجالء – له يظهر وتمعن بتفحص لها الدارس الليبراليين، مقاالت في المتأمل

 موقفهم من التراث يتمثل في اآلتي :
 استشراف وعدم الماضي على والجمود والتحجر بالرجعية التراث هذا وصم

:الحديثة المستجدات ظل في جدواه عدم وبالتالي المستقبل،  
 العلوم ترسانة عليه نسلط لم ما تراثنا من نستفد لن:"المحمود محمد يقول

 هذا قدرة تشل التي الفهوم أسر من تراثنا يحرر لم ما عالمنا نصنع لن المعاصرة،
"العصر سياق في اإليجابي الفعل على التراث  

 موقفهم من التاريخ اإلسالمي
دأب الليبراليون على تشويه التاريخ اإلسالمي, وشن حمالت التزوير والتخريب 

عليه ولم تقف هذه الحمالت الضارية على عصر دون عصر بل امتدت لتشمل كافة 
  العصور اإلسالمية حتى إن الصفحات المشرقة في تاريخنا لم تسلم من ذلك

 أقوالهم في هذا الجانب :
"خالص جلبي" يعلنها حربا شعواء على العصر اإلسالمي في زمن بني أمية يقول: 

 "هناك حزمة أمراض ثقافية تبلغ العشرة منها
أن العالم العربي ما زال يحكم بسيف معاوية, بعد انطفاء الوهج الراشدي... وأن 

الثقافة العربية تستحم بالعنف منذ المصادرة األموية, وتوديع حياة الراشد, واعتناق 
حياة الغي, وتفش روح الغدر والقتل واالنقالبات والتآمر, فليس بعد الرشد إال 

 .  "الغي
وانظر- يرعاك هللا – كيف يتهجم "خالص جلبي" على الفتوحات اإلسالمية بكل 
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شناعة وفظاعة, ويشبهها بالجرائم اليهودية يقول: "إن السلطان محمد الفاتح, وفتح 
 .المدينة )القسطنطينية( يذكر بشارون وهو يريد احتالل القدس, وطرد أهلها منها

وبغض النظر عن فظاعات الفتح, وحجم النهب والسلب, واالغتصاب على يد 

االنكشارية, فإن أول ما فعله )محمد الفاتح( أن وضع يده على أقدس مقدساتهم: 
أياصوفيا, تلك التحفة التاريخية, ليحولها إلى مسجد, لم يكن هذا الفتح انتشارا ً على 

 منهج النبوة, بل اجتياحا عسكريا....ونسميه إسالميا ؟
 

عموما الغرب من الموقف الرابع المعلم  
 الغربية بالقيم االفتتان غاية مفتونون أنهم يجد, الليبراليين هؤالء مقاالت في المتأمل
 المطلق شبه إعجابهم عن قلبك يعتصر واأللم وحدث الغربي المفهوم حسب والحرية
 نبرز أن ولنا, اإلنسان وحقوق والتقدم للحضارة مقياسا ووضعه, عام بشكل بالغرب
:يلي كما, الغرب من موقفهم  
 يعيشون المتدينين وأن أهله وال لإلسالم يكيدون ال وأنهم, بهم الظن حسن تقديم
.المؤامرة عقدة  
:الغرب مع اإلسالمي العالم يعيشه الذي العداء سبب بأنهم المسلمين اتهام  
, السيئ الوضع بهذا ونحن أنفسنا نزكي أن هو الحقيقي المحيط: "البليهي يقول
 لنا يهتم وال, أضحوكة كنا ونحن يعني, العالم في أضحوكة اآلن والمسلمون العرب
 وفي, القتل في ونبدع الرءوس قطع في نبدع أننا لهم نعلن أصبحنا اآلن لكننا, أحد

 أصبحنا يعني كبرى معضلة وهذه, فيه نبدع أن نستطيع ما أقصى هذا يعني التفجير
 كله العالم أن أعتقد أنا... العالم على عبئا ً أصبحنا وإنما, أنفسنا على عبئا فقط لسنا

 وأوروبا أمريكا الديمقراطية البلدان الغربية البلدان مثال يعني أفعالنا بسبب يتقهقر
.  "الحريات يقيد بما أنظمتها تعدل أصبحت يعني وغيرها وبريطانيا  
 لمن الالذع والنقد السياسية السبل واتخاذ والمقاومة المواجهة عدم إلى الدعوة
.المحتل لمقاومة يدعوا  

.بأصحابها واإلشادة الغربية بالحضارة االنبهار  
 الجنس لكل فشل فشلها ألن أمريكا لحزن نحزن أن يجب: "جلبي خالص يقول

.  "البشري الجنس طليعة تمثل وألنها, البشري  
:أمريكا قبل من أفغانستان في المسلمين على السافر بالعدوان مشيدا ً ويقول  

 ووأدت, واألطراف الرءوس فقطعت, بالشريعة تحكم إسالمية دولة كانت والطالبان"
 فانتقمت, األصنام بدعوى إنسانية آثارا ً ودمرت, المجهول إلى العقل ونفت, المرأة
ا الطالبان فدمرت, لبوذا أمريكا .  "تدمير   
 العالم كان لقد: "الغربي بالعالم انبهاره معرض في المحمود علي بن محمد ويقول

 المملكة وفي اليوم قبل, داره عقر في ضربناه حتى, باحترام يعاملنا المتحضر
 الهدى شق حيث, المعاصرة الحضارة نور منها أشرق التي( بريطانيا) المتحدة

.  ...."موكب دون موكبا وتهادى, أكمامه( اإلنسانية الحضارة هدى)  
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 أن في جدال ال: "قائال األعمى تصوره في العالم ذلك بزيف المغرور ويمضي
ا األكثر الدولتان هما, وبريطانيا المتحدة الواليات  وعن المتحضر العالم قيم عن تعبير 
 التجلي – ورائهما من( وأمريكا الغربية أوروبا) الغربي والعالم – وأنهما حضارته
 أي - لها وكان, المتحضر العالم هذا صنعت التي العالمية الليبرالية التجاهات األكبر

.  "االنهيار ضد مناعته في الكبير الفضل – الليبرالية  
 منبهرون, الغربية بالحضارة مفتنون القوم هم كم الكريم أخي تتصور أن ولك

 لقد( : "المحمود محمد) نفسه للكاتب النص هذا تطالع حينما!!  العلمية بمكتشفاتها
 في مثيل لها يسبق لم إنسانية معجزة – اللقاء لحظة إبان – الغربية الحضارة كانت

 التي البدائية مستوياتها أدنى في ولو, يقاربها ما يوجد لم بل, البشري التاريخ
"الديني اإلصالح فترات أفرزتها  

ً

 المسلمين على الليبرالي الفكر أخطار -11           
 للنهضة؟ وحقيقيا جادا مشروعا يملكون الليبراليون هل
 لإلصالح؟ ناضجة رؤية لديهم وهل

 المجتمع هوية مسخ هو الليبراليين هؤالء عند ما غاية أن: فيه مراء ال الذي الواقع
 مع صدق أو وعي بدون واستنساخه, الغربي الفكر وتلميع الذات على واالنقالب

 المجتمع مع أو الذات
 :المسلمين على الليبرالي الفكر ومخاطر آثار بعض يلي فيما
 :العقدية اآلثار: أوال

 والطرق األسباب بمختلف, بها الثقة وزعزعة الصحيحة العقيدة في التشكيك
 .عنها وعزوفهم الناس انصراف إلى باهلل عياذا يؤدي مما, الخبيثة الملتوية
 التشويه بل, والتزهيد المسلمين عند واالستدالل التلقي مصادر مع التامة القطيعة
 .وشريعة عقيدة اإلسالمي للتراث المتعمد
 يؤدي مما مزخرف جميل قالب في للناس وتقريبه, والمعتزلي الفلسفي التراث إحياء
 من كثير على يخيم الذي الجهل ظل في المنحرف التراث هذا تقبل إلى باهلل عياذا
 .الناس

 أم شاءوا األمة أفراد في يغرسوها أن يريدون التي األعداء أمام النفسية الهزيمة
 :منها عدة أمور خالل من أبوا

 .والبراء الوالء حاجز بهدم -
 .الجهاد إلغاء -
 رغم بالغرب واالنبهار أبدا يتقدموا أن يمكن وال, متخلفون المسلمين بأن الترويج -

 .بزوالها منظريهم قبل من والتنبؤات الغربية الحضارة تراجع
 على واالنفتاح الرأي حرية بدعوى, الزائغة المنحرفة التيارات أمام المجال إفساح -

 .اآلخر
 هذه صحة بحجة الفكري الغزو وتقبل, وتقليدهم األعداء أحضان في االرتماء - 
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 .عندنا ما صراحة يخالف ال عندهم ما وأن األديان
 الضرورات بحفظ العلماء أسماه ما وضياع, ملحدا كان ولو اآلخر تقبل ثقافة نشر - 

 (.الدين حفظ) رأسها وعلى الخمس
 

 :واالجتماعية واألخالقية التربوية اآلثار: ثانيا ً
 .وأخالقيا سلوكيا المنحرفون بها يتالعب دمية وجعلها, المسلمة المرأة إفساد -
 فلقد, األخالقي والتفسخ االنحالل طريق عن وذلك, اإلسالمية األخالق معالم طمس -

 ما كل المجتمعات طبقت لو بحيث التغريب لدعاة مصراعيه على الباب الفكر هذا فتح
 .منكرا تنكر وال معروفا تعرف ال منحلة مجتمعات ألصبحت ويؤصلونه يرونه
 للدهشة مثيرة بطريقة والسفور التهتك هذا إلى يدعو جلبي خالص هو فها

 !!,واالستغراب
 وفي. الفتنة تثير أن بدون النساء أثداء تتدلى, األصليين أستراليا سكان عند: "يقول

 يصيح فال, كامل عري في أطفالهم مع ونساءً  رجاال الناس يعيش, الفلبين كهوف
 !!باألخالق مخل هذا أن واعظهم
 القدم أخمص حتى رأسها مفرق من بالسواد متلفعة امرأة( يد) كشف فإن وبالمقابل

 حالة في يعيشون رجال عند الشهوة يثير, العربي العالم من المناطق بعض في
 .  "المرأة عالم عن جنسية هلوسة

 .المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر االحتساب جانب وإضعاف إماتة -
 

 :السياسية اآلثار: ثالثا ً
 المسجد نطاق في وحصرها, الحياة عن وعزلها الحكم عن الشريعة إقصاء -

 في الليبرالية فالدعوة الالدينية أو( العلمانية) بـ يعرف ما وهو, الشخصية والعبادات
 لعملة وجهان وكأنهما جدا رقيق فهو بينهم فاصل وجد وإن, العلمانية هي حقيقتها
 .  .واحد لمسمى واسمان واحدة
 إعطائهم في هي بالدين لإليمان البشر من كثير حاجة إن: "الطريفي عادل يقول
 تحديد في التدخل على قادرة غير األديان تصبح ذلك بعد ولكن, لحياتهم روحيا معنى
 الروحية الوجهة وتوجيههم الناس أخالق قيادة في تفيد إنها, للبشر الحياتية النظم

 مواضعات على شروطها فرضت إذا المطلوب دورها عن تخرج ولكنها, المطمئنة
 .  "واالجتماعية واالقتصادية السياسية البشر
 هللا عبد بن محمد على نزل كما األول بصفائه اإلسالم: "الخيل أبا يوسف ويقول
 ما بكافة االجتماعية والناحية الروحية الناحية بين تماما يفرق وسلم عليه هللا صلى
 تنظمها األولى, إلخ وصناعة وتعليم وتربية واقتصاد سياسة من عليه تشتمل

 للعقل شأنها فمتروك الثانية أما, وداللة ثبوتا قطعية صحة الصحيحة النصوص
 بالمتغيرات المتأثرة الراهنة الجماعة مصالح وفق يشاء ما فيها ليرى البشري
 اصطحبته عما تماما النظر بغض بعينها الحداثة هي وهذه, والمكانية الزمانية
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 خلط بشري تراث من معها والسياسية منها االجتماعية التاريخية الممارسات
 .  "مختلفة أيديولوجية إلمالءات تبعا ً بالديني والسياسي بالدنيوي الروحي
 .باألجنبي واالستقواء, الغربي للفكر الوالء

 الليبرالية في الشرعي الحكم –11                
 وهي المسلمين، إنتاج من وليست مستوردة، غربية فكرة – سبق كما – الليبرالية

 من البد الحريات على ثقيلة قيودا األديان كافة وتعتبر كلها، باألديان ارتباطها تنفي
  .منها التخلص

 يتبين تقدم ما خالل ومن الحرية، لمفهوم وتصورها حقيقتها، حول الكالم تقدم وقد
  .وقيمه وأخالقه ومنهجه أصوله في لإلسالم مناقضة الليبرالية أن لنا

 واحد كل لمفهوم تغيير هي"  اإلسالم"  و"  الليبرالية"  بين التوفيق ومحاولة
 صحيحة غير وصورة مشوه، مفهوم إلى حقيقته عن يخرجه لمعناه وتبديل منهما،

  .منهما لكل
 في أصولها وضعوا الذين ومفكريها الليبرالية فالسفة إن: نقول أن البديهي ومن

 ارتباطها منهم أحد يدعي ولم جميعا، األديان إطار خارج شكلوها قد مختلفة فترات
  .محرفا دينا كان ولو األديان من بدين
 منهج بين الجمع باإلمكان أنه على المسلمين من يصر من يبقى الوضوح هذا ومع
 مجاال يدع ال بما سنبين ولهذا الرباني، اإلسالم ومنهج األديان، قيود يرفض مادي
 المناقض والشرك الكفر من متعددة ألوانا اإلسالم في تعني الليبرالية أن للشك

  .الكريمة وقيمه أخالقه تنافي مختلفة وأشكاال لحقيقته،
  : الليبرالية في اإليمان نواقض: أوال
 بهيمنة تعترف ال حيث األديان ورفض اإللحاد إلى دعوة أنها يجد الليبرالية دارس إن

 ومعترضة للدين، رافضة أجواء في الفكرة هذه نمت فقد اإلنسانية، الحياة على الدين
 والقيم األديان قيود من بالتحلل المطلقة حريته اإلنسان تعطي أن تريد وهي عليه،

 ارتبطت ولهذا وماديته، اإلنساني العقل تعظيم على قائم الفكرة فأساس واألخالق،
 فإن وعليه والقيم للدين والرفض باإللحاد الغربيين كتابات في" الحر الفكر"  عبارة

  .اإلسالم مع تتفق ال الليبرالية
 ليتبين الليبرالية، في الواقعة والشرك الكفر أنواع من بعضا سأذكر الفقرة هذه في و

  : الليبرالية في الشرعي الحكم خاللها من
  :االستحالل كفر

 هللا بأن علمه مع فعلها ويجوز مباحة، أنها المحرمات في يعتقد أن: معناه االستحالل
 هو مما تعالى هللا حرمه لما المستحل أن على العلماء أجمع وقد ،  حرمها تعالى
 يقول ،  اإلسالم دين عن خارج كافر فهو ومتواتر بالضرورة الدين من معلوم

 أو القتل استحل من كل تكفير على المسلمون أجمع وكذلك" : "  عياض"  القاضي
 من اإلباحة كأصحاب بتحريمه، علمه بعد هللا حرم مما الزنا أو الخمر شرب

 .  "المتصوفة غالة وبعض القرامطة،
 وال خالف فيه يوجد ال متواترا ظاهرا أمرا يكون أن هو المستحل األمر وضابط.......
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 .  وغيرها الخنزير وأكل والربا الزنا تحريم مثل شبهة
 تكذيبه على يدل محرم أمر إباحة اعتقاد فإن العناد، أو التكذيب المستحل كفر وسبب
 .  اإليمان لحقيقة مناقض وكالهما له، عناده أو حرمه لمن
 ذاته حد في الجحود ألن يعتقده، أو بالتكذيب يصرح أن المستحل لتكفير يشترط فال
 بعض وجوب جحد ومن: " تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول الملة، عن ينقل كفر

 وغير والزنا والميسر، والخمر والظلم، كالفواحش: المتواترة الظاهرة الواجبات
 فهو. والنكاح واللحم كالخبز: المتواترة الظاهرة المباحات بعض حل جحد أو ذلك،
 .  " قتل وإال تاب فإن يستتاب مرتد، كافر
 المتعلقة الليبرالية مفاهيم من ألن الليبرالية، في موجود الكفر من النوع وهذا

 مع الليبرالي الفكر يجتمع أن يمكن فال ،" المنع منع"  أو ،" التحريم منع"  بالحرية
 حرية يمس التحريم إن: " مل جون يقول كما الفرد، لحرية المقيد اإللهي التحريم
 إباحة"  الليبرالية بديهيات ومن"  نفسه مصلحة يعرف ال الفرد يفترض ألنه الفرد
 يكون أن يمكن وال عملية، ممارسات مجرد وليست عقائدية، إباحة وهي ،" الزنا
 مع يتعارض هذا ألن عنها المنهي والبيوع الربا، تحريم يعتقد وهو ليبراليا الرجل
 الزنا تحريم يعتقد وهو ليبراليا يكون أن يمكن ال أنه كما واالقتصاد، التجارة حرية

  .الشخصية الحرية يناقض هذا ألن الجنسي والشذوذ والتبرج
 عملية، ممارسة يكون أن قبل والالزم الممنوع للفرد يحدد فكري مذهب والليبرالية

  .البشرية الحياة أنماط لسائر واع وتصور اعتقاد فهو
 

  :الشك كفر
 أو البطالن، أو بالصحة القطع وعدم شيئين، بين والتردد اليقين، عدم هو الشك
  .والشك الريب من هو واليقين القطع وجود وعدم ذلك، ونحو الصواب، أو الخطأ
 يغني ال واإليمان فالتوحيد واإليمان، التوحيد في اليقين وجود اإلسالم أساسيات ومن
  .هللا إال إله ال شروط من أساسيا شرطا العلماء عده ولهذا الجازم، اليقين إال فيه

َما :تعالى يقول ًِ آَمُنوا ال ِذينًَ اْلُمْؤِمُنونًَ إِن   َوَجاَهُدوا َيْرَتاُبوا لَمًْ ُثمً  َوَرُسولِهًِ بِاهلل 
ًِ َسبِيلًِ فِي َوأَنفُِسِهمًْ بِأَْمَوالِِهمًْ اِدقُونًَ ُهمًُ أُْولَئِكًَ هللا   في فاشترط ،[15: الحجرات]  الص 
 وصفا والريب الشك جاء ولهذا ،  والظن الشك وهي الريبة، عدم إيمانهم صحة

َما :تعالى فقال للمنافقين  َواْرَتاَبتًْ اآلِخرًِ َواْلَيْومًِ بِاهلّلًِ ُيْؤِمنُونًَ الًَ ال ِذينًَ َيْسَتأِْذُنكًَ إِن 
ُدونًَ َرْيبِِهمًْ فِي َفُهمًْ قُلُوُبُهمًْ  ال أن أشهد)) : الحديث في جاء ولقد ،[45: التوبة]  َيَتَرد 

.   ((الجنة دخل إال فيهما شاك غير عبد بهما هللا يلقى ال هللا رسول وأني هللا إال إله
 إله ال أن يشهد الحائط هذا وراء من لقيت من)) :مرفوعا هريرة أبي حديث في وجاء

 .  ((بالجنة فبشره قلبه بها مستيقنا هللا إال
 وإذا فيها، شاك غير قلبه بها مستيقنا يكون أن الجنة قائلها دخول في فاشترط"  

 .  "المشروط انتفى الشرط انتفى
 مهما الفردية الحرية في الفرد حق غير جازمة عقائد يعتقد ال الليبرالي والفكر
 عقيدة كل ألن محددة، يقينية عقيدة يملك ال فهو وآراء، وعقائد أفكار من له توصل
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 على محددا جوابا يملك ال الفكر وهذا خالفها، يعتقد أن اآلخر حق ومن للتغيير، قابلة
 عليه يعتمد الذي السيال المنهج ألن وربوبيته، تعالى هللا وجود مثل األمور أوضح
 عقائد إلى الليبرالية المنهجية أوصلت وربما الخطأ، أو للصواب قابل أمر كل يجعل

  .متناقضة
 تجزم وال المتعارضة، واألفكار المتناقضة، العقائد تصحح الليبرالية أن يتبين وبهذا
 يحتمل خطأ وقولك الخطأ، يحتمل صواب قولي"  قاعدة وتبني عقدية، بحقيقة
  .األديان وسائر العقائد أصول في عامة قاعدة ذلك وتجعل ،" الصواب
 اآلخر وعقيدة الخطأ، يحتمل صحيح إسالمه أن يعتقد منهم لإلسالم فالمنتسب

 أو الصحة جانب في العقائدي الجزم ويرفضون الصواب، يحتمل خطأ( الكافر)
 .بعينه الشك هو وهذا.   البطالن

 
  :واالمتناع اإلباء كفر

 ومن وشرعه، تعالى هللا ألمر واالستسالم االنقياد عدم هي واالمتناع اإلباء حقيقة
 االنقياد تقتضي وأوامر التصديق، تقتضي أخبار يتضمن اإليمان أن المعلوم

 يكون والتسليم االنقياد ومناقضة بالتكذيب، يكون التصديق ومناقضة والتسليم،
 .  واالمتناع باإلباء
 ،  واليهود وفرعون إبليس كفر مثل"  االستكبار"  واالمتناع اإلباء إلى ينضاف وقد
 .  "استكبار"  دون واالمتناع اإلباء يكون وقد
 الظاهرة اإلسالم شرائع من شريعة التزام عن الممتنعة الطائفة أن العلم أهل قرر وقد

 أداء عن الممتنعين مع الصحابة فعل كما ذلك، على وأجمعوا قتالها، يجب المتواترة
 على اإلمام قاتلهم إذا الممتنعة الطائفة أن تيمية ابن اإلسالم شيخ رجح وقد الزكاة،

 .  بغاة وليسوا كفار فهم فقاتلوه ذلك
 مجال في اإلسالم شرائع عن لالمتناع يؤسس الليبرالي الفكر أن ريب وال......

 اإلسالم شرائع عن البعد كل بعيدة الليبرالية الدول تكونت ولهذا واالقتصاد، السياسة
  .واالقتصادية السياسية نظمها في

 وكذلك الشرعية، والعقوبات الحدود تطبيق من الليبرالية الدول امتناع ذلك ومن
  .وهكذا المالية، والمؤسسات البنوك في الربا تحريم عن االمتناع

 
  :هللا أنزل ما بغير الحكم

 بغير الحكم استحالل أو هللا لشريعة المضادة الوضعية القوانين تشريع:  هنا والمراد
: الفقرة هذه في المعنى وليس ،- االستحالل في الكالم تقدم وقد –  هللا أنزل ما

 .لألحكام تبديل أو تغيير دون وشهوته بهواه يحكم ثم الشرع بتحكيم الملتزم القاضي
 اْلَخْلقًُ لَهًُ أاَلًَ :تعالى قوله في الشرعي األمر وهو تعالى، هلل خاص حق والتشريع

 هللا نازع فقد تعالى هللا دون من مشرعا نفسه نصب ومن ،[54: األعراف] َواألَْمرًُ
َخُذواًْ :تعالى قال كما ربوبيته في ا َوُرْهَباَنُهمًْ أَْحَباَرُهمًْ ات   َواْلَمِسيحًَ هللّاًِ ُدونًِ م ن أَْرَباب 
ا إِلَه ا لَِيْعُبُدواًْ إاِل ً أُِمُرواًْ َوَما َمْرَيمًَ اْبنًَ ا ُسْبَحاَنهًُ ُهوًَ إاِل ً إِلَهًَ ال ً َواِحد  ]  ُيْشِرُكونًَ َعم 
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  .ذلك على فاتبعوهم الحالل وحرموا الحرام، أحلوا أنهم فعلهم وحقيقة ،[31:التوبة
ًِ إاِل ً اْلُحْكمًُ إِنًِ :تعالى فقال العبادة من وجعله بشريعته، الحكم تعالى هللا أوجب وقد  هلِلّ
اهًُ إاِل ً َتْعُبُدواًْ أاَل ً أََمرًَ ًِ إاِل ً اْلُحْكمًُ إِنًِ :وقال ،[40:يوسف]  إِي   َخْيرًُ َوُهوًَ اْلَحقً  َيقُصًُّ هلِلّ

 فقال بالشريعة الحكم عن اإلعراض خطورة وبين [57: األنعام] اْلَفاِصلِينًَ
  [44:المائدة]  اْلَكافُِرونًَ ُهمًُ َفأُْولَئِكًَ هللّاًُ أَنَزلًَ بَِما َيْحُكم ل مًْ َوَمن :تعالى
نًَ َنِصيب ا أُْوُتواًْ ال ِذينًَ إلى َترًَ أَلَمًْ تعالى وقال  َبْيَنُهمًْ لَِيْحُكمًَ هللّاًِ ِكَتابًِ إلى ُيْدَعْونًَ اْلِكَتابًِ م 

ْنُهمًْ َفِريقً  َيَتَول ى ُثمً  ْعِرُضونًَ َوُهم م   ال ِذينًَ إلى َترًَ أَلَمًْ تعالى وقال [13:عمران آل] مُّ
ا أُوُتواًْ نًَ َنِصيب  اُغوتًِ بِاْلِجْبتًِ يُْؤِمُنونًَ اْلِكَتابًِ م   َهُؤالء َكَفُرواًْ لِل ِذينًَ َوَيقُولُونًَ َوالط 
  ،[51: النساء]  َسبِيال ً آَمُنواًْ ال ِذينًَ ِمنًَ أَْهَدى
 :  أنواع ثالثة هللا أنزل ما بغير الحكم في األكبر والكفر
 جحد:  فيه ويدخل عليه، متفق أمر وهذا هللا، أنزل ما بغير الحكم استحالل: األول
 أحسن وسلم عليه هللا صلى الرسول غير حكم أن اعتقاد أو ورسوله، هللا حكم أحقية
 هللا حكم أن اعتقد أو يخالفه، بما الحكم جواز اعتقد أو مثله، اعتقده أو حكمه، من

 ال اإلسالم أن أو التخلف، سبب أنه أو الحداثة، زمن في للتطبيق يصلح ال ورسوله
 العقائد من ذلك ونحو وربه، العبد بين روحية عالقة الدين ألن للحكم، منهجا يتضمن

  .  باالستحالل المرتبطة
 وتغييرها، األحكام بتبديل ذلك ويكون تعالى، هللا لشرع المخالف التشريع: الثاني
  .الشعب هو المشرع أن يرون حيث الديمقراطية األنظمة في يحصل ما وهذا
 أعظمها وهو: " النوع هذا عن"  الشيخ آل إبراهيم بن محمد"  الشيخ يقول

 ورسوله، هلل ومشاقة ألحكامه، ومكابرة للشرع، معاندة وأظهرها وأشملها،
 وتشكيال وتفريعا، وتأصيال وإرصادا، وإمدادا إعدادا: الشرعية بالمحاكم ومضاهاة
 مراجع الشرعية للمحاكم أن فكما ومستندات، ومراجع وإلزاما، وحكما وتنويعا،
 فلهذه وسلم، عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب إلى كلها مرجعها مستمدات
 كالقانون كثيرة، وقوانين شتى، شرائع من الملفق القانون هي مراجع المحاكم

 ومن القوانين، من وغيرها, البريطاني والقانون األمريكي، والقانون الفرنسي،
  .ذلك وغير الشريعة إلى المنتسبين البدعيين بعض مذاهب
 األبواب، مفتوحة مكملة، مهيأة اإلسالم أمصار من كثير في اآلن المحاكم فهذه

 والكتاب السنة حكم يخالف بما بينهم حكامها يحكم أسراب، إثر أسراب إليها والناس
 هذا فوق كفر فأي عليهم، وتحتمه عليه، وتقرهم به وتلزمهم القانون، ذلك أحكام من

 .  "المناقضة هذه بعد هللا رسول محمدا بأن للشهادة مناقضة وأي الكفر،
 غير به يحكم وضعيا نظاما وضع أو التشريع، حق لنفسه جعل من هذا في ويدخل

  .اإلسالمية الشريعة
 .  وحكمه هللا شريعة خالفوا أنهم علمهم مع المبدلين طاعة: الثالث

 الحكم تستحل ألنها جميعا، المكفرة األنواع لهذه اجتماع عن عبارة هي والليبرالية
 له، األصلح أنه يعتقد ما لنفسه يشرع أن الفرد حق من أن وتعتبر هللا، أنزل ما بغير
 وهو الديمقراطي، النظام هو الليبرالية الفكرة على المبني السياسي النظام فإن ولهذا
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 في له دخل ال الدين وأن الوحيد، التشريع مصدر هو الشعب أن على يعتمد نظام
  .وربه العبد بين روحية عالقة مجرد فهو الحكم
 وال هللا، بحكم تعترف ال أنها يجزم فإنه حقيقتها وعرف الليبرالية، تصور من وكل
 الرجوع دون التشريعات إصدار في كافية اإلنسانية الحرية أن وترى بشريعته، تقر
  .اإلنساني العقل نطاق خارج إلهية جهة إلى
 بمجرد( الليبرالية) عليها تنطبق الكفر أحكام في اإلسالم علماء مقاييس أن ريب وال

 هللا أنزل ما بغير حكم أنها األحكام هذه ومن وتصورها، الفكرة حقيقة معرفة
  .تشريعا أو استحالال

 واألسرة واألموال الحدود في وحكمه هللا شريعة تطبق الليبرالية إن: قائل قال ولو
  .ومرجعيتها وتاريخها الليبرالية مفهوم يعرف باحث كل نفسه على ألضحك وغيرها

 في عقيدة الليبرالية أن فيه لنا اتضح الليبرالية عن تفصيلي عرض معنا تقدم وقد
 للقيم المضادة والمادية للوحي، المنكرة العقالنية على تعتمد الفردية الحرية

  .واألخالق
 

 :  واإلرادة القصد شرك
 به يقوم عمل فكل. وقت كل في وقصد إرادة وله خلقه اإلنسان تعالى هللا خلق عندما

 طبيعة وهذه. ذلك قبل وقصده أراده يكون أن البد االختيارية أعماله من اإلنسان
  .اإلنسان عليها تعالى هللا فطر نفسية
 هللا لغير تكون وقد خالصا، توحيدا حينئذ فتكون تعالى هلل تكون قد اإلرادة وهذه
 أما. الشرك أو التوحيد على تكون ألن مهيأة وهي. خالصا شركا حينئذ فتكون تعالى
  .فمحال الشرك على وال التوحيد على وليست مريدة النفس تكون أن

 كان ولهذا مشرك، فهو مستكبر وكل مشركا، البد كان هللا لغير عبدا كان وإذا.........
  ...مشركا وكان هللا، عبادة عن استكبارا الخلق أعظم من فرعون

 أعظم كان هللا، عبادة عن استكبارا أعظم الرجل كان كلما أنه على يدل االستقراء بل
 المحبوب مراده إلى وحاجة فقرا ازداد هللا عبادة عن استكبر كلما ألنه باهلل، إشراكا
 ولن ذلك، من استعبده لما مشركا فيكون األول، بالقصد قلبه مقصود هو الذي

 .  " إياه إال يعبد ال الذي مواله، هللا يكون بأن إال المخلوقات جميع عن القلب يستغني
 ألن للتوحيد، محقق فهو وقصده مراده وغاية همه تعالى هللا جعل فمن: هذا على و

 التأله أصل هي القصد غاية وجعله إليه واالفتقار تعالى هللا محبة عن الناشئة اإلرادة
 تكون أن بد فال تعالى هلل وقصده وهمه اإلنسان إرادة تكن لم وإذا تعالى، له والتعبد
 هلل شريكا حينئذ يكون الغير وهذا مستحيل، أمر وذاك هذا من القلب وخلو لغيره،
  .تعالى

 أصبح فقد وآثرها، الدنيا إلى وانصرف مطلقا، هواه اتبع فمن: هذا وعلى........
 ُيِريدًُ َكانًَ َمن :تعالى قوله لذلك ويدل النار، في خالدا األلوهية، في مشركا لها، عبدا
ْنَيا اْلَحَياةًَ  ال ِذينًَ أُْولَـئِكًَ ُيْبَخُسونًَ الًَ فِيَها َوُهمًْ فِيَها أَْعَمالَُهمًْ إِلَْيِهمًْ ُنَوفً  َوِزيَنَتَها الدُّ
ا َوَباِطل ً فِيَها َصَنُعواًْ َما َوَحبِطًَ الن ارًُ إاِل ً اآلِخَرةًِ فِي لَُهمًْ لَْيسًَ  َكاُنواًْ م 
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 َحْرثِهًِ فِي لَهًُ َنِزدًْ اآلِخَرةًِ َحْرثًَ يُِريدًُ َكانًَ َمن :تعالى وقوله[. 16-15:هود]  َيْعَملُونًَ
ْنَيا َحْرثًَ ُيِريدًُ َكانًَ َوَمن  ،[10: الشورى]  ن ِصيبً  ِمن اآلِخَرةًِ فِي لَهًُ َوَما ِمْنَها ُنؤتِهًِ الدُّ
ْلَنا اْلَعاِجلَةًَ ُيِريدًُ َكانًَ م ن :تعالى وقوله  لَهًُ َجَعْلَنا ُثمً  نُِّريدًُ لَِمن َنَشاء َما فِيَها لَهًُ َعج 
مًَ ا َيْصالَها َجَهن  ا َمْذُموم  ْدُحور  ا :تعالى وقوله[. 19: اإلسراء]  م   َوآَثرًَ َطَغى َمن َفأَم 
ْنَيا اْلَحَياةًَ ا اْلَمأَْوى ِهيًَ اْلَجِحيمًَ َفإِنً  الدُّ هًِ َمَقامًَ َخافًَ َمنًْ َوأَم   َعنًِ الن ْفسًَ َوَنَهى َرب 
ةًَ َفإِنً  اْلَهَوى  الملة من المخرج الشرك وهذا[. 41 - 37:النازعات]  اْلَمأَْوى ِهيًَ اْلَجن 

  .وقصدها الدنيا إرادة منه وقصده العمل على له الباعث يكون عندما هو
 للدنيا وإيثار والرغبة، للهوى تام اتباع ألنها الليبرالية على ينطبق الشرك وهذا

 التطبيقات أو الشخصية، الحرية حول الكالم في نجده ما وهو الفاني، وحطامها
 فال وإرادتها، الدنيا قصد هو للعمل الباعث أن على تدل التي الجشعة الرأسمالية

 .طاعته وقصد تعالى هللا إلرادة يوصل الليبرالي الفكر إن يقال أن يمكن
 الليبرالية عن الفوزان صالح للشيخ فتوى
  : الفوزان فوزان بن صالح:  الشيخ فضيلة المكرم
  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفكر وهو ؟ اإلسالمية البالد في الليبرالي الفكر إلى الدعوة في فضيلتكم قول ما
 المسلم بين فيساوي الوضعي، القانون إال لها ضابط ال التي الحرية إلى يدعو الذي

 لقيود تخضع ال التي الشخصية حريته فرد لكل ويجعل التعددية، بدعوى والكافر
 المتعلقة كاألحكام ؛ تناقضه التي الشرعية األحكام بعض ويحاد زعموا، كما الشريعة
 التي األحكام إلخ.. الجهاد أحكام أو المنكر، بإنكار أو الكفار، مع بالعالقة أو بالمرأة،

 ؟(  ليبرالي مسلم أنا: )  يقول أن للمسلم يجوز وهل. لليبرالية مناقضة فيها يرى
  ؟ وألمثاله له ومانصيحتكم

  الجواب
 بالتوحيد، هلل المستسلم هو المسلم فإن:  وبعد وبركاته هللا ورحمة السالم وعليكم
 لها ضابط ال التي الحرية يريد فالذي. وأهله الشرك من البريئ بالطاعة، له المنقاد

 وحكم الجاهلية، حكم يريد هللا، شرع على متمرد هذا ؛ الوضعي القانون إال
ا، يكون فال الطاغوت،  بين الفرق من ؛ بالضرورة الدين من علم ما ُينكر والذي مسلم 

 األحكام وُينكر الشريعة، لقيود تخضع ال التي الحرية ويريد والكافر، المسلم
 عن والنهي بالمعروف واألمر بالمرأة، الخاصة الشرعية األحكام من ؛ الشرعية
 نواقض من نواقض عدة ارتكب قد هذا هللا، سبيل في الجهاد ومشروعية المنكر،
 أريد إذا متناقض(  ليبرالي مسلم)  إنه يقول والذي. العافية هللا نسأل اإلسالم،

ا ليكون ؛ األفكار هذه من هللا إلى يتوب أن فعليه ُذكر، ما بالليبرالية  .حق ا مسلم 
 ردود و شبهات – 13                                

 : التكفير شبهة: األولى الشبهة
 حيث اإلسالمية، البالد على يفد إلحادي مذهب كل على الحكم في تظهر الشبهة وهذه

 الشعائر ويؤدون ويصلون، الشهادتين، ينطقون الليبراليين بعض إن: يقولون
 هي وهذه المسلمين، تكفير بمثابة يكون كفرية عقيدة الليبرالية بأن والقول التعبدية،
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 . الضالين الخوارج عقيدة
 اإلتيان إلى باإلضافة له يشترط لإلنسان اإلسالم ثبوت بأن:  الشبهة هذه عن ونجيب

 اإليمان لحقيقة والمبطالت النواقض ترك: وغيرها الشبهة في المذكورة بالواجبات
 تنفعه ال فإنها اإليمان، نواقض على قائم وهو الواجبات، بهذه يأتي فمن واإلسالم،

 . النواقض يترك حتى
 يكفر فقد خطورتها، وبينت ،" اإليمان نواقض"  من اإلسالمية الشريعة حذرت ولهذا

 بعض ويؤدي هللا إال إله ال أن يشهد يزال ال وهو الملة، من ويخرج اإلنسان
 قطعية شرعية حقيقة وهذه الواجبات،

 : عقيدة وليست آلة مجرد الليبرالية أن: الثانية الشبهة
 الكفر، أو باإليمان توصف أن يمكن عقيدة ليست الليبرالية أن على تقوم الشبهة هذه
 . وتطويره المجتمع لتحديث منها االستفادة يمكن عصرية آلة مجرد هي وإنما
 يدرس من فإن الحقيقة، من والهروب ،المخادعة أسلوب الشبهة هذه على ويبدو

 أنها فدعوى إلحادية، مادية وفلسفة متكاملة، فكرية عقيدة أنها له يتبين الليبرالية
 وهذه اإلسالم، ألحوال مناقضة من الليبرالية تتضمنه مما هروب هي آلة مجرد

 . المعروفين الليبرالية مفكري من أحد عليها يوافق ال الدعوى
 من منهم فإن آلية مجرد الليبرالية أن بادعاء نفسه يخادع الليبراليين بعض كان وإذا

 أن ومع: " قوله في الرميحي محمد الدكتور فعل كما للحياة منهج بأنها يصرح
 محددة آلية منها أكثر الحياة من وموقف تفكير وطريقة فلسفي، مفهوم هي الليبرالية
 الليبرالي للفكر الطبيعية النتيجة هي الشامل معناها في الديمقراطية فإن للحكم،

.  " 
 الليبرالية أن يتبين وبه الفكرية، وأسسها الليبرالية حقيقة على الكالم تقدم وقد

 كما آلة مجرد وليست محددة، واقتصادية سياسية وعقيدة متكاملة، فكرية منظومة
 .البعض يزعم

 : اإليجابيات بعض على تشتمل الليبرالية أن: الثالثة الشبهة
 وعدم اإلنسان، إكرام مثل إيجابية أمور على مشتملة الليبرالية أن الشبهة هذه وترى
 بين القوية المنافسة ولد مما لإلنسان( الفردية) الذاتي الدافع وشحذ حقوقه، إهدار

 االقتصاد، تحريك إلى المنافسة هذه خالل من توصلت بحيث الكبرى الشركات
 المشاركة إلى باإلضافة هذا لإلنسان، المفيدة الحديثة المخترعات واكتشاف
 األحزاب وتكوين والصحافة، المجتمع، مؤسسات في والحرية السياسية،
 . لإلسالم معارض هذا يكون أن يمكن وال وغيرها، والمعارضة

 : عدة وجوه من الشبهة هذه عن الجواب ويمكن
 من ما ألنه ذاك، أو المذهب هذا صحة على يدل ال اإليجابيات بعض وجود أن: أوال
 أَْهلًَ َيا: تعالى قال كما الحق من شيء فيها ويوجد إال مخترعة بدعة أو باطل فكر

 فال ،[71:عمران آل  ]َتْعلَُمونًَ َوأَنُتمًْ اْلَحقً  َوَتْكُتُمونًَ بِاْلَباِطلًِ اْلَحقً  َتْلبُِسونًَ لِمًَ اْلِكَتابًِ
 الصحة يستلزم ال ذلك ولكن اإليجابيات، بعض على مشتمل وهو إال مذهب يوجد يكاد
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 لِلن اسًِ َوَمَنافِعًُ َكبِيرً  إِْثمً  فِيِهَما قُلًْ َواْلَمْيِسرًِ اْلَخْمرًِ َعنًِ َيْسأَلُوَنكًَ عن تعالى قال كما
ْفِعِهَما ِمن أَْكَبرًُ َوإِْثُمُهَمآ  [. 118:البقرة ]ن 

 تعالى، باهلل والشرك الكفر وأعظمها أكثر، ومساوئها الليبرالية سلبيات أن: ثانيا
 واالحتالل والحروب، المتدنية، والطبقات للفقراء والظلم الهوى، واتباع واألثرة،
 . وغيرها

 غير مفتوحة حريات ألنها سلبية، جوانب من تخلو ال الليبرالية إيجابيات أن: ثالثا
 الشذوذ، درجة إلى األخالقي والفساد اإللحاد، مجال فتح اإلنسان فحقوق منضبطة
 رفعت والديمقراطية مقيتة، وأنانية متبعا، وهوى مطاعا، شحا أصبحت والفردية
 . بأموالهم المجتمع في يتحكمون وجعلتهم األموال، رؤوس أصحاب
 بأحسن اإلسالم دين في موجودة فإنها باطل مذهب في إيجابية صفة أي أن: رابعا
 عليه المنصوص وتمامه الدين كمال من وهذا غيره، من النقص من وأنقى وأكمل

 اإلِْسالَمًَ لَُكمًُ َوَرِضيتًُ نِْعَمتِي َعلَْيُكمًْ َوأَْتَمْمتًُ ِديَنُكمًْ لَُكمًْ أَْكَمْلتًُ اْلَيْومًَ:تعالى قوله في
ا  ،[8:اإلسراء ]أَْقَومًُ ِهيًَ لِل تِي يِْهِدي اْلقُْرآنًَ َهَذا إِنً : تعالى قوله في و ،[3:المائدة ]ِدين 

ى ل لن اسًِ َبَيانً  َهَذا : تعالى وقوله قِينًَ َوَمْوِعَظةً  َوُهد   وغيرها ،[139: عمران آل ]ل ْلُمت 
 فيها، إيجابيات وجود بحجة المنحرفة والمذاهب المناهج من ننقل أن إلى نحتاج فال
 اإلسالم في موجود خير فكل منه، حذرنا إال شر وال اإلسالم له دلنا وقد إال خير فال

 . شائبة أي دون
 

 الشرع بقيود الليبرالية سنقيد: بعضهم قول: الرابعة الشبهة
. وظروفنا عقيدتنا مع نؤقلمها حيث اإلسالم، شريعة يخالف أمر أي منها نقبل فال

 يقبل لن أنه مدعيا ؛ للديمقراطية الترويج أراد ممن هذا مثل قيل قد :والجواب
 إذا: لها فقيل القيود، آخر إلى.. وأنه.. وأنه لإلسالم، مخالف أمر على بالتصويت

 إسالما، سمها! كذلك تكون لن ألنها ؛"  ديمقراطية"  تسميها فال األمور بهذه قيدتها
 ألنها الشرع؛ بقيود الليبرالية يقيد أن أراد لمن يقال هذا ومثل. التالعب هذا ودع

 الهادي وهللا. الليبرالية غير آخر شيئا ستكون
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 نشأتها و الديمقراطية معنى

 بها والمقصود الشعب سلطة ومعناها أصلها في  يونانية كلمة الديمقراطية – 1
 التي الكذبة وهي لحكامه الشعب اختيار طريق عن بنفسه نفسه الشعب حكم بزعمهم

 .الشيوعي النظام يرددها كان
 أثينا مدينتي في اإلغريق هم النظرية هذه مارس من أول أن الباحثون ويذكر

 نشأتها بخالف واالقتصادي السياسي بالنظام الغرب في ارتبطت ولكنها وأسبرطة
 رجال جميع من حكومة يشكلون كانوا أنهم في تتمثل طريقتهم وكانت اإلغريق عند

 كل لبحث المدينة رجال يجتمع حيث( المدينة حكومة) اسم عليها وأطلقوا المدينة
 عليهم تعرض قضية كل في القوانين ويصدرون حاكما لهم ينتخبون أمورهم

 وحزم دقة بكل تنفيذه على جميعهم ويشرفون حاسما يكون حال لها ويتخذون
 أثينا من كل في المدينة حكومة انتهت أن إلى الفريدة الصورة هذه على واستمروا
 الحكومة تلك بقيت وقد الكنيسة رجال وبرز النصراني المد غلبهم حينما وأسبرطة

 في الرغبة على الحافز األثر بعد فيما الكنيسة رجال لطغيان كان ثم الناس، ذاكرة في
 قبضة من الخالص إلى يتوقون أوربا أهل وظل الغابرة الحكومة تلك إلى العودة
 المخزية أوضاعهم من متنفسا يجدون علهم يسوقهم تيار أي تحت الكنيسة رجال
 لجميع الظالمون المالك وكبار البابوات من واألشراف والنبالء اإلقطاع سلطة تحت

 الفرنسية الثورة في تمثل الذي االنفجار الضغط كثرة عن ونجم. الشعوب طبقات
 يكن ولم البغيض الحكم ذلك محل يحل مصدر عن التفتيش في زعماؤها أخذ حيث
 األوربيين من كثير اتصل وقد خصوصا أذهانهم عن غائبا المدينة حكم أيام

 الذي العادل اإللهي ونظامهم المسلمين تصورات من كثيرا وتفهموا بالمسلمين
 االنفالت في رغبتهم ثم والمتدينين الدين على الشديد حقدهم له االنقياد من منعهم
 ونادوا اإلغريقي الجاهلي الماضي ذلك على اختيارهم فوقع ذلك وغير قيد كل من

 واإلقطاعيين واألباطرة البابوات شبح عن يبعدهم كي نهجه على والسير بتجديده
 تحقيقه عن النظر بغض – شعارا فاتخذوه الرأسماليين الجشعين من بعدهم جاء ومن

 من له الدعاة وجد فقد الحلك هذا تحقيق إلى الشعوب طموح ومع تحته يحاربون –
 أيدي على و بها المستأثرين السلطة أصحاب أيدي على والسجن والتنكيل المشقة
 دعاة أن إال بديهي أمر وهو يوصف ال ما الوقت ذلك في األثرياء والوجهاء البابوات

  :قيل كما فكانوا شجاعتهم تخنهم ولم عزمهم يضعف لم الديمقراطية تلك
 يلج أن لألبواب القرع ومدمن    بحاجته يحظى أن الصبر بذي أخلق

  شرعا الديمقراطية حكم – 1

 بين فرق ال أنه تصور قد بها المنخدعين بعض أن ظهر فقد:  اإلسالم في منزلتها أما
 التي المبادئ نفس هي الديمقراطية مبادئ أن ويزعم بل اإلسالم وبين الديمقراطية

 الديمقراطية عن المسلمين علماء كتبه ما قرأ من أن شك وال اإلسالم إليها دعا
 مخادعا أو جاهال يكون أن إما الفرق بعدم والقائل فيه خفاء ال واضحا الفرق سيلمس

 للمشكالت وحلولها الديمقراطية أهداف أن الواضحة الفوارق ومن مغالطا ملحدا أو

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/842
http://www.dorar.net/enc/akhlaq/842
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 الحلول وغير األهداف غير هي ذلك غير أو اجتماعية أو اقتصادية أكانت سواء كلها
 اإلسالم حلول ووضوح بساطة بكل االختالف يحصل أن والبد اإلسالم، بها جاء التي
 من جاءت اإلسالم تعاليم أن كما. ولمصالح مؤقتة الديمقراطية وحلول وعامة دائمة
 البشر بتجارب إال تقم لم الديمقراطية تعاليم بينما والشهادة الغيب عالم العالمين رب

 وبالمظاهرات اإلقطاع وقبلها الرأسمالية السلطات طغيان ضد وباالحتجاجات
 وصلوا ما إلى الديمقراطية بمفهوم ترقوا أن إلى المتوالية واالضطرابات الصاخبة

 في ليسوا المسلمين أن ذلك تماما يختلف اإلسالم في األمر بينما األمر ظاهر في إليه
 اإلسالمية الشريعة تطبيق إلى إال يحتاجون وال المهامة تلك مثل سلوك إلى حاجة
 في و الحقيقي بمعناه االجتماعي التكافل غاية في و السعادة غاية في أنفسهم ليجدوا

 أن قبل نفسه على المسلم يطبقها التي الرحيمة العادلة األحكام من يكون ما أتم
 وبين اإلسالم بين الفرق معرفة عليه هان الفرق هذا تصور ومن غيره بها يطالب

 هللا أمام بمسئوليته ويحسن يشعر المرء تجعل اإلسالم تعاليم أن كما الديمقراطية
 غير قوة أي إليها تصل ال التي تعالى هلل الذاتية المراقبة نفسه داخل في وتوجد تعالى
 ومعاملته لربه معاملته نحو اإلنسان سلوك بموجبها يتغير التي تعالى هللا مراقبة قوة

 يقاربه ولن بل إليه يصل لن بديع تنظيم في المسلمين غير ومع بل المسلمين إلخوانه
 سلوك بين وفرق وأخرى فترة كل بين والتغيير للنقض عرضة هو بشري تنظيم أي

 أن يزعم شخص من فما غيره عن ينتج وسلوك وخوفه هللا مراقبة عن ينتج
 ما الربانية التعاليم من أرحم أنها أو للشعوب السعادة تحقق التي هي الديمقراطية

 عن يعرف ال ملحدا وإما مركبا جهال جاهال إما وتجده إال ذلك يزعم شخص من
 يشاهده بما يتعظ لم البراقة الديمقراطية بشعارات مخدوعا أو شيئا اإلسالم حقيقة
 بين الفصل تجيز ال اإلسالم تعاليم أن كذلك نجد كما الديمقراطية، دعاة بلدان حال من

 لم وما الحياة أمور كل على والمهيمن الشامل هو اإلسالمي الدين بل والدولة الدين
 دون من أربابا بعضها بعضهم البشر اتخاذ ومن الضالل من تعتبر فإنها عنه تصدر

 مهمتهم الدين فرجال بينهما الفصل على قائمة الديمقراطية تعاليم بينما تعالى هللا
 لمهماتهم حد ال الدنيا ورجال ذلك ونحو الدينية والمواعظ العبادة أماكن في تنحصر

 هنا ضدان الغربية والديمقراطية اإلسالم أن هذا ومعنى والمنفذون المشرعون فهم
 .المغالطون يدعيه الذي التوافق فأين
 من قامت الغرب في ألنها منه وتنفر هللا أنزل بما الحكم تعتمد ال الديمقراطية أن كما
 يتم أن يجب فيها الحكم وأن بها يتصل فيها شيء وكل األديان محاربة على يوم أول
 بما الحكم على مقدمة وقوانينهم الدول ورؤساء والبرلمانات الشعوب تشريع على
 وردا هلل ومحادة وكفرا الدين عن خروجا هذا يعتبر اإلسالم بينما تعالى هللا أنزل

 كما عليه الجاهلية حكم ويفضل يرفضه ولكنه الحق بهذا يعلم ممن خصوصا لشرعه
 إلى تصل أن المرأة حق ومن أحد لكل مشاع للحكم الوصول الديمقراطية في أن

 يجعل اإلسالم بينما ذلك وغير والرئاسة والجندية الدبلوماسي والتمثل القضاء
 مجاالت للنساء وجعل مجاالت للرجال فجعل المناسب المكان في المناسب الشخص
 ألمور العظمى اإلمامة تتولى أن للمرأة يجز لم نجده فإننا ولهذا تتناسبها أخرى
  .االنتخابات حق في الرجال مزاحمة لها يجوز وال العلم كتب في تذكر كثيرة
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 حرج ال الناس وأكفر الفاسقين أفسق الحكم يتولى أن في حرج ال الديمقراطية في -
 االنتخابات في - يصفون كما – فاز قد دام ما وغيرهم المسلمين على الحكم يتولى أن

 كذلك يجيز وال الحكم في يشاركه أو المسلم يحكم أن للكافر يبيح ال اإلسالم بينما
 يختاروا أن عليهم بل والفجور بالفسق معروفا شخصا ابتداءا يولوا أن للمسلمين

  .أمكن ما ذلك في يجتهدوا وأن الموجودين أصلح
 الرأي أهل تخصيص دون الشعب عامة مشاورة عن تتم الشورى الديمقراطية في -

 خيرا األكثرين به نادت ما الحق ويصبح األهواء وتدخالت فوضى فتحصل والعلم
 الناس أفاضل هم مجموعة على تعتمد اإلسالم في الشورى بينما شرا، أم كان

  .هذا تفصيل سيأتي كما – وفقهائهم
 وال للفضيلة مكان وال والجماعة الفرد لحرية أخالقية حدود ال الديمقراطية في -

 تحت الديمقراطية في الصريح والكفر المعامالت وسوء الفواحش عن حاجز
 حرية التملك، حرية الفكر، حرية الشخصية، الحرية الكلمة حرية عديدة مسميات
  .الخ... التدين
 واحد آن في والمجتمع الفرد مصلحة يحقق واضحا طريقا للحرية يجعل اإلسالم بينما
 مصلحة تحقق التي الحقيقية بالحرية الظالمة الفوضوية الحريات تختلط ال بحيث
  .القلوب بين وتؤلف الجميع

 بعضهم ومعارضة المختلفة األحزاب وقيام الناس تفرق على الحث الديمقراطية في
 كمثل مثلهم وصار بعضا بعضهم وسب واحتقار ذلك بعد المكائد ونشوب بعضا
 َشْيءً  َعلَىًَ الن َصاَرى لَْيَستًِ اْلَيهُودًُ َوَقالَتًِ :عنهم هللا أخبر فيما والنصارى اليهود
  .[113:البقرة ]  َشْيءً  َعلَى اْلَيُهودًُ لَْيَستًِ الن َصاَرى َوَقالَتًِ
 أصوات يكسب بكيف إال حزب كل يهتم وال اآلخر الحزب شأن يهون حزب كل فإن

 حينما ستتم التي اإلنجازات بكثرة والتنجيح الكاذبة الوعود تكثر هنا ومن الناخبين
 والخداع والكذب التفرق عن ينهى بل بذلك يأمر ال اإلسالم بينما. فالن الحكم يتولى
 واحتساب وبغيره لنفسه اإلنسان لمصلحة والعمل فيه والبغض هللا في بالحب ويأمر
 .الغربية الديمقراطية تفتقده ما أدائها وفي المسئولية تحمل في هللا عند األجر

  األوربيين على السيئة آثارها – 3                     

 -: هما جانبين خالل من عليها الحكم يتبين

  األوربيين على اإليجابي الجانب -1
 هم اإلقطاع وزعماء الدين رجال كان حينما أوربا أهل حال عرفت فقد

 الفادح الظلم أنواع من أيديهم على الشعوب قاسته ما ومدى المسيطرون،
 الجماهير هدير على إال يستيقظوا لم الطغاة أولئك وأن. الفاحش والغبن

 البؤساء أولئك أفاق أن بعد واألثقال األغالل تلك برفع المطالبة الصاخبة
 تلك على فثاروا المخزية المعيشية وأحوالهم المتردية أوضاعهم ورأوا

 لم أنهم من عليهم أخذ ما غير – ذلك في صواب على وهم – األوضاع
 البشر حكم عن النهائي الخروج لهم تضمن التي الصحيحة الوجهة يتوجهوا
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 من تبين كما تعالى هللا دون من أربابا بعضا بعضهم واتخاذ لبعض بعضهم
 السابقة أمجادهم عن ينبشون أخذوا أنهم عرفت وقد السابقة الدراسة خالل
 التي الديمقراطية إلى العودة هو الخالص ذلك فكان الخالص يجدون علهم
 استبدلوا أن فكان لهم الغلبة كانت حينما النصراني الدين رجال أماتها

 حكم – الخيالية الدعوى هذه وتحت الحاضرة جاهليتهم القديمة بجاهليتهم
 ما إلى وصلت حتى وتطويرها لترقيتها يرتبون بدءوا – بنفسه نفسه الشعب
 في كان ما بعضهم غفيرة أعدادا صفوفها إلى واجتذبت بل اليوم إليه وصلت
 وأن. حقيقة إليها حاجة في األوربيون كان كما ركابها في السير إلى حاجة

 تطلعوا مكسبا حققوا كلما الصفر نقطة من حياتهم تنظيم في بدءوا األوربيين
 بقوتهم استخرجوها المكاسب وتلك مرير جهاد بعد إال يأخذونه وال غيره إلى
 مذهب الديمقراطية أن البعض يتصور كما ابتداء الديمقراطية إياها تمنحهم لم

 ما فإن األمر كان ومهما التطبيق إال ينقصه ال وأنه الحالية صورته في نشأ
 وفاتحة لهم مؤزرا نصرا يعتبر نقصه رغم األوربية الشعوب إليه وصلت
 من أهون الشر وبعض الظالمين والبابوات اإلقطاع حكم من للخالص طيبة
 للغرب بالنسبة الديمقراطية في إيجابيا جانبا يعتبر أن يمكن تقدم وما بعض
 . سلبيات من فيه ما رغم

 
  األوربيين على السلبي الجانب -1

 بريقا ظاهرها في تحمل الديمقراطية أن السابقة الدراسة خالل من تبين فقد
 . ذلك عكس هي حقيقتها في ولكن خالبا

 هؤالء أن أتضح فقد والثراء الجاه وأصحاب السلطة لموقف بالنسبة أما -1
 قبل الخاصة لمصالحهم ويوجهونهم الشعوب على يحتالون كيف عرفوا
 ما كل على حصلوا أنهم الشعوب يوهمون بحيث الحقيقية الشعوب مصالح
 . السلطة هم الحقيقي الرابح وكان به يطالبون كانوا

 تحت األخالقي الفساد على التشجيع من الديمقراطية ظل في تحقق ما أما -1
 تسمية تحت اإللحاد إلى الدعوة من لهم تحقق وما الشخصية الحرية تسمية
 أنه الصحيح بل حقيقيا مكسبا يعتبر ال فإنه األديان حرية أو الكلمة حرية

 . عقالئهم باعتراف وهذا مكسبا سموه وإن فادحة خسارة
 هو إنما إليه التحاكم أو بالدين االلتزام عن التام االبتعاد من تحقق ما  -3

 حقبة في يعيشها كان البدائي اإلنسان أن يزعمون التي الجاهلية إلى رجوع
 . الحال تلك إلى رجوعه في للشعب مكسب فأي يسمونها، كما التاريخ قبل ما
 الثواب من به هللا أخبر وما اآلخر اليوم نسيان من كذلك تحقق ما - 4

 بلهفة والسير الرخيصة المتع على التكالب من محله حل وما والعقاب
 الشرق مصانع تنتجها التي الجذابة والزخارف الشهوات إلى للوصول
 الحيوانية إلى لإلنسان وإرجاع للدنيا وعبادة ضالل إال هو إن والغرب
 . البهيمية
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 للناس تحقق لم أنها ينقضه البراقة المبادئ من الديمقراطية به تنادي ما - 5
 السلب يزال فال اإلسالمية الشريعة به جاءت الذي والتراحم والمحبة األلفة

 تحكم التي األنظمة في الظاهرة السمة هي الجرائم وكثرة واالغتصاب والنهب
 في سيحصل أمن وأي األعمال، هذه مثل في المكاسب فأين بالديمقراطية

 مجلس في المتمثل للبشر البشر تشريع عليها قام التي أسسه أبرز من نظام
 الهوى على تقوم التي بقوانينهم هللا دون من المشرعين من وغيرهم النواب
 حق بغير أخذوه الذي الحق هذا لهم كفلت قد الديمقراطية فإن هللا ومحادة
 مكسب فأي هللا دون من أربابا بعضا بعضهم الناس اتخاذ من يعتبر والذي

 الشخص سيجنيه مكسب وأي الباطلة االتجاهات هذه ظل في المكرم لإلنسان
 تحت اإلجرام وأنواع الفواحش كل أتاحت التي الشخصية الحرية قانون من

 كل في الحرية الديمقراطية تضمن أن الغريب ومن الشعب، حرية دعوى
 بريطانيا في المتظاهرون صدق ولقد اإلسالمي بالدين التمسك حرية إال شيء
 ألن ذلك"  الجنس في إال عندنا حرية ال"  الشوارع في يصيحون خرجوا حين

 ضمنها أمور كلها بالكفر والتبجح الخمور وشرب واللواط والزنا السفور
 الدول من بهم والمعجبون الغرب بها يتبجح التي الديمقراطية حرية قانون
 الجرائم تلك أن تظن( النايمة) األصح على أو( النامية الدول) يسمونها التي

 . مكاسب
 تكريمه وإنما به الالئق التكريم اإلنسان تكريم الديمقراطية في يتحقق لم - 6
 كل في يكرمه اإلسالم بينما كثيرة اعتبارات خالل ومن األمزجة حسب يتم

 الحقيقي المكسب هو وهذا جميال أم قبيحا غنيا أم فقيرا أكان سواء أحواله
 حيا اإلنسان يكرم اإلسالم فإن بالنواجذ عليه اإلنسان يعض أن يجب الذي
 ال و نفسه في وال ماله في ال عليه االعتداء يجوز فال حياته في يكرمه وميتا
 فال ميت وهو ويكرمه منه تاب بذنب تعييره يجوز وال بشروط إال عرضه في

 على الجلوس مجرد يجوز وال بل بقبره االستهانة وال منه شيء أخذ يجوز
 إال واستعباده إخضاعه يجوز وال راجحة لمصلحة إال بشر يذكر أن وال قبره
 عند من تشريع به يرد لم البشر من أحد تشريع ينفذ أن وال سبحانه لربه
 لبعض بعضهم الناس تشريع على قائمة الديمقراطية بينما البشر، خالق
 أو النواب مجلس أو شرعيين يسمون الناس من مجموعة في متمثلة

 . ديمقراطية مكاسب لجهلهم ذلك يسمون ثم البرلمان
 عن التعبير حق للشعوب ضمنوا أنهم من الديمقراطية دعاة به تمدح ما - 7

 يتحقق لم االتجاه هذا أن األوربي التاريخ من أتضح قد فإنه كان مهما الرأي
 سيطرتهم والثراء والحكم الجاه ألصحاب يزال ال أنه إذ صحيحة بطريقة

 المشرب يصفو فلم الجماهير، تتخذه رأي على المباشرة غير أو المباشرة
 وصول جواز عدم بدليل البعض يتصور كما أو له يجب كما المكسب لهذا

 حق فإن كذلك الحاكمة السلطة بمصالح الحقيقي المساس إلى المعارضة
 آراء عن يعبرون ما أكثر ما للجماهير؟ ينفذ هل الرأي عن التعبير
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 وهو لهم تنفذ ال ولكنها لتنفيذها العمل عن ويضربون أجلها من ويتظاهرون
 . صحفهم في نقرأه وما إذاعاتهم من يوم كل في نسمعه ما

 بالشورى الديمقراطية عالقة – 4                                  

 الديمقراطي النظام بين العالقة قضية في األمر تفصيل هو العنوان بهذا المقصود
 بعيدا اختالفا يختلفان أنهما أم واحدة بمنزلة هما هل. اإلسالم في الشورى نظام وبين
 : يلي ما خالل من ذلك سنرى قريبا؟ أو
 فإليك للشورى بالنسبة وأما أمرها، وتفصيل دراستها تقدمت فقد الديمقراطية أما
 . بينهما الفرق معرفة خالله من لك ليتضح بها يتعلق ما أهم بيان
 القضايا حول اآلراء إجماع محاولة أنها في الشورى معاني تتلخص: الشورى معنى

 في اللفظة هذه وردت وقد اآلراء تلك مجموع من منها الصحيح ومعرفة المهمة
 . واإلرشاد واالمتنان الثناء فيها مختلفة ولجوانب موضع من أكثر في الكريم القرآن

 وتتحد القلوب تتآلف حينما المؤمنين على تعالى هللا من الثناء اآليات بعض ففي- 
 . واحدا جسما الجميع ويمثل األهداف

ِهمًْ اْسَتَجابُوا َوال ِذينًَ: تعالى قال الةًَ َوأََقاُموا لَِرب  ا َبْيَنُهمًْ ُشوَرى َوأَْمُرُهمًْ الص   َوِمم 
 ليتساعدوا فيه يتشاوروا حتى أمرا يبرمون ال أي ،[39: الشورى ]ُينفِقُونًَ َرَزْقَناُهمًْ
 . بآرائهم

 وأن أصحابه يشاور بأن وسلم عليه هللا صلى لنبيه تعالى هللا من أمر بعضها في و
 قال الفاضلة باألخالق واصطفائه تعالى هللا من رحمة هي له منهم المشاورة هذه

نًَ َرْحَمةً  َفبَِما: تعالى ا ُكنتًَ َولَوًْ لَُهمًْ لِنتًَ هللّاًِ م  واًْ اْلَقْلبًِ َغلِيظًَ َفّظ   َحْولِكًَ ِمنًْ الَنَفضُّ
لًْ َعَزْمتًَ َفإَِذا األَْمرًِ فِي َوَشاِوْرُهمًْ لَُهمًْ َواْسَتْغفِرًْ َعْنُهمًْ َفاْعفًُ  هللّاًَ إِنً  هللّاًِ َعلَى َفَتَوك 

لِينًَ ُيِحبًُّ  [. 158: عمران آل  ]اْلُمَتَوك 
 إلى يلجأوا أن بينهم الخصومة حال في للمؤمنين وإرشاد أمر بعضها في و- 

 في تعالى فقال الفريقين كال به يصلح الذي األمر إلى للوصول بينهم فيما التشاور
ً َعن فَِصاال ً أََراَدا َفإِنًْ: وزوجته الزوج بين النزاع شأن ْنُهَما َتَراض   َفالًَ َوَتَشاُورً  م 
 [. 133:البقرة ]َعلَْيِهَما ُجَناحًَ
 له تعالى هللا ألمر امتثاال أصحابه يشاور دائما وسلم عليه هللا صلى الرسول وكان
 عن يبحث إنما المشورة طالب أن إذ كان شخص أي من السديد بالرأي يأخذ وكان
 في وسلم عليه هللا صلى الرسول شاور فقد المصلحة يحقق أنه يبدو الذي الرأي
 غيرها في و أحد، غزوة في و بدر، أسارى في و بدر، غزوة في و الخندق، غزوة
 . الكثيرة المواقف من

 السنة في و الكريم القرآن في للشورى المفهوم هذا هل هو هنا الوارد والسؤال
 من لكثير الدافع هو وما الديمقراطية؟ تحمله الذي المفهوم نفسه هو النبوية

  الديمقراطية؟ مفهوم نفس هي اإلسالم في الشورى بأن القول المسلمين
 االنتخابات جانب خصوصا الديمقراطية بنظام المسلمين من كثير انخدع أنه والواقع

 على وفرضه بل اإلسالم إليه دعى مما هو النظام ذلك أن زعموا حين منها
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 افتروا حينما اإلسالمية االشتراكية كذبة تنس وال ،َبْيَنُهمًْ ُشوَرى َوأَْمُرُهمًْ المسلمين
 هو الخطأ هذا في وقوعهم وسبب الديمقراطية وكذا باإلسالم صلة لها أن وادعوا
 إليها دعى التي الشورى مسألة وبين الغربي االنتخاب ذلك بين فرق ال أنه ظنهم

  : على يدل وهذا ،َبْيَنُهمًْ ُشوَرى َوأَْمُرُهمًْ: وجل عز هللا قول في اإلسالم
 . اإلسالم بحقائق جهلهم  - 1
 . وأهله الدين على أخطار من الديمقراطية تحمله بما جهلهم  - 1
 . االنتخابات في الديمقراطية طريقة في مساوئ من كذلك تحمله وما  - 3

 على قائم هو إذ الفوضى إلى يكون ما أقرب هو الديمقراطي االنتخاب نظام فإن
 أهل اختيار على قائمة اإلسالم في الشورى بينما يختارونه لمن الجماهير صياح
 أن كما البيعة أخذ وقت في الموجودين وأكفأ ألفضل المسلمين من والعقد الحل
 وما لنفسه المرشح قبل من الخالبة والوعود الدعاية على قائم الديمقراطي النظام
 منهم كثير في والتقوى بالعلم شهرة أو خير سابقة لبعضهم يكون أن دون ذلك إلى
 لترشيح يتتابعون واحد عقل لهم – يقال كما – والعامة العامة، على يتكل بل

 . الرشاوي من يقدمه وبما ببعض بعضهم تأثر بفعل الشخص
 دعايات وال للجماهير صياح فال كله ذلك من خال فهو اإلسالم في الشورى نظام أما

 والصالح الرأي أهل بموافقة فيه يكتفي وإنما المرشح الختيار رشاوى وال كاذبة
 أمناء ومستشارين للحاكم سندا يكونون والبقية للحكم الموجودين أفضل الختيار
 لفئة انحياز وال آراء على آراء وال حزب على حزب تقوية في هدف لهم وال له وليس
 الجميع عن الضرر ودفع الجميع مصلحة لجلب متوجه كله همهم وإنما أخرى دون
 ال الوالية طالب أن يفيد ما النبوية السنة في ورد وقد بل الشريف، الشرع حدود في

 يقال فكيف عليها، أعين له وأعطيت يطلبها لم ومن إليها وكل طلبها من وأن يعطاها
 يوجد أال!  ؟ اإلسالم في الشورى نظام وبين الديمقراطية بين فرق ال بأنه ذلك بعد
 إلى الوصول يعتبر نظام وبين وفوزا مغنما السلطة إلى الوصول يعتبر نظام بين فرق

 الرشوة على يقوم نظام وبين واآلخرة الدنيا في كبرى ومسئولية هما ً السلطة
  بحال؟ ذلك يجيز ال ونظام الخالبة والوعود

 بعض في التشابه من يظهر ما هل وهي لضرورتها إليها أنبه أن أحب مسألة وهنا
  واحدة؟ درجة في يجعلها اإلسالم في المفاهيم بعض وبين الديمقراطية بين األمور

 في اإلسالم به جاء ما وبين الديمقراطي النظام بين التشابه من يظهر ما أن والجواب
 وال ناحية كل في حقيقي تشابه بأنه القول يجيز ال هذا أن الواقع الجوانب، بعض
 ظاهري تشابه هو بل الناصعة اإلسالم بمبادئ االختالط إلى سبيال الديمقراطية يعطي
 من صدى أو اإلسالم لتعاليم بالنسبة قشور الديمقراطية به جاءت ما نسمي أن يصح
 حقيقة لبعد اإلسالم في و الديمقراطية في المكاسب باستواء القول يجوز فال له بعيد
 . اآلخر عن منهما كل

 يمدح وال الجوانب تلك اكتشفت ألنها الديمقراطية التعاليم تمدح أن العجب ومن
 الفضل أليس عددا بسنين لها السابق وهو بالفضل له ويعترف اإلسالم
ا أَنفُُسُهمًْ َواْسَتْيَقَنْتَها بَِها َوَجَحُدوا للمتقدم؟ ا ُظْلم   [. 14:النمل ]َوُعلُّو 

 الذين له العاقين من إليه ينتسب ممن الكثير عند حتى لإلسالم اإلنصاف قل لقد
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 واالحتيال الخدع أنواع ملتمسين تعاليمه على الديمقراطية تعاليم يقدموا أن يحاولون
 المسلمين ظهراني وبين اإلسالم ديار في مختلفة وأساليب تام نفاق في ذلك لتنفيذ
 الهرب إما الغربية الديمقراطية إلى الناس يجتذب ما أكثر أن جلية بصورة أتضح وقد
 الحرية فيها يجدون التي الجماهيرية الفوضى إلى الشرعية وتكاليفه الدين أحكام من

 إلى الرجوع من الديمقراطية به تنادي ما بسبب وإما صورها بكامل الفوضوية
 الحاكم سلطان من الحد بحجة الجانب هذا يحبون وهؤالء األحكام في الشعب

 . ذلك في جادون وهم وجبروته
 ال فلعلهم الثاني القسم وأما الجهال، من الفوضويون الغافلون فهم األول القسم أما

 ال. أحد إلى الرجوع دون المطلق السلطان هو الحاكم يجعل ال اإلسالم أن يعلمون
 هللا أسند وكما بينهم شورى المؤمنين أمر يكون أن يجب أنه أخبر قد هللا أن يعلمون
 وما الزوجين بين كاإلصالح والمعرفة الرأي أهل إلى القضايا بعض في الحكم تعالى
 الديمقراطية اإلسالم فيه سبق مما ذلك وغير المحرم صيد وكتقدير الحكمان به يحكم

 هللا من الخوف وعدم والطغيان بالجور يتصف مسلم حاكم وجد إذا أنه على الغربية
 ال أنه يعني ال فهذا طغيانه من الحد أو مراجعته الناس من أحد استطاعة وعدم تعالى
 بالمعروف باألمر القيام هو الحل بل الغربية، الديمقراطية التزام إال أمامنا حل

 ضد الجماعي والوقوف وأفرادا جماعة الحق بتطبيق والمطالبة المنكر عن والنهي
 الهداية له هللا وسؤال وإخالص بصدق النصح وبذل الحق ببيان بالباطل تسلط أي
 هناك يكن لم إذا أما أحسن إلى التغيير يصل حتى المتاحة الوسائل من ذلك غير إلى

 حتى غيرها أو المشكلة لهذه الحل يعطي ال بالديمقراطية المناداة فإن وإصالح تغيير
 على اإلصرار مع شيئا يجدي ال ذلك فإن بالتزامها السلطة على القائمون زعم ولو
 وهو الديمقراطية تطبيق أو الحقيقي الحل وهو اإلسالم تطبيق سواء التطبيق عدم
 عليه قائمون هناك يكن لم ما للناس تلقائيا يأتيان ال الحلين وكال الظاهري الحل

رًُ الًَ هللّاًَ إِنً : تعالى قال كما تطبيقه في وجادون ُرواًْ َحت ى بَِقْومً  َما ُيَغي   ]بِأَْنفُِسِهمًْ َما ُيَغي 
 [. 11:الرعد
 َيْظلِمًُ الًَ هللّاًَ إِنً : عليه الصبر يحب وال بالظلم يرضى وال العدل يحب عادل تعالى وهللا

ا الن اسًَ  يوجهه أن يمكن لوم فأي ،[44:يونس]َيْظلُِمونًَ أَنفَُسُهمًْ الن اسًَ َولَِكنً  َشْيئ 
 الذي بدينهم للتمسك يقظتهم وعدم تفريطهم مع اإلسالم إلى الكسالى الخاملون
 عضو منه اشتكى إذا الواحد كالجسد متحابين أخوة مطمئنين آمنين ظله في يعيشون
 البشرية الوضعية األنظمة عليه يفضلون ثم والحمى، بالسهر الجسد سائر له تداعى
 يجب فإنه اإلسالم مع واحدة درجة في أنهما يزعمون أو تصلح مما أكثر تفسد التي
 . اإلسالم إلى ال أنفسهم إلى اللوم يوجهوا أن هؤالء على

  خاصة اإلسالمي السياسي النظام و عامة باإلسالم عالقتها – 5

 اإلسالم في ديمقراطية ال :  
 اإللحادية واألسس األصول وحقيقة الديمقراطية، حقيقة لنا تبينت قد وإذا
 الغليظ الكفر من عليه اشتملت ما لنا وتبين الديمقراطية، منها تنطلق التي

 وجالء، وضوح بكل ذلك حقيقة لنا تبين إذ الكبير، العلي باهلل والشرك
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 من الديمقراطية"  إن: يقول من تسمع أن جدا المنكرة األمور من يصبح
"  اإلسالمية الديمقراطية"  أو" ديمقراطي نظام اإلسالم"  إن أو"  اإلسالم

 كلمة ومن اإلسالم، وهي الحق كلمة من الملفقة األسماء من ذلك أشباه أو
 . الديمقراطية وهي الباطل

 
 : شرعا باطل الديمقراطي النظام * 

 باطال يصبح – كفرية إلحادية أسس على بقيامه – الديمقراطي والنظام
 خالية بالدا أو ديارا أحكامه تعلوها التي البالد أو الديار وتصبح شرعا،

 حق الناس على له والذي شرعا، به المعترف الوالي أو الحاكم من
 : عليه يترتب وهذا النصرة، وحق الطاعة

 . المسلمين على الديمقراطي للنظام شرعية والية ال أنه
 . الوالء وليس البراء عالقة هي النظام بهذا المسلم عالقة أن
 الديمقراطي، النظام أحكام بالدهم أو ديارهم تعلو الذين المسلمين على أن

 . اإلسالمي النظام أحكام تعلوها حتى األحكام هذه إلزالة العمل عليهم
 في عظيما فصال(  األمم غياث)  كتابه في الجويني الحرمين إمام كتب وقد
 الشرعي الحاكم عن بالدهم تخلو عندما فعله المسلمين على يجب ما

   .مهم فإنه فانظره به، المعترف
 
 : للناس أخرجت أمة خير إليه تحتاج خير الديمقراطية في ليس* 

 ديمقراطية توجد ال بأنه نشك ال إننا: الناس بعض يقول أن يحدث ما كثيرا
 النصرانية الدول في فعال والموجود المذكور، المعنى بهذا اإلسالم في

 وجدنا ولكننا: قولهم القول هذا إلى يضيفون ثم الكفر، ملل من وغيرها
 اختيار في الشعوب حق: مثل الطيبة العناصر بعض الديمقراطية في

 آرائهم، إبداء في وحقهم استبدادهم، من يمنع بما ومساءلتهم حكامهم،
 خيراتها في وحق بالدهم، شئون إدارة في نصيب لهم يكون وأن

 من نأخذ أن من يمنع الذي فما كذلك، األمر كان إذا: يقولون ومواردها،
 شر؟ من فيها ما وندع خير من فيها ما الديمقراطية

 في المتفشية الشرعية األمية تلك على يدل النحو هذا على والسؤال
 . السياسي الشرعي بالفقه يتعلق فيما وخاصة األمة،

 : يلي فيما يتلخص والجواب
 وجذور أصول هي إنما وجذورها الديمقراطية أصول أن قبل من ذكرنا قد

 هذه تترك أن معناه الشر؟ من فيها ما ندع أن معنى فما كفرية، إلحادية
 أصول نترك سوف كنا وإذا منها، تفرع أو عنها نتج ما وبالتالي األصول

 أنه الديمقراطية أسس فيه ليس نظام عن نقول أن يمكن فهل الديمقراطية
 التمسك على اإلصرار إذن فلماذا كذلك، األمر كان وإذا!  ديمقراطي؟ نظام
 ! له؟ حقيقة ال بلفظ
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 بين الفصل يمكن ال الديمقراطي النظام ظل في أنه قبل من أيضا ذكرنا وقد
 أساس عن يصدر الجميع ألن خبيث، هو ما وبين حسن أنه يظن ما

 . واحد
 من شيء – النظم من غيرها في أو - الديمقراطية في وهل: نقول ثم

 ! شر؟ من فيها ما وندع خير من فيها ما نأخذ: يقال حتى ينقصنا الخير
ةً  َخْيرًَ ُكنُتمًْ وجل عز هللا فيها قال التي األمة هل  آل ]لِلن اسًِ أُْخِرَجتًْ أُم 

 [.110:عمران
 عند ما إلى دينها من جزء هو الذي السياسي نظامها من شيء في تحتاج
  والضالل؟ الكفر أمم
 من بابا يترك لم ديننا أن: مسلم كل يعتقدها التي اإلسالم عقيدة من إن

 وحذرنا إال الشر أبواب من بابا يترك ولم عليه، ودلنا إال الخير أبواب
 . منه
 كان إال قبلي نبي يكن لم إنه : ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كما
 يعلمه ما شر وينذرهم يعلمه ما خير على أمته يدل أن عليه حقا
 النظام في إن: يقال أن – ذلك بعد – المسلم عقيدة في يسوغ فهل((  لهم

 اإلسالمي، النظام تنقص الخير من نوعا أو طيبة عناصر الديمقراطي
 !بها؟ اإلسالمي النظام وتطعيم منه استعارتها إلى حاجة في فنحن ثم ومن
 قضاء أدب حتى شيء كل علمهم أن بالمسلمين الدين عناية من بلغ لقد

 كاملة غير السياسي النظام مجال في الهداية تكون أن يمكن فهل الحاجة،
  غيرنا؟ إلى نحتاج حتى
 أساس على دولة إقامة اإلسالم شريعة في األساسية المقاصد من إن

 والحق كله الخير يكفل وصحيحا، محكما دقيقا تنظيما وتنظيمها اإليمان،
: يقال أن يمكن فهل اإلسالمية، الدولة راية أظلتهم من لكل كله والعدل كله
 شريعة في تأت لم اإليمان لدولة الزمة الخير من عناصر هناك إن

  ! والضالل؟ الكفر أمم من استيرادها إلى حاجة في ونحن اإلسالم،
 هو شر، من فيه ما وندع خير، من فيه ما نأخذ:  فيه يقال أن يمكن ما إن
 والتجارب االكتشافات على بنيت التي المخترعات قبيل من كان ما

 لنجتهد لنا هللا تركها التي المباحة األمور قبيل من كان ما أو المعملية،
 هللا من فيه جاءنا ما أما األمة، ومصالح العصر ظروف وفق فيها

 غيره في وليس فيه، إال خير فال إرشاد أو هداية أو نهي أو أمر ورسوله
 . إليه نحتاج خير

 
 : اإلسالمي النظام على طريق قاطع الديمقراطية*  
 لها يدركون ال قد والتي الناس، من كثير لدى الغريبة األمور من يبدو قد

 أو نقمة من الكافرة الغربية الدول من كثير تظهره ما مقنعا، تفسيرا
 ما بدعوى واإلسالمية، العربية الدول في الحاكمة األنظمة لبعض مهاجمة
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 وكبت السياسي، واالستبداد االجتماعي الظلم من النظم هذه تمارسه
 مطالبة أصوات فيها وترتفع الناس، من اآلالف واعتقال وقتل الحريات،

 أنظمة البالد تلك في تقوم حتى المساعدات، تقليل أو المعونات، بقطع
 حريتهم عليهم تحفظ إنسانية بطريقة رعاياها مع تتعامل ديمقراطية

 . واستقرارهم وأمنهم
 الرحمة وصلت هل: فيحتار قارئ، يقرؤه أو سامع، الكالم هذا يسمع

 يناصرون أنهم لدرجة الحد، هذا إلى المسلمين على الكفر بدول والشفقة
 ! حقا عجيب شيء!  الجائرين؟ حكامها على المسلمة الشعوب
 وإنما والشفقة، الرحمة أجل من ليس ذلك أن علمنا إذا يزول العجب ولكن
 بالد إلى يعود ال حتى اإلسالمي النظام على الطريق قطع أجل من

 .المسلمين
 بالعلمانية الديمقراطية عالقة -6                

 عالقة أو بأصله، الفرع عالقة هي والعلمانية الديمقراطية بين العالقة
 من مذهب"  هي فالعلمانية أثمرتها، التي بالشجرة الخبيثة الثمرة

 فهو الدنيا، في التأثير عن الدين عزل إلى ترمي التي الكفرية المذاهب
 واالقتصادية، السياسية، النواحي جميع في الدنيا قيادة على يعمل مذهب

 الدين أوامر عن بعيدا وغيرها، والقانونية واألخالقية، واالجتماعية،
  "  .ونواهيه

 أو لألمة العليا السلطة أو السيادة إسناد على أساسا تقوم والديمقراطية
 هي إنما السياسية النواحي جميع في العليا الكلمة أن يعني وهذا الشعب
 . الشعب أو لألمة

 التي الفكرية المذاهب من مذهب الديمقراطية إن: القول يمكننا ذلك على و
 السياسية، النواحي جميع في التأثير عن الدين عزل إلى ترمي

 كما للعلمانية، السياسي الوجه أو السياسي التعبير هي إذن فالديمقراطية
 العالقة وهذه العلمانية، عن اقتصادي تعبير والرأسمالية االشتراكية أن
 إذا ويسر سهولة بكل ندركها أن نستطيع والعلمانية الديمقراطية بين

 لنظرية الفلسفي األساسي تمثل التي االجتماعي العقد نظرية أن علمنا
 الركن تمثل الوقت نفس في كانت الديمقراطية، عليها تقوم التي السيادة

 ألول علمانية دولة أقامت التي الفرنسية الثورة زعماء فكر في األساسي
 المسيحية أوروبا تاريخ في مرة

 السياسي النظام محاربة في ووسائلهم اإلسالمي العالم في دعاتها –7
 اإلسالمي

 اختالف على الناس من كثير إليه ودعا الديمقراطية بلفظ تكلم لقد
 . وأفكارهم مشاربهم

 لدينا األمر غريب ومن العلم إلى المنتسبين وبعض العلماء بعض فمنهم
 اإلسالم، ديمقراطية: مثل كلمات هؤالء كتابات في نجد أن اآلن نحن
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 ذلك وأشباه اإلسالم، واشتراكية السلطات، مصدر األمة لألمة، السيادة
 مع بالدنا إلى وفدت التي اإللحادية الجذور ذات الدخيلة المصطلحات من

 . اإلسالم ديار على المتغلبين الكفار
 هؤالء قاله ما كل أن أدركنا إذ – جزئيا ولو – االستغراب هذا يزول وقد
 الناحية من له قيمة وال الشرعية، الناحية من له وزن ال الصدد هذا في

 من بكثير الوافدة الحضارة دهمتهم وقد منهم كثيرا أن ذلك العلمية،
 المتزن المتأني للتفكير الكافي الوقت يأخذوا لم واصطالحاتها نظمها
 هذه في للكالم مدفوعين أنفسهم وجدوا بل األلفاظ، هذه حقيقة لمعرفة
 من فيها ما يدركوا أن – بها عهدهم لحداثة – يتمكنوا لم التي األمور،
 ذلك سبيل في وتأولوا بها، وقالوا منها فاقتربوا والضالل، الكفر

 نتهم ال ونحن المصطلحات هذه لتوافق التاريخية واألحداث النصوص
 يجده قد بما أحد يفتر ال حتى ذلك على التنبيه أردنا ولكن نية، بسوء أحدا
 ثوبا إلباسها ومحاولة المصطلحات لهذه استخدام من الكتابات هذه في

 . إسالميا
 الدعوات هذه في ما له تبين قد من للعلم والمنتسبين العلماء هؤالء ومن

 الكثيرين رأوا الوقت نفس في لكنهم والضالل، الزيغ من والمصطلحات،
 الزائف البريق بلبهم أخذ وقد شرعية، غير ثقافة المثقفين المسلمين من
 عليه الكافرين سيطرة بعد – المسلم المجتمع كان حيث المصطلحات لهذه

 هؤالء هم وكان المستويات، كافة على االنهزام من بمرحلة يمر –
 ما بين التوفيق فأرادوا واعتقادهم، دينهم العامة على يحفظوا أن العلماء
 لألمة السيادة إن: فقالوا هؤالء به جاء ما وبين عليه ودل الدين به جاء
 من أفرغتها بقيود قيدوها ولكن السلطات، مصدر هي األمة وإن

 هو كما – مطلقة سلطة أو مطلقة بسيادة يقولوا لم فهم مضمونها،
 بقيد مقيدة وسلطة بسيادة قالوا وإنما – المصطلح هذا في المعروف
 كالم ألنه صحيح غير أيضا الكالم هذا فإن ذلك ومع إطاره، وفي الشرع،
 هي – تعريفها سبق كما – السيادة ألن أوله، آخره ينقض متناقض
: يقال فكيف أخرى، سلطة تدانيها أو تعلوها ال التي المطلقة العليا السلطة

 كان السلطة أو السيادة هذه تقييد أمكن وإذا مقيدة، وسيادة سلطة إنها
 من كل قول بطالن يبين وهذا المقيد، وليس السيادة صاحب هو المقيد
 أو السيادة صاحبة هي – اإلسالمي النظام في - الشعب أو األمة إن: يقول

 بعضه ينقض كالم هذا ألن بالشريعة؛ تقييدها بشرط السلطات مصدر
 في الشعب أو واألمة للشرع، هي اإلسالمي النظام في والسيادة بعضها،

 . السيادة مقام في ال القهار الواحد هلل العبودية مقام
 حسن بين جمعوا قوم إليها، الداعين أو بالديمقراطية المتكلمين ومن
 النظام أن – قطعا مخطئون وهم – ظنوا وقد التفكير، وسطحية النية

 حسن بدافع – للناس يبينوا أن فأرادوا والعدل، الخير يحقق الديمقراطي
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 عشر بأربعة الديمقراطية سبق قد اإلسالم أن – الدين على الغيرة أو النية
 الخلفاء وطبقها اإلسالم بها جاء قد الديمقراطية وأن الزمان، من قرنا

 ! الراشدون
 اختيار في الناس حق مثل المعلنة البراقة الشعارات في خدع من ومنهم

 وغير آرائهم، عن التعبير في وحريتهم مساءلتهم، في وحقهم حكامهم،
 تعني الديمقراطية معارضة بأن القاتلة الخدع عليهم وانطلت ذلك،

 الجور وتأييد اإلنسان، كرامة وإهدار الحقوق تضييع على الموافقة
 . والطغيان
 الحرية من قدرا لهم توفر قد الديمقراطية أن ظنوا دعاة ومنهم

   .بالديمقراطية فنادوا الدعوة، بواجب يقوموا أن خالله من يستطيعون
 اإلسالمي النظام إلى األمة إرجاع على العمل في رأوا أيضا دعاة ومنهم
 ونادوا السالمة فآثروا جسام، وتضحيات كبيرة جهود إلى احتياجا

 النظام إقامة من يتمكنوا أن المتاحة الحرية خالل من لعلهم بالديمقراطية
 . هيهات ولكن اإلسالمي،
 كبيرة ومجتمعات كثيرة فئات أن يبدو الذي التصور هذا أن والحقيقة
 سلمي طريق عن البحث ظل في باتت اإلسالمية الدعوة حقل في عاملة
 وترفع إليه تركن باتت وتضحياته، الجهاد تكاليف من كثيرا يجنبهم. آمن

 في وسطحية الفهم، في وسذاجة كبيرة، غفلة على يدل إنما لواءه،
 . التفكير
 اإلسالمي النظام إقامة من إليه يدعونا ما أن تناسوا أو نسوا هؤالء فهل
  ! الديمقراطي؟ للنظام وشاملة كاملة مناقضة مناقض هو
 حقيقيا، إدراكا ذلك يدركون الديمقراطيين فإن يدركون ال هؤالء كان إذا
 معارك – اإلسالمي النظام مواجهة في - يخوضون تراهم فإنك ولذا

 . واألساليب الوسائل وبشتى المستويات كافة على شرسة
 أفال الديمقراطي، والنظام اإلسالمي النظام بين تاما التناقض كان وإذا
 أن متصور يتصور أن بمكان والسطحية والسذاجة الغفلة من يكون

 النظام وسائل يستخدمون المسلمين يتركوا أن يسعهم الديمقراطيين
 وإقامة! عليه والقضاء نفسه الديمقراطي النظام لتقويض الديمقراطي

  ! منه؟ بدال اإلسالمي النظام
 الخيار إلى فعال لجأت اإلسالمي العمل حقل في الجماعات بعض إن

 لكم لكن السياسي، الشارع في أقدامها تثبت أن واستطاعت الديمقراطي،
 . لها حدث ماذا تعلموا أن
 الشارع على اإلسالمية الحركة سيطرة فيه ظهر الذي الوقت في إنه

 وطردوا أتباعها بها فحورب بها، والفتك عليها االنقضاض تم السياسي
 . وقتلوا بل وعذبوا وسجنوا

 . بها نادوا التي الديمقراطية باسم!  من؟ باسم يتم ذلك وكل
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  ! شيء؟ من ذالكم من الديمقراطي الخيار عنه أغنى فهل
 . لألحداث متابع كل يدركها كثيرة العملي الواقع في ذلك على واألمثلة
 المتكلمين من األعظم السواد تمثل وهي – كبيرة طائفة ومنهم

 غير تملك ال مقلدة طائفة هي بل األمور، حقائق تدرك ال – بالديمقراطية
 . والمقروءة والمسموعة المرئية األعالم وسائل تبثه ما ترديد
 شيء يوجد ال فإنه إليه، ذهبت فيما مخطئة غالطة فئات الفئات هذه وكل
 وهذه قبوله، مجرد حتى أو عليه الثناء أو الكفر إلى الدعوة يبرر

 فيها نجد ال أيدينا بين األمة علماء جميع وأقوال والسنة الكتاب نصوص
 متبعيه، وجهاد وجهاده هجره إلى والدعوة فيه القدح غير الكفر بإزاء
 طريقا يكون أن يمكن الكفر أن واألقوال النصوص هذه في نجد ولسنا
 . اإلسالم إلى مؤديا
 علم على وهو الديمقراطية إلى يدعو من – خطرا األشد وهم – ومنهم

 الطبقة وهذه اإلسالم، في السياسي النظام على لها إيثارا وبأصولها بها
 المفكرين، يسمونهم ومن والصحفيين، واألدباء الكتاب من كثير فيها
 الوضعية القوانين درسوا ممن وخاصة الجامعات في أساتذة ا وفيه

 .العلمانيين من فريقا يمثلون وهؤالء بها، وتأثروا الغربية والنظم
 في الموجودين والنصارى كاليهود األخرى الملل أهل من طائفة ومنهم
 من لهم نجاة الديمقراطية في يرون والذين المسلمين، بالد بعض

 احتالل من فيه يتمكنون الذي الوقت نفس في اإلسالمي، للنظام الخضوع
 أن لهم كان ما النظام، هذا ظل في المسلمين ديار في قيادية مراكز

 اإلسالمي النظام ظل في يحتلوها

 الحريات و الحقوق في الديمقراطية مثالب – 9

  : يلي ما منها كثيرة، مثالب للديمقراطية
 إلى بعدل تنظر وال عباده، على هللا حقوق إلى الديمقراطية تنظر ال :أوال ً

 لجانب بإسراف منحازة فهي األفراد على المجتمع وحقوق العامة، الحقوق
 .حريته وإطالق الفرد

 
 ألهواء والنظم والقوانين الدستور وضع لدى الديمقراطية تخضع :ثانيا ً

 وضع أو وضعها، في تفوض التي واللجان النيابية، المجالس أعضاء
 .مشروعاتها

 أهوائهم، حسب ويوجهونها معدودون، أفراد المجالس هذه يحرك ما وغالبا ً
 .الشيطانية وأحابيلهم وبوسائلهم

 تسخر التي االجتماعية، الطبقات بعض غالبا ً فيها األسد بنصيب وتظفر
 فيها أسد بنصيب يظفر أو لصالحها، الديمقراطية والمؤسسات التطبيقات

 .ومناقشاتها وآرائها لمسيرتها لها،والموجهون المحركون األفراد
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 المناصب، ومطامع والشهوات، والمال، والذكاء، الحيلة،) عناصر وتتدخل
 استغالل في شتى، بأساليب الجماهير ارادات وتزوير الضمائر، وشراء

 على والتغشية الغوغائية الجماهير وتحريك األصوات وتجميع المجالس
 له، الجماهير رؤية مجال عن صحيح رأي كل وإبعاد والبصائر األفكار

 المواد إلقرار(  للباطل والمزين للحقائق المشوه اإلعالمي الضجيج وصناعة
 األهواء أصحاب مصالح تحقق التي التنظيمية أو القانونية أو الدستورية
 ومؤسساتها الديمقراطية التنظيمات استغالل بأساليب الماهرين الشياطين
 .وتطبيقاتها

 تأثير الديمقراطية السياسية األحزاب تمارسها التي والكيد المكر ألنواع ثم
 يدلون الذين الجماهير وخداع حقا ، والباطل باطال ، الحق جعل في كبير

 انتخاب أو والنظم، والقوانين الدساتير مشاريع على للموافقة بأصواتهم
 .اإلدارية أو التشريعية األعباء يتحملون الذين
 فيها المقترعون ألقى التي الصناديق بتبديل االنتخاب تزوير يتم لم إذا هذا

 باطنها في وما الظاهر، في لها مشابهة أخرى بصناديق انتخابهم، أوراق
 .كليا تزويرا ً مزور
 في مئة) الحصيلة وكانت ديمقراطية انتخابات مزاعم في هذا حدث وكم
 . ذلك نحو أو%" 88.8" أو به، اآلمر أو المزور لصالح( المئة

 
 وأن للجميع، والوطن هلل الدين بأن تنادي باعتبارها الديمقراطية إن :ثالثا ً
 تمكن والواجبات، الحقوق في األكثرية كشأن الدولة في األقليات شأن

 األكثرية ضد الديمقراطي، الوضع الستغالل والتناصر، التكاتف من األقليات
 في القوة مراكز إلى التسلل من أيضا ً وتمكنها. ودينها وعقائدها ومبادئها
 بوسائل المراكز، هذه من رويدا ً رويدا ً األكثرية عناصر طرد إلى ثم البالد،

 ارتباطا ً باألقليات المرتبطة الخارجية الدول مع والتساند وبالتساعد اإلغراء،
 .ذلك غير أو قوميا ، أو سياسيا ً أو مذهبيا ً أو عقديا ً

 األقلية، براثن تحت نفسها لتجد حين، بعد سباتها من األكثرية وتصحو
 إال السلطة إلى تصل لم أنها مع قبلها، من ثوريا ً ديكتاتوريا ً حكما ً محكومة

 .الديمقراطية طريق عن
 وحسادها األكثرية أعداء أوصلت ذلوال ً بغلة الديمقراطية كانت لقد

 .األقلية ديكتاتورية ثيران عربة إلى بها، الدوائر والمتربصين
 

 أنواع لتنمية جدا ، خصيب حقل المعلنة مبادئها وفق الديمقراطية :رابعا ً
 والغدر والخيانة والغش الخبيث والدس والحيلة والمكر والخداع الكذب
 المذاهب ونشر الصفوف وتفريق الناس بين والوقيعة والنميمة والغيبة
 الفردية الخلقية الرذائل مجمع سائر إلى المفسدة، الفاسدة الضالة واآلراء

 بكل يستأثروا حتى للشياطين، وأحابيل وسائل الرذائل هذه لتتخذ. والجماعية
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 الدين مطاردة من يتمكنوا وحتى وثوراتها خيراتها وكل البالد، في السلطات
 .والفضيلة والخير الحق وإماتة به، والمتمسكين وحماته وأنصاره

 
 إلى تفضي مسرفة، حريات الديمقراطية في الشخصية الحريات :خامسا ً
 الدمار إلى ومآلها المجتمع في خطيرة فواحش وانتشار كثيرة شرور
 .الماحق

 
 إلى تفضي مسرفة، حريات الديمقراطية في االقتصادية الحريات :سادسا ً
 وحيل واالحتكار، االستغالل ونشر الشرفاء حقوق على المحتالين عدوان
 والرائين والمحتكرين والمرابين والمقامرين الغشاشين وتمكين األموال سلب

 مالية مكاسب تحقيق من العسكرية أو اإلدارية السلطة ومستغلي والمحتالين
 والغلول بالباطل الناس أموال وأكل الحقوق وهضم والعدوان بالظلم وفيرة
 .العامة األموال في
 

 اإلسالم شرط دون الحكم، في السياسية المساواة في مواطن كل حق :سابعا ً
 أو االقتراع في المساهمة أو الرأي في للمشاركة واألهلية الشرعية والعدالة
 وجعلها اإلسالمية، الدولة دعائم نسف إلى يفضي واالختيار، االنتخاب
 وتحويل الحكم، سلطة اعتالء من األرذال تمكين أو دينية، غير علمانية
 واألعمال، األقوال في وفحش وفجور، وفسق وإفساد، فساد دولة إلى الدولة
 .كبير وشر
 ويصلون ظهورها، فيركبون الواعية، غير بالجماهير األمة أعداء يلعب وقد
 .نفسها إرادته تزوير طريق عن إرادته، رغم الشعب حكم إلى بذلك

 
 مغانم طالب يجعل الديمقراطية، في للحكم نفسه ترشيح في الفرد حق:  ثامنا ً
 غير كثيرة مسالك ويسلكون أجله، من ويتقاتلون عليه، يتنافسون الحكم
 أضعافا ً يعوضوها بأن أمال ً طائلة، أمواال ً ويبذلون إليه، للوصول شريفة

 .بالحكم ظفروا متى مضاعفة،
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 العولمة تعريف

 مندد بين ما فيها اختلفوا الناس أن وكما ،(عالَم) من مأخوذ لفظ العولمة - 1
 وهو أدنى، حد على الجميع يتفق يكاد ولكن تعريفها، في كذلك اختلفوا فقد ومسدد،
 أنشطتهم وتوحيد فيه، يعيش من لجميع شاملة واحدة بصبغة األرض عالم اصطباغ

 والثقافات، األديان الختالف اعتبار غير من والفكرية واالجتماعية االقتصادية
 )  .واألعراق والجنسيات

 عنه يعّبر الذي المفهوم فإن ،(العولمة) فيها ترد التي السياقات تعّددت فمهما
 نسق في وجعله العالم على السيطرة نحو االِتجاه هو كافة، الحّية اللغات في الجميع،
 العولمة استعمال بإجازة بالقاهرة العربية اللغة مجمع قرار جاء هنا ومن. واحد
 .عالميا ً الشيء جعل بمعنى
 الشيء جعل هي -أوال ً اللغوية داللتها في- العولمة اعتبار عن يخرج ال هذا وكل

 . متكاملة واحدة منظومة في وكأنه كل ه العالم جعل من ذلك يعني بما عالميا ،
 والثقافات متنوعة، األعراق أن فطالما التعريف، هذا في العولمة مشكلة وتظهر
 من الواحدة؟ الصبغة هذه يحكم فمن متباينة، واألهواء مختلفة، واألديان متعددة،
 آمنا ً أرضه في يعيش كان صغير تاجر يلزم كيف ثم قوانينها؟ ويحدد ضوابطها يضع
 هذا كان وإذا أرضه؟ في له العمالقة من غيره بمزاحمة يومه، قوت عنده سربه، في

 بطانا ؟ وتروح خماصا ً تغدوا الطير وتلك النسر، مع يرزق العصفور لكون محتمال ً
 الصبغة يضع الذي ومن االجتماعية؟ وأنماطهم الناس عادات تلغى مبرر فبأي

 من وتنظيفها أدمغتهم، بغسل البشر باليين ألزم وكيف االجتماعية؟ للوحدة الجديدة
 دخيل؟ آلخر األصيل فكرهم
 اإلسالمية المجتمعات في يكون أن الطبيعي من كان وغيرها اإلشكاالت ولهذه

 وقوميهم ماركسيهم فيها، السياسي العام الرأي أطراف بين إجماع شبه والعربية
 جديد أي تتضمن ال تحركها، التي الرئيسة بالموجهات العولمة، بأن يقول وإسالميهم

 االستعمارية الموجات أهداف عن أهدافها في تختلف ال االستعمار من شكل هي بل
 أن الجنسيات المتعددة العمالقة وللشركات المهيمن، المال لرأس يمكن فال. السابقة
 الكوكب موارد وغزو األسواق على السيطرة غير أخرى أهداف نحو تنـزع

 المشروعين بين والفرق. وجد أّنى والرخيص المأجور العمل واستغالل
 مع التأقلم إلى يحتاج الجديد المشروع أن هو والجديد، القديم االستعماريين،

 األحادية المتحدة الواليات هيمنة صعود أي المتغيرة، التاريخية العالمية الظروف
 الوحيد السياسي العسكري التحالف إلى األطلسي شمال حلف وتحويل العالم، على
 االستعمار أن كما ·الصناعية الدول من صغيرة مجموعة خدمة وفي العالم، في

 حقوق واحترام الديمقراطية نشر قيم على يشدد للمشروعية خطابا يستخدم الجديد
 على رئيس بشكل ركز الذي األسبق االستعمار قوى حرك الذي الخطاب بدل الشعوب

 أو وتحضيرها األوربية، غير الشعوب كل أعني الهمجية، الشعوب تمدين قيم
 العسكرية، تدخله أشكال األول لالستعمار كانت ولئن ·الفعلية الحضارة في إدخالها

 الرغم على السابقة عن فعالية تقل ال جديدة، أساليب إلى يعمد الجديد االستعمار فإن



 

 65 

 االنفرادي العسكري فالتدخل ·القانونية األغطية من أكبر بقسط اتسمت أنها من
 عام سبتمبر من عشر الحادي حتى  مكانه ترك قد االستعمارية للدول والمكشوف

 . وواحد ألفين
" الرأسمالي النموذج سيادة" أو" الكونية"أو الكوكبة تعني" العولمة" كانت وسواء
 بداية مع العالم في يسود بدأ الذي الجديد العالمي النظام فإن, العالم على وهيمنته

: منها, والمصطلحات النظريات من العديد أفرز قد العشرين القرن من األخير العقد
 اعتبر والذي, فوكوياما: األصل الياباني المفكر تبناها التي" التاريخ نهاية: "نظرية
 الرأسمالية بانتصار التاريخ نهاية السوفيتي االتحاد وسقوط الشيوعية نهاية

, هانتجتون صامويل األمريكي السياسية العلوم ألستاذ" الحضارات صراع" ونظرية
 الشرقي المعسكر على الغربي المعسكر وانتصار, الباردة الحرب نهاية اعتبر الذي
 المسلم والشرق, الغربية وحضارته النصراني الغرب بين وممتد طويل لصراع بداية

 بعد ما: "مثل األخرى والنظريات األفكار بعض بروز وأيضا, اإلسالمية وحضارته
 ."العولمة" مصطلح إلى الوصول حتى وغيرها" الحداثة

" العولمة" مصطلح لمناقشة العلمية والمؤتمرات الندوات من العديد عقدت وقد
 إطار في انطلقت معظمها كانت وإن واالجتماعية واالقتصادية السياسية وأبعاده
 لها المعارضين أو" الليبرالي" التوجه أصحاب يؤيده الذي, للمصطلح المؤيد التوجه

 التوجهات أصحاب من" الرأسمالية خانة في تصب" أو" أمركة" أنها منطلق من
 علمية ندوة واإلسالمي العربي العالمين في نجد لم ولألسف, والماركسية اليسارية
 .إسالمي منظور من العولمة مفهوم تتناول منهجية
 أقل في مؤتمرات خمسة العولمة قضية ناقشت التي والمؤتمرات الندوات أبرز ولعل
 .أعوام ثالثة من
 تتطرق لم العربي العالم في الكبرى والتنظيمات والمؤسسات الهيئات بعض أن كما

 رابطة أو, اإلسالمي المؤتمر منظمة أو العربية الجامعة مثل القضية هذه لمناقشة
 !!اإلسالمي العالم
 الثقافي البعد يناقش أن حاول القاهرة في للثقافة األعلى المجلس مؤتمر كان وإذا

 للمؤتمر دعيت التي الوجوه أن إال العربية الثقافة على" العولمة" وخطورة, للقضية
 ."الغير ثقافة على انفتاح" ألنها" العولمة" لـ المؤيدين من كانت أبحاثا وقدمت
 ندوة أما" الثقافية والهوية العولمة" على األساس في المؤتمر اهتمام وانصب

 انصب فقد القاهرة في المنعقدة" العربي الوطن في المجتمعية واالتجاهات العولمة"
 في جاء كما واهتمت واالجتماعي االقتصادي البعدين على األساس في اهتمامها
 وتأثيراتها العولمة تحليل" على أمين سمير االقتصادي المفكر أعدها التي الدراسة
 لمناخ رؤية الندوة وقدمت, أيديولوجي منظور من المسألة وناقش" وآلياتها
 المهيمنة والقوة, الجديد العالمي النظام محاكمة على انصبت كانت وإن... العصر
 .اقتصادية أفكار حول الرأسمالية الحضارة وتمركز العالم على
 السياسية الجوانب على الرأسمالية الهيمنة على -بالطبع - انعكس الذي األمر

 وآثارها للعولمة االجتماعية الجوانب أغفل المؤتمر ولكن واالجتماعية والثقافية
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 . وسلوكياتها وقيمها الشعوب حياة على
 الالمحدود البعض وتحفظ" العولمة" عن المستميت البعض دفاع عن النظر وبغض
 .اإلسالمي العالم على حتما ستنعكس التي السياسية أبعادها" العولمة" لـ فإن عليها

 بانهيار" الثنائية القطبية" يقوم كان عالمي نظام انهيار نتاج األساس في فالعولمة
 الباردة الحرب بانتهاء تماما وزواله بل – السوفيتي االتحاد وهو - النظام أقطاب أحد

 أحدث الذي األمر, وعسكريا ً سياسيا العالم هذا على يسيطر أخذ واحد قطب وسيادة
 في التكافؤ عدم ظل وفي, العالمية السياسية المنظومة في كبيرا ً وخلال ً عميقة هوة
 نظام بقيام يبشر من وجدنا الخلل هذا ولمعالجة, يظهر الخلل بدأ واإلمكانات القوة
 أكبر دور"و" الديمقراطية الحرية"و" اإلنسان حقوق سيادة" قوامه جديد عالمي
 إنهاء في النظام هذا آثار وظهرت" سلميا المنازعات حل في المتحدة لألمم ومؤثر
 األغلبية حكم وبداية البيضاء األقلية حكم ونهاية أفريقيا جنوب في العنصرية التفرقة
 واشنطن وأخذت, طويلة عداوة بعد وبكين واشنطن بين الجليد يذوب وبدأ, السوداء

 الكرملين" تطويع" في ونجحت, الروسية السياسة صنع في األكبر الدور تلعب
 .حدود بال وتأييده ودعمه رئيسا يلتسين بتنصيب
 فالشرعية, متناقضة أبعادا وتأخذ أكثر تتضح الجديد العالمي النظام معالم وأخذت
 تنفيذ عن وتتغاضى مكان في المتحدة األمم وقرارات قوانين لتفرض تتدخل الدولية

, النظام هذا دفة تسيير في" الدولية المصالح" فتحكمت, آخر مكان في القوانين هذه
 من أكثر فهناك, السياسي القرار صنع في الجنسيات متعددة الشركات وتحكمت

 .السياسي القرار اليوم تصنع التي هي الجنسيات متعددة شركة( 100)
 حيث بمكيالين الجديد العالمي النظام يكيل حيث" بمكيالين الكيل" سياسة وظهرت
 الدولية القرارات تماما ويتجاهل, مكان في بحذافيرها المتحدة األمم قرارات يطبق
 في الجنوب عالم مركز مدير مقصود كلوفيس. د دفع الذي األمر, آخر مكان في

 ال: "وقال" بالفوضى الجديد النظام هذا" وصف إلى واشنطن في األمريكية الجامعة
 إلى تعيد إقليمية بنزاعات متميزة فوضى هو بل... جديد هو وال... عالمي نظام هو

 "  .الزمن عليها مر أنها اعتقدنا كنا فكرية تيارات الواجهة
 تفككت دوال" العولمة" بـ والتبشير, الجديد النظام هذا ظل في اليوم نشاهده فالذي
 اإلنسان ضد ومذابح الديمقراطية والكونغو والصومال أفغانستان في اآلن يحدث كما

 – أوروبا قلب في – والهرسك البوسنة في حدث كما دولي تحقيق دون ارتكبت
 مواطن مليون نصف من أكثر أبيد حيث رواندا في وحدث, كوسوفو في اليوم ويحدث
 بعض في الدولية الشرعية تدخالت إن بل, ساكنا المهيمنة القوى تحرك أن دون

 أكثر الصرب وأباد سربنيتشا سقطت البوسنة ففي, عكسية نتائج إلى أدت المناطق
 وفي, الزرقاء القبعات ورجال الدولية الحماية تحت وهي مسلم آالف أربعة من

 حتى, القتال وزاد الصراعات زادت, الكارثة فكانت المتحدة األمم تدخلت الصومال
 تنفذ لم الدولي األمن مجلس من قرارات بها صدرت التي الحرب لمجرمي المحاكمات

 والمعاهدات المواثيق وحتى, رواندا في أو البوسنة في الحرب مجرمي ضد سواء
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 وبإفرازاته الجديد العالمي بالنظام المنبهرين جعل مما, تنفذ ولم تحترم لم الدولية
 .وتناقضاته النظام هذا من يتضجرون والثقافية واالقتصادية السياسية
 لـ الخاص ومنظوره" ديمقراطية" عولمة -سياسيا - حاول الذي الجديد فالنظام

 األخرى الشعوب وضعية تماما ً تجاهل" الحرية" لـ وفهمه" اإلنسان حقوق"
, السوق عولمة إلى إضافة الفقر عولمة النتاج وكان, ومتطلباتها وظروفها
 الدولية القوى وتبني, الفقير للجنوب المسيطر الغني الشمال من جديد واستقطاب

 لعدم أساسية قضايا وتتجاهل, ذلك تقتضي مصلحتها دامت ما تريد التي للقضايا
 .لها مصلحة وجود
 العالم دفة تسيير في تحكمت التي والسياسات الجديد العالمي النظام كان وإذا

 من يسير وآلياته النظام هذا فإن" العولمة" ظاهرة أفرزت التي هي عليه والهيمنة
 فآلية, العالم في االقتصادي النظام في تتحكم دولية وهيئات ومؤسسات دول قبل

 دول على الضغط من وتكنولوجيا ً ماديا ً القوية الغربية الدول مكنت االقتصادية النظام
 في مكنتها كما الغربية والمنتجات المال رأس أمام اقتصادياتها لتفتح, الثالث العالم

 - الجنوب في - الدول تضعها التي والمالية القانونية العوائق" خلخلة" من األساس
 عليها تقوم التي األسس تقوض الغنية الدول جعل الذي األمر... الشمال منتجات أمام

 لتتحكم م1884 في الجات اتفاقيات وجاءت, الفقير الثالث العالم في الدول أركان
 التجارة حركة من% 08 في بتحكمها, العالمي االقتصاد في, العالمية التجارة منظمة
, بها والتسليم الجات اتفاقيات في بالدخول ملزمة الثالث العالم في والدول, العالمية
 هذه اقتصاديات يحطم الذي األمر, الغنية الدول وسلع منتجات أمام أسواقها وفتح
 .الدول

 ومصالح الدولية العالمية القوة مصالح لتنفيذ قوة بكل يسعى الجديد العالمي فالنظام
 . الجنسيات متعددة الشركات

 على المعتمدة أو الذاتية التنمية لتحقيق" االقتصادية العولمة" ظل في سعي أي وإن
 ستكون بالقطع وهي خارجية وعوامل القوى ووضع صنع من بعراقيل تواجه النفس
 تجني" االقتصاد عولمة" تدير التي" المركز" فبلدان, وطني جهد ألي معادية

 بل وإعالميا ً واقتصاديا ً سياسيا ً لها" التخوم بلدان" تبعية بفضل الطائلة المكاسب
 ثقافيا ً

 العولمة من العلمانيين موقف – 1             

 ويبشرون الصبر، بفارغ ويرتقبونها بالعولمة، ظاهرا ترحيبا العلمانيون يبدي 
 وال.. الحداثة إلى التخلف من ليخرجنا العولمة، من علينا سيهب الذي العميم بالخير
 التي"  الوسطى القرون"  بقايا حياتنا من ستزيل التي هي بأنها فرحته بعضهم يخفي

 ..بنا عالقة تزال ما
 !!اإلسالم لهم تزيل أخرى بعبارة
 ..يحلمون وهكذا.. يفكرون هكذا

 نفسه ويزن غيره، بعيون تاريخه يقرأ الذي الشائه المسخ لهذا اإلنسان ويعجب
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 !غيره كأنه يصير حتى هو ويتالشى غيره، بميزان
 - بجهالة - الظالم هذا وقُِرنًَ.. الظالم قرون هي أوربا في الوسطى القرون كانت لقد

 في تعيش كانت ألنها الظالم في تعيش كانت أوربا إن فقيل! دين هو حيث من بالدين،
 ..النور إلى الظالم من وخرجت وارتقت تقدمت الدين نبذت وحين الدين، ظل

 حين تقدمت أوربا وأن الظالم، عصر كان أوربا في التدين عصر أن جيدا نعلم ونحن
 من نملك بما األمر، لهذا الواضحة رؤيتنا لنا تكون أن جديرون ولكنا. دينها نبذت

 أقدر - األزمة خارج أو - الدائرة خارج ونحن وبكوننا أوربا، تملكها ال التي المعايير
 المتأثرون داخلها، في الموجودون عليها يقدر ال قد التي الشاملة الرؤية على

 النظرة تغشي قد التي وانفعاالتها، ضغوطها تحت الواقعون أفعالها، وردود بأفعالها
 .الرؤية وتفسد

 صنعته دينا عرفت إنما! المنزل هللا دين - قط - تجربتها في تعرف لم أوربا إن
 !أفسدت ما به أفسدت ثم أفسدت، ما منه أفسدت ضالة، بشرية تصورات
 واتته حين وتجبر طغى سلطان، من به هللا أنزل ما مبتدعا كهنوتيا كيانا وعرفت
 وطغيانا عقليا، وطغيانا ماليا، وطغيانا روحيا، طغيانا الناس على ففرض الفرصة،
 ما أوربا أطاقته ذلك ومع يطاق، ال جحيم إلى الحياة َحّول علميا، وطغيانا سياسيا،
 بكيان اإلجحاف من فيه وما الزيف، من فيه ما تدرك ولم قرون، عشرة من يقرب

 والمسلمين باإلسالم احتكت أن بعد إال اإلنسان
 وانكبت هللا، من بدال اإلنسان فألّهت.. كاملة درجة وثمانين مائة أوربا انقلبت وعندئذ
 من بدال كلها األمور في العقل وحّكمت اآلخرة، إلى التوجه من بدال الدنيا الحياة على

 ..الدين باسم الكنيسة تقولها كانت التي المقوالت أي الدين، مقوالت
 !تشاء ما بدينها تفعل حرة وأوربا
"  العقالنية"  الرؤية.. المعركة بانفعاالت المتأثرة غير المستقيمة، الرؤية ولكن

 في وتنظر وتحلل تدرس أن ينبغي كان المتثبتة،" العلمية" والرؤية.. الصحيحة
 رغبة أو الثائر، االنفعال يغيبها قد التي األمر، حقائق فتكشف والنتائج، األسباب

 .الكنيسة طغيان من واالنتقام الثأر
 مشرق ساطع نور هناك كان ظلماتها، في أوربا عاشتها التي ذاتها الفترة ففي

 التصورات تفسده لم الذي الصحيح الدين من ولكن.. الدين من منبثق متألق،
 يفرضون، ما الناس على يفرضون دين رجال وال كهنوت له ليس والذي الباطلة،

 !يرفضون حين أحياء ويحرقونهم
 عنف لوال الدين، هذا في تدخل أن أوشكت قد كانت أوربا أن نذكر أن الحق ومن

 .وأفكارهم األوربيين نفوس في تأثيراته ومحاربة محاربته، في الكنيسة
 الهيمنة عن وإقصاءه جملة الدين نبذ كانت حال أي على النهائية الحصيلة ولكن
 بين خاصة عالقة يصبح حتى تحجيمه - األحوال أحسن في - أو الحياة، واقع على
 أو االقتصادي أو السياسي الحياة بواقع لها صلة وال القلب، مكانها والرب، العبد

 .إلخ... االجتماعي أو الفكري أو األخالقي أو العلمي
 !تشاء ما بدينها تفعل حرة أوربا إن نقول أخرى مرة
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 صاروا حتى دهاهم الذي فما إسالمية أسماء يحملون الذين العلمانيون أما
 منه الفرار إلى ويدعون الدين، من ويفرون قبل، من أوربا به صاحت بما يتصايحون

 !الظروف؟ تلك غير وظروفهم الدين، ذلك غير ودينهم قبل، من أوربا فرت كما
 القدمين سليم إنسان فيأتي عليها، اتكأ إذا تؤلمه شوكة قدمه في ألن يعرج إنسان
 !!تعجبني عرجته ألن الرجل، هذا مثل أعرج أن أريد: فيقول

 !علينا ما
 العولمة، عن العلمانيون بها يتحدث التي الغامرة الفرحة عن هنا نتحدث إنما

 الذي بالخير يبثونها التي والبُْشَريات أنباءها، به يستقبلون الذي الحار والترحيب
 !جرائها من يغمرنا سوف
ًُ ُذِكرًَ َوإَِذا

تًْ َوْحَدهًُ هللا   ُدونِهًِ ِمنًْ ال ِذينًَ ُذِكرًَ َوإَِذا بِاآلِخَرةًِ ُيْؤِمنُونًَ ال ال ِذينًَ قُلُوبًُ اْشَمأَز 
 [ 45:  الزمر ]َيْسَتْبِشُرونًَ ُهمًْ إَِذا
 !الدين على القضاء - منهم متحدثون صرح كما - به يستبشرون ما أشد من
 جميع في السوء، غاية سيئ واقع اليوم األمة تعيشه الذي الواقع إن قالوا ولو

 هذه نردد نفتأ ال فنحن نزاع، بال معهم التفقنا إصالحه، من بد ال وإنه المجاالت،
 ..مناسبة كل في الحقيقة

 الحال، هذه في السبب إلى نظرتهم فهو وبينهم بيننا الجذري الخالف موضع أما
 البالء في السبب هو" الدين" إن يقولون فهم. العالج طريقة إلى نظرتهم وبالتالي

 البعد إن نقول ونحن - أوربا فعلت كما - تحجيمه أو الدين نبذ هو العالج وإن كله،
 إلى الصادقة العودة هو فالعالج ثم ومن كله، البالء في السبب هو الدين حقيقة عن
 .الدين هذا

 قائمة هي هل.. واستبشارهم فرحتهم نناقش إنما.. آرائهم في نناقشهم ال هنا ونحن
 !أمانيهم؟ يصدقون ثم يتمنون هم أم يحلمون؟ هم أم حقيقي؟ أساس على

 العولمة في الشرعي الحكم  - 3                                 
 المسلمين قبل من رفضه ولكن سلف، كما العولمة البشر من عريض قطاع يرفض
 مثقفيهم فبعض الغربيين، بعض يرسمه أن يحاول الذي للتصور ذلك وليس أشد،
 ال" أنه متوهما ً فقرر المسلمين نظر في لعباده يشرع الذي هو هللا أن علمه إلى نمى

 ،  "القانون مصدر الوحيد هو هللاً  بشرية، تشريعية سلطة المسلم إلى بالنسبة توجد،
 .  "بامتياز الشارع هو هللاً : "فقال( غارديه لوي) هذا قوله ورّدد

 اْلَخْلقًُ لَهًُ أاَلًَ الربوبية خصائص من التشريع بأن يؤمنون المسلمين أن والشك
نًَ لَُهم َشَرُعوا ُشَرَكاء لَُهمًْ أَمًْ [54:األعراف]اْلَعالَِمينًَ َربًُّ هللّاًُ َتَباَركًَ َواألَْمرًُ ينًِ م   َما الد 

ًُ بِهًِ َيأَْذن لَمًْ
الِِمينًَ َوإِنً  َبْيَنُهمًْ لَقُِضيًَ اْلَفْصلًِ َكلَِمةًُ َولَْوال هللا   َعَذابً  لَُهمًْ الظ 

ا ُحْكِمهًِ فِي ُيْشِركًُ َوال ،[11:الشورى] أَلِيم ً  الشنقيطي العالمة قال ،[16:الكهف] أََحد 
 من قدرية، كونية أم كانت شرعية األحكام، وجميع التشريع كان ولما: "هللا رحمه

 المشرع ذلك اتخذ قد هللا تشريع غير تشريعا ً اتبع من كل كان.. الربوبية خصائص
 .  "هللا مع وأشركه ربا ،
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 قال ولهذا الناس، به يتعبد تشريع كل بهذا المقصود أن هو هؤالء عنه يغفل ما ولكن
 بغير الدين في تشريع وكل مخالفته، تجوز ال دينا ً هللا شرعه ما فكل ،(الدين من)

 يعني وال ،  ((رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من)) يقبل وال يرد باطل دليل
 وفقا ً الوسائل وتحكم والحياتية الدنيوية األمور تنظم قوانين وضع من المنع هذا

 قالت كما هللا لتشريع مصادما ً ذلك عد عن فضال ً عليه، النص عن ُسكت فيما للشرع
 التشريعات تلك إطار تحت والنظم القوانين تلك تكون أن يجب ولكن! الكنيسة
 الوحي، عليهم أنزل من فهمه ما وهذا والخاصة، العامة والموجهات الربانية
 ففي به، جاء بما تمسكا ً األمة هذه أشد وكانوا وسلم، عليه هللا صلى النبي وخاطبهم
 إلحصاء, الفارسية الطريقة على وجعلها الدواوين، دون من أول أن نجد تاريخنا

 من وأول اإلسالم، في سابقتهم حسب ألصحابها المرتبات وتوزيع األعطيات
 الخليفة هو ،(للمال بيتا ً) للمالية وزارة وضع من وأول الهجري، التأريخ استحدث
 .عنه هللا رضي الخطاب بن عمر الراشد

 الدنيوية، الحياتية األمور من كثير في وخاصة عامة أحكاما ً وضع الحكيم فالشارع
 يتوفر ما بحسب البشر، إلى التنظيمية والقضايا التنفيذية اآلليات سن مهمة وأوكل
 صحيح وفي الشرع، تخالف لم ما عصرهم، مبتكرات إليها قادتهم وسائل من لهم

 أنتم)) :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنهما هللا رضي وأنس عائشة عن مسلم
 .  ((دنياكم بأمر أعلم
 ليست تشريعات سن من المعاش وتنظيم الدنيا بأمور يتعلق فيما اإلسالم يمنع فلم
 اإللهية للتشريعات خاضعة تكون أن شريطة المعاش، أمر تنظم ولكنها الدين من

 .تعارضها ال بها العمل إلى تقود تناقضها، ال والخاصة العامة
 السمحة، لتشريعاته خاضعة غير لكونها العولمة يرفض فاإلسالم هذا، على وبناء
 اإلسالم رفض أن يعني وهذا األقوم، للطريق وإرشادها البشرية لهداية جاءت التي

 َوُهوًَ َخلَقًَ َمنًْ َيْعلَمًُ أاَل أحكم، العليم الخالق تشريع أن المسلمين العتقاد معلال ً للعولمة
 تقديم أو التعليل عن مجردا ً رفضا ً الرفض هذا وليس ،[14:الملك] اْلَخبِيرًُ الل ِطيفًُ
 لكافة مطلقا ً رفضا ً ليس أنه كما األرشد، الطريق تبين مع رفض ولكنه البديل،
 تحصيل بحجة الربانية، التشريعات فيه خالفت لما ولكن وآلياتها، العولمة تفاصيل

 .والمجتمعات األمم مصلحة حساب على المحدودة أو الشخصية المصلحة
 القوانين وهذه ونظمها، قوانينها للعولمة أن بها، االعتراف من البد التي والحقيقة
 يكون؟ فمن يحكمها، من لها البد والنظم
 ما فيجيز يراها، التي للمصالح وفقا ً األقوى يحكمها: يقول العولمة دعاة حال لسان
 .أراد التي التنظيمية والوسائل السبل ويقترح أراد، ما ويمنع أراد
 األقوى مصلحة فليست البشر، من متباينة وتيارات عريض، قطاع يرفضه ما وهذا
 .يُرضى دستورا ً الغاب، شريعة وليست أولى،
 نزل شق شقين، له وهذا جمعاء، للبشرية األصلح يحكمها: فيقولون المسلمون أما
 يلزمهم أن لغيرهم ليس األقل فعلى األصلح، بأنه يؤمنون اإلسالم وأهل السماء، من

 فهو األنبياء، به جاء ما يعارض ال آخر وشق لهداه، الناس يدعوا أن ولهم بسواه،
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 .يرتئيه الذي نظامه ولكل يبديه، أن حقه من الذي رأيه ولكل وتقييم نظر محل
 :الرفض بسياسة معها والتعامل العولمة رفض بين الفرق

 إغماض في المبالغة مع قصي، ركن في االنزواء يعني ال العولمة، رفض إن
 عبادة من العباد لتخرج هللا بعثها التي الرسالة، بأمة يليق ال أمر فهذا العينيين،

 .العباد رب عبادة إلى العباد
 وعدم السلب مواقف المتأخرة، عصورها في األمة هذه على الملحوظ ومن

 ما فإذا الحياة، هامش وعلى المتفرجين، صفوف في تكون أن رضيت فقد اإليجابية،
 وعواقب والثبور بالويل وتنادي وتولول، تصرخ هبت يقع، أن كاد أو ما حدث وقع

  .األمور
 ولم ِسَمتها، هذه وليست مضى، فيما دأبها هذا يكن فلم عجب، أمر األمة هذه أمر إن
 حل ماذا أم عقمت؟ فهل القائدة، األمة الرائدة، األمة هي كانت بل َسْمتها، كذلك يكن
  شأنها؟ وتبدل حالها تغير سر وما بها؟

 أن يقينا ازددت ثم أشاهد، ما مضجعي وأقض أرى، ما فأزعجني الواقع هذا تأملت
 ومدى وعقيدتها، دينها في هو مجدها، ومنبع عزها، ومكمن األمة، هذه قوة سر

 الواهمون تصور كما ولغتها، ونسبها أصلها إلى هذا يعود وال. بمبادئها التزامها
  .المضللون ونادى

 قصور في والخدم اللئام، موائد على كاأليتام األمم، على عالة سنظل فإننا لذا
ًِ ومجدنا عزنا حقيقة ونعرف ديننا، إلى نعد لم ما األسياد، ةًُ َوهلِل   َولَِرُسولِهًِ اْلِعز 

  [.9:المنافقون] َيْعلَُمونًَ ال اْلُمَنافِقِينًَ َولَِكنً  َولِْلُمْؤِمنِينًَ
 سيهرع بل الغرب، ومؤامرات الشرق مكائد أمام األيدي مكتوفي نقف لن وهناك
 ما ويتسول رضانا، ويستجدي ودنا، يخطب والجنوب والشمال والغرب الشرق
 والمحتاج يسأل حتى السائل ننتظر أن من أكرم سنكون أننا مع كرمنا، به يفيض
 عقيدتنا، نشر سبيل في -أموالنا عن فضال- وأرواحنا بمهجنا وسنجود يطلب، حتى

 التي الخيرية نشر وبين بيننا الحيلولة على إال الظالمون أصر إذا مبادئنا، وترسيخ
  .إياها هللا منحنا

 سالك والسبيل مفتوح، أمامنا والطريق هللا، بإذن تعقم ولن تعقم، لم األمة هذه إن
 :والخمول الكسل ننبذ أن فعلينا واضح، والمنهج

   يفسد آخـر بفـساد صـالح كم            حاالته فـي الكسالن تصحب ال

  فيخمد الرماد في يوضع كالجمر             سريعة الجليد إلى البليد عدوى
 :وإال واألرواح المهج وبذل الصعاب تحمل من بد ال أنه ندرك أن علينا ولكن

 الحفر بين الدهر أبد يعش                      الجبال صعود يتهيب فمن

  األجسام مرادها في تعبت                        كبارا النفوس كانت وإذا
  :وجل عز هللا قول فينا يصدق يكون وبذلك
ةً  َخْيرًَ ُكنُتمًْ  بِاهلّلًِ َوُتْؤِمُنونًَ اْلُمنَكرًِ َعنًِ َوَتْنَهْونًَ بِاْلَمْعُروفًِ َتأُْمُرونًَ لِلن اسًِ أُْخِرَجتًْ أُم 
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ا لََكانًَ اْلِكَتابًِ أَْهلًُ آَمنًَ َولَوًْ ْنُهمًُ ل ُهم َخْير   آل] اْلَفاِسقُونًَ َوأَْكَثُرُهمًُ اْلُمْؤِمُنونًَ م 
  [.110:عمران
 :ثالثة محاور على العمل من البد الموعود األمل هذا يتحقق وحتى

 المجتمعات في تطبيقها ثم تفعيلها، وآليات اإلسالمية النظم تطوير :األول المحور
 .إليها ودعوتهم للناس، إخراجها ثم ومن اإلسالمية،

 الشرعية، الحلول وبيان مثالب، من الوافدة العولمة في ما بيان: الثاني المحور
 تفضل جعلها الذي الوجه توضيح مع محلها، تحل أن يمكن التي اإلسالمية والبرامج
 .غيرها
 .أخطاء من فيها وما العولمة، مثالب من المسلم المجتمع تحصين :الثالث المحور
 هذا أكتاف وعلى المجاالت، كافة في المؤهل المسلم، المجتمع بناء كله، هذا وجماع
 .لها سمع قالت إن التي الدول تقوم المجتمع

 

 

 العولمة مستقبل – 4                                              

َماَواتًِ فِي َمنًْ َيْعلَمًُ ال قُلًْ..هلل الغيب ًُ إاِل اْلَغْيبًَ َواألَْرِضً الس 
 [65:  النمل ]هللا 

 تتبدل، وال تتخلف ال سنن وهي البشر، حياة في تجري ربانية سننا هناك ولكن
 رؤيته يمكن مشهود، واقع وهناك كذلك، يتخلفان ال هللا، عند من ووعيد وعد وهناك
 ..والوعيد الوعد وذلك السنن، تلك ضوء على احتماالته وتقدير
 - السابق الفصل نهاية في قلنا كما - كانت سواء العولمة، هذه إن تقول وكلها

 واليهودية، األمريكية من متعاونا متجانسا خليطا أو بحتة، يهودية أو بحتة، أمريكية
 !أصحابها يتمنى كما طويال تعيش لن
 على واحدة أمة الناس يكون أال هللا، أقدار من مسبق لقدر مخالفة بدء ذي بادئ إنها

ةً  الن اسًَ لََجَعلًَ َربُّكًَ َشاء َولَوًْ: الكفر على أو اإليمان  إاِل ُمْخَتلِفِينًَ َيَزالُونًَ َوالًَ َواِحَدةً  أُم 
تًْ َخلََقُهمًْ َولَِذلِكًَ َربُّكًَ َرِحمًَ َمنًْ مًَ ألَْمألَنً  َرب كًَ َكلَِمةًُ َوَتم  ةًِ ِمنًَ َجَهن   َوالن اسًِ اْلِجن 

ًُ َشاءًَ َولَوًْ[.  ..119: هود  ]أَْجَمِعينًَ
ةً  لََجَعلَُكمًْ هللا   َما فِي لَِيْبلَُوُكمًْ َولَِكنًْ َواِحَدةً  أُم 

 [ 49:  المائدة.. ]آَتاُكمًْ
 محاولة هي الغاشمة، القوة تفرضها واحدة، صبغة كلهم الناس لصبغ محاولة فكل

 لفترة األرض أرجاء بعض في النجاح من شيء لها قّدر وإن البدء، منذ فاشلة
 .الزمان من محدودة
 البشر، وليس المقادير، يقدر الذي هو وهللا أزلية، ربانية إلرادة مخالفة ألنها فاشلة
 !قادرون أنهم وتألههم غرورهم لحظات في ظنوا وإن
ا ا أََشدًُّ َمنًْ َوَقالُوا اْلَحقً  بَِغْيرًِ األَْرِضً فِي َفاْسَتْكَبُروا َعادً  َفأَم  ةً  ِمن  ًَ أَنً  َيَرْوا أََولَمًْ قُو 

 هللا 
ةً  ِمْنُهمًْ أََشدًُّ ُهوًَ َخلََقُهمًْ ال ِذي  َصْرَصرا ً ِريحا ً َعلَْيِهمًْ َفأَْرَسْلَنا َيْجَحُدونًَ بِآياتَِنا َوَكاُنوا قُو 
امً  فِي ْنَيا اْلَحَياةًِ فِي اْلِخْزيًِ َعَذابًَ لُِنِذيَقُهمًْ َنِحَساتً  أَي   ال َوُهمًْ أَْخَزى اآلِخَرةًِ َولََعَذابًُ الدُّ
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ا َيَرْونًَ أََفال[  ..16:  فصلت ]ُيْنَصُرونًَ  أََفُهمًُ أَْطَرافَِها ِمنًْ َنْنقُُصَها األَْرضًَ َنأْتِي أَن 
ا َيَرْوا أََولَمًْ[. 44:األنبياء ]اْلَغالُِبونًَ ًُ أَْطَرافَِها ِمنًْ َنْنقُُصَها األَْرضًَ َنأْتِي أَن 

 ال َيْحُكمًُ َوهللا 
  [ 41: الرعد  ]اْلِحَسابًِ َسِريعًُ َوُهوًَ لُِحْكِمهًِ ُمَعق بًَ
 بين األيام مداولة وهي هللا، سنن من أخرى لسنة مخالفة ألنها ثانيا فاشلة وهي
 .(والزوال والتمكين والهزيمة، النصر بمعنى) الناس

امًُ َوتِْلكًَ ِمْثلُهًُ َقْرحً  اْلَقْومًَ َمسً  َفَقدًْ َقْرحً  َيْمَسْسُكمًْ إِنًْ  عمران آل ]الن اسًِ َبْينًَ ُنَداِولَُها األَي 
 من أكثر في ومعارضة مجابهة تجد - اآلن المشهود الواقع في - إنها ثم[ 140: 

 حياتهما، طريقة أمريكا لهما تصوغ أن تستنكفان أوربا في وألمانيا ففرنسا! مكان
 طابعهما غير بطابع وطبعهما شخصيتهما، لمحو محاولة كل أمام بشدة وتقفان
 عن فضال اليومي، السلوك أو الثقافة أو الفكر أو اللغة عالم في سواء الذاتي،
 .واالقتصاد السياسة

 محوها، يسهل ال األرض، في راسخة قوة وكلتاهما واليابان، الصين توجد آسيا وفي
 .العولمة تشتهي كما شخصيتها إذابة وال معالمها، طمس وال إخضاعها، وال

 حية ولكنها الكبت، وسائل بكل اآلن المكبوتة اإلسالمية، الحركة عن فضال وذلك
 .االنتشار من منعها أو لوأدها، محاولة كل على تستعصي

! باالنهيار - داخلها من - مهددة ذاتها فأمريكا أمريكية، العولمة أن فرض وعلى
 .ومفكروهم وكتابهم صحفهم تقوله إنما ذلك نقول الذين نحن ولسنا
 العالمية القوى على حتى يصعب بحيث الضخامة من ألمريكا المادية القوة إن حقا

 التي النهاية في هي ليست المادية القوة ولكن لها، التصدي أو مجاراتها األخرى
 يتفشى وحين.. مصايرهم تقرر التي وحدها ليست األقل على أو األمم، مصاير تقرر

( شعبه إلى وجهها كلمات في ذاته كلنتون إليه نبه مما) الترهل ويتفشى الترف،
 بشذوذهم الشواذ ويتعالن واالنحراف، والشذوذ الجنسية الفوضى تتفشى وحين

.. المنحرف سلوكهم وشرعية بشرعيتهم يقر أن وبرلمانهم دستورهم من ويطلبون
 مهما الدمار، عوارض من ذلك فكل.. والجريمة والمخدرات الخمر تتفشى وحين
 ..المادية القوة كانت
 اإليجابية القوة عوامل من لديها ما فإن! صباحا غدا ستنهار أمريكا إن نقول ولسنا
 ال األمر هذا إن - فقط - نقول ولكنا. هللا سنة بحسب الزمن من فترة لها يمد أن يمكن
 .يطول أن كثيرا يتوقع
 نظرنا، في األرجح وهو أمريكا، خالل من تعمل يهودية، العولمة كانت إن وأما

 فِي لَُتْفِسُدنً  اْلِكَتابًِ فِي إِْسرائيلًَ َبنِي إلى َوَقَضْيَنا: ووعيد وعد هللا كتاب في فلليهود
َتْينًِ األَْرِضً  أُولِي لََنا ِعَبادا ً َعلَْيُكمًْ َبَعْثَنا أُوالُهَما َوْعدًُ َجاءًَ َفإَِذا َكبِيرا ً ُعلُّوا ً َولََتْعلُنً  َمر 

َيارًِ ِخاللًَ َفَجاُسوا َشِديدً  َبأْسً  ةًَ لَُكمًُ َرَدْدَنا ُثمً  َمْفُعوال ً َوْعدا ً َوَكانًَ الد   َعلَْيِهمًْ اْلَكر 
 أََسأُْتمًْ َوإِنًْ ألَْنفُِسُكمًْ أَْحَسْنُتمًْ أَْحَسْنُتمًْ إِنًْ َنفِيرا ً أَْكَثرًَ َوَجَعْلَناُكمًْ َوَبنِينًَ بِأَْمَوالً  َناُكمًَْوأَْمَددًْ
لًَ َدَخلُوهًُ َكَما اْلَمْسِجدًَ َولَِيْدُخلُوا ُوُجوَهُكمًْ لَِيُسوُءوا اآلِخَرةًِ َوْعدًُ َجاءًَ َفإَِذا َفلََها ةً  أَو   َمر 

ُروا   [ 6: اإلسراء... ]ُعْدَنا ُعْدُتمًْ َوإِنًْ َيْرَحَمُكمًْ أَنًْ َربُُّكمًْ َعَسى َتْتبِيرا ً َعلَْوا َما َولُِيَتب 
 تكون أو تاريخيتين، المذكورتان المرتان تكون أن - قبل من أشرنا كما - ويستوي
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 فيه ُعْدَنا ُعْدُتمًْ َوإِنًْ: تعالى فقوله.. اليوم الواقعة هي والثانية تاريخية إحداهما
 - وأفسدوا األرض في اليهود عال كلما إنه تقول فاآليات. بصدده نحن فيما الفيصل
 عليهم وأجرى علوهم من فأنزلهم الرباني العقاب جاء - مرات أو مرة سواء
نًَ َوإِذًْ: وعيده   ]اْلَعَذابًِ ُسوءًَ َيُسوُمُهمًْ َمنًْ اْلقَِياَمةًِ َيْومًِ إلى َعلَْيِهمًْ لََيْبَعَثنً  َربُّكًَ َتأَذ 

 [ 167: األعراف
 بمقدار وسيطروا علوا أن كله تاريخهم في لهم يسبق ولم.. العلو قمة في اليوم وهم
 .األرض أرجاء في والسيطرة العلو من اليوم لهم ما

 .نعرفها لم أم الحكمة نحن عرفنا سواء تقديره في حكمته وله يقدر، الذي هو وهللا
ل ةًُ َعلَْيِهمًُ ُضِرَبتًْ: األرض في وتمكينهم لليهود اإلمالء في شك وال حكمة وله  أَْينًَ الذ 
ًِ ِمنًَ بَِحْبلً  إاِل ُثقِفُوا َما  [ 111:عمران آل..  ]الن اسًِ ِمنًَ َوَحْبلً  هللا 
 الذين الناس من بحبل ثم وإمداد، هللا من بتقدير أي ابتداء، هللا من بحبل ممكنون فهم

 .مخططاتهم تنفيذ على يعينونهم
 حديث في وال هللا كتاب في مذكورة ليست ألنها نعرفها، فال ذلك في الحكمة أما

 اليوم كفرت التي البشرية يعاقب هللا كان ربما ولكن وسلم، عليه هللا صلى الرسول
 عن وشردت( منها قليل غير جزء في) هللا وجود فأنكرت قبل، من تكفره لم كفرا
 تفريطها على بالذات اإلسالمية األمة ويعاقب( منها األكبر الجزء في) هديه

 اْلَقاِدرًُ ُهوًَ قُلًْ: تعالى لقوله تحقيقا عليهم اليهود بتسليط الجميع يعاقب.. وتقاعسها
 َوُيِذيقًَ ِشَيعا ً َيْلبَِسُكمًْ أَوًْ أَْرُجلُِكمًْ َتْحتًِ ِمنًْ أَوًْ َفْوقُِكمًْ ِمنًْ َعَذابا ً َعلَْيُكمًْ َيْبَعثًَ أَنًْ َعلَى

ً َبأْسًَ َبْعَضُكمًْ   [ 65:األنعام  ]َبْعض 
ا  بزمن محدود األرض في واإلفساد العلو هذا أن هنا يهمنا فالذي الحكمة تكن وأّي 
 القاعدة، هو وليس القاعدة، من استثناء ألنه األمد، طويل وليس هللا، يقدره معين
 ..هللا تقدير من كذلك واالستثناء هللا، تقدير من القاعدة تكن وإن

 وال اهتماما منا يستأهل وال منه، خطر وال هين أمر العولمة أن كله هذا معنى وليس
 ..حركة
 ما دمرت قد تكون ولكنها حين، بعد تهدأ والعاصفة..هوجاء جائحة عاصفة إنه

 وإنما..السنين عشرات إلى إصالحه في يحتاج قد مما خربت، ما وخربت دمرت،
 تحصنوا. الهوجاء العاصفة من الطاقة قدر تحصنوا اإلسالمي العالم في للناس نقول
 في الجهد أقصى ببذل ثانيا تحصنوا ثم وثوابتكم، وأخالقكم بدينكم بالتمسك أوال

 تخلفه الذي الدمار آثار تقللون بذلك لعلكم اإلنتاج، وزيادة والتقنية العلم تحصيل
 .العاصفة

ًِ اْسَتِعيُنوا: االبتالء أتون في وهم لقومه السالم عليه موسى قال كما لهم نقول ثم  بِاهلل 
ًِ األَْرضًَ إِنً  َواْصبُِروا : األعراف  ]لِْلُمت قِينًَ َواْلَعاقَِبةًُ ِعَباِدهًِ ِمنًْ َيَشاءًُ َمنًْ ُيوِرثَُها هلِل 

119.] 
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 اإلرهـــاب                                                   

 : اللغة في اإلرهاب  معنى
، وترهيبا إرهابا ً يُرِهبًْ أْرهبًْ مصدر اإلرهاب   َرَهبًَ الثالثي الفعل   من مأخوذ وأصله ً 
 على  يدل  أحدهما  معنيين  ألحد  اللغة  في  ويأت أصالن والبهاء والهاء فالراء َيْرَهبًُ
 وَرَهبا ً ُرْهبا ً الشيء َرَهْبتًُ تقول  ،  الرهبة: فاألول وخفة  دقةً  على  يدل واآلخر خوف،
   خفته أي ، وَرهبةً 

  واالسبم الراهبب  اشتقاق ومنه خاف إذا:  وَرَهبا ً َرْهَبا ً َيْرَهبًُ الرجل َرَهبًَ:) دريد ابن قال
 (  الفزع:  والَرَهبًُ...  الرهبة

ببه وأرهببه ، خباف أي:  وُرْهببا ً َرهَببةً  َيْرَهببًُ َرِهببًَ: )  منظبور ابن قال :  واسبترهبه وَره 
عه أخافه  (  وفز 
  اإلزعباج:بالكسبر واإلرهباب النباس رِهببه حتى اسَترَهبه أْرَهَبه:) العروس تاج في وجاء

 (   واإلخافة
 في الشريف النبوي والحديث ، الكريم القرآن في( وأرهب  رهب) لفظة وردت وقد

 :  الكريم القرآن فمن,  عديدة مواضع

 أُوفًِ بَِعْهِدي َوأَْوفُواًْ َعلَْيُكمًْ أَْنَعْمتًُ ال تِي نِْعَمتِيًَ اْذُكُرواًْ إِْسَرائِيلًَ َبنِي َيا تعالى قوله -1

   َفاْرَهبُونًِ َوإِي ايًَ بَِعْهِدُكمًْ

ْهبًُ ، خافون أي  َفاْرَهبُون َوإِي ايًَ  تعال قوله فمعنى ْهبةًُ والرُّ  ويتضمن ، الخوف:  والر 
   التهديد  معنى  به  األمر

واًْ  تعالى قوله -1 ا لَهُم َوأَِعدُّ ةً  م ن اْسَتَطْعتُم م  َباطًِ َوِمن قُو   هللّاًِ َعْدوً  بِهًِ تُْرِهبُونًَ اْلَخْيلًِ ر 
ُكمًْ  هللّاًِ َسبِيلًِ فِي َشْيءً  ِمن تُنفِقُواًْ َوَما َيْعلَُمهُمًْ هللّاًُ َتْعلَُموَنهُمًُ الًَ ُدونِِهمًْ ِمن َوآَخِرينًَ َوَعُدو 

   تُْظلَُمونًَ الًَ َوأَنتُمًْ إِلَْيُكمًْ يَُوفً 

 أي  تُْرِهبُون   تفسير في العربي ابن يقول  تخيفون أي  تُْرِهبُون   تعالى قوله فمعنى
   العرب وكفار والنصارى اليهود من وأعداءكم هللا أعداء  بذلك  تخيفون

 علموا إذا الكفار أنً  هي الخيل ورباط القوة إعداد من الحكمة أن الرازي الفخر أوضح وقد
:    واألدوات األسببلحة جميببع ويملكببون لببه ومسببتعدون  للجهبباد  متببأهبون  المسببلمين أن

  خافوهم
 الخوف عن يخرج ال(  وأْرهب َرَهبًَ)  معنى أن على تدل التي اآليات من ذلك ونحو
  اللغة أهل ومراد  كالم في المراد التهديد ومعنى

:  يتضح هنا ومن  والفزع الخوف:  بأنها الحديث في الواردة الرهبة األثير ابن فسر وقد
 عن تخرج ال  النبوية والسنة ، الكريم القرآن في وردت التي( وأْرَهب َرَهب)  كلمة أن

   والخشية والفزع الخوف:  وهو  العربية اللغة في معناها

 :   االصطالح في اإلرهاب معنى
 له استخدام أول ألن السابقين العلماء لدى الشرعية المصطلحات في تعريفا ً له أجد لم 
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 ، أوربي فكر من نابع أنه يعني وهذا (م1784–1798) عام الفرنسية الثورة إبان  كان
 جميع في والمفكرون العلماء اختلف وقد. به اإلسالم تصف التي الباطلة المزاعم ويرد
 حتى مفهومه وضبط ، معناه تحديد في كثيرا ً اختالفا ً أديانهم اختالف على العالم أنحاء
 المنظمات تعريفات عند أقف أني إال  وتعقيدا ً وتعقيدا ً غموضا ً مصطلحه زاد ما وهذا اآلن

 : ومنها  الدولية

 أو بريئة بشرية أرواحا ً للخطر تعرض التي األعمال تلك:  اإلرهاب:  المتحدة األمم تعريف
  األساسية الحريات تهدد

 : الدولي القانون تعريف 

 كرامة تنتهك و الدول لمعظم الوطنية القوانين حرمتها التي األفعال من جملة:  اإلرهاب 
 اإلنسان

 : العربية االتفاقية  تعريف  

 يقع ، أغراضه أو دوافعه كانت أيا ً ، به التهديد أو العنف أفعال من فعل كل:  اإلرهاب
 ترويعهم أو الناس بين الرعب إلقاء إلى يهدف  جماعي أو فردي إجرامي لمشروع تنفيذه

 بأحد أو ، بالبيئة الضرر إلحاق أو ، للخطر وأمنهم حرياتهم أو حياتهم تعريض أو ،
  أو المرافق

 الموارد أحد تعريض أو عليها االستيالء أو احتاللها أو( والخاصة العامة)  األمالك
  إنسان للخطر  الوطنية

 : باألزهر اإلسالمية البحوث مجمع تعريف

:) عنه فقال م1001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد وذلك لإلرهاب تعريفا ً ذكر فقد 
 أموالهم على واالعتداء حياتهم ومقومات مصالحهم وتدمير اآلمنين ترويع هو

 الدولة حق ومن.  األرض في وإفسادا ً بغيا ً اإلنسانية وكرامتهم وحرياتهم وأعراضهم
 للهيئات تقدمهم وأن المجرمين عن تبحث أن األثيم اإلرهاب هذا أرضها على يقع التي

 ( فيهم العادلة كلمتها تقول لكي القضائية

 :   اإلسالمي الفقهي المجمع تعريف

 اإلنسان على بغيا ً دول أو جماعات أو أفراد يمارسه عدوان:  اإلرهاب
 والقتل والتهديد ، واألذى التخويف صنوف ويشمل( دينه،ودمه،وعقله،وماله،وعرضه)

 أفعال من فعل وكل ، الطريق وقطع ، السبل وإخافة الحرابة بصور يتصل وما حق، بغير
 الرعب إلقاء إلى يهدف ، جماعي أو فردي إجرامي لمشروع تنفيذا ً يقع التهديد، أو العنف
 أحوالهم أو أمنهم أو ، حريتهم أو حياتهم تعريض أو ، بإيذائهم ترويعهم أو الناس بين

 الخاصة أو العامة واألمالك المرافق بأحد أو ، بالبيئة الضرر إلحاق صنوفه ومن ، للخطر



 

 77 

 في الفساد صور من هذا فكل ، للخطر الطبيعية أو ، الوطنية الموارد أحد تعريض أو
   عنها وتعالى سبحانه هللا نهى التي األرض

 : لإلرهاب المختار التعريف

 التعاريف أفضل  من هو اإلسالمي العالم لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي المجمع تعريف
 من صدر وأنه اآلمنين وترويع والعنف لالعتداء اإلسالم محاربة بيان في وأقوها لدي
 والقتل والتهديد واألذى التخويف صنوف يشمل فهو وأهله اإلسالم يمثل مجمع أقوى
 أفعال من فعل وكل الطريق، وقطع السبيل وإخافة الحرابة بصور يتصل وما حق بغير

 إجرامي لمشروع تنفيذا ً يقع التهديد، أو العنف

 تعريض أو بإيذائهم، ترويعهم أو الناس، بين الرعب إلقاء إلى ويهدف جماعي، أو فردي
 أو بالبيئة الضرر إلحاق صنوفه ومن للخطر، أحوالهم أو أمنهم أو حريتهم أو حياتهم
 الطبيعية أو الوطنية، الموارد أحد تعريض أو الخاصة، أو العامة واألمالك المرافق بأحد

 المسلمين وتعالى سبحانه هللا نهى التي األرض في الفساد صور من هذا فكل للخطر،
ًَ إِنً  اأْلَْرِضً فِي اْلَفَسادًَ َتْبغًِ َواَلً  قوله في عنها

      اْلُمْفِسِدينًَ يُِحبًُّ اَلً هللا 

:  ورسوله هللا محاربة وعده والفساد، والعدوان لإلرهاب الرادع الجزاء هللا شرع وقد

ا األَْرِضً فِي َوَيْسَعْونًَ َوَرُسولَهًُ هللّاًَ يَُحاِربُونًَ ال ِذينًَ َجَزاء إِن َما  تعالى قوله في  أَن َفَساد 
عًَ أَوًْ يَُصل بُواًْ أَوًْ ُيقَت لُواًْ نًْ َوأَْرُجلُهُم أَْيِديِهمًْ تَُقط   خِْزيً  لَهُمًْ َذلِكًَ األَْرِضً ِمنًَ يُنفَْواًْ أَوًْ خاِلفً  م 
ْنَيا فِي  بهذه عقوبة بشري قانون أي في توجد وال     َعِظيمً  َعَذابً  اآلخَِرةًِ فِي َولَهُمًْ الدُّ

 هللا حدود ضد حربا ً اإلسالمية الشريعة في يعد الذي االعتداء هذا لخطورة نظرا ً الشدة
 وأشدها صوره أوضح ومن ، الدولة إرهاب: اإلرهاب أنواع من أن المجمع ويؤكد وخلقه
 من كل في الصرب مارسه وما فلسطين، في اليهود يمارسه الذي اإلرهاب شناعة
 أنواعه أشد من اإلرهاب من النوع هذا أن المجمع ورأى وكوسوفا، والهرسك البوسنة
 والجهاد النفس عن الدفاع قبيل من مواجهته وعد العالم، في والسالم األمن على خطرا ً
  (هللا سبيل في
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 المنظمة الجماعات و األفراد من المباشر اإلرهاب من صور

 المباش غير اإلرهاب من صور

 

 الدولة في العاملين و اإلمام تكفير

 : بها ُعرفوا وعالمات أصول للخوارج
 في أصحابها ويُخلدون..  والشرك الكفر دون هي التي الذنوب بكبائر يكفرون أنهم: منها
 ! النار
  !التحكيم قضية في كما..  بالمتشابه العباد يُكفرون أنهم: ومنها
 قتال عن بهم فينشغلون..  المسلمين من القبلة أهل في السيف يضعون أنهم: ومنها

  !األوثان أهل ويتركون اإلسالم أهل فيقتلون..  المجرمين الكافرين
 عليهم الخروج يجوز ال فيما وحكامهم المسلمين أئمة على الخروج يرون أنهم: ومنها
  !المسلمين أئمة من وغيره?  طالب أبي بن علي على قبل من خرجوا كما..  أجله من

:" له فقالوا..  الخلق سيد على قبل من تجرؤوا كما..  الباطل في الحق على الجرأة: ومنها
 أهل على هللا أيأمنني عصيته، إذا هللا يُطيع من?:"  فقال"!  اعدل..  محمد يا هللا اتقًِ

 هذا عقب في أو هذا ِضئضئ من إن?:"  قال الرجل، ولى فلما! ؟" تأمنوني وال األرض
 الرمية، من السهم مروق اإلسالم من يمرقون حناجرهم، يُجاوز ال القرآن يقرأون قوما ً

 التحليق سيماهم..  عاد قتل قتلتهم أدركتهم لئن األوثان، أهل ويدعون اإلسالم أهل يقتلون
  .واستئصاله الرأس شعر جز هو والتسبيد"  فأنيموهم رأيتموهم فإذا والتسبيد،

 فيحملونها الكافرين في قيلت نصوص إلى ينطلقون أنهم جهلهم ومن..  الجهل: ومنها
  !المؤمنين على
 مع بها التقوا..  وغيرها والرؤية..  والصفات األسماء في فاسدة أخرى أصول ولهم

 من فرقة وهم ُعمان، إباضية األيام هذه في نشرها يتبنى..  الجهمية وغالة..  المعتزلة
 !الخوارج فرق
 صفاتهم من فيه أو ـ الخوارج من أنه عليه يُحكم ببعضها أو الصفات بهذه اتصف من فكل
  .يتسم لم أم باسمهم تسمى سواء..  الذكر اآلنفة بصفاتهم يتصف ما بقدر ـ
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  أدلته و اإلرهاب حكم                                                     

  اإلرهاب حكم

 بعض به يقوم ما أن نجد  الجرائم هذه في الفقهاء شروط و الشرع أدلة في بالنظر
 البغي من كان سواء – اإلرهاب أعمال من الدول أو اإلرهابية الجماعات أو الألفراد

 الشرعية النصوص لتضافر شرعا محرم اإلعتداء أنواع من غيرها أو الحرابة او
  السنة و الكتاب من ذلك تحريم على

  اإلرهاب تحريم على األدلة                   

 : القرآن من األدلة:  أوال ً

ًَ أَِطيُعوا آَمُنوا ال ِذينًَ أَيَُّها َيا: "  تعالى قال -
ُسولًَ َوأَِطيُعوا هللا   َفإِنًْ ِمْنُكمًْ اأْلَْمرًِ َوأُولِي الر 

وهًُ َشْيءً  فِي َتَناَزْعُتمًْ ًِ إِلَى َفُردُّ ُسولًِ هللا  ًِ ُتْؤِمُنونًَ ُكْنُتمًْ إِنًْ َوالر   َذلِكًَ اآْلِخرًِ َواْلَيْومًِ بِاهلل 

 ." تأويال َوأَْحَسنًُ َخْيرً 

 بغت فإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن : "  تعالى قال و -
 " هللا أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا األخرى على إحداهما

 عن دفاعا ً السالح يستعمل أن له يجوز المسلم أن تفيد شرعية نصوص وردت لقد
 المسلم ضد السالح يستعمل أن عليه تحّرم نصوص ووردت. وعرضه وماله دمه
 فيها الدفاع يكون حالة حالتين، بين ميز الشرع فإن ثمًّ ومن. معتديا ً كان لو حتى

 العرض على االعتداء أو المال لغصب صائل فيها يصول التي الحالة وهي مشروعا ،
 لم إذا يقتله وأن الصائل، يقاتل أن عليه يجوزللمعتدي الحالة هذه في. النفس أو

 .القتل من بأقل ردعه يمكن

 األمر فيها يختلط التي الحالة وهي المسلمين، بين الفتنة حالة فهي الثانية الحالة أما
 خاصة، أحكام لها الحالة هذه. حق على أنه فريق كل ويظن المسلمين، من كثير على
 مظلوم أنه يقين على كان ولو المعتدي يقاتل أن عليه للمعتدى يجوز ال أنه أهمها
 بالموعظة المعتدي ردع يحاول أن هو له يجوز ما وكل ظالم، عليه المعتدي وأن
 أن أشهد: قال وقاص أبي بن سعد فعن. المعتدي وجه في يلوذ وأن سالح، بدون
 القائم من خيرً  فيها القاعدًُ فتنة ستكون إنها»: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 بيتي عليً  دخل إن أفرأيت قال «الساعي من خيرً  والماشي الماشي من خيرً  والقائم
 ما لتقتلني يدك إليً  بسطت ولئِن} وتال. «آدم كابن ُكنًْ»: فقال ليقتلني؟ يده إليً  فبسط

 العالمي ربً  هللا أخاف إّني ألقتلك إليكًَ َيديًَ بباسط أنا

  السنة من األدلة:  ًً  ثانيا

 -وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سمعت: قال -عنه هللا رضي - هريرة أبي عن
اَعِة، ِمنًَ َوَخَرجًَ الَجَماَعة، َفاَرقًَ َمنًْ":يقول  َعلَى َخَرجًَ َوَمنًْ َجاِهلِية، َفِميَتَتهًُ َفَماتًَ الط 
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َها َيْضِربًُ أَُمتِي  بَِعْهِدِه، َعْهدً  لِِذي َيفِي َواَلً إلِيَمانِه، ُمْؤِمن ا َيْخش ى ال َوَفاِجَرَها، َبر 
 لِلَعَصبَية؛ ُيَقاتلًُ أَوًْ لِلَعَصبَية، َيْغضبًُ ُعِمي ة َراَيةً  َتْحتًَ قُُتلًَ َوَمنًْ أَُمتِي، منًْ َفلَْيسًَ
 ."َجاِهلِية َفقِْتلَُتهًُ

 » :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال -عنه تعالى هللا رضي- هريرة أبي عن
 « عليك وأثرة ومكرهك ومنشطك ويسرك عسرك في والطاعة السمع عليك

 من » :قال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن -عنهما هللا رضي- عباس ابن عن
 جاهلية فميتته فمات شبرا الجماعة فارق من فإنه عليه، فليصبر شيئا أميره من كره

» 

 ستكون إنها: )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي مسعود ابن
 الذي الحق تؤدون: قال تأمرنا؟ فما! هللا رسول يا: قالوا تنكرونها، وأمور أثرة بعدي
 .عليه متفق( لكم الذي هللا وتسألون عليكم

 يظهر كما اإلمام على الخروج و البغي تحريم السابقة األحاديث مجموع من يظهر
 بينت قد و الخوارج و البغاة بقتال توجيهه و سلم و عليه هللا صلى الرسول أمر

  األمة و الفرد على ضررهم شدة و هؤالء خطورة األحاديث
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 المباشر غير اإلرهاب من صور

 به االعتراف عدم أو  اإلمام على الخروج إعالن

 ، " باألغلبية عنه يعبر ما وهو " ، المجتمع إجماع على الخروج اإلرهاب خصائص من 
 إلى اإلرهابية الجـماعات تجنح حيث ، واإلسالمية العربية المجتمعات في وبخاصة
 وأهل العلماء من وغيرهم والعقد الحل أهل من الناس عموم إجماع عليه ما مخالفة
 صاحبه يجبر قد الذي ، الرأي في والتطرف والتشدد الغلو حاالت بعض مثل ؛ المكانة
 أو ، خاطئة وتأويالت مغلوطة أدلة إلى استنادا قيادته أو المجتمع أعضاء تكفير على

 وسطية من لها وليس ، سند أو دليل أي الصحيح الدين في لها ليس مغرضة تفسيرات
 تجرأ وربما ، نصيب أو حظ أي والسنة القرآن من القويمة السمحة وتشريعاته اإلسالم
 .  االجتماعية والقيادات األمن ورجال الدولة ألعضاء القتل بجواز الفتيا على بعضهم

 الحل وأهل والوزراء والعلمـاء والوالة الحكام من النيل على اإلرهابي الفكر ويتركـز
 بل ، وتضخيمه خطأ من منهم يقع ما وتجلية محاسنهم بإغفـال حقهم وغمطهم ، والعقد

.  " أعضائه بتعاطف الظفر تكسبهم ال المجتمع مخالفة ألن " ؛ المخالفة في واستهدافهم
 بالنامية تسمى التي المجتمعات في اإلرهابية الحركات في تظهر ما أكثر الخاصية وهذه
  اإلسالمية الدول بعض وفي ، الثالث العالم أو

 (الخلفاء يطيعون ال كانوا الذين الخوارج صفة وهذه: )  هللا رحمه حجر ابن قال

 هذا: قالوا أن إلى فيه تكلموا حين  عنه هللا رضي عثمان قتل جريمة في جليا ذلك ويظهر
 وكانوا أياما، داره في فحاصروه لمحاصرته وصاروا بعزله، وهموا للخالفة، يصلح ما
 كبير شيخ وهو يديه، بين والمصحف فذبحوه ثالثون، عليه ووثب جفاء، أهل

 

 


