
 1 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

 قبل المقدمة

هذاا البثذك بتبتذس اسذت األة لةمانذذة العامذة لم مذا المقذس اإلسذالمي  الم ب ذذ  

 عن م ظمة المؤتمر اإلسالمي  والتي تم ل فيس بل الدول اإلسالمية.

الموضذذوعاا التقليد ذذة  وقذذد ادا ا اامانذذة العامذذة للم مذذا ان   ذذر  عذذن

للمقس  او التذي صرذر فيهذا المقذس التقليذدج  وسذ ن فيهذا اهذل المقذس انم ذه   مذن 

صيك  شعرون او ال  شعرون؟ فطلذ  مذن ااعءذاا وال بذراا المشذادبين ان 

 بث وا في قءيتين ببيرتين  خاد  القءا ا المعتذا   مذن قءذا ا المعذامالا او 

« الوصذذد  اإلسذذالمية»وهذذا. وهمذذاي قءذذية العبذذا اا او المتعلقذذة ألالطذذ   ونث

 ولذذة »  ليلقيذذا  فذذي جل ذذة الم مذذا التذذي تعقذذد فذذي «اإلسذذالم والعلم ذذة»وقءذذية 

 .م1998في ابتوألر عام  «البثر ن

مذين العذام للم مذا ان وبلم ي صد ق ا الدبتود مثمد الثبي  ألن ال وجذة اا

 .«اإلسالم والعلم ة»ابت  في الموضوع ال اني 

في اول اامر  فقد ت اولت الموضوع في اب ر من بتاب لذي  ا وب ت متر    

ذ»ث  افر تس ألكتاب خاص سميتس  وذلذ،  ألعذد «. ا لوجذساإلسذالم والعلمانيذة وجه 

فذذي « نقاألذذة ااابذذاا -  اد الثكمذذة مقذذر» الم ذذاةر  الشذذهير  التذذي عقذذدا فذذي

يذذة القذذاهر  ألذذين اإلسذذالميين والعلمذذانيينل وقذذد م ذذل العلمذذانيين مثذذامي العلمان

الشهير الدبتود فؤا  زبر ا  وم ل اإلسالميين الداعية اإلسذالمي الشذيم مثمذد 

   والمقير إليس تعالى.صثحالغزالي 

والثذ  األذدا  وبذان صذوا اإلسذالميين هذو ااعلذى  وص ذته  هذي ااقذو .
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األلذذ   والبااذذل ل لذذ   واإلسذذالم  علذذو وال  علذذى  وإن جذذاول فذذؤا  زبر ذذا ان 

  ملح. تملص من الهز مة  فل  

وما هذاا  اسذت را و وتوبلذت عليذس  ودا ذت ان موضذوع العلمانيذة مذن 

ت ذاول اب ذر مذن مذر   وألذمب ر مذن اسذلوب  ااهمية وال طر ألثيك   بغذي ان    

 صتى  تبين الث  من الباال  و هل، من هل، عن ألي ة و ثيا من صي عن ألي ة.

نيذذذاب ذاا اا« العلمانيذذذة المتطرفذذذة» وقذذذد دبذذذزا فذذذي هذذذاا البثذذذك علذذذى

والم الذذذ   التذذذي تمتذذذر  اإل مذذذان  وتمتذذذر  اإلن ذذذان  بمذذذا فذذذي العلمانيذذذاا 

الشذذيوعية القذذاهر  للشذذعوب  ال ذذاصقة للمطذذر   المعا  ذذة للذذد ن. وقذذد ادا  و 

ا ألعد سذقوا االتثذا  ال ذوفيتي البشر من شرها في اب ر ألال  العال   وخروص  

لةسذ  وامذر  - لذ  تتغيذرواودألا الشرقية  التي تغيذرا انظمذة الثكذ  فيهذا  و

ا مذن االتثذا  انظمة الثك  في ال مهود اا اإلسالمية التي بانت جذزا   - مبيت

 ال وفيتي.

وقذذد القيذذت فذذي ألث ذذي الءذذوا الكاشذذ  علذذى العلمانيذذة المتطرفذذة المعتد ذذة 

و ث ذبان علذى الليبراليذة  وعلذى  - في ااصذل - الممترسة في أللد ن إسالميين

  ذدا فيهمذا هذال العلمانيذة الشرسذة  التذي اسذمرا عذن ت«. العال  الثذر»ألال  

وصشذذيتها  وبشذذرا عذذن انياألهذذا  وبشذذ  اللقذذام عذذن صقيقتهذذا. وهمذذاي ال مذذوذ  

 العلماني التربي  وال موذ  العلماني التون ي.

ا  فذذي الموعذذد المقذذرد ل ل ذذة الم مذذا  صءذذرا ومعذذي البثذذك مطبوع ذذ

وبذذان  ى المشذذادبين.واعطيتذذس ل ذذكرتاد ة الم مذذا  لترذذو رل وتوز عذذس علذذ

النعقذذا   «ااصذذد»موعذذد إلقا ذذس فذذي ال ل ذذة ااولذذى مذذن صذذبا  اليذذوم ال ذذاني 
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ذ المذؤتمر. لقا ذس إلقذاا إا  وا ص ذ   وقذد وفق ذي و تعذالى لتل ذيص البثذك تل ير 

ا  شذذد انتبذذال الثاضذذر ن  صتذذى اتيذذت علذذى ال مذذوذ  التربذذي  فلذذ   ثذذ  مذذؤثر  

 ألاهتمام اصد  صتى العءو الاج  م ل تربيا في الم ما ل   عل .

فلما جقت إلى ال موذ  التون ي  وألداا اسر  الوقذا ا الها لذة  إذا ألعذد  مذن 

 الوجذذول تتغيذذر  وشذذماهه  تذذرتع   وعيذذون ألعءذذه  تز ذذي  وقلذذوأله  تغلذذي.

ا عليذس  وصتذى ه  اإلخو  التون ذيون الذا ن  ثءذرون الم مذا ضذيوف  وهؤالا 

ال مير التون ي في البثر ن. ولك ه  بتمذوا انماسذه   وصذبروا علذى مءذ   

ألعذذد ان زا ذذت مذذ ه  ااألرذذاد  وأللغذذت القلذذوب الث ذذاجر  صتذذى انتهيذذت مذذن 

 البثك. 

والذ  مذ ه  التعليذذ  مذن الذ  مذذن د ذيو ال ل ذة ود ذذيو الم مذا الشذذيم 

وبذان اول المعلقذين هذو صذد ق ا العالمذة الشذيم  .ةظذ تود ألكذر األذو ز ذد الذدب

الم ما  الاج اعلذن ان تذونو  يمثمد الم تاد ال المي ممتي تونو ومم لها ف

ال  ذذزال    هذذا الرسذذمي اإلسذذالم  وان الم ذذ د الذذاج  رذذلي فيذذس  ذذز ا  دوا ل 

إلخذو  العلمذاا ا ألعد  وم  وان اإلسالم ال  زال أل ير في تذونو  وان علذى ا وم  

 ان  راعوا مآالا اافعال صين  تكلمون عن هال ااوضاع  إلى آخر ما قال.

ول   ت ا وقت ال ل ة ااولى ليعل  اصد  ير الشيم مثمد م تذاد ال ذالمي 

 .ةظ 

وثذذاد ثذذا ر الم موعذذة التون ذذية فذذي الم مذذا  وتقذذدموا إلذذى د ذذيو الم مذذا  

اترذلوا ألالشذيم عبذد و ألذن  لتم ون م س صاف ألث ي مذن مءذبطة الم مذا  و

 ود   يوالشذذذقون اإلسذذذالمية ألذذذالبثر ن وداعذذذخالذذذد آل خليمذذذة وز ذذذر العذذذدل 
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وعلمذذت ان ال ذذمير  الم مذذا   طلبذذون إليذذس ان  تذذدخل أل مذذوذل لثذذاف البثذذك.

 التون ي ألعد عو   امير البثر ن من العال  ألال اد  ال  إليس ذل،.

ا  صيذك ب ذت د ب ذت  ا ب ذوقذ وفي جل ة الم اا  صذال التون ذيون وجذالوا.

 في ق ا  ال ز ر  في قطر في اليذوم نم ذس. «الشر عة والثيا »ا ألبرنام  مرتبط  

ولكن ل    تطا واصد من المعقبين ان   كر واقعة من الوقذا ا التذي ذبرتهذا فذي 

 تقر رج عن تونو.

ا وألعد عو تي فذي اليذوم التذالي إلذى البثذر ن الشذقيقة  وجذدا الرذد  عالي ذ

العلمانية  وتعر ة ال موذ  التون ي  والكشذ  عذن جرا مذس الم بذم  لبث ي عن 

وام ى هذاا البثذك وهيذا  التون ذيين  عن ااعين  والمتم  على التعتي  عليها.

 عليس هو صد ك الم قمين في البثر ن لما   رج في جل اا الم ما.

 وقد بش  لي ذل، عن صقيقتين مهمتيني

هذذو ان اولقذذ، المشذذا م المتم ذذثين ألال ذذلطة  المقيذذد ن أل السذذلها   األولىى  

سواا ابانذت سالسذل ال ذوف ام سالسذل الطمذا  قذد دا ذته  ترتعذد فرا رذه   

ا ان تعاقبه  ال ذلطة علذى ضذع  مذوقمه  ممذا سذمعوا  وترط، اس انه   خوف  

 ذي  فلهاا صاولوا ان   بتوا ألذرااته   وان  ت اف ذوا فذي الذر  والتعقيذ  علذى ألث

ا  عتمذذدون عليذذس. ا   ذذت دون إليذذس  وال ألرهان ذذا  قولونذذس وال دب  ذذفلذذ    ذذدوا شذذيق  

 وبان اامر بما قال الشاعري

 إذا جذذاا موسذذى والقذذى العرذذا

 

 فقذذذذد ألطذذذذل ال ذذذذثر وال ذذذذاصر

اصذد علمذاا مود تانيذا المرمذوقين   - ةيذولقد قال العالمة الشيم عبد و ألن أل 

المشذذا م المغادألذذة والتوان ذذة الذذا ن شذذادبوا لذذبع   - واصذد وزاد هذذا ال ذذاألقين
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اذا  في هوجة التعلي ي بان اولى ألك  ان ترذمتوا  إذا لذ  ت ذتطيعوا ان تتكلمذوا.

بذذان   ذذعك  ال ذذكوا  فمذذالن ال   ذذعس ان   ذذكت  فهذذو ضذذمير اامذذة اليذذوم 

 ول انها المعبر ع ها.

لشذيم ا صذد ق ا العذال  الكبيذر - فيمذا  بذدو - ولقد ذه  ضذثية هذال المعربذة

لتونو. ومذا ضذرل هذاا « الممتي»من م ر   يمثمد الم تاد ال المي  واعم

مذن معا شذتي لذس عذد  سذ ين فذي هيقذاا  - ا  ألذل دفذا مذن قذددل. وانذا اشذهدشيق  

انذس  - ا لذسا لذي  وب ذت فذي ألعءذها د ي  ذول ان شذتى  بذان فذي ألعءذها د ي  ذ

انذس إن سذكت عذن دجل جد ر ألاالصترام  ثقة في علمس وفي    س  وفي خلقس  و

ا  ل    ط  ألالباال اختياد   ا  ول   ردد ع ذس فتذو  واصذد  تؤ ذد الث  اضطراد 

 العلمانية ونظامها الثاب .

اليي ان ف ذا  اامذراا مذن ف ذا  العلمذاا  وف ذا  العلمذاا زلقد ذبر اإلمام الغ

مذذن ف ذذا  قلذذوأله   وف ذذا  قلذذوأله  ألثذذ  الذذدنيا  فهذذو دا  بذذل خطيقذذة. فكيذذ  

 والعلماا فاسدون؟! وقد قال القا لي ترلح الثيا 

  م هذذذذا العلمذذذذاا  ذذذذا ملذذذذح البلذذذذد

 

 ما  رلح الملذح إذا الملذح ف ذد؟

 وقال اإلمام عبد و ألن المبادكي 

 وهذذذل اف ذذذد الذذذد ن إال الملذذذوك

 

 واصبذذذذذذذاد سذذذذذذذوا ودهبانهذذذذذذذا

 ولقذذذذد دتذذذذا القذذذذوم فذذذذي جيمذذذذة 

 

  بذذذذذذين لذذذذذذذاج اللذذذذذذذ  إنتانهذذذذذذذا

 تهافذت عليهذذا المتهذافتون  و ترذذادع مذذن التذذي « الذذدنيا» وهذال ال يمذذة هذي 

 اجلهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 المترادعون  و هل، فيها الهالكون.
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هذذي هشاشذذة هذذال اانظمذذة العلمانيذذة المت بذذر   ووهذذن  والحقيقىىالالنيةيىىا 

 اساسها  صتى إن بلمذة صذ  تقذال فذي م مذا  تزلذزل قوا مهذا  وتهذز ادبانهذا.

عمذا تذدود ألذس  فهي تعي  علذى ال مذا   والز ذ   وتءذليل العذرب والم ذلمين

دصى ااصداث في ال اصة التون ية. فال ا  ال  عرفون ان الرال  فذي الم ذ د 

ا مذذن المالصقذذة ألذذاتوا وان الشذذباب خوف ذذ  تعذذد جر مذذة فذذي نظذذر ال ظذذام التون ذذي

ون في أليوته   وان البيذوا التذي تءذاا ع ذد الم ذر  وضذا اصذثاألها فذي ل ر

ال ماد على داسها تثذرم مذن  خذول وان المتا  التي ترتدج  ... القوا   ال و اا

المددسة وال امعة والوةيمة فذي الثكومذة او فذي اج مؤس ذة عامذة  ألذل تم ذا 

علذى م عهذا « التاب ذي»من  خول الم تشمى ولو للذوال    ألذل  ثذرص سذا قو 

 من الربوب.

إن هذذاا اانظمذذة العلمانيذذة المت بذذر  فذذي اادر  الم ذذتكبر  علذذى ال لذذ   

ربين فذذذي ال اهليذذذة التذذذي بذذذان ال ذذذا    شذذذونها بس شذذذيا ألمصذذذ ام المشذذذشذذذا

و رجونها  و عتقدون فيها القدد  على ال ما والءر  وهي في الثقيقذة ال تملذ، 

 ا.ا وال صيا  وال نشود  ا وال موت  ا وال نمع  ضر   -  عن  يرهافءال   - ل م ها

ُ ل} وما األلي ما صود القرآن ضعمها صين قذالي ل  لَمنَى َى ىِ واملمي ََ لٱََّّ ََ ن ِي يلٱلَّى لٱَّللَّ وني

ل لٱۡلَََُوِ ىىَّخي  للََِۡيىىِۚ  لٱۡلِ ي ىىَّخي ََ لأَۡوَيىى ىىَيلَوَينَّ ِن ىىَِۡخل َۡي ََ لٱََّّ لٱۡلَََُوِ ىىَّخي ُي لَمىىية َّامللَىىَّۡلأَۡولييَىىيََ لَمَثنَىى

لَث ََّن{ َۡ  .[41الع كبواي ] نَ

إلذذى ان « ال مذذوذ  التون ذذي» ولقذذد  عت ذذي هذذال الءذذ ة التذذي اثيذذرا صذذول

ا وتقو ة  واضي  إليس من الوثذا   واا لذة اعو  إلى اصل البثك  فمز دل  عم  

ألع  ما ع دج من الك ير الك ير  الاج ال  ت ا المقام لكلس  فذال ألذم  ألبعءذس  

 ص ب، من القال   ما اصاا ألالع  . وقد قال العرب في ام اله ي
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وال سذيما مذا  تعلذ  ألموقمذس   «ال مذوذ  التربذي»  إلذىا قليال  بما اضمت شيق  

التذي جعلذت ال ظذام العلمذاني « مذرو  قذاوق ي»ية الشذام ة من ال ا بذة اإلسذالم

  مقد اعراألس  و مقد عقلس  و تررف تررف اهل ال  ون.

ت ودخذاو  العذو   التذي تعانيهذا وهو  ليل آخر على م تهى الءع  والتهاف

نظمة العلمانية الدخيلة على اامة  الغر بة عذن بي ونتهذا  المعا  ذة لهو تهذا  اا

علذذى دا  امذذرا  ملتزمذذةي جذذد ر ألذذمن  زلذذزل اادر مذذن  «اخمذذاد  »صتذذى إن 

 تثت قدميها.

فمذذا ألذذالك  إذا تثربذذت اامذذة  واسذذتيقظت مذذن نومهذذا او ت و مهذذا  واصذذرا 

على صقها في ان تثيا بما تر ذد  ال بمذا  ر ذد اعذداأها ان تثيذا؟! إن صذيثتها 

صي قا ست ما الر   وإن زصمها سذيهز الرواسذي  وإن ترذميمها سذيغير وجذس 

ا  التاد م  وإن هاا ال  ين الموعو   وشذ، ان  لذدل الزمذان  وإن مذا اليذوم  ذد  

 !وإن موعده  الربح  اليو الربح ألقر  ؟ ا ل اةرل لقر  .وإن  د  

إن «ي إلذى ا ذن  ت ذس اإلسذالم؟» فذي بتاألذس« جذ » قول الم تشر  الشهير 

ا  قبذل ان ا مماجق  الثرباا اإلسالمية تتطود أل رعة ماهلة  فهي ت م ر انم اد  

إن الثربذاا   تبين المراقبون من اماداتها ما  ذدعو إلذى االسذتراألة فذي امرهذا.

 اإلسالمية ال   قرها إال الزعامة. ال   قرها إال صال  الد ن من جد د.

نۡل}وهي شها   من  اد  خبير   َِ يئ َكلمي  .[14فااري ] ُ لَخِييٖر{َوََللنُ 

  وس  القرضاوج

* * * 
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 الرصي أل   و الرصمن 

الثمذذذد ك وبمذذذى  وسذذذالم علذذذى دسذذذلس الذذذا ن اصذذذطمى  وعلذذذى خذذذاتمه  

 الم تبى  وعلى آلس وصثبس مراأليح الدجى  ومن أله  اقتد  فاهتد .

 اما ألعدي

معربتذس مذا العلمانيذة  عتقد ان اشر  معادك اإلسالم المكر ة اليوم  هييمف

المثا ذذد مذذا  «الليبرالذذيال ذذوع »والعلمذذانيين  سذذواا ابانذذت هذذال العلمانيذذة مذذن 

الد ن  فال  واليس وال  عا  س  ال  قبلس وال  رفءس  ام بانت العلمانيذة مذن ال ذوع 

المعاند للد ن  الاج  ق  م ذس موقذ  الذرف  والعذداا  بمذا هذو شذمن العلمانيذة 

افيذذون الشذذعوب.  - بذذل الذذد ن - المادب ذذية التذذي شذذاع فذذي ا ألياتهذذا ان الذذد ن

نياا في ألال نا العرألية واإلسالمية  التي تت ا موقذ  وقر   م ها ألع  العلما

وهذي ال  العداا لإلسالم ألرمتس شذر عة وم هذا  صيذا  للمذر  ولل ماعذة ولةمذة.

تقبذذذل مذذذن الذذذد ن إال ال انذذذ  المذذذر ج الروصذذذي الذذذاج ال  م ذذذها  وال  ممرهذذذا 

 ألمعروف  او   هاها عن م كر  أللس ان  قاومها  او  ثرر عليها.

ذ ان   ظذروا موقذ  فذي  ا علذى دجذال المقذس والعلذ  الشذرعييلهاا  بان لزام 

المك مذذة والم ظمذذة  التذذي تتعذذرر لهذذا م تمعذذاته   «العلم ذذة»اإلسذذالم مذذن 

ذالم لمة  والتي مك ذت العلمذانيين فذي  ملذة مذن الذزمن ان  قبءذوا علذى از ة م 

الثيذذا  فذذي ب يذذر مذذن اقطادنذذا العرأليذذة واإلسذذالمية وان   عملذذوا جاهذذد ن علذذى 

ة التشر ا والقءذاا  وعلم ذة الترأليذة والتعلذي   وعلم ذة ال قافذة واإلعذالم  علم 

 وعلم ة التقاليد وااخال .
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ت ميذ  »مذن خطذة  - وابقذس ألالمعذل - وزا  الطين أللةي ما نا   ألس ألعءذه 

   ع ون ألها ت ميذ  م ذاألا التذد ن اإل  ذاألي لةفذرا  والم تمعذاا  فذي «الم األا

في المددسذة  وفي بل ما  قرا او   ما او  ر ي بل مرا د التوجيس والت قي  

وال امعة  وفي الكتاب والرثيمة  وفذي اإلذاعذة والتلمذاز  وفذي جميذا اجهذز  

 الترألية وال قافة واإلعالم.

ومن ه ا انول ألدعو  اامانذة العامذة لم مذا المقذس اإلسذالمي للكتاألذة فذي هذاا 

د  من بتبذي  م هذاي الموضوع الثي  وقد ب ت ت اولتس ألرود  او اخر  في ع

ألي ذذذاا الثذذذل »  وم هذذذاي «الثلذذذول الم ذذذتود   وبيذذذ  ج ذذذت علذذذى امت ذذذا؟»

ذ»  وم هاي «اإلسالمي وشبهاا العلمانيين والمتغرألين ا اإلسالم والعلمانيذة وجه 

 وهو د  علمي على جماعة من العلمانيين في مرر.« لوجس

 وال  رو ان اقتبو ه ا ألع  ما بتبتس ه اك.

  تءي  لم اا جد ذد  إلذى هذاا الموضذوع الذاج لذ  وها هي ذج الرثا 

 زل  ت د   و تطل  م ا التردج للتثدج العلماني  المؤ د مذن القذو  المعا  ذة 

لإلسالم وامتس  من ال ا مين من اإلسذالم  او الطذامعين فيذس  او الثاقذد ن عليذس 

والكادهين لس  فهذؤالا  قمذون وداا العلمذانيين فذي   ادنذاي   ذ دون ةهذوده   

 علته .شو شدون ازده  و مدونه  ألالوقو  بلما خبت 

ومذذا هذذاا  سذذتظل بلمذذة اإلسذذالم هذذي العليذذا  وسذذتظل دا ذذة الذذدعو  إليذذس 

ثذذ  و مرفوعذذة  وسذذتظل الشذذعوب اإلسذذالمية ألمطرتهذذا مذذا اإلسذذالم  صتذذى    

 الث   و بطل الباال ولو برل الم رمون.

 هـ1419من دج  س ة  9الدوصة 
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 م.29/10/1998

 لقرضاوج وس  ا

* * * 
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 ممهوم العلمانية

 لزم ا قبل ان نتثدث عن العلمانية ونثكذ  لهذا او عليهذاي ان نثذد  ممهومهذا 

 ألدقذذذةل فقذذذد قذذذال علمذذذاا الم طذذذ ي الثكذذذ  علذذذى الشذذذيا فذذذرع عذذذن ترذذذودل.

ذذذ « هالميذذذة»ا ان هذذذال الممذذذاهي  والمرذذذطلثاا الشذذذهير  إذا تربذذذت وخروص 

فر    م رها بمذا  ثلذو لذس   ون ألغير  تعر    قي   وتثد د باش   فإن بل 

 فما الممهوم المثد  للعلمانية؟ االتما  على شيا.

 ألك ذذر العذذيني ترجمذذة  يذذر  قيقذذة  ألذذل  يذذر صذذثيثة لكلمذذة (1)«العلمانيذذة«

«secularism » فذذي اإلن ليز ذذة  او«Secularit » او«Laique »  ألالمرن ذذية

ال . فذذالعل  فذذي ومشذذتقاتس  علذذى اإلاذذ« العلذذ »وهذذي بلمذذة ال صذذلة لهذذا أللمذذ  

ل والمذاه  العلمذي  نطلذ  «Science»اإلن ليز ة والمرن ية   عبر ع س ألكلمة 

او « Scientific»  وال  ذذذذذبة إلذذذذذى العلذذذذذ  هذذذذذي «Scientism»عليذذذذذس بلمذذذذذة 

«Scientifique ».في المرن ية 

                                              

وشاع ذل، في عد  من الم اج   صيذك اخذا « العال »( ألعءه    طقها ألمتح العين  ن بة إلى 1)

 «.العالمانية»ألعءها عن ألع . ولو صح لقيلي 

عللعذ  الشذيا  واعتقد ان سب  هاا ال طم قراا   بر صثيثة للقامو  المثيط  فقد جاا فيذسي ومع

قلعع  - مظ تس  وما   ذتدل ألذس  بالعالمذة برمانذة  والعلذ . والعذال ي ال لذ  بلذس. فكلمذة  - دبمع

  اج ان العلذ  هذو مذا   ذتدل «العالمذة» معطوفذة علذى بلمذة في ال يا  م رود « العل »

مبتذدا وعطذ  عليذس بلمذة العذال . فكمنذس قذالي والعلذ  « العلذ »ألس. ولكن ألعءه  قذرا بلمذة 

وه   وخطم في المه   من  ير شذ،. وآخذرون   طقونهذا ألك ذر والعال ي ال ل  بلس. وهاا 

وهذذو خطذذم مذذن المتذذرجمين  ذبذذرا سذذببس ألعذذد  «لذذ الع  »ن ذذبة إلذذى  - وانذذا مذذ ه  - عي هذذا

 سطود.
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ثذذ  إن ز ذذا   االذذ  وال ذذون   يذذر قياسذذية فذذي اللغذذة العرأليذذة  اج فذذي االسذذ  

  ثذ  ب ذرا فذي «دب»ن ذبة إلذى « دألذاني»ا سماع ا م ذل الم  وب  إنما جاا

  واسذذتعملها «... دوصذذاني  ونم ذذاني  ونذذوداني»المتذذمخر نل بقذذوله ي  بذذالم

 .«علماني»ل وم لها «ش راني»  و«عقالني»المثدثون في عباداال م ل 

  ال ألمع ذذى مذذا «الدنيو ذذة»او  «الال   يذذة»والترجمذذة الرذذثيثة للكلمذذة هذذي 

فث    ألل ألمع ذى اخذص  وهذو مذا ال صذلة لذس ألالذد ن  او مذا  قاألل ااخرو ة 

 بانت عالقتس ألالد ن عالقة تءا .

ل ان الذذين تولذذوا «العلمانيذذة»وإنمذذا ترجمذذت الكلمذذة ااج بيذذة ألهذذاا اللمذذ  

إال مذذذا  مهمذذذس الغرألذذذي  «العلذذذ »و «الذذذد ن»الترجمذذذة  لذذذ   مهمذذذوا مذذذن بلمتذذذي 

 ذذذان العرألذذذي متءذذذا ان الم ذذذيثي م همذذذا. والذذذد ن والعلذذذ  فذذذي ممهذذذوم اإلن

ا  ا ال  كذون    ي ذا  ومذا  كذون علمي ذا ال  كذون علمي ذمتعادضانل فما  كذون    ي ذ

فالعل  والعقل  قعان في مقاألل الد ن  والعلمانية والعقالنيذة فذي الرذ  المءذا  

 للد ن.

ج تذذود ل المعذذاج   و وا ذذر اوتتءذذح الترجمذذة الرذذثيثة مذذن التعر ذذ   الذذ

 ةيالمعادف ااج بية للكلم

وهذذذي صربذذذة ي «Secularism»تقذذذول  ا ذذذر  المعذذذادف البر طانيذذذة مذذذا   

اجتماعيذذة  تهذذدف إلذذى صذذرف ال ذذا   وتذذوجيهه  مذذن االهتمذذام ألذذا خر   إلذذى 

االهتمام ألهال الدنيا وصدهال وذل، انس بذان لذد  ال ذا  فذي العرذود الوسذطى  

وفذذي فذذي و واليذذوم ا خذذر   لد بذذة شذذد د  فذذي العذذزوف عذذن الذذدنيا  والتممذذ

  تعذذرر نم ذذها  مذذن خذذالل «Secularism» مقاومذذة هذذال الر بذذة امقذذت الذذـ
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ت مية ال زعة اإلن ذانية  صيذك ألذدا ال ذا  فذي عرذر ال هءذة  ظهذرون تعلقهذ  

ل الذدنيا االشد د ألاإلن ازاا ال قافية والبشر ة  وألإمكانية تثقي  مطامثه  في هذ

ستمراد خذالل التذاد م  تطود ألا «Secularism» القر بة. وةل االت ال إلى الـ

 الثد ك بلس  ألاعتبادها صربة مءا   للد ن  ومءا   للم يثية.

للَّ سِر،لشرًحيلللثي ةلةفسهي ل«الَيلملالجدند»ونقَّللقيمَّسل

الرو  الدنيو ة  او االت اهاا الدنيو ة  ونثو ذل، على ال رذوصي نظذام  -1

 ذذذرف  اج شذذذكل مذذذن اشذذذكال  «Practices»مذذذن المبذذذا ط والتطبيقذذذاا 

 اإل مان والعبا  .

االعتقذذذا  ألذذذمن الذذذد ن والشذذذقون الك  ذذذية  ال  خذذذل لهذذذا فذذذي شذذذقون الدولذذذة   -2

 وأل اصة الترألية العامة.

ل «Secular»شرًحيللولثال«لمَجملأمسفَّر »ونقَّلل

ال م ذذل الترأليذذة الال   يذذة  المذذن او ا وال دوصي ذذ نيذذوج  او مذذا ج  لذذيو    ي ذذ -1

 الال   ية  ال لطة الال   ية  الثلكومة الم اقءة للك  ية.الموسيقى 

 ج  قولي إنس ال   بغي ان  كون الد ن اساس ا لةخال  والترألية.االراج ال -2

ل «Secularism»مي ة ل«لالثَجملالدوليلالنيلثلالجدند»ونقَّلل

ان الذذد ن او  اات ذذال فذذي الثيذذا  او فذذي اج شذذمن خذذاص   قذذوم علذذى مبذذد»

الد  ية      اال تتدخل في الثكومة  او استبعا  هال االعتبذاداا  االعتباداا 

«. ال ياسذة الال   يذة البثتذة فذي الثكومذة»   فهذي تع ذي مذ ال  ا  ا مقرو  اعاستب

وهذذي نظذذام اجتمذذاعي فذذي ااخذذال   مؤسذذو علذذى فكذذر  وجذذوب قيذذام القذذي  
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مذاعي  ال لوبية وال لقيذة  علذى اعتبذاداا الثيذا  المعاصذر  والتءذامن االجت

 « ون ال ظر إلى الد ن

عذن  «الذد ن فذي الشذر  ااوسذط»فذي بتاألذس  «ادألذرج»و قول الم تشذر  

 الكلمة نم هاي

ه  الطبيعذي والوضذعية  بلهذا اشذكال اإن الما   العلمانية واإلن انية والم»

لال   ية  والال   ية صمة مميذز  اودألذا وامر كذا  ومذا ان مظاهرهذا موجذو   

اج صيغة فل مية او ا ألية مثذدو    وال مذو   افإنها ل  تت في الشر  ااوسط  

 .(2)«الر ي ي لها  هو فرل الد ن عن الدولة في ال مهود ة التربية

هي عزل الد ن عن صيا  اإلن ان  فر  ا بذان او  «العلمانية»وال الصةي ان 

م تمع ذذا  ألثيذذك ال  كذذون للذذد ن سذذلطان فذذي توجيهذذس او ت قيمذذس او ترأليتذذس او 

 ا لذس. وإنمذذا   طلذ  فذي م ذذير  الثيذا  ألذوصي عقلذذس و را ذزل او  وافعذذس التشذر

ال م ذذية فث ذذ . وألعبذذاد  اخذذر ي تع ذذي العلمانيذذةي عذذزل و تعذذالى عذذن صكذذ  

 معلذون مذا  شذااون   لطان  بمنما ه  آلهذة انم ذه   فهذ خلقس. فليو لس عليه  س

 و ثكمون ما  ر دون  وال   ملون عما  معلون.

ذذا جذذاد  ا مذذا الشذذر عة اإلسذذالميةل ان  ومذذن ه ذذا تت ذذاق  العلمانيذذة ت اقء 

مهمة الشر عة ان ت ر  اإلن ان مذن اتبذاع الهذو  البشذر   إلذى اتبذاع الهذد  

يىۡ لأَۡيىََّاََ لث مَّلَجََلۡل}اإللهي  بما قال تعالىي  َِّ َهىيلَوََللََِّ َۡ ي لفَٱََِّّ لٱأۡلَۡمري ََ نََٖالم ي لَشري َكلَعلَ َٰ
ََُٰ

لَل َۡ لََللنَ ََ ن ِي ىىََّن{ٱلَّىى يِ َّامللَىىَكلفَىىٱۡعلَۡملأَةََّثىىيلفَىىنينللَّىىمۡل}ي ززز. وقذذال [18]ال اثيذذةي  ث  لنَۡسىىَِجي

                                              

  ل ذمر «ام القذر »  وهذو دسذالة ماج ذتير مذن جامعذة «العلمانيذة» ( هال ال قول من بتاب2)

  .مثمد قط ذستاألن عبد الرصمن الثوالي ألإشراف اا
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لٱ ََ ى لي ىدن لم ي َۡيىىري ىۡ ل ُي َىَ لَيََّغَٰ لٱََِّّ َي ى ثَّ َُّلمي لأََُّىى َۡ لَوَمى َي ىََّنلأَۡيىََّاََ ي ۡم  َِّ ي لنَِ َلََللنَۡهىىدي لَّللَّ لٱَّللَّ لَينَّ

} ََ ي ليثي
 .[50]القرصي  ٱۡلقَََّۡملٱلظََّٰ

الت ذذاق ي ان الشذذر عة مذذ ه  شذذامل لثيذذا  اإلن ذذان بلهذذاي فر  ذذة   ؤبذذد هذذاا

ا  ة     ية وسياسية  ثقافية واقترا  ة  مثليذة و وليذة. مواجتماعية  دوصية و

صابمذة علذى جميذا افعذال المكلمذين  والعلمانيذة بذال،  - بما قال المقهاا - وهي

ألذد مذن  ال ذماا  فذالبلها من خالل فل متها المقطوعة عن  تر د ان توجس الثيا 

 الردام.

 تق ي  العلمانيةي

ألال  بة لموقمهذا مذن  - والعلمانية  بما  رمها الباص ون  وبما هي في الواقا

 الد ن ق ماني

  .دعلمانية مثا  -1

 وعلمانية معاند . -2

التذذذي تتب اهذذذا  ول اودألذذذا الغرأليذذذة   «الليبراليذذذة العلمانيذذذة»فذذذااولى هذذذي 

و متذرر فيهذا ان تتب ذى الثر ذاا . « عال  الثرال»وامر كا  ومن  طل  عليه  

وصقذذو  اإلن ذذان ألرذذمة عامذذة  وم هذذاي الثر ذذة الد  يذذة  وصذذ  اإلن ذذان فذذي 

 .(3)االلتزام ألد  س

ودا ذذي ان العلمانيذذة ال  مكذذن ان تكذذون مثا ذذد  مذذا الذذد نل ان عذذزل الذذد ن 

                                              

تم ذا الطالبذاا « ام الثر اا»قال ع ها إنها  والتي  «العلمانية»( وما هاا  دا  ا ان فرن ا 3)

  دج  مرضس عليهن    هن  وال تق  مثا ذاالم لماا في مدادسها من ادتداا الث اب  ال

 ما هاا اامر. وإن بان القءاا المرن ي  ثك  للطلباا الم لماا في ال ها ة.
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س موقذ  ضذد إن ا.ا صيا    الم تما او تمر ي صياتس من الد ن  ليو موقم  عن صيا  

إنس  قوم على اتهام الد ن ألمنس ضرد ألالثيا  وخطر عليهذا  في ذ  إألعذا ل  الد ن.

عذذن توجيذذس الثيذذا  والتذذمثير فيهذذا  و  ذذ  ان تب ذذي الثيذذا  فذذي تشذذر عها  وفذذي  

تعليمها وفذي  ثقافتهذا  وفذي إعالمهذا  وفذي  تقاليذدها  علذى  يذر الذد ن. وم ذل 

  د ن الد ن و  رمس و قءي ألعزلتس. ا  ألل هو صك هاا الموق  ال  عد صيا   

بذل مذذا  قذالي إن هذذاا العلمانيذذة اخذ  واذذم  مذذن العلمانيذة ااخذذر   فهذذال ال 

إلذى  - توالي الد ن  بما ال تعا  س ألرراصة وع  . ومع ى هااي ان المر   مكن

ان  مذذاد  شذذعا رل  وان  ذذؤ ج فرا ءذذس الد  يذذة الش رذذية فذذي ةذذل  - صذذد مذذا

الم ذذاجد والك ذذا و والمعاألذذد اصذذثاب الذذد اناا  و مكذذن ان تبقذذى سذذلطانها.

 الم تلمة  تعبدون فيها.

التي تب تها دوسذيا الشذيوعية « العلمانية المادب ية»والعلمانية ااخر  هي 

ا مذن ا مثا ذد  ومن  اد في فلكس  فهس ال تق  موقم ذ «ال األ »واالتثا  ال وفيتي 

ألالبقذذاا  ولذذو  اخذذل جذذددان الذذد ن  ألذذل هذذي تعانذذدل وتطذذاد ل  وال ت ذذمح لذذس 

ذ االم  د او الك ي ةل انهذا تعذد الذد ن عذدو   ا لمكرتهذال فلذاا ال تكتمذي لهذا  نقيء 

ا  وإهالذذة ألعذذزل الذذد ن عذذن الدولذذة وعذذن الثيذذا   ألذذل تر ذذد القءذذاا عليذذس نها ي ذذ

 التراب عليس.

وقذذد تثذذاد ألعذذ  العلمانيذذاا التذذي تذذزع  انهذذا ليبراليذذة او   مقراايذذة صذذاو 

المادب ية  في معا ا  الد ن  ومقاومة  عاتذس  وخ ذ  فكرتذس. وسذ بين  العلمانية

 ذل، فيما ألعد.

ا آخذذر. فه ذذاك علمانيذذة جز يذذة  وعلمانيذذة شذذاملة   وقذذد تق ذذ  العلمانيذذة تق ذذيم 
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وهذذو تق ذذي  صذذد ق ا الذذدبتود عبذذد الوهذذاب الم ذذيرج المت رذذص فذذي هذذاا 

 الموضوع.

* * * 
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 العلمانية م و ة في الغرب الم يثي

د ةهرا العلمانية في الغرب الم يثي  و عذا إليهذا الممكذرون ااصذراد ولق

 ليتثردوا من سلطة الك ي ة الغرألية وبه وتها ودجالها  وألاألواتها.

قذد وقمذت مذا ال رافذاا « العرود الوسطى» وقد بانت الك ي ة فيما سمول

ضد العقل  وما ال هاالا الشا عة ضد العلذ   ومذا القذد   ضذد الثذد ك  ومذا 

ال مو  ضذد التثذرد  ومذا ال بذاا ضذد التطذود  ومذا الملذوك ضذد الشذعوب  

 قطاعيين ضد المالصين والم تءعمين في اادر.وما اإل

وال  مكن ان    ى التاد م ما ادتكبتس الك ي ة من م ذازد وصشذية فذي صذ  

العلماا المبذدعين  والممكذر ن ااصذراد  الذا ن انتهذوا فذي ألثذوثه  العلميذة إلذى 

ال  ما تواضا عليس دجال الك ي ة فذي الميز ذاا او الملذ، او الكيميذاا  نتا   ت 

ا ع ذذد اليونذذانيين مذذن قبذذل  وتب تذذس او ال غرافيذذا او نثذذو ذلذذ،  ممذذا بذذان سذذا د  

ا مذن الذد ن  ال ألثيذك اصذبح جذزا  « القداسذة» ا مذنالك ي ة  واضمت عليس لون  

 اتس.  وز اصد م ر  التمكير في م المتس او  ال رو  على م لم

برو ذذذة » وعلذذذى صذذذين بذذذان الم ذذذلمون  تثذذذدثون فذذذي بتذذذبه  الد  يذذذة عذذذن

المرذل فذي الملذل » ألب ااة و  ذر  بمذا دا  ذا األذن فيثذزم فذي بتاألذس« اادر

 قذذي  اا لذذة العقليذذة علذذى هذذال الكرو ذذة  وبذذال،  يذذرل مذذن علمذذاا « وال ثذذل

وهراقذة  ال،  وتعد هذاا القذول بمذر  ذن د الك ي ة تثاب  من  قول  ... الم لمين

 ا من الد ن.ومروق  

ومذا اقترفتذس مذن مذآث  واهذوال « مثذاب  التمتذي » ومن قرا شيق ا عن تذاد م
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تشي  لها نواصي الولدان  إلى صد مثابمة ج ذك العلمذاا ألعذد مذوته   والثكذ  

عليها ألاإلصرا   وإلى صد تعا   ااصياا م ه  ألرود ألشعة تقشعر مذن م ذر  

ى العذاد للممكذر ن الذا ن اذالبوا ألمرذل الذد ن من قرا ها اعط - ذبرها ااألدان

« إدهذاب» عن الم تما والدولة والثيذا  العامذةل ان فرذل الذد ن  ع ذي فرذل

الك ي ة التي بانت سوا عااب لل ا   وليو  ع ي ع د التممذلي فرذل   ذن و 

 عن  نيا ال ا !

لقذذد بانذذت الك ي ذذة تم ذذل اإلدهذذاب الذذد  ي  واإلدهذذاب المكذذرج  واإلدهذذاب 

ل ياسي  لكل من   طر في ألالذس فكذر  ال توافذ  عليهذا الك ي ذة  او ال تتمشذى ا

 ا  وما هي من الد ن في شيا.التي جعلتها      « ثقافتها المددسية» ما

ان  ت لرذذذوا مذذذن نيذذذر  - وللبشذذذر ة عامذذذة - وبذذان ال يذذذر للغذذذرب خاصذذذة

الهيم ذذة الك ي ذذة وجبروتهذذا  و  لعذذوا انياألهذذا الممترسذذة  وذلذذ، ألت ر ذذدها مذذن 

ولهذاا بانذت الرذيثة  على عقول ال ا  وضذما ره  واموصذاته  ألاسذ  الذد ن.

الشذذهير  لل مذذاهير فذذي ال ذذوداا الشذذعبية التذذي اسذذتعلت نيرانهذذا ه ذذا وه ذذاكي 

 !خر ق يوآاش قوا آخر مل، ألممعاا 

هذذا هذذو الم ذذو  ااول لظهذذود ال زعذذة العلمانيذذة فذذي الغذذرب  وهذذو م ذذو  

 «.م ط  التاد م»  مرضس

ال ذا د  فذي الغذرب  واشذهر  «م طذ  المل ذمة»  اك م و  آخذر  مرضذسوه

اشهر واعظذ  فيل ذوف فذي العرذود القد مذة  « ادسطو» فل مة هال المل مااي

فذذي الغذذرب   - فذذي العرذذود الوسذذطى - ا فذذي المذذداد  العقليذذةواب ذذره  تذذمثير  

 وصتى في ألال  الم لمين.
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  اج الذذا ن  قذذرون وهذذو مذذن المالسذذمة المذذؤلهين - وبانذذت فل ذذمة ادسذذطو

 ذر  ان و او العلذة ااولذى او المثذرك ااولي ال  ذدألر  - ألاالوهية وبماالتها

ا  ال مذا  لذ  فذي ا  وال  علذ  فيذس شذيق  امذر   - عال  الكذون والم ذا  - في هاا العال 

اادر وال ما   ر  م ها  وال ما   ذزل مذن ال ذماا  وال مذا  عذر  فيهذا  وال 

س الكاملة. فهو  ا   عن هاا العال   وما   رج فيس من اصذداث ا إال ذات عل  شيق  

ونذذوازل  ال  ثيذذي وال  ميذذت  ال   لذذ  وال  ذذرز   ال   مذذ  وال  رفذذا  ال 

 ءر وال   ما  ال  عطي وال  م ا  ال   رر وال   ال  ال  عذز وال  ذال. فهذو 

 ل العظمة في شيا في هاا الكون.اإلس عظي  في ذاتس  ولكن ال تمثير له

مبذاه  » فذي بتاألذس« و ذل   ودانذت» ولهاا قذال مذؤدا المل ذمة والثءذاد 

بس ألملذ، اإلن ليذز   ملذ، وال شذإنذس ا  ا إللس ادسطو مذن إلذس م ذكين!«ي المل مة

 ! ثك 

ان و خلذ   هال المل مة اثرا في العقلية الغرألية  التي اسذتقر فذي اعماقهذاي

ة  صذذذ عها ألمابي تهذذذا   م ذذذل صذذذانا ال ذذذاعأل م ذذذس العذذذال  وتربذذذس  ذذذدألر نم ذذذس

ا علذى هذال العقليذة ان تعذزل و وتروسها  ث  تربها تد ر نم ها! فل   كن  ر ب ذ

تعذذالى عذذن صكذذ  خلقذذس  إذ لذذيو مذذن صقذذس ان  ذذممره  او   هذذاه   او  ثلذذل لهذذ  

فهذ  آلهذة انم ذه  فذذي  و ثذرم علذيه   او  شذرع فذي شذذقون صيذاته  وعالقذاته .

 !فليو ك عليه  سلطان الثقيقة.

فاإلن ان ع ده  صيذوان  وإن  وهاا من ع ا   الت اق  في العقلية الغرألية.

قيذلي إنذذس صيذوان متطذذود! واإلن ذذان فذي الوقذذت ذاتذذس إلذس! او متملذذس  ال   ءذذا 

 ل لطان الرب ااعلى  وال ال  ااعظ .
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ثالذذك لظهذذود العلمانيذذة وقبولهذذا فذذي الغذذرب  وهذذو م ذذو    وه ذذاك م ذذو

ا  وإن بان ه ذاك ي الاج  د ن ألس الغرب عموم  الم يث« م ط  الد ن» مرضس 

هذذاا الم ذذو  هذذو مذذا جذذاا فذذي نرذذوص الد انذذة  افذذرا  ال  ذذد  ون ألذذمج   ذذن.

 الم ذذيثية نم ذذها مذذن قبذذول شذذطر اإلن ذذان شذذطر ن  وق ذذمة الثيذذا  نرذذمين!

نر  للد ن  وجهس و شرع لس ونر   للدولذة توجهذس وتشذرع لذس  او ألعبذاد  

  لقيرر  وبل م همذا  ترذرف فذي نرذمس  ال اإلن يل ذاتسي نر  ك  ونر

  ذذازع ا خذذر فيذذس. هذذاا ةذذاهر مذذا قالذذس الم ذذيح فذذي اإلن يذذلي  ع مذذا لقيرذذر 

 لقيرر  وما ك ك!

وممهوم هااي قبول الشربة ألين و وقيرر في تدألير امذر الثيذا   وتق ذيمها 

ي ألي همذذا  ليذذدألر بذذل م همذذا ال انذذ  الذذاج   رذذس م هذذا. وألذذالطبا سذذيكون ال ذذان

ج   ص قيرر هو الدنيا والثيا  والم تما وال لطان والدولذة  فلتتذرك لذس. اال

 وسيكون ال ان  الاج   ص و سبثانس هو الد ن وشقون الرو   فلتترك لس.

ا هو م ط  العلمانيةي ان ندع شقون الد ن والرو  ك  اج للك ي ة التذي اوه

التعميذذذد والرذذذلواا  تم ذذذل سذذذلطان و فذذذي اادر  تذذذدألرل ألمعرفتهذذذاي تذذذ ظ 

والطقو   ألما تذرال  وتعيذين الق ذو وتذرقيه  فذي مراتذ  الكه ذوا ألمذا  ثلذو 

أله  إلذى   انذة الم ذيح  وتثذك الها  وتبعك م ه  من تشاا إلى أللذدان العذال  ل ذ

ال ذا  علذى التبذرع ووقذذ  ااوقذاف علذى الك ي ذة وانشذذطتها  إلذى  يذر ذلذذ،. 

فيذس  بمذا تشذاا  وبيذ  تشذاا  ال  فهاا بلس من صقهذا  ومذن شذمنها ان تترذرف

 معق  عليها  وال دا  لثكمها.

اما شقون ال ياسة والثكذ   وشذقون الدسذتود والتشذر ا  وشذقون االقترذا  

واإل اد   وشقون الترألية والتعلذي   وشذقون ال قافذة واإلعذالم  وشذقون الثذرب 
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ا بلذذس مذذن شذذمن قيرذذر  اج مذذن شذذمن اشذذقون الثيذذا   فهذذ مذذنوال ذذل   و يرهذذا 

 لدولة  ومن اختراصها  وال شر ، لها في ذل،  وال  خل للد ن ألس.ا

 ألمقتءى عقيدت ا اإلسالمية. - نثن الم لمين - هاا الم ط  مرفور ع دنا

ا الكذذون  ال شذذر ، لذذس فيذذس  لذذس ملذذ، ال ذذمواا اهذذو مالذذ، هذذجذذل جاللذذس فذذاك 

واادر  ولس ما في ال مواا ومذا فذي اادر  ولذس مذن فذي ال ذمواا ومذن 

لاادر  ولس الثك  وصدل في هاا الكون  بمذا قذال فذي بتاألذسي في  ل}َيني ۡوىم لَيَلَّ ٱۡلح 

يل َّ ا ألمع ذى انذس المترذرف سواا ابان هاا الثك  بوني ذ [40  و وس ي 57اانعامي ] {َّللي

 - ا  ألمع ذى انذس هذوا تشذر عي  ا الثكذ  امذر  افي هاا الكون وفذ  سذ  س  ام بذان هذ

ا مر ال ذاهي  المشذرع لعبذا ل  المثلذل لهذ  والمثذرم علذيه . فذإذا قبذل  - وصدل

م ط  اإلن يل والم يثية ق مة الثيا  واإلن ذان ألذين و وقيرذر  فذإن م طذ  

ُۡلالقرآن واإلسالم  قولي إن قيرر وما لقيرر ك الواصذد ااصذدي  لَصىَاَّييل}ق ى لَينَّ

يل يلَرب  َّ يلَوَمۡحيَيَ لَوَمَثيَّييلَّللي لَوة س وي ََ ي لَثي ل لل162لٱۡلَََٰ لأَوَّ لَوأَةَىيو ىۡرخ  ليَكلأ مي
لَو يىََِٰ نَكللَىۡ َۖ ََللَشري

} ََ ي ۡسليثي  .[163  162اانعامي ] ٱۡلث 

هذو  ا.ومن ه ا  بان الرسول صرذص هذو قا ذد الذد ن  ود ذيو الدولذة مع ذ

الذذاج  ذذؤمه  فذذي الرذذال   و قذذو ه  فذذي الثذذرب  وال ذذل   و مرذذل أليذذ ه  فذذي 

 في شقونه  العامة.ال رومة  و ثكمه  

وبال، بان خلمذاأل الراشذدون دجذال  عذو   ودجذال  ولذة مع ذاي  متذون فذي 

 امر الد ن  و د رون امر الدولة.

نياألذة  ألمنهذاي« ال الفذة»وبال، عرف فقهذاا ال ياسذة الشذرعية فذي اإلسذالم 

 الد ن وسياسة الدنيا ألس. ةعن دسول و صرص في إقام
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 الثيا ي الم يثية ليو فيها تشر ا شقون

ومن ناصية اخر   ال تمل، الم يثية تشر ع ا ممرال  لشقون الثيا    ءذبط 

معامالتهذذا  و ذذ ظ  عالقاتهذذا  و ءذذا ااصذذول والمذذواز ن الق ذذط لترذذرفاتها. 

إنما هذي دوصانيذاا واخالقيذاا  تءذم تها مذواع  اإلن يذل  وبلمذاا الم ذيح 

ة  ووضذا ااصذول ج جاا عقيذد  وشذر عافيس. وذل،  على خالف اإلسالم  ال

لۡل}لثيا  اإلن ان من المهد إلذى اللثذدي  لَوةَزَّ ُ ي ى ىيلل يو  ُن يََٰ ِۡ ىَتلَّي
ََِٰ ٖ لَوي ىدن لَشىيۡلَُىيلَعلَۡيىَكلٱۡلوي

} ََ ي ۡسليثي لليۡلث  لَو  ۡشَر َٰ
 .[89]ال ثلي  َوَرۡحَثان

ولهاا  شمل التشر ا اإلسذالمي الثذالل والثذرام فذي صيذا  المذر   بمذا نظذ  

 ا ر  ااسر   ونظ  شذقون المبذا الا والمعذامالا فذي الثقو  والواجباا في 

الم تما ألين ال ا  ألعءه  وألع   بما ع ى ألشقون اإل اد  والمال وال ياسذة 

الشرعية  وبل ما  تعلذ  ألثقذو  الراعذي والرعيذة  وبذال، ألالعالقذاا الدوليذة 

 ألين اامة اإلسالمية  و يرها من اام  م المين ومثادألين.

الذذاج  ءذذ  فذذي ج باتذذس  بذذل مذذا  تعلذذ   «اه  المل ذذمةمبذذ» ا مذذا تءذذم ساوهذذ

إلذذذى بتذذذاب  «الطهذذذاد » ألثيذذذا  المذذذر  الم ذذذل  والم تمذذذا الم ذذذل   مذذذن بتذذذاب

   ومن آ اب اابل والشرب  إلى أل اا الدولة.«ال ها »

امذذا الم ذذيثي  فلذذيو ع ذذدل م ذذل هذذاا التشذذر ا   رجذذا إليذذس  و ثكذذ  ألذذس  او 

ا وال  ثذتك  إليذس. فالم ذذيثي  إذا صكمذس  قذذانون مذدني وضذذعي  ال   ذزع  ب يذذر 

ل انس ال  عطل قانون   ا فرضس عليس    ذس  وال  شذعر ألالت ذاق  ألذين عقيدتذس قليال 

وواقعس  بما  شعر ألس الم ل  الذاج  وجذ  عليذس إ مانذس ألذاك ودسذولس االصتكذام 

َللقَىَّۡلَيةََّثىيلَمىيَنل}إليهما فيما شرعا  وال ذما والطاعذة لمذا امذرا ألذس او نهيذا ع ذسي 
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للييَۡحو َمل َۡيىَُه ۡملأَنلنَق َّل ىَّامل ۦۡي يلَوَرس َّلي لَيذَال  ع ََّاملَيلَ لٱَّللَّ ََ ُيي ۡؤمي ئيىَكلٱۡلث 
َ لََٰ َُىي لَوأ وم َۡ ََ َُيلَوأَ َۡ َسىثي

َّنَل ۡفليح   .[51]ال ودي  {ي م لٱۡلث 

 ليو لإلسالم سلطة    ية ألاألو ةي

 ولتذس عذن    ذس  على ان الم يثي إذا فرلت العلمانية    س عذن  ولتذس  او 

ال  ءذذيا    ذذس  وال تذذزول سذذلطاتسل ان لد  ذذس سذذلطة ألالمعذذل قا مذذة  لهذذا قوتهذذا 

ومالهذذذا ودجالهذذذا. فه ذذذاك سذذذلطتان ألالمعذذذل فذذذي الم ذذذيثيةي ال ذذذلطة وخطرهذذذا 

  وال لطة الدنيو ذة  و م لهذا الملذ، «اإلبليرو » الد  ية  و م لها الباألا ودجال

فذإذا انمرذلت الدولذة  اعذوان سذلطتس.او د يو ال مهود ذة ودجذال صكومتذس  و

ذذا  فذذي ةذذل سذذلطتس القو ذذة الغ يذذة المتمك ذذة   عذذن الذذد ن ه ذذاك  ألقذذى الذذد ن قا م 

تعمذل فذي « مذن الرهبذان والراهبذاا والمبشذر ن والمبشذراا» وألقيت جيوشها

وهذاا أل ذالف مذا لذو  م االتهذا الم تلمذة   ون ان  كذون للدولذة علذيه  سذلطان.

فذإن ال تي ذة ان  بقذى الذد ن ألغيذر سذلطان  ؤ ذدل  وال فعلت  ولة إسالمية ذلذ،  

 «.إبليرو » قو  ت  دل  صيك ال ألاألو ة لس وال به وا وال

علمانيذذة « بمذذال اتذذاتودك» وهذذاا مذذا صذذدث فذذي تربيذذا الم ذذلمة صذذين اعلذذن

بما فرل ذل، الكاتذ  المغرألذي  وفرل الد ن ع ها. الدولة  وفرلها عن الد ن.

 «.المغذذرب الم ذذل  ضذذد الال   يذذة» الكتذذاني فذذي بتاألذذسالم ذذل  ااسذذتاذ إ د ذذو 

ذذا   30إن الت رألذذة التربيذذة خذذالل »  قذذول ااسذذتاذي ذذا  70اب ذذر مذذن »عام  عام 

  اقامذذت الذذدليل علذذى ان تطبيذذ  هذذاا ال ظذذام فذذي  ولذذة إسذذالمية  مع ذذال «ا ن

القءاا علذى اإلسذالم  بعقيذد  صيذة مز هذر   ودسذالة إن ذانية خالذد   ذلذ، ان 

ما العلذ  ألمنذس ال  وجذد  - لثكومة من ال لطة الد  ية  ومن صبغة الد نت ر د ا

ال  - بما هو الشمن في الم ذيثية - في الم تما اإلسالمي من  م ل هال ال لطة
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  ع ي إال انقرار سلطة الد ن اإلسالمي ألالمر .

وهاا عين ما صدث في تربيا  فإن الكمذاليين ع ذدما فرذلوا  ولذته  عذن بذل 

ل   كونوا دا بين فعذال  فذي وجو هذا  ولذال، عمذدوا إلذى إنشذاا «    ية» سلطة

إ اد  صذغير  للشذذقون الد  يذة  تشذذرف علذى الم ذذاجد  وهذي المظهذذر الوصيذذد  

ل اإل اد  ل  تكن لهذا اج سذلطة اهي ان ه ومن البد الاج ألقى لإلسالم في تربيا.

 ال من ااصذوالألث - قا مرلثة صكومية صرفة  وال  مكنا   يةل انها في الو

الروصيذذذة العظيمذذذة فذذذي العذذذال  « الباألذذذا» مقادنذذذة نمذذذوذ هذذذال اإل اد  أل ذذذلطة -

ذذذذا - الم ذذذذيثي  وسذذذذلطاتس الم ذذذذتقلة فذذذذي إ اد  الك ذذذذا و والمؤس ذذذذاا  - تمام 

 والمرالح الم يثية بلها.

  إذا بذذذان    ذذذ   مذذذا «ال   يذذذة الدولذذذة»ان نظذذذام  ومذذذن هذذذاا  تءذذذح ل ذذذا

ها  وإنما  ثد  اختراصذاتها ألال  ذبة لل ذلطة الم يثية  وال  قءي على سلطت

ا - الدنيو ة  فإن هاا ال ظام  تعادر ا  - تمام  ما ابيعة اإلسذالم  و كذون خطذر 

ا عليذس  ألوصذمس شذر عة باملذة للثيذا   و عطذل اجهزتذس المتثربذة  عذن  مباشر 

 القيام ألوةيمتها  و ثيلس ألالتالي  إلى عاامة وجدانية نا مة في قلوب ال ا .

 «الت رألذة التربيذة»،  فإن المغرب العرألذي الم ذل   لذن   ذمح ألإعذا   ولال

  إال ع ذذدما تر ذذ  شذذعوألس فذذي « كيذذاإل»فذذو  اداضذذيس الطذذاهر   ولذذن  رذذبح 

الت لي عن عقيدتها وإ مانها  والت كر لتاد  ها ودسالتها  وهاا ما ل  ت ذمح ألذس 

لمكر ذة فذي لالستعماد في الماضي  ولن ت مح ألس للا ن وقعوا تثت سذيطرتس ا

 .(4)الم تقبل  ألإذن و

                                              

 .(94  93ص) «  ضد الال   يةالمغرب الم ل»( 4)
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والواقا  ان هاا ليو موق  المغرب العرألي الم ذل  وصذدل  ألذل هذو موقذ  

ذذا  وموقذذ  العذذال  اإلسذذالمي بلذذسل ان م طلذذ   المشذذر  العرألذذي الم ذذل  ا ء 

 ال ميا واصد  والوجهة واصد   وال طر عليه  واصد.

* * * 
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 العلمانية م اقءة لإلسالم

ا. وال ا مثا ذد  ال تقذ  مذن اإلسذالم موقم ذ - ألالممهوم الاج شرص ال - العلمانية

بمذذا زعذذ  ألعذذ  العلمذذانيين العذذرب. فهذذاا ألال  ذذبة  «مثا ذذد »  مكذذن ان تكذذون

 لإلسالم م تثيل  وإن بان ألعءها قد تكون اخ  من ألع .

إن اإلسالم  واجهها ألشمولس لكل جوانذ  الثيذا  اإلن ذانيةي ما  ذة ومع و ذة  

 اعية  وهي ال ت ل  لس ألهاا الشمول  فال ممر من الردام ألي هما.فر  ة واجتم

إن ال ررانية قد تقبل ق مة الثيا  واإلن ان شطر ني شذطر للذد ن  وشذطر 

للدولذذذة  او ألتعبيذذذر اإلن يذذذلي شذذذطر ك وشذذذطر لقيرذذذر  فتعطذذذي مذذذا لقيرذذذر 

 ذان لقرير  وما ك ك! اما اإلسالم  فير  الثيذا  وصذد  ال تت ذزا  و ذر  اإلن

ا ال   مر   و ر  ان و هذو دب الثيذا  بلهذا  ودب اإلن ذان بلذس  ا واصد  بيان  

س مذذا فذذي ال ذذمواا ومذذا فذذي اادر  ومذذن فذذي ا ك. فلل ذذفذذال  قبذذل قيرذذر شذذر ك  

ال ذذمواا ومذذذن فذذذي اادر  وقيرذذذر ومذذا لقيرذذذر  بلذذذس كل فذذذال   ذذذوز ان 

 .  تولي على جزا من الثيا   و وجهها  ألعيد ا عن هد  و

إن اإلسالم  مألى إال ان  وجذس الثيذا  بلهذا ألمصكامذس ووصذا ال  وان  رذبغها 

َۡل}ألربغتس  وهي صبغة و   َُانللَوَم ِۡ ى يلصي لٱَّللَّ ََ ى لمي  َ   و ءذمي [138]البقذر ي  {أَۡحَسى

عليها من دوصس الرافية  وهي دو  دألانيذة الغا ذة  اخالقيذة الم ذزع  إن ذانية 

 المءمون.

فذي دصلذة  - ألتوجيهذس وتشذر عس - ان  رذث  اإلن ذانوال  قبل اإلسالم إال 
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 .(5)الثيا  م ا ان  ولد  وإلى ان  موا  ألل قبل ان  ولد  وألعد ان  موا

ال عمد   وان  كذون لذس م هذا  وال  رضى اإلسالم ان  كون في الثيا  فءلة

   وعليس الطاعة واالتباع!«القيا  » الهام  ال الرل   وان  كون لغيرل

إن ابيعة اإلسالم ان  كون قا د ا ال مقو  ا  وسيد ا ال م ذو  ال انذس بلمذة و  

َيلٱۡلَ ۡليَيَوَمليَثا ل} يليي  .« علو وال  على» ل ولهاا فهو[40]التوألةي  {ٱَّللَّ

ا   ذذمتمر ألممرهذذا  و  تهذذي هذذا لوالعلمانيذذة تر ذذد مذذن اإلسذذالم ان  كذذون تاألع ذذ

ذا والم طقذي والتذاد  ي  آمذر  أل هيها  ال ان  مخذا موقعذس الطبيعذي  ا ناهي ذا  صابم 

 ها   ا.

ا فذي الموالذد والمذآت   فذي  نيذا  إنها تبادبس وترضى ع س  إذا ألقذى مثرذود 

الددوا   والم اذ    في عال  ال رافذة وااسذااير. امذا ان  تثذرك و ثذرك  

و م ذر الطاقذاا  و ءذيا العقذول  و لهذ  و وجس الشباب  و قو  ال مذاهير  

الرجال  و ءذبط م ذير  الم تمذا ألذالث   و ر ا ااألطال  و رألي  المشاعر 

و قي  ألين ال ا  المواز ن الق ط  و وجس التشر ا وال قافذة والترأليذة واإلعذالم  

و عل  ال ذا  ان  ذدعوا إلذى ال يذر  و ذممروا ألذالمعروف  و  هذوا عذن الم كذر  

 ية ألثال.فهاا ما ال ترضى ع س العلمان ... و قاوموا االنثراف والم ا 

تر ذد العلمانيذذة مذذن اإلسذالم ان  ق ذذا ألذذربن او زوا ذذة لذس فذذي ألعذذ  جوانذذ  

الثيا   ال  ت اوزها وال  تعداهال وهاا تمءل م ها عليسل ان ااصل ان تكذون 

                                              

ذا وتوجيهذاا  تتعلذ  ألذال  ين فذي ألطذن امذس  واخذر  تتعلذ  ألالميذت ألعذد 5) ( ان ه اك اصكام 

مذذن بتاأل ذذا « الشذذمول»إلذذم  انظذذر فرذذلي  ... وفاتذذس  م ذذل   ذذلس وتكمي ذذس والرذذال  عليذذس

 «.ال را ص العامة لإلسالم»
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 ألال مزاص  او شر ،!الثيا  بلها لها  

 في اإلذاعة او في التلماز! «ألالثد ك الد  ي» فعلى اإلسالم ان  ق ا

 في الرثيمة  وم ال معة. «ألالرمثة الد  ية» وان  ق ا

 في ألرام  التعلي  العام. «ألثرة الترألية الد  ية» وان  ق ا

 في قوانين الدولة. «ألقانون ااصوال الش رية» وان  ق ا

 في مؤس اا الم تما. «ألالم  د» وان  ق ا

 في اجهز  الثكومة. «ألوزاد  ااوقاف» وان  ق ا

عي يذس إلذى مذا هذو اب ذر مذن ذلذ،. ألذل عليذس ان  عليس ان  ق ا ألذال،  وال  مذد

مذذن هذذال  زجذذي مذذن الشذذكر اجزلذذس للعلمانيذذة  التذذي اتاصذذت لذذس ان  طذذل ألراسذذس 

 ال وافا  او تل، الزوا ا!

 ذذرف  ان  كذذون لذذس م ذذر  دبذذن فذذي الثيذذا   وهذذو  - ألطبيعتذذس - واإلسذذالم

علذى العلمانيذة  وهذو  موجس الثيذا  وصذانعها.  ذرف  ان  كذون م ذر  ضذي 

 ص  الداد!صا

ان  - فذذي اب ذذر مذذن م ذذال - ألذذد ومذذن ه ذذا  رذذطدم اإلسذذالم ألالعلمانيذذة  وال

 رذذذطدم ألهذذذا فذذذي بذذذل شذذذعبة مذذذن شذذذع  تعاليمذذذس اادألذذذا الر ي ذذذيةي العقا ذذذد  

 والعبا اا  وااخال   والتشر ا.

* * * 
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 العلمانية والعقيد 

علذذى العلمانيذذة الليبراليذذة ال ت ثذذد ال انذذ  العقذذدج فذذي اإلسذذالم  وال ت كذذر 

م ذل  ألذس ع ذدها   اال ا  ان  ؤم وا ألاك ودسولس واليوم ا خر  انطالق ا من مبد

وهو تقر ذر الثر ذة الد  يذة لكذل إن ذان. فهذاا صذ  مذن صقوقذس  اقرتذس المواثيذ  

 الدولية  ومءت عليس الدساتير الثد  ة. هاا من ال اصية ال ظر ة على ااقل.

ال  كتمذي ألذمن تكذون عقيدتذس م ذر    « اد اإلسذالم»ولكن اإلسالم في  ادل 

ا بالم دداا وال موم البيءاا.  شيا م مو  ألس  وليو مثظود 

لهذذ  األ ذذذاا إنذذس  ر ذذد ان تكذذذون عقيدتذذس دو  الثيذذذا   وجذذوهر الوجذذذو   وم  

الم تمذذا  وان تكذذون اسذذا  التكذذو ن ال م ذذي والمكذذرج افذذرا  اامذذةل وألعبذذاد  

اإلعالم  والتشذر ا والتقاليذد  فذي اخر   تكون مثود الترألية وال قافة  والمن و

 الم تما بلس.

إن اإلسالم  غر  في نمو الطمل  م ا نعومة اةافرل  عقيد  التوصيد  التذي 

تثرد اإلن ان من العبو  ة لكل ما سو  ول من العبو  ة للطبيعذة  والعبو  ذة 

للثيذذوان  والعبو  ذذة لل ذذن  والعبو  ذذة للبشذذر  والعبو  ذذة للث ذذر  والعبو  ذذة 

هذذو  الذذ مو  والعبو  ذذة اج اذذا وا عبذذدل ال ذذا  مذذن  ون و  وإفذذرا  و ل

  تعالى ألالعبا   لس  واالستعانة ألس  وصدل ال شر ، لذسل بمذا تعلذ  ذلذ، مذن سذود

َۡل}الماتثة  التي  قرأها الم ل  في بل صذال ي  لةَ ََ ََلَينَّىي َ للِ ىد لَوَينَّىي ي َي ]الماتثذةي  {ةَۡسىَِ

5]. 

 ولد لس امل  ذبر او ان ى  مطال  ألمن  ؤذن فذي اذنذس ألل إن الم ل  م ا ان 
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وبلمذذذة التوصيذذذدي  «و اببذذذر ... و اببذذذر»اليم ذذذى  اج   ذذذمعس بلمذذذة التكبيذذذر 

  «ا دسذذول وواشذذهد ان مثمذذد  »  وبلمذذة الرسذذالةي «اشذذهد ان ال إلذذس إال و»

صذين وإن ل   كن المولذو   عذي ذلذ،  ولكذن لذال، إ ثذال و اللتذس فذي الم ذتقبل  

  عل  ان اول بلمة ارقت سمعس  هي بلمة التوصيد.

بما  عل  ان آخر بلمة   معها الم ل   وهو علذى فذراا المذوا  هذي بلمذة 

 ا ء ا. - التوصيد

فهذذو   ذذتقبل الثيذذا  ألالتوصيذذد  و و عهذذا ألالتوصيذذد  وهذذو مذذا ألذذين االسذذتقبال 

ا ألها  و اعي ا إليها.  والو اع   عي  لرسالة التوصيد  ملتزم 

لذيو م ذر  بلمذة تقذال  او شذها    - الاج هذو جذوهر اإلسذالم - ن التوصيدإ

ال اتعلذذن. إنذذس ات ذذال فكذذرج  ونم ذذي  وخلقذذي  وعملذذي   مذذرر علذذى الم ذذل ي 

ا.ا  وال  ت ا  ير و ولي   بغي  ير و دأل    ا  وال  بتغي  ير و صكم 

اسذذا  الثر ذذة الثقيقيذذة  إذ ال صر ذذة لم تمذذا ات ذذا ألعءذذس  - ألهذذاا - وهذذو

ألعء ا ادألاأل ا مذن  ون و  سذواا بذان هذؤالا اادألذاب مذن دجذال الملذ،  م ذل 

{فَقَىيَللأَةَىيول}فرعون  الاج قال لل ذا ي  ام مذن دجذال  [24]ال ازعذااي  لَر َّو ىم لٱأۡلَۡعلَى َٰ

مذا شذااوا   ون إذن مذن الد ن  الا ن صرموا على ال ا  ما شااوا وصللذوا لهذ  

ىيلو تعالى  بما قذال القذرآن عذن اهذل الكتذابي  ىَُه ۡملأَۡر َي ن ۡيََِٰ ىِ َواملأَۡحَِىيَري ۡملَور  ََ }ٱََّّ

لٱ َل  وني يلوَلم ي لَمۡرنََم{َّللَّ ََ يَحلٱۡ   .[31]التوألةي  ٱۡلَثسي

وسذذواا اعلذذن هذذؤالا المؤلهذذون هذذال الرألوأليذذة للبشذذر ألمل ذذ ته  واقذذواله   ام 

ممادساته  واعماله   بما هو الغال   فال تي ذة واصذد   وهذو اسذتعبا  اعل وها أل

 البشر للبشر.
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ولهاا بانت دسا ل ال بي صرص إلى قيرذر و يذرل مذن ملذوك اادر  

ُۡل}ت ت  ألهال ا  ة الكر مةي  لَمليَثىٖالَسىََّاَ ي لق  ىتيلََََّىيلََّۡاملَيلَى َٰ ََِٰ َُلٱۡلوي َأَۡي للنََٰ ل َۡيََُُىيلَو َۡيىَُو ۡملأََلَّ

ِ ىىدَلةَل لَشىىيۡلَۡ ۦۡي ل يىى ََ َلَوََللة ۡشىىري لٱَّللَّ ىىَِلل نللَيَلَّ َي َّ َۡليلَوََللنَِ ل  و َ ىَى ىىيلم ي ًضىىيلأَۡر َي ن َۡ ىىَُيل َ لض  يلني ]آل  {ٱَّللَّ

 .[64عمراني 

وعذذرف ذلذذ، الم ذذلمون ااوا ذذل  فقذذال دألعذذي ألذذن عذذامر ددد لرسذذت  قا ذذد 

بذا   و إن و األتع  ا  ل  ذر  ال ذا  مذن عبذا   العبذا  إلذى ع» جيوا المر ي

 .«... وصدل

اسا  اإلخاا الثقيقي ألين البشذرل فاادألذاب ال  ؤاخذون  - بال، - والتوصيد

 العبيد  إنما  تآخى العبا  امام دب العبا .

صرذص   ألذر بذل صذال   بمذا دوال اصمذد واألذو  وقد بان من  عذاا ال بذي

اللهىىملر ُىىي،لوربلمىىُلشىىي ،لأةىىيلشىىهيدلأةىىكلأةىىِۚلالىىرب،لوحىىدَلَلل»  او ي

لك.لاللهملر ُيلوربلمُلشي ،لأةيلشهيدلأنلمحثدًالعِدَلورسَّلك.للشرنك

 .(6)«اللهملر ُيلوربلمُلشي ،لأةيلشهيدلأنلالَِي لملهملأخَّة

 وألهاا وضا ااخو  في المرتبة التالية للشها تينل انها ثمر  لهما.

اسذذا  الم ذذاوا  الثقيقيذذة ألذذين البشذذر فذذإن المتذذملهين فذذي  - بذذال، - والتوصيذذد

 ال  ت اوون ألمن  ؤلهونه     ث ون له  خاشعين.اادر  

اما عقيد  التوصيد  فت وج ألين ال ا  جميع ا  ألاعتباد عبذو  ته  لذرب واصذد 

إلى جواد أل وته  اب واصد. وقد اعلن ال بي صرص ذلذ، فذي ص ذة الذو اع  

                                              

 ن ادق .( عن ز د أل1508(  واألو  او  )4/369دوال اصمد )( 6)
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نهىىيلالُىىيس،لَنلر وىىملواحىىد،لوَنلأ ىىيممليلأنىى» علذذى داو  ااشذذها   وقذذالي

وآ ملمَلَّراب،لَللفضُللَر يلعلى لعجثىي،لوَللأل ىي للواحد،لملوملآل م

لأَمۡل}. (7)«عل لأسَّ ،لََلل يلِقَّ  و مۡلَرمَلَينَّ يلأََّۡقَغَٰ ُدَلٱَّللَّ  .[13]الث رااي  {و ۡملعي

عذن مرتبذة العبو  ذة قيذد شذعر . نم ذس صتى ال بي صرص نم س  لذ   رفذا 

ذا  وال نرذ  إلذس  وال ثلذك إلذس. ألذل خاابذس «عبد و ودسذولس» فهو   لذيو إله 

لَيةََّثيَلو تعالى ألقولسي  ُۡ لأَةََّثىأَةَيول}ق  لَيلَىيَّ َ ىۡنل و ۡملن ىََّح َٰ ىدٞلل ََشٞرلم ي حي لَوَٰ ٞۡ ى ه و ىۡملَيلََٰ
]الكهذ ي  {يَلَيلََٰ

. وصذاد امتذس مذن الغلذو  الذاج سذذقط فذي هوتذس اصذثاب اا  ذان ال ذذاألقة  [110

مثىيلأَىرخلالُرىير لعيسى ل ىَلمىرنم،لولوىَلقَّلىَّا لَللَّطروةي،ل» فقالي

 متم  عليس.. «عِدلهللالورسَّلۡ

 مذان ألت ز ذس و تعذالى إلوما تمرع ع هذا مذن ا - عقيد  التوصيد - هال العقيد 

عذذن بذذل نقذذص  ووصذذمس ألكذذل بمذذال  ومذذن اإل مذذان ألمال كتذذس  وبتبذذس ودسذذلس  

 اول  للثيا  اإلسالمية.واليوم ا خر      ان تكون المله  ااول  والموجس ا

  ولذيو م تمع ذا سذا ب ا  وعقيدتذس (8)فالم تما الم ذل   م تمذا عقيذد  وفكذر 

ىِۡل}وفكرتس هي اإلسذالم  في ذ  ان ترذبي الثيذا  ألذسي  لصي ََ ى لمي  َ لأَۡحَسى َۡ يلَوَمى َُاَلٱَّللَّ

ِيد وَن{ للَۡ ۖلَعَٰ  َ لَوةَۡح
َ َُان ِۡ يلصي  .[138]البقر ي  ٱَّللَّ

اإلسالمية في الم تما الم ل       اال تكذون  ون وضذا إن وضا العقيد  

العقيذذد  المادب ذذية فذذي الم تمذذا الشذذيوعي  فهذذو  راهذذا اسذذا  فل ذذمتس ال قافيذذة  

 واالجتماعية وال ياسية.

                                              

 ي دوال اصمد ودجالس دجال الرثيح.ي( عن األي نءر   وقال الهي م5/411دوال اصمد )( 7)

 .«مالمح الم تما الم ل  »من بتاب  «العقيد  واإل مان»انظري فرل  (8)
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وهذذو فذذي قلذذ   ادل وعذذز  - وال  قبذذل فذذي م تمذذا م ذذل   ان  كذذون اإلسذذالم

بما ال صر  علذى  م ر  شيا ممذون فيس  ال  باد على من آمن ألس  - سلطانس

من تربس. فالد ن ك والوان لل ميا  بمذا قذالوا! فمذن واجذ  الم تمذا الم ذل ي 

ان  ثر  العقيد   و عمل على ت بيتها وإشاعتها  و قذاوم الذر   ع هذا  ألالوقا ذة 

َأَنََّهىيل} صتى ال تقا  وألالعال  إذا وقا شيا م ها  بما قال تعذالىي لَ اَمُ ىَّاملنََٰ ََ ن ِي ٱلَّى

لفََسََّۡفلنَۡأَّييلٱَّللَّ ل يقََّۡلَمَلنَرۡل ۦۡي نُي ُو ۡملَعَل ي لَّىا لمٖلََّدَّلمي ََِّّةَۡ َۖلأَذي َِّه ۡملَون حي لَعلَى لللن حي ََ ُيي ىۡؤمي ٱۡلث 

يف ََّنللَََّۡماَلََلَئيمٖل ََ يلَوََللنَ لٱَّللَّ ُي د وَنلفييلَسِيي هي لن َجَٰ ََ ن فيري
ة لَعلَ لٱۡلَوَٰ زَّ  .[54]الما د ي  {أَعي

وإن قبلذذت عقيذذد  اإلسذذالم نظر  ذذا او  - العلمانيذذةومذذن ناصيذذة اخذذر   نذذر  

تذذرف  مذذا ت ذذتلزمس العقيذذد  مذذن معت قيهذذا  ومذذا توجبذذس علذذى األ ا هذذا  - بالمي ذذا

 ا  ألمقتءى اإل مان. وذل، ألين واضح في امر ن اساسينيإ  األ ا صتم  

دف  ات اذ العقيد  اساس ذا لالنتمذاا والذوالا  فهذي ال تقذي  للراألطذة  أولهثي 

ين  طذالد  ية وزن ا  ألل تقذدم عليهذا داألطذة الذدم والع رذر  وداألطذة التذراب وال

 واج داألطة اخر .

ا لتوجيذس القذرآن  الذاج  قذي  ااخذو  علذى اسذا  ا  مذان إلوهاا م اق  تمام 

ُ ىىََّنلَيةََّثىىيل}والعقيذذد ي  ۡؤمي ىىي{فَأَۡصىى}  [10]الث ذذرااي  َيۡخىىََّٞة{ٱۡلث  ةن َلَيۡخَََّٰ ۦۡي َثِيىى َۡ ي ]آل  َِۡحِ مل ُي

 .[103عمراني 

ك ودسذذولس وجماعذذة المذذؤم يني  - قبذذل بذذل شذذيا - و  عذذل والا المذذؤمن

ىىيَّو م ل} ةَلَون ۡؤَّ ىىََّنلَيةََّثىىيلَولي ىىلَََّٰ ىىََّنلٱلرَّ لن قييث  ََ ن ِي لَ اَمُ ىىَّاملٱلَّىى ََ ن ِي ةَلٱَّللَّ لَوَرس ىىَّلۡ  ۖلَوٱلَّىى َمىىََّٰ ٱلزَّ

َ ىىىََّنل مي ىىىۡملَرَٰ يلي ىىىم لل55َوي  ىىىۡزَبلٱَّللَّ لحي لَ اَمُ ىىىَّاملفَىىىنينَّ ََ ن ِي َلَوَرس ىىىَّلَۡ ۖلَوٱلَّىىى لنََِىىىََّلَّلٱَّللَّ َوَمىىَى

ليِ ََّن{  .[56  55]الما د ي  ٱۡلََُٰ
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ا تعادضذذت مذذا داألطذذة ذو لغذذي بذذل داألطذذة  مهمذذا  كذذن قرألهذذا وقوتهذذا  إ

لَ امَل قذول تعذالىي  اإل مان  صتى داألطة ااألو  والب و  وااخو . ََ ن ِي َأَنََّهىيلٱلَّى ُ ىَّامل}نََٰ

ىىِ َواملَ ا َىىيََ م مۡل َي َّ لٱۡسىىََِحََِّّاملٱۡلو ۡفىىَرلَعلَىىََللََِّ ةَو ۡملأَۡولييَىىيََ لَيني لنََِىىََّلَّه مللَوَيۡخىىَََّٰ لَوَمىَى َي  ىى نَثَٰ  لٱۡۡلي

ىَّنَل ليث 
ئيَكلي م لٱلظََّٰ

َ لََٰ ُو ۡملفَأ وم ىد لقََّۡل}. [23]التوألذةي  {م ي لََّجي ىيلن لَلَّ لمن ىري لٱأۡلَخي يلَوٱۡليَىَّۡمي ُ ىََّنل يىٱَّللَّ ۡؤمي

َلَوَرس ىىىَّلَۡ ۖلَولَىىىَّۡلَمىىىية ََّاملَ ا َىىىيََ ي ۡملأَۡولأَۡ َُىىىيََ ي ۡمل لَحىىىيَ َّلٱَّللَّ َۡ ةَه ۡملأَۡولن ىىىََّاَ َّوَنلَمىىى أَۡولَيۡخىىىَََّٰ

وحٖل لَوأَنَّدَي مل ير  ََ نَثَٰ م لٱۡۡلي ئيَكلَمََِتلفييلق ل َّ يهي
َ لََٰ لأ وم ۡم  يَرََّه  ۡ لَعشي ُۡ  .[22]الم ا لةي  {لم ي

  الذاج ألذرط مذن األيذس  س ذوو ءذرب القذرآن مذ ال  ألذمألي اانبيذاا إألذراهي  

صذذين تبذذين لذذس انذذس عذذدو ك تعذذالى  وبذذال، ألموقمذذس هذذو والذذا ن آم ذذوا معذذس  مذذن 

لقَىدۡل}قومه  صين بمروا ألذاك وصذا واي  ََ ن ِي يَملَوٱلَّى يي لَميةَىِۚۡللَو ىۡملأ ۡسىََّةَلَحَسىَُٞالفيىَيلَيۡ ىَرَٰ

يلَمفَۡرةَيل يو ۡملَو َدَال َيۡلَمََۡ َۖل لٱَّللَّ َل  وني ِ د وَنلمي َۡ يلََّ ثَّ ُو ۡملَومي املمي ؤ 
َ ۡملَيةَّيل  َرَ َٰ هي ََُُىيللَيۡذلقَيل َّاملليقََّۡمي

لَّ ؤۡلوَل لأَ َدًالَحَِّ َٰ َضيَ   ُۡ َوة لَوٱۡلَِ يلَوۡحىدَُ َۖ{ َۡيَُو م لٱۡلََدََٰ ُ َّامل يٱَّللَّ . بذال، قذال و [4]الممتث ذةي  مي

لَيةَّىۡ ل}ى ل و  عن األ س من صذلبس  لمذا تمذر  علذى دألذسي تعال ُ ىَّح  لقَىيَللنََٰ َۡ ى لمي ََ ۖللَىۡي

لَصَٰل َُلَغۡير  لَيةَّۡ ۖلَعَث  .[46]هو ي  {ليحٖلأَۡيليَكَ

و ثذذاد المذذؤم ين مذذن ات ذذاذ اعذذداا و اوليذذاا فذذي آ ذذاا ب يذذر   و شذذد  فذذي 

لنََِىََّلَّه لذل،  صتى  كا   عذدل د   عذن   ذن وي  ى}َوَمَى ه مۡلملم ي ُۡ ى ]الما ذد ي  {ُو ۡملفَنيةَّىۡ ۖلمي

َأَنََّهيل}  و قول ألعدهاي [51 لفََسىنََٰ ۦۡي نُيى ل ي ُو ۡملَعَى لَ اَمُ َّاملَمَلنَۡرََّدَّلمي ََ ن ِي ََّۡفلنَىۡأَّييلٱَّللَّ لٱلَّ

لَّا ل يقََّۡمٖل ََِّّةَۡ َۖلأَذي َِّه ۡملَون حي فيريلَعلَ لللن حي ة لَعلَ لٱۡلَوَٰ زَّ لأَعي ََ ُيي ۡؤمي ََلٱۡلث   .[54 د ي ]الما {ن

وال  ذذرخص فذذي شذذيا مذذن ذلذذ،  إال فذذي صالذذة الءذذع   التذذي ال ت ذذد فيهذذا 

جماعذذة المذذؤم ين ألذذد ا مذذن إةهذذاد التقيذذة للكذذافر ن  وذلذذ، اسذذت  اا مذذن القاعذذد  

ل}العامة.  قول القرآني  ِي َي َّ لنَِ لَلَّ لَوَمَى َََ ُيي ىۡؤمي لٱۡلث  ل  وني َى لأَۡولييَىيََ لمي ََ ن فيري ُ ََّنلٱۡلَوَٰ ۡؤمي ٱۡلث 

م م لٱنَۡفََل ر  لَون َحىِ ي
ىان  ه ۡملَّ قَغَٰ ُۡ َّق َّاملمي َلأَنلََِّ لَيَلَّ يلفييلَشۡي   لٱَّللَّ ََ لمي ََ ليَكلفَلَۡي

لذََٰ لَوَيلَى لَّللَّ لةَفۡلُۡ َسىۡ ۖ 
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ىير ل يلٱۡلَثري . وا  ذذة تذدل علذذى ان الوال ذة تع ذذي االنترذاد لهذذ  [28]آل عمذراني  {ٱَّللَّ

المذو   القلبيذة  فلذو بذان والوقوف في صمه   من  ون المؤم ين  وليو المرا  

هاا المرا   ما دخص فيسل ان الءعي   مك س ان  ءمر الكراهية والبغءذاا 

 في قلبس  وال  طلا عليس اصد.

ان العلمانيذذذة تذذذرف  مذذذا توجبذذذس العقيذذذد  اإلسذذذالمية علذذذى  واألمىىرلالنىىىيةي 

األ ا ها  من ال زول على صك  و ودسولس  والت لي  لهما   ون تذر   او صذر . 

وهاا هو موجذ  اإل مذان  ومقترذى االلتذزام ألعقذد اإلسذالم  وهذو مذا نطذ  ألذس 

َمىيلوَل}القرآن في أليذان مثكذ  صذر ح  ال لذبو فيذس وال تشذاألس.  قذول و تعذالىي 

ؤۡل لَوََللم لَميَنلليث  َٖ لؤۡلمي ۡم  يي لأَۡمىري َۡ ى يََرة لمي َي لَيذَالقََض لٱَّللَّ لَوَرس َّلۡ  َۖلأَۡمًرالأَنلنَو ََّنللَه م لٱۡل َُا  مي

ل ان َُّلَُّىلََٰ َلَوَرس ىىَّلَۡ ۖلفَقَىۡدلَُّىى لٱَّللَّ ى ي َۡ لنَ ىىَوَمَى ُن ِيي َيةََّثىيلَمىىيَنل}ل. وقذذالي[36]ااصذزابي ل{يمَّ

ََلقَىىَّۡل ُيي ىىۡؤمي لَيللَللٱۡلث  َُىىي  َۡ ََ َُيلَوأَ َۡ ىىيَۡحو َمل َۡيىىَُه ۡملأَنلنَق َّل ىىَّاملَسىىثي للي ۦۡي يلَوَرس ىىَّلي ذَال  ع ىىََّاملَيلَىى لٱَّللَّ

َّنَل ۡفليح  ئيَكلي م لٱۡلث 
َ لََٰ لفييَثىيلَشىَجَرلؤۡل}فََالَوَر  يَكلََللن ل. [51]ال ودي  {َوأ وم ََ َّ ث  لن َحو ي ُ ََّنلَحَِّ َٰ مي

د واملفيَيل ۡملَحَرجنلأَة َۡيَُه ۡملث مَّلََللنَجي هي ي{ف سي َّاملََّۡسلييثن يلقََضۡيَِۚلَون َسل يث  ثَّ  .[65]ال  ااي  يلم ي

فالعقيد  اإلسالمية تمرر على الم ل  ان  كيذ  صياتذس  وفق ذا لةصكذام التذي 

ذذا ام  ت  ذذدها  وان  ت لذذى اثرهذذا فذذي سذذلوبس وعالقاتذذس بلهذذا  سذذواا بذذان صابم 

ا.  مثكوم 

ي ذذة الءذذمير  ال ت ذذور معتذذرك والعلمانيذذة تر ذذد مذذن العقيذذد  ان تظذذل صب

الثيذذا   وال تذذؤثر فذذي اهذذدافها وم اه هذذا  فذذإن سذذمح لهذذا ألذذالظهود  فلذذيكن ألذذين 

 جددان الم  د  ال ت ر  ع ها  على ان  كون الم  د نم س تثت سلطانها.

وألهاا  نر  الم ل  الاج  عي  تثت سلطان العلمانية   عذاني مذن الت ذاق  
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لواقذذا  الذذاج  مذذرر عليذذس. فعقيدتذذس تشذذر   ألذذين العقيذذد   التذذي  ذذؤمن ألهذذا  وا

عقيدتذذس تلذذزم  والعلمانيذذة  ... عقيدتذذس تثذذرم  والعلمانيذذة تبذذيح ... وواقعذذس  غذذرب

تعذذادر  وهكذذاا  ال تعذذا   ألذذين اإلسذذالم الثقيقذذي والعلمانيذذة الثقيقيذذةل فهمذذا 

بالءذذرتين  إذا ادضذذيت إصذذداهما اسذذ طت ااخذذر   او بكمتذذي الميذذزان ال 

  ألمقداد ما ت   ااخر .ترجح إصداهما إال

 العلمانية إ مان ألبع  الكتاب وبمر ألبع ي

ذذا لوجذذس» لقذذد ذبذذرا فذذي بتذذاألي ان العلمانيذذة فذذي  «اإلسذذالم والعلمانيذذة وجه 

ممهومهذذا ال ظذذرج ال تع ذذي ألالءذذرود  اإللثذذا  وال ثذذو  ألوجذذو  و تعذذالى  

 فليو هاا من لوازمها ال ظر ة.

نذس مذن المذا  ين الذا ن   كذرون بذل مذا قد  كون ألعذ  العلمذانيين ملثذد ال ا

ال ألمذذا تذذرال وداا الطبيعذذة المث وسذذة  فهذذو ال  ذذؤمن ألذذمج  يذذ   وال  عتذذرف إ

 عي س  وتددبس صواسس.

 وقد  كون العلماني مؤم  ا ألوجو  و تعالى  وألاا  ان  او ألد ن معين م ها.

   وألاإلن يذذل  وال   ذذدس ذذوقذذد  كذذون العلمذذاني م ذذيثي ا  ذذؤمن ألالم ذذيح 

ا شد د ا في    س ان  كون م يثي ا وعلماني ا  بما ألي ا ذل، من قبل.  صرج 

إنمذذا الثذذر  الكبيذذر صق ذذا ألال  ذذبة للم ذذل  صذذين  ت ذذا العلمانيذذة فل ذذمة لذذس  

ذذا للثيذذا  التذذي  بغيهذذال ذلذذ، ان عقيدتذذس اإلسذذالمية تذذمألى عليذذس قبذذول  وم هاج 

ا للثيا .  العلمانية م ه  

  العلمانية إلى معتدلة ومتطرفة  و ذر  ان وإذا بان ألع  الدادسين  ر 

  وألعءذها بمذا «المعتدلة» اب ر العلمانياا في البال  اإلسالمية مما  ر   في



 38 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

ألذل المتطرفذة ألشذد   فذ ثن نعتقذد انذس مهمذا  «المتطرفذة» في تربيا وتونو مذن

بمذا  - توص  العلمانية ألاالعتدال والت اهل  فم نى  دجاا الثكذ  عليهذاي انهذا

إ مذان ألذبع  الكتذاب وبمذر ألذبع . فهذي  - اذنا الدبتود مثمذد البهذيعبر است

رآن وال  ة ال ان  االعتقا ج والتعبدج  وترف  مذا عذدال. اج مذا قتمخا من ال

 تعل  ألال ان  العملي في الثيذا   بشذقون المعذامالا والعالقذاا ألذين اا  يذاا 

الم ذلمين  اج  والمقراا  او ألين الثكذام والمثكذومين  او ألذين الم ذلمين و يذر

 ترف  ال ان  االقترا ج واالجتماعي وال ياسي وال قافي في اإلسالم.

دسذذالة » وهذذا مذذا ترفءذذس تعذذالي  اإلسذذالم القطعيذذة. فاإلسذذالم لذذيو م ذذر 

 ترذل ألاالعتقذا   تهت  ألال ان  االعتقا ج والشعا رج فث    اج مذا «الهوتية

بمذا قذال  - شذاملة. هذو وشذقون الغيذ  والتعبذد. ألذل هذو دسذالة في و وا خذر 

عقيد  وشر عة  اوبما قال شي  ا الب اي   ن و ولة. او بما قذال  - شي  ا شلتوا

 عذذا  اإلسذذالم وعلمذذاأل ألشذذكل عذذامي هذذو عقيذذد  وم هذذا  صيذذا   للمذذر  ولةسذذر  

 وللم تما ولةمة.

عقيذذد   ت ب ذذ  م هذذا شذذر عة  او مذذ ه  شذذامل للثيذذا    - فذذي ااسذذا  - هذذو

 ذاا  عو  عالمية. وتقوم عليها امة

وال روص الدالة على ذل، قااعة فذي ثبوتهذا و اللتهذا  وهذي اب ذر مذن ان 

تثرذذر  وهذذي مذذن المعلذذوم مذذن الذذد ن ألالءذذرود   اج ممذذا  عرفذذس ال ذذاص 

 والعام  فال صاجة للتدليل عليس.

إن الم ها  اإلسالمي  وجس اإلن ذان و شذرع لذس اذوال مراصذل صياتذس  م ذا 

 ا.ان  ولد  وإلى ان  مو
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فه ذاك اصكذذام تع ذذي ألالطمذل م ذذا وال تذذسي مذذاذا   بغذي ان  رذذ ا لذذس م ذذلي ان 

 ذؤذن فذذي اذنذذس  وان تث ذن ت ذذميتس  فذذال   ذذمى ألاسذ   ؤذ ذذس فذذي الم ذذتقبل  او 

أليثذذة  ذذوم ال ذاألا مذذن وال تذذس  وان ذألاسذ  مثذذرم  وان  عذ  ع ذذس  اج تذذاألح لذس 

ل  بمذا جذاا فذي ترضعس امس  ولو بانذت مطلقذة مذن األيذس  وان   مذ  عليهذا األذو

لوَل}ا  ذةي 
َُّىىيَعاَ  لأََرا َلأَنلن ىىِيمَّلٱلرَّ َۡ لليَثى َيَ لَۡي لَمىىيمي َي لَحىىَّۡلَۡي ََّ ىدَي 

لأَۡولََٰ ََ َۡ ىى لن ۡرُّي خ  ىىدََٰ لي  {...لٱۡلَََّٰ

تثمذة » . وقد جما األن القي  ما   بغي عملس للمولو  في بتاب سذمالي[233]البقر ي 

 .«المو و  في اصكام المولو 

 ألاإلن ان ع د موتس  هي اصكام المرر واالصتءاد.وه اك اصكام تتعل  

اصكذذام تتعلذذ  ألذذال  ين فذذي ألطذذن امذذس  م ذذل وجذذوب الثمذذاة علذذى ألذذل ه ذذاك 

ألذل  ... صياتس  ولو جاا من ار ذ  صذرام  بمذا دا  ذا فذي قرذة المذرا  الغامد ذة

 ال  الشادع من اام الثامل ان تمطر إذا خافت على صملها.

عذذد موتذذس  م ذذل وجذذوب تغ ذذيلس وتكمي ذذس  وه ذذاك اصكذذام تتعلذذ  ألاإلن ذذان أل

والرال  عليس و ف س فذي مقذاألر الم ذلمين  وقءذاا   ونذس  وت ميذا وصذا ال فذي 

ىيل يَهىصدو  ال لك  قبل توز ا تربتس  بما قال تعذالىي  ىيَّٖالن َّصي لَوصي ىدي َۡ ل َ  َ ى ليَلأَۡول}مي

َ ل َل  .[11]ال  ااي  {ۡن

ذذا   وصذذبي ا ومراهق ذذا  مذذ ه  اإلسذذالم  شذذمل صيذذا  اإلن ذذان دضذذيع ا  وفطيم 

ا  فال  دعس اإلسالم فذي مرصلذة مذن هذال المراصذل سذا ب ا   وشاأل ا  وبهال   وشي  

 ألال تشر ا وال توجيس.

بما ان هاا الم ها  الشامل   توع  صيا  اإلن ذان فذي بذل جوانبهذاي صياتذس 

المر  ذذذة  وصياتذذذس ااسذذذر ة  وصياتذذذس االجتماعيذذذة  وصياتذذذس ال قافيذذذة  وصياتذذذس 
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  ة  وصياتس ال ياسية  إلى جواد صياتس الد  ية وااخالقية.االقترا 

ولذذيو مع ذذى هذذاا ان اإلسذذالم  ءذذا تمرذذيالا لثيذذا  اإلن ذذان فذذي بذذل هذذال 

ا  وفي ألعءها قلذيال   وفذي ألعءذها   مذل  ال واصي  ألل  مءل في ألعءها ب ير 

ا اج صذر   «عموا» بل اإلجمال  ألل  تربس ا  فاد  ذا مذن ال رذوص الملزمذة امذر 

 نهي ا.او 

المهذذذ  ان اإلسذذذالم  ءذذذا ل ذذذا معذذذال  ها  ذذذة  وقواعذذذد صابمذذذة  وضذذذواألط 

  عاصذذمة  فذذي بذذل هذذال الم ذذاالا  علذذى تماوتهذذا. فذذال  ثذذل لإلن ذذان الم ذذل

عرار ع ها  ليثتك  إلى  يرهذا ممذا األتدعذس ت اوزها او ال رو  عليها او اإل

 ال ا  ألمهوا ه  وآدا ه  ألمعزل عن هد  و تعالى.

 مذذذاني ان  رضذذذى اإلن ذذذان ألثكذذذ  و تعذذذالى ودسذذذولس  وال ومقتءذذذى اإل

 ر همذذا ل ذذب  مذذن ااسذذباب  فلذذيو لم لذذو  ان   ذذتددك علذذى ال ذذال . قذذال 

ىيَۡحو َمل َۡيىَُه ۡملأَنلنَلَيةََّثيلَميَنلقََّۡل}تعالىي  للي ۦۡي يلَوَرس ىَّلي لَيذَال  ع ََّاملَيلَ لٱَّللَّ ََ ُيي ۡؤمي ق َّل ىَّاملَللٱۡلث 

َُىى َۡ ََ َُيلَوأَ َۡ ىىؤۡل}  [51]ال ذذودي  {يَسىثي لَوََللم لَوَمىىيلَمىيَنلليث  َٖ لَيذَالقََضىى لٱَّللَّ لَوَرس ىىَّلۡ  َۖلؤۡلمي َُىىا  مي

ييمۡلم لأَۡمًرالأَنلنَو ََّنللَه ل لأَۡمري َۡ يََرة لمي َي  .[36]ااصزابي  {ٱۡل

وقد صك  و تعالى ألال ما  على من صد عن صكذ  و ودسذولس. قذال تعذالىي 

َُللَه مۡل}َوَيذَال ىدَّوَنلَعُىَكللََّۡلََََّيلقيي لنَر  ََ ىي فيقي ََُٰ لَرأَۡنىَِۚلٱۡلث  س ىَّلي لَمىيَلأَةىَزَللٱَّللَّ لَوَيلَى لٱلرَّ املَيلَ َٰ

ا{ ىىد و ن . ألذذل إنذذس  ق ذذ  علذذى نمذذي اإل مذذان عمذذن لذذ   ذذرر ألثكذذ  [61]ال  ذذااي  ص 

اي  لفييثَلؤۡل}فََالَوَر  يَكلََللن لدسول و و  ل  لس ت ليم  ََ َّ ث  لن َحو ي ُ ََّنلَحَِّ َٰ َُه ۡملَرل َۡيىيلَشجَلمي

ي{ َّاملََّۡسلييثن يلقََضۡيَِۚلَون َسل يث  ثَّ يلم ي ۡملَحَرجن هي د واملفيَيلأَةف سي  .[65]ال  ااي  ث مَّلََللنَجي

التمر   ألين ما هو مذن قبيذل العبذا اا  ومذا  - في م ط  اإلسالم - وال  قبل
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جذااا هو من قبيل المعامالا وشذقون الثيذا ل ان ااوامذر وال ذواهي اإللهيذة 

علذذى ن ذذ  واصذذد فذذي بذذال الم ذذالين. وإال بيذذ   قبذذل اإلن ذذان قولذذس تعذذالى فذذي 

َأَنََّهىيل}لسذود  البقذر ي لَ اَمُ ىَّاملم ِيىَتلنََٰ ََ ن ِي لَعلَىيۡلٱلَّى ىَى لمي ََ ن ِي ىيَيم لَمَثىيلم ِيىَتلَعلَى لٱلَّى و م لٱلر ي

َّق ََّن{ ليو ۡمللَََلَّو ۡملََِّ ِۡ ل}الىي   و رف  قبلها ألآ ذاا قولذس تعذ[183]البقر ي  قَ ََ ن ِي َأَنََّهىيلٱلَّى نََٰ

لَىى َ اَمُ ىىَّاملم ِيىىَتلَعلَىىۡيو م ل ِۡ لفيىىيلٱۡلقَ   فيطالذذ  ألإلغذذاا عقوألذذة [178]البقذذر ي  {ٱۡلقيَرىىي  

القراص ما انها فر ءة م ل الريام  سواا أل ذواا؟! وم ذل ذلذ، قولذس تعذالى 

لَيلم ِيىىَتلَعلَىىيۡل}فذذي ال ذذيا  نم ذذسي  ىىيَّا لنلََّىىرَلو ۡملَيذَالَحَضىىَرلأََحىىدَم م لٱۡلَثىىَّۡخ  لَخۡيىىًرالٱۡلََّصي ََ

ََل ىىي َِّقي لَحقَىىيلَعلَىى لٱۡلث  وفيَ ر  َۡ ل يىىٱۡلَث ََ لَوٱأۡلَۡقىىَر يي َي ىىدَۡن لي   وم ذذل ذلذذ، فذذي [180]البقذذر ي  {ليۡلَََّٰ

للَّلم ِيَتلَعلَيۡل}ال ود  نم هاي  ُٞ لٱۡلقيَِيل لَوي ََّلم ۡر  .[216]البقر ي  {و مۡلو م 

ألعذذذ  جوانذذذ  الثيذذذا   وجذذس قذذذط لقبذذذول ألعذذذ  ا  ذذذاا وااصكذذام فذذذي  ال

 ودفءها في جان  آخر  وبلها بلماا و تعالى وامرل وصكمس.

فهذذاا هذذو الذذاج عاألذذس القذذرآن علذذى أل ذذي إسذذرا يل  وجذذااه  التقر ذذا اإللهذذي 

لفََثىيلأَفَِ ؤۡل}الشد د من اجلس  فقال تعالى له ي    ٖ َۡ وَنل يىَِ ىتيلَوََّۡوف ىر 
ََِٰ لٱۡلوي َۡ ي َ ُ ََّنل ِي مي

ۡز ٞلُ لذََٰلَجَزاَ  لَمَلنَۡفََل لخي ُو ۡملَيَلَّ لفيىيللليَكلمي لأََشىد ي َ لن ىَر َّوَنلَيلَى َٰ َثىاي ةيلٱلىدَّۡةيََيلَونَىََّۡملٱۡلقييََٰ ٱۡلَحيَىََّٰ

َثل ََّن{ َۡ يلََّ لَعثَّ  ُ في
ََٰ لَوَميلٱَّللَّ ل ُي  .[85]البقر ي  ٱۡلَََِابي 

اإلسالم دسذالة متكاملذة  واصكامذس وتعاليمذس وصذد  ال تت ذزا  ال   ذوز اخذا 

َأَنََّهىيل}مال ألعءها. بمذا قذال تعذالىي ألعءها وإه لنََٰ ىۡلمي ل ىَّاملفيىيلٱلس ي لَ اَمُ ىَّاملٱۡ خ  ََ ن ِي ٱلَّى

}   اج فذي شذرا ا اإلسذالم جملذة  ون ت ز ذة. وقذد نزلذت هذال [208]البقر ي  َميَفَّان

ا  ة في شمن ألع  اليهو  الا ن ادا وا ان   لموا و بقوا علذى ألعذ  ااصكذام 

تعظذي   ذوم ال ذبت وتثذر   العمذل الذدنيوج فيذس   م  وخة فذي اليهو  ذة  م ذللا

 ف زلت ا  ة توج  الدخول في اإلسالم بل اإلسالم.
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ل}وقال تعالى م ااب ا لرسولسي  يۡ لأَۡيىََّاََ ي ۡملَوأَني َِّ ٱۡحو مل َۡيَُه مل يَثيَلأَةَزَللٱَّللَّ لَوََللََِّ

لَميَلأَةَزَللٱَّللَّ ل َۡ ي ل َ  َ لَع ََ نىد لٱَّللَّ لأَنللَيلَلَوٱۡحَِۡري ۡملأَنلنَۡفُِي َّ لفَنينلََََّّلَّىَّۡاملفَىٱۡعلَۡملأَةََّثىيلن ري ۡيَكَ

لَمنييىرنل لَوَينَّ ۡم  لذ ة ىَّ يهي َۡ ي َ يَِه مل ِي ىق ََّنلن ري سي للَفََٰ لٱلَُّىيسي ََ ى لل49الم ي ُ ىََّن  ِۡ لنَ لييَّىاي هي ۡوىَملٱۡلَجَٰ أَفَح 

يلل يقََّٖۡملن َّقُي ََّن{ ۡوثن يلح  لٱَّللَّ ََ لمي  َ لأَۡحَس َۡ  .[50  49ي ]الما د  َوَم

* * * 
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 العلمانية والعبا  

  وشذذعا ر   تقذذرب ألهذذا والعلمانيذذة قذذد ال تذذرف  اإلسذذالم  ألث ذذبانس عبذذا 

دألس  أل اا على ان ذل، جذزا مذن الثر ذة الد  يذة. ولك هذا ال ت عذل  اإلن ان إلى

َوَمىىيل}لهذذال العبذذا   اهميتهذذا  ألرذذمتها  ا ذذة الثيذذا   والمهمذذة ااولذذى لإلن ذذاني 

ىىىَخلَۡقىىى لٱۡلجي لَوٱۡۡليلِۚ  ِ ىىىد ونيلََّ َۡ للييَ لَيَلَّ ََ . وال تقذذذي  نظامهذذذا الترألذذذوج [56]الذذذااد ااي  {ةىىى

وال قذذافي واإلعالمذذي علذذى  ذذر  هذذاا المع ذذى  وت بيتذذس  وتعهذذدل  صتذذى  ذذؤتي 

ابلس. بان عمر ألن عبد العز ز  بعذك إلذى والتذسي ان  ع ذوا ألذممر الرذال   فذإن 

 ا.من ضيعها بان لما سواها اشد تءييع  

ذذا  ي ذذر علذذى الم ذذل  ا اا وال  تذذ ظ  الثيذذا  االجتماعيذذة واالقترذذا  ة ت ظيم 

عبا تس ألغير عوا    وال ضغوا  ألثيذك ال تتعذادر انظمذة العمذل والدداسذة 

 و يرها  ومواقيتها ما مواقيت العبا   الممروضة.

   ممر ألالمثافظة على الرال   وإن بان الم ذلمون فذي صالذة  والقرآن الكر

فيظ ىىَّاملَعلَىى ل}بمذذا قذذال تعذذالىي الثذذرب وال ذذوف   لَحَٰ ۡسىىَط َٰ ةيلٱۡلَّ  ىىلَََّٰ لَوٱلرَّ خي ىىلََََّٰ ٱلرَّ

ل ََ يىىي ُِي
يلقََٰ َّ ىىَّاملَّللي ۡفىىل238َوق َّم  ىىيفَىىنيۡنلخي ۡمَِيةن َجىىيًَللأَۡولر  . اج فذذي [239  و238]البقذذر ي  {ِ ۡملفَري

او داببين  علذى ص ذ  اسذتطاعتك   ولذو  «مشا »صالة ال وف صلوا داجلين 

ال ذذ و   او اسذذتقبال القبلذذة. وهذذاا  ذذدل ا علذذى مذذد  صذذرص  تذذربت  الربذذوع او

 الد ن على إقامة عبا   الرال .

و ذذذ ظ  القذذذرآن صذذذال  ال ماعذذذة فذذذي صالذذذة الثذذذرب او ال ذذذوف إذا واجذذذس 

الم ذذلمون عذذدوه   ولذذ    ذذتطيعوا ان  ذذدعوا الميذذدان خالي ذذا مذذن اا مذذة تواجذذس 
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ال سذيما إذا بذان العدو  ما الثرص علذى صذال  ال ماعذة خلذ  إمذام واصذد  و

 إمام الرال  هو اإلمذام ااعظذ  لةمذة  م ذل الرسذول الكذر    ومذن  قذوم ألذممر

ىىم ل}وَللاامذذة مذذن ألعذذدل.  قذذول تعذذالى م ااب ذذا دسذذولسي ۡملفَأَقَۡثىىَِۚللَه  َيذَالم ُىىَِۚلفيىىيهي ََ

ََيَئيفَٞال ةَلفَۡلَِق ۡمل لَََّٰ ُۡلٱلرَّ لفَنيلم ي ۡمَ ِ َواملأَۡسليَحَِه  َََكلَوۡليَۡأخ  َلَوَراَئيو ىۡمللذَالَسَجد وامله ملمَّ فَۡليَو َّة َّاملمي

ِيل لَو َّلٱلَّى ۡم  َري ۡملَوأَۡسىليَحَِه  ِۡ ى ىِ واملحي للَۡملن َرلََّّاملفَۡلي َرلََّّاملَمَََكلَوۡليَۡأخ  ََيَئيفَاَلأ ۡخَر َٰ ل لَوۡلَِۡأخي ََ ن

يل ىىََّنلَعلَىى َىىِيو ۡملفَيَثي لأَۡسىىليَحِيو ۡملَوأَۡمَِي َۡ ف ل ىىََّنلَعىى ُۡ وامللَىىَّۡلََّ ۡيلَىىانلَمفَىىر  َُىىيَحلۡيو ملمَّ لَوََللج 
ىىدَةن  حي لَوَٰ

َلمَّل لأَۡولَعلَۡيو ۡملَينلَميَنل يو ۡملأَذن لم ي لَطر  َرم ۡم  ِۡ ى ىِ واملحي لَوخ  لأَنلَََّضَ ََّاملأَۡسليَحَِو ۡمَ َ ۡرَُّ َٰ لم ُِ ملمَّ

ي{ ُن ي هي يلمَّ لَعَِا ن ََ ن فيري
َلأََعدَّلليۡلَوَٰ لٱَّللَّ  .[102]ال  ااي  َينَّ

ان ت شذذإل إلقامذذة الرذذال  الم ذذاجد المال مذذة ألكذذل مذذا  وعلذذى الدولذذة الم ذذلمة

تثتا  إليس  وتعيذين اا مذة وال طبذاا والمذؤذنين لهذا  وتزو ذدها ألكذل الوسذا ل 

 المعي ة.

لتذزام ألمذرا   وهال الع ا ة األعد ما تكون عن العلما  ة. ث  إنها ال ت عذل لال

ذذا ع ذذد العبذذا اا  او إهمالهمذذا  مكان ذذا فذذي تقذذد   ال ذذا  وتذذمخيره   وخ روص 

الترشيح لم اص  القيذا    وجال ذل ااعمذال  علذى اسذا  مقولذة خااقذةي هذي 

التمرقة ألين ال لوك الش ري وال لوك االجتماعي لإلن ذان  وهذو مذا ال  قذول 

 ألس اإلسالم.

ال تر  الم اهر  ألترك العبا اا  التذي هذي ادبذان اإلسذالم  - بال، - وهي

   أللذذس العقوألذذة  التذذي اجمذذا عليهذذا اؤاخذذالعمليذذة  شذذيق ا  وجذذ  المثاسذذبة او الم

فقهذذذاا اإلسذذذالم فذذذيمن  رذذذر علذذذى تذذذرك الرذذذال   او م ذذذا الزبذذذا   او إفطذذذاد 

دمءان  صتى إنه  اتمقوا على تمكير من ترك شذيق ا م هذا  اسذت ماف ا ألثرمتهذا  

ا لمرضيتها  إلنكادل ما هو معلوم من الد ن ألالءرود .  او إنكاد 
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التذي هذي الذربن المذالي االجتمذاعي مذن ادبذان  - وهي بال، ال تعد الزبذا 

جذذزا ا مذذن نظامهذذا المذذالي واالقترذذا ج واالجتمذذاعي  تؤخذذا مذذن  - اإلسذذالم

  ألذذل تعذذدها عبذذا   «العذذاملين عليهذذا» اا  يذذاا  لتذذر  علذذى المقذذراا  ألواسذذطة

ش رية  من شاا ا اها  وعليذس عذ ا الءذرا   الوضذعية بذامال   ومذن شذاا 

يس  وال مالمة! ما ان القذرآن وصذ  عبذا ل الذا ن اعرر ع ها  وال صر  عل

امل  ذذتثقون نرذذرل فقذذالي  ةَلَوَ اََّىىَّ  ىىلَََّٰ َّاملٱلرَّ لأَقَىىيم  َي ه ۡملفيىىيلٱأۡلَۡر
وَّىىََُّٰ لَينلمَّ ََ ن ِي ل}ٱلَّىى

ةَ{ َمََّٰ  .[41]الث ي  ٱلزَّ

* * * 
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 العلمانية وااخال 

قمهذا ذل، هو موق  العلمانية من العقيذد   ومذن العبذا   فذي اإلسذالم  فمذا مو

 من ااخال   التي جاا ألها اإلسالم؟

دألما  بدو اول وهلة ان العلمانيذة ال اعتذرار لهذا علذى ال انذ  ااخالقذي 

في اإلسالم  ألل لعلها ترصذ  ألذس  وتذدعو إليذس  ألث ذبان ان ااخذال  هذي قذوام 

الم تمعاا  وعما  ال هءاا  وان اإلن ان  الذاج هذو مثذود التقذدم  وصذانا 

س ااخذذال  والمءذذا ل اإلن ذذانية الرفيعذذة. يذذلثءذذاد   إنمذذا تب الت ميذذة  وم شذذإل ا

 ول    ل أليت شعر قالس شاعر في عررنا  ما نالس أليت شوقي الشهيري

 وإنمذذا اامذذ  ااخذذال  مذذا ألقيذذت

 

فذذذذإن همذذذذو ذهبذذذذت اخالقهذذذذ   

 هبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا!ذ

 

ألين اإلسالم والعلمانيذة. ولكذن  - على وجس العموم - وهاا ما ال خالف عليس

 والتثقي   ن د ألي هما خالف ا ابيد ا في موضعينيع د التممل 

م ذذال العالقذذة ألذذين ال  ذذ ين  صيذذك تتميذذز ااخذذال   يفذذ الثَُّّىى لاألول 

اإلسالمية ه ا  عن اخالقياا الثءاد  العرأليذة  التذي  تبذا سذ  ها العلمذانيون  

ا ألشبر  وذداع ا ألاداع.  شبر 

او  عذدها فذي ذاتهذا نذس ال  رذا د هذال الغر ذز  وال  عطلهذا  افاإلسذالم  مذا 

ج اقااد  ودج  ا  إال انس  رر على ترر مها في نطذا  الذزوا  المشذروع  الذ

كي ة والمو   والرصمة  وألهاا تتكون ااسذر   التذي  ألس   د بل من الزوجين ال

 هي نوا  الم تما الراقي.

و ثرم اإلسالم اج اترال ج  ي  خذاد  هذال الذدا ر   و عذدل مذن الزنذا او 
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  لذذ  سذذ ط و تعذذالى  و شذذيا االنثذذالل والم ذذا  فذذي الم تمذذاي  الشذذاوذ  الذذي

لَوسَل َشان حي
لَيةَّۡ ۖلَميَنلفََٰ ََ ةَ َٰ ل}َوََللََّۡقَر  َّاملٱلز ي  .[32]اإلسرااي  {يََ لَسِييان

بما  ثرم اإلسالم بل الوسذا ل  التذي تي ذر وقذوع الماصشذة  او تغذرج ألهذا  

علذى العمذاف  واإلصرذان   او ت رط عليها. ولهذا  رألذي المذؤم ين والمؤم ذاا

لل يلۡل}و   البرر  بما قالي  لقُ  ۡم  وَجه  ۡملَونَۡحفَظ ىَّاملف ىر  يي ىري لأَۡ َرَٰ َۡ ى ىَّاملمي لنَُ ضَّ ََ ُيي ىۡؤمي ث 

ل يَثيلنَۡرََُ ََّنل
َلَخِيير   لٱَّللَّ لَينَّ ۡم  للَه  ليَكلأَۡزَم َٰ

لل30ذََٰ ََّ يي ىري لأَۡ َرَٰ َۡ ى لمي ََ ض ۡض ُۡ لنَ ِۚي ََُٰ ۡؤمي لل يۡلث  َوقُ 

ََل ََّللَونَۡحفَۡظىى وَجه  . بمذذا   ذذ  علذذى الم ذذلمة التذذزام الثشذذمة  [31  30]ال ذذودي  {ف ىىر 

َۡل}والوقذاد  فذي الذذزج  والكذالم والمشذذي  والثربذةي  لفَيَۡطَثىىَ لفَىَالََّ ل يىٱۡلقََّۡلي ََ َۡ َضىى

ىي{ وفن ر  َۡ لمَّ لقَىََّۡلن ََ لَوق ۡلى َٞ لَمَر ۦۡي ِي لفييلقَۡلِي ى}. [32]ااصذزابي  ٱلَّ ِۡ لَيلََللن  ََّ نَُىَِه  لزي ََ ن لَمىيلدي َلَّ

َهَيلَولۡل ُۡ ل يلَظَهَرلمي ََ  ۡ ََّليَۡضري ي ىَّ يهي لج  لَعلَ َٰ ََّ يي ري ث  لَمَلَوََللنَۡضى} ... {َ  َۡ ىي  للي ََّ ليهي ل يىأَۡرج  ََ  ۡ َمىيللري

ََّل نَُِيهي َلزي لمي ََ فيي
َۡ  .[31]ال ودي  {ن 

بما صرم اإلسذالم خلذو  الرجذل ألذالمرا  ااج بيذة ع ذس  وصذرم عليهذا ال ذمر 

 مثرم  وخروص ا ما عدم اامن.وصدها ألغير زو   وال 

هال الثكام والتوجيهاا اإلسالمية  ال ترص  ألهذا العلمانيذة الم ذتغرألة  وال 

ألقيو هذذا  ألذذل تذذدع الثبذذل علذذى الغذذادب  تذذر  ان تقيذذد الم تمذذا  الذذاج تثكمذذس

لل   ين  ليتررفا بما  ثلو لهما  أل ذاا علذى ان ذلذ،  ذدخل فذي نطذا  الثر ذة 

 الش رية.

المثكذذاا ااساسذذية  التذذي ترذذطرع فيهذذا العلمانيذذة وهذذاا الموضذذوع مذذن 

ااألذواب  التذي تهذ  م هذا د ذا  المت ذة  مذن  - ألقذو  - واإلسالم. فاإلسالم  غلذ 

اا  يذذة ال ليعذذة  والرذذود  الم يذذر   والقرذذة المكشذذوفة  وااز ذذاا المغر ذذة  
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و  تهد فذي صذل  ... و قاوم بل الوان التبر  واإلثاد   وال لو   ير المشروعة

مشكالا الزوا   وإزاصة العوا ذ  مذن ار قذس  صتذى   ذتغ ي ال ذا  ألذالثالل 

 عن الثرام.

ذا مذن  والعلمانية ال ت ظر لةمر على انس مشكلة تتطل  صال   وال تذر  صرج 

المرص الستمتاع اصد ال   ذين ألذا خر  بمذا تمعذل الم تمعذاا المتقدمذة  إتاصة

  متزمذت متشذ    وللذدعا  اليوم! وت ظر لموق  اإلسذالم ه ذا  علذى انذس موقذ

 ءذذ مون م ذذملة العالقذذة ال   ذذية   «معقذذدون»انهذذ  قذذوم اإلسذذالميين  علذذى 

و عطونها من الم ذاصة  اب ذر ممذا   بغذي. واإلسذالميون ال ذنذ  لهذ   إال انهذ  

  و قذرون  ثلون ما اصل و  و ثرمون ما صذرم و  و وجبذون مذا اوجذ  و

ا صث  يح اإلسالم  إال هاا الموق ؟!ما شرع و. وهل   ا م لم 

انهذذذ  ال  ثبذذذون ان  رألطذذذوا ااخذذذال  ألالذذذد ن  وإنمذذذا  والثَُّّىىى لالنىىىيةي 

  ألعيذد ا «ألراجمذاتي او» ر دون ان  قيموها على اسا  فل مي او عملذي نمعذي 

ع ذده  فذي موضذا االتهذام   «فااخال  الد  ية»عن الد ن  وتر بيس وترهيبس. 

 .(9)  واهد  سبيال  وم قيال  فهي اق «ااخال  المدنية»اما 

واإلسذذالميون  ذذرون ان ااخذذال  إذا لذذ  تذذرألط ألالذذد ن  مذذن ناصيذذة المعيذذاد  

ومن ناصية الم قولية وال زاا  ومن ناصية ااهداف والبواعك  فلذن  كذون لهذا 

 اثر  ابر في صيا  المر  والم تما.

                                              

ااستاذ خالد مثمد خالد  فذي فتذر  ات اهذس إلذى العلمانيذة  فذي بتاألذس  - ألوضو  - قال هاا (9)

مذن ه ذا »فذي بتاألذس  «قومية الثكذ »وقد دجا عما بتبس عن . «البثرلكي ال تثرثوا في »

   وهو لال، اهل   مر و ل ا ولس.ا  ولعلس دجا عما بتبس عن ااخال  ا ء  «نبدا
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 وقذذد قذذال اصذذد القءذذا  البر طذذانيين فذذي قءذذية مذذن القءذذا ا الشذذهير  فذذي

المءا ح والم ا  المالي وال لقيي ألدون قانون ال ت تقر امذة  وألذدون اخذال  ال 

   و  قانون  وألدون إ مان ال توجد اخال !

ومذذن ااخالقيذذاا او ال ذذلوبياا التذذي تمتذذر  فيهذذا العلمانيذذة عذذن اإلسذذالم 

ألوضذذذو ي قءذذذية الث ذذذاب للمذذذرا  الم ذذذلمة. وألذذذر   ان هذذذال القءذذذية تتعلذذذ  

الثر ة الد  ية  فإنها ما زالت تثدث إشكاال  للعلمانيذة فذي ألالثر ة الش رية  و

 ب ير من البال  اإلسالمية والغرألية.

اع ذي ال مذاد او  - فمي تربيذا   م عذون المتذا  الم ذلمة مذن ادتذداا الث ذاب

زالذذذت  فذذذي ال امعذذذاا والمذذذداد  ال انو ذذذة ونثوهذذذا. ومذذذا -  طذذذاا الذذذرا 

تتوقذذ  مذذن الطلبذذة والطالبذذاا  االصت اجذذاا تتذذوالى  والمظذذاهراا ال تكذذا  

   المرا  الم لمة في ان تلبو الث اب امام الرجال.للالست األة لمطا

 وم ل تربيا او اشد م هذاي تذونو  التذي تثذرم علذى المتذا  الم ذلمة المتث ذة

ة  او لذ خول المددسذة او ال امعذة  او القبذول فذي اج وةيمذة مذن وةذا   الدو

مذذرا  المتث بذذة ان تذذدخل اج م تشذذمى المؤس ذذاا العامذذة. ألذذل ال ت ذذتطيا ال

اال  «التكاسذي»صكومي للعال  او للوال  . ألل نبس على سا قي سذياداا ااجذر  

 رببوا امرا  مث بة.   

ا تربح الم ذلمة المث بذة مثاصذر  مذن بذل ال ذواصي  مءذطهد  فذي اوأله

جميذذا الم ذذاالا  علذذى صذذين تتمتذذا المك شذذمة المتبرجذذة الم  ذذل ة مذذن جلذذدها 

 كل صر تها  ترول وت ول  وال دقي  عليها وال ص ي .وثياألها أل

وال ع   من ان   ءح ذل، على فرن ذا  التذي قولذون ع هذاي ام الثر ذاا. 
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فقد دا  ذا علمانيتهذا الليبراليذة تذمألى علذى الطالبذاا الم ذلماا فذي المذداد  ان 

المددسذة  واضذطر ب يذر مذن الطالبذاا إلذى تذرك  ن لب ن ال ماد  وإال  ذا د

وإلى الدداسة في البيوا. ولكن القءاا المرن ي بان مذا الطالبذاا   المددسة 

اي ان  ذذوانرذذمهن  ود  ن إلذذى مدادسذذهن ألعذذد صذذين. أليذذد ان المشذذكلة فذذي فرن

 القءاا  ثك  في بل قءية على صد   وال  ت ا ذل، مبدا  قا  عليس.

وقذذد ناقشذذت المرن ذذيين المتشذذد  ن فذذي اصذذد المذذؤتمراا  ولذذ  اجذذد ع ذذده  

 لهاا الم ا للطالباا.م و  ا 

* * * 
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 العلمانية والشر عة

نية ضذدل  مذن تعذالي  اإلسذالم  ألرذراصة وقذو   ااما ال ان  الاج تق  العلم

 فهو الشر عة  اع ي ال ان  التشر عي او القانوني في اإلسالم.

وقد  ت اهل ألع  العلمانيين  فيذدعون لإلسذالم التشذر ا المتعلذ  ألااسذر   

مذذذن الذذذزوا   والطذذذال   والميذذذراث   «ل الش رذذذيةااصذذذوا»او مذذذا   ذذذمى 

ونثوها  ألث بان ان هال متعلقة ألالثر ذة الد  يذة  او الش رذية لإلن ذان. وهذ  

 صين  ر عون ذل،   عدونس م ة م ه   على اإلسالم.

فالعلمانية ااصذلية  ال ت ذمح لإلسذالم ألذمج م ذاصة فذي التشذر ا  ولذو بذان 

الءذذمير  او الم ذذ د   - ع ذذدها - انذذسذلذذ، فذذي ااصذذوال الش رذذية  فالذذد ن مك

 فث  .

  وهذذي ام العلمانيذذاا فذذي الذذبال  اإلسذذالمية  «اتذذاتودك»وقذذد دا  ذذا علمانيذذة 

تطر  التشر ا اإلسالمي في بل الم االا  صتى في ااصوال الش رذية  لهذاا 

صرمت الطال   وتعد  الزوجذاا  وسذوا ألذين ااأل ذاا والب ذاا فذي الميذراث  

 قطعياا الشر عة وما عل  من الد ن ألالءرود .م المة ألال، 

وفذذي ألعذذ  الذذبال  العرأليذذة فذذي الشذذمال اإلفر قذذي  دا  ذذا ألعذذ  العلمانيذذاا 

فذذي الذذزوا  والطذذال   واوشذذكت ان  «ااتاتودبيذذة»الثابمذذة  تقلذذد العلمانيذذة 

 تقلدها في قانون الميراث  لوال ضغط الراج العام.

صقهذا هذي  ولذيو مذن صذ  اإلسذالم تر  العلمانية ان التشر ا للم تما مذن 

ان  ثك  و شرع  و ثلل و ثذرم  اج انهذا تغترذ  صذ  التشذر ا المطلذ  مذن 
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 و ال ال   وتعطيس لإلن ان الم لو .

 تعلذذي - ألهذذاا - ا ك  الذذاج خلقذذس. ألذذل هذذيوالعلمانيذذة ألهذذاا ت عذذل اإلن ذذان نذذد  

ل فهذذذذي تم ثذذذذس مذذذذن ال ذذذذلطة جذذذذل جاللذذذذسبلمذذذذة اإلن ذذذذان  علذذذذى بلمذذذذة و 

 ثكذ   «ادأل ذ»واالختراص  ما ت ذلبس مذن و سذبثانس  وألهذاا  رذبح اإلن ذان 

 ألما  ر د و ممر ألما شاا.

قذذد تعتذذرف العلمانيذذة ك فذذي هذذاا الكذذون  ألذذال ل   وال تعتذذرف لذذس ألذذاامر  

لٱَّللَّ لأَََلللَۡ ل}واإلسالم  قوم على ان ك ال ل  واامر جميع اي  ََ لَََِّىيَر لَوٱأۡلَۡمىر    ُ ۡلى ََ ٱۡل

} ََ ي لَثي لٱۡلَََٰ  .[54]ااعرافي  َربَّ

وإذا ت ذذامثت العلمانيذذة  واعترفذذت ك ألثذذ  التشذذر ا  فإن ذذا ن ذذدها تعطذذي 

ألاالذة مذا انذزل و ألهذا مذن سذلطان.  ان ص  ال  م لما شرع و  ألدعاو اإلن 

فهي تثل مذا صذرم و وتثذرم مذا اصذل و  وت ذقط مذا فذرر و  وتعطذل مذا 

 شرع و.

ال تقدد و صذ  قذددل  صذين ت ذتبعد ان  ثذيط علذ   - في قراد  نم ها - إنها

و تعالى شمنس  ألما  ثدث للبشر  ألر   تغير الزمذان  وتبذدل المكذان  وتطذود 

اإلن ان  وان  شرع له  من الثكذام  و ءذا لهذ  مذن القواعذد  مذا  رذلح لهذ   

ا شذر قرن ذه   افذرا  ا وجماعذاا  وإن مءذى عليذس ادألعذة عألو رلثه  و رقى 

 من الزمان.

عليذس خافيذة   ىواإلسالم  قوم على عقيذد  داسذ ة  ألذمن و العظذي   ال ت مذ

وال  عذذذزب عذذذن علمذذذس شذذذيا فذذذي ال ذذذمواا وال فذذذي اادر  وان الماضذذذي 

والثاضذذر والم ذذتقبل ألال  ذذبة لذذس سذذواا  فهذذو  علذذ  مذذا بذذان ومذذا هذذو بذذا ن ومذذا 
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لفييلَشأۡل}سيكوني  لق ىۡرَ اٖنلَوَميلََّو َّن  َى ىۡ لمي ُۡ ل ىَّاملمي ِۡ َۡلٖنلَوَمىيلََّ لَوََللََّ لَيَلَّ  ُ لَعَثى َۡ ى َثل ىََّنلمي

ةٖلم َُّيلعَل لذَرَّ ۡنقَىيلي لم ي َى لرَّ  يىَكلمي لَعَى ب  ىز  َۡ لَوَمىيلنَ ۡي  للَۡيو ۡملش ه َّ ًالَيۡذلَّ فييض ََّنلفيي َي لفيىيلٱأۡلَۡر

ليَكلَوََلَلأَۡمَِل
َلذََٰ لَوََلَلأَۡصََُرلمي {َوََللفييلٱلسََّثيَ ي  َ ِيي ٖتلمَّ

ََِٰ لفييلمي  .[61] ونوي  َرلَيَلَّ

هي العدو ااول للعلمذانيين فذي الذبال  اإلسذالميةل انهذا هذي  «الشر عة»إن 

التي ت قل اإلسالم من عال  ال ظر اا وال مالياا إلى  نيا الواقا والت ميذا. وهذي 

ا من القوانين   ثم لتذي س من عذدوان العذا  ن  وهذي ايالتي تهيإل للم تما سياج 

إن و ليذذزع »تذذر ع مذذن لذذ   رتذذدع ألذذوازع اإل مذذان  بمذذا قذذال ال ليمذذة ال الذذكي 

 .«ألال لطان ما ال  زع ألالقرآن

واشد ما تكون عداو  العلمانيين للشر عة  فيما بان مءا  ا الت ال الثءذاد  

الغرأليذذة  وفل ذذمتها فذذي التشذذر ا  وال ظذذر  إلذذى المذذر  والم تمذذا. وذلذذ، م ذذلي 

القانون المذدني  او تثذر   الزنذا وال ذكر فذي القذانون ال  ذا ي  تثر   الرألا في 

او تثد ذذد ال ذذزاا علذذى ال ذذرا    ألعقوألذذاا ألدنيذذةل م ذذلي ال لذذد  والقطذذا  ونثذذو 

 ذل،.

فذي تربيذا تطذاد  ألشذد   وال  ذؤذن لهذا ألذالظهود  «الشر عة»لهاا ت د بلمة 

رضذت نم ذها علذى في التعلي   او اإلعالم او ال قافة. والكلياا الشذرعية التذي ف

ال ذاصة التربيذذة فذذي ال ذذ واا ااخيذذر   لذذ    ذذمح ألت ذذميتها بليذذة الشذذر عة  ألذذل 

  وهذاا اشذبس ألكليذاا الالهذوا ع ذد ال رذاد   مذا ان «بلية اإللهياا»سميت 

 ال راد  ليو ع ده  شر عة تدد   بما ع د الم لمين.

مي وع دما سعى ألع  الم ذلمين إألذان الرذثو  ااخيذر  إلنشذاا أل ذ، إسذال

مؤس ذذة فيرذذل »ا  لك ذذس سذذمي ا إسذذالمي  فذذي إسذذتانبول  لذذ    ذذمح ألت ذذميتس أل ك ذذ
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 .«المالية

ودفءذذوا فذذي نظامذذس ااساسذذي ان  ذذ ص علذذى ان لهذذاا الب ذذ، هيقذذة دقاألذذة 

 هال بلمة م وفة ومثادألة األد ا. «شرعية»شرعية  ان بلمة 

 انون الوضذذعي  الذذاج لذذيو لذذس فذذي ادضذذ ا تذذاد م والقذذإن العلمانيذذة تقبذذل ال

جذذاود وال قبذذول عذذام  وتذذرف  الشذذر عة  التذذي تذذد ن ا لبيذذة اامذذة ألرألانيتهذذا  

وعذذذدالتها  وبمالهذذذا  وخلو هذذذا  وتثذذذو ألذذذاإلث  والقلذذذ   إذا اعرضذذذت عذذذن 

 اصكامها  وتر  انها مهد   ألعقاب و في الدنيا وا خر .

* * * 
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 سقوا  عاوج العلمانيين في الشر  الم ل 

الغذذذرب الم ذذذيثي لذذذس اسذذذباألس وم ذذذو اتس لقذذذد بذذذان ةهذذذود العلمانيذذذة فذذذي 

 الم طقية  من ال اصية الد  ية والمل مية  وال ظر ة والعملية.

ومذذن اجذذل ذلذذ،  انترذذرا العلمانيذذة فذذي الغذذرب علذذى الذذد ن  اع ذذيي   ذذن 

 فذذاع عذذن  نالك ي ذذة ودجالهذذا وبه وتهذذا  ألمذذا تم ذذل مذذن جمذذو  وتث ذذر  ومذذ

الت ل   ومن تثذال  مذا الظلذ   ومذن وقذوف فذي وجذس العلذ  واإلألذداع  ومذن 

ق و  أللغت صذد الوصشذية علذى العلمذاا والممكذر ن والمبتكذر ن. ومذن الطبيعذي 

والم طقي ان   ترر العل  علذى ال هذل  والتثذرد علذى ال مذو   وال ذود علذى 

 الظالم  والعدل على الظل .

ا تراد العلمانية علذى الك ي ذة. فقذد بذان اسذير  وقد ب   الغرب من وداا ان

ا فمذذ، صرذذادل  وانطلقذذت ا فذذمفر  ع ذذس  وبذذان مثاصذذر  فتثذذرد  وبذذان سذذ ي   

 صوافزل  وتم را ااقاتس  التي بانت الك ي ة تكبتها وتءغط عليها.

فهل بان ع د الشر  الم ذل  مذا ع ذد الغذرب الم ذيثي  صتذى  ذدخلها  ادل  

 واأل ا س؟و مذن لها ألالتثك  في اهلس 

الواقذذذا ان الشذذذر  الم ذذذل  ال توجذذذد لد ذذذس اج م ذذذو اا م طقيذذذة لقبذذذول 

 العلمانية  وتمك يها في ادضس  وت ليطها على صياتس.

ذل، ان الغرب لذس    ذس  ول ذا     ذا  ولذس قيمذس ول ذا قيم ذا  ولذس تاد  ذس ول ذا 

  تاد   ا. وبلها ت ط  ألمن اإلسذالم  يذر الم ذيثية  وان الم ذ د  يذر الك ي ذة

وان علماا اإلسالم  ير دجال الكه وا  وان القرآن  ير ااناجيل. فال   ذوز 
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ألثال ان  مرر علي ا ما تمألال ابيعت ا  وما  رفءس     ا  ومذا   اقءذس تراث ذا  

 وما  قاومس صاضرنا وم تقبل ا.

فليو بل ما صلح للغرب  رذلح ل ذا  وال بذل مذا نهذ  ألذس الغذرب  ذ ه  

كذذل شذذع  خواصذذس  ولكذذل قذذوم  وافعهذذ  ومذذوانعه  أل ذذا  فلكذذل أللذذد ةروفذذس  ول

ومؤثراته   بما ان اافذرا  لكذل مذ ه  وضذعس وةرفذس ال ذاص  ولذيو بذل مذا 

 رلح  ااا لش ص  رلح لغيرل  وال بل ما  وصذ   واا لمذر    وصذ  

 لغيرل.

ولقد قراا ما بتبس  عا  العلمانية والتغر ذ  فذي ألال نذا العرأليذة واإلسذالمية 

فوجذذدتها بلهذذا  - وهذذي ألءذذاعة اج بيذذة - ا ها لشذذعوأل امذذن م ذذو اا السذذتير

 ممتعلة مزود  ال ترمد لل قد.

مذذن هذذال الم ذذو اا التذذي  كردونهذذا  قذذوله ي إن الغذذرب لذذ   ذذ ه  مذذن 

ع راتس  ول   رح من نومذس  ولذ    ذر  مذن ت لمذس إال صذين تثذرد مذن الذد ن 

  عد لها قبول. واصتءن العلمانية. وهال الشبهة قد د  نا عليها ألما  كمي  ول 

ومن هال الم و اا قوله ي إن ا في عرر العقذل والعلذ   ول ذ ا فذي عرذر 

 الوصي والد ن!

وم هذا  عذواه ي ان الذذد ن ثاألذت  والثيذا  متغيذذر   وأل اصذة صيذا  اإلن ذذان  

 والعلمانية هي القا د  على مواجهة التغير.

 م.وم ها قوله ي إن العلمانية هي الطر   الوصيد للت مية والتقد

 عذواه  ان العلمانيذة هذي ألذد ل  - اوه  اعلى ألها صوت   - واعظ  م و اته 

ا م ه  ألمن  «الدولة الد  ية»ما سمول  التذي  طالذ  ألهذا  «الدولة اإلسالمية»إ هام 
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التذي عرفهذا الغرأليذون فذي عرذوده   «الدولة الد  يذة» عا  اإلسالم هي نمو 

  د ها.الوسطى  والتي ذاقوا الو ل  وشرألوا المر على ا

وس ر  علذى هذال الذدعاو  العر ءذة  واصذد  واصذد   ألالتمرذيل الم اسذ   

 وأل اصة  عو  الدولة الد  ية.

اما  عو  ان ا في عرر العقل ال عرر الوصي  او عرذر العلذ  ال عرذر 

مكذذان  «البشذذرج»  واصتذذل «و»الذذد ن  وان اإلن ذذان  صذذل فذذي الكذذون مثذذل 

ل عقل البشر ال وصي و  فهال  عو  قذد وان العلمانية هي التي تم  «اإللهي»

ألي ذذاا الثذذل اإلسذذالمي وشذذبهاا العلمذذانيين »د  نذذا عليهذذا ألتمرذذيل فذذي بتاأل ذذا 

. «الذد ن فذي عرذر العلذ »في المرل ااول م ذس  تثذت ع ذواني  «والمتغرألين

 وقد نشرنال في دسالة م تقلة من دسا ل ترشيد الرثو .

ضمن د نا على هذال الذدعاوج  ألذوو وما هاا  س ر  عليها ألالقدد الكافي  

 تعالى التوفي .

* * * 
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 عرر العقل والعل  ال عرر الوصي والد ن

من الكاتبين في عررنا من   و  قبذول العلمانيذة فذي اواان ذا ألمنهذا تع ذيي 

ان   ير الم تما وف  معطياا العقذل والعلذ   ال وفذ  معطيذاا ال قذل والذد ن. 

ا آخذذر  ا  وقذذرد م طذذ  الذذوصي والذذد ن امذذر  ر  فذذإذا قذذرد م طذذ  العقذذل والعلذذ  امذذ

 فالعلمانية تمرر ان نتبا م ط  العقل ال ال قل  والعل  ال الد ن.

قءذذية الت ذذافي او الرذذراع ألذذين العقذذل  - واو  ان اأبذذد ه ذذا ان هذذال القءذذية

قءذية  رأليذة  عرفهذا تذراث الغذرب وتاد  ذس   - والوصي او ألين العل  والذد ن

و ال   صتذى انترذر العقذل علذى الذ ص  والعلذ  علذى واستمر الرراع ألي هما ا

الد ن. ولكذن هذال القءذية ال وجذو  لهذا ع ذدنا. فلذ   عذرف تاد   ذا هذاا ال ذزاع 

الثذذا   والرذذراع المر ذذر  ألذذل عذذرف التذذآخي واالدتبذذاا ألي همذذا. وبمذذا قلذذت 

اي إن الد ن ع دنا عل   والعل  ع دنا   ن.  واقول  ا م 

نذذس  قذذوم علذذى م اابذذة العقذذل  و عذذدل م ذذاا امذذا ان الذذد ن ع ذذدنا علذذ   فة

التكليذذ   و ذذرف  اتبذذاع الظذذن والتقليذذد ااعمذذى فذذي تمسذذيو العقا ذذد. و طالذذ  

ألال ظر والتمكر في ملكوا ال مواا واادر وما خل  و من شيا. و  ذا ج 

{َييَّ َّامل  ىرۡل}اصثاب الملل وال ثلي  ََ قيي ىدي َُو ۡملَينلم ُىِ ۡملَصَٰ  ؤسذو . و[111]البقذر ي  َيَٰ

 اعظ  صقيقتين في الوجو  على العقل  وهماي

 وجو  و تعالى. -1

 وإثباا ال بو . -2

ولهاا  ر  المثققذون مذن علمذاا اإلسذالم العقذل اسذا  ال قذلل ان ال قذل او 
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الذذوصي لذذ    بذذت إال ألالعقذذل  فلذذو انهذذاد العقذذل النهذذاد ال قذذل ألعذذدل. فذذالوصي إنمذذا 

ذا ثبذذت ألذذالبراهين العقليذذة القااعذذة  فه ذذاك ألالعقذذل وصذذدل  فذذإ - إسذذالمي ا -   بذذت

مذذن الذذوصي ااوامذذر  إلمذذام الغزالذذي  ليتلقذذيبمذذا  عبذذر ا « عذذزل العقذذل نم ذذس»

َۡل}وال واهي قا ال  ما  قول المؤم وني  {َسثي ىير  َىيلَوَيلَۡيىَكلٱۡلَثري ََُيلغ ۡفَراةَىَكلَر َُّ َۡ ََ  َُيلَوأَ

 .[285]البقر ي 

 ترذود ان  ت ذاق  عقذل صذر ح  ونقذل ولهاا قذرد علماأنذا الكبذاد انذس ال 

ألذد ان  كذون ه ذاك شذ، فذي  صثيح  ألثال مذن ااصذوال  وإذا ا عذى هذاا  فذال

ألذد ان  كذون  صثة الم قول  او صراصة المعقول. وإذا افترر وجو  هاا  فال

وه ذذذا نذذذؤول الظ ذذذي ليتمذذذ  مذذذا القطعذذذي. امذذذا  ا وا خذذذر قطعي ذذذا اصذذذدهما ة ي ذذذ

ثقذا   ال  مكذن ان تت ذاق   ومذا دا  ذا قذط القطعياا فمثال ان تتعذادر  وال

نر ا قطعي ا  تعذادر مذا صقيقذة عقليذة او علميذة قااعذة. فذإذا بانذا ة يذين اول 

ااضع  م هما ليواف  ااقو   فذإن بانذا فذي مرتبذة واصذد  فذي القذو   دجث ذا 

ان  ؤول جان  العل  او العقل  لك ذر  تغيذرل  وسذرعة تطذودل  مذا ألذين عرذر 

عذذ  مذذا بذذان  عذذد صقذا   فذذي ألعذذ  العرذذود  عذذد ا ن مذذن وآخذر  صتذذى إن أل

 ال رافاا.

فالذذد ن ع ذذدنا لذذيو شذذيق ا وداا العقذذل  او خذذاد  نطذذا  العقذذل  بمذذا ع ذذد 

ا وجداني ا ألثت ا  وال شمن للعقل ألس  صتذى شذاع  ال راد  الا ن  عدون الد ن امر 

 ألذل ع ده  قوله ي اعتقد وانت اعمى! ا م  عي يذ، ثذ  األتع ذي! آمذن ثذ  اعلذ ع 

يل ذوف  قبلون ع ده  ان  ؤمن اإلن ان ألما ال  ترذود عقذال   وقذال القذد و الم

 من ألهاا انس مثال!المعروف ع ده  اوج تيني او

قذذد  ذذمتي الذذد ن ع ذذدنا ألمذذا ال تددبذذس العقذذول  انهذذا لذذ  تذذؤا اا لذذة الم اسذذبة 
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األذد ا لوهيذة والغيذ  وا خذر  والبذرزا  ولك ذس لذ   ذما  دابس  م ل شذقون ااإل

 ألما تثيلس العقول وال تترودل ألثال.

ذذ ا  فذذإن العلذذ  ع ذذدنا   ذذن  اج ان الم ذذل   تعبذذد ك وإذا بذذان الذذد ن ع ذذدنا علم 

تعالى ألطل  العل   والبس فر ءة على بل م ل  وم لمة  م س مذا هذو فر ءذة 

 عي ية  وم س ما هو فر ءة بما ية.

ل  من    س ما الألذد لذس فمرر العين على بل م ل   من ذبر او ان ىي ان  تع

م س مما  رثح عقيدتس  و رلح عبا تس  و ءبط سلوبس وعالقاتذس  وفذ  امذر 

ألذد لذس م ذس  و تعالى ونهيس  وصاللس وصرامسل وان  ذتعل  مذن امذود الذدنيا مذا ال

مما  عي س على الرز  الثذالل  لذس ولمذن  عولذس. ودألمذا نقذول فذي عرذرناي إن 

 العي ية على بل م ل .راا  والكتاألة من المرا   قال

وفرر الكما ةي ما  ثتا  إليس الم تمذا او تثتذا  إليذس اامذة فذي م موعهذا 

 من علوم الد ن او علوم الدنيا.

فمي علذوم الذد ني   ذ  ان  تبثذر فذي علذوم الشذرع وعلذوم االجتهذا   عذد  

من العلماا المبدعين الم تقلين    دون ال غر   و لبون صاجذة اامذة  و متونهذا 

ال ذذوازل  صتذذى ال  ت ذذا ال ذذا  داوسذذا جهذذاال   إذا سذذقلوا افتذذوا ألغيذذر علذذ    فذذي

 فءلوا واضلوا.

ان  تذوافر فيهذا عذد   - ألالتءذامن - وبال، في علوم الدنيا      على اامة

من العلماا المتبثر ن المبدعين في شتى االختراصذاا فذي الطذ  والتشذر ح 

علذذذذذوم البثذذذذذاد واادر والميز ذذذذذاا والكيميذذذذذاا والملذذذذذ، وعلذذذذذوم المءذذذذذاا و

وعلذذوم الر اضذذياا  و يرهذذا مذذن  «البيولوجيذذا»وعلذذوم الثيذذا   «ال يولوجيذذا»
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ا  وال العلوم وفروعها وت رراتها الدقيقة  ألثيك تكتمي اامة أله  ابتماا ذاتي ذ

 تكون عالة على  يرها.

وم لهذا الرذ اعاا والت ررذاا  - فإذا وجد في علذوم الذد ن وعلذوم الذدنيا

عد  باف من اهل العل  وال بذر   فهذاا   مذي الثذر  واإلثذ  عذن  - التك ولوجية

سذذا ر اامذذة  وإال بانذذت اامذذة بلهذذا آثمذذةل لتءذذييعها هذذال المر ءذذة ال ماعيذذة 

 التءام ية.

هاا ما قردل الغزالي والشاابي و يرهما من علماا اامة  وهو امذر متمذ  

 عليس  وال خالف فيس.

ِي لي ع دنا ألهال الكلمةي وان العل  ع دنا   ن  األتدا الوص لَر  يىَكلٱلَّى }ٱۡقىَرۡأل يٱۡسىمي

} َُ د العل   ليل اإل مان وسذبيلس  بمذا قذال   والقراا  ممتا  العل . وع  [1]العل ي َخلَ

لتعالىي  ۦۡي ُ َّامل ي َلرَّ  يَكلفَي ۡؤمي لمي َُّ ۡلَملأَةَّۡ لٱۡلَح َي لأ وَّ َّاملٱۡل ََ ن ِي لََملٱلَّ َۡ َۡل}َولييَ  َّ  ه ۡم{ِيَِۚللَىۡ ۖلق ل ىفَِ 

ليعلمذوا  » العاامذةي «المذاا»  وألهاا الترتي  الذاج  ذدل عليذس صذرف [54]الث ي 

ل فذذذالعل   ترتذذذ  عليذذذس اإل مذذذان  واإل مذذذان  ترتذذذ  عليذذذس «فيؤم ذذذوا  في بتذذذوا

 اإلخباا.

ي العلذذ  إمذذام  والعمذذل دددوالعلذذ  ع ذذدنا  ليذذل العمذذل وقا ذذدل  بمذذا قذذال معذذاذ 

علذى  يذر علذ   م ذد اب ذر ممذا  رذلح. وقذال تاألعس. ولهذاا قذال اا مذةي العامذل 

لٱَّللَّ لفَىى}اإلمذذام الب ذذادجي العلذذ  قبذذل العمذذل. واسذذتدل ألقذذول وي  ىىَۡلَيَلَّ
ٱۡعلَۡملأَةَّىىۡ ۖلََلَلَيلََٰ

ِيَكلَوليل فيۡرلليَِة  ُۡ ىِۚيلَوٱۡسَِ ََُٰ ۡؤمي لَوٱۡلث  ََ ُيي ىۡؤمي   فقذدم العلذ  علذى االسذتغماد  [19]مثمذدي  {ۡلث 

 تراث ا. وهو عمل. وهاا واضح في
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 ال ت اق  ألين ال قل والعقلي

تاب من ان البيقة الد  ية ال تهيإل لم اا علمي مز هذر  وما اوهمس ألع  الك  

ألذذافترار وجذذو  صذذراع ألذذين ال قذذل والعقذذل  او ألذذين الذذ ص اإللهذذي واالجتهذذا  

اإلن اني   يذر صذثيحل ألذل تذر ل ال رذوص  و ذر ل التذاد م  و ذر ل الواقذا. 

الشادع  والمكل  ألمهمس والعمل ألس  واالجتهذا  فذي  فالعقل هو الم اا  أل ص

للعقذذل  - او الذذوصي -  اللتذذس  ومذذلا المذذرا  فيمذذا ال نذذص فيذذس. وقذذد تذذرك ال قذذل

شقون الكون والثيا  بلهذا  رذول فيهذا و  ذول  ولذ   ث ذر عليذس فذي ذلذ، ألذل 

 امرل وصرضس و عال.

والمثققون من علماا اامة عدوا الوصي والعقذل هذا  ين لل لذ  إلذى الثذ . 

الاد عذذذة إلذذذى مكذذذادم » قذذذول اإلمذذذام الرا ذذذ  ااصذذذمهاني فذذذي بتاألذذذس القذذذي  

 ي«الشر عة

إلى خلقس دسوالن  اصدهماي من الباان وهو العقل  وال ذانيي مذن  زززك »

ول الظذذاهر مذذا لذذ  الظذذاهر وهذذو الرسذذول. وال سذذبيل لثذذد إلذذى االنتمذذاع ألالرسذذ

 تقدمذذس االنتمذذاع ألالبذذاان. فالبذذاان  عذذرف صذذثة  عذذو  الظذذاهر  ولذذوالل لمذذا 

بانت تلزم الث ة ألقولس. ولهاا  اصال و من  شك، فذي وصدانيتذس وصذثة نبذو  

انبيا س على العقل  فممرل ألمن  مزع إليس في معرفة صثتها. فالعقذل قا ذد والذد ن 

لذد ن ألاقي ذا  ولذو لذ   كذن الذد ن اصذبح العقذل مد   ولو لذ   كذن العقذل لذ   كذن ا

ا  واجتماعهما بما قال و تعالىي  لة َّٖرل}صا ر   .(10)«[35]ال ودي  {ةَََّّرلَعلَ َٰ

                                              

ألتثقيذ   . األذو اليز ذد الع مذي  ابذا  (207ص)« الاد عة إلى مكذادم الشذر عة»( انظري 10)

  اد الرثو  ألالقاهر .
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و ؤبد ذل، معاصر الرا   اإلمام األذو صامذد الغزالذي فذي عذد  مذن بتبذس. »

 ذذذر  العقذذذل القاضذذذي الذذذاج ال  عذذذزل وال  بذذذدل   «الم ترذذذمى»فمذذذي مقدمذذذة 

هد المزبذذذى المعذذذدل  و  عذذذل العقذذذل مربذذذ  الد انذذذة وصامذذذل والشذذذرع الشذذذا

 .«(11)اامانة

 قذذرد ان ال   ذذى ألالشذذرع عذذن العقذذل  وال ألالعقذذل عذذن  «اإلصيذذاا»وفذذي 

فإن العلذوم العقليذة باا ا ذة  والعلذوم الشذرعية باا و ذة  والشذ ص »الشرع 

 و  كذر علذى مذن  ظذن ان العلذوم. «المر     تءر ألالغااا متذى فاتذس الذدواا

العقلية م اقءة للعلوم الشرعية  وان ال ما ألي هما  ير ممكذن  وهذو فذي دا ذس 

 .(12)ةن صا د عن عمى في عين البرير 

 ر  عراألة الث  واهل ال  ة ألذمنه  الذا ن  «االقترا  في االعتقا »وفي 

را ا  وموجبذذاا العقذول  وتثققذوا ان ال معانذد  ألذذين شذوفقذوا ألذين مقتءذياا ال

 .(13)والث  المعقولالشرع الم قول 

 الاج      للغزالي  نقرا هال الكلمااي «معاد  القد »وفي بتاب 

اعل  ان العقل لن  هتدج إال ألالشرع  والشذرع لذ   تبذين إال ألالعقذل. فالعقذل »

باا  والشرع بالب اا  ولن  غ ذي اج مذا لذ   كذن أل ذاا  ولذن   بذت أل ذاا مذا لذ  

 .« كن ا 

ع بالشذعاع  ولذن  غ ذي البرذر مذا لذ   كذن وا ء ا  فالعقل بالبرر  والشذر

                                              

 .(1/3) «الم ترمى»( 11)

 «اإلصيذذاا»  ابذذا  اد المعرفذذة  أليذذروا. و الصذذ  ان الرا ذذ  فذذي (3/17) «ااصيذذاا» (12)

 (.208 ر  الشرعياا باا ا ة  والمعقوالا باا و ة  ألاعتباد آخر )ص

 للغزالي. «ااالقترا  في االعتقا »من مقدمة بتاب ( 13)
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شذذعاع مذذن خذذاد   ولذذن  غ ذذي الشذذعاع مذذا لذذ   كذذن ألرذذر  فالشذذرع عقذذل مذذن 

 .(14)«خاد   والعقل شرع من  اخل  وهما متعاضدان  ألل متثدان

ومن ث  ل   ظهر في تاد   ذا مذا عذرف فذي تذاد م الغذرب مذن الت ذاق  او 

اا الذد ن المبذرز ن ع ذدنا فذي ال زاع ألذين العلذ  والذد ن. ألذل بذان ب يذر مذن علمذ

 علوم الشرعي علماا مبرز ن في علوم الطبيعة والكون.

(ي فهذو الميل ذوف العمذال   اعظذ  هذـ595 ا العالمة األن دشذد الثميذد )عرف

شذرا  فل ذمة ادسذذطو  وعذن ار ذذ  شذروصس عذرف الغذذرب ادسذطو واسذذتما  

 الشذذهير فذذي الطذذ   الذذاج تذذرج  إلذذى «الكليذذاا»م ذذس. وهذذو صذذاص  بتذذاب 

الالتي يذذة  وةذذل مرجع ذذا فذذي الغذذرب لعذذد  قذذرون  واصذذد المراجذذا العالميذذة فذذي 

الطذذ  فذذي تلذذ، ااعرذذاد. وهذذو فذذي الوقذذت نم ذذسي القاضذذي األذذن دشذذد  المقيذذس 

الاج  عد مذن اعمذ   «ألدا ة الم تهد ونها ة المقترد»المالكي  وصاص  بتاب 

ا ونمع ذذا  لم ه يتذذس ال اصذذة   وم طقيتذذس بتذذ  المقذذس المقذذادن واب رهذذا تربيذذز 

 المميز .

بان من علمذاا المقذس  «عل  ال بر»ومثمد ألن األي  كر ال وادزمي م ترع 

ا ء ا  وقد األتكر عل  ال بر  ليثل ألس مشذكالا فذي تطبيقذاا علذ  المقذس  وذلذ، 

فيما  تعل  ألعل  المواد ك والوصذا ا. وقذد دا ذت دسذالتس التذي صذ مها فذي ذلذ، 

فقهذذي ألثذذت  تثذذدث عذذن المذذرا   فوجذذدتها شذذطر ني الشذذطر ااول م هذذاي 

والوصذذا ا  والشذذطر ال ذذانيي علمذذي د اضذذي ألثذذت   تثذذدث عذذن المعذذا الا  

                                              

(  ابا  اد ا فا  ال د ذد   أليذروا. وانظذري تعليق ذا عليذس فذي 75)ص «معاد  القد (»14)

 (.41)ص «اإلمام الغزالي ألين ما صيس وناقد س»بتاأل ا 
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إلم. ولهاا ل   عل  من صققها ونشذرها علذى الق ذ   ... «ص»و « »والرموز 

ااول ألكلمةل انس من اهل العلذ  الر اضذي  وهذؤالا فذي عرذرنا ال صذلة لهذ  

 ا خر  فقد اشبعس تعليق ا.ألالمقس والعلوم الشرعية. أل الف الق   

واإلمذذام ف ذذر الذذد ن الذذرازج  صذذاص  التم ذذير الكبيذذر  والمثقذذ  فذذي علذذ  

الكالم  والمثرول في عل  ااصول  و يرها مذن الكتذ  فذي شذتى المعذادف 

الد  ية  بان إلى جواد ل، ابيب ا. وقال الا ن ترجموا لسي إن شذهرتس فذي الطذ  

 .ل  تكن تقل عن شهرتس في علوم الد ن

واألذذن ال مذذيو مكتشذذ  الذذدود  الدمو ذذة الرذذغر   بذذان معذذدو  ا مذذن فقهذذاا 

ابقذذذاا »الشذذذافعية  وتذذذرج  لذذذس تذذذا  الذذذد ن ألذذذن ال ذذذبكي فذذذي بتاألذذذس الشذذذهيري 

صققهذذا زميل ذذا الذذدبتود عمذذاد  «اصذذول الثذذد ك»ولذذس دسذذالة فذذي . «الشذذافعية

 الطالبي  وقدم  داسة ع ها.

 الم لمون اولى ال ا  ألالعلميةي

فذي بذل  «العلميذة»وتب ذي  «العلذ »اولى ال ا  ألاصترام  - الم لمين - ونثن

ا{ل فَسۡل}امودنا   لَخِييرن ۦۡي ل ي ۡنى}  [59]المرقاني  ُۡ َِ يئ ىَكلمي لَولَىَّۡل}  [14]فذااري  ُ لَخِييىٖر{َوََللنُ 

ََل ن ِي ه ۡمللَََليَثىۡ لٱلَّى ُۡ ى لمي ليىيلٱأۡلَۡمىري لأ وم َ لَوَيلَى َٰ س َّلي ُ للنَۡسىَر َّوُ لَيلَ لٱلرَّ ه مۡلَِ ُۡ ى ]ال  ذااي  {ِيط َّةَۡ ۖلمي

83]. 

ول   عرف تراث ا صراع ا ألين الذد ن والعلذ   بمذا عرفذس الغذرب  الذاج ا اد 

ا  بذذان مذذن آثادهذذا مثذذاب  التمتذذي  واهوالهذذا  التذذي دصذذى الثذذرب ألي همذذا قرون ذذ

   دج لها جبين التاد م.

ت ءذا لهذا ااع ذا  مقهذود   ألذل  «آ ة بونية»ومع ز  نبي اإلسالم ل  تكن



 66 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

َينل}تذاعن لهذا العقذول مقت عذة  وهذي القذرآن الكذر  . قذال تعذالىي  «آ ة علمية»

لفََظلَّىِۚۡلةََّشأۡل لَ انَىان لٱلسََّثيَ ي ََ ملم ي ۡللَعلَۡيهي َز ي ق ه مۡلأَۡعىلةُ  ََللََُٰ ي َي ى ضي
. ولمذا [4]الشذعرااي  {لََهىيلَخَٰ

الذذ  مشذذربو العذذرب مذذن ال بذذي صرذذص ان تكذذون لذذس آ ذذة ص ذذية  بمذذا بذذان 

ىمۡل}أََوللَىۡملنَوۡللةنبياا من قبلس  بذان الذر  اإللهذي علذيه ي  ىَتلللأَةَّىيَلأَةَزۡلَُىيلَعلَۡيىكَلفيهي ََِٰ ٱۡلوي

مۡل لَعلَۡيهي لَ َٰ ِۡ  .[51]الع كبواي  {ن 

لَر  يىَكل} وص ب ا ان اول سود  نزلت في القرآن  ألداا ألقولس تعالىي ٱۡقَرۡأل يٱۡسىمي

} َُ ِي لَخلَى والقذراا  ألذاب العلذ  وممتاصذس. وثذاني سذود  نزلذت ألذداا  [1]العلذ ي  ٱلَّ

وَن{َن ل}ألقولس تعالىي  لَوَميلنَۡسط ر  والقل  هو ا ا  نقل العل  مذن فذر   [1]القل ي  لَوٱۡلقَلَمي

 إلى فر   ومن جماعة إلى جماعة  ومن جيل إلى جيل.

  التذي تعذد التمكذر عبذا    والعلذ  فر ءذة  «لعقليذة العلميذةا»والقرآن   شإل 

ا لل ظذذر والتممذذلي  لَوفيىىيل}وتذر  اإلن ذذان والتذذاد م والكذذون بلذس  م ذذرص  َي ٱأۡلَۡر

ل ََ يي َّقُي ِۚٞلل يۡلث  وَن{ل20َ انََٰ ىر  ري ِۡ لأَفَىَالَّ  ىو ۡم    وهذال  عذو  [21  20]الذااد ااي  َوفيىَيلأَةف سي

لأََولَىىمۡل}نمذذو. لل ظذذر والتمكذذر فذذي ا فذذا  وفذذي اا خي َََّٰ ىىَثَٰ لٱلسَّ واملفيىىيلَملَو ىىَّخي لنَُظ ىىر 

لَشىىىۡي{ ىىَى لٱَّللَّ لمي َُ لَوَمىىىيلَخلَىىى َي   وهذذذال تمذذذتح البذذذاب لل ظذذذر [185]ااعذذذرافي  َوٱأۡلَۡر

لوالتممل في بل شيا.  َي واملفييلٱأۡلَۡر ير  لسي ُۡ َُلٱةفَلل}ق  ۡل ََ واملَمۡيَفل َدَأَلٱۡل ]الع كبذواي  {ظ ر 

واملفيىيلأََوللَىمۡل}في تاد م الكذون  وألذدا ال لذ .    وهال  عو  إلى ال ظر[20 ىير  لنَسي

واملَمۡيىَفلَمىىيَنلَعَٰل لفَيَُظ ىر  َي مۡلٱأۡلَۡر ليهي ِۡ لقَىى َى لمي ََ ن ِي واملفيىىيلمۡل}أَفَلَىى  [9]الذرومي  {قيَِىا لٱلَّىى ىير  لنَسي

قيل ََّنل يَهيَلأَۡولَ اذَاٞنلنَۡسَثَ ََّنل يَهَيلفَنيةَّل َۡ لفََِو ََّنللَه ۡملق ل َّٞبلنَ َي َۡلَهىيلٱأۡلَۡر ىََللََّ لَثى لٱأۡلَۡ َرَٰ ر 

َۡل لََّ َى وي {َولََٰ ىد وري يىيلفيىىيلٱلرَّ لٱلَِّ   وهذذال  عذو  إلذذى ال ظذر فذذي [46]الثذ ي  َثى لٱۡلق ل ىىَّب 

 التاد م ألعقول ممتوصة  وعقول م ت ير .

وقد نول القرآن ألمولى االباب في ست عشذر  آ ذة  وألذمولي ال هذي فذي آتذين. 



 67 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

َۡلأَفَىىَال}وب ذذرا فواصذذلس التذذي تقذذولي  ونَل}  [  إلذذم44]البقذذر ي  قيل ىىََّن{ََّ  {أَفَىىَالَََِّفَوَّىىر 

قيل ىىََّن{  [50]اانعذذامي  َۡ . بمذذا ب ذذر صد  ذذس عذذن البرهذذان  [  إلذذم164]البقذذر ي  }ل يقَىىَّٖۡملنَ

  وعذذن العلذذ   والثكمذذة  «و ع ذذي ألذذسي سذذلطان الث ذة والعلذذ »وعذن ال ذذلطان  

 وهو ما ل   عرف قبل ذل، في بتاب    ي قط.

لكر    ذرف  العقليذة المقلذد   والعقليذة ال رافيذة التذي ت ذير وداا والقرآن ا

الظ ون وااوهام  وترد  بذل مذا  قذال لهذا   ون اختبذاد وال م اقشذة  وبذال، 

 «العقليذذة العلميذذة»العقليذذة العاميذذة  التذذي تمكذذر ألذذرا   يرهذذا  وال  ذذؤمن إال ألذذـ 

يذذة  التذذي ال تقبذذل  عرفهذذا الغرأليذذون إال فذذي العرذذر الثذذد ك. تلذذ، العقل التذذي لذذ 

 عو   ألغيذر ألرهذا   بذت صذثتها  وإال فذدعوال مذر و   عليذس  با  ذا مذا بذاني 

لَث ََّن{َينۡل} َۡ يلَميلََللََّ لأَََّق َّل ََّنلَعلَ لٱَّللَّ
َِاَ  ل يَهَٰ َي 

َلس ۡلَطَٰ ُدَم ملم ي  .[68] ونوي  لعي

قيلفمن ا عى ال بو   اول  ألالبي ةي ىدي
لٱلرََّٰ ََ ى ل يَهىيَلَينلم ُىَِۚلمي {}فَىۡأخي ََ ]ااعذرافي  ي

ُۡل}ي لذس . ومن  عا ال ا  إلى عقيد   قيذل[106 {ق ى ََ قيي ىدي َُو ۡملَينلم ُىِ ۡملَصَٰ  لَيىيَّ َّامل  ىۡرَيَٰ

. ومذن ا عذى فذي الذد ن شذيق ا     ذبس إلذى و تعذالى  قيذل لذس ولمذن [111]البقر ي 

ُۡل}وافقذذسي  ىىَُّ للََُىىيََ{َيىى ج  ري َۡ ۡلىىٖملفَِ  لعي َۡ ىى ُىىدَم ملم ي ۡلىىل ىىلةَِ يل}  [148]اانعذذامي  لعي َي لَينلم ُىىِ ۡملَّةييل ي م 

} ََ قيي دي  .[143]اانعامي  َصَٰ

إنهذذا العقليذذة العلميذذة  التذذي تطالذذ  البرهذذان اليقي ذذي فذذي العقليذذاا  وصذذد  

ىَِاَلالت رألة في الث ياا  وصثة ال قل في المرو ااي  لَيَٰ ُي ى ِۡ لقَ َى ىٖتلم ي ََِٰ }ٱۡئِ ىَّةييل يوي

ىىرَل ََٰ ىىةٖلأَۡولأَث لَينلم ُىىِ ۡملَصَٰ ۡلىىم  لعي َۡ ىى {لم ي ََ قيي . العقليذذة التذذي تذذرف  الظذذن فذذي [4]ااصقذذافي  دي

ۡيل}مقام اليقيني  يلَوَميللَه مل ي  ُ لٱۡلَحى ََ ى ُييلمي
ُۡ لََللن  ََّ لٱلظَّ لَوَينَّ

َََّ لٱلظَّ َي ََّنلَيَلَّ َِّ لَينلنَِ ۡلم َ لعي َۡ ۦلمي

 .[28]ال   ي  ي{ل نلَشيۡل
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  وتذذرف  ان تتبذذا الهذذو  ألذذدل اتبذذاع الثذذ   هذذو  الذذ مو  او اهذذواا الغيذذر

َۡل} لٱَوَم ََ ى لي ىدن لم ي َۡيىري ۡ ل ُي ََ لَيََّغَٰ لٱََِّّ َي ثَّ َُّلمي يللأََُّ ل}  [50]القرذصي  {َّللَّ ىَكلَعلَى َٰ
ث ىمَّلَجََۡلََُٰ

لَث َّنَل َۡ لََللنَ ََ ن ِي يۡ لأَۡيََّاََ لٱلَّ َِّ َهيلَوََللََِّ َۡ ي لفَٱََِّّ لٱأۡلَۡمري ََ نََٖالم ي  .[18]ال اثيةي { َشري

بذذانوا سذذا   القذذوم وببذذرااه ي وتذذرف  اتبذذاع ا خذذر ن ألغيذذر ص ذذة  ولذذو 

َۡل} ََ َيَلَيةَّيَلأَ {َوقَيل َّاملَر َُّ  .[67]ااصزابي  َُيلَسي ََََُّيلَوم ََِراََ ةَيلفَأََُّلََّّةَيلٱلسَِّييَاو

وص ذب ا ان القذذرآن نذول ألذذالعل   واشذذا  ألآثذادل فذذي عذذد  مذن قرذذص اانبيذذاا 

اادر  وألذذس  الكذذرام. فهذذو فذذي قرذذة آ م  المرشذذح ااول ل الفذذة اإلن ذذان فذذي

 اثبت آ م تموقس على المال كة المقرألين.

وهذذو فذذي قرذذة  وسذذ   الذذاج انقذذا و ألذذس مرذذر ومذذا صولهذذا مذذن الم اعذذة 

ا  - الماصقذذذة  نتي ذذذة الت طذذذيط االقترذذذا ج الزداعذذذي المثكذذذ  ذذذا وا خذذذاد  إنتاج 

ا. - واستهالب ا  لمد  خم ة عشر عام 

لوهذذو فذذي قرذذة سذذليمان  الذذاج اسذذتطاع ألذذس صذذاصبس  ََ ىى ۡلىىٞملم ي ُىىدَُ ۖلعي ِي لعي }ٱلَّىى

ََِٰتي{ ان  ثءر ألس عرا ملكة سذبم مذن الذيمن إلذى الشذام  قبذل ان  [40]ال ملي  ٱۡلوي

فۡل} رتد إليس ارفس  وهو ما ل    تطعس  {عي َ ي ى لٱۡلجي ََ ى نِۚٞلم ي   فذدل علذى [39]ال مذلي  ري

 ن ان ألالعل  تمو  قو  ال ن  على مذا لهذ  مذن قذدداا وإمكانذاا. والإلان قو  ا

لأَنَّو ىمۡل}ا من المال كة  فقد بذان مذن ملقذس الذا ن خذاابه  ألقولذسي  قالي إنس بان ملك  

} ََ ي ۡسليثي َُلأَنلنَۡأَّ َّةييلم  ِۡ َهيلقَ َۡرشي  .[38]ال ملي  نَۡأَّييُييل َي

وفذذي ال ذذ ة نذذر  ال بذذي صرذذص  ثمذذل علذذى ااوهذذام وال رافذذاا  التذذي 

اعلذذن ان مذذن اتذذى هذذؤالا  عتمذذد عليهذذا الكه ذذة والعرافذذون فذذي ال ذذو الذذوث ي  و

 فردقه  ألما قالوا فقد بمر ألما انزل على مثمد.
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االعتما  على التما   وااص بذة ونثوهذا   ون ان  بثذك  - ألشد  - بما انكر

عن الدواا الم اس  لس  معل  اي ان و ل    زل  اا إال انزل لذس شذماا  علمذس مذن 

 علمس  وجهلس من جهلس.

دا س ال ذاص  إلذى دا  ال بذراا  بمذا فذي  ونر  الرسول الكر     زل عن

 موقعة ألدد  ونزولس على دا  الثباب ألن الم اد.

للمذؤم ين  «إصرذاا»ونرال صرص ألعد اله ر  إلى المد  ذة   بذا د ألعمذل 

اصروا لي عذد  مذن  لمذ  »لد س  فقالي  «القو  الءادألة»ألس  ليعرف م س مد  

 جل  بما دوال الب ادج.  فمصروا لس  فكانوا الم ا وخم ما ة د«ألاإلسالم

ونذذرال صرذذص  عتمذذد نتذذا   الت رألذذة فذذي الشذذقون الم يذذة المتعلقذذة ألشذذقون 

ا االذذدنيا  مذذن بيميذذاا الزداعذذة والرذذ اعة والت ذذليح والطذذ  ونثوهذذا  وفذذي هذذ

 .«أةِملأعلمل أمرل ةييمم»جاا الثد ك الرثيحي 

ا علذذى ود . فقذذد آتذذت  ابلهذذا  لذذ  تكذذن هذذال التعذذالي  القرآنيذذة وال بو ذذة صبذذر 

وقامت في ةلها صءاد  شذام ة الب يذان  وايذد  اادبذان  آخذت ألذين اإل مذان 

والعلذذ   ألذذين العقيذذد  والمكذذر  ألذذين الشذذر عة والثكمذذة  ولذذ   رذذطدم فيهذذا نتذذا  

 الوصي الرثيح  أل تا  العقل الرر ح.

ألل قرد علماأها ان العقل اسا  ال قل. فلو الغي ا العقل مذا ثبذت ل ذا نقذل وال 

 قبذذل ان ت بذذت الثقذذا   الكبذذر  فذذي الذذد ن  إنمذذا ثبتذذت ألالعقذذل اوال   وصذذي  فذذإن

 ألالوصي.

فبالعقل استدلل ا على وجذو  و تعذالى  وألالعقذل اسذتدلل ا علذى صذثة ال بذو  

ألعامذذة  وألالعقذذل اسذذتدلل ا علذذى صذذد  نبذذو  مثمذذد أل اصذذة  وعلذذى ان القذذرآن  
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 الاج جاا ألس  من ع د و.

تقوم على اسا  البي ة والبرهذان  ال علذى  - ميننثن الم ل - والعقيد  ع دنا

اسذا  التقليذد لاألذاا او الطاعذة للكبذراا. والذدعو  فذي اإلسذالم   ذ  ان تكذون 

لعلذذى ألرذذير ي  ُۡ ُيل}ق ىى ِي ىى لعَلَيَٰ ي  ىىۦلَسىىِييليَيلأَۡ ع ىىََّاملَيلَىى لٱَّللَّ ل َري َََُيىىيلَىى َٰ لٱََِّّ َي لَوَمىى  {يَرة لأَةَىىيو

 .[108] وس ي 

ة علذذى توصيذذد و تعذذالى  وعلذذى صذذد  دسذذولس  ولهذذاا شذذثن القذذرآن ألاا لذذ

 وعلى إمكان البعك  وصكمة ال زاا في ا خر   و يرها.

مرذذالح العبذذا   فذذي المعذذاا  شذذر عة فذذي اإلسذذالم قا مذذة علذذى دعا ذذةوال

والمعا   بما  عبر فقهاأها  وبما  دل على ذل، استقراا اصكامهذا فذي العبذا اا 

 ااصكام في القرآن والثد ك.والمعامالا  وبما  ؤبد ذل، تعليالا 

  ال تمذر  ألذين متمذاثلين  وال ت ذوج ألذين م تلمذين. «م طقيذة»فهي شذر عة 

 مذذذن اصذذذولها المعتبذذذر  لذذذد  جمهذذذر  المقهذذذاا اصذذذال   «القيذذذا »ولهذذذاا  بذذذان 

مذا امذر ألشذيا  فقذال »الم لمين. ومن ث  قال اصذد مذن آمذن ألذال بي صرذصي 

 .«ال العقلي ليتس امر ألسالعقلي ليتس نهى ع س  وال نهى عن شيا  فق

في اإلسالم  امر واضح ثاألذت  اعتذرف  «العقالنية»او  «االت ال العلمي»و

ة  فذذي لألذذس بذذل م رذذ   ممذذن االذذا علذذى شذذيا مذذن تعذذالي  اإلسذذالم ااصذذي

مرا دها ال قية  ولو من  ير الم لمين  ألل من ألع  مذن ات ذاوا موقم ذا ضذد 

 اإلسالم.

 قذذول فذذي صد  ذذس عذذن  «دو ن ذذونمك ذذي  »فهذذاا هذذو الكاتذذ  المادب ذذي 
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القذرآن بتذاب مقذد   تثتذل فيذس العقالنيذة مكان ذا  جذد »ي (15)«العقيد  القرآنيذة»

. ألذل إن اب ذر مذا   ذتلمت ال ظذر نببير  فاك ال   م، فيس    ذاق  و قذي  البذراهي

ا ألالعقالنية فذي اج   ذن  الذوصي  - هو ان الوصي نم س هال الظاهر  ااقل ات ام 

 عذدل  - و على م تل  الرسل عبر العرود  وعلى خاتمه  مثمذدس لالاج انز

القرآن هو نم س ا ا  للبرهانل فهو في م اسباا عد د    كذرد ل ذا ان الرسذل قذد 

 «  وهو ال  ملو  تثد  معادضيس  ان  متوا ألم لس.«البي اا»جااوا ألـ 

ي خلذ  والقرآن مذا   مذ،  قذدم البذراهين العقالنيذة علذى القذدد  اإللهيذةل فمذ»

ال ذذذذمواا واادر  واخذذذذتالف الليذذذذل وال هذذذذاد  وتوالذذذذد الثيذذذذوان  و ودان 

ا دا ذذا الكوابذذ  واافذذالك  وت ذذوع خيذذراا الثيذذا  الثيوانيذذة وال باتيذذة  ت وع ذذ

ِٖۚل}التطاأل  ما صاجاا البشر   تيللأل ي لأَلَنََٰ لييلٱأۡلَۡلََِٰ [190]آل عمراني  {وم
(16). 

صذاب  البرهذان العقلذي  ... ألمع ى دألط اافكاد ألعءها ألذبع  «عقل»وفعل 

 تكذذرد فذذي القذذرآن صذذوالي خم ذذين مذذر   و تكذذرد ثذذالث عشذذر  مذذر  فذذي هذذاا 

َۡل}ال ؤال االست كادج  وبمنس الزمةي   .[  إلم44البقر ي ] قيل ََّن{أَفََالََّ

والكماد اولق، الا ن  رفءون االستماع إلى  عو  مثمد   وصذمون ألذمنه  »

َۡلٞملَّۡلقَىى} لنَ ل انهذذ  قاصذذرون عذذن اج جهذذد عقلذذي   هذذز [  إلذذم58الما ذذد ي ] قيل ىىََّن{َلَّ

                                              

نشذر  اد ترجمذة نز ذس الثكذي    «والراسماليةاإلسالم »( وما ألعدها من بتاب 134)ص( 15)

 الطليعة. أليروا.

ي المطاألقة لكذالم المؤلذ  ه ذا. و بذدو   فه(164)بان ااولى االستشها  ألآ ة البقر  دق   (16)

فقذط فذي القذرآن . ولذو تتبذا بلمذاا اخذر  فذي  «عقذل»من بالم المؤلذ   انذس تتبذا مذا   

  ونثوهذا  «لذ »  و«ألرهذان»  و«علذ »و «فقذس»  و «تمكر»  و«نظر»الموضوع م لي 

 « رآن الكذر قذالعلذ  والعقذل فذي ال». انظذر فذي ذلذ، بتاأل ذا ال ر  ألشيا ب ير  وب ير جد  

 مكتبة وهبة.
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ولذال،  ... تقاليده  المودوثة  وهذ  ألهذاا بال مذا اا واانعذام  ألذل اب ذر ع مذة

 .« كرل و هؤالا ال ا   الا ن ال  ر دون ان  عيدوا ال ظر في اسو تمكيره 

علذى وجذو ل وإدا تذس   «الدالذةا  ذاا » رسل  « ع ي سبثانس»ولقن بان »

واهمهذذا ا  ذذاا الم زلذذة علذذى نبيذذس مثمذذد  فلكذذي  مهمهذذا ال ذذا   و  علذذوا م هذذا 

  ثذذ    تذذت  البرهذذان ألقولذذسي «اساس ذذا لتمكيذذره . ونذذر  و  قذذي  البي ذذة الماصذذلة

ُ ل} ليَكلة فَر ي
ِۚيلَمََِٰ َۡلللليقََّۡمٖلٱأۡلَنََٰ  .«[28]الرومي  قيل ََّن{نَ

  في أليان عقالنية اإلسالم  مقادن ا هذال ألمذا جذاا فذي العهذد ن تو  تمر الكا

فذذي مقاأللذذة هذذاا  تبذذدو »القذذد   وال د ذذد  لليهذذو  والم ذذيثيين  إلذذى ان  قذذولي 

 .(17)«العقالنية القرآنية صلبة  بمنها الر ر

وقد اال ا ال مو في هاا الموضوع  موثق ا ألال روص القرآنية الذوفير   فذي 

  فليرجذذا إليذذس مذذن ادا  «والعلذذ  فذذي القذذرآن الكذذر   العقذذل»بتذذاب بامذذل هذذو 

 .«العقالنية القرآنية»التوسا في معرفة 

بما اعترف ألس الممكذر  -وم ل هاا الم اا العقلي  الاج ص عتس آ اا القرآن 

  شكل اخر  أليقة إلنتا  علمي م مر  قا   علذى اسذت دام - المادب ي و يرل

 اقرى الطاقاا والمواه  البشر ة.

المذذ ه  »  الذذاج هيذذمل اإلسذذالم لظهذذود «الم ذذاا»بلذذس  بذذين ل ذذا ابيعذذة  وهذذاا

 ال لي   الاج ال  مل، ألاص و الغرب ان   كرول. «العلمي

لقذد جذاا الم ذلمون جيمع ذا فذي البثذك أل د ذدي » يذس ميليذسي د  قذول العالمذة 

                                              

 .«اإلسالم والراسمالية»من بتاب  «سالميةإلالعقيد  ا»انظر فرل  (17)
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مبدا  تمذرع مذن الذد ن نم ذس  هذو مبذدا التممذل والبثذك. وقذد مذالوا إلذى العلذوم  

وا فيهذذا  وهذذ  الذذا ن وضذذعوا اسذذا  علذذ  الكيميذذاا وقذذد وجذذد مذذ ه  ببذذاد وألرعذذ

 .«اااباا

إن اعظ  نشاا فكذرج قذام ألذس العذرب   بذدو »و قول الدبتود فرنتودون الي 

ا فذذي صقذذل المعرفذذة الت ر بيذذة  ضذذمن  ا ذذر  مالصظذذاته  واختبذذاداته   ل ذذا جلي ذذ

 الصظذذون و مثرذذون  فذذإنه  بذذانوا  بذذدون نشذذاا ا واجتهذذا  ا ع يبذذين  صذذين 

 .«وصين   معون  و رتبون ما تعلمول من الت رألة

إن العذرب »و قول المؤدا الميل وف االجتماعي الشهير جوستاف لوألوني 

 .«تم  صر ة المكر ما استقامة الد نته  الا ن علموا العال   بمي  

االسذتقرا ي  الم ذاا»وقد اعتذرف ب يذر مذن مذؤدخي العلذ  فذي الغذرب ألذمن 

الذذاج بذذان اسذذا  نهءذذة الغذذرب وتقدمذذس  إنمذذا اقتذذبو اصذذال  مذذن  «يالت ر بذذ

الثءذذذاد  العرأليذذذة اإلسذذذالمية. وهذذذاا مذذذا شذذذهد ألذذذس  رأليذذذون م رذذذمون  م ذذذل 

ألر مولت وجود  سادتون و يرهما. وإن الم لمين سذبقوا الغذرب ألقذرون فذي 

ذذا علذذى  ذذد ا مذذام األذذن تيميذذة  إلنقذذد الم طذذ  الرذذودج اادسذذطي  وخروص 

السذذتقرا ي فذذي علذذوم الكيميذذاا والميز ذذاا  والملذذ، والطذذ  وتطبيذذ  المذذ ه  ا

 .(18)والتشر ح و يرهما

 العلمية التي ن شدهاي

التذذي ن ذذول ألهذذا  ال تع ذذي م ذذر  ال ذذعي للثرذذول علذذى التمذذو   «العلميذذة»و

                                              

سذالم وابتشذذاف المذذ ه  العلمذذي فذذي العذذال  إلم ذذاه  البثذذك ع ذذد ممكذذرج ا»انظذر بتذذاب ( 18)

 (.359 - 353  للدبتود علي سامي ال شاد )ص«اإلسالمي
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ذا وألث  ذا   «العلذوم»مقرداا ألالعلمي  وتمبيد االهتمام  وتطو رهذا  تمليم ذا وتعليم 

رابز البثك العلمي  وتوجيس الع ا ة إلذى التطذود في المداد  وال امعاا  وم

ذذا ألعذذد  ذذوم. «التك ولذذوجي» ال تقذذ  ع ذذد  «العلميذذة»  الذذاج   مذذو و ترذذاعد  وم 

هذذاا وصذذدل  وإن بذذان االهتمذذام ألكذذل هذذاا فر ءذذة وضذذرود   والتقرذذير فيذذس 

ا مبي  ا في نظر اإلسالم. ا وإثم   م كر 

  «التمكيذذر العلمذذي» ذذو  ان   - إلذذى جذذواد هذذاا - «العلميذذة»إنمذذا نع ذذي ألذذـ 

بذذل عالقات ذذا ومواقم ذذا وشذذقون صيات ذذا  ألثيذذك ن ظذذر  «الذذرو  العلميذذة»وت ذذو  

  «نظذذر  علميذذة»إلذذى ااشذذياا وااشذذ اص وااعمذذال  والقءذذا ا والمواقذذ  

ونرذذدد قرادات ذذا اإلسذذتراتي ية والتكتيكيذذة  فذذي االقترذذا  وال ياسذذة والتعلذذي  

ألعيذذذد ا عذذذن االدت اليذذذة  والااتيذذذة  و يرهذذذا ألعقليذذذة علميذذذة  وألذذذرو  علميذذذة  

واالنمعاليذذذة  والعااميذذذة  والغو ا يذذذة  والتثكميذذذة  والت ذذذو غية  التذذذي ت ذذذو  

م اخ ا اليوم  وتربي تررفات ا إلى صد ألعيدل فمن سل  من اصثاب القراد مذن 

اتباع هوال الش ري  او هو  فقتس وصزألذس  بذان اببذر همذس اتبذاع مذا  رضذي 

 ثق  مرالثها  و ؤمن م تقبلها  في وا ها الرذغير   اهواا ال ماهير  ال ما

 ووا ها الكبير  وااببر.

 ال ذذل ومظذذاهر او سذذماا  ب ذذت اشذذرا إليهذذا او إلذذى  «للذذرو  العلميذذة»و

للثربذذذة  «ال قذذذد الذذذااتي»فذذذي م ذذذال  «الثذذذل اإلسذذذالمي»اهمهذذذا فذذذي بتذذذاألي 

ال اإلسذذالمية   ث ذذن ألذذي ان اذبذذر ألهذذا ه ذذا  واأبذذدها  واضذذي  إليهذذا فذذي م ذذ

الم ذذتود  . وفذذي ألعذذ  اإلعذذا    «العلمانيذذة»تمبيذذد صاجذذة اامذذة إليهذذا ال إلذذى 

 إفا  .
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 سماا الرو  العلميةي

 وللرو  العلمية سماا األرزهاي

ال ظر ة الموضوعية إلذى المواقذ  وااشذياا وااقذوال  ألغذ  ال ظذر عذن  -1

ال تعذذرف الثذذ  ألالرجذذال  »ااشذذ اص  بمذذا قذذال علذذي ألذذن األذذي االذذ ي 

 .«ث   تعرف اهلساعرف ال

{ل ََّاملأَۡيىىل }فَۡسىىاصتذذرام االختراصذذاا  بمذذا قذذال القذذرآني  -2 ۡمري   [43]ال ثذذلي  َُلٱلىىِ ي

ا{ل سۡل} لَخِييرن ۦۡي ل ي نۡل}  [59]المرقاني  ُۡ َِ يئ َكلمي . فللد ن اهلذس  [14]فااري  ُ لَخِييٖر{َوََللنُ 

ي ولالقترذذذا  اهلذذذس  وللع ذذذكر ة اهلهذذذا  ولكذذذل فذذذن دجالذذذس  وأل اصذذذة فذذذ

عررنا  عرر الت رص الدقي . امذا الذاج  عذرف فذي الذد ن وال ياسذة  

والعلذذوم والم ذذون  والشذذقون االقترذذا  ة  والشذذقون اإل اد ذذة والع ذذكر ة  

 و متي في بل شيا  فهو في الثقيقة ال  عرف شيق ا.

القدد  على مثاسذبة الذ مو او نقذد الذااا  واالعتذراف ألال طذم  واالسذتما    -3

ا عا ال   ألعيذد ا عذن ال ظذر  م س  وتقو   ت   «الم قبيذة» ادب الماضي تقو م 

م اقذذ  وام ذذا ! ومذذن ااقذذوال  التذذي ت ظذذر إلذذى الماضذذي علذذى انذذس بلذذس

 الممثود ي صاسبوا انم ك  قبل ان تثاسبوا.

اسذذت دام اصذذدث ااسذذالي   واقذذددها علذذى تثقيذذ  الغا ذذة  واالسذذتما   مذذن  -4

فالثكمذة ضذالة المذؤمن  انذى وجذدها  ت ادب الغيذر  صتذى مذن ال رذوم. 

 فهو اص  ال ا  ألها.

للمثذذذص  - فيمذذذا عذذذدا الم ذذذلماا الد  يذذذة والعقليذذذة - إخءذذذاع بذذذل شذذذيا -5

 واالختباد  والرضا ألال تا    بانت لإلن ان او عليس.
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صكذذام والقذذراداا  وتب ذذي المواقذذ   إال ألعذذد عذذدم التع ذذل فذذي إصذذداد اا -6

قراا واإلصرذاا  وألعذد صذواد أل ذاا  تظهذر  داسة متمنية  مب ية على االسذت

معس المزا ا  وت كش  المآخا والعيوب. فالع لة مذن الشذيطان  واانذا  مذن 

 الرصمن.

تقذذد ر وجهذذاا ال ظذذر ااخذذر   واصتذذرام آداا الم ذذالمين فذذي القءذذا ا ذاا  -7

الوجول الم تلمة  في المقس و يرها  ما  ام لكذل  ليلذس ووجهتذس  ومذا  امذت 

  بت فيها نص صاسذ   قطذا ال ذزاع. ومذن المقذرد ع ذد علما  ذاي  الم ملة ل 

ان ال إنكذذاد فذذي الم ذذا ل االجتها  ذذة  إذ ال فءذذل لم تهذذد علذذى آخذذر  وال 

 م ذذا هذذاا مذذن الثذذواد الب ذذاا  والتثقيذذ  العلمذذي ال ز ذذس فذذي ةذذل الت ذذامح 

 .(19)والث 

* * * 

                                              

 .«الثل اإلسالمي فر ءة وضرود »انظري بتاأل ا ( 19)
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 ثباا الد ن وتغير الثيا 

مذا ذبذر فذي أليذان للثكومذة التربيذة صذين ومن الم و اا لقبذول العلمانيذةي 

ذذا لهذذا ع ذذدما تمكذذن اتذذاتودك. فقذذد زعذذ  هذذاا البيذذان ان  اختذذادا العلمانيذذة م هاج 

الد ن ثاألت و ير قاألل للتطودل انس  قوم علذى نرذوص مقدسذة  ال  ملذ، اصذد 

تغييرها. في صين نر  الثيا  تتغير من  وم إلى آخر  تغيراا جاد ذة ال  مكذن 

ذذ ألذذد مذذن نظذذام للثيذذا  قاألذذل  ا صيذذا  اإلن ذذان. لهذذاا  بذذان الجثو هذذا  وخروص 

للت ذذد   م ذذت ي  للتغيذذر  وال  قذذ  ص ذذر ع ذذر  فذذي سذذبيل التقذذدم والت ميذذة 

المتثذذرد مذذن اج التذذزام ألمقدسذذاا  «ال ظذذام العلمذذاني»وال هذذور. وذلذذ، هذذو 

    ية  هي في ال ها ة قيو  وا الل للم تمعاا.

ا للثيا .هاا ما قالول في ت و ي اختياد ال ا للثك   وم هاج   علمانية نظام 

واد د ان األين ه ا ان هاتين القءيتين او الذدعو ين بلتيهمذا  يذر م ذلمتين  

 فليو الد ن بلس ثاألت ا  ولي ت الثيا  بلها متغير .

 ال األت والمتغير في الد ني

فذذي الذذد ن جوانذذ  ثاألتذذة  واخذذر  متغيذذر . واإلن ذذان مثتذذا  إلذذى ثبذذاا 

 ا خر . ااولى  وتغير

 ثواألت الد ني

العقا ذذد فذذي الذذد ن ثاألتذذة ال تتغيذذر ألتغيذذر الزمذذان والمكذذانل انهذذا إخبذذاد عذذن 

صقذذا   ثاألتذذة ال تتبذذدل  تتعلذذ  ألاإل مذذان ألذذاك ومال كتذذس وبتبذذس ودسذذلس واليذذوم 

 ا خر.
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فوجو  و تعالى ووصدانيتس  واترافس ألكل بمذال  وت زهذس عذن بذل نقذص  

والرذذماا العذذال  والكمذذاالا اإللهيذذة التذذي لي ذذت  وتمذذر ل ألااسذذماا الث ذذ ى 

اصد  يرل  مذن العلذ  المثذيط  والمشذيقة الشذاملة  والقذدد  المطلقذة  والثكمذة 

بل هال بانت موجو   فذي اازل  وهذي ألاقيذة إلذى  - البالغة  والرصمة الواسعة

ا واألد ا.  ااألد. وم ل ذل، ألقية ادبان العقيد   فهي ثاألتة  ا م 

ي ال بذذااي اصذذول القذذي  وااخذذال   مذذن الرذذد  واامانذذة  وم ذذل ذلذذ، فذذ

والعذذدل واإلص ذذان  والبذذر والرصمذذة  والثيذذاا والعمذذة  والرذذبر والشذذ اعة  

والبذذذال وال ذذذ اا  والتواضذذذا والثلذذذ   و يذذذر ذلذذذ، مذذذن المءذذذا ل ومكذذذادم 

ااخال   التي  عت إليهذا بذل الرسذاالا  وتوادثتهذا اجيذال اإلن ذانية ألعءذه  

ال مذن ال واألذت التذي صذ  عليهذا اإلسذالم م ذا عهذدل المكذي  عن ألع . بل ه

وصاد من اضدا ها من الرذا ل وم كذراا ااخذال   التذي ت ذزل ألاإلن ذان إلذى 

.   دك اانعام او اضل سبيال 

ومن ال واألت بال،ي ااصكام القطعيذة فذي الشذر عة التذي جذاا ألهذا الذد ن فذي 

ال بذوا  قطعيذة الداللذة.  العبا اا والمعذامالا  والتذي ثبتذت أل رذوص قطعيذة

سذذالي . وهذذال الذذدا ر  ضذذيقة وهذذال ال  ذذدخلها االجتهذذا  وال الت د ذذد إال فذذي اا

جذذد ال ان معظذذ  ااصكذذام ثاألذذت أل رذذوص ة يذذة. امذذا مذذا ثبذذت ألالقطعيذذاا فهذذو 

قليل  ألل قليل جد ا  ولك ذس مهذ  جذد ال انذس  م ذل ثواألذت اامذة  و   ذد وصذدتها 

 ة والعمليذة  و  عذل م هذا امذة م يعذة صرذي ة   يذر العقد ة والمكر ة والشعود

 قاأللة لالخترا .
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 الدا ر  القاأللة للت د  والمرونة في الد ني

هذي الذدا ر  ااببذر وااسذا   - التذي ثبتذت ألمصكذام ة يذة - والدا ر  ااخر 

في الما ة مذن اصكذام الشذر عة. وهذي  ا ذر  مرنذة قاأللذة  (99)ودألما ترل إلى 

 دخل فيها االجتها  ألمق امس الم تلمذةي االنتقذا ي واإلنشذا ي  للت د  والتطود  و

 والكلي وال ز ي  والمطل  والمقيد.

 عوامل ال عة والمرونة في شر عة اإلسالمي

 وذل،  رجا لعوامل صد ناها في  داسة ساألقة ل ا  وهي خم ةي

ل مَلالُرَّ حرةلخيليالوجَّ لمُطقيالل-1

خاليذة  «م طقذة صذر »  ألل ه اك ان الشر عة ل  ت ص على بل شيا األول 

ا او نهي ا  وقد تربها الشذادع الثكذي  قرذد ا  توسذعة  من ال روص الملزمة امر 

ا علذذيه . وقذذد سذذميتها  اخذذا ا مذذن الثذذد ك  «م طقذذة العمذذو»علذذى ال ذذا   وتي ذذير 

مىىيل»ال بذوج الذاج دوال األذو الذدد اا  واخرجذذس الثذاب  وصذثثس  وهذو  قذولي 

ال،لوميلحرمۡلفهَّلحرام،لوميلسىوِۚلعُىدُلفهىَّلأحلۡلهللالفيلمِي ۡلفهَّلح

َوَمىيل}ثذ  تذالي . «عفَّ،لفيقِلَّالمَلهللالعيفيِۡ،لفننلهللاللىملنوىَلليُسى لشىيئًي

ىي نل . وهذال الم طقذة تكذون عذا   فذي اامذود التذي تتغيذر [64]مذر  ي  ي{َميَنلَر َّىَكلةَسي

ا ألتغير الزمان والمكان  فمذن دصمذة و أل ذا ان تربهذا الجتها نذا  صتذى ال  ب ير 

 قيد ا  عوق ا في م تقبل الزمان. «ال ص» كون 

وهذذال الم طقذذة الثذذر   ن ذذتطيا ان نمةهذذا ألعقول ذذا الم ذذلمة  عذذن ار ذذ  

إذا قذذذبح  «االستث ذذذان»او عذذذن ار ذذذ  علذذذى ال ظذذذا ر وااشذذذبال   «القيذذذا »

التذي  «المرالح المرسذلة»وهو مراعا   «االسترال »و عن ار   االقيا   
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لذذ   ذذما نذذص خذذاص مذذن الشذذادع ألاعتبادهذذا او إلغا هذذا  وهذذو اخرذذ  اذذر  

 .صثحالتشر ا بما قال الشيم خالف 

 بما قال ال اة  في المقسي «ااعراف ال ا د »ومن ذل،ي دعا ة 

 لشرع لذس اعتبذادوالعرف في ا

 

 لذذذذاا عليذذذذس الثكذذذذ  قذذذذد  ذذذذداد!

ذذال . «العذذا   مثكمذذة»ولهذذاا قذذالواي   وهذذاا ضذذرب مذذن دعا ذذة المرذذلثة ا ء 

ان من مرلثة ال ا  مراعا  اعرافه   التذي ال ت ذال  نرذوص الشذرع وال 

 قواعدل وال مقاصدل.

ومن ذل،ي شد الذادا ا إلذى المماسذد  وذلذ، ألم ذا ألعذ  الذوان مذن الثذالل  

 ان تؤ ج إلى الثرام.خشية 

مذذذاا الراشذذذد ن صذذذالوا وجذذذالوا  لوفذذذي هذذذال الم طقذذذة ن ذذذد الرذذذثاألة وال 

واألتكروا اشياا ل  تكن في العهد ال بوج  وسذ وا سذ   ا ص ذ ة لهذ  اجرهذا واجذر 

ذذا لةمذذة  و ونذذوا  مذذن عمذذل ألهذذا. ف معذذوا القذذرآن فذذي مرذذث   وانشذذقوا تاد   

ل  ال ثو  وات اوا ال ذ ون  مراد  ووضعوا مبا ط عالدواو ن  ومرروا اا

 لى  ير ذل، من ااعمال.إوالبر د  وضرألوا ال قو   

وبذذال، فعذذل مذذن ألعذذده   ممذذن  ونذذوا العلذذوم الشذذرعية واللغو ذذة  واألتكذذروا 

ا ل  تعرف ع د  يره  م ذل    وترجمذوا علذوم اامذ  «علذ  اصذول المقذس»علوم 

ا سبقوا علذ  »ألها العال   م ل  ااخر   ونقثوها واضافوا إليها  واألتدعوا علوم 

 .«ال بر

لالُ لعل لمنيرلمَلاألمَّرل طرنقالمليا ل-2

ا من اامود التذي نذص عليهذا الشذادع نذص عليهذا  والَيمُلالنيةي  ان ب ير 
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ألطر قة بلية إجمالية  تءا ااسو  وتشذير إلذى المالمذح  ولكذن ال تذدخل فذي 

 ال ز ياا  وال في التمءيالا.

تمرذذيلية ملزمذذة فذذي امذذر قاألذذل للتغيذذر  وهذذاا مقرذذو ل ان إعطذذاا صذذود

والت ذذد   سذذي مد ال ذذا  ع ذذد هذذال الرذذود  الم ذذد    لهذذاا اقتءذذت الثكمذذة 

 على المبا ط والربا ز فقط. هية ال ص ألالطر   الكلي  اجلاإل

لٱلَُّىَيذَالَحَوۡثى}ي م ملة الثك  والقءاا  فقد جاا في القرآني خا م ال   ََ لِ مل َىۡي يسي

َّامل يٱ ل}  [58]ال  ااي  {ۡلََۡدليلأَنلََّۡحو ث  يىۡ لأَۡيىََّاََ ي لَوأَني َِّ ۡملٱۡحو مل َۡيىَُه مل يَثىيَلأَةىَزَللٱَّللَّ لَوََللََِّ

لَميَلأَةَزَللٱَّللَّ ل َۡ ي ل َ  َ لَع ََ لفَى}  [49]الما د ي  {لَيلَۡيكَلَوٱۡحَِۡري ۡملأَنلنَۡفُِي َّ لٱلَُّىيسي ََ ٱۡحو مل َىۡي

ل ي يلٱۡلَهََّ َٰ َِّ لَوََللََِّ ي  ُ يلفَل يٱۡلَح لٱَّللَّ ُي لََّكلَعَلَسِيي  .[26ي ]ص {ي ضي

القضيةلثاثا لقيَلفيلالجُا،لوقيُّيينلفىيلالُىير.ل»وجاا في الثد كي 

فرجُلعرفلالحُ،لفقض ل ۡ،لفهَّلفيلالجُا.لورجُلعرفلالحُ،لفقضى ل

 .(20)« ُيرُلفهَّلفيلالُير.لورجُلقض لعل لجهُ،لفهَّلفيلالُير

ا  وهذذل  مكذذن ت و ذذا قاضذذي  ولكذذن الشذذادع لذذ   مرذذل ل ذذا شذذروا مذذن  عذذين 

القءذذاا وت ريرذذس؟ ألثيذذك  كذذون قءذذاا لشذذقون ااسذذر   وآخذذر لةمذذذود 

المدنيذذة  وثالذذك لل  ا يذذاا؟ وهذذل  مكذذن ان  كذذون القءذذاا فر   ذذا فذذي ألعذذ  

اصوال اخر   ألثيذك تتكذون المثكمذة مذن عذد  قءذا ؟ ااصوال  وجماعي ا في 

ا األتدا ي  ث  قءذاا وهل  مكن ان  كون القءاا على مرات  وم تو ااي قءا

استق اف  ث  قءاا نق  او إألرام؟ بل هذال اامذود لذ  تذدخل فيهذا ال رذوص  

                                              

(  واألذذن ماجذذس 1322(  والترمذذاج فذذي ااصكذذام )3573فذذي ااقءذذية ) دوال األذذو  او ( 20)

 .ا( عن ألر د  مرفوع  2315)
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لي تهد فيها اهل العل  في بل زمن وفي بل أليقذة  ألمذا  ليذ  ألثذاله   ومذا  ثقذ  

مقاصد الشرع ومرالح ال ل . وصين نظ  الم لمون المثاب  في عرذرنا ألمذا 

 ام فذذي ذلذذ، تثقيذذ  مرذذالح  ع  مذذا  ذذدوا اج عقبذذة مذذن قبذذل الشذذر نعلمذذس  لذذ 

 معتبر  له .

وم ذذل ذلذذ،ي امذذر الشذذود  وال الفذذة واإلمذذاد   وبذذل مذذا  تعلذذ  ألال ياسذذة 

مذذن و  ةلذذى المبذذا ط. واامذذود الكليذذة  دصمذذالشذذرعية  فلذذ   ذذ ص فيهذذا إال ع

 تعالى أله    ير ن يان.

لاَّسيعلالُرَّ للَِد لاألفهيملواَلجِهي اخ لل-3

لالنيلىىث  ا نذذص عليذذس مذذن ااصكذذام ألطر قذذة التمرذذيل والتمر ذذا  ان مذذ الَيمىُى

جعلذذذس الشذذذادع مذذذن ال ذذذعة والمرونذذذة  ألثيذذذك  ت ذذذا لتعذذذد  اافهذذذام  وت ذذذوع 

االجتها اا. فل   كن ال ص عليذس ألعبذاداا قطعيذة الداللذة  ال تثتمذل إال مع ذى 

واصد ا  ووجه ا واصد ا  وتقطا ألرف  ما عدال. ألل الك ر  الكذاثر  مذن نرذوص 

 دا  اها تت ا للمداد  الم تلمة  والمشادب المت وعة. ااصكام 

ات ذذذعت لرذذذاص  داج بذذذمألي ص يمذذذة ومددسذذذتس  ولرذذذاص  اثذذذر بمصمذذذد 

واصذذثاألس  ول ذذاما ألي همذذا بمالذذ، والشذذافعي  ولظذذاهرج بذذداو  واألذذن صذذزم  

ولغيذذره  مذذن اصذذثاب المذذااه  الم تلمذذة  بالز د ذذة وال عمر ذذة واإلألاضذذية  

ت م ذلي مذاه  ال ذودج وااوزاعذي والطبذرج  ألاإلضافة إلى مذااه  انقرضذ

 ولغيره  من المقهاا ممن ليو له  ماه  متبوع.

لمراعيةلاألعِارلوالضروراخلوالظروفلاَلسِنُيئيا ل-4

لالرا ىىىىى   ان اصكذذذذذام الشذذذذذر عة داعذذذذذت الظذذذذذروف االسذذذذذت  ا ية   الَيمىىىىُى
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والءذذروداا القذذاهر   والثاجذذاا التذذي ت ذذزل م زلذذة الءذذرود   وااعذذااد 

لةصكذذام  ف علذذت لهذذال اامذذود الطاد ذذة اصكامهذذا  وشذذرعت الذذرخص المثقذذة 

والت ميءذذاا  وص ذذت المكلمذذين ان  مخذذاوا ألهذذال الذذرخص  وال  شذذد وا علذذى 

نىىد ل}انم ذذه . قذذال تعذذالى فذذي آ ذذة الرذذومي  نىىد ل يو ىىم لٱۡلَ ۡسىىَر{ن ري  ٱَّللَّ ل يو ىىم لٱۡلي ۡسىىَرلَوََللن ري

 .[185]البقر ي 

نىىد لٱوقذذال فذذي اصكذذام ال كذذا ي  ىىَفلَعىىُو ۡم ل}ن ري ف ي ََ ي{َّللَّ لأَنلن  يفن َي لَُّىى  َ ىى ةَسَٰ لٱۡۡلي َُ ىى لي  لَوخ 

 .[28]ال  ااي 

لَحَرجٖل}وقال تعالىي  َۡ لمي َي ن َُلَعلَۡيو ۡملفييلٱلد ي و ۡملَوَميلَجََ  .[78]الث ي  {ي ََّلٱۡجََِِغَٰ

ل}بما قال تعالى ألعذد ذبذر اااعمذة المثرمذةي  َي لَغۡيىَرل َىيٖولَوََللَعىفََثى يٖ لٱُّۡىط رَّ

لٱ لَينَّ ۡي  َلَغف َّرٞلفََاَلَيۡثَملَعلَۡي يَم{َّللَّ حي  .[173]البقر ي  لرَّ

 وتقردا القاعد  الم ما عليهاي الءروداا تبيح المثظوداا.

وقال المقهذااي مذا صذرم لااتذس  بذا  للءذرود   ومذا صذرم ل ذد الاد عذة  بذا  

 للثاجة.

نوىرُلأنللَنلهللالنحىتلأنلَّىؤَّيلرخرىۡ،لمثىي»وجاا في الثد ك ال بوجي 

ل رخرىىۡ،لمثىىيلنحىىتلأنلَّىىؤَّل َنلهللالنحىىتلأنلَّىىؤَّ»  «َّىىؤَّيلمَرىىيِۡ

 .«عزائثۡ

وبان من اسباب الت مي ي المذرر  وال ذمر  وال  ذيان وال طذم  واإلبذرال 

 وعموم البلو .
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لَُّيرلالفَِّ ل ُِيرلالزمينلوالثوينلوالحيل ل-5

لالَىىيمَ  تتغيذذر ن المتذذو  ممذذا قذذردل المثققذذون مذذن فقهذذاا اامذذة ألذذ الَيمىُى

 ألتغير الزمان والمكان والعرف والثال.

وهال قاعد  جليلة  ذبرنذا ا لتهذا مذن القذرآن وال ذ ة  ومذن هذد  الرذثاألة  

في  داست ا المشاد إليها  ولها تطبيقذاا شذتى فذي جميذا المذااه . وبتذ  فيهذا 

العلمذذاا الكبذذاد ام ذذالي القرافذذي المذذالكي  واألذذن القذذي  الث بلذذي  واألذذن عاألذذد ن 

الشذذهير  تقذذول فذذي المذذا   التاسذذعة « م لذذة ااصكذذام العدليذذة»وجذذااا الث مذذي. 

والمذذذرا ي «. ال   كذذذر تغيذذذر ااصكذذذام ألتغيذذذر الزمذذذان»وال الثذذذين مذذذن موا هذذذاي 

ااصكام الظ يذة  فذإن ااصكذام القطعيذة ال تقبذل التغيذر. وبذان ااولذى ان تقذولي 

و  ال لةصكذام  ألتغير الزمان والمكان والعرف والثال  وان ت عل التغيذر للمتذ

 «.اإلعالم»بما هي عباد  األن القي  في 

ألغيرها. و  ذمل  يفي عام ألمتو   وفي عام  مت ي   متدددولهاا دا  ا عمر 

 في ذل، فيقولي هاا على ما علم ا  وذاك على ما علم ا.

ودا  ا اا مة الم تهد ن المعروفين   رو  ع ه  في القءذية الواصذد  اب ذر 

 تغير فتواه  واجتها ه .من قول   اللة على 

ودا  ذذذا الشذذذافعي لذذذس مذذذاهبان  اصذذذدهما قبذذذل ان   ذذذتقر فذذذي مرذذذر   ذذذمى 

  واصذبح مملوف ذا «ال د ذد»  وال اني ألعد ان اسذتقر فذي مرذر    ذمى «القد  »

 في بت  الماه  ان  قولواي قال في القد   باا وفي ال د د باا.

 ذا ل  وقذال علمذاا وخال  اصثاب األي ص يمة ألعدل إمامه  في ب ير من الم

 الماه ي هاا اختالف عرر وزمان  وليو اختالف ص ة وألرهان.
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 ال األت والمتغير في صيا  اإلن اني

 إذن تبين ل ا ان الد ن ليو بلس ثاألت ا  وألهاا سقطت الدعو  ااولى.

ذذا صيذذا  اإلن ذذان - وألقيذذت الذذدعو  ااخذذر   وهذذيي ان الثيذذا   - وخروص 

 بلها متغير .

فوضذذذة بذذذال،  فهذذذي م المذذذة لثقذذذا   الكذذذون والثيذذذا  وهذذذال الذذذدعو  مر

 واإلن ان.

ومن قد   اختل  فالسمة اإل ر   صذول هذال القءذيةي هذل ااصذل فذي هذاا 

 العال  ال باا  او ااصل هو الريرود  والتغير؟

والثذذ  ان ال بذذاا والتغيذذر جميع ذذا مذذن صذذماا هذذاا العذذال  الذذاج نعذذي  فذذو  

س. ولكن المالص  ان ال بذاا فيذس  تعلذ  ادضس  وتثت سما س  ونثيا ونموا في

 ألال وهر  والتغير ألااعرار. 

فال ذذذماا ون ومهذذذا وم راتهذذذا  واادر وألثادهذذذا وجبالهذذذا واصياأهذذذا  

. تطلذذذا الشذذذمو  وتذذذدود  تثكمهذذذا سذذذ ن ثاألتذذذة ال ت ذذذد لهذذذا تبذذذد ال  وال تثذذذو ال 

ن اادر  و هل الهالل  و بذدد البذدد  و علذو المذد و هذبط ال ذزد  وتعذد ال ذ 

 ال األتة  والتي ال ت تبدل.

وإنمذذا الذذاج  تغيذذر اعذذرار معي ذذة. ف ذذزد قذذد ت شذذم  وألثيذذراا قذذد ت ذذ   

وألثر  مبل من الياأل ة  و األ ة تزص  على البثر  وصثاد ت ءذر  وادر 

خءذذراا تترذذثر  وقذذد  ثذذدث خلذذل فذذي ثقذذ  ااوزون  وقذذد تعلذذو صذذراد  

 اادر او ت  م   ولكن جوهر الكون والثيا  ثاألت.
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 الشمن في اإلن ان  ف وهرل ثاألت  وإنما تتغير فيس ااعرار.ل، وبا

الَوَمىيلَجََۡلى}اإلن ان م ا خلقذس و  مبذل و شذربي  ه ۡملَجَسىدن لنَىأۡلََُٰ َىيَم{َلَّ  م ل ََّنلٱلطََّ

 .[8]اانبيااي 

ولكذذن دألمذذا مذذر عليذذس زمذذن بذذان  مبذذل الطعذذام نيقذذا  ثذذ  ابتشذذ  ال ذذاد  فبذذدا 

 طهو اعام ألطر قة ألدا ية. ث  ابتش  الموقد من الث اد   وا نية من الم ذاد  

ثذذذ  الغذذاز  ثذذذ   «الكيروسذذين»فاسذذتما  م هذذا. ثذذذ  ابتشذذ  موقذذذد ا   ذذت دم فيذذذس 

د. فهذال بلهذا تغيذراا الكهرألاا  ث  اإللكترونياا. ث  مذا شذاا و ان  كتشذ  ألعذ

 في آالا الطهي  او في ارا قس.

ث  إن اإلن ان اود ا ء ا فذي اااعمذة التذي  ت اولهذا  فكذان فذي اول اامذر 

 مخاها بما هي على ابيعتها  ث  ألذدا  تذدخل فذي اااعمذة ألذمنواع مذن التذدخل  

ألالتطعي   او التث ين  او إضافة ألعءذها إلذى ألعذ   او ألالت ذ ين او التبر ذد  

او الثمذذذ  والت ذذذز ن  او التمذذذ ن فذذذي الطهذذذي  واسذذذتثداث الذذذوان شذذذتى مذذذن 

 إلم. ... الممبوالا  والمشروألاا  من الثلو والثام   والعاب والملح

ا  ألقى  ا وببير   «جذوهر اإلن ذان»ولكن ما هاا التغير الاج  رال ال ا  ب ير 

 ل   تغير.إلى اليوم  بما هو  - األي البشر - الاج  مبل الطعام م ا عهد آ م

واإلن ذذان م ذذا خلذذ  و آ م  واسذذت لمس فذذي اادر  قاألذذل ألمطرتذذس لل يذذر 

َهيلَوةَۡفىى}والشذذر  للم ذذود والتقذذو   بمذذا قذذال تعذذالىي  غَٰ لَوَمىىيلَسىىََّّ فَأَۡلَهَثَهىىيلل7َٖ

َهي{ ََّرَييلَوََّۡقََّغَٰ {َوَيدَنۡل}  وقذال تعذالىي [8  7]الشموي  ف ج  َي ىۡ لٱلَُّۡجىدَۡن
اج  [10]البلذدي  ََُٰ

يلَمف ًَّرا{َيةَّيلَيدَنۡل}قي ال ير والشر  ار  الَوَيمَّ رن يلَشيمي لَيمَّ َُ ۡ لٱلسَِّيي
 .[3]اإلن اني  ََُٰ

م ذا بذان آ م واوال ل مذن صذلبس  كونذون  - وقد عرفت البشذر ة م ذا ف رهذا
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اإلن ذذذان ال يذذذر  واإلن ذذذان الشذذذر ر  وبيذذذ  اعتذذذد  ااا  - ااسذذذر  ااولذذذى

م،  مذس  ألذال جذرم ج ذال  و ون اج إسذاا  الشر ر على اخيس الطي   فقتلس  وس

ا قرألانذذا إلذذى و  فتقبذذل و قرألذذان الطيذذ   ولذذ   تقبذذل  م ذذس إليذذس  إال انهمذذا قذذدم 

ُ لوَل}قرألذذان ال بيذذك. وهذذو مذذا قرذذس علي ذذا القذذرآن الكذذر   فذذي سذذود  الما ذذد   لٱَّۡىى

ى لَيۡذلقَرَّ َىيلق ۡر َيةن ي  ُ ۡملةََِأَلٱۡ َُۡيلَ ا ََمل يٱۡلَح َُليلفَِ لَعلَۡيهي َۡلقِ  يى ى لمي لٱأۡلََخىري ََ ى لمي ُۡ َقََِّى َثيلَولَىۡملنِ  يي لأََحىدي

ل ََ َِّقيي لٱۡلث  ََ ُ لٱَّللَّ لمي لقَيَللَيةََّثيلنََِقََِّ لليَِۡقِ لَُيىل27قَيَللأَلَۡقِ لَََُّكَ ََ لنَىدَ ل ََسىطَِۚلَيلَىيَّ  َ للَىئي يلَمىيَلأَةَىيو

ىى ٖل َيسي لٱ ِي لَية يىىَيلأََخىىيف  َۡقِ لَىىَكَ َ لَيلَۡيىىَكلألي للنَىىدي َلَربَّ لَّللَّ ََ ىىي لَثي يلل28ٱۡلَََٰ نىىد لأَنلََِّ ىىََّأَل يىىنيۡثثي َية يىىَيلأ ري

امل ؤ 
َ ىىَكلَجىَزَٰ لي

لَوذََٰ تيلٱلَُّىىيري  لأَۡصىىَحَٰ َۡ ىى ىَكلفََِو ىىََّنلمي للَوَيۡثثي ََ ىىي ليثي
َعىىِۚۡلل29ٱلظََّٰ ىىلَىىۡ لفََطََّّ ِۡ َُلۖلةَۡفس ىىۡ ۖلقَ

ل ََ ن ري سي
َََٰ لٱۡل ََ لفَقََِلَۡ ۖلفَأَۡصََِحلمي ۡي ي لليللغ َرا نلفَََََِثلٱَّللَّ لل30أَخي َي لفييلٱأۡلَۡر َحث  ِۡ نَۡ ليلنَ ۖلَمۡيىَفلي ري

َ لَسىََّۡ ةَل ري ىَِالٱۡلُ ىَرابيلفَىأ َوَٰ َُلَيَٰ ۡنى لأَۡنلأَم ىََّنلمي لأََعَجىۡزخ  َ ىََّۡنلََِ َٰ لقَىيَللنََٰ ۡي  يى ري لَسََّۡ ةَلأَخي ن َََّٰ

َيلفَأَصۡل ََلأَخي ي مي دي
لٱلََُّٰ ََ  .[31 - 27]الما د ي  {ََِحلمي

عتذذداا او القتذذل ااثذذي  فذذي امولذذة البشذذر ة  وقعذذت هذذال ال ر مذذة او هذذاا اال

صين بان اإلن ان ال  عرف  وادج سوا  المقتول  فل   ر قبذل ذلذ، ج ذة  ف ذت  

صتى تعل  ذل، من الغراب  الاج قد  عرف ألهدا ة المطر  مذا ال  عرفذس اإلن ذان 

 ألم ر  العقل.

بمذذذا  - وذجذذذاني ال يذذذر والشذذذر ر  او هاأليذذذل وقاأليذذذلموال  ذذذزال هذذذاان ال 

قذا مين فذي الثيذا . وإن تطذودا ا واا القتذل  -  ميهما الروا اا اإلسذرا يليةت

ة الكيمياو ذة ثواساليبس  من دضم الرا  ألر ر  إلى الق األل ال وو ذة  وااسذل

 وال رثومية  التي تمت، ألمقاا االوف  ألل ألالمال ين في لثظاا.

إلذى صذد بما تطودا م ذا ل إخمذاا ج ذة المقتذول  وإخمذاا معذال  ال ر مذة  

ذا ألإذاألتهذا ألذبع   ماهل  صتى  دا ألإمكان اإلن ان الت لص من ج ة القتيل تمام 
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 المثاليل الكيمياو ة  ألثيك ال  بقى لها اثر.

والثقيقة ان اإلن ان هو اإلن ان  ألر   تطاول العرود  ومءذي الذدهود. 

اإلن ذذان قبذذل التذذاد م هذذو إن ذذان القذذرن الثذذا ج والعشذذر ن. إن ذذان العرذذر 

هذذذذو إن ذذذذان عرذذذذر المءذذذذاا وثذذذذود  التك ولوجيذذذذا والبيولوجيذذذذا  الث ذذذذرج 

 واإللكترون  واالتراالا والمعلوماا.

تغيذذذرا آفذذذا  معرفتذذذس أل  ذذذمس و وافعذذذس وقدداتذذذس  وألذذذالكون مذذذن صولذذذس  

دداا قذوابتش  من م اهيل الطبيعة ما ل   كتشمس ااولون  واصبح لد س من ال

ا ل ذليمان. ومذا هذاا بلذس  واإلمكاناا ما فا  قدد  ال ن الا ن س ره  و  قد م 

 وما هو اب ر م س  ل   تغير جوهر اإلن ان  وصقيقة اإلن ان.

* * * 
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 العلمانية والدولة الد  ية!

وممذذذا  قولذذذس العلمذذذانيون والمتغرألذذذون  ت ذذذو غ ا لذذذدعوته  إلذذذى العلمانيذذذة  

 «الدولذة الد  يذة»ودفءه  للشر عة اإلسالمية  إن العلمانيذة تثردنذا مذن اسذر 

التذذي  ذذدعو إليهذذا اإلسذذالميون  وهذذي الدولذذة التذذي تثكذذ  القبءذذة علذذى دقاأل ذذا  

ليثكمونذا وفذ  ترذوداته   «دجذال الذد ن»وتتثك  في ضما رنا  وت لم ا إلى 

البدا يذذة  وآدا هذذ  الرجعيذذة  وألهذذاا  تثكمذذون فذذي عقول ذذا وفذذي ضذذما رنا  مذذا 

ة العرذذر  التزمذذت وضذذي  اافذذ   الغالذذ  علذذى اب ذذره   وت لمهذذ  عذذن مواببذذ

وم ذادا  التطذذود. فكيذذ  نذرهن م ذذتقبل شذذعوأل ا وم تمعات ذا فذذي ا ذذدج هذذؤالا 

 الا ن  عيشون في الماضي  وال  عا شون الثاضر  او   تشرفون الم تقبل؟

هذذال الدولذذة التذذي تثكذذ  فذذي اادر ألاسذذ  ال ذذماا  وتقذذو  ال ذذا  ألاسذذ  و  

 « ولذذة علمانيذذة»ألذذـ   ولذذة خطذذر   ذاا انيذذاب وم الذذ   فذذال ن ذذا  ل ذذا م هذذا إال

ترعذذى صقذذو  اإلن ذذان  وتثذذاف  علذذى مرذذالح ال ذذا   وتب ذذي م ذذتقبله  علذذى 

اسا  سلي   وتعطي بل ذج ص  صقس  وتثمي الثر ذاا العامذة فذي الم تمذا  

 فال  دا  ضعي   وال  هدد ص  م كين او مظلوم.

 قءا ا ثالثي

ولذة للعلمذانيين ألد ان نكش  الل ام عن قءا ا ثذالث اثادتهذا هذال المق وه ا ال

 ألشمن الدولة العلمانية وثمادها في صيات اي

صول الدولة العلمانية التي زعموا ان ادضذها سذتطع  ال ذا  الشذهد  األول  

سذذتمطر علذذيه  الذذاه  والمءذذة  وانهذذا سذذتقي  العذذدل   اوالزألذذد  وان سذذمااه
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 وتثمي الثر اا  وترعى صقو  اإلن ان.

لمزعومذة  مذن ان اذر ا الشذر عة عذن ولقد عا ش ا في ألال نا هال الدولذة ا

صك  الم لمين في ألال ه   ول  ن دها ااعمت ال ا  من جذوع  وال آم ذته  مذن 

ألل دا  ا صقو  اإلن ان فيهذا مهذدد  واولهذاي صقذس  خوف  وال صردته  من ذل.

 في ان  ثك  وف  عقيدتس  واال   بر على ما   ال  ضميرل.

ا ام ا  مذدني  ا ام اشذترابي  اد  ا  ليبرالي ذوسواا بان توجس الثكومذة  مي ي ذا ام   ذ

ع كر  ا  فاإلن ان فيها مءيا  والسيما اإلن ان الءذعي   الذاج ال صذول وال 

ا مذذذا ت ذذذثقس اقذذذدام ااقو ذذذاا  فذذذي تذذذدافعه  ال ذذذر ا إلذذذى مذذذآدأله   قذذذو   فك يذذذر 

 ومرالثه  الش رية.

يميذة وفي بل صين تقرا اصت اجاا م ظماا صقو  اإلن ان  المثليذة واإلقل 

األ ذط صقذو  اإلن ذان   «العلمانيذة»والعالمية علذى انتهابذاا  ول ذا وصكومات ذا 

وهي صقس في ان  ثاب  إلى قاضيس الطبيعذي  ألذدل ان   ذا  سذوق ا إلذى مثكمذة 

است  ا ية او ع كر ة  في ةل ةروف  يذر عا  ذة  واصكذام اذوادط  تمءذي 

 ال  ون  وهي ألاقية.

 يالرود  التي ن شدها للدولة الم لمة

ان الرذود  التذي ن شذدها للدولذة الم ذلمة  يذر الرذود   والقضىيالالنيةيىا 

  رودها العلمانيون. المعتمة التي

رسذذي  عذا   الثءذذاد   وتقتذبو مذذن فذ ثن نر ذد  ولذذة تقذوم علذذى العلذ   وت

خر ن افءل ما ع ده  من العل   فالثكمة ضالة المذؤمن  انذى وجذدها اصذ  ا 

 فهو ألها.



 91 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

لدولذة علذى افءذل الع اصذر البشذر ة  التذي ت مذا ألذين ونر د ان تقوم هال ا

لَخيۡلالقو  واامانة   لٱۡسَِل}َينَّ َي {ل ۡلَرلَم  َ ي لٱأۡلَمي  .[26القرصي ] َجۡرَخلٱۡلقََّي َّ

ونر ذدها ان ت ذت دم اصذدث اسذالي  اإلصرذاا والت طذيط  وافءذل وسذذا ل 

ثذوداا  اإل اد  والت ظي   وآخر إن ذازاا العلذ  والتك ولوجيذا  وان ت ذتميد مذن

عذذال  اليذذومي اإللكترونيذذة والبيولوجيذذة والمءذذا ية والمعلوماتيذذة واالترذذاالا  

{}َخيۡل  لتكون بما ادا  و لها  صتى تتبوا مكانتها ألين اام َجىِۚۡلليلَُّىيسي لأ ۡخري ىا   َرلأ مَّ

 .[110آل عمراني ]

ا  عذو . إنذس قذو  صذافز  علذى وليو قيذد    إن اإلسالم لهال الدولةي نود  هدج

ل ير  دا عة عن الشر  مم ر  لطاقاا  تب ي وال تهدم  وتقوج وال تءذع   ا

 وتثيي وال تميت.

وهال الدولة لن تكون بال، ألمنا    زلذون لهذا مذن ال ذماا  إنمذا ألمنذا  مذن 

اهلها    بتون في ادضها.  بالون جهده  ألاستماتس  ليثققوا اهدافه   وف  سذ ن 

  تعالى ال  ع زل شيا.و  ال ألمع زاا خادقة  وإن بان و

اما الرود  القاتمة التذي دسذمها العلمذانيون لرجذال الذد ن  الذا ن افترضذوا 

انهذذ  سيقبءذذون علذذى ازمذذة هذذال الدولذذة  فهذذي صذذود  ال وجذذو  لهذذا إال فذذي 

او  - فذذال الدولذذة اإلسذذالمية هذذي  ولذذة دجذذال الذذد ن  وال دجذذال الذذد ن اذهذذانه .

وسذذ بين فيمذذا  لذذي صقيقذذة    ادنذذا. ألهذذال الرذذود  فذذي - علمذذاأل علذذى الرذذثيح

 الدولة التي  ر دها اإلسالم  و دعو إليها اإلسالميون.

 الدولة اإلسالمية  ولة مدنيةي

التذذي  قيمهذذا اإلسذذالم  « الدولذذة اإلسذذالمية»ثذذ  نقذذول لهذذؤالا العلمذذانييني إن 
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التذذي فذذي « الدولذة الد  يذذة ال يوقراايذذة»لي ذذت هذذي  و ذدعو إليهذذا اإلسذذالميوني

 ك   والتي استقيت  صودتها من الك ي ة الغرألية في عروده  الوسطى.اذهان

  اج الدولذذة التذذي تقذذوم علذذى اسذذا  «الدولذذة اإلسذذالمية»وفذذر  ببيذذر ألذذين 

عرفهذذا الغذذرب ال رذذراني فذذي العرذذود  التذذي« الدولذذة الد  يذذة»اإلسذذالم  و

ا ألذذين مذذا هذذو إسذذالمي ومذذا هذذو    ذذي   الوسذذطى  وعلذذة ذلذذ، ان خلط ذذا ببيذذر 

ون  ث بون ان بل ما هو إسالمي  كون    ي ا. والواقا ان اإلسذالم اوسذا فك ير

إصذد  « الذد ن»واببر من بلمة   ن. صتى إن علماا ااصذول الم ذلمين جعلذو 

الءذذرود اا ال مذذو او ال ذذت التذذي جذذااا الشذذر عة لثمظهذذا. وهذذيي الذذد ن 

 وال مو والعقل وال    والمال  وزا  ألعءه ي العرر.

ا  نثذذن نذذدعو إلذذى ترأليذذة إسذذالمية متكاملذذة  وهذذال اضذذرب مذذ ال  موضذذث  

الترأليذذة تشذذمل انواع ذذا مذذن الترأليذذة تبلذذي ألءذذعة عشذذر نوع ذذا  إصذذداهاي الترأليذذة 

الد  ية  إلى جواد الترأليةي العقلية وال  مية وال لقيذة والع ذكر ة واالجتماعيذة 

فالترأليذة إلذم.  ... واالقترا  ة وال ياسية والعلمية واا أليذة والمه يذة وال   ذية

 الك ير .« اإلسالمية»شعبة واصد  من شع  الترألية « الد  ية»

فال طم بل ال طم الظن ألمن الدولذة اإلسذالمية التذي  ذدعو إليهذا اإلسذالميون 

إذا نظرنذذذا إلذذذى  -  ولذذذةي    يذذذة. إنمذذذا الدولذذذة اإلسذذذالمية بمذذذا ألي ذذذت مذذذن قذذذد  

مرجعهذذذا  « ولذذذة مدنيذذذة» - المءذذذمون ال الشذذذكل  وإلذذذى الم ذذذمى ال االسذذذ 

اإلسالم  وهي تقوم على اسا  االختياد والبيعة والشذود   وم ذقولية الثذاب  

امام اامة  وص  بل فر  في الرعيذة ان   رذح لهذا الثذاب    ذممرل ألذالمعروف 

و  هال عن الم كر  ألل  عد اإلسذالم هذاا واجب ذا بما ي ذا علذى الم ذلمين  و رذبح 

 بن عن ا ا س.فرر عين إذا قدد عليس وع ز  يرل ع س او ج
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  تهذذد  والثذذاب  فذذي اإلسذذالم واصذذد مذذن ال ذذا  لذذيو ألمعرذذوم وال مقذذد .

ا  لمرلثة اامة  فيري  و  طإل  وهو ممجود اجر ن فيما اصذاب فيذس واجذر 

 واصد ا فيما اخطم فيس  ما  ام ألعد اجتها  واستمرا  للوسا وتثر للرواب.

ال ماا  ومن ال ذا  وهو   تمد سلطتس وألقاال في الثك  من اادر ال من 

فذذإذا سذذث  ال ذذا  ثقذذته  م ذذس  وسذذ طت ا لبيذذته  عليذذس لظلمذذس او  ال مذذن و.

انثرافس  وج  عزلس ألالطر  الشرعية  ما ل   ؤ  ذلذ، إلذى فت ذة وف ذا  اببذر  

 وإال ادتكبوا اخ  الءرد ن.

والثاب  في اإلسالم ليو وبيل و  ألل هو وبيذل اامذة  او اجيرهذا. وبلتذس 

   شقونها  او استمجرتس لال،ل بمذا قذال األذو ألكذر ألعذد ان ولذي ال الفذةيفي إ اد

ب ت اعمذل ل م ذي واليذوم اعمذل لكذ ل فاصذرفوا إلذى مذن أليذت مذالك  مذا  كمذي 

لعذذي  دجذذل مذذن قذذر    لذذيو ألذذمعاله  وال ا نذذاه . وبذذال، قذذال األذذو م ذذل  

هذذا ال ذذوالني المقيذذس التذذاألعي ال ليذذل  صذذين  خذذل علذذى معاو ذذةي ال ذذالم عليذذ، ا 

ولما انكر عليذس جل ذاأل  قذال  معاو ذةي  عذوا األذا م ذل . فهذو اعلذ  ألمذا  ااجير.

  قول.

اجل  إن الثاب  في اإلسالم مقيد   ير مطل ل فه ذاك شذر عة تثكمذس  وقذي  

توجهذس  واصكذام تقيذدل  وهذي اصكذام لذ   ءذعها هذو وال صزألذس او صاشذيتس  ألذذل 

وال   ذتطيا هذو وال   ذا .وضذعها لذس ولغيذرل دب ال ذا   ملذ، ال ذا   إلذس ال

 يرل من ال ا  ان  لغوا هذال ااصكذام او   مذدوها. فذال ملذ،  وال د ذيو  وال 

ألرلمذذذان  وال صكومذذذة  وال م لذذذو ثذذذود   وال ل  ذذذة مربز ذذذة  وال مذذذؤتمر 

للشع   وال اج قذو  فذي اادر تملذ، ان تغيذر مذن اصكذام و القطعيذة ال األتذة 

 والدا مة شيق ا.
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 - ر عة وشذذو م ذذلمة إذا امذذرل الثذذاب  ألمذذا   ذذال  ومذذن صذذ  اج م ذذل  ا

ان  رف   ألذل مذن واجبذس ان  ذرف ل انذس إذا تعذادر صذ   - م المة قااعة

الثذذاب  وصذذ  و  فثذذ  و مقذذدم وال شذذ،  إذ ال ااعذذة لم لذذو  فذذي معرذذية 

ال ذذال . والقذذرآن صذذين ذبذذر أليعذذة ال  ذذاا لل بذذي صرذذص وفيهذذا ااعذذة ال بذذي 

َۡلقيذذد ذلذذ، ألقولذذسي   س ذذووعذذدم معرذذيتس  وٖف{}َوََللنَ ىىر  َۡ ىىيََُكلفيىىيلَم الممتث ذذةي ] ري

   هاا وهو المعروم المؤ د ألالوصي  فغيذرل اولذى ان تكذون ااعتذس مقيذد .[12

  (21)«الثَىىروفَةثىىيلالطيعىىالفىىيل»وفذذي الثذذد ك الرذذثيح المتمذذ  عليذذسي 

السىىث لوالطيعىىالحىىُلعلىى لالثىىر لالثسىىلملفيثىىيلأحىىتل»والثذذد ك ا خذذري 

 .(22)«لملنؤمرل ثَريا،لفنذالأمرل ثَريالفالسث لوَللَيعاومرُ،لميل

وقذذد قذذال األذذو ألكذذر الرذذد   اول خليمذذة فذذي اإلسذذالم فذذي اول خطذذاب لذذسي 

اايعوني ما ااعت و فذيك   فذإن عرذيتس فذال ااعذة لذي علذيك . إن اص ذ ت »

 .«فمعيوني  وإن اسما فقوموني

ذذذ مذذذن دا  مذذذ ك  فذذذي  » ذذذانيي لوقذذذال عمذذذر المذذذادو  ال ليمذذذة ا ا اعوجاج 

 .«فليقوم ي

ودف  سلمان ان   ما امير المذؤم ين عمذر  صتذى  م ذر لذسي بيذ  بمتذس 

التي وزع م لها علذى سذا ر الرذثاألة  وهذو دجذل اذوال  ال  «القماا»قطعة 

و  تكميس قطعة واصد  ل ذوب بامذل؟ واسذت اب اميذر المذؤم ين  وقذام األ ذس عبذد

 من نريبس األيس! م ر ذل، ألمنس ت ازل عن قطعتس التي بانت 

                                              

 (.1206) «اللؤلؤ والمرجان»متم  عليس عن علي  (21)

 (.1205المردد ال األ  )  متم  عليس عن األن عمر (22)
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 ود ا امرا  على عمر وهو   ط   فرجا عن قولس إلى قولها.

إنمذا انذا واصذد مذ ك    يذر ان  وقال خامو الراشد ن عمر ألذن عبذد العز ذزي

.  و جعل ي اثقلك  صمال 

إنمذذا انذذا عبذذد الشذذرع وشذذث تس  اج شذذرايس  وقذذال صذذال  الذذد ن اا ذذوأليي

 وج د س  اج مهمتي الثراسة والت ميا.

ألذذذالمع ى الكه ذذذوتي « دجذذذال الذذذد ن»الدولذذذة اإلسذذذالمية ال  قذذذوم عليهذذذا و

إنمذا  وجذد  المعروف في ا  ذان عذد . فهذاا المع ذى  يذر معذروف فذي اإلسذالم.

من ألاب الدداسة والت رص  وهاا ألاب ممتو  لكذل مذن ادا ل « علماا الد ن»

 وقذذدد عليذذس. وعذذال  الذذد ن فذذي اإلسذذالم لذذيو فذذي  ذذدل قذذراد صرمذذان  وال صذذ،

 مران  إنما هذو معلذ  ومرشذد. وإذا بذان عذال  الذد ن بمقذا  مكذن ان  كذون مذن 

ألمؤهالتذذس وبما تذذس  ال أل بتذذس وعمامتذذسل فإنمذذا تقذذوم الدولذذة « دجذذال الدولذذة»

 ألااقو اا اام اا  الثمظاا العلماا.

ن د خالد ألن الوليد  وعمرو ألن العاص ألم ر  ان اسلما وهذاجرا فذي سذبيل 

الرسول صرص من الم اصذ  اإل اد ذة والع ذكر ة مذا همذا و  اس د إليهما 

اهذذل لذذس  ولذذ   معذذل ذلذذ، مذذا األذذي ذد  وال ص ذذان ألذذن ثاألذذت  وال األذذي هر ذذر   

نىيلأ ىيلذر،ل»وام اله . ألل ال  م س األو ذد ان  وليس وال ة  فقذال لذس ألرذراصةي 

َةكلَُّيف،لوَةهيلأميةۡ،لوَةهيلخز لوةدامىالنىَّملالقييمىا،لََللمىَلأخىِييل

 .«،لوأ  لالِ لعليۡلفيهي حقهي

 فكر  الثابمية ومد  تمثيرها في    ية الدولةي

اإللهية  التي اشذتهر ألالذدعو  إليهذا فذي « الثابمية»و هاج  العلمانيون فكر  
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ااعلذى المذو و ج وسذيد  عررنا إمامان مذن ا مذة الذدعو  والمكذر  وهمذاي األذو

 .صثث  قط 

فكر  الثابمية اإللهية في المكذر ألين  امتعمد   وصاول هؤالا ان   لطوا خلط ا

فذذي المكذذر الغرألذذي  وهذذو الذذاج « الثذذ  اإللهذذي»اإلسذذالمي  وفكذذر  ألذذالثك  ألذذـ 

ا من البشر الث  في ان  تثكموا في ةواهر ال ا  وألذواا ه  ألاسذ   عطي اناس  

. وهذذ  تتذذتو الذذاج مذذ ثه  ذلذذ،  فمذذن لذذ   طعهذذ  فذذي ذلذذ،  فهذذو  عرذذي و 

ألذذد ان تكذذون الدولذذة التذذي تذذؤمن ألهذذا  الم األذذة  فذذال   علذذون فكذذر  الثابميذذة ألهذذال

 «. ولة    ية ثيوقرااية»

ذا مذا لذ   والث  ان فكر  الثابمية اساا فهمها الك يرون  وا خلوا في ممهومه 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ل

 اصثاألها. واو  ان انبس ه ا على جملة مالصظاا صول هال القءيةي

 الثابمية اإللهية قردها علماا ااصول.

التذذي نذذا   ألهذذا « الثابميذذة»ان اب ذذر مذذن بتبذذوا عذذن  ولىى  الثاحظىىالاألل-1

المذذذذو و ج واخذذذذاها ع ذذذذس سذذذذيد قطذذذذ   د وا اصذذذذل هذذذذال المكذذذذر  إلذذذذى 

في قبولس فكذر   دددالا ن اعترضوا على علي ألن األي اال  « ال واد »

  ود  علذيه  «ال صكذ  إال ك»التثكي  من اساسها  وقالوا بلمذته  الشذهير ي 

ية البليغة الثكيمة صين قالي بلمة ص   را  ألها ألااذل! اإلمام ألكلمتس التاد  

ألذد لل ذا  مذن  ال إمر  إال ك! وال نع   ال صك  إال ك  ولكن هؤالا  قولوني

امير ألر او فاجر! وهاا المع ى ال ذاذ  للثكذ  او الثابميذة اصذبح فذي ذمذة 

التاد م  ول   عد اصد  قول ألس  صتى ال واد  انم ذه  ومذا تمذرع عذ ه  مذن 
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المر   فه  البوا اإلماد  وقاتلوا فذي سذبيلها  واقاموهذا ألالمعذل  فذي ألعذ  

 الم اا   فتراا من الزمان.

امذذا الثابميذذة ألذذالمع ى التشذذر عي  وممهومهذذاي ان و سذذبثانس هذذو المشذذرع 

ل لقس  وهذو الذاج  ذممره  و  هذاه   و ثذل لهذ  و ثذرم علذيه   فهذاا لذيو مذن 

ولهذاا  ل هو امر مقرد ع د الم لمين جميع ذا.األتكاد المو و ج وال سيد قط   أل

علذذى المبذذدا  وإنمذذا اعتذذرر علذذى الباعذذك والهذذدف  دددلذذ   عتذذرر علذذى 

 «.بلمة ص   را  ألها ألاال»المقرو  من وداا الكلمة. وهاا مع ىي 

فذي مقذدماته  ااصذولية « اصذول المقذس»وقد ألثك فذي هذال القءذية علمذاا 

 التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

 والثاب   والمثكوم ألس  والمثكوم عليس.ألث وا فيها عن الثك  الشرعي  

ذا م ذل األذي صامذد الغزالذي  قذول فذي مقذدماا بتاألذس  فها نثن اوالا ن ذد إمام 

الذاج هذو اول مباصذك « الثكذ »عذن  «الم ترمى مذن علذ  ااصذول»الشهير 

العل   وهو عباد  عن خطاب الشذرع  وال صكذ  قبذل ودو  الشذرع  ولذس تعلذ  

ثكوم عليس  وهذو المكلذ   وألذالمثكوم فيذس  وهذو ألالثاب   وهو الشادع  وألالم

 ... فعل المكل 

وان ال صكذ  « ال صكذ  إال ك»وفذي البثذك عذن الثذاب   تبذين ان »ث   قولي 

للرسول  وال لل يد على العبد  وال لم لو  على م لو   ألل بل ذلذ، صكذ  و 

 .(23)«تعالى ووضعس ال صك  لغيرل

وهذذو صذاص  ال طذذاب الموجذس إلذذى   «ب االثذ»ثذ   عذو  إلذذى الثذد ك عذذن 

                                              

 ابا  اد صا د ألبيروا  مرود  عن ابعة ألوال . (1/8) «الم ترمى» (23)
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امذا اسذتثقا  نمذوذ الثكذ  فلذيو إال لمذن لذس ال لذ  واامذر  »المكلمين  فيقذولي 

فإنما ال افا صك  المالذ، علذى مملوبذس  وال مالذ، إال ال ذال   فذال صكذ  وال امذر 

إال لذذس. امذذا ال بذذي صرذذص  وال ذذلطان وال ذذيد وااب والذذزو   فذذإذا امذذروا 

  األه   ألل ألإ  اب من و تعالى ااعته   ولوال ذلذ، واوجبوا ل      شيا ألإ

لكذذان بذذل م لذذو  اوجذذ  علذذى  يذذرل شذذيق ا بذذان للموجذذ  عليذذس ان  قلذذ  عليذذس 

اإل  ذذاب  إذ لذذيو اصذذدهما اولذذى مذذن ا خذذر  فذذإذن الواجذذ  ااعذذة و تعذذالى  

 .(24)«وااعة من اوج  و تعالى ااعتس

 الثابمية ك وال لطة لةمةي

التذذذي قذذذال ألهذذذا المذذذو و ج وقطذذذ    «ابميذذذةالث»ان  الثاحظىىىالالنيةيىىىا ل-2

وجعالها ك وصدل  ال تع ي ان و تعالى هو الاج  ولي العلمذاا واامذراا  

 ثكمذذون ألاسذذمس  ألذذل المقرذذو  ألهذذا الثابميذذة التشذذر عية فث ذذ . امذذا سذذ د 

تذي ال لطة ال ياسية فمرجعس إلى اامة  هذي التذي ت تذاد صكامهذا  وهذي ال

تثاسبه   وتراقبه   ألل تعزله . والتمر   ألين اامر ن مهذ  وال لذط ألي همذا 

 موه  ومءلل  بما اشاد إلى ذل، الدبتود اصمد بمال األو الم د  ألث .

فليو مع ى الثابمية الدعو  إلى  ولذة ثيوقراايذة  ألذل هذاا مذا نمذال بذل مذن 

 .صثث  سيد قط  والمو و ج

                                              

ابذذا  اد صذذا د ألبيذذروا  مرذذود  عذذن ابعذذة ألذذوال . وفذذي ( 1/83) «الم ترذذمى» (24)

م ملة ال صك  إال من و تعالى  ألإجماع اامة ال بما في بت  ألعذ  ي «فواتح الرصموا»

المشا م  إن هاا ع دنا  وع د المعتزلة الثاب  العاقل  فذإن هذاا ممذا ال   تذرط عليذس اصذد 

 قولوني إن العقل معرف لبع  ااصكام اإللهية  سذواا ود  ممن  دعي اإلسالم  ألل إنما 

ذ ( مذا 25)ص « ع ذي الماتر د ذة»ا ألس الشرع ام ال  وهاا ممثود عذن ابذاألر مشذا   ا ا ء 

 .«الم ترمى»
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 ي«معالمس»اما سيد قط  فقال في 

ومملكذذة و تعذذالى فذذي اادر ال تقذذوم ألذذمن  تذذولى الثابميذذة فذذي اادر »

بمذا بذان اامذر فذي سذلطان الك ي ذة  وال  - هذ  دجذال الذد ن - دجال ألمعيذانه 

او « ال يوقراايذة»دجال   طقون ألاس  ا لهة  بما بان الثال فيما  عرف ألاس  

هذي الثابمذة  وان  الثك  اإللهي المقد !! ولك هذا تقذوم ألذمن تكذون شذر عة و

 «. كون مر  اامر إلى و وف  ما قردل من شر عة مبي ة

واما المو و ج  فقد اخا ألع  ال ذا  جذزا ا مذن بالمذس وفهمذول علذى  يذر 

ذذا ونتذا   لذ   قذل ألهذذا  وال تتمذ  مذا سذا ر افكذذادل  مذا  ر ذد  ودتبذوا عليذس اصكام 

المقذذذاالا وممذذذاهي   عوتذذذس  التذذذي فرذذذلها فذذذي عشذذذراا الكتذذذ  والرسذذذا ل و

والمثاضراا. وهاا ما  ثدث ما بالم و تعالى وبالم دسولس  إذا اخذا جذزا 

م س معزوال  عن سياقس وسباقس  وعن  يرل مما  كملس او  بي ذس او  قيذدل  فكيذ  

 ألكالم  يرهما من البشر؟!

فقد ذبر المو و ج خرا ص الد مقرااية الغرألية ث  قذالي وانذت تذر  انهذا 

علذى نظذام  «الد مقرااية»ي شيا. فال  رح إاال  بلمة لي ت من اإلسالم ف

الثكومذذذذة اإللهيذذذذة او »بلمذذذذة  اة اإلسذذذذالمية  ألذذذذل اصذذذذد  م هذذذذا تعبيذذذذر  الدولذذذذ

 «.ال يوقرااية

ولكذذن ال يوقراايذذة ااودأليذذة ت تلذذ  ع هذذا الثكومذذة » ثذذ  اسذذتددك فقذذالي

 هذذا إال اختالف ذا بلي ذذا  فذذإن اودألذا لذذ  تعذذرف م «ال يوقراايذذة اإلسذذالمية»اإللهيذة 

التي تقوم فيهذا ابقذة مذن ال ذدنة م روصذة  شذرعون لل ذا  قانون ذا مذن ع ذد 
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ص ذ  مذذا شذااا اهذذواأه  وا راضذه   و  ذذلطون الذوهيته  علذذى  (25)انم ذه 

عامة اهل البال  مت تر ن وداا القذانون اإللهذي  فمذا اجذدد م ذل هذال الثكومذة 

 «.ان ت مى ألالثكومة الشيطانية م ها ألالثكومة اإللهية!

واما ال يوقرااية التي جاا ألها اإلسالم  فال ت ذتبد ألممرهذا ابقذة مذن ال ذدنة 

او المشا م  ألل هي التي تكذون فذي ا ذدج الم ذلمين عامذة  وهذ  الذا ن  تولذون 

امرها والقيام ألشقونها وف  ما ود  ألس بتاب و وس ة دسولس. ولقن سمثت  لذي 

الثكومذة »او « د مقراايذةال يوقراايذة ال»مرطلح جد د  ثرا بلمذة  ألاألتداع

لهاا الطراز من نظ  الثك ل انس قذد خذول فيهذا للم ذلمين « اإللهية الد مقرااية

صابمية شعبية مقيد . وذل، تثت سلطة و القاهر  وصكمذس الذاج ال  غلذ . وال 

تتمل  ال لطة الت ميا ة إال ألآداا الم لمين  وأليده   كذون عزلهذا مذن م رذبها  

التي  وجد ع ها فذي الشذر عة صكذ  صذر ح ال  قطذا فيهذا  وبال، جميا الشقون

 ألشيا إال ألإجماع الم لمين.

ت الثاجة إلى إ ءا  قانون او شر  نص من نرذوص الشذرع   وبلما م

و اسر  م روصة فث ذ   ألذل  تذولى شذرصس وأليانذس بذل اال  قوم ألبيانس ابقة 

الثكذذ  مذذن أللذذي  دجذذة االجتهذذا  مذذن عامذذة الم ذذلمين  فمذذن هذذال الوجهذذة  عذذد 

 «.اإلسالمي   مقرااي ا

فهاا ما  مه  من م موع بالم المذو و ج  وإن بذان ل ذا تثمذ  علذى ت ذميتس 

                                              

ل   كن ع د الباألواا والق اوسة الم يثيين شيا من الشر عة إال مواع  خلقيذة مذمثود   (25)

شذذرعون القذذوانين ص ذذ  مذذا تقتءذذيس شذذهواا   واجذذل ذلذذ، بذذانوا  س ذذوعذذن الم ذذيح 

للُٞل}فَََّۡنى ا في الذبال  قذا لين إنهذا مذن ع ذد و  بمذا ود  فذي الت ز ذليهانم ه  ث    ماون ََ ن ِي ل يلَّى

يلنَوۡل لٱَّللَّ ُدي لعي َۡ َِالمي ۡملث مَّلنَق َّل ََّنلَيَٰ نهي َتل يأَۡندي
ََِٰ  المو و ج. - [79البقر ي ] {ِِ  ََّنلٱۡلوي
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« ال يوقراايذاا»لما فيس من إ هام التشذاألس ألذـ « ثيوقرااية»الثكومة اإلسالمية 

لة ألذذين صذذهذذو ذلذذ،  بمذذا ن المذذس فذذي نميذذس اج  المعروقذذة فذذي التذذاد م  وإن نمذذى

الواقا ان جوهر الد مقرااية الثقيقيذة  تمذ  مذا تعذالي  اإلسالم والد مقرااية  ف

اإلسذذذالم  الذذذاج  ذذذرف  صكذذذ  ال بذذذاألر  والمت ذذذلطين علذذذى دقذذذاب البشذذذر  

 - في اإلمامذة الرذغر  - لفي اادر  والاج  رف  ان  ؤم دج والمتمهلين

ا وه  لس بادهون  فكي  ألاإلمامة الكبر ؟! قوم 
(26). 

 لتشر ايالثابمية ال تثرم اامة بلي ا من ا

ان الثابميذذة التشذذر عية التذذي   ذذ  ان تكذذون ك وصذذدل   الثاحظىىالالنيلنىىا ل-3

التذي ال  ثذدها « المطلقذة»و« العليذا»ولي ت اصد من خلقس  هي الثابمية 

 وال  قيدها شيال فهي من  ال ل وصدانية االوهية.

لذة ال ت مذي ان تكذون للبشذر م ذاصة  يذر قلي - ألهذاا المع ذى - وهال الثابمية

مذذن التشذذر ا اذن ألهذذا و لهذذ . إنمذذا هذذي تم ذذا ان تكذذون لهذذ  اسذذتقالل ألالتشذذر ا 

 ير ممذون ألس من و  وذل، م ل التشر ا الد  ي المث   بالتشذر ا فذي امذر 

العبذا اا ألإنشذاا عبذا اا وشذعا ر مذن ع ذد انم ذه   او الز ذا   فيمذا شذرع لهذ  

ذاأل و ألذالتثو ر والتبذد ل فيذس زمان ذا او ا او بيم ذا  اتباع الهو   او ألال قص م س بم 

مكان ا او صود . وم ل ذل،ي التشر ا في امذر الثذالل والثذرام  بذمن  ثلذوا مذا 

مذذن  صذذرم و  او  ثرمذذوا مذذا اصذذل و  وهذذو مذذا عذذدل ال بذذي صرذذص نوع ذذا

ىىِ َواملأَۡحَِىىيَري ۡملألذذس قولذذس تعذذالى فذذي شذذمن اهذذل الكتذذابي  وف ذذر« الرألوأليذذة» ََ }ٱََّّ

                                              

اإلسذذذذذالم »( تثذذذذذت ع ذذذذذوان 651 - 2/636) « تذذذذذاو  معاصذذذذذر ف»انظذذذذذري بتاأل ذذذذذا  (26)

 - 130)ص « مذذن فقذذس الدولذذة فذذي اإلسذذالم»ابعذذة  اد الوفذذاا  وبتاأل ذذا « والد مقراايذذة

 ( ابعة  اد الشرو  ألمرر.160
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ىىىىَُه ل ۡيََِٰ لٱَور  ل  وني ىىىَى ىىىىيلم ي يلۡملأَۡر َي ن . وبذذذذال، التشذذذذر ا فيمذذذذا  رذذذذا م [31]التوألذذذذةي  {َّللَّ

ال رذذذوص الرذذذثيثة الرذذذر ثة  بذذذالقوانين التذذذي تقذذذر الم كذذذراا  او تشذذذيا 

 ياو تعطذذل المذذرا   المثتمذذة  او تلغذذالمذذواص  مذذا ةهذذر م هذذا ومذذا ألطذذن  

 العقوألاا الالزمة  او تتعد  صدو  و المعلومة.

المباصاا تقييد ا جز ي ا ومؤقت ا  بما م ا سذيدنا عمذر الذاألح فذي  من ذل، تقييد

ألع  اا ام  وبما برل لذبع  الرذثاألة الذزوا  مذن  يذر الم ذلماا صتذى ال 

  قتدج أله  ال ا   و كون في ذل، فت ة على الم لماا.

قذذد  - وهذذو اشذذهر مذذن نذذا   ألالثابميذذة  وتشذذد  فيهذذا - وااسذذتاذ المذذو و ج

ي التشر ا فيمذا وداا القطعيذاا وااصكذام ال األتذة والثذدو  جعل لل ا  مت ع ا ف

المقرد . وذل، عن ار   تمو ل ال رذوص وتم ذيرها  وعذن ار ذ  القيذا   

 .(27)وار   االستث ان  وار   االجتها 

وفيمذذا عذذدا ذلذذ،  فمذذن صذذ  الم ذذلمين ان  شذذرعوا انم ذذه  فذذي الشذذذقون 

ميذاا وا ليذاا والوسذا ل  التذي الدنيو ة  اع ي الشقون الم يذة التذي تتعلذ  ألالكي

تتغيذذر وتتطذذود ألاسذذتمراد  ولذذ    ذذإل الذذوصي اإللهذذي لذذيثك  فيهذذا  ألذذل تربهذذا 

لعقذذول ال ذذا  وألثذذوثه  ومعذذادفه    ترذذرفون فيهذذا ألمذذا هذذو انمذذا لهذذ   واوفذذ  

ألتثقيذذ  مرذذالثه   و دا الشذذرود والمماسذذد عذذ ه . وهذذاا هذذو الذذاج جذذاا فيذذس 

وممذذا  ثذذ  للم ذذلمين ان  .(28)«ةيىىيممأةىىِملأعلىىمل ىىأمرل »الثذذد ك الرذذثيحي 

 شرعوا فيس ألثر ة انم ه  ما ال نص فيس اصال   وهذو ب يذر  وهذو الم ذكوا 

                                              

( 171)ص« فذي ال ياسذة والقذانون والدسذتود سنظر ذة اإلسذالم وهد ذ»نظري م موعة ا (27)

 وما ألعدها.

 عن عا شة وانو. «صثيثس»دوال م ل  في  (28)
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  وهذو (29)«وميلسوِۚلعُۡلفهَّلعفَّ»ع س الاج جاا فيس صد ك األي الدد ااي 

  شمل م طقة ف يثة من صيا  ال ا .

ال ز يذة م ل ذل، ما نذص فيذس علذى المبذا ط والقواعذد العامذة  ون ااصكذام 

والتمريلية. ومن ث    تطيا الم لمون ان  شرعوا انم ه  ألإذن من    ه  فذي 

م اا  واسعة من صياته  االجتماعية واالقترا  ة وال ياسية   ير مقيذد ن إال 

ألمقاصذذد الشذذر عة الكليذذة  وقواعذذدها العامذذة. وبلهذذا تراعذذي جلذذ  المرذذالح  

 ماعاا.وج او دا المماسد ودعا ة صاجاا ال ا  افرا   

مذا  - في  ال  موا هذا - وب ير من القوانين التمريلية المعاصر  ال تت افى

الشذذر عة فذذي مقاصذذدها الكليذذة  وال اصكامهذذا ال ز يذذةل انهذذا قامذذت علذذى جلذذ  

الم معة  و فا المءر   ودعا ة ااعراف ال ذا د . وذلذ، م ذل قذوانين المذرود 

الرذذثة او الزداعذذة  او  يذذر او المالصذذة او الطيذذران  او العمذذل والعمذذال  او 

 .(30)ذل، مما  دخل في ألاب ال ياسة الشرعية  وهو ألاب واسا

 فرو  صاسمة ألين الدولة اإلسالمية والدولة الد  يةي

وهكاا  صين   ا ج العاملون لإلسالم ألءرود  إقامة  ولذة إسذالمية   تلقذ  

  هذذذال الذذذدعو   خرذذذوم المكذذذر  اإلسذذذالمية  فيرذذذودون تلذذذ، الدولذذذة الم شذذذو 

التذي عرفهذا ال ذا  « الثكومذة الد  يذة»او « الدولذة الد  يذة»ألرود  ما   ذمى 

ا فااقوا على ا ذدج دجالهذا الذو الا  وج ذوا مذن  - وخروص ا في اودألا - قد م 

 ودا ها امر ال مراا.

                                              

 دوال الثاب  وصثثس ووافقس الاهبي. (29)

 «.شر عة اإلسالم صالثة للتطبي  في بل مكان وزمان»انظر بتاأل ا  (30)
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و  ذذتغل هذذؤالا فذذي ذلذذ، جهذذل ب يذذر مذذن ال ذذا  صقيقذذة المذذر  ألذذين بلمذذة 

فذي خروصذها وتثد ذدها  «   ن» في شمولها وات اعها  وألين بلمة« إسالم»

إسذالمي ا. «    ذي»   ي ذا  وبذال، لذيو بذل مذا هذو « إسذالمي»فليو بل ما هذو 

تطل  على الد ن الثذ   والذد ن البااذل  بمذا «   ن»بما    ى هؤالا ان بلمة 

لَو ىىۡمل} قذذال تعذذالى فذذي خطاألذذس للكذذافر ن المشذذربين علذذى ل ذذان الرسذذول الكذذر  ي

َيل ن نُ و ۡملَوليَيل ي  .[6]الكافروني  { ي

والثقيقةي ان الدولذة اإلسذالمية التذي  ذدعو إليهذا اإلسذالميون  شذيا مغذا ر 

ا للثكومة او الدولة الد  ية التي  هاجمهذا العلمذانيوني فذي تكو  هذا و ا تهذا  تمام 

ألد ل ذا مذن إلقذاا الءذوا علذى بذل م هذا  صتذى   ذتطيا  ا ووسيلتها. والهوااألع

 ألي هما.الداد  الم ر  ان  ميز 

 خرا ص الدولة الد  يةي

 - بمذذا عرفذذت فذذي الغذذرب - ونبذذدا ألت ليذذة مع ذذى الدولذذة الد  يذذة او اإللهيذذة

 وخرا رهاي

صكومذة قوامهذا الكه ذة او  - من صيك تربيبها او تكو  ها - «الدولة الد  ية» -1

او « الكرا لذذة»او « ااسذذاقمة»او « الباألذذا»ل فهذذي صكومذذة «دجذذال الذذد ن»

اصذثاب االقذاب الكه وتيذة الذا ن  م لذون فذي اادر إدا   نثو ذل، مذن 

 ال ماا  فما صلول ه ا فهو مثلول  وما عقدول ه ا فهو معقو  ع د و!

 ا ة هال الدولة هي الت ذلط علذى دقذاب ال ذا  وعلذى ضذما ره  مع ذا  اج  -2

على ما  اته  ومع و اته   واالستبدا  ألممودل  فليو اصد صذ  االعتذرار 

سذذت كاد  او ال قذذد  او الم ذذاالةل ان االعتذذرار علذذى مم ذذل ال ذذماا او اال
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 اعترار على ال ماا نم ها  اج على و تعالى.

وااألا هذال الدولذة هذو ال مذو  وال بذاا المطلذ   فهذي ال تقبذل التغيذر  وال  -3

ترصذذ  ألذذالتطود  وال تلذذين مذذا اا ذذامل وذلذذ، ل مذذو  مرذذا دها  وجمذذو  

 دجالها.

الدولذذذة هذذذي اإلدهذذذاب والت و ذذذ   إدهذذذاب المكذذذر والذذذرو  ووسذذذيلة هذذذال  -4

وال  ذذ ي إدهذذاب المكذذر ألتثذذر   ال قذذد  وإدهذذاب الذذرو  ألالتهد ذذد ألقذذراداا 

الثرمذذان  وإدهذذاب ااج ذذام ألوسذذا ل التعذذا   التذذي اشذذتهرا ألهذذا مثذذاب  

 التمتي .

ذذا لهذذاا  وسذذ بين فيمذذا  لذذي ان الثكومذذة او الدولذذة اإلسذذالمية   م المذذة تمام 

 بلس. ونبدا ألبيان بي  تتكون الدولة اإلسالمية  او ممن تتكون؟الترود 

 تكو ن الدولة اإلسالميةي

 - ع ذذذدما توجذذذد -  تذذذوه  ألعذذذ  ال ذذذا  ان الثكومذذذة او الدولذذذة اإلسذذذالمية

ستتكون من المشا م او الدداو  . وسذتطر  الكما ذاا المدنيذة والع ذكر ة مذن 

إال اذذول لثذذاه   وب ذذر   مواقعهذذا  ليثذذل مثلهذذا دجذذال لذذ   رشذذثه  لم اصذذبه 

ت ذبيثه   ووفذذر  مثمذوةه  مذذن القرذذص والمذواع   وإن لذذ   كذن لذذد ه  مذذن 

 العل  وال بر  والمهاد  ما  ؤهله  ا اا عمله  ألإصكام وإتقان.

 عر   ال اسا  لس من   ن و وهاا في الثقيقة وه   

ر  فاإلسالم ال  عرف ابقة الكه ة ودجال الذد ن  الذا ن عذرفته  ا  ذان اخذ

ا علذى فقذة  بتاألية ووضعية. والم لمون جميع ا دجذال لذد  ه . لذيو الذد ن صكذر 

معي ة  ت تص ألذس وتذتثك  فذي اتباعذس.   ذتطيا بذل م ذل  ان  ترذل ألرألذس ألذال 
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واسذذطة وال ص ذذاب    ذذتطيا ان  رذذلي وصذذدل فذذي اج مكذذان  فقذذد جعلذذت لذذس 

ه  اادر م ذذ د ا  وان  رذذلي فذذي جماعذذة  وان  قذذدم المرذذلون واصذذد ا مذذ 

 ؤمه  في صالته   لما لذس مذن فءذل فذي ص ذن الذتالو  او المقذس فذي الذد ن  او 

 الودع  او ال ن  او  ير ذل،.

و  تطيا بل م ل  ان  تمقس في   ن و  ليعمل ألس فذي نم ذس واهلذس  و علمذس 

 تما   ون ان  ث ر عليس اصد  او  ق  فذي سذبيلس للوصذول إلذى  لغيرل في ما و

 لد ن.اعلى مرات  العل  ألا

و  تطيا اج م ل  ان  تقدم اعلى الم اص  ألكما تذس وامانتذس  وال   ذد مذن 

شرع و اج عقبة تثذول  ونذس او تقذ  فذي ار قذس. وبذل مذن  رشذح لم رذ  

    ان  توافر فيس وصمان اساسيان  هماي القو  واامانة  بما جاا في القذرآن 

لَخيۡل}الكر  ي  لٱۡسَِلَينَّ َي {َجۡرَخلٱۡلقََّيلل ۡلَرلَم  َ ي لٱأۡلَمي  .[26]القرصي   َّ

والقو  تع يي القدد  على العمل  والكما ة فيس  وال بذر  ألذس  ألذمن  كذون لذد  

لممادسذة العمذل   - الموهوألذة والمكت ذبة - الش ص المؤهالا العلميذة والم يذة

وال هذذور ألذذس علذذى وجذذس مذذرر. واامانذذةي تع ذذيي ال انذذ  ال لقذذي  ألثيذذك ال 

وال  ءذذيا صق ذذا مذذن صقوقذذس  ألذذل   شذذى و فيذذس    ذذون عملذذس  وال  مذذرا فيذذس 

 و تقي دألس في المثافظة عليس  واالدتقاا ألس.

وقد  عبر عن هاتين الرمتين ألتعبير آخر  ؤ ج المع ى نم ذس  وهذو التعبيذر 

بمذذا جذذاا علذذى ل ذذان   «الثمذذ »ألذذـ  «اامانذذة» وعذذن« العلذذ »ألذذـ « القذذو »عذذن 

{ٱَيةَّىَكل} وس  س و  صين قال لذس ملذ، مرذري  َٞ ىي لأَمي ََ ىي ] وسذ ي  ۡليَىََّۡمللَىدَۡنَُيلَموي

لَية ييلَحفييظَلَعلييٞم{قَيَلل}  [54 َ َي لٱأۡلَۡر َي لَخَزاَئي فذالثمي  فذي . [55] وس ي  ٱۡجََۡلُييلَعلَ َٰ
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مع ذذى اامذذين  إذ اامذذين هذذو الذذاج  ثمذذ  مذذا ا ذذتمن عليذذس. والعلذذي  فذذي مع ذذى 

 ل  ألالشيا قو  لراصبس.القوج  إذ القوج هو العلي  ألما وبل إليس  فإن الع

ال بي صرص صاصبس األا ذد مذن الوال ذة صذين البهذا  مذا فءذلس  اوقد م 

وصدقس وسبقس في اإلسالم  وث ذاا الرسذول عليذس  ولك ذس فقذد صذمة القذو   وإن 

نىىيلأ ىىيلذر،لَةهىىيل»بانذذت صذذمة اامانذذة متذذوافر  فيذذس. فقذذد قذذال لذذس عذذن الوال ذذةي 

،لََللمىَلأخىِييل حقهىي،لوأ  لالىِ لأميةا،لوَةهيلنَّملالقييمالخز لوةداما

 .(31)«عليۡلفيهي

على صين سل  الم اص  اإل اد ة والع كر ة ل الذد ألذن الوليذد  وعمذرو ألذن 

العاص  ألعد ان اسلما  ودا  ص ن إسالمهما  وإن ل   كن لهمذا فءذل ال ذب ل 

انذذس قذذدد الكما ذذة وال بذذو  فذذي بليهمذذا. ولذذ    ذذل األذذو هر ذذر ي ألذذر   قذذو  صمظذذس 

ألذذن ثاألذذت  للثذذد ك ال بذذوج  وب ذذر  مالزمتذذس للرسذذول الكذذر    وبذذال، ص ذذان 

ألشذذعرل الرا ذذا  الذذاج بذذان اشذذد علذذى  صرذذصألذذر    فاعذذس عذذن دسذذول و 

 المشربين من وقا الث ام في  ب  الظالم.

  ا ة الدولة اإلسالميةي

امذذذا  ا ذذذة الدولذذذة اإلسذذذالميةي فلي ذذذت هذذذي الت ذذذلط علذذذى ةذذذواهر ال ذذذا  

وألواا ه   والتثك  في دقذاأله  وضذما ره . ألذل هذي بمذا ألي هذا القذرآن العز ذز 

 وال  ة ال بو ة  تتم ل فيما  ليي

الرعا ة للمثكومين  بمذا  رعذى ااب اوال ل مذن صذلبس  بمذا فذي الثذد ك  -1

                                              

 (.1825دوال م ل  في بتاب اإلماد  ألرق  ) (31)
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فذذانظر  .(32)«ل...لملوىىملراع،لوملوىىملمسىىئَّللعىىَلرعيِىىۡ»المتمذذ  عليذذس 

دصم، و بي  قرن ألذين دعا ذة اإلمذام لشذعبس  ودعا ذة ااب اهذل أليتذس. 

ام العا ل لعمر ألذن عبذد العز ذزي وبما قال الث ن البررج في وص  اإلم

واإلمذذام العذذا ل  ذذا اميذذر المذذؤم ين مذذا الرعيذذة بذذااب الشذذمي  علذذى ولذذدل  

ا. وقذال صرذصي  ا  و رعذاه  ببذاد  َةثىيلأةىيللوىمل ثُزلىال» رأليه  صغاد 

 .(33)«الَّالد،لأعلثوم

ل}ا اا اامانذاا إلذذى اهلهذذا  بمذذا قذال تعذذالىي  -2 م ۡملأَنلَّ ىىؤَلَينَّ ر  َلنَىىۡأم  لٱَّللَّ ىىِۚي ََُٰ  َّواملٱأۡلََمَٰ

لأَيۡل َ . وال د ذذ  فذذي ان اول مذذن   ااذذ  ألهذذال ا  ذذة هذذ  [58]ال  ذذااي  ليَهىىي{َيلَىى َٰ

وال  الم لمين  واولوا اامر فيه   فال   ذوز لهذ  ان   ونذوا اامانذاا  او 

 وفذذي  عطوهذذا لغيذذر اهلهذذا. وقذذد ود  فذذي ا ثذذادي ان مذذن ولذذى دجذذال  عمذذال  

ال ذذا  مذذن هذذو اولذذى ألذذس م ذذس  فقذذد خذذان و ودسذذولس وجماعذذة الم ذذلمين. 

و ؤ د هاا الثد ك الرثيح الاج دوال الب ادج عذن األذي هر ذر  ان دجذال  

َذالُّىىيَِۚل»ي عليذذس الرذذال  وال ذذالمجذذاا   ذذمل ال بذذي عذذن ال ذذاعة  فقذذال 

رلَذالوسىدلاألمى»  إضذاعتها؟ قذالي يقالي وب. «األميةا،لفيةِظرلالسيعا

 .(34)«َل لغيرلأيلۡلفيةِظرلالسيعا

ل} إقامة العدل ألين ال ا   بما قال تعالى فذي ا  ذة ال ذاألقةي -3 م ۡملأَنلَينَّ ر  َلنَىۡأم  ٱَّللَّ

ل ىىِۚي ََُٰ لٱلَُّىىَّ ىىَؤ َّواملٱأۡلََمَٰ ََ لأَۡيليَهىىيلَوَيذَالَحَوۡثىىِ مل َىىۡي َ ىىَّامل يٱۡلََىىۡدليلَيلَىى َٰ لأَنلََّۡحو ث  ]ال  ذذااي  {يسي

                                              

 (.1199) «اللؤلؤ والمرجان»متم  عليس عن األن عمر  (32)

اجس واألن صبان عن األي هر ر   وص ذ س االبذاني دوال اصمد واألو  او  وال  ا ي واألن م (33)

 (.2346) «صثيح ال اما الرغير»في 

 .«الب ادج ما المتح»( 59دوال الب ادج في بتاب العل  عن األي هر ر  ألرق  ) (34)
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وهذذو اول « اإلمذذام العذذا ل»صا  ذذك ال بو ذذة الك يذذر  ألذذـ . وقذذد نوهذذت اا[58

ال بعة الا ن  ظله  و في ةلس  وم ال ةل إال ةلذس. ألذل جعذل القذرآن إقامذة 

هدف الرساالا ال ماو ة بلها  بما فذي قولذس تعذالىي  - وهو العدل - الق ط

يَزاَنللَقَدۡل} َتلَوٱۡلثي ََِٰ لَوأَةَزۡلَُيلَمََه م لٱۡلوي ِۚي ََٰ س لََُيل يٱۡلَِي ُي ل يٱۡلقيۡسى يللييَق ََّمللأَۡرَسۡلَُيلر   {ٱلَُّيس 

 .[25]الثد دي 

وقبذذل ذلذذ، بلذذسي التمكذذين للذذد ن فذذي اادري ألغذذر  عقا ذذدل  وألالمثافظذذة  -4

مذذس  علذذى شذذعا رل  وت بيذذت قيمذذس واخالقذذس  وإقامذذة صذذدو ل  وت ميذذا اصكا

ووصا ال. بما  شذير علذى ذلذ، قولذس تعذالى فذي وصذ  الم ذتثقين ل رذر 

املوي  ةَلَوَ اََّىىىَّ  ىىىلَََّٰ َّاملٱلرَّ لأَقَىىىيم  َي ه ۡملفيىىىيلٱأۡلَۡر
ىىىََُّٰ وَّ لَينلمَّ ََ ن ِي واملل}ٱلَّىىى ةَلَوأََمىىىر  َمىىىََّٰ ٱلزَّ

ُ لٱۡلث  َي لَوةََهَّۡاملَع وفي ر  َۡ  .[41]الث ي  {َوريل يٱۡلَث

ة الدولذة ومهمتهذا فذي اإلسذالم. وهكذاا بانذت فهال هي المعال  الر ي ذية لغا ذ

أةىيللوىمل ثُزلىال» ولة الرسول فذي المد  ذة  فقذد بذان للم ذلمين األ ذا  بمذا قذالي 

ا  بما قذالي  .(35)«الَّالد . (36)«لوىَلهللال َنُىيلمَلًثىيلميسىًرا»وبان له  معلم 

ا وقا د ا ود ي  ا   قي  ألي ه  الث   و ثك  ألي ه  ألالعدل  صذ ين قذال وبان له  إمام 

 . (37)«وأنملهللاللَّلأنلفيَثال ُِۚلمحثدلسرقِۚللقطَِۚلنديي»في صد ك لسي 

ولك ذذذس صرذذذص لذذذ   كذذذن م ذذذلط ا علذذذى ةذذذواهره   أللذذذس ان   ذذذلط علذذذى 

لفَىَِم يلَوَميَلأَةىَِۚلَعلَىيۡل}ألواا ه . وقد قال تعالى م ااب ا لسي  مل يَجَِّىيٖرَ لهي لَمَى ۡرل يىٱۡلق ۡرَ اني

                                              

  1431(  واألذن صبذان )313(  األذن ماجذس )8  واألو  او  اهاد  )(2/250)دوال اصمد  (35)

 (.2346) «صثيح ال اما»وص  س االباني في   ( عن األي هر ر 1440

 (.3/328(  واصمد ألن ص بل )1478دوال م ل  ) (36)

 (.1100) «اللؤلؤ والمرجان»متم  عليس عن عا شة  (37)
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يديل لَوعي يف  ََ رۡل}  وقال في سذود  اخذر ي [45] ي  {نَ ٞرلفَىَِم ي ىَِم ي َِۚلۡسىلَّلل21لَيةََّثىيَلأَةىَِۚلم 

} ر  َرۡيطي مل يث  ََّليۡل}لَّل  وقالي [22ي 21]الغاشيةي  َعلَۡيهي وي ه ۡملَولََٰ لَعلَۡيَكلي دَغَٰ للََ َلنَۡهىدي لَمَى ٱَّللَّ

لَوَعلَۡيَُىيلٱۡلحيلَيةََّثيلَعلَيۡل}  وقالي [272]البقر ي  {نََشيَ  ل  ُ ى {َكلٱۡلَِلََٰ وقذال   [40]الرعذدي  َسىيب 

َل} تعذذالىي لَمىىيلَشىىأَمۡلق ىىُلَلَّ ىىيلَوََللَُّىىَرالَيَلَّ َن ىىيلةَۡف لليَُۡفسي ىىك  لأَۡعلَىىم لٱۡلَُۡيىىَتليََ للي لَولَىىَّۡلم ُىىِۚ  ٱَّللَّ  

لَيۡنلأَل
لَوَمىىيلَمسَّىىُيَيلٱلسَّىىََّ    ۡيىىري ََ لٱۡل ََ ىى لمي نرٞلَلَۡسىىَِۡونَۡرخ  ِي لةَىى لَيَلَّ ىىيٞرلل يقَىىَّٖۡملن لةَىىيو ُ ىىََّن{ؤۡللَو َشي  مي

 .[188]ااعرافي 

ولما اقتر  عليذس المشذربون ان   ذزل علذيه  آ ذاا بونيذة خادقذة  امذرل و 

{س ِۡل}ان  قول له ي  س ىََّلن الرَّ ل ََشىرن لَيَلَّ لم ُِۚ  ُۡ  زززوقذال   [93]اإلسذرااي  َحيَنلَر  ييلَي

ىو ۡمللَقَدۡل}في وص  دسولس  وأليان خلقسي  لأَةف سي َۡ ى نىزَللَجىيََ م ۡملَرس ىَّٞللم ي لَمىيللَعلَۡيىَعزي ۡي

يٞمل حي لَر  وٞفلرَّ ََ ُيي ۡؤمي نَ لَعلَۡيو مل يٱۡلث  َّۡملَحري لَحۡسىِيَيلٱل128َعُِي ُۡ ىَۡلفَنينلََََّّلََّّۡاملفَق  َّللَّ لََلَلَيلََٰ

لي َََّل يميلَيَلَّ لٱۡلََظي لٱۡلََۡرشي لَوي ََّلَربَّ لََََّّمَّۡلِۚ َ ۡي وقذال تعذالى ألعذد   [129  128]التوألةي  {لَعلَۡي

لٱفَِيَثيلَرحۡل} زو  اصد  ََ ىمَۡلَثٖالم ي يلليُىَِۚللَه  لَّللَّ َۡ ى ىَّاملمي ىيَظلٱۡلقَۡلىتيلَلَةفَضَّ لَولَىَّۡلم ُىَِۚلفََظىيلَغلي

فيۡرللَه ل ُۡ ه ۡملَوٱۡسَِ ُۡ لَع لفَٱۡعف  ۡري ۡملفييلٱأۡلَۡمريلَحَّۡليَكَ  .[159]آل عمراني  {ۡملَوَشيوي

 فهاا هو دسول و المؤ د ألالوصي  فكي  ألغيرل من البشر؟

بذذذان ال لمذذذاا الراشذذذدون  الذذذا ن اعل ذذذوا مذذذن اول  ذذذوم انهذذذ   يذذذر وبذذذال، 

معرومين  وانهذ  إنمذا  طذاعون إذا ااذاعوا و  وإال سذقط صقهذ  فذي الطاعذة 

 والمعونة. قال األو ألكر ال ليمة ااول فذي اول خطبذة لذسي إن اصذبت فذمعي وني 

ة وإن اخطما ف د وني  اايعوني مذا ااعذت و فذيك   فذإن عرذيتس فذال ااعذ

لي عليك . و قول عمر ال ليمة ال انيي دص  و امذرا اهذد  إلذي عيذوب نم ذي! 

ا وعشي ا.  و قولي مرصب ا ألال اصح األد الدهر  مرصب ا ألال اصح  دو 
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 ااألا الدولة اإلسالميةي 

واما ااألا الدولذة اإلسذالمية  فلذيو هذو ال بذاا والتث ذر وال مذو  فذي بذل 

وإنتا  العقل اإلن ذاني واألتكاداتذس. ألذل الدولذة شيا  ومقاومة التطود واإلألداع 

اإلسالمية ااألعها اذاألا اإلسذالم نم ذس. ومذن ال رذا ص العامذة لإلسذالمي انذس 

   ما ألين ال باا والمرونة في ت اس  فر د.

 إنس ال باا في ااهداف والغا اا والمرونة في الوسا ل وا لياا.

 المروع وال ز ياا. إنس ال باا في ااصول والكلياا  والمرونة في 

التذذي ال تقبذذل االجتهذذا   والمرونذذة فذذي « القطعيذذاا»نذذس ال بذذاا فذذي م ذذال إ

 التي  رول فيها االجتها  و  ول. «الظ ياا» م ال

م ذل امذود الزداعذة  - ولقد دا  ا الرسول الكر   ألكل اامود الدنيو ة الم يذة

م ذذذلمين الرذذذ اعة والطذذذ  وال ذذذال  والذذذدواا والتك ولوجيذذذا إلذذذى عقذذذول الو

 . (38)«أةِملأعلمل أمرل ةييمم»ومعادفه  المتطود  والمتغير   فيقولي 

ألذال تشذر ا وال نرذوص ملزمذة  ألذل « م طقذة صذر »والشادع الثكي   دع 

ا علذذيه   « سذذكت ع هذذا» دصمذذة م ذذس  يذذر ن ذذيان  توسذذعة علذذى خلقذذس  وتي ذذير 

شذرع. ليشرعوا فيها انم ه   في ضذوا ال رذوص العامذة والمقاصذد الكليذة لل

ا ما نذص علذى المبذا ط وااصذول  وتذرك التمرذيالا للذزمن  صتذى ال  وب ير 

  مذذده  فذذي صذذود  معي ذذة م رذذوص عليهذذا  قذذد ترذذلح لعرذذر وال ترذذلح 

لغيذذرل  وترذذلح لبيقذذة وال ترذذلح اخذذر . بمذذا ان الم رذذوص عليذذس اب ذذرل 

 ة ياا تقبل اختالف التم ير  وتماوا اانظاد  وتعد  الرأ  واالجتها اا.

                                              

 (.2363دوال م ل  عن انو وعا شة ) (38)
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لذذذذى اسذذذذا  هذذذذاا ت وعذذذذت المشذذذذادب  وتعذذذذد ا المذذذذااه   واختلمذذذذت وع

المذداد   مذن مددسذة الذراج إلذى مددسذة ااثذر  ومذن مددسذة الظذواهر إلذى 

ذا  وقذال قذا له ي دا ذي صذواب  مددسة المقاصذد. ومذا هذاا وسذا ألعءذها ألعء 

  ثتمل ال طم  وداج  يرج خطم  ثتمل الرواب.

بما اجاز للقاضيي ان   تهد فذي ومن فءل اإلسالمي انس اجاز لولي اامر  

اج . «وإن اخطذم فلذس اجذر  فذإن اصذاب فلذس اجذران»م ا ل ال ياسذة الشذرعية 

ا  ولكذن  ا  ألذل جعلذس مذمجود  انس لذ   كتذ  ألذمن   عذل الم تهذد الم طذإل معذاود 

ا واصد ا  ليغرج ألبال ال هذد  واسذتمرا  الوسذا فذي الذ  الثقيقذة  وإن لذ   اجر 

ذذا  كذذافإل الم طذذإل علذذى  ذذددك الم تهذذد الرذذواب. فهذذل  دا ذذت مذذاهب ا او نظام 

 خطقس  ير هاا الد ن العظي ي اإلسالم؟! 

ومن ه ذا  دا  ذا ال لمذاا الراشذد ن  تغيذر دا هذ  فذي القءذية الواصذد   صذين 

 تبين اصده  وجس لذ   تءذح لذس مذن قبذل. بمذا دا  ذا عمذر  قءذي فذي القءذية 

غيذذرل. وذلذذ، صذذين فذذي الميذذراث ألذذراج  ثذذ   قءذذي فذذي عذذام آخذذر أل« المشذذربة»

ماتذذت امذذرا  ولهذذا زو  وام  واخذذو  ام  واخذذو  اب وام  فقءذذى عمذذري ان 

للذذزو  ال رذذ   ولذذةم ال ذذد   ولةخذذو  مذذن اام ال لذذك  شذذتربون فيذذس  وال 

 شيا لةخو  ااشقاا  وه  ااخو  اب وام مع ا وفق ا لقواعد الميراث.

نم ذها  فقءذى  قءى ألهاا عمذر فذي عذام  ثذ  فذي عذام آخذر صذدثت القءذية

ألقءا س ااول  اج اعطى ااخو  ام ال لك  شتربون فيذس  وصذرم ااخذو  اب 

ا!  وفذي دوا ذةي هذ  »وام. فقالوا لسي  ا امير المذؤم ين هذ  ان األانذا بذان صمذاد 

ا فذذي الذذي    ال ذذ ا مذذن ام واصذذد ؟ فمعذذا  عمذذر ال ظذذر فذذي «ان األانذذا بذذان ص ذذر 

 «الثماد ذة»او « المشذربة»سذميت القءية  واشذرك ال ميذا فذي ال لذك. ولذاا 
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ا»لقوله ي ه  ان األانا بان  لمذا فذي الروا ذة ااخذر ي « الث ر ذة»  او «صمذاد 

ا»ه  ان األانا بان  وخال  علي عمر في ذلذ،  وقءذى ألمذا قءذى ألذس «. ص ر 

ا  فقذذالي  عمذذر اوال  جر  ذذا علذذى مقتءذذى القواعذذد. وقذذد علذذ  اصذذد المقهذذاا قذذد م 

الستث ذان مذا قذال عمذر. وعلذ  فميذس آخذر فقذالي القيا  على مذا قذال علذي  وا

 . (39)وهال وسااة مليثة  وعباد  صثيثة

وألذذال، سذذن عمذذر ومذذن وافقذذس مذذن الرذذثاألة بع مذذان وز ذذد ألذذن ثاألذذت سذذ ة 

. وذل، ان االستث ذان هذو ال ذرو  (40)االستث ان  بما قال العالمة األو زهر 

  شذذذرع عذذذن قيذذذا  بلذذذي لمرذذذلثة جز يذذذة. ولهذذذاا قذذذالواي إذا قذذذبح القيذذذا 

 االستث ان.

ذذا فذذي  ددداومذذن ذلذذ، انذذا دا  ذذا ال لمذذاا الراشذذد ن    ذذال  ألعءذذه  ألعء 

م ملة توز ا الميا والعطاا على ال  د ودجذال الدولذةي ان  كذون ألالت ذاوج ام 

تراعى اعتباداا التماوا في ال ب  في اإلسذالم  وفذي ال هذد  وفذي القذدداا  

وعلذي  وإلذى ال ذاني مذال عمذر  وفي الثاجة؟ إلى الماه  ااول مذال األذو ألكذر

وع مذذان  وإن بذذان عمذذر فذذي اواخذذر ا امذذس تم ذذى ان لذذو اسذذتقبل مذذن امذذرل مذذا 

 .(41)استدألر  إذن ل و  ألين ال ميا

وقد دا  ا اجتها اا ب ير  لعمر وع مذان وعلذي  ألعءذها قذد  ظ هذا الذبع  

م المذذة لل رذذوص او تعطذذيال  لهذذا  ومذذا هذذي ألذذال،. ولك هذذا تذذدل علذذى سذذعة 

الشر عة  واهمية االجتها   ومرونذة الدولذة اإلسذالمية  وقذددتها علذى التطذود 

                                              

 ابعة اإلمام.( 239  6/238)الألن قدامس  «المغ ى» يانظر (39)

 .(378ص)األي زهر   «مال،»انظري  (40)

 «.ال ياسة الشرعية في ضوا نروص الشر عة ومقاصدها»انظري بتاأل ا  (41)
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 والت د  وال ماا في ةل الشر عة ال مثة وتي يرها.

 وسيلة الدولة اإلسالميةي

واما وسذيلة الدولذة اإلسذالمية  فلي ذت هذي وسذا ل الدولذة الد  يذة الكه وتيذة 

  وسذوقه  أل ذياا القهذر ال يوقرااية التي قامت علذى إدهذاب ال ذا  وت ذو مه 

الكه وتي إلى صيذك  مقذدون عقذوله   و مقذدون إدا تهذ   و مقذدون صذر ته . إن 

الدولة اإلسالمية ال تعتمد على إدهاب المكر ألتثذر   ال قذد  وال إدهذاب الذرو  

ألالتهد د ألقراداا الثرمذان مذن ال  ذة والمغمذر   وال إدهذاب ااج ذام ألذم واا 

 دمها ال ال ون والم تبدون اوال التاد م.التعا   واإل ااا التي   ت 

الدولذذذذذذة اإلسذذذذذذالمية الثقذذذذذذةي ترصذذذذذذ  ألال قذذذذذذد و  ذذذذذذمى فذذذذذذي العذذذذذذرف 

او « التواصذي ألذالث  والتواصذي ألالرذبر»او « ال ريثة في الد ن»اإلسالمي

  وبذل هذال فذرا      يذة  ذمث  الم ذل  «اامر ألالمعروف وال هي عن الم كذر»

ٱََّّق ىَّاملوَل} ا إذا فراذت فيهذا  بمذا قذال تعذالىيإذا ل   ق  ألها  وتعاقذ  اامذة جميع ذ

َّامل لَظلَث  ََ ن ِي لٱلَّ ََّ يَِ لَّ ري لَلَّ َُان ِۡ ىانلفي ىُو ۡملَخيَصَّ ل}. وقذال تعذالىي [25]اانمذالي  {مي ََ ى َي لل  ََ ن ِي ٱلَّى

لليَسينيل َُلَعلَ َٰ ن َ ي ل َُيَيلَيۡسَرَٰ  َ واملمي ىَكل يَثىيلَعَرىَمفَر  لي
لذََٰ لَمۡرنََم  َي يَس لٱۡ  َمىية َّاملل َاوۖ  َلَوعي َّاملوَّ

َِد وَنل َۡ َُوٖرلفَلَمية َّاملََللنَََُِيَيَّۡلل78نَ لَمىيلَمىية َّاملنَۡفََل ىََّن{ََل َُّ  لَنلَعَلمَّ ََ   78]الما ذد ي  للَِيۡئ

79]. 

ولاا  ر  الم لمون ال ابت عن الث  بال اا  فذي البااذل  وال ذابت عذن 

أمِىيلَّهىيبلَذالرأنِۚل»ي عليس الرال  وال المالث  هو شيطان اخر   وقال 

. وقذذال عذذن اامذذراا (42)«الظىىيلملأنلَّقىىَّلللىىۡ لأةىىِۚلظىىيلملفقىىدلَّىىَّ علمىىُهم

                                              

 (.6776عن عبد و ألن عمرو. وصثح الشيم شابر إس ا ل ألرق  ) (2/190)اصمد  (42)
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فثَلصدقهمل وِ هملوأعيةهملعل لظلثهم،لفقدل رئىَّال»الظلمة والم ثرفيني 

. وقذذال فذذي صذذد ك آخذذري (43)«مُىىيلو رئىىِۚلمىىُهم،لولىىملنىىر والعلىى لحَُّّىىي

فثَلجييديمل يىدلفهىَّلمىؤمَ،لومىَلجييىديمل لسىيةۡلفهىَّلمىؤمَ،لومىَل»

 . (44)«جييديمل قلِۡلفهَّلمؤمَ،لوليَلورا لذلكلمَلاۡلنثينلحِالخر ل

إلذى هذاا الثذد  بيذ   - ألل المعادضة - فدولة تثرص مرا دها على ال قد

 تته  ألإدهاب المكر ألتثر مها لل قد؟ 

ذا  إن اإلسالم ال  عد ال قد الب اا صق ا من صقو  ال ا   ألذل  عذدل واجب ذا وفرض 

وعيد و تعالى وعقاألذس إذا قرذروا فيذس. قذد  عذد صق ذا إذا    ي ا عليه     تثقون 

وجد ا خر ن  قومون ألس ألرود  بافية  فه ا  رذبح ال قذد واامذر وال هذي صق ذا 

لذذس. وامذذا وسذذذيلة تهد ذذد الذذرو  ألقذذذراداا الثرمذذان  فهذذال ال وجذذذو  لهذذا فذذذي 

د اإلسالمل فال  وجد في اإلسالم دجال به وا اصال   وال  وجد اصد  ملذ، قذرا

صرمذذذان اصذذذد مذذذن مغمذذذر  و تعذذذالى او ج تذذذس. فقذذذد األطذذذل اإلسذذذالم الوسذذذطاا 

وال ماسذذر  ألذذين و وعبذذا ل  وفذذتح لهذذ  البذذاب علذذى مرذذراعيس ليذذدخلوا إلذذى 

ساصتس و قرعول ألم د ه  متى ادا وا  ولن  غل  الباب في وجوهه  مهمذا تتمذاق  

ُۡل} ذنوأله   بمذا قذال تعذالىي لأَلق ى ََ ن ِي َ لٱلَّى َِىي ي َي للنََٰ َى ۡملََللََّۡقَُط ىَّاملمي ىهي لأَةف سي َ َّاملَعلَى َٰ
ۡسىَرف 

يم { حي لٱلىرَّ لَيةَّىۡ ۖلي ىََّلٱۡلَُف ىَّر  يًَي  لٱلَِّة ََّبلَجثي فير  ُۡ َلنَ لٱَّللَّ لَينَّ ي  لٱَّللَّ ۡحَثاي . فذانظر [53]الزمذري  رَّ

ُۡل}بي  ن به  إليس سبثانس  وشرفه  ألعبو  تسي  َِي ي َللق  َي   ألر   إسذرافه  علذى {نََٰ

                                              

  وصذذثح الشذذيم شذذابر «صذذد ك ص ذذن  ر ذذ »( وقذذالي 615  614دوال الترمذذاج ) (43)

( عن بع  ألن ع ر . ودوال اصمد والبراز عذن جذاألر 4207  7/160)وال  ا ي   إس ا ل

وقال الهي ميي دوال اصمد والبراز ودجالهمذا دجذال . «الرثيح»ودواتهما مثت  أله  في 

 (.5/247الرثيح )

 (.50دوال م ل  عن عبد و ألن م عو  دق  ) (44)
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وبي  ا خله  فذي دصمتذس  وانذس ال  تعاةمذس ذنذ   فهذو  غمذر الذانوب انم ه   

 جميع ا ألالتوألة.

نىىتََل}وقذذال جذذل شذذمنسي  َِىىي ي لَعُ يىىيلفَىىنية ييلقَري لَوَيذَالَسىىأَلََكلعي يىىت   َۡعىىََّةَلٱلىىدَّاعيلَيذَاللأ جي

. فذانظر بيذ  اجذاب عبذا ل ال ذا لين ع ذس مباشذر    ون ان [186]البقر ي  { ََعينيل

 وسط الرسول الكر   في ذل،  ول   قلي فقل إني قر    بما في سذا ر ااسذقلة 

فيق ىَّنََلل َّةََكلَمىيل َونَۡسى}في القذرآن  م ذلي  لٱۡلََۡفىََّلذَالنُ  ُي   لذيعلمه  انذس [219]البقذر ي  {لق ى

 و بانوا  علمون.قر   م ه   ألل هو اقرب إليه  من انم ه  ل

لقد صذرد اإلسذالم البشذر ة مذن د  الكه ذوا  وجعذل مذن صذ  اإلن ذان ان 

 تعبد لرألس  ون وسيط. فاادر بلها لذس م ذ د واهذود  وا مذا دجذل ا دبتذس 

يل}الرال  في مكان فليرلي  َّ لَوَّللي لَينَّ ي  لفَأَۡنََُثىيلَّ ََّلَّىَّاملفَىنَمَّلَوۡجىۡ لٱَّللَّ ب   ىري ُۡ لَوٱۡلَث ق  ٱۡلَثۡشري

َ لعَلٱ سي َلَوَٰ  .[115]البقر ي  {لييمٞلَّللَّ

واإلمام فذي الرذال  لذيو باه  ذا  فذإن مذن صذ  المذممومين ان  قذدموا واصذد ا 

م ه   لمز ة  رونها فيسي انس اقرا للقرآن  او اعل  ألمصكام الرذال   او ادوع فذي 

 الد ن  او اببر في ال ن.

 ل   ال اب ر.ا  إنما هو مرشد ومعوعال  الد ن في اإلسالم ليو باه   

وامذذا وسذذيلة تعذذا   ااألذذدان  التذذي عرفذذت ألهذذا الدولذذة الد  يذذة فذذي الغذذرب  

فالدولة اإلسالمية ال تعترف ألهال الوسيلة  وتراها جر مة م كر   وتذر  ةهذر 

مىَلجىر ل»بل مؤمن صمى  فال   وز ضذرألس ألغيذر صذ . وجذاا فذي الثذد كي 
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 . (45)«هللالويَّلعليۡلغضِينل ظهرلمسلمل ُيرلحُ،للق

وفي  زو  ألذدد بذان الرسذول العظذي    ذوج ألذين الرذموف ألقذد  فذي  ذدل  

فغمذز سذوا  ألذذن  ز ذة فذذي اث ذاا ت ذو تس  فقذذالي  ذا دسذذول و  اوجعت ذي  وقذذد 

عليذذس الرذذال  م ذذ،  فمك ذذس  «اقذذتص»ألع ذذ، و ألذذالث  والعذذدل  فمك ذذي اقتذذد 

 . (46)وال الم

« فالصذو الع ذ وهذ  »ومر هشام ألن صكي  ألن صزام على انا  مذن اانبذاا 

وفذي »  ألالشام  قد اقيموا في الشمو  فقالي ما شمنه ؟ قالواي صب وا في ال ز ة

َنل»فقال هشامي اشهد اني سعت دسول صرص  قذولي  «دوا ةي في ال را 

. ل   قبل ضمير هذاا الرذثاألي (47)«هللالنَِبلالِنَلنَِ َّنلالُيسلفيلالدةيي

 - ه  فذي صذر الشذمو فذي الشذامولو بان ذلذ، ألم ذر  وضذع - ا  عاألونان اناس  

لتذذمخره  عذذن  فذذا ال ذذرا  او ال ز ذذة  وإن بذذانوا مذذن  يذذر العذذرب و يذذر 

الم ذذلمين  فاإلسذذالم  ثتذذرم اإلن ذذان   ميتذذس. ودو  الرذذثاألي هذذاا الثذذد ك 

ا للذذوال  الذذا ن   ليكذذون زاجذذر   المتءذذمن لوعيذذد مذذن  عذذاألون ال ذذا  فذذي الذذدنيا

   أل ي امية.  بانوا من واله معلون ذل،  و بدو ان

ودف  خامو الراشد ن عمر ألن عبد العز ز مذا اقترصذس عليذس وإليذس علذى 

البرر  عدج ألن اداا ي ان  عاب موةمين ع دل اخذاوا مذن مذال الم ذلمين مذا 

                                              

ألإسذ ا   «سذطااو»و «الكبيذر»دوال الطبرج في  «التر ي  والتها  »قال الم ادج في  (45)

 «الم تقذى»(. انظذري 6/302) «م ما الزوا ذد»جيد عن األي امامة  وباا قال الهي مي في 

(1460.) 

 (.6/289) «الم ما»قال الهي ميي دوال الطبراني ودجالس ثقاا.  (46)

 (.2613دوال م ل  في بتاب البر والرلة ) (47)
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ليو له   او هكاا ا عى عليه . فبعك إليس عمر ألكتاب  قذول فيذسي امذا ألعذد  فقذد 

قذذد ةهذذرا خيذذانته    «اج مذذوةمين»جذذااني بتاألذذ،  تذذابر ان قبلذذ، عمذذاال  

وت ذذمل ي ان آذن لذذ، فذذي عذذااأله   بمنذذ، تذذر  انذذي لذذ، ج ذذة مذذن  ون و! فذذإذا 

جااك بتاألي هاا  فإن قامت عليه  ألي ة ف اه  ألال،  وإال  فمصلمه   ألذر صذال  

العرر ألاك الاج ال إلس إال هو  ما اختانوا من مذال الم ذلمين شذيق ا! فذإن صلمذوا 

الم ذذلمين. ولذذيو للشذثيح مذذ ه  إال جهذذد ا مذذانه    ف ذل سذذبيله . فإنمذذا هذو مذذال

.. . مذذذن ان القذذذى و ألذذذدما ه  ين  لقذذذوا و أل يانذذذاته   اصذذذ  إلذذذولعمذذذرج ا

 .(48)وال الم

فهذذال  ولذذة الشذذرع  وألذذالتعبير المعاصذذري  ولذذة القذذانون. فقذذد دفذذ  اميذذر 

ته   المؤم ين إال ان ت ت دم اإلجراااا الشرعية او القانونية فذي صذ  هذاا المذ

فااصل فيس البراا  صتى ت بت عليس التهمة. وإنما ت بت التهمة ألالبي ذة او  مي ذس. 

ان  لقذوا و سبيلس. وما ادوع بلمة عمذري  يذا ل  تق  عليس البي ة  ثل  و  لفإ

 من ان القى و ألدما ه . يأل ياناته  اص  إل

م ططاتهذا  علذى  إنما تعتمد الدولة اإلسالمية في تثقي  اهدافها  وفي ت ميا

وسا ل إن انية  واخالقية  تثم  للبشر بذرامته  وعذزته  وإدا تهذ  وصذر ته   

 م هاي 

 الدعو  والت قي . -1

 الترألية والتكو ن. -2

 اإلعدا  والتدد  . -3

                                              

 (.55ص)بة وهبة الألن عبد الثك . نشر مكت «من سير  عمر ألن عبد العز ز» (48)
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 الوقا ة والتطهير. -4

 التشر ا والت ظي . -5

 المكافم  وال واب لمن اص ن. -6

 .«الثدو  الشرعية في»التم    والعقاب لمن اساا  -7

 العمل ألالمرالح المرسلة ألءواألطها. -8

 عال  المماسد الواقعة ألشرواها. -9

 سد الاد عة إلى الم ا . -10

إلى  ير ذل، من الوسا ل  التي تتطود ألتطود الزمذان واإلن ذان. وال  قذ  

الشذذرع صذذا ال   ون اقتبذذا  اج وسذذيلة مذذن الوسذذا ل  او آليذذة مذذن ا ليذذاا التذذي 

ل ا  فذي صيذاته   او ت مذ  ااعبذاا عذ ه   او ت ترذر لهذ  الم ذافاا ت اعد ا

المكانيذذة  او المذذد  الزم يذذة او تذذوفر لهذذ  اببذذر قذذدد مذذن الراصذذة والرفاهيذذة  

 فالثكمة ضالة المؤمن  ان وجدها فهو اص  ال ا  ألها. 

وقذذذد اقتذذذبو الم ذذذلمون فذذذي عرذذذر الراشذذذد ن ومذذذا ألعذذذدل  وفذذذي عرذذذود 

داا اامذ  ااخذر  مذن المذر  والذروم واله ذد صءذادته  الاهبيذة  مذن صءذا

و يرها  م ل تدو ن الدواو ن  وضرب ال قو   وات اذ البر د  و يذر ذلذ، مذن 

 الوسا ل  فل  تء  الشر عة ألال، ذدع ا.

ومذذذن المقذذذرد لذذذد  الم ذذذد  ن اإلسذذذالمييني ان اإلسذذذالم  رصذذذ  ألالمرونذذذة 

 وااهداف. والتطود في الوسا ل  على صين  قرد ال باا في المقاصد

* * * 
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 العلمانية ار   الت مية والتقدم 

ومن العلمانيين من  برد استيرا  العلمانية ألذدعو  ان م تمعات ذا فذي صاجذة 

إليهذذال انهذذا ار ذذ  الت ميذذة والتقذذدم. فذذ ثن نشذذكو مذذن الت لذذ  والءذذع  وقلذذة 

اإلنتذذا   والتذذمخر فذذي ميذذا  ن الثيذذا  الم تلمذذة. وال امذذل ل ذذا فذذي ال هذذور مذذن 

ات ا  والتثرد من ت لم ا  واللثا  ألرب  العذال  المعاصذر  عذال  الكمبيذوتر ببو

والاد  والمءاا  إال ألمخانا ألال موذ  الغرألي لل ماا وللتقدم وهو نمذوذ  جذاهز 

ا بذامال    وم رب  قد اتى ااي  ال مراا اهلس. ومذا علي ذا إال ان نمخذال جذاهز 

م ذذه  ف ذذ ه  بمذذا نهءذذوا  ل طبقذذس علذذى انم ذذ ا بمذذا ابقذذس الغرأليذذون علذذى ان

 ون مو بما نموا  ونرتقي بما ادتقوا.

ألهذذذال ال ذذذهولة والب ذذذااة صذذذل العلمذذذانيون مشذذذكلة الت لذذذ  الثءذذذادج  

والءذذع  االقترذذا ج  واالنثطذذاا العمرانذذي والتك ولذذوجي  وذلذذ، ألاسذذتيرا  

جذاهز « ف ذتان»لذة جذاهز   شذتر ها الرجذل  او ال موذ  الغرألذي. بمنمذا هذو ص  

واختيذاد « قمذاا»را   لتلب س في الثال   ون ان تثتا  إلذى شذراا تشتر س الم

معي ذذة. ولذذو بانذذت ال مذذاذ  الت مو ذذة والثءذذاد ة « تمرذذيلة»خيذذاا  واختيذذاد 

بالثلل والم اتين ال اهز   ل هل اامر  وهان ال طذ ل علذى ان الذاج   تذاد 

اسذس  ومذا من ال ماذ  ال ذاهز   مذا بذان علذى مق يألد ان   تق الثلة ال اهز   ال

  ع بس لونس  وما تروقس صودتس  وما     أل و تس وإتقانس.

فرضذت علذى امت ذا ألقذراداا فوقيذة  واوامذر ملكيذة  « العلمانية»الواقا ان 

ولذ  ت ترهذا شذذعوب هذال اامذذة. اج لذ  ت بذا مذذن ضذميرها واختياهذذا. ولهذاا لذذ  

 تثق  ال ماا المطلوب  وال التقدم الم شو .
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 - ال نذذا العرأليذذة واإلسذذالمية قراألذذة قذذرن مذذن الزمذذانلقذذد صكمذذت العلمانيذذة أل

ألذل إن ألعذ  الذبال  صكمتذس العلمانيذة اب ذر مذن ذلذ،   - اوال القذرن العشذر ن

فماذا ج ت اامة من وداا ذل،؟ هل ادتقت اامذة مذن هبذوا؟ هذل تقذدمت مذن 

ت لذذ ؟ هذذل  خلذذت عرذذر ال ذذوداا التك ولوجيذذة واإللكترونيذذة والبيولوجيذذة 

 ا ية واالتراالتية والمعلوماتية؟وال وو ة والمء

زالذذت تث ذذ   مذذا - ألرذذمة عامذذة - الثذذ  ان اواان ذذا العرأليذذة واإلسذذالمية

وألعذ  ألال نذا لذو بذان ه ذاك عذال   - اج عذال  المت لمذين - ضمن العال  ال الذك

  وهذو «الذبال  ال اميذة»داألا  لكان اجدد ان ت    إليس. ما زالت ألال نذا ت ذمى 

المت لمة. والواقا ان ذا لذ  نذزل عالذة علذى  يرنذا  صتذى فذي تعبير مؤ ب للبال  

زل ذا ن ذتود  اب ذر مذن نرذ  قوت ذا  مذا زل ذا ن ذتود  اب ذر   نيا الزداعة  مذا

 مر وعات ا  وأل اصة ال قيلة م ها  وألااخص المعداا الع كر ة.

إن ال مذذذو المتكامذذذل  والتقذذذدم الثقيقذذذي  والتطذذذود العلمذذذي والتك ولذذذوجي  

الثءذذادجي إنمذذا تذذت  هذذال بلهذذا فذذي جذذو م اسذذ . وفذذي ةذذل شذذروا والرقذذي 

خاصة. إن اامذة التذي تر ذد ان تتطذود وتترقذى مذن الت لذ  إلذى ال مذو  ومذن 

الربذذو  إلذذى االز هذذاد  ومذذن الزداعذذة إلذذى الرذذ اعة  ومذذن االسذذتيرا  إلذذى 

ألذذد لهذذا مذذن جذذو إ  ذذاألي  هذذال اامذذة ال - االبتمذذاا  ومذذن التبعيذذة إلذذى االسذذتقالل

 افر فيس الشروا التاليةيتتو

ان تذذرتبط اامذذة ألرسذذالة او هذذدف ببيذذر  تذذؤمن ألذذس  وتعمذذل علذذى تثقيقذذس.  -1

ا  وتءاع  جهدها في سبيلس. وليو في التاد م بلس اعظ  وال اعمذ  تذمثير 

في صيا  اام  من الرساالا وااهذداف الد  يذة. فإنهذا تم ثهذا مذن الثذوافز 

عدها  و هذون بذل هذا  و قذوج سذواوا مال ما  شثا عزا مها  و بعك همم
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 صع   عو  ار قها.

علذى ز ذا    - ألذل اقواهذا - الرذا   مذن اقذو  الذدوافا« اإل مذان»لهاا بان 

. واقذرب م ذال (49)اإلنتا  وتث ذي س وصذيانتس مذن عوامذل الت ر ذ  والتعطيذل

ونبوااتهذذذا  « التذذذودا »ةذذذاهر اعي  ذذذا هذذذو اليهذذذو   بيذذذ  اسذذذتطاعوا ألاسذذذ  

ان  رذذذ عوا الع ا ذذذ  « ملذذذ، إسذذذرا يل»و« الميعذذذا  ادر»واصالمهذذ  صذذذول 

 و ثولوا الرثراا إلى ج ان.

اما نثن  ف عمل جاهد ن لمرل امت ذا بره ذا عذن دسذالتها التاد  يذة التذي ال 

لتعلقهذا أل يذاالا واوهذام  مثذاولين ان  - وهذي اإلسذالم - تؤمن ألرسالة  يرها

ا العر ذ ل ل ب ذي علذى زمامها عن وجهتها  ونهدم إ مانهذ جنغير ابيعتها  ونلو

انقاضس إ مان ا اشترابي ا ثود  ا علماني ذا ال    ي ذا فذال ن ذتطيا ان نهذدم القذد    وال 

فال ن  ي إال البلبلذة والتمذز  والرذراع  اخذل نمذو المذر    ... ان ن بت ال د د

و اخل فقاا الم تما. لقد جما اليهو  لغته  المتمرقة علذى التذودا   ولذ  ن مذا 

على القرآن  عظموا ال بت ول  نعظ  ال معة  اصيوا تراثه  الميذت  نثن امت ا 

 وامت ا تراث ا الثي.

إن الاج  عمل لرسالة وهدف  ؤمن ألسي  شعر فذي اعماقذس انذس  عمذل ل م ذس  

لما  قت ا في  اخلس ألرذثتس وضذرودتس  فلهذاا  تعذ  و عذر  و ءذثي و بذال 

 عمذذل لهذذدف  فذذي  يذذر بلذذل وال توقذذ   أل ذذالف مذذن  عمذذل ألغيذذر هذذدف  او

س وداا ةبذي بذصغير  او  عمل لغير نم ذس. فذي الثكا ذااي ان صذيا  ا االذ  بل

ليريدل  فعدا الكل  خلمذس صتذى تعذ  ولذ   لثقذس. فالتمذت إليذس الظبذي وقذال لذسي 

                                              

 «.اإل مان واإلنتا »  فرل «اإل مان والثيا »داجا بتاأل ا  (49)



 123 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

 اتددج ل  ل  تلثق ي؟ ان، تعدو لراصب،  اما انا فمعدو ل م ي!

ث  إن ال مو والتقدم واإلنتذا  ال تتثقذ  ألالمعذل إال فذي ةذل م موعذة صتميذة  -2

مذذن ااخذذال  والمءذذا ل م ذذلي اامانذذة والرذذد   واإلخذذالص واإلتقذذان  

والرذبر وال ذذد  واالسذذتقامة والعمذذة عذذن الثذذرام  وإ  ذذاد المرذذلثة العامذذة 

ذا  علذى  ا ومعادض  على المرلثة ال اصة  وتقد   الك ا  ولو بان خرم 

ا  إلذذى  يذذر ذلذذ، مذذن المءذذا ل  ... يذذر الكذذ اي ولذذو بذذان ولي ذذا ونرذذير 

 الش رية واالجتماعية  التي هي من ثمراا اإل مان الرثيح.

فليو ألالاباا وصدل  وال ألذالعل  وصذدل  وال ألذرا  المذال وصذدل  تتقذدم اامذ  

وترقى ما ل   كن لد ها دصيد باف من ااخذال    ذدفعها إلذى ال يذر  و زعهذا 

 ر. عن الش

ذا»ااخال  هذي التذي ت عذل مذن الذاباا  « المواهذ  الكام ذة»وتثذول « علم 

واامذذ  ألغيذذر «. قذذو  مثربذذة»و« ااقذذاا م ت ذذة»فذذي اافذذرا  والشذذعوب إلذذى 

اخذذال   تبذذذد  ذباأهذذذا  وتتبذذذد  جهو هذذذا  وتتبذذد  مواهذذذ  األ ا هذذذا  بمذذذا تتبذذذد  

 مواد ها  وتتعطل ااقاتها.

 صين قالي« شوقي»ودص  و 

 مر أل يذذذذذان قذذذذذومولذذذذذيو ألعذذذذذا

 

 إذا اخالقهذذذذذذ  بانذذذذذذت خراأل ذذذذذذا!

اام  ذاا ااخال  هي التي ت تطيا ان ت تميد من ذبذاا األ ا هذا  وت ذتطيا  

 ان ت  د علمه  ل هءتها ودقيها  وت تطيا ان ت تما ألممواله  لرفعة شمنها.

لي ت الياألان اذبى ام  الشذر   ولك هذا ألمءذا لها ااصذلية اسذت دمت ذبذاا 

ذا واأل ا ها لت لذ   وسذ را هذاا العلذ  لت لذ  ألذس صذ اعة «تك ولوجيذا»  ألذس علم 
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 داقية متق ة ناف ت ألها اودألا وامر كا.

اما صي ما تشيا دذا ل اانانية والكاب والغ  واالنثذراف والهذزل والعبذك 

تبذاع الهذو   فهيهذاا ان   مذا اوالم ون والميوعة  وإ  اد الم معة ال اصذة  و

 اامة ذباا او عل  او مال!

ألذذذد م ذذذس مذذذا ااخذذذال   هذذذو ان ت ذذذو  العدالذذذة. فذذذالم تما  وشذذيا ثالذذذك ال -3

المتظال  الاج  قدم فيذس الم ذاف  المتلذون علذى القذوج اامذين  ال  تقذدم األذد ا. 

ا عن مكانس  وال  عطي صقس  علذى صذين  فإن الك ا الاج  ر  نم س مؤخر 

 تبااذذم  هذذاا الكذذ ا إمذذا ان -  مخذذا الموالذذون والمثاسذذي  مذذا ال   ذذتثقون

 و همل  وإما ان  هاجر  على الر   من صبس لوا س.

ا من الشباب ال األهين الا ن  دسوا فذي ال ذاد   وصذازوا ادقذى  اعرف ب ير 

الشذذها اا فذذي فذذروع شذذتى مذذن العلذذ   ثذذ  عذذا وا لي ذذدموا اواذذانه   دافءذذين 

وةا   مغر ة عرضت عليه  في ال ذاد   ولكذ ه  لةسذ  خاألذت آمذاله  فذي 

موا صقه   ووضعوا في  ير موضعه   واهذددا مكذانته  اا أليذة وا ه   فظل

 والمث ذوألين  تقذدمون علذيه « المهذرجين»ألي ما داوا  يذره  مذن  ... والما  ة

فلذذ  تكذذد مذذد  تمءذذي صتذذى ولذذوا المذذراد  ودألثذذته  اواذذان اخذذر   ال هذذي  ...

عرألية وال هذي م ذلمة  ولك هذا تعذرف بيذ  تذؤتي بذل ذج صذ  صقذس  وبيذ  

 ل الم اس  في المكان الم اس .تءا الرج

وم ذذل العذذدلي اامذذن والثر ذذة. ذلذذ، ان ال ذذا   ال   ذذت   وإذا انذذت  فهذذو ال  -4

 ث ن. وبذال، المكذرل الذاج ال  عمذل إال وال ذوا علذى داسذس ال  مك ذس ان 

. و الب ا ما تمر الع اصر ال ا مذة مهذاجر  ألاص ذة عذن   بدع او ان  تقن عمال 
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ها او ت تطيا فيس ت مية اموالهذا. وألهذاا وذاك  ثذرم أللد ت د فيس ام ها وصر ت

 الوان من الع اصر الممتاز  القا د  على الب اا واإلألداع والت مية الثقة.

وشذذيا خذذامو هذذو شذذرا الزم لل مذذو والتقذذدم  هذذو االسذذتقرادي اسذذتقراد  -5

ال ظام  واستقراد االت ال  واستقراد القوانين ااساسية  صتذى   ذتطيا بذل 

والذذاج  طذذالا  ... ييذذ  آمالذذس ومشذذروعاتس وترذذرفاتس وفق ذذا لهذذاإن ذذان تك

ا   خر طة العال    د ان اعظ  البال  تموق ذا فذي عالم ذا هذي اب رهذا اسذتقراد 

 واألعدها عن الهزاا واالضطراألاا واالنقالألاا  والتغييراا.

إن االسذذتقراد  شذذ ا داو  اامذذوال الوا يذذة وااج بيذذة علذذى ان تعمذذل  

علذذذى ان   تهذذذدوا فيك ذذذبوا  و شذذذ ا الكاسذذذبين علذذذى ان  و شذذذ ا الطذذذامثين

  وفروا و دخروا  و ش ا المدخر ن على ان   مروا مدخراته .

اما ع دما تك ر االنقالألذاا والهذزاا و  عذدم االسذتقراد والطممني ذة  فذرا  

  تمي او  مر او  ث ذ  عذن المشذادبة  انذس ال  ذممن  - ال بان ألطبيعتس - المال

 .(50)ا د متقلبة لها في بل صبا  د بة  وفي بل م اا قرادعلى مريرل ألين 

 خطر استيرا  اانظمة ال اهز ي

اانظمذة »وهال الشذروا التذي ذبرناهذا لل مذاا والتقذدم  لي ذت متذوافر  فذي 

التي ن تود ها مذن ا خذر ن ألع رهذا وأل رهذا. لذو قيذلي إن ذا نقتذبو « ال اهز 

ألذال،. ولكذن ال طذر بذل ال طذري ان نمخذا م ها ما   مع ا وما ال  ال م ذا لرصب ذا 

ال ظام بلس  أل اودل المل مية  ومرا دل المكر ة  وتوجهاتذس التشذر عية  وقيمذس 

 ااخالقية. وهاا هو المثظود.

                                              

 (.302 - 299ص )« الثلول الم تود   وبي  ج ت على امت ا»انظري بتاأل ا  (50)
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« ألرنذاد  لذو و»وقد نبس على ذل، المذؤدا اامر كذي اليهذو ج المعذروف 

 فقال  وصد  فيما قالي 

أللد م تل   ألذل مذن صءذاد   إن اخا اج نظام سياسي جاهز ليو فقط من»

م تلمة  وفرضس ألواسطة الغذرأليين او الثكذام المتغذرألين فذي الشذر  مذن فذو  

م تما الشر  ااوسط ومن خادجسي عمل خااإل  وال  مكن لهذال العمليذة األذد ا 

ان ت اس  صاجاا ومتطلباا وآمذال الشذر  ااوسذط اإلسذالمي. فلقذد فرضذت 

المطل   وشذكل البرلمذان فذي العاصذمة  الد مقرااية ألموامر وفرماناا الثاب  

وبانذذت تذذد رل وت ذذاندل اقليذذة هز لذذة  لذذ   ؤألذذس النغماسذذها المثبذذ  فذذي اللعبذذة 

ال د د  لةصزاب والبرام  والدأللوماسية  وبان م موع الشع   راقبهذا أل يبذة 

امل  فكانت ال تي ة قيذام نظذام سياسذي  ال صذلة لذس ألماضذي او ألثاضذر البلذد  

 .(51)«ا م تقبلسوال صلة لس ألثاجا

 عي  ال موذ  الغرألي خاصةي 

وإذا بذذان اسذذتيرا  اانظمذذة وال مذذاذ  ال ذذاهز  معيب ذذا فذذي صذذد ذاتذذس  فذذإن 

استيرا  ال ظام او ال موذ  الغرألي ألثذاافيرل  اب ذر عيب ذال انذس اب ذر ألعذد ا ع ذا  

و راألة م ا  مذن ناصيذة المل ذمة وال ظذر  ومذن ناصيذة العمذل والتطبيذ . ونثذن 

العلمانيين الا ن  قولذوني إذا اد نذا ان نلثذ  ألالعرذر الذاج نعذي  فيذس  ن ال  

وال نت ل  عن دببس ال ا ر والراعد ألقذو   فذال م ذاص ل ذا مذن ان نذ ه  نهذ  

ا ل ا  صتى ن ه  بما نهذ    الغرب  ونت ا نموذجس في الت مية والتقدم نموذج 

 ونرتقي بما ادتقى.

                                              

 (.86  85) «الغرب والشر  ااوسط» (51)
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العرأليذذة اإلسذذالمية ألذذين ااصذذالة  ال قافذذة»وقذذد ألي ذذا فذذي  داسذذة سذذاألقة ل ذذا 

ان الغرب لذيو هذو العرذر  إنمذا للعرذر خرذا ص ومقومذاا  «والمعاصر 

 معي ة  من اخا ألها فقد لث  ألالعرر  وإن ل   م ، ألان  الغرب.

وإذا بان الغذرب لذيو هذو العرذر  فمذن صق ذا ان نتوقذ  امذام ألعذ   عذا  

ال مذذوذ  »ان نمخذذا  - لكذذي نكذذون معاصذذر ن صق ذذا - المعاصذذر  الذذا ن  ر ذذدون ا

فذذي الت ميذذة  ألكذذل مذذا افذذرز مذذن سذذلبياا فذذي مثذذيط الكذذون والثيذذا  « الغرألذذي

ت مذذو م تمعات ذذا وتذذ ه  مذذن ببوتهذذا   واإلن ذذان. و ذذرون انذذس ال سذذبيل ان

وت ر  من إساد الت ل   إال إذا قلدا هاا ال مذوذ  صذاو القذا  ألالقذا . هذاا مذا 

نقذده  إلذى هذاا ال مذوذ  الذاج  لبذت  ان الغرأليين انم ه  اليذوم  وجهذون سذهام

 عليس نزعاا الما  ة  وال معية  وا نية  والمثلية  والع رر ة جميع ا.

لقد عدا ال موذ  الغرألي على التوازن الكوني  وام ى ال ذا   شذكون اليذوم 

  والذاج ترتذ  عليذس خلذل ببيذر فذي «ااوزون»من ال لل الذاج اصذاب ابقذة 

 ج إلى نتا   ال  عل  عواقبها إال و.صيا  ال ا   قد  تماق  فيؤ 

الذذاج او عذذس و الثيذذا  « التذذوازن المطذذرج»وعذذدا ال مذذوذ  الغرألذذي علذذى 

ألع اصذذرها وانواعهذذا الم تلمذذة  فكذذان مذذن اثذذرل مذذا جعذذل ال ذذا   شذذكون مذذن 

 ألم تل  مظاهرل.« تلوث البيقة»

واشذذد مذذن خطذذر تلذذوث البيقذذةي تلذذوث اإلن ذذان نم ذذس. صذذين تم ذذد فطرتذذس  

 تل مواز  س  و عو  تمكيرل وسلوبس  فيرتك  من الثماقاا  و قتذرف مذن وت

الم كراا والشاوذ  ما  عاق  عليس في الدنيا  قبل ا خر   تعاقبس فطذر  و فذي 

  وبانذت «اإل ذدز»اادر قبل ان تعاقبس مثكمتذس فذي ال ذماا. ومذن ه ذا بذان 
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تهذذذي ألاالنتثذذذاد  اامذذذرار العرذذذبية وال م ذذذية  وبذذذان القلذذذ  واالبتقذذذاب الم 

والت لص من الثيا   او العي  في الثيا  ألث بانها ملهذا  او ممسذا ! علذى نثذو 

اي  ما قال شاعرنا العرألي قد م 

 ليو مذن مذاا فاسذترا  ألميذت

 

 إنمذذذذذا الميذذذذذت ميذذذذذت ااصيذذذذذاا

 إنمذذذا الميذذذت مذذذن  عذذذي  بقيبذذذا 

 

 باسذذذذذذما ألالذذذذذذس قليذذذذذذل الرجذذذذذذاا

جعل اإلن ان عبد ا لالة  التي هذو لقد ا   هاا ال موذ  أل زعاتس تل، إلى ان  

ا فذي هذال المابي ذة الكبيذر  ال بذاد   إن لذ  صانعها  وان اصبح في ال ها ة ترس  

   ر معها و دد ألدودانها  اث تس ع التها  ول   بال ألس اصد.

 - ال اليذذة مذذن القذذي  اإل مانيذذة وااخالقيذذة - لقذذد قذذدمت لذذس الت ميذذة الرذذ اعية

الغا اا. قدمت لس الرفاهيذة  ولذ  تقذدم لذس ال ذكي ة  م ثتذس الوسا ل  ول  تقدم لس 

 الما    وسلبتس الرو   اعطتس العل  وصرمتس اإل مان.

ال  رو ان وجدنا من فالسمته  وممكر ه   وعلما ه  وا ألااه   مذن سذلطوا 

اضذذوااه  الكاشذذمة وال اقذذد  علذذى عذذوداا هذذاا ال مذذوذ  الم ذذرف فذذي الما  ذذة 

ة او إلها معبو  ا. ومن اشهر نقا ه  ه اي اث ان من صملذة والاج جعل الت مية  ا 

 .(52)«د  يس  وألو»  و«الك يو باد ل»جا ز  نوألل في العلوم  وهماي 

هاا ما ص عس الغرب أل م س صتى نما ونه   ناهيذ، ألمذا صذ عس ألغيذرل مذن 

ا وعالنيذذة  ليكذذون م هذذا دصذذيد ا  الشذذعوب وااواذذان. لقذذد سذذر  ثرواتهذذا سذذر 

                                              

و  ترجمذة  . نبيذل صذبثي الطو ذل « إن ذانية اإلن ذان»فذي بتاألذس « د  يس  وألو»انظري  (52)

بذولن »ترجمة اسعد شمي   وبال، « اإلن ان ذل، الم هول»في بتاألس « الك يو باد ل»

   و يره .«سقوا الثءاد »في بتاألس « ول ون
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ا ل روتس  الكبر . لقد افقرها ليغت ي هو. إنها اللروصذية ألعي هذا. لقذد قتذل ض م 

ا خذذر ن ليثيذذا  صذذ ا مذذن جمذذاجمه  ص ذذاد  لب ذذاا دفاهيتذذس  وزخذذرف األ يتذذس 

 ألدما ه .

واليذذوم  ونثذذن ن ذذعى إلذذى الت ميذذة ألكذذل ااقات ذذا  هذذل  لزم ذذا ان نقلذذد هذذاا 

ذذ ل  ل عذذرف ا؟ إن واجب ذا ان نءذعس علذذى مشذرصة التثليذال مذوذ   ونت ذال إمام 

مكوناتس  ونثللس إلذى ع اصذرل ااوليذة  ف مخذا م ذس مذا ثبذت نمعذس  ونت  ذ  مذا 

ثبت ضردل وإثمس  او ما بان إثمس اببر من نمعس  وان نثود فيذس ونعذدل صتذى 

  ال م ا.

إن الت ميذذة التذذي نتب اهذذا هذذي الت ميذذة ألممهومهذذا الشذذامل  الذذاج  عذذد اإلن ذذان 

والذذاج  هذذدف إلذذى ت ميذذة اإلن ذذان بلذذسي  هذذدف الت ميذذة ووسذذيلتها فذذي آن واصذذد 

ج مس  وعقلس  وعاامتس  ودوصس وضميرل. اإلن ان فر  ا  واإلن ان م تمع ذا. 

ا. اإلن ذذان دجذذال   واإلن ذذان  اإلن ذذان امذذال   واإلن ذذان شذذاأل ا  واإلن ذذان شذذي  

 .(53)امرا . اإلن ان ااألي   واإلن ان ااسو   واإلن ان الملون

 تيرا  المااه  واافكادي فاع العلمانيين عن اس

لقد  افعت ألع  ااقذالم العلمانيذة فذي   ادنذا العرأليذة اإلسذالمية عذن ات ذال 

اسذذذتيرا  المذذذااه  واافكذذذاد مذذذن خذذذاد  ادضذذذ ا. واسذذذتغرب «ي االسذذذتيرا »

ألعءذذه  ال قذذد الذذاج  وجهذذس  عذذا  اإلسذذالم إلذذى المذذااه  الم ذذتود    واافكذذاد 

هذؤالاي ان الثيذا  قا مذة علذى التبذا ل   الم تود    والثلول الم تود  . وص ة

هاا  ردد  وهاا  ود   وهذاا  بيذا  وهذاا  شذتر   وهذاا  عطذي  وهذاا  مخذا. 

                                              

 (.102 - 100)ص« ال قافة العرألية اإلسالمية ألين ااصالة والمعاصر »انظري بتاأل ا  (53)
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؟ «اافكذاد»  فلماذا ال  ثدث م لس فذي عذال  «ااشياا»بما  ثدث هاا في عال  

 .صثح - وف  تق ي  مال، ألن نبي

لوغفُليؤَل لعَلعدةلحقيئُ 

 كذذرون اسذتيرا  اافكذاد ال ز يذة  او الثلذذول ان  عذا  اإلسذالم ال   األولى  

ال ز ية لمشكالت ا من الغرب او الشر   إذا بانت مال مة ل ا  مثققة اهذداف ا  

ن تادها نثن وال ت تاد ل ا او تمرر علي ا. ألل قد  وجبذون االسذتيرا  إذا داوا 

 فيس مرلثة متعي ة امت ا  وأل اصة ما  تعل  ألالوسا ل وااسالي .

ا ل ذا  او فكذر بلذي  او صذل كرون استيرا  مذاه  بامذل نت ذال مرجع ذإنما   

 - الليبرالذي الراسذمالي  او المكذر - او الثذل - بلي  نؤسو عليس صيات ا بذالمكر

االشذذترابي ال ذذودج المادب ذذي  بمذذا نذذا   م ذذا ون ألهذذاا وذاك ا ذذام  - او الثذذل

 نما  سوقها في ألال ها.

نظذذل نثذذن ن ذتود  األذذد ا وال نرذذدد   ان  عذذا  اإلسذذالم   كذرون ان النيةيىا 

ونشذذتر  وال نبيذذا  ونمخذذا وال نعطذذي  ون ذذتهل، وال ن ذذت   فهذذاا لذذيو مذذذن 

سذو  ل ذلا ا خذر ن  وافذوال ممتوصذة  - صي قا - في شيا. إنما نثن« التبا ل»

الاليلذذة المرفوضذذة  التذذي ال   ذذوز ان « التبعيذذة»اللتهذذام م ت ذذاته . وهذذال هذذي 

 نم ها  ال في عال  ااشياا  وال في عال  اافكاد. ترضى ألها امة بر مة على

وإذا سقطت امة في مرصلذة مذا مذن تاد  هذا فذي هذو  االسذتيرا  مذن جانذ  

واصد  فعليها ان تعد ذل، نقطة ضذع    ذ  ان تت اوزهذا وتتثذرد م هذا  وال 

 تدافا ع ها او تباهي ألها.

يون  والاج  ذر  ان ان عل  االقترا  الاج   ت د إليس هؤالا العلمان النيلنا 
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ا مذذا  كذذون ضذذرود  ا لةمذذ   الثيذذا  قا مذذة علذذى التبذذا ل  وان االسذذتيرا  ب يذذر 

وال ماعاا  هذاا العلذ  نم ذس  قيذد هذاا ألقيذو  ت علذس وسذيلة نمذا ال ا ا  ضذرد  

 وآلة أل اا ال معول هدم.

فال   وز ان ن تود  من  يرها ما  ءرنا ما   ا او مع و  ا  بالذاج   ذمونس 

 وا واا االستهالك الترفي  ولوزم اللهو الثرام.« ألاا الروصيةالمشرو»

وال   وز ان ن تود  إذا بان االستيرا   عو  الشذع  االتكذال علذى مذا ع ذد 

 يرل  ال االعتما  على نم س  ليمبل مما  زدع  و لذبو ممذا  رذ ا  و  ذتهل، 

 مما   ت   و دافا عن نم س ألمسلثة من ص ا  د س.

وز ان ن ذذتود  سذذلعة مذذن  يرنذذا إذا بذذان لذذد  ا سذذلعة وفذذو  ذلذذ، بلذذس ال   ذذ

 م لها  ناهي، أل لعة افءل م ها.

وهذذذاا مذذذا جعذذذل  عذذذا  اإلسذذذالم ااصذذذالا   كذذذرون اسذذذتيرا  ا ذذذد ولوجياا 

ذا  يذر قوم ذا   ومااه  وفل ماا  نبتت فذي ادر  يذر ادضذ ا  لت ااذ  قوم 

 ذذمة  يذذر وتثمذذل لتم ذذير الوجذذو  والمعرفذذة والقذذي ي فكذذر   يذذر فكرت ذذا  وفل

 .(54)فل مت ا  وتتعامل ما و واإلن ان  والكون والثيا  أل قافة  ير ثقافت ا

* * * 

                                              

 (.101 - 98المرجا ال األ  )ص (54)
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 العلمانية في البال  اإلسالمية

المرذذام »او  - لذذ   عذذرف اإلسذذالم اذذوال تاد  ذذس هذذاا االنمرذذال المشذذقوم

ألين الد ن والثيذا   ألمذا فيهذا مذن علذ  وثقافذة   صثحبما سمال سيد قط   «ال كد

 وتشر ا  وسياسة واقترا .وقءاا 

ولذذ   عذذرف الم ذذلمون هذذاا التق ذذي  الذذاج تعادفذذس الم ذذلمون فذذي ب يذذر مذذن 

شقونه  إلى ما هو    ي  وما ليو ألد  ي. فل   كن ع ده  تعليماني تعلذي     ذي  

اصذذدهماي شذذرعي  وا خذذري اهلذذيل وال سذذلطتاني  انوتعلذذي  مذذدنيل وال قءذذاا

زم يذذة. ألذذل امتذذز  الذذد ن ع ذذده  ألذذممود إصذذداهما    يذذة  وااخذذر   نيو ذذة او 

الثيا  بلها امتزا  الرو  ألال     فهل  مكن ان تمرل ألين الذرو  وال  ذ  او 

تميذذز ألي همذذا؟! لقذذد امتزجذذا فذذي بيذذان واصذذد هذذو اإلن ذذان. وبذذال، امتذذز  الذذد ن 

 ألالثيا  في بيان واصد هوي الم تما  او اامة الم لمة.

وا إلذى الذدنيا  وانثرفذوا عذن الذد ن  نع   وجد خلمذاا وملذوك وامذراا  دب ذ

اضاعوا الرال  واتبعوا الشهواا  ولكن اإلسالم ةذل هذو ااصذل الذاج  ثكذ  

 ال ا   و وجس الثيا   وم ها التشر ا والمتو  والقءاا.

ووجذد انذا  مذن اهذل العلذ  او مذن اهذل ال ذلوك  اخترذوا ألالذد ن  ون ذذبوا 

ا او عمال   ولك ه  ل   بلغوا ان  كونوا م ل الباألواا ودجال الكه ذوا  إليس  علم 

فذذي الغذذرب الم ذذيثي  الذذا ن بذذانوا  رذذددون قذذراداا الثرمذذان  او  بيعذذون 

صكوك الغمذران  ااولذى فذي شذمن مذن عرذى وتمذر  علذيه   وااخذر  لمذن 

الرضا والقبول  ومن دضذي ع ذس هذؤالا فذي اادر  توج   دفا ال من  في 
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 دضي ع ه  الرب في ال ماا!

الذاج ةهذر اثذرل فذي از وا   - لم ذلمون هذاا التوجذس العلمذانيإنما عذرف ا

صذين  خذل  - التعلي   والتشر ا  والقءاا  ونماذ  الثيا  في ااسر  والم تمذا

التذي « وصد  الذد ن والثيذا »االستعماد   اد الم لمين  فعمل جاهد ا على إلغاا 

كذد  ألمقتءذذى بانذت سذذا د   وفذرر عليهذذا هذال ال  ا يذذة الدخيلذة  او المرذذام ال 

ت ذذلطس علذذى مقذذدداا اامذذة  وتملكذذس لزمذذام قيا تهذذا وتوجيههذذا. فذذملغى اصكذذام 

واصذذل مثلهذا قواني ذس الوضذذعية   - إال فذذي نطذا  ااسذر  - الشذر عة اإلسذالمية

ذ ا ا مذدني  وصاصر التعلي  الد  ي المودوث وجمدل فذي إاذادل القذد    وانشذم تعليم 

ا  واذذاد  التقاليذذد  وا  اب اإلسذذالمية مذذن صيذذا  الم تمذذا  آخذذر صذذد   ا متطذذود 

لترثها تقاليد اج بية وافد   ال تمت إلى قي  اامة واخالقهذا ألرذلة  ألذداا تت ذلل 

 إلى الم تما شيق ا فشيق ا  وت رج في بيانس سر ان العلة في ال    ال لي .

ومذذن ذلذذ،ي تقاليذذد ال ذذتر واالصتشذذام  التذذي تم ذذل الثيذذاا اإلسذذالمي واا ب 

فتثذذل مثلهذذا ألالتذذدد   تقاليذذد التبذذر  والتكشذذ   واالخذذتالا  يذذر اإلسذذالمي  

الم ءذذبط ألذذمج ضذذاألط شذذرعي  والتمكذذين لد  ذذس فذذي اادر. واصلذذت ال ذذلطة 

الثابمذذة مذذا صذذرم و مذذن الزنذذا وشذذرب ال مذذر والمي ذذر والرألذذا و يرهذذا مذذن 

الم كذذراا  واسذذقطت مذذا فذذرر و مذذن إ تذذاا الزبذذا   ومذذن تطبيذذ  الشذذرع  

  و. ول   كن االستعماد بلس في  دجة واصد  فذي فذرر العلمانيذة وإقامة صدو

على ااقطاد اإلسالمية التي األتليت ألس. ول  تكن ااقطذاد بلهذا سذواا فذي ذلذ،. 

بذذان االسذذتعماد البر طذذاني ا هذذى وامكذذر  وبذذان االسذذتعماد المرن ذذي اصذذر  

سذتعماد واف ر. وبان اصر  واف ر ما  كون فذي ال زا ذر  فقذد اسذتثال إلذى ا

اسذذتيطاني متعرذذ .  ر ذذد ان  لغذذي ش رذذية البلذذد ااصذذلية  و مثذذو هو تهذذا 
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قطعذذة مذذن وا ذذس ااصذذلي. ولهذذاا   - ألذذالقو  والع ذذ  - وانتمااهذذا  و  علهذذا

ألكذل مذذا  - صذادب اإلسذذالم الذاج هذذو    هذا  والعرأليذذة التذي هذذي لغتهذا  وصذذاول

ت  ذذى نم ذذها صتذذى « فرن ذذتها» -  ملذذ، مذذن ا واا القهذذر واإللذذزام والتغييذذر

 واصلها وهو تها  وأللي من جبروتس ان صول الم اجد إلى ب ا و!

ولكن ال زا ر جاهدا م ا عهذد ااميذر عبذد القذا د للمثافظذة علذى هو تهذا 

جمعيذذة »ألال ذذال  والقتذذال  وم ذذا عهذذد األذذن ألذذا  و ألذذالعل  والترأليذذة  وقامذذت 

إل قذذا  ال ذذاو  التذذي اس ذذها الشذذيم األذذن ألذذا  و ألذذدود  ذذابر فيشذذكر  « العلمذذاا

ال امذذد   وألعذذك الذذرو  الهامذذد   وتثر ذذ، الهمذذة الرابذذد   وعلذذ  تالميذذال هذذاا 

 ال شيد المعبري

 شذذذذذذذذذع  ال زا ذذذذذذذذذر م ذذذذذذذذذل 

 

 وإلذذذذذذذذذى العروألذذذذذذذذذة   ت ذذذذذذذذذ 

 مذذذذن قذذذذالي صذذذذا  عذذذذن اصذذذذلس 

 

 او قذذذذذالي مذذذذذاا  فقذذذذذد بذذذذذاب

وقاومت بل ااواان اإلسالمية االسذتعماد ألكذل مذا لذد ها مذن ااقذةي ألذالقو   

اصيانا  وألالعل  واإل مان اصيانا اخر . وبذان الذد ن هذو الموجذس ااول  المتاصة 

والمثذذذرك ااول فذذذي مقاومذذذة االسذذذتعماد. وبذذذان القذذذا   الذذذد  يون والثربذذذاا 

الد  يذذة فذذي اليعذذة المذذواجهين لالسذذتعماد. وفذذي تذذونو اصذذدد العلمذذاا فتذذو  

ل انذس صر ثةي ان من قبذل ال   ذية المرن ذية مذن المذواا ين فهذو بذافر مرتذد

 ألرط من    س وامتس  وخان و ودسولس والمؤم ين.

 يما ألعد عرر االستعماد

أليذذذد ان مذذذن المهذذذ  ان نعلذذذ  ان الذذذا ن صكمذذذوا ألذذذال  اإلسذذذالم ألعذذذد دصيذذذل 

االستعماد  ل   كونوا اهل الد ن الا ن صادألوا وصرضوا  وصبروا وصذاألروا  
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ه  علذذى عي ذذس  تالميذذا االسذذتعماد  الذذا ن صذذ ع - فذذي  الذذ  اامذذر - ألذذل هذذ 

ذا. فذال وداا  وادضعه  من لبانس  ونشمه  في اصءانس. وهذاا هذو المعهذو   ا م 

 والمقاومذذذاا  قذذذوم ألهذذذا المتذذذد  ون الملتزمذذذون  و  ذذذر  ثمراتهذذذا الال   يذذذون

 فاإلسالميون  زدعون  والعلمانيون ه  الا ن  ثردون. المت يبون.

عماد ألالثد ذد وال ذاد  وال  راألة في ان وجدنا العلمانيذة التذي فرضذها االسذت

ألعذد ان دصذل االسذتعماد   - والتي قاومها الوا يذون فذي عهذدل البغذي   تبقذى

 صابمة مهيم ة. -  إلى   ادلقافال  

اجل  لقد ألقى االستعماد ألعد دصيلس  ألقى ألآثادل المكر ة وال قافيذة والتعليميذة 

 والتشر عية واالجتماعية  وال ياسية واالقترا  ة.

العلمانيذذة الدخيلذذة فذذي التعلذذي   وفذذي ال قافذذة  وفذذي اإلعذذالم  وفذذي وألقيذذت 

التشذذر ا  وفذذي القءذذاا  وفذذي االقترذذا   وفذذي ال ياسذذة  وفذذي الثيذذا  ااسذذر ة 

واالجتماعيذذة. ألقيذذت العلمانيذذة تذذزاص  اإلسذذالم  ألذذل فذذي ألعذذ  الذذبال  تطذذاد ل 

ى وهذذو فذذي  ادل. او ألقذذ« ضذذيم ا»وتثاصذذرل  صتذذى إذا سذذمح لذذس ألالبقذذاا ألقذذى 

  ثمل الم بثة  وال  ثمل الرول ان.«  دو شا»

األقذذت القذذوانين الوضذذعية  - عذذدا  ولتذذين او ثذذالث - بذذل ااقطذذاد اإلسذذالمية

ا لقءا ها ومثابمها. وألقى للتشر ا اإلسالمي جان  ااسذر  وااصذوال  مردد 

تبذيح ال مذر والمي ذر والزنذا  - عذدا مذا اسذت  ي - الش رية. وبل هال ااقطاد

والرألا  وتعطل إقامة صدو  و. وبل هذال ااقطذاد  بذيح إعالمهذا مذا وال العة 

صرمس و  وال  لتزم ألقي  اإلسالم  وخروص ا فيما  عرضس من اعمذال  داميذة 

ومذذذن ألذذذرام  ترفيهيذذذة.  «مذذذن تم يليذذذاا وافذذذالم وم ل ذذذالا وم ذذذرصياا»
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 فال موذ  الغرألي في اإلعالم هو اسوتها واستاذها.

عذل ال قافذذة الغرأليذة قبلتهذذا  وتعمذل علذذى فل ذماا هذذال وبذل هذال ااقطذذاد ت 

ال قافة وعلى إعالمها  وعلى نظرتها إلى الوجو   وإلذى المعرفذة  وإلذى القذي   

وهي ااسو التي تقوم عليها المل مة. فهي ت ظذر إلذى الذد ن والثيذا   وإلذى و 

ظذذر  واإلن ذذان  وإلذذى الكذذون والتذذاد م  وإلذذى المذذر  والم تمذذا  مذذن خذذالل ال 

 الغرألية لال، بلس. ف لطان ال قافة الغرألية هو ال لطان ااول عليها.

 يالعلمانية المعتدلة والمتطرفة

ا  في موقمهذا مذن  وصثيح ان البال  اإلسالمية تتماوا فيما ألي ها تماوت ا ببير 

العلمانيذذةي مذذا تمخذذا م هذذا ومذذا تذذدع  وفذذي قرألهذذا مذذن اإلسذذالمي مذذا تلتذذزم ألذذس مذذن 

تلتزم. فبعءها اقرب من ألع  فذي ذلذ،. م هذا المعتذدل  وم هذا اصكامس وما ال 

 المتطرف.

تعلن ان    ها الرسمي هذو اإلسذالم  وان  - م ل مرر - ه اك ألال  إسالمية

مبذذا ط الشذذر عة اإلسذذالمية هذذي المرذذدد الر ي ذذي للتشذذر ا  ولك هذذا لذذ  تطبذذ  

قافة والتعلذي  ذل، ألالمعل  وألقى ع دها اشياا في م االا التشر ا واإلعالم وال 

والتقاليذذد  مرألواذذة ألذذالغرب  م ذذت د  إليذذس  ومعتمذذد  عليذذس.   تهذذد اإلسذذالم ان 

 زاصمها و غالبها  ولك ها تغلبس في اب ر ااصيان  ألما لها من مرابز قو  ت ذ د 

 ةهرها  وتشد عءدها.

ا  ألالم ذذل  العاصذذي  الذذاج دضذذى ألذذاك دأل ذذ - فذذي شذذمن اافذذرا  - فهذذال اشذذبس

ا وألمثمد دسوال   ولك س فرا في ألع  ما فرر و  او اقتذرف وألاإلسالم      

 «.الظال  ل م س»ألع  ما صرمس و  وهو الاج سمال القرآن 
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علمانيذة »والعلمانية ع د هذاا اللذون مذن   ذاد اإلسذالم  ن ذتطيا ان سذ ميها 

فهذذي تثذاول ان تبقذذى علذى اصذذل اإلسذالم  وال تتثذذدال  وال تتطذذاول «. معتدلذة

ل او شذعا رل او اصكامذس ااساسذية  ألمذا   يذر جمهذود الم ذلمين  ألذل على عقا د

ا ألمظهر من  ثترم اإلسالم  و عمل ل دمتس.  تثاول ان تظهر  ا م 

 نموذجان للعلمانية المتطرفةي

  فاقذت فذي  لوهذا «التطذرف العلمذاني» وه اك في ألال  الم لمين نمذاذ  لذـ

 «.التطرف الد  ي»وتشد هاي نماذ  

علمانية معتدلةل انهذا تقذ  « العلمانية الليبرالية»رأليون  عدون وإذا بان الغ

مذذن الذذد ن موقم ذذا مثا ذذد ا  ال تواليذذس وال تعا  ذذس  م ذذل علمانيذذة اودألذذا الغرأليذذة  

علمانيذة متطرفذةل انهذا تقذ  مذن الذد ن موقم ذا « العلمانية المادب ية»و عدون 

صذذل فكرتهذذا عذذن و معا   ذذا  وال ت ذذمح لذذس ألذذالوجو  والظهذذودل انذذس   ذذاق  ا

ا للشعوب    ددها عن المطالبذة وعن الكون والثيا  واإلن ان  ولاا ترال افيون  

فذذإن العلمانيذذة المتطرفذذة فذذي اواان ذذا  لذذم إ .ألثقوقهذذا  وال ذذود  علذذى ةالميهذذا..

اإلسالمية لي ت مادب ية وال شيوعية  ألل هي تلبو لبو  الليبرالية  وتتغ ذى 

تزع  انها تطبقها  وهي في الواقا األعد مذا تكذون عذن ألله ة الد مقرااية  التي 

الد مقراايذذة الثقيقيذذة. إنهذذا تطبذذ    مقراايذذة مز مذذةي لهذذا صذذود  الد مقراايذذة 

وليو لها صقيقتها  لها اسمها وع وانها وليو لها م ماها  لها شكلها ولذيو لهذا 

 مءمونها.

* * * 
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 العلمانية المتطرفةي ال موذ  التربي

 وذجين أللغا الادو  في التطرف العلماني. والغلو الال   ي.وسمبتمي ه ا أل م

ا لس  م ا سيطر  أولهثي  بمذال »ال موذ  التربي  الاج تب ى العلمانية م هاج 

على الثك   فغير من هو ة الدولة التربيذة   ولذة ال الفذة الع مانيذة  « اتاتودك

وجذذسي إلغذذاا التذذي قذذا ا العذذال  اإلسذذالمي لعذذد  قذذرون. وبذذان مذذن جذذراا هذذاا الت

( وإلغذاا %100ال الفة اإلسذالمية  وإنشذاا  سذتود علمذاني ما ذة فذي الما ذة )

التشر ا اإلسالمي  واالستعاضة ع ذس ألتشذر ا اج بذي م ذتود    ثذل الثذرام  

و ثذذرم الثذذاللل فيبذذيح الزنذذا  و ثذذرم تعذذد  الزوجذذاا  و بذذيح ال مذذر والقمذذاد 

عي علذى المذرا  الم ذلمة  وال العة  و ثرم الطال   بما  ثذرم اللبذا  الشذر

 و بيح لها الزوا  ألغير الم ل   بما   وج ألين الابر واان ى في الميراث.

ولذذ   كتذذ  ألعلم ذذة التشذذر ا والقءذذاا  ألذذل علمذذن التعلذذي  والترأليذذة فذذي بذذل 

المراصذذل  وعلمذذن ال قافذذة والمكذذر  وصذذادب ال قافذذة اإلسذذالمية صرأل ذذا ال هذذوا   

ي ذل،ي بتاألة اللغة التربية ألذالثروف الالتي يذة  فيها. وبان من ا واتس ال باد  ف

ذ ا عذن وبانت تكت  ألالثروف العرألية  فعزلت ااجيال ال د د  ألذال، عذزال  تام 

 تراثها ال قافي  وصرم لبو الطرألوا  وفرر لبو القبعة اإلفرن ية.

والغى ااوقاف اإلسالمية  والمشي ة اإلسذالمية  والطذر  الرذوفية  وبذل 

فذي الم ذاجد  م ذا « ااذان»سذالم أل  ذ  قر ذ  او ألعيذد. صتذى ما  مت إلى اإل

 ا اال ألاللغة العرألية  والزم ألمن  كون ألاللغة التربية.

وهكاا بل مؤس ة او تقليد  او وضا معين   ابر ألاإلسالم  و قذوج الرذلة 
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م  د ا ذا »ألس  نرال   تولى عليها  و ثيلها إلى خدمة العلمانية. صتى إنس صول 

صاد لس قرون  تعبد فيس الم ذلمون إلذى متثذ  لل ذيا   وبذال، الاج « صوفيا

عذذد  ا مذذن الم ذذاجد. ولذذوال ان الم ذذاجد ال امعذذة فذذي تربيذذا تعذذد تثم ذذا معماد ذذة 

دا عة  وانها تبهر األرذاد ال ذا ثين وال ذا ثاا  وت لذ  للدولذة ثذرو  اا لذة  

 لرألما بان لس موق  م ها.

هو تذذس  وسذذقط آالف الءذذثا ا ولقذد قاتذذل الشذذع  التربذذي  فاع ذذا عذن    ذذس و

والشذذذهداا  ولكذذذن ال ذذذلطة الغاشذذذمة الم ذذذ و   مذذذن القذذذو  الغرأليذذذة الكبذذذر   

انتررا في ال ها ة عليه   وتمك ت من توجيس الثيا  ألم تلذ  م اصيهذا وجهذة 

 علمانية صرفة.

لذذيو لهذذا سذذلطان « إ اد  للشذذقون الد  يذذة»ولذذ   بذذ  للذذد ن فذذي تربيذذا إال 

  ألعذد اسذتيالا الدولذة علذى ااوقذاف  فهذي تذر  فذي م تقل  وال مالية خاصذة

جهاز الثكومة   دود ألذدودانها  و تثذرك ألتثر كهذا. عمذل هذال اإل اد   تعلذ  

ألاإلشراف على خطباا الم اجد  الا ن صذرم علذيه  ان  لب ذوا ال بذة والعمامذة 

خذذاد  الم ذذ د  ولذذاا ن ذذد هذذاا اللبذذا  معلقذذا فذذي الم ذذ د   لب ذذس ال طيذذ  إذا 

 ذا خر  لبو القبعة. خل  وإ

ألقيت مؤس ة وصيد  في تربيا ل  ت تطا الدولة اإلجهذاز عليهذا  وإن اثذرا 

ا  وهذذي  ا ببيذذر  فهذذي التذذي ألقيذذت تلقذذن اامالهذذا « مؤس ذذة ااسذذر »فيهذذا تذذمثير 

اإلسذذالم  وتم ذذكه  علذذى اصذذل الذذد ن  وإن بانذذت مؤس ذذاا الدولذذة الترألو ذذة 

ا  واجهر  صوت ا  واعظ  نموذ ا. وال قافية واإلعالمية اقو  تمثير 

ألذاود اإل مذان  مذ ه  جماعذة  يبان ه ذاك دجذال  عملذون فذي صذمت ل ذقو
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وألعذذذ  مشذذذا م الطذذذر    - اتبذذذاع ألذذذد ا الزمذذذان سذذذعيد ال ودسذذذي - ال ذذذود ين

وألع  العلماا ممن تعلموا في اازهر  واترلوا ألذبع  الثربذاا اإلسذالمية 

علذذى ال ذذلطة  فلذذ   فذذي مرذذر  وألعذذ  الرجذذال المتذذد  ين الذذا ن  لذذت اثمذذانه 

بل هؤالا تماعلت جهو ه  ما جهو  ااسذر   فلذ   كذن  ... ت تطا ان تشتر ه 

ناألتذذة جد ذذد   امقذذت تذذدد  اإلسذذالم  « ال ذذاود اإلسذذالمية»ألذذد مذذن ان ت بذذت 

« الوجذذو  اإلسذذالمي»وتهذذت  ألذذممر اإلسذذالم  وتترذذل ألالم ذذلمين. واصذذبح هذذاا 

ذا مذن خرذوم ال د د   رجى و تقذرب إليذس ب يذر مذن اهذل ال ي اسذة  وخروص 

صذذزب اتذذاتودك وخلما ذذس الذذاج ةذذل  ثكذذ  تربيذذا سذذ ين او لذذة  ثذذ  ألذذدا ال ذذا  

   مءون ع س.

الذذاج تقذذدم إلذذى االنت األذذاا  ألوعذذو  « عذذدنان م ذذدد و»وه ذذا ةهذذر صذذزب 

للشذذع  التربذذي ان  مذذ، ع ذذس ألعذذ  اا ذذالل التذذي تقيذذدل  وان  مذذتح لذذس ألعذذ  

لثر ذذة الد  يذذة. وألالمعذذل اقبذذل عليذذس ال وافذذا التذذي تهذذ  م هذذا ألعذذ  ال  ذذماا ل

 لبيذذة  ووصذذل إلذذى سذذد  الشذذع   ون ذذح فذذي االنت األذذاا  وصرذذل علذذى اا

ألمذذا وعذذد ألذذس ال ذذا ي اعذذا  ااذان ألاللغذذة العرأليذذة  وبانذذت فرصذذة  ىالثكذذ   ووفذذ

ببذذر ي ان سذذما الم ذذلمون ألعذذد سذذ ين االذذت مذذن فذذو  المذذآذني و اببذذر  و 

تذراك الذا ن شذهدوا الثذدثي ان األ ذاا الشذع  اببر. وقذد سذمعت مذن ااخذو  اا

ا علذى هذال ال عمذة  صتذى  صي ما سمعوا ذل، اول مر   خروا ك سذاجد ن شذكر 

 إنه  بانوا    دون في الشوادع والطرقاا.

المذداد  القرآنيذة  ليثمظذوا فيهذا  - علذى نمقذاته  - واذن لل ا  ان  ؤس ذوا

شذم معاهذد اا مذة وال طبذاا  علذى القرآن  وإن بانوا ال  مهمذون م ذس شذيق ا. وان

 الم توج ال انوج  وعلى الم توج العالي. إلى  ير ذل، من اإلجراااا.
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وسرا في ج   الشع  التربذي صربذة    يذة  اشذبس ألم ذر  الكهرألذاا فذي 

 ااسالك  ال تراها  ولك ، تددك اثرها  وتبرر ضيااها  وتلمو صرادتها.

نيذذة المتطرفذذة فذذي تربيذذا. إنهذذا التذذي تثذذر  العلما« القذذو »وهذذاا مذذا صذذرك 

الذذاج ال  ذذدع الثر ذذة لشذذع  لي تذذاد مذذن  ر ذذد  ولتتذذداول ال ذذلطة « ال ذذي »

 تداوال  سلمي ا  بما هي فل مة ال ظام الد مقرااي.

مشذرواة ألذمال تذمتي ألإسذالمي  - المتم  عليها في تربيا - ولكن الد مقرااية

ا المتذد  ين  فلذ   كذن ما اإلسذالميين  او مذ - م ر  تعاا  - او ألمن  تعاا 

« م ذذدد و»مرذذطلح اإلسذذالميين. ولذذ   كذذن « م ذذدد و»قذذد ةهذذر فذذي ا ذذام 

ا  ولك ذس بذان متعاام ذا مذا اهذل الذد ن  و ذر  ان مذن إسالمي ا  ألل ل   كن متد    

صقهذذ  ان تطلذذ  لهذذ  ألعذذ  الثر ذذاا  وان مذذن ال يذذر لتربيذذا اال  ظذذل هذذاا 

عاقبذة هذاا الءذغط إذا اشذتد الءغط الع يذ  علذى المتذد  ين مذن الشذع   فذإن 

 وتماق  ان  ولد االنم اد.

  «عذذدنان م ذذدد و»علذذى  م(1964)وقذذام ال ذذي  ألانقالألذذس المشذذهود سذذ ة 

وانهى صكمس الدستودج  ألثكذ  ع ذكرج  وصكذ  عليذس ألاإلعذدام  واخمذى قبذرل 

 عن ال ا   فقد  عدل العوام من اولياا و.

لتذذي نبتذذت  وال ال بتذذة التذذي لذذ   قتذذل البذذاد  ا« عذذدنان م ذذدد و»ولكذذن قتذذل 

اودقت  وةل ه اك شعود  امر ألءرود  عمل إسالمي على ال اصة  فظهذر 

وخذار االنت األذاا  « صزب ال ذالمة»  و عا إلى إنشاا «ن   الد ن ادألكان»

واستطاع ان  ثرل على عد  من المقاعذد  وان  شذادك فذي الثكومذة ألذبع  

ب صذذل الثذذزب. و خذذل الذذوزاداا. ثذذ  تذذآمروا عليذذس  وصذذدد الثكذذ  ألوجذذو
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 ال  ن لعد  س واا.« ادألكان»

صذذزب »ولذذ   لذذ  الرجذذل ال ذذال   ولذذ    ت ذذل  لليذذم   فذذمل  مذذن جد ذذد 

  وخذذار االنت األذذاا مذذن خذذالل   مقذذراايته   وألإشذذراف صكذذومته   «الرفذذال

الطر ذ  »وصرل الثزب على اا لبية ال  بية  وامك س ان  تعاون مذا صذزب 

كيل الثكومذة  وجذن ج ذون العلمانيذة الممترسذة وهو صزب علماني لتش« القو  

وصراسذذها  وبذذا وا ادألكذذان وصزألذذس  صتذذى اخذذر  مذذن الثكومذذة  ثذذ  صكمذذت 

مذن إنشذاا صذزب آخذر لعذد  سذ واا  « ادألكذان»المثكمة ألثل الثذزب  وم ذا 

 واستمروا في الطر  .« صزب المءيلة»ولكن اتباعس في البرلمان انشقوا 

ا مقراايذة مشذرواة ألذمال تذمتي ألاإلسذالميين بلي ذوألهاا تمبذد مذا قل ذالي إن الد 

ا  وإال قام صرا  العلمانية ألذاالنقالب علذى الشذع  جز ي ذا وبلي ذا. وال وال جز ي  

 ذذرو ان تذذر  الدولذذة التربيذذة العلمانيذذة فذذي سياسذذتها ال ادجيذذة تتثذذال  مذذا 

ا ع كر  ا استراتي ي ا  ضد مرالح العرب والم ذلمين  ومتثد ذة إسرا يل تثالم  

 شاعر اامة اإلسالمية في مشاد  اادر ومغادألها.م

تثذذادب تعذذالي   - فذذي سياسذذتها الداخليذذة - وتذذر  الدولذذة التربيذذة العلمانيذذة

اإلسذذالم عالنيذذة  صتذذى إنهذذا لتم ذذا االبذذاا ال امعذذاا مذذن ادتذذداا الث ذذاب  

م المذذة ألذذال، مذذا قردتذذس مواثيذذ  صقذذو  اإلن ذذان مذذن الثر ذذة الد  يذذة  والثر ذذة 

إذا بذذذان مذذذن صذذذ  المذذذرا  ع ذذذده  ان تكشذذذ  نثرهذذذا وذداعيهذذذا الش رذذذية. و

وساقيها ودببتيهذا ومذا هذو اب ذر مذن ذلذ،  وال  عتذرر عليهذا اصذد  فكيذ  ال 

 كون من ص  الم لمة ان تغطذي داسذها  وهذو فذرر اوجبذس و عليهذا؟ ومذن 

ه ذذا نذذر  مذذا ألذذين الثذذين والثذذين فذذي التلمذذاز المظذذاهراا ألعشذذراا االذذوف  

 م لماا في ادتداا الث اب.تطال  ألث  ال
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وبذذال، تم ذذا الدولذذة العلمانيذذة فذذي تربيذذا ااأل ذذاا والب ذذاا مذذن صمذذ  القذذرآن 

الكذر    ولذذيو ذلذذ، فذذي مدادسذها  ألذذل فذذي مذذداد  اهليذة شذذعبية اقامهذذا ال ذذا  

 على ص األه .

 ثود  اابرا  وما ببدا من خ ا ري

اابذرا   التذي  ومما افرزتس العلمانية التربية من بوادث على تربيذاي ثذود 

ببذذدا الدولذذة التربيذذة خ ذذا ر فا صذذة ما  ذذة وا أليذذةي عشذذراا المليذذاداا مذذن 

الدوالداا  وعشراا ا الف من الءذثا ا  وجهذو  ا واوقذاا وخبذراا  بذان 

 مكذذذن ان ت  ذذذد للب ذذذاا وال هءذذذة ألذذذالبال   ف  ذذذدا بلهذذذا لمطذذذاد   ال ذذذا ر ن  

 ومقاومة المتمر  ن.

ا  يذر ول  تكن هال ال ود  الكر  ة  التي تثمل ال ال   وت ت دم القذو ي امذر 

ابيعي او  ير م طقي  ألل بان هو ما  مرضس م ط  الواقذا  وم طذ  القوميذة 

العلماني ال ا د . فثين بانت تربيا تثك  ألمقتءى ال الفة الع مانية  الم ذتظلة 

ألظذذل اإلسذذالم  بذذان اإلسذذالم  ءذذ  جميذذا الع اصذذر وال   ذذياا فذذي دصاألذذس  

َيةََّثىىيل}ا  او  يذذره   ت معهذذ  اخذذو  اإل مذذاني او عرأل ذذ اوا او ابذذرا   ا بذذاناتراب ذذ

ُ ىىََّنلَيۡخىىََّٞة{ ۡؤمي . فلمذذا الغيذذت ال الفذذة  والغذذى معهذذا اإلسذذالم [10الث ذذرااي ] ٱۡلث 

تثكذ   «اودانيذة»ا لع اصر اامة  وقامت لةتذراك  ولذة قوميذة ا وجامع  داألط  

ه   بذان مذن صذ  اابذرا  ان ألاسمه   وتثمى لغته  وثقذافته   وتتغ ذى ألمم ذا 

ألدولذذة ت مذذا شذذتاته   وتثمذذل اسذذمه   وتثيذذي لغذذته   - ا خذذر ن -  ثلمذذوا هذذ 

وثقافته   فليو ه اك ع رر افءل من ع رر  وال قوم اعلذى مذن قذوم. وهذو 

صذذين نذذا   ألقوميذذة عرأليذذة م مرذذلة عذذن « ابذذرا  العذذرا »نمذذو مذذا نذذا   ألذذس 

 ألقومية بر  ة.ا ان   ا وا اإلسالم  فل   كن  ر ب  
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وعلذذى هذذاا ااسذذا  قذذام التمذذر  الكذذر ج فذذي ج ذذوب شذذرقي تربيذذا  ونشذذم 

صذزب العمذذال الكر سذتاني  وتوالذذت المهمذاا الم ذذلثة والذر  عليهذذا ألم لهذذا او 

ألمقو  م ها  واصر  ما اصر  من القر   وقتل من قتل من الطرفين  واسذتمر 

القب  علذذى الذذزعي  نز ذذ  الذذدماا  وتذذدمير الم شذذآا  سذذ ين او لذذة  انتهذذت ألذذ

ومثابمتس  وال نذددج إالم ت تهذي المثابمذة  وإالم « عبد و اوجالن»الكر ج 

  تهي تمر  اابرا   فإن الروا ة ل  تذت  فرذولها ألعذد  وبذ  ت مذر العلمانيذة مذن 

ِي وَل}ثمراا مر   دنللٱلَّ لةَوي لَيَلَّ ج  ر  َۡ  .[58ااعرافي ] {اَخِ َثلََللنَ

 لعلمانية التربيةيمرو  قاوق ي تهز قوا   ا

واألذذرز مذذا ت لذذى ألذذس اغيذذان العلمانيذذة التربيذذة فذذي ا ونذذة ااخيذذر   ومذذد  

ت برها على الشذع  التربذي  واسذتكبادها فذي اادر ألغيذر الثذ   وعذداأها 

لد ن الشع  وعقيدتس  وعدوانها على صر اتذس المقدسذة  وفذي مقذدمتهاي الثر ذة 

ل ا بذة التربيذة اإلسذالمية الم ت بذة الش رية  والثر ة الد  يةي هو موقمها من ا

مذذن ال مذذاهير التربيذذة للبرلمذذان  وهذذيي مذذرو  قذذاوق ي  وهذذي م ذذلمة تلذذبو 

لَوق ىىُلل يلۡل}فذذي القذذرآني  ززز ال مذذاد علذذى داسذذها  اسذذت األة امذذر دألهذذا ىىِۚي ََُٰ ۡؤمي ث 

ُۡل ََّلنَ نَُىىَِه  لزي ََ ن ىىدي ِۡ لَوََللن  ََّ وَجه  لف ىىر  ََ لَونَۡحفَۡظىى ََّ يي ىىري لأَۡ َرَٰ َۡ ىى لمي ََ َهىىَيلض ۡضىى ُۡ لَمىىيلَظَهىىَرلمي لَيَلَّ

ل يل ََ  ۡ ََّلَوۡليَۡضري ي ىَّ يهي لج  لَعلَى َٰ ََّ يي ري ث  علذى  «اإل شذادب». هذاا ال مذاد [31ال ذودي ] {َ 

دا  هال المتا  األ ة ال الثين من عمرها  هذز ادبذان العلمانيذة التربيذة العتيذد   

 وزلزل قوا مهاي زلزل د اسذة ال مهود ذة  وزلذزل الثكومذة  وزلذزل ال ذي 

وج راالتس صرا  العلمانية  الا ن االبوا ال ا بذة الم ذلمة الم ت بذة مذن الشذع  

ان ت لذذا خمادهذذا  واصذذرا ال ا بذذة الم ذذلمة علذذى ص األهذذا  واصذذروا علذذى 

موقمه   واصذرا اب ذر مذ ه  علذى موقمهذال إذ ال ااعذة لم لذو  فذي معرذية 
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ألالتقذذد    ال ذذال . وإذا تعذذادر صذذ  و تعذذالى وصذذ  ال ذذا   فثذذ  و اولذذى 

فكيذذ  ولذذيو لل ذذا  اج صذذ  فذذي ذلذذ،  إنمذذا هذذو تطذذاول مذذ ه  علذذى صر ذذاا 

 ال ل !!

ولما ع زوا عن إد امهذا علذى الت لذي عذن خمادهذاي اخترعذوا لهذا صيلذة  

ليمرذذلوها ألهذذا مذذن البرلمذذان  وهذذي انهذذا تثمذذل ج  ذذية امر كيذذة. وبيذذ  لذذ  

الث ذذاب؟!  كتشذموا هذذاا إال ألعذذد ان ن ثذذت و خلذت البرلمذذان  واصذذرا علذذى 

وهذذذ  ان معهذذذا ج  ذذذية اخذذذر   وان القذذذانون ال   ذذذمح ألذذذاز وا  ال   ذذذية  

فلي يروها ألين ال   ذيتين  فذإن آثذرا ال   ذية ااخذر   فقذد اختذادا أل م ذها 

 إسقاا ج  يتها ااصلية.

ود ي ذذة « الطر ذذ  القذذو  »د ي ذذة صذذزب « تشذذيلر»وقذذد قذذالواي إن ال ذذيد  

ذذذا. ولك ذذذس قذذذانون الذذذوزداا ال ذذذاألقة تثمذذذل ال   ذذذية اام الذذذا   »ر كيذذذة ا ء 

 من قد  . فقذد قذرد الذا   العلمذاني ان  لذته  الثمذل اإلسذالمي ممذ ال  « والثمل

في هال المذرا  العذزالا  فذاخترع لهذا مذن الثيذل والم ذو اا مذا اختذرعل ان 

 ال تي ة مقرد  من قبل.

« دجذاا ال قذاا»المعذروف و  رني ان انقل ه ا ما بتبذس ال اقذد والرذثمي 

 «يمرو  قاوق ي»في صثيمة الوان القطر ة تثت ع وان 

فتا  متعلمة وم قمة  مه دسة في الكمبيذوتر  واأل ذة اسذتاذ جذامعي  وهذي فذي 

ال الثين من عمرهذا  وقذد ن ثذت فذي االنت األذاا التربيذة ااخيذر  عذن إصذد  

التذي تثادألهذا الدولذة التربيذة  ألذل « مذرو  قذاوق ي»ستانبول. تل، هذي إ وا ر 

ها األتداا من د يو ال مهود ة إلى قذا   ال ذي  إلذى اعءذاا البرلمذان مؤس ات
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والذذوزداا  وسذذب  الثذذرب التذذي تشذذ ها الدولذذة التربيذذة ألكذذل هذذاا الع ذذ  علذذى 

ا مذن الث ذاب  شذبس مذا ن ذميس انهذا تلذبو علذى داسذها نوع ذ«ي مرو  قذاوق ي»

« ألذي نظيذر ألوتذو»صذود  ممذا تعذو ا « مذرو »وص اب «. اإل شادب»ألاس  

د ي ة وزداا ألاب تان ال األقة ان تلب س وال تزال تلب ذس إلذى ا ن فذي أللذدها او 

خذذاد  أللذذدها  ع ذذدما ت ذذافر إلذذى اودألذذا او إلذذى اج مكذذان آخذذر. فغطذذاا الذذرا  

ذذا علذى الذاو   ألذذل هذو  طذذاا جميذل ودقيذذ  « مذذرو »الذاج تلب ذس  لذيو خادج 

 داسذها  لذيال  الذاج تلب ذس علذى « اإل شذادب»ومهاب. ول   كن هاا الث اب او 

مه دسة بمبيوتر بما اشذرنا  وقذد « مرو »على انها ش رية متطرفة  فال ا بة 

وصلت إلى م ربها في البرلمان عن ار   االنت اب الثر المباشر  وتقذدمت 

ألآدا هذذا إلذذى ال ذذا  فذذي وضذذح ال هذذاد  واختادهذذا ال ذذا  لتمذذ له  عذذن اقت ذذاع 

 غيذر ااوضذاع ال ياسذية فذي وإع اب  ول  تق  ألإنشاا ت ظي  سر   ثذاول ان 

 تربيا ألالقو  والع  .

الثابمذذة فذي تربيذذا مذذن الع ذكر ين وال ياسذذيين تواصذذل « التربيبذذة»ولكذن 

صرألها الشرسة ضد هال المرا  الماضلة  والتي تؤبد بذل المعلومذاا الم شذود  

ع ها انها نموذ  م الي للمرا  الم لمة العرر ة  القا د  علذى خدمذة م تمعهذا 

ة جمذذاهير الشذذع  ألرذذود  دا عذذة. ومذذا ذلذذ، فالدولذذة التربيذذة بلهذذا وب ذذ  ثقذذ

م زع ة من هال المرا  الرا د  العالمة الش اعة  والبرلمذان  ت ذس إلذى ار هذا 

من عءو تس التي صرلت عليهذا ألطر قذة   مقراايذة شذرعية سذليمة  ود ذيو 

 ا ألع  .ال مهود ة  هاجمها عل   

ا توصذذلت الثكومذذة التربيذذة إلذذى فكذذ ر  شذذر ر  هذذي ت ر ذذدها مذذن واخيذذر 

ج  يتها التربية ألث ة انها تثمل ال   ية اامر كية  ون ان تثرل علذى إذن 
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دسمي من تربيذا  ألذر   ان القذانون   ذمح ألال   ذية المز وجذة  وال   ذد فذي 

ذل، ما  د ن المواا ين  وألر   ان تربيا على عالقة وثيقة ألممر كذا  واادر 

ر ة اامر كيذذذة والقواعذذذد الع ذذذكر ة لثلذذذ  التربيذذذة مليقذذذة ألالقواعذذذد الع ذذذك

ااال طي  والثكومة التربية متثالمة ما إسذرا يل  واإلسذرا يليون الرسذميون 

من ال ياسيين  زودون تربيا و  دون فيهذا بذل المذو   والترصيذ   وال  تذر   

اليهو  ذذذذة « الطاقيذذذذة»اإلسذذذذرا يليون فذذذذو  اادر التربيذذذذة فذذذذي ان  لب ذذذذوا 

فذذي تربيذذا   طذذ  او  عتذذرر او  ذذرف  اسذذتقبال اليهذذو  المشذذهود   وال اصذذد 

الا ن  لب ون هال الطاقية. فاليهو  على ادر تربيا الثد  ة اصراد  لب ون مذا 

 شذذااون  امذذا ااتذذراك الم ذذلمون فذذإنه  ع ذذدما  لب ذذون مذذا  عبذذر عذذن ذوقهذذ  

وثقافته  وميوله  ال اصة  فإن ال ذي   علذن التعبقذة  والدولذة بلهذا تعلذن صالذة 

 لطوادط  و راب ال ميا ألما  شبس ال  ون.ا

مذرو  »والث ة التي   يرها الم قولون فذي تربيذا ضذد تلذ، المذرا  الرا عذة 

هي انها ألاإل شادب الاج تلب ذس علذى داسذها إنمذا تعلذن االعتذرار ي «قاوق ي

المقد  في الدسذتود التربذي. وهكذاا اصذبثت العلمانيذة « العلمانية»على مبدا 

ع ذذي مثادألذذة اإلسذذالم صتذذى فذذي مظذذاهرل الب ذذيطة. فتربيذذا فذذي نظذذر ااتذذراك ت

ا ن لي ذذذت خا مذذذة مذذذن شذذذيا سذذذو  اإلسذذذالم  وهذذذي ال ت شذذذى شذذذيق ا علذذذى 

المقدسذذة سذذو  اإلسذذالم  فذذي الوقذذت الذذاج ال ت ذذتطيا فيذذس الذذدول « علمانيتهذذا»

الكبذذذر   يذذذر اإلسذذذالمية ان تعتذذذرر ألرذذذود  قانونيذذذة علذذذى امذذذرا  تلذذذبو 

ألذل وال ت ذد هذال الذدول اج نذوع مذن المبذرداا   «الث ذاب»او « اإل شادب»

لالعترار على اج زج آخر  فثر ة ااز اا في جميا الدول المتثءر  امذر 

ش رذذي  وعلذذى ال ميذذا ان  ثترمذذوا هذذال الثر ذذة  ون ان  كذذون فذذي ذلذذ، 
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عذذدوان علذذى اج  سذذتود او قذذانون. ولكذذن الثكومذذة التربيذذة لهذذا موقذذ  آخذذر 

ن والغءذ   فاإلسذالم ألال  ذبة للم ذقولين ا وهذو موقذ  م يذر للثذز ر   جد  

ااتذذراك هذذو ال طذذر الذذاج  هذذد  الدولذذة. وال  مكذذن ال ظذذر إلذذى هذذاا الموقذذ  

ال ااإل ألاصترام او تعاا   فهو موق  متعرذ  سذ ي  ضذي  اافذ   وهذو 

% مذذن ااتذذراك م ذذلمون  وان اإلسذذالم   انذذة 90موقذذ   ت اهذذل ان صذذوالي 

تي تدافا ع ها تربيذا فيهذا ب يذر مذن الهذزل وصءاد  وثقافة وان الد مقرااية ال

 .(55)والم  ر 

للقدلميةِۚلالَلثيةيالفيلَّرمييلةثَّذًجيلسيئًيل يلُلالسَّ ،للَدةلأمَّر 

انهذذا اول أللذذد م ذذل  تب ذذى العلمانيذذة ألوضذذو  وصماسذذة ألعذذد اسذذتقاللس. أوًَل ل

فءرب ألال، الم ل  وسن سذ ة ال ذوا لغيذرل  فعليهذا وزد بذل العلمانيذاا إلذى 

 القيامة. وم 

انهذذا بانذذت  ولذذة ال الفذذة التذذي قذذا ا الم ذذلمين لقذذرون عذذد   وبذذان  ثيةيًىىي 

ا  صتى انقلذ  علذى    ذس وامتذس  او قذلي ةهذر  الم لمون  ظ ون ألمتاتودك خير 

 على صقيقتس.

انها تطرفت في علمانيتها  فل  تكن مثا د  مذا الذد ن  ألذل ألذاا اببذر  ثيلنًي 

ت ذذاث جذذاودل مذذن نمذذو  الشذذع   وألذذال، همهذذاي القءذذاا علذذى اإلسذذالم  واج

اصبح ألي ها وألين الشع  التربي صرب م تمر   ت مى تذاد   وتظهذر اخذر   

عذدااها ألتذب ح وقلذة صيذاا. وفذي ابما خرجذت عذن خذط اامذة  و ذدا تذوالي 

 .«َذاللملَّسِحلفيصُ لميلشئِۚ»ي «الرثيح»

                                              

 م.17/5/1999الوان القطر ة في  (55)
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 العلمانية المتطرفةي ال موذ  التون ي

 ذذل ال مذذوذ  ااول للعلمانيذذة المتطرفذذة  فه ذذاك نمذذوذ  وإذا بانذذت تربيذذا تم

آخذذر  صذذادا لهذذا  ولك ذذس هذذال المذذر  نمذذوذ  عرألذذي. هذذاا ال مذذوذ   ت  ذذد فذذي 

تذذونو العرأليذذة فذذي شذذمالي إفر قيذذا  تذذونو ال ءذذراا  التذذي صولذذت العلمانيذذة 

 المتطرفة خءرتها إلى سوا .

 المر  ألين ال موذجين التربي والتون يي

وذجين التربذي والتون ذي  هذوي فذر  مذا ألذين الكمذر البذوا  والمر  ألين ال م

 وال ما  ال بيك.

ذا  ال  ا علماني ذا خالر  ال موذ  التربي بش  الل ذام عذن نم ذس  وانشذم  سذتود 

ذبر فيس لإلسالم  وال إعالن فيس انس  مت لإلسالم أل    او سذب   وألهذاا تب ذى 

ا« علم ذذذة الثيذذذا » ا نهذذذاد  ي علم ذذذة اافكذذذاد بلهذذذا ألرذذذراصة وعالنيذذذة  جهذذذاد 

والمشاعر  وعلم ة ا  اب والتقاليد  وعلم ة التعلي  وال قافذة  وعلم ذة التشذر ا 

 والقءاا  صتى في شقون ااسر .

اما ال موذ  التون ي  فهو امكر واخبك. إنذس لذ   كمذر بمذر األذي جهذل واألذي 

له   ألل بمر عبذد و ألذن سذلول دا  ال مذا   وتم ذ، ألذمن  بقذى فذي  سذتودل 

كذن المذوا  ااخذر  ل  و«  ذن الدولذة الرسذمي هذو اإلسذالم»   التي تقذولي الما

 ت علها م ر  صبر على ود .

ز ذذن العاألذذد ن ألذذن »وهذذاا لذذ   بتدعذذس ال ظذذام التون ذذي الثذذاب  اليذذوم ألر اسذذة 

الثبيذذذ  »  ألذذذل الذذذاج األتدعذذذس وتب ذذذال سذذذلمس واسذذذتاذل الذذذر يو ال ذذذاأل  «علذذذي
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ا لإلسذالم ولكتاألذس ونبيذس  صتذى إنذس د  ا واصتقذا  الاج بان  ءمر بره ذ«ألودقيبة

قذذال لذذبع  خواصذذسي إنذذس سذذيعمل علذذى تغييذذر عقليذذة التون ذذيين الذذا ن  تبعذذون 

 «ا صرذص ع ذى مثمذد  »ا ل   كن  تلو من بتاب  وال   طذس أليمي ذس  امي  دجال  

 ع ذذىي نم ذذس  الثبيذذ  ألودقيبذذة »و ذذدعون اتبذذاع دجذذل ت ذذر  فذذي ال ذذودألون 

 !!«قبثس و

ا بذل اإل مذان ألات اهذس شد د اإلع اب ألمتاتودك  مؤم  ذ« ألودقيبة»ولقد بان 

العلماني الال   ي  صتى وجدنا عذد  ا مذن الشذوادع فذي مذدن تذونو تثمذل اسذ  

 ت ليد ا لس  وتعميق ا لابرل في نمو الشع  التون ي.« اتاتودك»

عذذاب  - «اتذذاتودك»مذذا عظذذي  إع األذذس وتقذذد رل لذذدود  - «ألودقيبذذة»ولكذذن 

ا واصد ا في سياستس  وهو ترر ثس ألالعلمانية في الدسذتود  وذبذر انذس  عليس امر 

بان عليس ان  علن اإلسالم و طب  العلمانية في الواقذا!! وألهذاا ال  تذرك م ذاال  

التهذذام الدولذذة ألذذالت لي عذذن الذذد ن  ممذذا   ذذمح أل شذذوا صيذذا     يذذة م ذذتقلة عذذن 

  واصت ذت م(1974)في خطذاب لذس سذ ة « ألودقيبة»الدولة. وهو ما صر  ألس 

 عليس ال ماد  التربية في تونو صي ااك.

وخطودتذذس. فمذذي صذذين « ألودقيبذذة»صذذداث مذذد  خبذذك داج ولقذذد األذذرزا اا

خول ألقاا صمة اإلسالم الغا مة في الدستود للدولة وال ة على اإلسذالم  وعلذى 

م ذذاجدل ومدادسذذس ومعاهذذدل وا متذذس  صتذذى اسذذتطاع ان  غلذذ  جذذاما الز تونذذة 

لوق  والم اجد  و غل  الكتاتي   و دعي االجتها  في الذد ن  العر    و ؤم  ا

بمذذا سذذ ر  »و ذذزع  انذذس اميذذر المذذؤم ين    تهذذد بمذذا   تهذذد امذذراا المذذؤم ين 

  فذإن الدسذتود التربذي العلمذاني الرذر ح مذا لبذك ان دفذا «مردا  ذلذ، ألعذد

يذة صيا      - وألاستقالل عن الدولة - وصا ة الدولة على الد ن  ف شما في ةلس
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ثر ذذة جذذد ا  مذذن جماعذذاا    يذذة صذذوفية  ومذذداد  قرآنيذذة ألذذا الف  ومعاهذذد 

لة مة وال طباا  وم اجد اهلية   شقها الشع  على نمقتذس  إلذى  يذر ذلذ، مذن 

المؤس ذذاا والمظذذاهر التذذي ادسذذت ادضذذية للثربذذة اإلسذذالمية الثد  ذذة  التذذي 

 تق  مءاجا العلمانية المتثكمة اليوم.

المعلذذن « الكمذذر»ا هذذى واخطذذر مذذن اسذذلوب « ا ال مذذ»لقذذد بذذان اسذذلوب 

الرر ح. وهاا ما جعل القرآن  تثدث في سود  البقذر  عذن الكمذر  المشذربين 

ل}الرذذرصاا فذذي آ تذذيني  واملَينَّ لَمفَىىر  ََ ن ِي ۡري ۡملََلللَسىىََّاََ لَعلَىىيۡلٱلَّىى ِي ىى ۡملَ أَةىىَِۡرََّه ۡملأَۡمللَىىۡملَُّ  هي

ُ ََّنلن ل لق ل َّ يلل6ۡؤمي لَخََِملٱَّللَّ لَعلَ َٰ
َ
ىََّٞة َشَٰ ييۡملغي ري لأَۡ َرَٰ َ لَوَعلَ َٰ ۡمَ هي َي لَسۡث ۡملَوَعلَ َٰ ىۡملَعىَِاَبلهي لَولَه 

ىىيٞم{ . و تثذذدث عذذن الم ذذافقين فذذي ثذذالث عشذذر  آ ذذة  تكشذذ  [7  6البقذذر ي ] َعظي

ل}امره   وتهتذ، سذتره   وتعذرف المذؤم ين أل بذك ألذواا ه ي  ََ ى لَمَىَومي لٱلَُّىيسي

يلَو يىٱۡليََّۡميل لنَق ىَّل لَ اَمَُّىيل يىٱَّللَّ ََ ُيي ىۡؤمي لَوَمىيلي ىمل يث  ىري لَ اَمُ ىَّاملل8لٱأۡلَخي ََ ن ِي َلَوٱلَّى ع ََّنلٱَّللَّ ىدي َََٰ ن 

وَنل َلأَةف َسىىه ۡملَوَمىىيلنَۡشىىَ ر  ىىدَع ََّنلَيَلَّ َۡ لل9َوَمىىيلنَ َٞ ىىَر ملمَّ ىىفَىىَزا َي م للفيىىيلق ل ىىَّ يهي ليَلٱَّللَّ لَمَرُّن

ىيم  ل ىۡملَعىَِاَبلأَلي ِي  ََّنلَولَه  لقَىىيل ََّاملَوَيذَالل10ل يَثىيلَمىية َّاملنَۡوى َي ىد واملفيىيلٱأۡلَۡر ىۡملََللَّ ۡفسي َُللَه  قييى

ََّنل ۡرليح  لم   َ وَنلل11َيةََّثيلةَۡح لنَۡشىَ ر  َلَلَّ وي د وَنلَولََٰ ۡفسي ىۡملل12أَََلَلَيةَّه ۡملي م لٱۡلث  َُللَه  َوَيذَالقييى

لٱلسَّفََهيَ   ل ََ لَمَثيَلَ اَم  َ لقَيل ََّاملأَة ۡؤمي لٱلَُّيس  ََ ُ َّاملَمَثيَلَ اَم للَ امي َى وي أَََلَلَيةَّه ۡملي م لٱلسَّىفََهيَ  لَولََٰ

ََّنل لَث  َۡ لنَ ۡملقَىيل ََّاملَيةَّىيلل13َلَّ يُيهي طي لَشىيََٰ لَ اَمُ َّاملقَيل ََّاملَ اَمَُّيلَوَيذَالَخلََّۡاملَيلَى َٰ ََ ن ِي َوَيذَاللَق َّاملٱلَّ

ۡسَِۡهزي  وَنل لم   َ ۡملَونَث لل14َمََو ۡملَيةََّثيلةَۡح ل يهي ئ  َثه ََّنلٱَّللَّ لنَۡسَِۡهزي َۡ ۡملنَ ُيهي يََٰ
ُۡ  َ ل15دَّي ۡملفييل

ََل ن ۡهَِىدي َرَّ ه ۡملَوَمىيلَمىية َّاملم  لفََثيلَر يَحِۚلَّ يَجَٰ لَاَل يٱۡله دَ َٰ
لََٰ املٱلضَّ لٱۡشََِرو  ََ ن ِي ئيَكلٱلَّ

َ لََٰ البقذر ي ] {أ وم

 لم.إ...  [16 - 8

ومذذا ب ذذا نظذذن ان تذذونو التذذي  خلذذت اإلسذذالم  وصملذذت دسذذالتس م ذذا اوا ذذل 

ول اله رج  تمرر عليهذا العلمانيذة ألذالقهر وال بذروا  وت ذلم مذن القرن اا
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جلدها اإلسالمي ألم دج األ ا ها  وهي التذي قاومذت االسذتعماد المرن ذي  وصكذ  

علماأهذذا ألذذالر   علذذى مذذن صمذذل ال   ذذية المرن ذذية  ومقذذا. تذذونو البلذذد الم ذذل  

ي خرجذذت ال امعذذة اإلسذذالمية الشذذهير  العتيذذد   التذذ« الز تونذذة»العر ذذ   أللذذد 

اا مذذة وببذذاد العلمذذاا اذذوال القذذرون  وفذذي عرذذرنا خرجذذت ام ذذال مثمذذد 

ال ءر ص ذين  والطذاهر ألذن عاشذود  وال عذالبي و يذره  مذن ن ذوم الهذد   

 و عا  الث   ومعلمي ال ا  ال ير.

ألعقا ذدل وشذعا رل « اإلسذالم»لقد تب ت تونو علمانيذة متطرفذة اول اعذدا ها 

عل ت ألوضو  وصراصة انها ت ير على فل ذمة وشرا عس وقيمس واخالقس  وقد ا

هذاا اإلسذالم فذي صيذا  ال ذا ي فذي التعلذي  واإلعذالم وال قافذة  « ت مي  م ذاألا»

 وبل م اصي الثيا .

وصتذى ال  كذذون بالم ذذا  عذو  ألذذال ألرهذذان  نءذذا امذام القذذادط الكذذر   هذذاا 

 التقر ر الممرل الاج  ءا ال قاا فو  الثروفي

  ريةيوضا م لة ااصوال الش -1

 10فذود إعذالن االسذتقالل فذي م( 1956)مذن ا  ذطو عذام  13وذل، في 

وإن بان العمل ألها لذ   بذدا إال فذي ااول مذن   ذا ر » (م1956)من ماد  عام 

وتتءذمن هذال الم لذة القانونيذة عذد  ا مذن القذوانين الم اقءذة . «م(1957)عام 

 ي(18)للشرع اإلسالمي. من ذل، المرل 

تعذذد  الزوجذذاا »   تعذذد  الزوجذذاا وهذذاا نرذذسي القذذانون القاضذذي ألتثذذر

مم ذذوع. بذذل مذذن تذذزو  وهذذو فذذي صالذذة الزوجيذذة  وقبذذل فذذ، عرذذمة الذذزوا  

ال األ ي  عاق  ألال  ن لمد  عام وأل طية قذددها ما تذان وادألعذون الذ  فرانذ، 
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او ألإصذذد  العقذذوألتين  ولذذو ان الذذزوا  ال د ذذد لذذ   بذذرم ابذذ  اصكذذام القذذانون. 

ذذو عاقذذ  ألذذ مو العقوألذذاا  ا علذذى خذذالف الرذذيي الذذواد   بذذل مذذن بذذان متزوج 

  والمتعلذذ  م(1957)المذؤدا فذذي  ذر  اوا م( 1957)ل ذذ ة  4ألالقذانون عذد  

ألت ظذذي  الثالذذة المدنيذذة و بذذرم عقذذد زوا  ثذذان و  ذذتمر علذذى معاشذذر  زوجذذس 

ااول. و عاقذذ  ألذذذ مو العقوألذذذااي الذذذزو  الذذذاج  تعمذذذد إألذذذرام عقذذذد زوا  مذذذا 

قذذرد  ألذذالمقرتين ال ذذاألقتين  وال   طبذذ  المرذذل شذذ ص م ذذتهدف للعقوألذذاا الم

 .(56)«من القانون ال  ا ي على ال را   المقرد  ألهاا المرل 53

هاا وقد جاا في تقر ر الثكومة التون ية المقدم إلى اام  المتثد  والمتعلذ  

ألالعهد الدولي ال ذاص ألذالثقو  المدنيذة وال ياسذية تعذر   ألالقذد  فذي صكمذة 

فيمذذا األذذا  مذذن تعذذد  الزوجذذاا  وتتبذذاهى ألإلغا ذذس قا لذذةي  - جذذل وعذذز - الشذذادع

صذوال الش رذية وإقامذة نظذام و م ل إلغاا تعد  الزوجاا ألمقتءى قانون اا»

ا آخر عن مبدا الم اوا  ألين الرجذل والمذرا . وقذد اصذبح  الزوجة الواصد  تعبير 

ا لعدم الم اوا - تعد  الزوجاا   ألذين الاج بان هو المظهر ااب ر ف اجة وةلم 

ج ثة  عاق  عليها القانون ال  ا ي  وفءذال  عذن ذلذ، فذإن الذزوا   - الزوجين

 ـ.اه. (57)«ال د د ألاال

َّاملَمىيلفَى}وهاا القانون م ال  للقرآن الكر   الذاج األذا  التعذد  ألشذراسي  ح  ٱةوي

ىىَثلَور ل لَوث لََٰ لَمۡنَُى َٰ لٱلُ يَسىىيَ ي ََ ى ىيَبللَو ىىملم ي لََ ۡفىىِ ۡملأََلَّ لفَىنيۡنلخي ىىَ َ ىىدَةًل ََٰ حي ل َّاملفََََّٰ ىدي َۡ . [3ال  ذذااي ] {ََّ

                                              

 م(1964مذذن فبرا ذذر عذذام ) 20م( المذذؤدا فذذي 1964ل ذذ ة ) 1داجذذا المرسذذوم عذذد   (56)

 م(.1954) من إألر ل عام 21ألتاد م  1المرا   عليس ألالقانون عد  

انظذذري تقر ذذر الثكومذذة التون ذذية المقذذدم إلذذى اامذذ  المتثذذد  والمتعلذذ  ألالعهذذد الذذدولي  (57)

 م(.1993من ما و عام ) 18في  ال اص ألالثقو  المدنية وال ياسية. مؤدا
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وهذذو م ذذال  لل ذذ ة ال بو ذذة ولهذذدج الرذذثاألة  وإلجمذذاع المذذااه  والطوا ذذ  

ا  وهذو مذن المعلذوم مذن اإلسالمية بلها  ولعمذل اامذة خذالل ادألعذة عشذر قرن ذ

 الد ن ألالءرود .

والع يذذ  ان القذذانون التون ذذي الذذاج صذذرم تعذذد  الزوجذذاا  ولذذ   بثذذس اج 

ااسباب  وعد  ج ثة  عاق  عليها  هاا القانون نم ذس  بذيح الزنذا وال سب  من 

  عاق  عليس.

ان  صثذذح وقذذد سذذمعت مذذن شذذي  ا اإلمذذام ااببذذر الشذذيم عبذذد الثلذذي  مثمذذو 

ا مرضذذت زوجتذذس  ولذذ   ذذر مذذن الذذد ن وال المذذروا  ان  طلقهذذا   تون ذذي  دجذذال  

ذا عرفي ذا وبانت ه اك امرا  ادملة تثتا  إلى دجل  ظلها  فتزوجها سذ ا زواج  ر 

شذذرعي ا. و بذذدو ان اناس ذذا داول  تذذر   علذذى هذذال المذذرا  وسذذمعوا ألزواجذذس م هذذا  

فشذذكول إلذذى جهذذاا اامذذن  فترألرذذوا ألذذس صتذذى ضذذبطول ع ذذدها متلب  ذذا! وسذذي  

الرجذذل إلذذى الشذذراة ليثققذذوا معذذس. وبذذان الرجذذل ذبي ذذا  فقيذذل لذذسي الذذ  تعلذذ  ان 

. وانس ج ثة  عاق  عليهذا القذانون؟ قذالي الزوا  ألامرا  ثانية مم وع؟ فقالي أللى

أللى. قالواي فكي  تزوجت ألهذال المذرا  م الم ذا القذانون؟ قذال الرجذلي ومذن قذال 

ا ل ذوا المهذ  الذاج لك ي إنها زوجتي؟ إنها عشيقتي. فقالوا لذسي نثذن آسذمون جذد  

 صدث. ب ا نظ ها صليلت، ال خليلت،! وخلوا سبيلس.

واصلذوا مذا صذرم و  وبيذ  عذاقبوا علذى فانظر بي  صرمذوا مذا اصذل و  

 الثالل  ول   وجهوا لمرتك  الثرام بلمة لوم واصد .

ا ألعد االقها من زو   يرلي جذاا ألهذاا تثر   زوا  الرجل من مطلقتس ثالث  

 ث ذر علذى »من م لذة ااصذوال الش رذية  وهذاا نرذسي  19التثر   المرل 
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عذذة المثلذذل. وهذذاا م ذذال  ألذذدعو  سذذد ذد « االرجذذل ان  تذذزو  مطلقتذذس ثالث ذذ

َُّللَىۡ ل}فَلل ص القرآن في قولس تعالى فيمن القت مرتيني ى ََلَّقََهيلفََالََّحي ىد لنينل َۡ ل َ  َ ى ۖلمي

َثىيَلأَنلنَََِراَجََىيَلَينلَظَُّىيَلأَل َُىيَحلَعلَۡيهي ََلَّقََهىيلفَىَالج  لفَىنينل َحلَزۡوًجىيلَغۡيىَرُ ۖ  لََُّوي نلن قييَثىيلَحَِّ َٰ

لَوَّيل ي  د و َلٱَّللَّ يلح  ىد و  لٱَّللَّ . والواجذ  ه ذاي ان توضذا الءذواألط ال [230البقذر ي ] {ۡلَكلح 

 ان  بطل صك  و نها ي ا.

القانون ال اص ألإألاصة التب يي فقد تعمدا الثكومة التون ية م المذة الشذرع 

  وهذال م(1958)مذن مذاد  عذام  4الرذا د فذي  27صيك س ت القانون عد  

 يألع  فرول م س مما  تعل  ألموضوع ا

   وز التب ي ص   المرول ا تيةي  8الفرُل

ذا    9الفرُل ا او ان ذى  متزوج  ذا دشذيد ا ذبذر    بغي ان  كون المتب ي ش ر 

ا علذذى  متمتع ذذا ألثقوقذذس المدنيذذة  ذا اخذذال  صميذذد   سذذلي  العقذذل وال  ذذ   وقذذا د 

القيذذام ألشذذقون المتب ذذي. و مكذذن للثذذاب  إعمذذاا االذذ  التب ذذي الذذاج فقذذد زوجذذس 

 و ألالطال  من شرا التزو  إذا اقتءت مرلثة الطمل ذل،.ألالموا ا

وفذذي هذذال الرذذود  للثذذاب  سذذماع بذذل مذذن  ذذر  فا ذذد  فذذي سذذماعس لتثقيذذ  

 الشروا وااسباب التي تءمن المرلثة المابود .

ل سذذ ة  15 ىن المذذر  ألذذين عمذذر المتب ذذي والمتب ذذ  بغذذي ان  كذذو  10الفرىُى

 على ااقل. للتون ي ان  تب ى اج بي ا.

لالف  ذذت  عقذذد التب ذذي ألثكذذ   رذذددل صذذاب  ال اصيذذة ألمكتبذذة ألمثءذذر   13رىُى

المتب ذذي وزوجذذس  او ع ذذد االقتءذذاا ألمثءذذر والذذدج المتب ذذى  او مذذن  م ذذل 

ال ذذلطة اإل اد ذذة المتعهذذد  ألالوال ذذة العموميذذة علذذى الطمذذل او الكميذذل. و رذذدد 
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مذذن صذذاب  ال اصيذذة صكمذذس ألذذالتب ي ألعذذد التثقذذ  مذذن تذذوافر الشذذروا القانونيذذة و

 !!... مرا قة الثاضر ن  وصكمس  كون نها ي ا

ل   و  ذذوز ان  بذذدل اسذذمس  و ذذ ص يالمتب ذذ  ثمذذل المتب ذذى لقذذ   14الفرىُى

 على ذل، صك  التب ي ألطل  من المتب ى.

ل شذذذرعي وعليذذذس مذذذن للمتب ذذذى نمذذذو الثقذذذو  التذذذي لالألذذذن ال  15الفرىىُى

إزاا المتب ذذى نمذذو الثقذذو  التذذي  قرهذذا القذذانون لةألذذو ن  يالواجبذذاا  وللمتب ذذ

الشذذرعيين  وعليذذس مذذا  مرضذذس القذذانون مذذن الواجبذذاا عليهمذذا إال فذذي الرذذود  

التذذي  كذذون فيهذذا اقذذادب المتب ذذى معذذروفين. تبقذذى موانذذا الذذزوا  الم رذذوص 

 صوال الش رية قا مة.  من م لة اا17  16  15  14عليها ألالمرول 

ر هاا القانون ألالرا د الرسذمي لل مهود ذة التون ذية  و  مذا   ش  17الفرُل

 هـ.ا. (58)بقانون من قوانين الدولة

وهاا التب ي م ال  لرر ح القرآن  الاج صرم التب ي في سذود  ااصذزابي 

َُلأَ ۡل} ليو ىىۡملقَىىَّۡل و مل يىىأَۡفَََّٰلَوَمىىيلَجََىى
لذََٰ يَىىيََ م ۡملأَۡ َُىىيََ م ۡم  للَوٱَّللَّ لنَق ىىَّل لٱييو مَۡلعي َُّ َوي ىىََّلنَۡهىىدي لۡلَحىى

َُل ة و لل4ٱلسَِّيي ىََّاملَ ا َىيََ ي ۡملفَىنيۡخَََّٰ لَث  َۡ لفَىنينللَّىۡملََّ ي  ُىدَلٱَّللَّ ۡملي ََّلأَۡقَسى  لعي َ َيَئيهي ۡملفيىيلٱۡ ع َّي ۡملألي

لييو مۡل لَوَمَََّٰ َي ن  .[5  4ااصزابي ] {ٱلد ي

وقذذد اجمعذذت المذذااه  اإلسذذالمية وفقهذذاا اإلسذذالم فذذي شذذتى القذذرون علذذى 

   التب ي  ألمع ى إ خذال ااج بذي عمذد ا فذي ااسذر   فيرذبح واصذد ا م هذا  تثر

 رث ما ال   تث   و ث   الم تثقين  وبال، ذد تذس  مذن ألعذدل. و طلذا مذن 

 العوداا على ما ال  ثل لس  ألرمته  مثادم  وال توجد مثرمية.

                                              

 داجا م لة ااصوال الش رية التون ية. (58)
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المثذذذاب  الشذذذرعية وإ ذذذال  الذذذد وان الشذذذرعي وتوصيذذذد القءذذذاا  الغذذذاإ -2

. و ر   ان  شيد ألهاا اإلجذراا المثذا  ك ودسذولس والقاضذي (59)يالتون 

د ذ  بونذس  - ألمثو الشرع اإلسالمي من البال  ببير قءا  مثكمة التعقي 

ي  - از توني   ولمذا جذاا االسذتقالل وتثرذلت الذبال  علذى صر تهذا فذي »قذا ال 

إ اد  امودها  وصدا مثابمها في إااد واصد وا م ت المثذاب  الشذرعية 

بمذا الغيذذت مثكمذذة ااصبذذاد الم ترذذة «. (60)جملذذة مثذذاب  الثذذ  العذذام فذي

  ونقل جميا القءا ا ال اد ذة ألذس إلذى (61)ألال ظر في الم ازعاا ألين اليهو 

المثكمذذة االألتدا يذذة  بمذذا قءذذى القذذانون المذذابود ألإ مذذا  صكذذام م لذذو 

ااصباد في إااد مثذاب  الثذ  العذام.  قذول القاضذي الز تذوني م وهذا ألهذاا 

ذذذاي ا وهكذذذاا اصذذذبثت قءذذذا ا ااصذذذوال الش رذذذية لليهذذذو  »إلجذذذراا ا ء 

 التون يين من انظاد المثاب  الوا ية العدلية التون ية ال فذر  ألذين اا  ذان

مذذن  6)!!( ت ءذذا إلذذى اصكذذام م لذذة ااصذذوال الش رذذية الرذذا د  فذذي 

 .(62)«م(1956)اوا  13المالقي  هـ(1376)مثرم الثرام س ة 

وصظذذر  - وهذذو اعذذر  جامعذذة إسذذالمية - ون ااعظذذ إ ذذال  جذذاما الز تذذ -3

 .م(1961)التعلي  الشرعي فيس ألموج  امر عام 

                                              

م  ونشذر ألالرا ذد الرسذمي 1956مذن سذبتمبر عذام  25وذل، ألموج  اامر المؤدا في  (59)

 .77. داجاي الرا د الرسمي لل مهود ة التون ية عد  77لل مهود ة التون ية عد  

 - الذر يو ااسذب  لمثكمذة التعقيذ  - لمثمذو  شذمام «خالصة تذاد م القءذاا ألتذونو» (60)

 (.30مطبعة الوفاا. تونو )ص

ود شذذم( الم 1957مذذن سذذبتمبر عذذام ) 27المذذؤدا فذذي  40وذلذذ، ألموجذذ  القذذانون عذذد   (61)

   و قءذذي ألإلغذذاا م لذذو ااصبذذاد األتذذداا مذذن اول ابتذذوألر عذذام19ألالرا ذذد الرسذذمي عذذد  

 م(.1957)

 (.58)ص لمثمو  شمام «وخالصة تاد م القءاا ألتون» (62)
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صذذل جميذذا ااوقذذاف وااصبذذا  الشذذرعية الموقوفذذة علذذى جذذاما الز تونذذة  -4

واالألس وعلما س وعلى  يذرل مذن الم ذاجد والمؤس ذاا ال ير ذة ااهليذة  

داا مذن  األذاا و ود ومرا دتها واالسذتيالا عليهذا  وإصالذة ملكيذة العقذا

وضذذذياع ومذذذزادع لذذذاوج ال ذذذال وال ذذذلطان والمتزلمذذذة  وتثو ذذذل ألعذذذ  

 .(63)الم اجد الرغير  إلى م تو عاا وم ازن

الدعو  إلى تثر   صوم دمءان على الشذع  التون ذي الم ذل  ألذدعو  ان  -5

 .(64)الروم  قلل اإلنتا   و عو  تقدم تونو ونهءتها!!

 ذذاق  واتهذذام الرسذذول صرذذص أل مذذا الطعذذن فذذي القذذرآن ووصذذمس ألالت -6

ذذ»ال رافذذاا. إذ  قذذول الذذر يو ال ذذاأل ي  ا لذذ   عذذد  قبلذذس إن فذذي القذذرآن ت اقء 

لَمىيلَمَِىَتل}العقل أليني  ىيََُِيَلَيَلَّ لن ري للََّ ل}و  [51التوألذةي ] ٱَّللَّ للََُىي{قُ  لَينَّ َي يىر  َلََللنُ  ٱَّللَّ

لَحَِّ َٰل واملَميللَميل يقََّۡم  َي ير  مۡلنُ  هي ونذال مذن شذ ص ال بذي «.  ... [11الرعذدي ] { يأَةف سي

ذذ  - ا لذذس  صيذذك قذذال عذذن المعرذذوممثمذذد صرذذص متطذذاوال  عليذذس وم تقر 

ا عبر الرذثراا ا أل يط  بان إن ان  »صلواا و وسالمس عليسي  ا   افر ب ير 

العرأليذذة  و  ذذتما إلذذى ال رافذذاا وااسذذااير الب ذذيطة ال ذذا د  فذذي ذلذذ، 

ومع ذى هذااي ان القذرآن مذن »  «ل، ال رافاا إلى القذرآنالوقت. وقد نقل ت

م ذذال ذلذذ، عرذذا موسذذى  وهذذاا شذذيا ال  قبلذذس . «صذذ عس  ولذذيو بذذالم و

ي .   وقرذة اهذل الكهذ «ألاسذتود»العقل ألعد ابتشاف  إن ».. واد ف قذا ال 

ذذا  كذذردون مثمذذد  الم ذذلمين وصذذلوا إلذذى تمليذذس الرسذذول مثمذذد  فهذذ   ا م 

                                              

تذملي  مثمذد الهذا ج مرذطمى الزمزمذي  «تذونو اإلسذالم ال ذر ح»داجا بتبا ألع ذوان  (63)

 (.48)ص

 (.49  48)ص المردد ال األ  (64)
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 «!!مثمد؟! هاا تمليس لمثمد و  رلي على ... صرص

وه الذذ، امذذود اخذذر  م ذذل قرذذة . .. »وممذذا جذذاا أل ر ذذد  الرذذبا  قولذذسي 

عرا موسى التي القاها هي صية ت عى. وقد بان اإل مذان ألذمن الثيذا   مكذن ان 

ا م ا عهد ألاسذتود. ت ر  من ال ما  سا د   ا في اودألا ا ء ا  ولك س انقرر تمام 

اي وضذا إ مذان ال ذا  فذي الذبال  العرأليذة  هذر  ومن هال ااسااير التي ةلذت م

 ... ا مقذاا ال ذ ين  ثذ  انبع ذت فذيه  الثيذا قرة اهل الكهذ  الذا ن لب ذوا دقذو   

وصتى  وصد الرسول بلمذة العذرب وال   مذره  مذن  عوتذس  اضذطر إلذى قبذول 

ا عذن عبذا   ااصذ ام!! م ذل  ب ير من اقوسه  التي ال ت تل  في الثقيقة ب يذر 

ا ث ر ااسذو   ودجذ  الشذيطان. ولذ   شذم الرسذول الذاج بذان عادف ذالتم ح ألذال

أل ياسة ال ا   ان  ردمه   فعة واصد   وهذ  الذا ن اعتذا وا تقذد و الث ذاد   

 فثط  ااص ام في الكعبة  واألقى على الث ر ااسو  الذاج ةذل ال ذا   قبلونذس

امذر   ذير إال  وقد قال لي ين في هاا المع ىي إن اإلن ان ال  قدد على تغييذر ...

ا ب ير  قد تمألاها نم س  .(65)«إذا تثمل امود 

ش، فيس    ر  قا لس من الملذةل انذس  وهال المقاالا إنما هي بمر صر ح ال

تكا   ألين القرآن  وتشكي، واضح في قدد  و المطلقة  واتهذام للرسذول ألمنذس 

 قبذذل  كذذاب علذذى ال ذذا   و قبذذل الكذذاب والءذذالل للمرذذلثة. وال ا دج بيذذ  

الشع  التون ذي م ذل هذاا الكمذر البذوا   وبيذ    ذمعس وال   ذود علذى قا لذس؟ 

 وبي    رأ صاب  على قولس في م تما م ل ؟!!

قذد عذزم علذى سذن قذانون « ألودقيبذة»اتهام شرع و تعالى ألال قص. وبذان  -7

                                              

 م.21/3/1974داجا صثيمة الربا  التون ية ألتاد م  (65)
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علذى انذي اد ذد ان » قءي ألت و ة اإلناث ألالابود في الميراث صيك قذالي 

لذذى نقذذص سذذمألال بذذل مذذا فذذي وسذذعي لتدادبذذس قبذذل ان ترذذل المذذت نظذذرب  إ

مهمتي إلى نها تها. واد د ان اشير ألهاا إلى موضوع الم ذاوا  ألذين الرجذل 

والمذذرا ل وهذذي م ذذاوا  متذذوافر  فذذي المددسذذة  وفذذي العمذذل  وفذذي ال شذذاا 

المالصي  وصتى في الشراة!! لك ها ل  تتوافر في اإلدث صيذك ألقذى للذابر 

إن م ذل هذاا المبذدا   ذد مذا   ذو س ع ذدما  كذون الرجذل  م ل ص  اان يين.

ا على المرا . وقد بانت المرا  ألالمعل فذي م ذتوج اجتمذاعي ال   ذمح قوام  

ألذذإقراد الم ذذاوا  ألي هذذا وألذذين الرجذذل  فقذذد بانذذت الب ذذت تذذدفن صيذذة وتعامذذل 

ألاصتقذذاد. وهذذا هذذي ذج اليذذوم تقذذتث  ميذذدان العمذذل  وقذذد تءذذطلا ألشذذقون 

.. فهذل  كذون مذن الم طذذ  فذي شذيا ان تذذرث . ام هذا سذذ   اشذقا ها ااصذغر 

الشقيقة نر  مذا  رثذس شذقيقها فذي هذال الثالذة؟! فعلي ذا ان نتذوخى ار ذ  

االجتهذذا  فذذي تثليل ذذا لهذذال الم ذذملة  وان نبذذا د ألتطذذو ر ااصكذذام التشذذر عية 

ألث ذذ  مذذا  قتءذذيس تطذذود الم تمذذا. وقذذد سذذب  ان ص رنذذا تعذذد  الزوجذذاا 

م ا  ذذة الكر مذذة  ومذذن صذذ  الثكذذام ألوصذذمه  امذذراا ألاالجتهذذا  فذذي ممهذذو

المؤم ين ان  طودوا ااصكام ألث   تطذود الشذع  وتطذود ممهذوم العذدل 

 .(66)«ونمط الثيا !!

ا - وهاا الكالم ألاال ومرفور من المس إلذى  ا ذس  - إن سمي ال اجتها ا ت وز 

 العتباداا ثالثةي

 مرفورل انس صا د من  ير اهلس. - 1

                                              

ر عة االجتها  في الشذ»وقد علقت على هاا الموضوع  ود  ا عليس ألتمريل في بتاألي  (66)

 «.اإلسالمية
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 انس اجتها  في  ير اهلس. ومرفورل - 2

ومرفورل انس مب ي على اسو من االستدالل ألاالذة  ومذا أل ذي علذى  - 3

 الباال  فهو ألاال.

اما االعتباد ااولل فةن االجتها  المشروع  هو استمرا  الوسا مذن المقيذس 

 في است باا ااصكام من ا لتها التمريلية.

ذا  او علذى ال ا لذسل ا للمقذس ممادس ذااقذل متهيق ذ ألذد إذن للم تهذد ان  كذون فقيه 

ألذد ان  تذوافر الثذد اا نذى  ان لكل عل  اهلس  ولكل فذن دجالذس  وخبذراال. وال

مذذذن الشذذذروا الواجبذذذة للم تهذذذد  وهذذذيي العلذذذ  ألالكتذذذاب وال ذذذ ة  ومواضذذذا 

اإلجمذذاع  واللغذذة العرأليذذة  ومقاصذذد الشذذر عة واصذذول المقذذس  و يرهذذا  صتذذى 

   تهد دا س في امذر صكذ  فيذس الذ ص الرذر ح  او ا على ألي ة  فال كون اجتها   

إلذذى جانذذ  الذذودع والتقذذو  صتذذى   شذذى و فذذي بذذل مذذا  ... اإلجمذذاع اليقي ذذي

  ان  وف  إلى الرواب  وصتى  قبل قولس ع د ال ا . قولس  وصتى  كون اهال  

وامذذا االعتبذذاد ال ذذاني  فذذةن مثذذل االجتهذذا  هذذو الم ذذا ل الظ يذذة الذذدليل او 

الم ذذكوا ع هذذا ألالكليذذة. امذذا الم ذذا ل التذذي عذذرف صكمهذذا أل رذذوص الم ذذا ل 

قطعية ال بوا  قطعيذة الداللذة  فذال م ذال لالجتهذا  فيهذا  وإنمذا تؤخذا ألالت ذلي  

ىىيو م لٱواالنقيذذا  لثكذذ  و ودسذذولس  ألمقتءذذى عقذذد اإل مذذاني  لَّللَّ لفيىىَيلأَۡول}ن َّصي م ۡمَ ىىدي لََٰ

َيلليلَِّمَل لٱأۡل ةنَيَۡي ُ لَحظ ي ۡن لمي  .[11ال  ااي ] {ري

وما بان و تعالى ليثذاألي الرجذال علذى ص ذاب ال  ذاا  فهذو دب ال ميذا  

ولك ذذس فذذاوا ألي همذذا  لتمذذاوا اعبا همذذا الماليذذة. فالب ذذت نمقتهذذا علذذى وليهذذا قبذذل 

الزوا   وعلى زوجها ألعد الزوا   مهما تكن موسر ل وهي صين تتزو  تمخذا 
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مالها في از  ا   ومال اخيهذا فذي ال فا  والرجل صين  تزو   عطي صداق  صداق  

ا علذى الذابود  فمذا شذرعس و نقران. فالم اوا  ألي هما في الميراث تكون صيم  

 هو العدل الاج ال د   فيس.

واما االعتباد ال الك  فإنس قد استدل لما  ر ذدل مذن إلغذاا الثكذ  القرآنذي فذي 

متذذرر ان الميذذراث ألإلغذذاا صكذذ  قرآنذذي آخذذر فذذي العالقذذاا الزوجيذذة. فهذذو  

التماوا في نري  بل مذن الرجذل والمذرا  فذي الميذراث بانذت نتي ذة لقواميذة 

 الرجال على ال  اا  وهال قد زالت  في   ان  زول ما  ترت  عليها.

ولو سلم ا ان تماوا الميراث اثر من آثذاد قواميذة الرجذل علذى المذرا   فذال 

زولل انس صكذ  قطعذي زال او  مكن ان   س  األد ا ان هاا الثك  موقوا  وانن ل

َجىىيل لفذذي شذذرعية اإلسذذالم  نطذذ  ألذذس القذذرآن وال ذذ ة  وص ذذب ا قولذذس تعذذالىي  }ٱلر ي

ل َضىىه ۡملَعلَى َٰ َۡ َُلٱَّللَّ ل َ ى ل يَثىيلفَضَّ ىََّنلَعلَى لٱلُ يَسىىيَ ي م 
ىقََََّّٰ َۡ مۡلٖ لَو يَثىىيَل َ ليهي لأَۡمىىَََّٰ َۡ ى  {لأَةفَق ىَّاملمي

ِي لعَل   وقولسي[34ال  ااي ] ُ لٱلَّ ۡن لمي ََّ ل}َولَه  وفي  ر  َۡ ل يىٱۡلَث ََّ لَعلَىيۡللَىۡيهي َجىيلي ل َرَلَوليلر ي ََّ  {َجىاٞلهي

 . وهي  دجة القوامة والم قولية عن ااسر .[228البقر ي ]

ا  وإنمذا هذو العذدل الذاج اقتءذتس فطذر  وهاا الثك  لذيو تع ذم ا وال اعتباا ذ

و التذذي فطذذر الرجذذال وال  ذذاا عليهذذال فذذالمرا  ألمطرتهذذا تثذذ  ان تكذذون فذذي 

دجل   رعاها و رونها و  م  عليهذا. وهذاا الثكذ  ألذا  مذا ألقذى القذرآن  صما ة

لها  فإنها ال تزال تتذزو  فتقذب  معوواإلسالم. وألر   تعل  المرا  المعاصر  

ا  وما زال الزو  هو المطال  ألاإلنما  عليها  ولذو امت ذا الزمذس القءذاا مهر  

 ا.الشرعي ألاإلنما  صتم  

كذذام الشذذرعية ألتطذذو ر الم تمذذا  وتطذذود امذذا إاذذال  القذذول ألتطذذو ر ااص



 164 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

ممهوم العدل ونمط الثيا   فال  قول ألهاا اإلاال  م ل   ولو بذان د ذيو  ولذة 

 سسذم - او امير المؤم ين بما سمى نم س! فممير المؤم ين او ال ليمة او ال ذلطة

مهمتس تطبي  ااصكام الشذرعية  ال تغييرهذا وتطو رهذا! وهذو صذين  - ما شقت

تباع بتذاب و وسذ ة دسذول و صرذص. فهذو ا با ا و با ا تكون أليعتس على 

 متبا وال مبتدع  وم ما ال مشرع.

 نوعاني - بما ذبر العالمة األن القي  - وااصكام الشرعية

  دخل  ا ر  االجتها   وهذو نوع ثاألت  ا   ال  قبل التغيير وال التطو ر  وال

ما ثبت ألذدليل قطعذي ال شذبهة فيذس  بمعظذ  اصكذام المواد ذك التذي نذص عليهذا 

 القرآن.

ونذذوع آخذذر  قبذذل االجتهذذا  والت د ذذد  وهذذو مذذا دوعذذي فذذي شذذر عتس الزمذذان 

والمكان والعرف والثال  ببع  انواع العقوألاا التعز ز ة  وألغذ  ااصكذام 

واصوال ال ا  في ذل، العرذر  فذإذا تغيذرا تغيذر المب ية على العرف والعا   

ا.  الثك  المؤسو عليهال ان المعلول  دود ما علتس وجو  ا وعدم 

ومذذن ال طذذم وال طذذر ان ن لذذط اصذذد ال ذذوعين ألذذا خر  ف طذذود مذذا ال  قبذذل 

التطذذو ر  بااصكذذام القطعيذذة فذذي ثبوتهذذا و اللتهذذا  او ن مذذد مذذا مذذن شذذمنس ان 

  تطود و ت د .

 - بمذذا  ر ذذد عبيذذد التطذذود - بذذل اصكذذام الشذذرع قاأللذذة للتطذذو رولذذو بانذذت 

اصبح الشذرع ع ي ذة لي ذة  شذكلها مذن  شذاا بمذا  شذاا  ولذ   عذد الشذرع هذو 

الثاب  الاج  رجا ال ا  إليس  و عولون ع د االختالف على صكمس  ألل  رذبح 

. ا اهواا ال ا  وتروداته     تقي  إذا استقامت  و عذو  إذا اعوجذتهو تاألع  
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ذذا ال متبوع ذذوألهذذاا  رذذبح الذذد ن تاألع ذذ ذذا  ومثكوم  لَولَىىَّيل}اي ا ال صابم  َُّ َىىَ لٱۡلَحىى ٱََِّّ

لوَل  َ لَوٱأۡلَۡر خ  َََّٰ لٱلسََّثَٰ ََّلأَۡيََّاََ ي ۡمللَفََسدَخي  .[71المؤم وني] {َمَلفييهي

نين م اقءذذة تمتيذذت ااسذذر  التون ذذية وقطذذا ااواصذذر العا ليذذة أل ذذن قذذوا -8

 -انون إلغذذاا القوامذذة ألث ذذبانها إهانذذة للمذذرا  . مذذن ذلذذ، قذذللشذذرع اإلسذذالمي

قذذانون صذذ  الزوجذذة فذذي الثيذذا  ألغذذ   - ااألو ذذةقذذانون الثذذد مذذن ال ذذلطة 

ال ظر عن سذلوبها ااخالقذيي  قءذي ألإعذدام الذزو  الذاج  ءذبط زوجتذس 

 متلب ة ألالزنا  إذا  فعتس  يرتس فقتل الزاني اث اا خيانتس في أليتس.

علذذى معاهذذد  نيو ذذودك المتعلقذذة ألثر ذذة الذذزوا  توقيذذا الثكومذذة التون ذذية  -9

ألغ  ال ظر عن الموانا الشرعية  بما صا قت على اتماقية اام  المتثذد  

ألمذا   ذو  لغيذر الم ذل   (67)المتعلقة ألإلغاا جميا اشكال التمييز ضد المذرا 

الذذزوا  مذذن التون ذذية الم ذذلمة. وقذذد صذذا   م لذذو ال ذذواب التون ذذي علذذى 

هذذذال المعاهذذذد  اصذذذبح زوا  التون ذذذياا ألغيذذذر  هذذذال المعاهذذذد . وألمءذذذل

.وعمذال  ألمقتءذى (68)الم لمين ةاهر  م تلمتة لل ظر في الم تما التون ي

ا علذذى مذذممودج الثالذذة ا سذذر   هذذال المعاهذذداا  عممذذت الثكومذذة م شذذود  

المدنية وعدول اإلشذها  ألاالقترذاد علذى شذها   دجذل وامذرا  واصذد  فيمذا 

  برمون من عقو  زوا .

 (108)   اللبذذذا  الشذذذرعي علذذذى الم ذذذلماا ألمقتءذذذى الم شذذذود تثذذذر -10

ألذذدعو  انذذس لبذذا  اذذا مي  رمذذز إلذذى مذذاه  متطذذرف هذذدام. وهذذاا نذذص 

                                              

 (.113)ص« تونو اإلسالم ال ر ح»( داجا بتابي 67)

 (.114)ص« تونو اإلسالم ال ر ح»( انظري بتاب 68)
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 الم شودي

 صيانة الزج والع ا ة ألالمظهر واله دام في اإل اداا والمداد ي

مظذذاهر ااعذذوان واإل اداا والمؤس ذذاا العامذذةي إن مذذن واجبذذاا العذذون 

ؤس ذذاا العموميذذة ومذذن ال   ذذين  وام التثلذذي ألذذالمظهر سذذواا ألذذاإل اد  او ألالم

الال   الاج  ثم  لس اصترامذس ولذإل اد  هيبتهذا  سذيما وانذس  ثمذل امانذة تم يذل 

الدولة في م توال  وفي اج م ذال مذن م ذاالا العمذل العمذومي. لذاا  وألذوصي 

)!!( من تعليماا ف امة د يو ال مهود ة القاضية ألريانة اإل اد  ضذد الذوان 

ت ذذي  واالنثذذراف عذذن جذذا   ال ذذبيل  تعذذين الثذذرص علذذى ان  بذذدو العذذون ال

خالل عملس وفي عالقاتس العامة ألالمظهر المشرف  وم س اله ذدام ال ذوج الذاج 

ا عن اج شذكل مذن اشذكال اإلثذاد  وجلذ  االنتبذال.     ان  وصي ألال د ة ألعيد  

الع رذذر  وإذ تت ذذس هذذال الذذدعو  إلذذى ااعذذوان مذذن ال   ذذين  فإنهذذا تثمذذل إلذذى

ال  ذذا ي ألالذذااا خطذذاب صذذرص وتمبيذذد علذذى ان تظذذل المواا ذذة العاملذذة فذذي 

الثبيذذ  »م ذذتو  الرذذود  المشذذرفة التذذي ادا هذذا لهذذا مثردهذذا )!!( الذذر يو 

 .«ألودقيبة

وفي نمو ال يا     دد الت بيس إلى ةذاهر  اخذر  تتم ذل فذي ال ذرو  عذن 

البذروز أللثذاف  كذا   كت ذي تقاليدنا اله دامية المتعادفة لد  العمذوم )!!( وفذي 

صذذبغة الذذزج الطذذا مي )!!( الم ذذافي لذذرو  العرذذر )!!( وسذذ ة التطذذود ال ذذلي  

)!!( والتعبير من خالل ذل، عن سلوك شاذ )!!(  ت افى ما مذا  مرضذس قذانون 

الوةيمذذذة العموميذذذة مذذذن واجذذذ  الذذذتثم  وعذذذدم التمذذذر  والتميذذذز عذذذن عمذذذوم 

لمر وب مذذن ال ذذا   الذذوزداا وبتذذاب لمذذا تقذذدم  فذذا االمذذواا ين )!!(. واعتبذذاد  

 - اإل اد  والمؤس ذذذاا - الدولذذذة توجيذذذس التعليمذذذاا الالزمذذذة إلذذذى المرذذذالح
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العمومية الراجعية إليه  ألذال ظرل بذي  ثذاف  ااعذوان علذى اللياقذة الممروضذة 

 وات اذ ما  لزم من اإلجراااا لت ميا توصياا د يو الدولة  وال الم.

 د مزاليمءاا. الوز ر ااولي مثماإل

بمذذذا اصذذذدد وز ذذذر الترأليذذذة القوميذذذة الم شذذذود نم ذذذس فذذذي خرذذذوص آ اب 

 الدداسة  هاا نرسي

ليُداملالِلثيِ 

إن آ اب الدداسة تقتءي ان  لتزم التلميا او التلميا  ألالمددسذة إلذى جانذ  »

وقذد ود  ألذال، القذانون المددسذي  - اللياقذة فذي اله ذدام - االستقامة فذي ال ذلوك

المعاهذذذد التعليميذذذة مهمذذذة ال ذذذهر علذذذى تطبيذذذ  هذذذال  وخذذذول للم ذذذقولين عذذذن

ا ان ألعذذذ  التلميذذذااا والتالميذذذا خذذذر  هذذذال التراتيذذذ   إال انذذذس لذذذوص  اخيذذذر  

التراتي  فيمتون إلى المعاهد في ه دام  تءذادب واأل ذط قواعذد اللياقذة والذاو  

ال لي . وفي نمو ال يا   فقد لذوص  ألذروز ةذاهر  اخذر  تتميذز فذي ال ذرو  

فذذي اللبذا  وذلذذ، ألالت ذذاا ألعءذذهن إلذى التثذذاف زج  كذذا   كت ذذي  عذن تقاليذذدنا

صبغة اللبا  الطا مي )!!( الم افي لذرو  العرذر )!!( والتطذود ال ذلي  )!!(. 

ولقن ا عذى هذاا الذزج ل م ذس االصتشذام  فإنذس  رمذز ال مثالذة إلذى ضذرب مذن 

الشاوذ واالنت اب إلى مظهر متطرف هذدام )!!(  وهذو  تعذادر مذا مذا  عذا 

فذي ال طذاب الذاج  «الثبي  ألودقيبذة»يس الم اهد ااببر )!!( ف امة الر يو إل

القذذال فذذي شذذهر جذذوان ألم اسذذبة  ذذوم العلذذ  مذذن ضذذرود  تثييذذد معاهذذد التعلذذي  

ا علذى سذمعة ا لذال،  وصماة ذوإألعا ها عذن بافذة التيذاداا ال ياسذية )!!(. وتبع ذ

المعاهذذد ود ي ذذاتها ان معاهذذدنا واأل ا  ذذا وأل ات ذذا  فذذإن ي اهيذذ  أل ميذذا دأسذذاا 
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 ثرصوا على تطبي  التراتي  المشذاد إليهذا ألمذا   بغذي مذن ال ذد والثذزم واال 

 «. قبلوا من  تعمد م المتها

 وز ر الترألية القومية

 مثمد فر  الشاذلي

هاا  وتشن الثكومة التون ية علذى ال  ذو  والب ذاا المترذوناا فذي تذونو 

عي وبشذ  الممذاتن. وقذد أللذي م هذا صملة دهيبة لثملهن على خلا اللبا  الشذر

الثقد على اإلسالم ألال را  على   ن و وهتذ، اعذرار ال  ذاا العميمذاا  فذي 

الطرقذذاا و اخذذل الذذدود والمؤس ذذاا  وم ذذا الم تمذذراا مذذن  خذذول المشذذافي 

 للعال .

 قءذذي ألإلغذذاا جميذذا المرذذلياا والم ذذاجد القا مذذة  ي29تعمذذي  الم شذذود  -11

وميذذة ألمذذا فذذي ذلذذ، م ذذاجد ال امعذذاا والمعاهذذد ألالذذدوا ر ال اصذذة والعم

وال  ون والم تشذمياا والمذوانإل والمرذانا واإل اداا  وصظذر الرذال  

على العمال والموةمين في اث اا الذدوام. وتثو ذل الك يذر مذن تلذ، الم ذاجد 

 إلى قاعاا تماد  فيها انشطة م تلمة.

ددو  إصذذذداد القذذذانون المعذذذروف ألقذذذانون الم ذذذاجد  قءذذذي ألثظذذذر الذذذ -12

واإلمالااا القرآنية في الم اجد  وتوقيا عقوألاا مشذد   علذى الم ذالمين. 

 ومما جاا فيسي

ال   وز مباشر  اج نشاا فذي الم ذاجد مذن  يذر الهيقذة المكلمذة   5الفرُل

ألت ذذييرها سذذواا بذذان ألال طبذذة او االجتمذذاع او ألالكتاألذذة إال ألعذذد تذذرخيص مذذن 

رام عقذذو  الذذزوا  وتقبذذل التعذذازج الذذوز ر ااول.  يذذر انذذس  مكذذن للعذذا الا إألذذ
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 ألها!!

 عاق  ألال  ن مد  ستة اشهر وأل طيذة قذددها خم ذما ة    ذاد   10الفرُل

او ألإصد  العقوألتين فقط بل من  قوم أل شذاا فذي الم ذاجد  ون الثرذول علذى 

 .(69)من هاا القانون 5الترخيص الم روص عليس ألالمرل 

ن الشذذراة خاصذذة ألمراقبذذة ا مذذوت ميذذاا لهذذاا القذذانون  نرذذبت الثكومذذة فرق ذذ

الم اجد في القطر التون ذي بلذس  فذال تمذتح إال ألمقذداد عشذر ن  قيقذة إألذان بذل 

صال   تقوم ألعدها هال الشراة ألإخالا الم ذاجد  واذر  المرذلين والعذابمين  

وصظر  خولها على الم تمجر ن  ول    ل  من هاا اإلجراا الظال  صتى جذاما 

نس  مذتح فذي وجذول ال ذيا  ااجانذ  إا  فا اثر   علم  الز تونة  إال ان هاا ألوصمس م

  ما  ااول.

اعتبذذاد م ذذر  مواةبذذة الشذذباب علذذى الرذذال  فذذي الم ذذاجد  ليذذل تطذذرف  -13

ألاالنت ذذاب إلذذى جمعيذذة  يذذر مذذرخص ألهذذا  او  - اجزاف ذذ -  قءذذي ألاتهذذامه 

 - وال تذذزال - االن ذذراا فذذي صربذذة إدهاأليذذة. ومذذن ثذذ   شذذ ت ال ذذلطاا

 - ى الشباب المتد  ين واعتقذاله  فذي القطذر التون ذي بلذسصمالا دهيبة عل

ا  - ألما في ذل، القر  وااد اف وس  ه  من ألعد تعا به  ومثذابمته  جذود 

ذذا. وهذذو مذذا افءذذى إلذذى خذذراب الم ذذاجد وخلوهذذا مذذن الشذذباب. وامذذام  وةلم 

ت مي الشباب ألد  ه   عمد اعوان الشراة مذن ل ذان ااصيذاا واليقظذة إلذى 

ا ع د الم ر ومداهمتها واعتقذال المرذلين مذن دصد البيوا  المءاا  مبكر 

ذذا إن بذذانوا شذذباأل ا - اهلهذذا وهذذي  - ان ا اا الرذذال  علذذى وقتهذذا - خروص 

                                              

 م.6/5/1988. نشر ألالرا د الرسمي ألتاد م م1988ل  ة  34قانون الم اجد عد   (69)



 170 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

هذذي فذذي عذذين الثكومذذة التون ذذية الم ذذلمة امذذاد   - اصذذ  ااعمذذال إلذذى و

تطذذرف وإدهذذاب   ذذتوج  صذذاصبها ال ذذ ن والعقذذاب  اامذذر الذذاج صمذذل 

 ألالرال  في قعر أليوته  في   اجير الظالم.ال ا  على الت مي 

وقد  شتبس على دجال الشراة امر من   توقمون مذن الشذباب  في ءذعونس 

الختبذذاد  ر ذذ  دهيذذ   وذلذذ، ألم ذذاالتسي إن بذذان  رذذلي ام ال؟! فذذإن بذذان 

 - «إخذوان ي»ال واب ألاإل  اب اعتقلول وعاألول واصالول على ال ياألذة ألوصذمس 

سبة في العرف التون ي! اما إذا نمذى الرذال  وتبذرا  وذل، - ن بة إلى اإلخوان

من الد ن واستراب دجال الشراة فذي قولذس  فرألمذا امذرول أل ذ  الذد ن وسذ  

المولى جل جاللذس! ودألمذا قذدموا لذس ق ي ذة خمذر  ت ذرع م هذا! بذل ذلذ، ألقرذد 

 التثق  من سالمتس من لوثة التطرف!!

تعذذذا بهن  ومثذذذابمتهن  اعتقذذذال مقذذذاا ال  ذذذاا والمتيذذذاا المتذذذد  اا  و -14

وإ داعهن ال  ون من  يذر جر ذر    يذر ادتذداا اللبذا  اإلسذالمي وا اا 

 الرال .

للبذذوليو ال ياسذذي ألهتذذ، اعذذرار الم ذذلماا  «ف ذذا »قيذذام اعذذوان فرقذذة  -15

ذذذا مذذذن ااثذذذواب  وتعذذذا بهن ألمثءذذذر ألعذذذ   المتذذذد  اا وت ر ذذذدهن تمام 

ثوامذل مذ هن. اامذر مثادمهن ألمقر وزاد  الداخليذة  وقتذل اج ذة ألعذ  ال

الاج افءى إلى إصذاألة العشذراا مذ هن ألانهيذاد نم ذي وعرذبي وج  ذي 

 .(70)ألشها   الم ظماا اإلن انية

                                              

مذذن  30المؤدخذذة فذذي  93/02/30الوثيقذذة دقذذ  « م ظمذذة العمذذو الدوليذذة»داجذذاي تقر ذذر  (70)

 .م1993 ونيو س ة 
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تشذذكيل ل  ذذة عليذذا ألر اسذذة ع رذذر شذذيوعي ملثذذد  ذذدعى انذذو الشذذاألي   -16

ت تص ألترمية الكتاب اإلسذالمي ومرذا دتس مذن جميذا المكتبذاا  وم ذا 

ان الكتذذاب اإلسذذالمي فذذي عذذين عرضذذس فذذي ااسذذوا  والمعذذادر  ألث ذذب

ا للتطذذرف. ومذذن ه ذذا تذذ  تثطذذي  المكتبذذاا القا مذذة الثكومذذة التون ذذية م بع ذذ

علذذي »ألالم ذذاجد ألوصذذمها ألدعذذة  بمذذا صذذر  ألذذال، وز ذذر الشذذقون الد  يذذة 

ي  «الشذذاألي إن ألذذدعتين سذذعى »علذذى م بذذر م لذذو ال ذذواب التون ذذي قذذا ال 

لقذذذاا الذذذددو  المتطرفذذذون إلذذذى نشذذذرهما فذذذي الم ذذذاجد  وهمذذذا ألدعذذذة إ

اا د ولوجية  وألدعة تكو ن مكتباا ألع ذوان مكتبذاا إسذالمية فذي م تلذ  

وإن سياسة التغيير تردا إلى هاتين البدعتين اللتذين ال تمتذان  ... الم اجد

 .(71)«لإلسالم ألرلة

تعمذذذي  نذذذوا ج الذذذرقص الم ذذذتلط فذذذي جميذذذا المذذذدن والقذذذر  وااد ذذذاف  -17

ين فذذي االن ذذراا فيهذذا  وترهيذذ  وااصيذذاا. وتر يذذ  الشذذباب مذذن ال   ذذ

 اوليا ه  من مغبة التردج او الممانعة.

  تهذذ، صرمذذاا و ألإشذذرافس علذذى  «علذذي الشذذاألي»وز ذذر الشذذقون الد  يذذة  -18

م ذذذاألقة فذذذي ال ذذذباصة لطالبذذذاا ال امعذذذة الز تونيذذذةي وهذذذن ألذذذزج ال ذذذباصة 

وقذذذد نشذذذر خبذذذر هذذذال الواقعذذذة ألتذذذونو وخادجهذذذا جذذذاا فيذذذسي . «البكي ذذذي»

وز ر الشذقون الد  يذة فذي تذونو علذى سذبا  فذي « علي الشاألي» اشراف»

م بح ألكليذة الشذر عة فذي تذونو  وقذد شذادبت فذي الم ذاألقة االبذاا بليذة 

وألعد إعطا س إلشاد  االنطذال  « البكي ي»الشر عة في تونو وبن  رتد ن 

                                              

 م.8/2/1992داجا صثيمة الربا  التون ية ألتاد م  (71)
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ذذا  لطالبذاا الشذر عة الالتذي  رتذد ن البكي ذذي فذي تذونو علذ  الذوز ر مبته  

 .(72)«ا ن ت لرت الز تونة من عقدتها!!»ولسي على ذل، ألق

صذاف  - العمل على تمتيذت ال امعذة الز تونيذة ألتق ذيمها إلذى ثالثذة معاهذد -19

وتشذذذو س ألرام هذذذا وخططهذذذا  وإفرا هذذذا مذذذن مءذذذمونها  - ااصذذذدها الصق ذذذ

ا للدداسذاا الالهوتيذة ملثق ذ ا اإلسالمي أل يذة تذاو بها ومثوهذا وجعلهذا ق ذم 

تقذذدم فيذس إال االفتراضذذاا والتشذذكيكاا فيمذا هذذو معلذذوم أل امعذة ا  اب  ال 

مذذن الذذد ن ألالءذذرود  علذذى المذذ ه  االستشذذراقي  وال طذذة ال د ذذد  لهذذال 

 المعاهد شاهد على ذل،.

ألمذذ ح الترذذاد ح  (73)التثذذر   علذذى إشذذاعة ال ذذثر والشذذعوذ  والكهانذذة -20

فذي  ألمتح مكات  للكهان وال ثر  والمشعوذ ن  ونشذر إعالنذاته  وبهذانته 

الرذذث  والذذدود اا  اامذذر الذذاج افءذذى إلذذى زعزعذذة عقيذذد  التوصيذذد 

وتذذوهين عذذر  اإل مذذان فذذي قلذذوب ال ذذا . بمذذا ت ذذب  فذذي خذذراب البيذذوا 

 وانتشاد الدعاد  وال ياناا الزوجية.

ألال ذذ   - جذذل شذذمنس - استشذذراا ألليذذة سذذ  الذذد ن واالعتذذداا علذذى مقذذام و -21

 - إال مذن عرذ  و -  تمذا التون ذيوالشت  من ف  الكبير والرغير في الم

ا فذي ألذال  الذدنيا  وهذو مذا صمذل الرذث  وهي جر مة ما عرف ذا لهذا شذبيه  

التون ذذية نم ذذها علذذى نشذذر خبذذر هذذال البليذذة. مذذن ذلذذ، مذذا جذذاا ألرذذثيمة 

فمذا قذد ت ذمعس »الربا  ااسبوعي تثت ع واني إنه   ت راون علذى وي 

                                              

ألتذذاد م  1052داجذذاي م لذذة صقذذا   التون ذذية. وبذذال، م لذذة الم تمذذا الكو تيذذة عذذد   (72)

 م.4/8/1992

 (.344 - 341)ص «تونو اإلسالم ال ر ح»انظري  (73)
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بلمذذاا ثقيلذذة فذذي وزن  زقذذة مذذنا فذذي الشذذوادع واانهذذ  واااذنذذاك  ومي ذذ

صذغير   ... هال الكلماا إنما اصبثت تردد مذن افذوال صذغير  ... ال بال

إنهذ  اامذال فذي ال ا سذة وال ذاألعة  ... ما زالت ألمس ان الثلي  بما  قولذون

  ذذبون  - فذذي ال هذذاد والقا لذذة - مذذا فتقذذوا  ت ذذراون علذذى و ... وال ام ذذة

والو ل بذل الو ذل لمذن  قذوم  «اج العل،»ال اللة وبمنه   مءغون الشكلي 

 ألعملية ال هي عن الم كر ولو صتى ألمضع  اإل مان وهو الل ان فإنس ممقذو 

 .(74)«وممقو ل فه  ت راوا على و فما ألال، ألعبا  و!! ...

 وما ذل، ل  تثرك الثكومة ساب  ا لم ا هاا الكمر البوا .

ألإشذذراف وتشذذ يا وتمو ذذل مذذن نشذذر الذذدعاد  واالنثذذالل ألاسذذ  ال قافذذة  و -22

وزاد  ال قافةي صيك ت  ترو ر عد  اشذراة سذي ما ية ج  ذية خليعذة  م هذا 

ذا وشذاب مراهذ  أليذ هن  شر ط صود في صمذام لل  ذاا وهذن عاد ذاا تمام 

 متر  في عوداتهن. وقد عد هاا الشر ط من مماخر تونو العهذد ال د ذد  

!! وقذد (75)ام ال قافذةاصذثاألس جذا ز  الدولذة ووسذ «ألن علي»وم ح الر يو 

عرر اصد هال ااشراة في إصذد  الق ذواا العامذة ألبر طانيذا  ومذن الغذد 

صددا الرث  الل دنية تثت  على عرضس لشذد  فثشذس ألال  ذبة للمشذاهد 

اإلن ليذذذزج. وال ا ل علذذذى شذذذيوع الم ذذذ  ألتذذذونو مذذذن اسذذذتقدام صكومتهذذذا 

وز ذذر  الرذذهيوني واسذذتقبالس دسذذمي ا مذذن قبذذل« ما كذذل جاب ذذون»للم  ذذك 

ا  ذذر  قال قافذذة ألالمطذذاد  وصشذذد ال ذذا  لثءذذود صمالتذذس الماج ذذة  وصملهذذ  

 على اقت اا التاابر التي وصلت قيمتس إلى ثالثما ة  والد.

                                              

 م.23/5/1994ألتاد م  14انظري صثيمة الربا  ااسبوعي التون ية ص (74)

 .«اإلسالم ال ر ح»( من 323داجا المرل ال امن في الم ال ال قافي واإلعالمي )ص (75)
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انتشاد موجة اإللثا  والزندقة واالستهتاد ألالمقدساا فذي المثافذل العامذة  -23

والم ذذذالو الرسذذذمية والم شذذذوداا اا أليذذذة  ألمبادبذذذة الثكومذذذة وتثذذذت 

 ذذدعى ا تهذذا. مذذن ذلذذ، تعيي هذذا لملثذذد علذذى دا  الذذداد الوا يذذة للشذذعر دع

وهذاا نمذوذ  مقتءذ  مذن إلثذا ل.  قذول فذي فرذل «. صغير اوال  صمذد»

 اا عيةي 

 إلهي!

 لقد ت  أليا التاابر لاخر !

 ول  اجد المال والوقت والعاد بي اقت ي تابر !

 فمز  تاابره   ا إلهي.

 ... ال  تعد ال ا  ألالمغمر 

 إلهي صبيبي

 و ا س دج

 نشرا بتاأل ا جد د ا

 .. ألال عد !. فبعس

 إلهي ال  ين لد  اانبياا!

 لماذا نزلت في ادضه !

 واسكتت ي  يمة في ال ماا

 إلهي!
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 ... ألد ان ا خل ال  ة المشتها !! إذا بان ال

 فال تدخل ااتقياا معي!!

ا عليها ،إلهي ا ل  فود 

 على شمتيها!!

 على صلمتيها!!

 اسمها العا لي!!على 

 على شعرها الع لي!!

 .. وال تمعل!!. على ما تقول

 إلس ال ماا!

 اضمها إلى سود  الشعراا!!

 إلهي!

ا م يم ا!!  سمعت تقا   قولون ع ، بالم 

 فثا فته  ألالكتاب

 استو  صية!!

 لد ته  جميع ا!

 وعا ا بتاب!

 إلهي العلي
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 ؟!(76)اال  مكن القولي إني نبي

 امعيذذة الم تلطذذة ألمذذا افءذذى إلذذى وقذذوع بادثذذة ج  ذذية فذذتح المهذذاجا ال -24

وخلقيذذة فذذي ال امعذذاا التون ذذية صتذذى اصذذبثت الذذدوا ر ال امعيذذة تذذوزع 

ا العازل المطااي على الطالباا والطالب!!  جهاد 

صربذة الرذذهي ة والتهو ذد لتذذونو  ألذذدا ا مذن اعتذذراف صكذام تذذونو ألدولذذة  -25

هذاا الكيذان  وانتهذاا ألذالتطبيا الكيان الرهيوني  وإقامة عالقة سمير ة ما 

 .(77)القهرج في التعلي  وال قافة والتشر ا واإلعالم

التمبيد في معرر الدعا ة ال ياصية لتونو على انها أللد ال  و وتعذااي  -26

الذذدعاد   ألاعتبذذاد ذلذذ، ميذذز  لتذذونو عذذن ألذذاقي ااقطذذاد  بمذذا صذذر  ألهذذاا 

التون ذذية نرذذبت وز ذذر ال ذذياصة التون ذذي. وآ ذذة ذلذذ،ي ان وزاد  الرذذثة 

ذذا  تذذولى توز ذذا ألطاقذذاا علذذى الوافذذد ن إلذذى تذذونو   ألذذالموانإل مكتب ذذا خاص 

تتءمن الت بيس إلى م اار مرر اإل دز مذا إسذداا ال رذح إلذيه  ألالعبذاد  

ع ذذد بذذل اترذذال ج  ذذي  - الرفذذال - اسذذتعملوا العذذازل المطذذااي»التاليذذةي 

 .(78)«مشبول

لكذل شذيا لذس ألذد ن اإلسذالم صذلةي  دليال  على شمول هال اإلألذا  توص ب ا  -27

ان تثيذذة اإلسذذالم اضذذثت اليذذوم فذذي الذذد اد التون ذذية قر  ذذة علذذى التطذذرف 

ن المتطذرفين واإلخوان يذة! لهذاا صظذرا يواإلدهاب لكونها تثية الظالميذ

                                              

  اد سيرا . تونو. .  ا«ج وب الماا  صغير اوال  صمد»انظر بتاأل ا لس ألع واني  (76)

( مذذن بتذذاب 33)ص - امتيذذاز الطوا ذذ   يذذر الم ذذلمة ألتذذونو - داجذذا المرذذل التاسذذا (77)

 .«اإلسالم ال ر ح»

 .«اإلسالم ال ر ح»( من 4انظري صود  البطاقة المكود  )ألالرمثة  (78)
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ال ذذلطاا التون ذذية تثيذذة ال ذذالم فذذي التلمذذاز واإلذاعذذاا الوا يذذة والمثليذذة 

ا ا تام   «تثية اإلسذالم»ال الم  - في المهاتمااصتى  - وه ر ااهالي  صظر 

 م افة االتهام  فال ت ما ه اك إال تثية اهل ال اهلية قد مها وصد  ها.

وضا خطذة ت ميذ  الم ذاألا ألغذرر قطذا م ذاألا التذد ن فذي الذبال . وهذاا  -28

 نص ال طةي

 خطة ت مي  الم األاي

 تثد د المشكلةي

لالثشولالالرئيسيا ل-1

 شرعية ألد لة لل ظام.وجو  تياد سياسي  طر   -

 اصتالل هاا التياد لموقا القو  ال ياسية ال انية في البال . -

 ت امي ص   هاا التياد خاصة  اخل قطاعاا الشباب. -

عدم ابتمذال ترذود مثذد  ومتكامذل لمواجهذة هذاا التيذاد علذى م ذتو اا  -

 متعد  .

لالثقدميخ ل-2

الذذوعي أل روصذذياا الواقذذا ال د ذذد وألثتميذذة الترذذدج للتيذذاداا الد  يذذة 

 المتطرفة  واعتباد الت ما في موقا امامي لعملية التردج.

 - هيكلذة التثذرك الميذداني وال طذاب ال ياسذي - التوجهاا العامة لل طذة -

التثمظذاا  - الت  ي  ما ألقية اااراف الماعلذة - تكو ن واستقطاب الم اضلين

 ة عن وضا قواعد الت مذا الثاليذة والتذي تثتذا  إلذى إصذال   مكذن مذن ال ات
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 إعا   تراص الرموف وااللتزام المتثمو واالستعدا  للتءثية.

والتذذذد ن  «الثقيقذذذي»صذذذعوألة التمييذذذز فذذذي م تمذذذا إسذذذالمي ألذذذين الذذذد ن  -

المتعاا  ما ت ذييو الذد ن والذد ن الم ذيو خاصذة فذي القطاعذاا الث اسذة 

 ة.م ل ال ي  والشرا

ذذا وبيم ذذا نتي ذذة عوامذذل خادجيذذة و اخليذذة   - مرذذا فة انهيذذاد قذذو  الي ذذاد بم 

 وألالتالي انث اد الرراع ألين االت ال اإلسالمي وألين الدولة.

لاأليداف ل-3

لالهدفلالرئيسي 

 التردج للتياد الظالمي. -

ااهذذذداف المرعيذذذةي عذذذزل التيذذذاد الظالمذذذي المتطذذذرف عذذذن ااصذذذزاب  -

 ون التثالماا معها.ال ياسية والثيلولة  

ملا المرا  ال ياسي ألتش يا المعادضة الد مقراايذة علذى الوجذو  صتذى  -

ال   ذذتقط  التيذذاد الظالمذذي بذذل مذذن ال  ر ذذ  فذذي االنءذذمام إلذذى الت مذذا 

 الدستودج او ال  تعاا  معس.

 ع   ود الت ما الدسذتودج الذد مقرااي ألرذمتس الءذامن الثقيقذي للب ذاا  -

الذذذددع الواقيذذذة لذذذس مذذذن التيذذذاداا الظالميذذذة والثربذذذاا الذذذد مقرااي ال ذذذلي  و

 المتطرفة ألمنواعها.

قطا ق واا التغا ة الشذباألية للتيذاد الظالمذي ألذالتثك  فذي القطذاع التلمذاج  -

 والثءود في ال امعة وال اما.
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يذ  التيذاد الظالمذي ودمذوزل إعالمي ذا  وعذدم إألذرازه  يالثرص علذى تغ -

ألرذوده   صتذى ال  كذون ااثذر عك ذي ا مذن في الرمثاا ااولذى او التشذهير 

 خالل إألراز ن وميته .

والثذرص متاألعة التردج ال ظرج واإلعالمي لمقوالا التياد الظالمذي   -

فذذي ال ذذدل العقذذي  فذذي نقاشذذاا   رنذذا إليهذذا التيذذاد  سعلذذى عذذدم االن ذذيا  او التيذذ

 الظالمي.

الموسذمية مذا استمراد التردج اإلعالمي للتياد واالألتعا  عذن الثمذالا  -

 مراعا  ما  ليي

لاجِهي اخلخيَئالفيلحُلالثشولا ل-4

اجتها  المراجعة المباشر  علذى م ذتو  قيذا   الدولذة العليذا خذاد  نطذا   -

للطر  ال ياسي  فإن المواجهذة هذي م ذقولية الثذزب  - جد ا - ال طوا العامة

 الثاب  اساس ا ألالتوازج ما ال طوا الدفاعية المتقدمة.

المواجهذة المباشذر  والتمرذيلية مذن موقذا د اسذة الدولذة  مكذن  إن خطو  -

ا  - اسذلوب ال ظذام ال ذاأل  - ان تتءح من مراجعذة و د  بمذا انذس  رفذا ب يذر 

من شمن وقدد وتمثير التياد وا ي ذا و ولي ذا ع ذدما تذت  م اقشذة اخطذادل وإألذرازل 

 علذذى هذذاا الم ذذتو   إضذذافة إلذذى ان مذذا هذذو ممتذذرر مذذن بذذون د ذذيو الدولذذة

 د ي  ا لل ميا.

اجتها  المواجهة لل ميا في وقت واصذد هذو صقيقذة تاد  يذة وسياسذية. إن  -

مواجهة ال ميا في الوقت نم س خطم سياسي ألرذرف ال ظذر عذن اص ذام قذو  

المعادضذذة وم ذذتو  ا ا هذذا. وإن ترتيذذ  ااولو ذذاا  قتءذذي إعذذا   ال ظذذر فذذي 
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ا  فإنس بما ذبرنذا اصيان ذ ا  كذون ال يذاد ألذين ال ذراان هاا ااسلوب إن بان قا م 

وال ل  وبالهما شر  لكن اصدهما اهون من ا خذر  وإن الت ذازالا مشذروعة 

 لبع  التياداا لمواجهة ال طر ااببر.

صد اهداف ال ياسة الثزأليذة   ذ  ان تتثذد  فذي صرذر اوسياسي ا نقولي إن 

ااولذى التياد بمصد دوافد المعادضة وليو بزعامذة ل بهتهذال انذس فذي الثالذة 

  ثرر ص   التياد في انرادل  ألي ما في الثالة ال انية  ت ا لكل من  عذادر 

 .«خل  قط  ثالك  العروألي الوصدوج»الثك   وهاا امر خطير 

لالُشيَيخلوالحلَّللالثقِرحا ل-5

متاألعذذذة ال طذذذاب ال ياسذذذي لةاذذذراف المع يذذذة والعمذذذل علذذذى معرفذذذة  -

وتل يرذذها فذذي بشذذوفاا  ود ذذة تثربذذاته  الميدانيذذة ألرذذمة علميذذة ومدققذذة  

 والوا ية. - ال هو ة - وم ظمة على الم تو اا القاعد ة

التثذذرك  اخذذل م موعذذاا متذذآزد  ص ذذ  ألرنذذام  معذذروف متمذذ  عليذذس  -

تك يذ  التواجذد فذي الم ذاجد  اخذل  - م بق ا وتثت ت  ي  اصد افرا  الم موعة

 الم موعاا المابود  آنم ا وص   خطة مثد   م بق ا.

االسذذذذتعمال الذذذذابي والمذذذذددو  اسذذذذلوب الشذذذذا عاا والم اشذذذذير  يذذذذر  -

 الممءا .

إعذذدا  صمذذالا  ود ذذة للذذدعو  المءذذا   عبذذر وسذذا ل اإلعذذالم ومباشذذر   -

 اخل ااصياا  وذل، ص   المؤشراا التذي تمءذي إليهذا الكشذوفاا المذابود  

 ساألق ا.

ين ميذذداني ا إعطذذاا ألذذالي ااهميذذة لمتاألعذذة ت ميذذا ال طذذة ومر و  ذذة الم اضذذل -
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ذا الت ذاذل فذي سذلوبه   وفذي الوقذت نم ذس  والتمطن اوجس الذ قص ودألمذا ا ء 

عذذدون فذذي ال ذذط تقذذد   الذذدع  المع ذذوج الءذذرودج لهذذؤالا الم اضذذلين الذذا ن    

اامذذامي  وم ذذاعدته  اجتماعي ذذا ع ذذد الثاجذذة وفذذتح األذذواب الرقذذي المه ذذي فذذي 

 وجوهه  بل ص   ما  قدمس.

 يذة المتطرفذذة فذي البلذذدان الم ذاود  والذذبال  العرأليذذة متاألعذة الثربذذاا الد  -

واإلسالمية ااخر   لدداسة مذا قذد  ذ عكو علذى الثيذا  ال ياسذية فذي تذونو  

 وفرر ت  ي  المواق  الدولية.

اسذذذتبعا  »توصيذذذد المرذذذطلثاا فذذذي نعذذذت التيذذذاد الظالمذذذي المتطذذذرف  -

تمذذذذا  اع. «عبذذذاداا ال ذذذلميين وااصذذذوليين واإلسذذذالميين وصذذذزب ال هءذذذة

  عباداا م لي التياد الظالمي  والتيذاد الذد  ي المتطذرف  والمتذاجر ن ألالذد ن

 واإلخوان ية.

 أليان الم ت داا الد  ية لم ا قيام صزب    يي

 اإلسالم  رف  الوسااة  والعالقة ألين العبد ودألس هي عالقة مباشر . -

ألا يذذة  ال ذذرو  عذذن الثذذاب  الم ذذل  فت ذذة  وفت ذذة اشذذد مذذن القتذذل  فهذذ  فقذذة -

ِيل ىىَّامل}وجذذ  الترذذدج لهذذا. قذذال تعذذالىي  ىىَيَ لَيلَىى ََٰلفَقََٰ لََّفي ىىيلَحَِّىى َٰ ُي ِۡ يىىيلََّ يلٱلَِّ لٱَّللَّ  {لأَۡمىىري

 .[9]الث رااي

الذذد ن اقذذد  مذذن ال ياسذذة  وإقثذذام اإلسذذالم فذذي الترذذادع الثزألذذي  ءذذر  -

ألاإلسذالم وألالم ذذلمين  فيرذذبح اإلسذالم موضذذوع مزا ذذد  ومتذاجر  بمذذا   قلذذ  

 في صين انس وجد ليكون ا ا  اتثا  وتآخي.  ت ةإلى مردد ف

إن الم تما التون ي متميز ألإسالمس ال  ي المذالكي المت ذامح  والتيذاداا  -
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التي ت يو اإلسالم م تود   من مااه  عرفذت خاصذة فذي إ ذران وألاب ذتان 

 تعتمد اسالي  ال صلة لها ألاإلسالم الرثيح.

    ييأليان الم ت داا القانونية لم ا قيام صزب 

ا سياسي ا اصد ااصزاب  ؤ ج ألالءذرود  فذي صذال  - إن جعل الد ن ألرنام  

ن ا  هاا الثزب إلى تطبي  تعالي  الد ن ألثذاافيرها. مذن ذلذ،ي افتكذاك ال ذيا   

للشذذع  وانتمذذاا ال مهود ذذة  وانترذذاب ال الفذذة  وصكذذ  المقهذذاا  وألالتذذالي قتذذل 

 التعد  ة و فن الد مقرااية.

فكر ة عقالنية وأل ذطها للثذواد فذي الم تذد اا واللقذاااا است باا مثاود  -

 المكر ة وفي وسا ل اإلعالم.

 ت    ال دل المقهي واالبتماا ألالطر  ال ياسي. -

 تمسيو خطاب    ي م ت ير وتعميقس وإألرازل في شكل مب ط. -

وضا بتي   بذرز ت اقءذاا دمذوز التيذاد الظالمذي واز واجيذة خطاألذس   -

 اه  ل هاا اج بية واستيرا  انماا فكر ة متطرفة.وبتي  آخر  برز وال

تثر ذذر  صذذزب ال هءذذة  صذذزب ال»إألذذراز تقاسذذ  اا واد ألذذين فرذذا له   -

 .«فرا ل من الي اد اإلسالمي

 متاألعة الثرباا المشاألهة في البال  الم اود  وتثليل ااوضاع فيها.  -

إجذراااا ت  ي  التثرك ال ادجي لك   مواق  الدول والم ظمذاا مذن  -

الترذذذذدج لهذذذذاا التيذذذذاد  وتوايذذذذد العالقذذذذاا مذذذذا ااصذذذذزاب او الت ظيمذذذذاا 

 والش رياا العاملة ضد التياد.
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 أللود  خطة لثءود الت ما في ال امعة وفي القطاع التلماج. -

 أللود  خطة لثءود الت ما في الم اجد. -

 أللود  خطة لثءود الت ما في ال قاألاا وال معياا -

الت ظيمذاا الشذباألية مذن ع اصذر التيذاد الظالمذي  ألمذا أللود  خطذة لت قيذة  -

 في ذل، إعا   هيكلة هال الت ظيماا وال ظر في سياسة الدع  لها.

 أللود  خطة للتثرك ال  ا ي ت ظيمي ا وميداني ا. -

أللود  خطذة لثما ذة ال اليذة التون ذية ألال ذاد  مذن تذمثير التيذاد الظالمذي  -

 ألمن في ذل، الطلبة.

ا اإلعذذذالم  يذذذر الرسذذذمية م اشذذذير  الذذذر  علذذذى إشذذذاعاا اسذذذت دام ا وا -

فذذي اث ذذاا الت معذذاا الكبذذر   امذذام  - مءذذا   وتوز عهذذا فذذي اامذذابن الث اسذذة

 الم اجد  في ااصياا ال امعية.

وضذذذا خطذذذة لتثد ذذذد ال ر طذذذة العقا د ذذذة وال ياسذذذية لال مذذذة  اخذذذل الذذذبال  

القذذة مذذا انرذذاد ألرذذمته  مرجذذا الذذراج العذذام  والعمذذل علذذى تقو ذذة تمتذذين الع

ال ظذذام وتثييذذد مذذن ال ألعذذد سياسذذي فذذي نشذذااه  الذذد  ي  وإدسذذاا عالقذذة ايبذذة 

معهذذ   ومثاصذذر  وإقرذذاا مذذن  شذذهرون العذذداا لل ظذذام علذذى اسذذا  سياسذذي 

عقا دج  وذلذ، ألمقتءذى ترتيبذاا إ اد ذة لبقذة ال ت يذر الث اسذياا ود  المعذل 

و كذذون م بذذر هذذال الشذذعبي المتعذذاا  والثماسذذة التءذذام ية لذذد  زمال هذذ . 

ألت  ذي  مذا ااجهذز   «اصذبثت وزاد »ال طة بتاألة الدولة للشؤون الد  يذة!! 

اإل اد ذذة وال ياسذذية المربز ذذة والمثليذذة  وترذذا  علذذى مذذد  متوسذذط وألعيذذد 

لالألتعا  عن بل ت رع وادت ال متءمن للهمواا  و ت س االهتمام فذي مرصلذة 
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  االنت األذذذاا والتثربذذذاا اولذذذى ومباشذذذر  ألالم ذذذاا  الث اسذذذة ألاعتبذذذاد نتذذذا 

 الم  د ة والميدانية المرصو   للثربة ودموزها.

العمذذل علذذى جعذذل المواجهذذة ال ياسذذية تامذذة وشذذاملة  وت ذذص بذذل اجهذذز  

الدولذذة فذذي تم يلهذذا علذذى المذذد  البعيذذد المباشذذر. و مذذرر هذذاا التوجذذس علذذى ان 

 كذذون مذذن مشذذموالا د ذذيو   ذذوان بذذل وز ذذر االهتمذذام اليذذومي والمباشذذر 

ألملذذ  نشذذاا وتثربذذاا التيذذاد  «ضذذمن قطذذاع وزادتذذس»المتاألعذذة الميدانيذذة و

 المتطرف. وتشير الءرود  اابيد  لالهتمامي

ضذذذمن وزاد  االقترذذذا ي ألمسذذذباب ت ذذذامي القذذذدد  الماليذذذة للثربذذذة عبذذذر  -

دخذذذص ت اد ذذذة  «سذذذياد  اجذذذر »صرذذول انرذذذادها علذذذى دخذذذص خذذذدماا 

 .«مقال وصءا ر ومقااا»دخص استغالل  «مثالا»

ضذذمن وزاد  الشذذقون ال ادجيذذةي وفذذي هذذاا الم ذذال  تعذذين دصذذد اخبذذاد  -

 تثرباا دموز التياد في ال اد  دصد ا  قيق ا.

ضذذذمن اإل اد  المربز ذذذةي  تعذذذين دصذذذد تثربذذذاا انرذذذاد الثربذذذة إن  -

  وجذذدوا فذذي بذذل المواقذذا المذذؤثر  ومرابذذز القذذراد المهمذذة  والثذذد مذذن تذذمثيره

تدد  يذذذة لتمذذذا ج ألذذذاود تءذذذادب فذذذي عمذذذل ألالرذذذيي اإل اد ذذذة والتراتيذذذ  ال

 المؤس اا وشلل في صربيتها.

ا  - المالصذذ  فذذي بذذل البلذذدان ان اسذذت األة اا اا اام ذذي تكذذون متذذمخر  ب يذذر 

عن م تو  اا اا ال ياسي  صيك معادضة ال ظام هي جذوهر المكذر اام ذي  

مذن وترتي  اولياا التماعل والرراع هي جوهر المكر ال ياسذي  واعتقذد انذس 

الءرودج مراجعة اسلوب اا اا اام ي من خالل الت بيس على ان ه ذاك فرق ذا 
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ا ألين المعادضة من  اخل ال ظام وألين ار  ألد ل لل ظذام صيذك ال طذر  واضث 

 ااببر من االت ال ال اني  وهاا  شمل التياد ال ياسي الد  ي وصدل.

لمَّاصفيخلالثُيُُّلفيلالَطالوييولِهيلوآَلَّهي ل-6

فذذي البدا ذذة القيذذام ألعمليذذة انتقذذاا  قيقذذة فذذي ب ذذ   نَلواَلسىىِقطيب الِوىىَّل-أ

الكتمذذان لمعرفذذة الم اضذذلين فذذي م ذذتو  قاعذذدج وجهذذوج او مربذذزج  الذذا ن 

تتذذوافر فذذيه  المواصذذماا الءذذرود ة لالضذذطالع ألمهمذذة الترذذدج. مذذن هذذال 

 المواصمااي 

 القدد  على اإلألال  ومواجهة ال ماهير.* 

الع اصر مذن الوجذول البذادز  صزألي ذا  والمعروفذة   تث ن اال تكون هال * 

 ألانتما ها الكامل للت ما.

 ال قة والكتمان.* 

 القيام ألالمرا   وأل اصة الرال  وادتيا  الم  د.* 

ومن ه ا  بدو ضذرود  ا تكذو ن جهذاز  يذر  الهيولا لالهيوليالواآلَلخ ل-ب

الس مباشذذر  معلذذن للتماعذذل علذذى اسذذا  الت  ذذي  ألذذين هذذال ا الا  و كذذون اترذذ

 ألمؤس ة الر اسة.

 وبل تمريل ال طة ث  متاألعة ت مياها وإجراااا الت  ذي  إلذى ل  ذة عليذا  -

ترتبط ألذاامن العذام  وتعقذد اجتماعذاا  ود ذة موسذعة تم ذل فيهذا علذى اسذا  

شذقون الذد ن  الترأليذة  الشذباب  اإلعذالم  »ش ري ال هاا الرسذمية المع يذة 

 .  «اامن  ال ادجية



 186 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

بات  عام م ذاعد فذي بذل ل  ذة ت  ذي  ألتم يذل الل  ذة العليذا جهو  ذا  كل   -

 والتعاون معها في ت ميا ال طة.

إصذذذداث هيكليذذذة عمو  ذذذة  اخذذذل الت مذذذا تقذذذوم علذذذى خيذذذر  الم اضذذذلين   -

وتكليمها ألهاا المل  في الم تو اا الم تلمذة مذن ال ليذة إلذى الل  ذة المربز ذة  

لذذاج  عذذد المهمذذة الد  يذذة فذذي الت مذذا والت لذذي عذذن ااسذذلوب الذذوعظي القذذد   ا

 مهمة جانبية.

 تربيز شبكة جهو ة ترتبط ألاامين العام الم اعد المكل  ألالم ملة.  -

تكليذذ  ش رذذية سذذامية فذذي بذذل وزاد  لمتاألعذذة الملذذ   ودفذذا تقذذاد ر  -

 نر  شهر ة للوز ر.

ال عي إلى ألعذك ل ذان م ذاند  لهذال العمليذة مذن المتعذاامين والم ذتقلين   -

 والعمل على استقطاب هؤالا على ااقل صول هاا المل .

ألعك م موعاا تثرك في م ذتو  شذعبة تكذون م ظمذة ألرذود  م تلمذة  -

 وفي إااد التكت  التام.

ت رذذيص  ذذوم فذذي ااسذذبوع مذذن نشذذاااا اعءذذاا الثكومذذة والل  ذذة  -

المربز ذذذذة للتعبقذذذذة ال ياسذذذذية فذذذذي إاذذذذاد الت مذذذذا   رذذذذص اساس ذذذذا للتيذذذذاد 

 .(79)الظالمي

ترذذذر ح الثكومذذذة ألمذذذتح  ود للذذذدعاد  والبغذذذاا العل ذذذي فذذذي الك يذذذر مذذذن  -

                                              

تذونو »مذن بتذاب  - صذراع الهو ذة فذي تذونو - داجذاي المرذل الثذا ج عشذر ألع ذوان (79)

ا الثذذزب الثذذاب  (  وهذذال ال طذذة هذذي خطذذة سذذر ة اعذذده415)ص  «اإلسذذالم ال ذذر ح

 لمقاومة المد اإلسالمي في تونو.
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عبذد »المثافظاا والوال اا ألالقطر التون ي  وتقا  اد الدعاد  الكا  ة ألزقذا  

 ألتونو العاصمة على مقرألة من جاما الز تونة ومقر  اد اإلفتاا.« و ق 

ثكومذذة مذذن المهذذن الثذذر . وقذذد سذذ ت ال« الذذدعاد »ومذذن ثمذذراا ذلذذ،ي عذذد 

  وهذو امذر ال نظيذر لذس فذي اج «ت ظذي  مه ذة الذدعاد »قانون ا خاص ا  عرف ألذـ 

 من البال  العرألية واإلسالمية.

او « التطذذذرف العلمذذذاني»اعتقذذذد ان فذذذي هذذذال الرذذذثا   الكما ذذذة إلثبذذذاا 

الاج  شن صرب إألا   علذى بذل مذا « اإلدهاب العلماني»او « الع   العلماني»

ن اإلسذالم إال ألعذ  الشذكلياا التذي ال تكذون فذر  ا هو إسالمي  وال   تبقى مذ

ا. ا  وال اسر  م لمة  وال م تمع ا م لم   م لم 

وإذا بذذان الرسذذول الكذذر   قذذد صذذادنا مذذن الغلذذو فذذي الذذد ن  وان اامذذة تهلذذ، 

 ألالغلو في الد ن  فما ألالك  ألالغلو العلماني  الاج ال  بقي وال  اد؟!

* * * 
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 مفشل العلمانية في   اد اإلسال

من اجل هاا  ال  ترود للعلمانية ان ت  ح في أللذد إسذالميل انهذا م اقءذة 

لطبيعة اإلسالم  الاج تد ن ألس الشذعوب الم ذلمة  وم اقءذة لمماهيمذس وسذلوبس 

 وال  وجد اج م و  لقيامها  بما وجد ذل، في الغرب ال رراني.  ... وتاد  س

مذة وات اههذا  واامذة ال بل ما تمعلس العلمانية انهذا تثذاول تغييذر ابيعذة اا

ت ذذت ي  لهذذا  صيذذك تذذرف  اجهذذز  الم اعذذة فذذي بيانهذذا  زدع هذذاا ال  ذذذ  

الغر   في  اخلها  وتقاومذس ألكذل قذو   في شذم ألذين الثكذ  العلمذاني وألذين اامذة 

ذا آخذر   ذا  و ذ كم   وم  الم لمة صراع   ظهر صي  ا و  تمي اصيان ا  و متد  وم 

اع ألين الذااا وألذين العذدوان علذى الذااا  ولك س صراع ألا  م تمرل انس صر

ا ان   م ر. وقد  كمن بمون ال اد في البربان  ولك س ال  ألد  وم 

 عو  انطال  اامة ألكذل ااقاتهذال انذس  - على بل صال - واالت ال العلماني

 ر   ع ها   خيل عليها  ال  ثربها من  اخلها  وال   اابهذا ألالل ذان  الذاج 

  هز بي وتها.

 ال موذ  العلماني التربييفشل 

واألرز أللد إسالمي صكمتس العلمانية  ونماا فيس خططها  وضذرألت أليذد مذن 

ا مذذن الذذدم  هذذوي تربيذذا  أللذذد  صد ذذد بذذل مذذن  قاومهذذا  وخاضذذت فذذي ذلذذ، ألثذذر 

علذذى تطبيذذ  اانمذذوذ  « اتذذاتودك»ال الفذذة اإلسذذالمية ااخيذذر   الذذاج قهذذرل 

قترذذذا   واالجتمذذذاع  والتعلذذذي   الغرألذذذي فذذذي الثيذذذا  بلهذذذاي فذذذي ال ياسذذذة  واال

وال قافة  وسل س من تراثس  وقيمس  وتقاليدل  بما ت لم الشذا  مذن جلذدها  واقذام 
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ا ال    ي ا   عذزل الذد ن عذن الثيذا  عذزال  بذامال   قامذت  - علذى اساسذس -  ستود 

قذذذوانين م افيذذذة لإلسذذذالم بذذذل الم افذذذا   صتذذذى فذذذي شذذذقون ااسذذذر  وااصذذذوال 

 الش رية

وخلمذذاأل مذذن ألعذذدل ومعهذذ  الدسذذتود والقذذوانين   «اتذذاتودك»ع فهذذل اسذذتطا

والتعلذذي   واإلعذذالم  وال ذذي  والشذذراة  ومذذن ودا هذذ  الغذذرب ألكذذل جبروتذذس 

وقوتسي ان   ت وا جاود اافكاد اإلسالمية  والمشذاعر اإلسذالمية  والتطلعذاا 

 اإلسالمية  والقي  اإلسالمية  من صيا  الشع  التربي الم ل ؟

بل من زاد تربيا في ال  ين ااخير   تشهد ألذس الم ذاجد  لج  شهدالواقا الا

المز صمة ألالمرلين من بل ااجيذال  وتشذهد ألذس المذداد  القرآنيذة  التذي تعذد 

ألذذذا الف  وتشذذذهد ألذذذس معاهذذذد اا مذذذة وال طبذذذاا  و شذذذهد ألذذذس انتشذذذاد الكتذذذ  

مذذن اإلسذالمية  و شذهد ألذس صذال ااتذراك  الذذا ن  عيشذون فذي المانيذا  و يرهذا 

 «.ال»هاا الواقا  قول ال  وال   - ألال  اودألا

المرن ذية  فذي « لومونذد  أللوماتيذ،»وال ألم  ألمن انقل ه ا مذا بتبتذس جر ذد  

  ونقلتذس م لذة «تربيا ألين مد  ة الغرب واصالة اإلسالم»م  عن 18/1/1983

   التي تردد في اخن ألملمانيا. تتقول الرثيمةي«الرا د»

  الراميذذة إلذذى ابذذا الم تمذذا التربذذي ألالطذذاألا ألعذذد قذذرنين مذذن اإلصذذالصاا

الغرألي  وألعد نر  قرن من الثك  العلماني  ه الذ، صذد ك ا ن عذن انبعذاث 

اإلسالم م د  ا في تربيا  التي بانت من اوا ل الذدول اإلسذالمية  التذي فرذلت 

 ألين ال ياسة والد ن.

اسذذا     بانذذت قذذد جعلذذت مذذن العلمانيذذة«بمذذال اتذذاتودك»فذذال ود  الكماليذذة 
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الدولة  واسا  التثد ك فيها  ممذا بذان  ع ذي ان اإلسذالم   ذ  ان   ذر  مذن 

الثيا  العامة  ليثذتم  فقذط ألثذ  التذمثير فذي ضذما ر المتذد  ين. وهكذاا  تثذول 

اإلسالم  الاج هو   ن وسياسذة قبذل بذل شذيا  إلذى م ذملة خاصذة  أل ذر  قلذ  

 من جان  الدولة  التي داصت تشرف عليس.

فرل اإلسالم عذن ال ياسذة فذي أللذد م ذل  ألرذود  تامذة تقر ب ذا  والواقا ان 

بانت ت رألة فر د   قوم ألها  ولة علمانية قا مة على الذ مط الغرألذي. وا   هذاا 

الوضذذا إلذذى انتقذذال اإلسذذالم مذذن موقذذا ال ذذيا   وال ذذلطة إلذذى موقذذا الظذذل فذذي 

 ااوساا الشعبية  وخروص ا المالصين في ااناضول  واصذبح عرضذة للقمذا

  الب ا.

  م1925دا  يذر شذرعية  األتذداا مذن عذام فالمداد  القرآنية والزوا ا  ع ذ

 ألث بان انها مرابز للت ل  والتآمر الرجعي.

فذذي ضذذما ر ااتذذراك  واختمذذى مذذن  - مذذا ذلذذ، - ولكذذن  هذذل انطمذذم اإلسذذالم

الثيا  ال ياسية التربية؟  بدو ان العكذو والرذثيح. ومذا اختمذاا اإلسذالم مذن 

قذذذة الثابمذذذة  تثذذذول إلذذذى مربذذذز ال يذذذاداا ال ياسذذذية فذذذي الذذذبال . عذذذال  الطب

فال معيذذذاا اإلسذذذالمية والتعذذذالي  الد  يذذذة  اسذذذتمرا تمذذذاد  نموذهذذذا وسذذذط 

ا جد  ا.  ال ماهير في ااناضول  ألل ابت بت انراد 

 إلذذى - فقذذط - إن صماسذذة ال مذذاهير التربيذذة للرمذذوز اإلسذذالمية  ال ترجذذا

و يرهمذذا  او لكذذون الثكذذ  معا   ذذا « لقذذا دجا»و« ال قشذذب دج» جمعيتذذي نشذذاا

إلى دف  الم تمذا التربذي اج نمذوذ  اجتمذاعي   - بال، - للد ن  ألل  رجا

  ر  عن اإلاذاد ال قذافي اإلسذالمي  وخشذية هذاا الم تمذا مذن دأ ذة الهو ذة 
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ال قافية التربية  تاوب شيق ا فشيق ا وسط ت ذامي نمذوذ نمذط الثيذا  الغرأليذة  اخذل 

 تربيا.

تثد ذذد عذذد  اتبذذاع ال معيذذاا الد  يذذة فذذي تربيذذا   - ا ن - مذذن الرذذع إن 

وعذذذذد  الذذذذا ن  ذذذذاهبون للمذذذذداد  اإلسذذذذالمية ال ذذذذر ةل ان هذذذذال ال معيذذذذاا 

والمداد   ال تعمل بمذا تعمذل ااصذزاب  ولكذن  مكذن اخذا فكذر  عذن ار ذ  

  «صذذزب ال ذذالص الذذوا ي»مالصظذذة ن ذذبة ااصذذواا  التذذي صرذذل عليهذذا 

 معادضذة ألتهمذة ال ذ ن في - ا ن -   الاج  قبا«ادألكان» يد الاج  تزعمس ال

من القانون التي تثذرم الذدعو  اج  (163)  وم المة الما   «العلمانية» مبا ط

دألذط ألذين الذد ن والثيذا  االقترذا  ة او ال ياسذية. والواقذا ان صذزب ال ذذالص 

األاا عذام الوا ي ألدا ما  خول ال مط البرلماني إلى تربيا  وقد صرل في انت 

 - ألالما ذذة مذذن م مذذوع ااصذذواا  واصذذتم  ألهذذال ال  ذذبة 11.8علذذى  م1973

ذذا مذذا ميذذل لالن مذذار  صتذذى قيذذام االنقذذالب الع ذذكرج فذذي ا لذذول عذذام  - عموم 

 هـ. م(. ا1980)

ذا  « لوموند»هاا ما بتبتس صثيمة  المرن ذية عذن تربيذا م ذا سذتة عشذر عام 

ألعذذد صذذزب « زب الرفذذالصذذ»مذذن سذذ  س و  شذذإل « ادألكذذان»اج قبذذل ان   ذذر  

فذي « اا لبيذة ال  ذبية»ال المة  او ال الص  بمذا   ذمى  وان  ثرذل علذى 

  وان  كون الثكومة التربية ألاالشتراك مذا م1994االنت األاا التشر عية س ة 

د اسذذة « ادألكذذان»صذذزب الطر ذذ  القذذو    وهذذو صذذزب علمذذاني  وان  تذذولى 

ا  صزألذس علذى مقاعذد  يذر الثكومة التربيذة. وقبذل ذلذ،  صرذل ب يذر مذن افذر

وهذاا مذا زلذزل بيذان « انقذر »وفذي « سذتانبولإ»قليلة في البلد اا الكبر  في 

 العلمانيين.
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التذذي تثكذ  تربيذذا  وا اتهذا ااولذذىي ال ذذي   « القذو  ال ميذذة»ولقذد تذذآمرا 

من د اسة الثكومة  ألل من الثكومذة بلهذا  ووجذس إليذس مذن « ادبان»إلخرا  

الم ثاز ضد اإلسالم. وبانت ال تي ذةي صذل « القءاا العلماني»الته  ما  انس ألس 

. ولكذن اتباعذس من إنشذاا صذزب آخذر إال ألعذد سذ واا« ادألكان»الثزب  وم ا 

صذذزب »فذذي البرلمذذان  اسذذتطاعوا ان   شذذقوا صزأل ذذا آخذذر ألغيذذر د اسذذتس  هذذو

  وهذذو الذذاج  خذذل المعربذذة االنت األيذذة فذذي الذذدود  ااخيذذر   وبذذان «المءذذيلة

المممول ان  ثظى ألعد  اببر من المقاعد  ولكن الثرب المعل ذة وال ميذة ضذدل 

ونية والرذذذليبية  مذذن جميذذذا اجهذذذز  الدولذذذة  ومذذذن ودا هذذ  مذذذن قذذذو  الرذذذهي

وإدهاب جماهير الشع  من ال ي  وال لطة واإلعالم العلماني  بل ذل، بذان 

لس تمثير في تمخير مرتبتذس ليكذون الثذزب ال الذك فذي عذد  المقاعذد  وإن بانذت 

 المرو  ألي س وألين من قبلس لي ت ببير .

مذذن الم ذذتميد مذذن هذذاا الرذذراع الظذذاهر والبذذاان ألذذين القذذو  اإلسذذالمية 

  عن دو  الشع  وضميرل  وألين القو  المتغرألذة  التذي ان ذل ت عذن المعبر

امتهذذا  وادتمذذت فذذي اصءذذان الغذذرب  ودضذذيت ل م ذذها ان تكذذون ذ ذذال   وقذذد 

بانذذت داس ذذا؟ ال   ذذتميد مذذن هذذاا  يذذر اعذذداا الذذد ن  واعذذداا الذذوان  واعذذداا 

 اامة  من الرهيونيين والرليبيين.

ا. وما اصد  ما قالتذس باتبذة تربيذةي ب ذا اما تربيا  فل  ت تمد ولن ت تميد شيق  

اول  ولة في الشذر   فمصذبث ا آخذر  ولذة فذي الغذرب! ألذل الثقيقذة المذر ي ان 

الغرب ال  عد تربيا جزا ا م س  وإن له ذت هذي وداا ذلذ،. وقذال اصذد ببذرا ه  

ا ألرر ح العباد ي إن تربيا ت تمي إلى صءاد   ير صءادت ا!   وم 
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 ا وفكر  ا وسياسي اية    ي  تقو   العلمانية التربي

لقد اجبرا العلمانية التربية الشع  التربذي الم ذل  علذى نمذط صيذا   ر بذة 

ع ذذس  وان    ذذلم مذذن ذاتيتذذس الد  يذذة وال قافيذذة  و ثيذذا تاألع ذذا لغيذذرل فذذي المكذذر 

علذى ال ذا  « التغر ذ  الكامذل»وال قافة والتعلي  والتشر ا والتقاليد  وفرضت 

 ألاإلدهاب والقو .

ل التغرب مثل اإلسالم  بما صلذت القبعذة مثذل الطرألذوا. فهذل وصذل فث

الثكذذذذ  التربذذذذي إلذذذذى الم ذذذذتو  الثرألذذذذي لل يذذذذوا الغرأليذذذذة؟ او الم ذذذذتو  

للدول الغرألية؟ وهل ن ثذت الدولذة التربيذة العلمانيذة فذي خلذ  « التك ولوجي»

 م تما قوج متماس،؟ بال.

لذذى الغذذرب فذذي لقذذد خ ذذرا تربيذذا الثيذذا  اإلسذذالمية  ولذذ  تذذزل عالذذة ع

وت ذذليثسل فذذال هذذي اصتمظذذت ألتراثهذذا الروصذذي واصذذالتس  وال هذذي « تق يتذذس»

ا ما   ا  ابر في عال  الاد  والرعو  إلى القمر.  اصرزا تقدم 

صربذذة فاشذذلة خاسذذر   وهذذي فذذي الوقذذت ذاتذذس صربذذة « اتذذاتودك»إن صربذذة 

ة ضذذالة م ثرفذذة  سذذواا ق ذذ اها ألمقيذذا  الذذد ن واإلسذذالم  ام ألمقيذذا  الوا يذذ

 والقومية  ام ألمقيا  الد مقرااية والثر ة  ام ألمقيا  المكر والثءاد .

صربة د   صر ثة  ت كرا لعقيد  اامة وشذر عتها   - ألمقيا  الد ن - إنها

التذذذي آم ذذذت ألهذذذا  وتغلغلذذذت فذذذي صياتهذذذا  وذا ا ع هذذذا قرون ذذذا. لقذذذد اسذذذت مت 

ألثرمذذاا اإلسذذالم  وانكذذذرا اصكامذذس القطعيذذة الءذذذرود ة  واعل ذذت بمرهذذذا 

ألشذذذر عتس  صتذذذى فذذذي ااصذذذوال الش رذذذية  ودفءذذذت مذذذا علذذذ  مذذذن الذذذد ن 

صرمت ما اصذل و  واصلذت مذا صذرم و ألالءرود   فمسقطت ما فرر و  و
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لنَرۡل}جهر  عالنيذة  فلذيو لهذا وصذ  إال الذر  ي  ىِۚۡلَوَمَى لفَيَث  ۦۡي نُيى ل ي ىُو ۡملَعَى ۡ لمي لََّىدي

ئيَكلَوي ََّلَميفيرٞل
َ لََٰ لي ىۡملفييَهىيلَحِيَطِۚۡللفَأ وم لٱلَُّىيريَ ت  ئيىَكلأَۡصىَحَٰ

َ لََٰ لَوأ وم ىَرةيَ ل ه ۡملفييلٱلدَّۡةيَيلَوٱأۡلَخي لأَۡعَثَٰ

ليل  .[217]البقر يد وَن{لَخَٰ

صربذة ان ذالا مذن بذل مقومذاا اامذة  - ألمقيا  الوا يذة والقوميذة - وهي

ومش رذذاتهاي الد  يذذة  وال قافيذذة  والتاد  يذذة  واالجتماعيذذة. وخلعهذذا مذذن ذلذذ، 

بمذذا  - م المذذة لهذذا فذذي العقيذذد  وال قافذذة واالت ذذال - بلذذس لتذذاوب فذذي امذذ  اخذذر 

اسذت راجس مذن  - ألذبع  الوسذا ل - ح  مكذن اوب الملح في المذاا  إال ان الملذ

المذاا. امذا ذوألذان اامذ  فيرذع  عالجذس. وهذاا إن افترضذ ا ص ذن القرذد فذي 

القذذا مين علذذى هذذاا التذذاو    فكيذذ  والذذدال ل بلهذذا تشذذير إلذذى خيانذذة مثكمذذة 

الرجذذل » ألرتهذذا القذذو  المعا  ذذة لإلسذذالم   هو  ذذة وصذذليبية  لإلجهذذاز علذذى 

ذا مذن مرضذس  وتذدب الاج ل   زل   ذا« المر   وده  ال ذوف ان  شذمى  وم 

ذا ألعذد موقذ  (80)في اوصذالس العافيذة  فيبذرز إلذى الثيذا  مذن جد ذد   وخروص 

                                              

ألاليهو  ذذة والماسذذونية تذذدل  - ومذذن قذذبله  صذذزب االتثذذا  والترقذذي - الكمذذاليين إن صذذلة (80)

مرذطمي »عليها قرا ن واماداا ب يذر   بمذا ألذين ذلذ، شذيم اإلسذالم فذي تربيذة صي ذااك 

تماعاتهذا فذي أليذوا . مذن ذلذ،ي ان جمعيذة االتثذا  والترقذي بانذت تعقذد اجصثح «صبرج

بذان وز ذر ماليذة  وقد اليهو  الم تمين لل   ية اإل طالية  وال معياا الماسونية اإل طالية.

االتثا  ن  هو   ا  بما بانت وز ر  المعادف في عهد الكماليين مذن اصذل  هذو ج  وهذي 

 «.خالد  ا   »

 و  و  الشيم ا لة على ذل،  فيقولي

الغامءة من تاد م الم لمين ا دبذوا ألمذا ال  لهذ  مذن شذواهد والا ن  دسوا خما ا هال المتر  

وعرذاألتس بذانوا متذوااقين مذا اإلن ليذز. ومذن ا لذة ذلذ، د   «بمذال اتذاتودك» ب ير  ان

اعترضذذوا علذذى ت ذذلي   م تشذذاد وزاد  ال ادجيذذة البر طانيذذة علذذى ألعذذ  ال ذذواب الذذا ن

ت ذال ااتذراك فمذا  م كذر  هز مة سياسية لإن لترا ألشروا تربيا في مؤتمر لوزان  وعدو

الم ملة من صيك المر  ألوزن عليك  »بان من م تشاد ال ادجية إال ان د  عليه  ألقولسي 
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مذذن مطالذذ  اليهذذو  فذذي فل ذذطين  ومثاولذذة مؤسذذو « عبذذد الثميذذد»ال ذذلطان 

دشذو  ال ذذلطان  والتذذمثير عليذذس ألشذذتى « هرتذذزل»الثربذة الرذذهيونية الثد  ذذة 

 ا واصد من فل طين!ان   ل  اليهو  شبر   المغر اا  فرف  الرجل ألشد 

صربذذة  بتاتود ذذة م ذذتبد   تثكذذ   - ألمقيذذا  الد مقراايذذة والثر ذذة - وهذذي

الشذذع  ألذذر   انمذذس  وتقذذو ل ألغيذذر إدا تذذس. وقذذد قذذاوم الشذذع  التربذذي ألكذذل ممذذا 

  ذتطيا  وقذدم الءذثا ا والشذهداا   فاع ذذا عذن عقيدتذس وتراثذس  ولك ذس است ذذل  

ا امام قو    الثد د وال اد  إلى صين.اخير 

صربذة ذ ليذة تاألعذة  هدامذة  يذر أل ذاا    - ألمقيا  المكذر والثءذاد  - وهي

 الغت الك ير  ولك ها ل  تقدم شيق ا إ  األي ا ذا ألال.

  فلذ  تذرر ألاالنتمذاا «الشذر عة»وبلمة « اإلسالم»لقد صادألت تربيا بلمة 

ا   الذبال  اإلسذالمية فذي إلى اإلسالم  وال االنت اب إلى شر عتس. و ذوم التقذى قذ

  وادا وا تكو ن بيذان جذاما لهذ   واقتذر  ألعءذه  م1969صود  مؤتمر قمة 

  بانذذت تربيذذا فذذي مقدمذذة الذذدول التذذي «جامعذذة الذذدول اإلسذذالمية»ان   ذذمى 

 اد »دفءذذت ذلذذ،  وقالذذتي نثذذن  ولذذة علمانيذذة ال إسذذالمية! وع ذذدما سذذعت 

                                                                                                          

 «الترك القد مة وال د د !! ألين  ولتي

صتذذى « الذذد ن وصيذذد»قذذد تشذذد وا فذذي معاملذذة ال ذذلطان  إن اإلن ليذذز»و قذذول الشذذيم صذذبرجي 

م س ألطذال   فذتعظ  فت تذس فذي    لي علوا«مرطمي بمال»اع زول  ث  ت اهلوا ألعد ذل، ما 

األراد الم لمين!! والرجل ممن ال   د اإلن ليز م لس ولذو جذدوا فذي البذس مذن صيذك إنذس 

فذذي  ذذوم  مذذا ال  هذذدم اإلن ليذذز  - سذذيما ا ألياتذذس وال -  هذذدم مذذن ما  ذذاا اإلسذذالم وا ألياتذذس

انم ذه  وان ذ وا  لموااسذت  ... عام. فلما ثبتت بما تس وقددتس من هال ال هذاا انم ه  في

 «.من ألال نا

 (.179  178  176  174)هوام  الرمثاا « ال كير على م كرج ال عمة»انظري بتاب 
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  ر ذدون ان  تعذاملوا ألالرألذا  إلذى إنشذاا أل ذ، إسذالمي لمذن ال« المال اإلسالمي

مؤس ذذة »دفءذذت ال ذذلطة ان  طلذذ  علذذيه  اسذذ  إسذذالمي  فذذابتمى ألت ذذميتس 

هيقذذة »وصذذين ادا  ان  وضذذا فذذي نظامذذس ااساسذذيي وجذذو  «. فيرذذل الماليذذة

وه ذذذاك بليذذذاا «. الشذذذرعية»اصذذذروا علذذذى صذذذاف بلمذذذة « للرقاألذذذة الشذذذرعية

  اإلسذالمية الم تلمذة م ذل لدداسة الشر عة  دفءت ت ميتها المعهو   في البال

  اج بليذة «بليذة اإللهيذاا»وسذموها « بلية الشذر عة»او « بلية اصول الد ن»

 الالهوا م ل الكلياا في العال  الم يثي. 

فذي « المكذر اإلسذالمي الثذد ك» قول الدبتود مثمد البهذي فذي بتاألذس القذي  

 العلمانيةي « اتاتودك»تقو   صربة 

مكر  ال  ر  هال الثربة التربية إال ألمنها تقليذد إن اج ممكر  قدد قيمة ال»

ل ان الباعذذك عليهذذا «فذذي  يذذر وعذذي»فذذي  يذذر وعذذي للغذذرأليين. وانذذا اقرذذد 

الر بة في ان تكذون تربيذة جذزا ا مذن اودألذا ال مذن آسذيا  وان  كذون لةتذراك 

فيمذذا هذذو ممذذدو  او مذذاموم  بمذذا الذذ   - ال اذذاألا الشذذرقيين - اذذاألا الغذذرأليين

ذذا مذذ فهذذي صربذذة «. م ذذتقبل ال قافذذة فذذي مرذذر»ا صذذاص  بتذذاب لمرذذر  وم 

اندفاعية ال صربة متقد   تت ير  وتقذدد فذي ت يرهذا االصتمذاة ألش رذية اامذة 

 «.او ال ماعة

الياألذذذان جذذذد ا صق ذذذال ان صربتهذذذا الت د د ذذذة قامذذذت علذذذى الت يذذذر   ون »

االنذذدفاع. الياألذذان ةلذذت شذذرقية  ومذذا ذلذذ، تموقذذت علذذى الغذذرب فذذي م ذذال 

 «.عة  وقبل ذل، في الم تما وتماسكس  بم تما لس ش رية ألادز الر ا

اما تربيا  فليو لثربتهذا اذاألا معذروف صتذى اليذومل فذال هذي ألالشذرقية  »



 197 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

في اللثظة التذي  ر ذد ان  ثرضذها «  رألية»وال هي ألالغرألية.   علها الغرب 

 على اإلمعان في البعد عذن اإلسذالم  وال ماعذاا اإلسذالمية  وفذي مقدمذة هذال

« شذذرقية»و  علهذذا  ... ال ماعذذاا الشذذعوب العرأليذذةل انذذس نذذزل أللغتهذذا القذذرآن

 ذذوم  تثذذدث عذذن صءذذادتها المعاصذذر   ألمنهذذا صءذذاد  م ذذتعاد  مذذن الغذذرب  

 «.ليو لها فيس إال التقليد ااعمى!

ولكذذن  ... ان  هذذدم و لغذذي - وبذذاا علذذى ال ماعذذة - مذذن ال ذذهل علذذى المذذر »

ا ان  كون اصيال  في الب االيو من ال هل ان  ب ي. واشد ع  «. ر 

إن تربيا الثد  ة مظهر ت د دها إلغاا الد ن  وفقدان ش رذيتها  وتبعيتهذا »

 .(81)«للغرب الرليبي - في ال ياسة والتوجيس واالقترا  - تبعية مطلقة

الذذذاج لذذذ   ذذذرر لبلذذذدل اقذذذل مذذذن « بمذذذال اتذذذاتودك»هذذذال الثقيقذذذة لثربذذذة 

 غرب  وال األقى لها مكانتها في الشر .ل فل   لثقها ألال«التغر   الكامل»

 فشل العلمانية العرأليةي

وهكذذاا اثبتذذذت العلمانيذذة التربيذذذة إخماقهذذذا إلذذى اليذذذوم  ألذذر   ادتما هذذذا فذذذي 

اصءذذان الغذذرب  ومذذا هذذاا خ ذذرا الشذذر   ولذذ  تذذددك الغذذرب  وعذذذا ا 

  ... العرب  وصالمت إسرا يل عدو العرب والم لمين

التذذي صكمذذت الذذبال  اذذوال عهذذو  االسذذتقالل العرأليذذة « العلمانيذذة»وم لهذذا 

ا ع ذكر  ا  وال دخذاا اقترذا   ا  « العشذر ن»خالل هاا القذرن  لذ  تثقذ  نرذر 

ا تك ولوجي ا  وال وصد   ألل وال تءام  ا سياسذي ا   وال تماسك ا اجتماعي ا  وال تقدم 

 وال انءباا ا اخالقي ا.

                                              

 ثانية. .( ا481  480)ص «المكر اإلسالمي الثد ك» (81)
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  او قذلي فذي  ود هذاي اجل فشلت العلمانية ألوجهيهذاي الليبرالذي واالشذترابي

الدود اليمي ي الليبرالي الراسمالي صين بان االستيرا  من الغرب  وبانت قبلذة 

صكام العربي ل دن وألاد و وواش طن. والذدود الي ذادج االشذترابي ال ذودج  

صين ات س االستيرا  إلذى الشذر   وبانذت قبلذة الثكذام صي قذاي موسذكو وأللغذرا  

بذال الذدود ني ان تثقذ  اهذداف الشذعوب  وان  وألكين. ل  ت تطا العلمانيذة فذي

تطعمه  من جذوع  وتذؤم ه  مذن خذوف  وتقذو ه  مذن ضذع   وتوصذده  مذن 

 فرقة  وت قله  من عال  الت ل  إلى عال  التقدم.

 فشل ال موذ  التون يي 

وبما فشل ال موذ  العلماني التربي المتطرف  وفشلت العلمانيذة فذي الذبال  

وذ  العلمذاني التون ذي المتطذرف فشذال  ذد ع ذا  سذواا العرألية عامة  فشل ال مذ

الطو ل  ام في العهد الثالي الوادث لس  المتتلمذا عليذس  « البودقيبي»في العهد 

ال ا ر على خطس  ألر   ما  فا من ثمن ألاه  لت مي  سلعتس  وترو   علمانيتذس 

  فيمذا الم تر ة على الد ن  المعتد ة على ضمير اامذة. هذاا الذ من الذاج  تبذد

تمتلإل ألس ال  ون من اصراد شرفاا  وما امذتةا ألذس القبذود مذن قتلذى شذهداا  

ومذذا نكلذذت ألذذس ا واا التعذذا   مذذن دجذذال ون ذذاا  ومذذا تعانيذذس اسذذر ب يذذر  مذذن 

جوع  وعرج  وقل ل فهي ال تطع  من جوع  وال تذممن مذن خذوف  وال  قذدد 

ا تكون إلذى مذا  م ذ، اقادألها على مد  د العون إليها  وه   علمون انها اصو  م

الرمذذ   او  قذذي  ااو   خوف ذذا مذذن عقذذاب ال ذذلطة البطاشذذة  التذذي تراقذذ  هذذال 

ااسذذر المثاصذذر   والتذذي إذا مذذا داا انهذذا ابت ذذت ألعذذد عذذرج  او ذهبذذت إلذذى 

ألد لها ان ت ملي من ا ن لهذا هذاا؟ و ذا و ذل  ال و  لتشترج ألع  صاجاتها  فال

ن هذذاا م ذاعد  م ذذس  او مذذن فذذالن او مذن اسذذتطاع التعذذا   ان   طذ  المذذرا  ألذذم
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 عالن؟!

لقذذد قطعذذوا اادصذذام ألذذين األ ذذاا البلذذد الواصذذد  ألذذل ااسذذر  بلهذذا  وو تعذذالى 

ٖ ل} قولي  َۡ َ ل ِي ض ه ۡملأَۡولَ َٰ َۡ ل َ ل َّاملٱأۡلَۡرَحيمي ََِٰتيلٱَوأ وم يللفييلمي  .[75]اانمالي  {َّللَّ

دعا ذذة شذذعبها والثمذذاة إن الدولذذة التذذي صملهذذا و وصملهذذا ال ذذا  م ذذقولية 

هذال  - على صقوقس وبرامتس  وصما ذة صرماتذس وصر اتذس مذن بذل عذدوان عليهذا

الدولة نم ها اصبثت وام ذت هذي اببذر معتذد علذى صرمذاا الشذع   واعظذ  

هات، لثرماتس  واول مال لكرامتس  و دا سوا عذااب لكذل صذر شذر   مذن 

 ت ذذازل عذذن    ذذس او  ألمذذلا فيذذس إذا الذذ  م ذذس ان« ال»األ ا ذذس  وبذذل مذذن  قذذولي 

 شرفس.

  وسادا سير  فرعذون الذاج وصذمس و «فرعونية»لقد تقمرت ش رية 

لفيرۡل}تعذذالى ألقولذذسي  َنلَعىىََّۡنلَعىىَالفيىىيلٱأۡلَلَينَّ ىىيَ َُلأَۡيلََهىىيلشي لَوَجََىى َي لۡر ف  َي لََيَئيفَىىانليلنَۡسَِۡضىى

لَيةَّۡ ل لأَۡ َُيََ ي ۡملَونَۡسَِۡحييۦلةيَسيََ ي ۡم  َ  يح  ه ۡملنِ 
ُۡ لۖلَميَنلم ي ََ {مي ََ ن ىدي ۡفسي بذل مذا . [4]القرذصي ٱۡلث 

ألي ه  وألين فرعون مذن فذر ي ان فرعذون استءذع  اا مذة بذانوا فذي ااصذل 

ا اذذو ال     رألذذاا عذذن المرذذر ين  لذذ   كونذذوا مذذ ه   ولكذذن عاشذذوا أليذذ ه   هذذر 

فرذذادوا مذذ ه . امذذا فراع ذذة تذذونو. فهذذ   ءذذطهدون اهذذل الذذبال  ااصذذليين  

 ألعد الءرألاا. و كيلون له  الءرألاا

وهذذذل ت ذذذتطيا  ولذذذة ان تذذذ ه  ألالشذذذع  وترقذذذى ألذذذس  وتثقذذذ  ل ال مذذذو 

واالز هذذاد  واامذذن واالسذذتقراد  وسذذكي ة الذذ مو  وداصذذة البذذال  ألي مذذا شذذغلها 

الشذا لي ان تقءذذي علذى اا مذذة م ذذس  وتبيذد خءذذرااه   وتعمذي علذذى آثذذاده  

 وان تءذذرب الشذذع  ألعءذذس ألذذبع   وت ذذلط ألعءذذس علذذى ألعذذ ؟! تمعذذل هذذاا



 200 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

ألدل ان تشغل ال ميا ألالعمل ال ا   والب اا للبلد  واالستقامة على الطر    فذي 

ةذذل اخذذو  جامعذذة  ودصذذ  واشذذ ة  صذذ عها إ مذذان واصذذد ألذذاك والذذداد ا خذذر   

ومذ ه  واصذذد م ذتمد مذذن بتذاب وسذذ ة  ذؤمن ألهمذذا الشذع  بلذذس و قدسذذهما  وال 

ذ قدم عليهما شيق ا  م ا دضي ألاك دألا  وألاإلسالم       ا وألمثمذد ا  وألالقرآن إمام 

.  نبي ا ودسوال 

 ومثرقة األ اا الرثو ي

في اول هاا العقذد ااخيذر مذن القذرن العشذر ن  نبهذت فذي ألعذ  مذا بتبذت 

عد ألإصكام و هاا  للرذثو  اإلسذالمية و عاتهذا وشذباألها  فذي ت  « مثرقة»على 

وت ميذا  اب ر من أللد  وألتذدألير مذن القذو  المعا  ذة لإلسذالم وامتذس فذي ال ذاد  

من القو  المؤ د  لهذا فذي الذداخل  مذن العلمذانيين والمتغذرألين  الذا ن  ثملذون 

اسذذماا اهذذل اإلسذذالم  وافكذذاد خرذذوم اإلسذذالم. وبذذان مذذن األذذرز مذذن نمذذا هذذال 

ت كيذل   التذي نكلذت ألاإلسذالميين شذر« تذونو»المثرقة ألثذراد  وصذرص هذو 

الثرمذذاا  مذذن قتذذل وتعذذا   وتشذذر د وسذذ ن ونمذذي وت و ذذا  واسذذتثالل لكذذل

 والمثرماا  من إزها  اادوا  إلى هت، ااعرار.

 ومثرقة للمكر  اإلسالميةي

ومثرقذذة اخذذر  لعلهذذا اق ذذى م هذذا واشذذد هذذوال   لمكذذر الرذذثو  اإلسذذالمية 

نم ذذس  لمثاصذذرتس  ألذذل ل  قذذس واإلجهذذاز عليذذس  ألطر قذذة جد ذذد  االقذذوا عليهذذا 

الم ذذود لعقذذل المذذر      اج م ذذاألا التذذد ن اإل  ذذاألي «ت ميذذ  الم ذذاألا»ع ذذواني 

الموق  لءميرل  المثرك إلدا تس. وبان فءل ال ب  واالألتكاد لهذال المثرقذة 

التذذي ت ررذذت فذذي هذذال المل ذذمة ال د ذذد   وتم  ذذت « تذذونو»ااخيذذر   لدولذذة 

فيها  وألرعت في ت و ا ارا قها  وس تها لمن قلدها  وساد على  دألها  فعليهذا 



 201 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

 قيامة.وزدها ووزد من عمل ألها إلى  وم ال

ولقذذد بتذذ  مذذد ر اإلعذذالم فذذي سذذماد  تذذونو ألالقذذاهر  م ذذا سذذ واا عذذد  فذذي 

القاهر ذذذة   عيذذذ  علذذذى ال ذذذلطاا المرذذذر ة ات اذهذذذا « ااهذذذرام»صذذذثيمة 

وصد  في معال ذة الظذاهر  اإلسذالمية  وهذو اسذلوب ال ألذد « ااسلوب اام ي»

ا  وقذدم م س  ولك س ال  كمي وصذدل فذي العذال   وال  قتلذا الظذاهر  مذن جذاوده

نرذذيثتس الغاليذذة لرجذذال التعلذذي  وال قافذذة واإلعذذالم فذذي مرذذري ان  ثذذاوا صذذاو 

صيذك ال  غ ذي  يرهذا فذي استقرذال شذمفة « ت مي  الم األا»تونو في سياسة 

التطذذرف الذذد  ي. وال ألذذد مذذن إعذذا   ال ظذذر فذذي المؤس ذذاا او اا واا الذذ الث 

عر  وهذذيي التعلذذي   ال بذذاد  التذذي ترذذ ا اافكذذاد والميذذول وااذوا  والمشذذا

واإلعذذالم  وال قافذذة  وهذذي ااسذذلثة المعالذذة فذذي تلذذ، الثذذرب الءذذرو  التذذي 

 ألداا ألالمعل  ألرود  او اخر   وفي أللد آخر.

 فل مة ت مي  الم األاي

ال قافذذذذة العرأليذذذذة اإلسذذذذالمية ألذذذذين ااصذذذذالة »وقذذذذد شذذذذرص ا فذذذذي بتاأل ذذذذا 

ال المؤس ذاا  وهذي   المل مة التي تقوم عليها هذال اا واا او هذ«والمعاصر 

 قرذذدوني م ذذاألا « ت ميذذ  الم ذذاألا»مذذا اسذذمال صكذذام تذذونو ألرذذراصة سياسذذة 

التد ن اإل  األي المتثرك المثذرك. فكذل مذا  ذدعو إلذى تعميذ  اإل مذان ألرسذالة 

اإلسذذالم  ألوصذذ  عقيذذد  وشذذر عة وم هذذا  صيذذا ل وبذذل مذذا  ذذدعو الم ذذل  إلذذى 

والمعا ا  اعدا سل وبذل مذا  ذدل  االعتزاز ألس والغير  عليس  والمواال  اوليا س 

على اصالة الم ل  واستقالل ش ريتس  وتميزل فذر  ا  وتميذز امتذس ألذين اامذ   

ل وبل ما  وصي ألمسذتاذ ة اامذة وشذها اتها علذى ال ذا ل «امة وسط ا»ألوصمها 

وبل ما  ابر ألمر ءذة اامذر ألذالمعروف وال هذي عذن الم كذر  وال رذيثة فذي 
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الربرل وبل ما فيس صك على ال ها  فذي سذبيل و  الد ن  والتواصي ألالث  و

ووجذوب إعذدا  مذا   ذتطاع مذن قذو  إلدهذاب عذدو و وعذدو اامذةل وبذل مذذا 

إلذذى وجذذوب الثكذذ  ألمذذا انذذزل و  ووصذذ  مذذن تربذذس  - ولذذو مذذن ألعيذذد -  شذير

ألالكمر او الظل  او الم ذو   او ألهذا جميع ذال ولذ، مذا  ذومإل إلذى مقاومذة ال ذود 

ولذذو ألكلمذذة صذذ  ع ذذد سذذلطان جذذا رل وبذذل مذذا  ذذدعو إلذذى اصتشذذام واالنثذذراف  

الم لمة والتزامها ألالث ذاب الذاج فرضذس و عليهذا ألمثكمذاا ال رذوص مذن 

ة الرجذال علذى ال  ذاا  بمذا نذص علذى يالقرآن وال  ةل وبل ما  دعو إلى قوام

بذذل ذلذذ،  ... ذلذذ، بتذذاب ول وبذذل مذذا  ثذذاد مذذن  ذذدد اليهذذو   وبيذذد الكذذافر ن

 الس خطر     ان  قاوم  ووألاا     ان  ثاصر.وام 

وألعبذذاد  اخذذر ي   ذذ  ان تطهذذر م ذذاه  التعلذذي  وبتبذذس  وألذذرام  اإلعذذالم  

وا واا ال قافذذة والتوجيذذس والترفيذذس  مذذن بذذل ممذذا  تءذذمن تلذذ، المعذذاني التذذي 

تلذذذ، المؤس ذذذاا واجهزتهذذذا « تمر ذذذي»اشذذذرنا إليهذذذا  ومذذذا شذذذاألهها. ألذذذل   ذذذ  

ألمن اإلسالم هو الثذ   ومذا عذدال هذو البااذل  وانذس  المت وعة من بل ما  وصي

صراا و الم تقي   وما عدال سبل فيها هد  وضذالل  وصذواب وخطذم. فذإن 

انذس  - المشذدو  إلذى القذرآن وال ذ ة وفهذ  سذل  اامذة - اخطر ما  مرزل التذد ن

ى}«! الثقيقذة المطلقذة»  شإل عقلية تؤمن ألمنهذا تملذ، وصذدها  َۡ يلَيَلَّلدَلٱۡلَحىفََثىيذَال َ لُ 

ُ ل لََٰ    وهاا اصل التعر  وجرثومتس![32] ونوي  {ٱلضَّ

 تباعس في المرصلة ال د د ي ان نغر  في نمو  الشذع اوالم ه  المطلوب 

ل فلي ت ه ذاك صقيقذة ألذإاال   «ن بية الثقا  »ما سمول  - وأل اصة ال اشقة -

قذة  او فذي إنما ه اك صقيقة لد  هاا الش ص  او تل، ال ماعة  او فذي هذال البي

ذل، العرر. وقد تكون هال الثقيقذة نم ذها اسذطود  زا مذة لذد  شذ ص آخذر  
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 او جماعة اخر   او في أليقة اخر   او عرر آخر.

اي إن التوصيد صقيقة ال د   فيها   لت عليها المطذر    قد تقول ألرمت، م لم 

 ا العقل  و ل عليها الوصي. ولكن ال رذراني  قذول ألالت ليذك  وان وهو ل علي

ثالك ثالثة. واله دوسي  قول ا لهذة  وان اإللذس قذد  ثذل فذي ألعذ  الثيوانذاا 

بالبقر   او ألع  ال بال  او ألعذ  اانهذاد. فمذا الذاج   عذل قولذ، اولذى مذن 

 تباع من    ه ؟!قوله ؟ و عواك اص  من  عاو ه ؟ و   ، اصر  ألاال

اي ان مثمذذد ا دسذول و  وان القذذرآن الم ذزل عليذذس  وقذد تذر  ألرذذمت، م ذلم 

ي من ع ذد و. ولكذن ه ذاك آخذر ن مذن هبالم و  وان الشر عة التي جاا ألها 

اصذذذثاب اا  ذذذان الم المذذذة  او ممذذذن ال  ذذذد  ون ألذذذد ن   رفءذذذون هذذذاا بلذذذس  

دا ذذس وبتاألذذس و عوتذذس وشذذر عتس اقاو ذذل اخذذر . ولكذذل  و قولذذون فذذي مثمذذد

ووجهتذذس وا لتذذس التذذي   ذذت د إليهذذا. فذذال  اعذذي للغءذذ  مذذن هذذؤالا وال لإلنكذذاد 

عليه   فمن  ددج؟! لعل ما تث بس الث  الاج ال د ذ  فيذس   كذون هذو البااذل 

 الاج ال د   فيس!

ان ألعد هال الثيذا  المانيذة صيذا  اخذر    - ألثك  ثقافت، اإلسالمية - وقد تر 

بذذل نمذذو مذذا ب ذذبت   ىفيهذذا الذذدواو ن  وتذذوفز ن  وت تشذذر ت رذذ  فيهذذا المذذوا

ا. ولكذن ه ذاك آخذر ن   ظذرون  وتكافم ألمذا عملذت  ثواأل ذا او عقاأل ذا  ج ذة او نذاد 

إلى الثيا  ااخر  نظر  مغذا ر   فيقولذون ألت اسذم اادوا   او ألبعذك دوصذي 

ال مكان فيس ل عي  ص ي  وال لعااب ما ج. ألل  وجذد مذن ال  ذؤمن ألذا خر  وال 

ط  ألل من ال  ؤمن ألالد ن من اصلس  و رال اباوألة اخترعها اا  يذاا ألال لو  ق

إللهذذاا المقذذراا  او الثكذذام لت ذذد ر المثكذذومين  و ذذر  ون مذذا قالذذس الميل ذذوف 

الما جي ليو صذواأل ا ان و خلذ  اإلن ذان  ألذل الرذواب ان اإلن ذان هذو الذاج 
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وا بيذا ه   ألذل  خل  و! وليو الاج  قول م ل تل، المقوالا مذن عذوام ال ذا 

من خاصة م قمذيه  وا ألذا ه  وفالسذمته   فكيذ  تذر  قذول هذؤالا ألذااال  بلذس  

 الث  المبين؟! - وصدل - وقول، انت هو

إن الاج  لي  أل، ا ها الم ق  المررجي ان تت   ألرصاألة ااف   وت ظر إلذى 

ا ن ذذبية»ألث ذذبانها  - مهمذذا بذذان مرذذددها - الثقذذا   ت تلذذ  ألذذاختالف « امذذود 

 ان والمكان واإلن ان!الزم

او «ي ااصذذولية اإلسذذالمية»هذذاا هذذو المقرذذو  مذذن المعربذذة ال د ذذد  مذذا 

« ال وف ذذطا ية»معربذذة التشذذكي، فذذي ااصذذول وت ميذذ  الم ذذاألا! إنهذذا فل ذذمة 

عا ا من جد د  تر د ان تمذرر نم ذها علذى امذة اإلسذالم. وهذي تملذ، سذي  

لذذيثل  ألذس  وهذذوي ااجهذذز   المعذز وذهبذذس  وتملذ، مذذا ال  ملكذس المعذذز  ولذذ   كذن

 المقتدد  في التعلي  واإلعالم وال قافة.

والمعربة الكبر  اليوم فذي تذونو  بمذا هذي فذي ألذال  عرأليذة قلذدتها  هذيي 

معربذذذة التعلذذذي   وتمر غذذذس مذذذن بذذذل مذذذا   شذذذإل الذذذرو  اإلسذذذالمية  والعقليذذذة 

اإلسذذذالمية  وال م ذذذية اإلسذذذالمية  وتهيقذذذة م ذذذاا فكذذذرج ونم ذذذي جد ذذذد   قبذذذل 

او « العولمذة»ما اليهذو   وال ءذوع إلسذرا يل  واالنث ذاا لهيم ذة « التطبيا»

ألما  ثملذس مذن اصقذا  علي ذا  واامذاع  - بما   مونس - «ال ظام العالمي ال د د»

في ا  واست ماف أل ا  وإذالل لكرامت ا  وسذل  لهو ت ذا  بمذا لم ذ ا ذلذ، فذي بذل 

رسذذذ،  إلذذذى قءذذذية لذذذى قءذذذية البوسذذذ ة والهإقءذذذا انا مذذذن قءذذذية فل ذذذطين  

 بوسوفا  إلى قءية بشمير.

ولذذذ   قذذذ  اامذذذر ع ذذذد تمر ذذذي الم ذذذاه  والكتذذذ  مذذذن اإلسذذذالم اإل  ذذذاألي 
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  فقد  عور المدد  المؤمن نقص الم اه  وقرذود الكتذاب  ألمذا (82)المثرك

 ب ذذس مذذن دو   ومذذا  شذذيعس مذذن فكذذر  ومذذا  ذذدل عليذذس مذذن سذذلوك. ولهذذاا بانذذت 

والمعاهذذد والمؤس ذذاا التعليميذذة مذذن  ال طذذو  الالزمذذة هذذي تمر ذذي المذذداد 

الع اصر اإلسالمية الملتزمة  وإقامة ماألثة بماألثة القلعذة المشذهود   لهذؤالا 

لي لذوا  - بما األعدوا عذن اإلعذالم بلذس - ألإألعا ه  عن التعلي  بلس« ااصوليين»

للم ذذذافقين والوصذذذوليين والعلمذذذانيين والمتغذذذرألين  ليم ذذذدوا فذذذي اادر ألعذذذد 

ولذذوا وجهذذة ال يذذل مذذن الم ذذ د إلذذى الم ذذر  وال ذذي ما  ومذذن إصذذالصها  و ث

تالو  القرآن إلى قراا  القرص  ومن الثماسة لإلسالم وال ها  إلذى الثماسذة 

للكر  وال وا ج  ومن اصترام اهل العل  والتقو  وال ها  إلى تم يد اهل الغ ذاا 

 والرقص والتم يل. وألال، ت تل القي   وتءطرب المواز ن.

ال يذذل «   ذذل مذذم»ذلذذ، بلذذس واضذذح جلذذي لكذذل ذج عي ذذيني  والهذذدف مذذن

الثاضر  وااجيال القا مة  وص ا إسالم زا   لها  ال صلة لس ألإسالم القذرآن 

الثكومذذاا علذذى قذذدها  « تمرذذلس».. إسذذالم . وال ذذ ة  وال ألإسذذالم سذذل  اامذذة

مذذا  شذذاا عملذذس  مذذن القطذذا واللرذذ   والثذذاف « مقذذص الرقيذذ »و عمذذل فيذذس 

. صتى  ظهر إسذالم مم ذوا بمذا  ر ذد هذو ان (83)التقد   والتمخيرواإلضافة  و

  كون.

                                              

على  داسذة نرذوص  - او تكا  - جعلت ألرام  الترألية الد  ية في التعلي  العام مقترر  (82)

مؤلماا من ال عالقة له  ألاإلسالم م لي مثمد سعيد العشماوج وص ن تتعل  ألاإلسالم من 

جعلت البرنام  فذي  «التي ل   ب  م ها إال االس »م الهما. وفي ال امعة الز تونية ص مي وا

م لي « إشكالياا» العلوم الشرعية تكا  تقترر على م موعة من الم ا ل التي ع ونت ألـ

 كالياا القرآن  وما شاألس ذل، من الع او ن.إشكالية الوصي  إشكالياا ال  ة  إش

 .(178 - 174ص)« ال قافة العرألية اإلسالمية ألين ااصالة والمعاصر »انظري بتاأل ا  (83)
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عملية م م اإلسالم في عقا دل  وفذي شذرا عس  وفذي  - ب  بلمت هال العملية

الدولة التون ية مذن المليذاداا  ومذن ال هذو  وااوقذاا  ثذ  مذن الذدماا  - قيمس

والك يذذر ومذذا زالذذت واادوا   ومذذن الثرمذذاا والثر ذذاا؟! لقذذد بلمذذت الك يذذر 

. فهذذل ن ثذذت ال ذذلطة الغاشذذمة فذذي تغييذذر ابيعذذة   ثذذ  تكلذذ تكلذذ  ثذذ  تكلذذ 

 الشع  التون ي الم ل  إلى شع  آخر؟ 

ألد ان  كون لهاا ألع  ااثر في ألعذ  ال ذا   مذن  يذر شذ،  فاإلن ذان  ال

 ذذ  سذذيما إذا ب   ألمذذا  قذذرا ومذذا   ذذما ومذذا  شذذاهد  وال - شذذاا ام األذذى -  تذذمثر

اصة ااامال في المداد . ولكذن فطذر  و فذي ال ذا . وصقذا   واستمر  وأل 

اإلسالم ال الد  في القذرآن وال ذ ة  ومواد  هذا فذي عقذول الم ذلمين ونموسذه   

ووجو  افرا  من العلماا  م لون الطا مذة القا مذة علذى الثذ  إلذى قيذام ال ذاعة  

ميمية. وبذال، بل اولق،  شوا على العلمانيين خطته  ال ه مية  وفل مته  الت 

ما  دخل على اهل تونو من الق واا المءا ية  وال تمل، ال لطة لس  فع ذا  فهذ  

  هدمون وو  ب ي  وه   ميتون وو  ثيي  ولن  غل  الم لو  ال ال ! 

 مثرقة للثر ة وااصرادي

ل   ق  االضطها  والت كيل على األ اا الرذثو  اإلسذالمية  وال علذى صملذة 

ية  ألل تعد  ذل، إلى بل ااصراد وصملة المكذر الثذر صتذى مذن المكر  اإلسالم

ذا لل ظذام الثذاب   الليبراليين ومذن  يذر المتذد  ين. فكذل مذن دفذا صذوت ا معادض 

وسياستس  وبل من األد  دا  ا م الم ا لس  ألذل بذل مذن صدثتذس نم ذس ألذال، وإن لذ  

صذدث علذى  عل س لل ا   فإن مريرل  كون المثاب  وال  ن والتعا  ! هاا ما 

د ذذيو صذذزب الذذد مقراايين االشذذترابيين  « مثمذذد مواعذذد » سذذبيل الماثذذل لذذـ

د  نيتذذس فذذي ألذذالذذاج ا« المرزوقذذي»مذذن  عذذا  صقذذو  اإلن ذذان  و« ب ذذيلة»و
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يح لر اسة الدولة  فكان من الغد فذي ال ذ ن. وبذل هذؤالا و يذره  ب يذر شالتر

ان  ضذيق ا شذد د ا  ه  من الليبراليين ااصراد. وقد ضا  ال ا  ألهاا الوضا ال 

مثمذذد »وهذذو مذذا ةهذذر فذذي مقذذال شذذهير لشذذيم ال ذذامعيين التون ذذيين الذذدبتود 

م  ألذين 1999مذن مذاد  عذام  30ألتاد م « الثيا »بتبس أل ر د   (84)«الطالبي

فيس مثرقة الثر ة في تونو التي االت جميا ال ذا  علذى اخذتالف توجهذاته  

 المكر ة وال ياسية. ومما قالس في ذل،ي

ثظذذة ع ذذد وضذذع ا ألتذذونوي تشذذر عات ا جيذذد   نبذذاهي ألهذذا  و ث ذذدنا ل قذذ  ل

تؤبد ذلذ، وسذا ل ا اإلعالميذة  التذي بلهذا  م تمتعليها الغير  صتى الغرب  بما ال

أليذذد ال ذذلطة وتثذذت مراقبتهذذا التذذي ال تتذذرك صرف ذذا   طذذ  إال وداقبذذت م ادجذذس 

ا  ا الذاج ألدقة  و واخلس ألر بة. وبذال، وضذع ا االقترذا ج  فهذو ألال  ذبة لمءذ

ي امذذا وضذذع ا المكذذرج فهذذو مقبذذل علذذى المذذوا وفذذي  ن تمذذي إليذذس  ايذذ  إجمذذاال 

تكذذو ن ال معيذذاا إال ار ذذ  االصتءذذاد. قذذانون ال معيذذاا ال   ذذمح عملي ذذا أل

إال لغيذر المشذبول فذيه   وبذل ممكذر صذر م ذتقل مشذبول فيذس  ىألرخرة ال تعطذ

 م بق ا صتى  قوم الدليل على خالف ذل،.

ممكذذر ملم ذذا ل شذذر م لذذة  ال   ذذل  لذذس وصذذل ألإ ذذداع الملذذ  فذذي فذذإذا مذذا قذذدم ال

المرلثة الم ترة التي ت ل  دخص ال شر  وما  ام ليو لس وصذل  فذال  ليذل 

وهذذو مذذا  ت ذذافى مذذا صر ذذة  -  ف  بذذت ان قذذدم ملم ذذا البتذذة  فذذال   ذذاب ال ألذذالر

دم نذس قذاوال ألالقبول  فال   ذتطيا نشذر الم لذة  ولذيو لذس  ليذل   بذت  - التعبير

                                              

ليبرالي صر  ثظى ألاصترام ببير لد  بل الم قمذين فذي تذونو  وهذو وإن لذ   كذن ممذ ال   (84)

 ذذدل علذذى ان االضذذطها  للرذثو  اإلسذذالمية  فإنذذس  م ذذل الءذذمير الثذذر فذي تذذونو  ممذذا 

 وانتهاك صقو  اإلن ان في هاا البلد اال ال ميا ول   قترر على فقة  ون اخر .
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هذاا صر ذة الرذثافة وال شذر.  يك إنس لذيو ع ذدل مذا   بذت ذلذ،! ن ذمملم ا  صي

  وهاا ما عذرر لذي «بت  الثيل»ونثن قوم عرف ا ألتملي  بت  فقهية ت مى 

ع دما تقدمت  ما جملة من الذزمالا  بلهذ  مذن ال ذامعيين المرمذوقين  ألطلذ  

فلذ  تولذد « المقاصذد»ل شر م لة تهت  ألت د د المكر اإلسالمي  اخترنذا لهذا اسذ  

 الطل  ما  ز د على عشر س واا.إلى اليوم  وقد مر على هاا 

ألال إاالة  فلقذد أللذي اليذوم اامذر ألال ذامعي والممكذر التون ذي ألثيذك اصذبح 

ذذا فذذي وضذذا ال ذذميس ذذا  اج فذذي وضذذا المث ذذود المذذول تمام  عليذذس  فهذذو ال  ىفقه 

  ذذتطيا ان  قذذرا بتاأل ذذا  يذذر مذذرخص فذذي  خولذذس إلذذى تذذونو. وبذذال، ألال  ذذبة 

  ذذبة لمعذادر الكتذذاب  ال  عذرر فيهذذا للم ذالا والرذث  بلهذذا. وبذال، ألال

شيا ال   ءا للمراقبة م بق ا. فكي   كون اإلنتا  المعرفي في هذال الرذود  

أل امعات ا  والمرا د والمراجا بلها ت ءا لمراقبة موة  اقل مذا  قذال فيذسي 

إنس ليو مذن اهذل المكذر وال   تمذي إلذى ال امعذة أل  ذ ؟ وهذاا الموةذ  الذاج 

 ن وبذل ال ذذامعيين  مذرر مراقبتذذس علذيه  فذذي مرصلذذة ال و هذذين بذل الممكذذر ذ

 اإلنتذذا  المعرفذذي  فذذال   شذذر لهذذ  شذذيا وال  عذذرر فذذي ااسذذوا  إال إذا مذذا

جامعيذة نوقشذت امذام ل  ذة مكونذة مذن  سدخص فيس  ولو بان التملي  ااروصذ

خم ة اعءاا بله  ابماا من اهذل االخترذاص  م ثذوا اااروصذة ألاإلجمذاع 

ما وقذا لذي  ع ذدما داسذت ل  ذة ناقشذت ااروصذة ال ذيد  دتبة ص ن جد ا. هاا 

وم عذت اااروصذذة « الذر   فذي الثءذاد  اإلسذالمية»صذول « آمذال القرامذي»

من ال شر  ألالطر  المملوفة التي تعتمذد الثيذل المقهيذة التذي ودث اهذا عذن آألا  ذا 

واجذذدا نا  فلذذ  اشذذعر ع ذذدها قذذط فذذي بامذذل صيذذاتي وقذذد ت ذذاوزا إذ ذاك سذذن 

ال ذذبعين  ألذذال اببذذر   هي  ذذي و ذذال ي و ثتقرنذذي و ذذدو  برامتذذي ال ام ذذة و
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وبرامة جامعتي التي اسهمت في تمسي ها واعطيتها مه تذي  موةذ  اصذون 

ل اني عن وصمس ألما   تث   فهذو الذاج  مذرر دقاألتذس علذى ال امعذة وعلذى 

المكر  ألمراقبة مرا د المعرفذة  وإنتذا  المعرفذة  ونشذر المعرفذة. هذال صر ذة 

 والممكر في وا ي وأللدج! ما العمل؟ ال امعي

ن ب ا المكر ة هذاجرا ومذا زالذت تهذاجر إلذى ال ذاد   إلذى الغذرب  صيذك 

ت د صر ة المكر والتعبير. ه اك ال  ا  من االسذتبالل  وتثميذ  اافكذاد  وقلذ  

الممكر ن إلى قطعان   وقه  موة  فذي الداخليذة  هذو ا مذر الزاجذر   ذدو  

 لوم الم ق   في هال الثالة  إذا ما ل م إلى الغرب أل  ذدل برامته   وس ا. فمن 

وفكذذرل فذذي صالذذة االضذذطراد؟ ه ذذاك ال    ذذر نم ذذس  وال    ذذرل المكذذر  وال 

   ذذرل إال وا ذذس. ه ذذاك   ذذد الكرامذذة واالامق ذذان واالسذذتقراد  في ذذت  و ميذذد. 

لكن ليو هذاا هذو الثذل. الثذل مهمذا بانذت التكذالي  ومهمذا بذان الذ من  جهذا  

 مكر  ا  بل على قدد استطاعتس  اخل اواان ا.م

 الرع  الدا  ي

والعلمانيذذة التون ذذية تعذذي  فذذي دعذذ   ا ذذ   واول مذذا  رعبهذذا هذذوي شذذع  

تونو نم س. إنها تعل  علذ  اليقذيني انهذا تقذو  الشذع  ألذر   انمذس  وتوجهذس إلذى 

 يذذر مذذا  ر ذذد  وتعمذذل علذذى تغييذذر هو تذذس  وتثو ذذل ش رذذيتس  وإلغذذاا تراثذذس 

اجس من    س الاج آمن ألس وتغلغل في اعماقس  فهي لهذاا تثذاول ان تغ ذل وإخر

م ذذس  وان ت  ذذيس نم ذذس  وان تلهيذذس عذذن ذاتذذس  وان تعزلذذس عذذن بذذل مذذا  ذذابرل 

ألاإلسذذالم الثذذ   وإسذذالم اامذذة  وإسذذالم القذذرآن وال ذذ ة  وإسذذالم الرذذثاألة 

فذذرر  والتذذاألعين. وفذذي سذذبيل هذذال الغا ذذة الشذذر ر  تثذذاول ال ذذلطة التون ذذية

الثرذذاد المكذذرج علذذى الشذذع  التون ذذي  وإ ذذال  ال وافذذا التذذي تهذذ  م هذذا 
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ن ماا اافكاد  ود ا  ال قافاا المعادضذة  وم ذا اج بتذاب إسذالمي م ذال  

من الدخول إلى تونو  وبال، اج م لة إسذالمية  او نشذر  إسذالمية  او م لذة 

اج عذال  او او جر د  تتثدث عن تونو أل قد مذن قر ذ  او ألعيذد  وم ذا  خذول 

ممكر او  اعية م ل  صر    تطيا ان  قول بلمة واصذد  فذي  يذر االت ذال الذاج 

 تمرضس الدولة.

ألكذل  - والواقا ان ال لطة مهما تثاول ذل، وتبال فيس ما تبال  فلن ت ذتطيا

سذذ ن الشذذع  بلذذس فذذي  - قوتهذذا وجبروتهذذا وإمكاناتهذذا الم ذذ ر  ا راضذذها

 لمبدل ومماهيمها المغلواة.فكرها الم يم  و   ها ا« زنزانة»

ق ذذذا  »الذذذاج  قذذذدم مذذذن « الشذذذر عة والثيذذذا »وص ذذذب ا ان نعلذذذ  ان ألرنذذذام  

مذن األ ذاا تذونو « مددسذة واسذعة»في قطر  م ذاا بذل اصذد  بذون « ال ز ر 

بلها  تترقبس وتتلما عليس  وتمخا م س اإلسالم الوسطي الم ت ير. وال ذلطة تعلذ  

ك هذا لذ  ت ذتطيا ان تقذدم او تذؤخر امذام ذل، ص  العل  عن ار ذ  عمال هذا  ول

هال البلية ال ازلة  والراعقة الها لة. وماذا  مكذن ان تمعذل؟ هذل ترذدد اوامذر 

 وقراداا تثرم على ال ا  است دام التلمازاا في ذل، الوقت؟

لقد فاجمته  هال المريبة من صيذك ال  شذعرون. لقذد سذ وا ان العذال  تقذادب 

ا  ال. وإن عزل شع  عزال  بذامال  لذ   عذد ممك  ذصتى اصبح قر ة واصد  بما  ق

 بما  ترود عتا  المراعين  واغا  ال الاين.

إن فرعذذون وهامذذان وج و همذذا وقمذذوا مكتذذوفين  ولذذ    ذذتطيعوا ان  معذذال 

لشيق ا  امام هاا الروا ال اا  ألالث   وصد  و العظي   إذ  قولي  ِيف  لةَۡقى ُۡ } َى

ل ي  ُ لفَيَلَعلَ ل يٱۡلَح ُي طي ُٞلٱۡلََِٰ  .[18]اانبيااي  {ۡدَمُۡ  ۖلفَنيذَالي ََّلَزايي
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إن صوت ا  رتما ألاإلسالم  و  ل ل ألالقرآن  و ثتمي ألال  ة  و رتكذز علذى 

إجمذذاع اامذذة المعرذذومةي جذذد ر ألذذمن  رعذذ  العلمذذانيين الذذواه ين  وان  رعذذد 

ضذع  مذن افرا ره   و دعه  خا رج القو   مثط  ااعراب. فليو ه ذاك 

يل}جهتس ألالث ي الباال إذا وا لفَأَمَّ َ فَىيَ ن لج  َيت  ِۡ لٱلزَّ َىد لفَيَى ىيلَمىيلنَُفَى   لٱلَوأَمَّ َُّىيَسلفَيَۡثو ىث 

ل َي   .[17 ]الرعدي {فييلٱأۡلَۡر

 المءيثة امام العال ي

اض  إلى ذلذ، فءذيثة هذاا ال ظذام المتملذس المت بذر عذل شذعبس  الم ذت   

ألكل القوانين  والثقو  والثر اا  امام العال  بلس  بما شذهدا ألذال، م ظمذاا 

صقذذو  اإلن ذذان  وم ظمذذة العمذذو الدوليذذة  فذذي تقذذاد ر م ذذهبة ممرذذلة  صافلذذة 

ايلذذذة ألالوقذذذا ا  مشذذذثونة ألااسذذذماا والتذذذواد م واادقذذذام. فقذذذد ةلذذذت تذذذونو 

ال ذذ واا العشذذر ااخيذذر  تترذذدد تقذذاد ر هذذال الم ظمذذاا فذذي انتهذذاك صقذذو  

ا على نطا  عالمي  وهذو  ا شهير  اإلن ان وممادسة التعا   صتى  دا ذل، امر 

م أل  ذوب 1998ما ابدل مد ر م ظمة العمو الدوليذة فذي مؤتمرهذا العذالمي سذ ة 

إن تذونو اصذبثت »إفر قيا  صي ما خطذ  قذا ال  فذي اسذلوب سذاخر مذا مع ذالي 

ذا فذي  في العال  الم ال ااعلذى  لذيو فقذط فذي انتهذاك صقذو  اإلن ذان  ألذل ا ء 

 «.التثيل إلخماا ذل، االنتهاك والظهود ألمظهر المثاف  على تل، الثقو 

وإن بانت تلذ، التقذاد ر والوثذا   الك يذر  المتعلقذة ألانتهذاك صقذو  اإلن ذان 

ألل ودألمذا ا الف فذي صذمثاتها   في تونو تبلي العشراا في عد ها  والمقاا

 فإن ا نقتط  م ها على سبيل الم ال ال رين التالييني

ألتذاد م  MDE 92/04/30جاا في تقر ر م ظمة العمو الدوليذة وثيقذة دقذ   -1
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تذذونوي االعتقذذال االنعزالذذي الممتذذد »تثذذت ع ذذواني  م1992مذذاد  عذذام 

قيذذذة علذذذى الذذذر   مذذذن مرذذذا قة تذذذونو علذذذى اتما»مذذذا نرذذذسي « والتعذذذا  

  فإن م ظمة العمو الدوليذة مذا ألرصذت تشذعر م1988م اهءة التعا   عام 

ألاالنزعذذا  أل ذذب  عذذد  صذذاالا التعذذا   التذذي األلغذذت ألهذذا خذذالل عذذامي 

 «.م1989  1988

 م1990ا لذول عذام  وقد وصمت الم ظمة في تقر رها الرا د في سذبتمبر/ -2

دقذ  الوثيقذة »« تونوي مل ص ألواعك قل  م ظمة العمذو الدوليذة»ألع واني 

90/03/30 MDE» ا مذذذن تلذذذ، الثذذذاالا التذذذي زعذذذ  فيهذذذا دوصذذذمت عذذذ  

تعرر المعتقلين ال ياسيين للتعا   وسوا المعاملة  ومن أليذ ه  اشذ اص 

صذزب »وآخذرون مذن اعءذاا « ال هءة»مشتبس في عءو ته  في صربة 

ذا مذا ألذذد. «العمذال الشذيوعي التون ذذي مذن شذذيوع  اوممذا اقلذ  الم ظمذذة ا ء 

 - علذذى ااقذذل - لمعتقلذذين  يذذر ال ياسذذيين  و بذذدو ان ثالثذذة مذذ ه تعذذا   ا

توفوا في ةروف مر بة خالل المتر  المشذاد إليهذا  وتشذعر الم ظمذة ألبذالي 

عذذن تطبيذذ  المز ذذد مذذن  -  بذذدو فيمذذا - القلذذ  لتقذذاعو الثكومذذة التون ذذية

الءماناا ضد التعذا   م ذا ترذد قها علذى اتماقيذة م اهءذة التعذا  . ألذل 

عكو  فلقد  األت الثكومذة التون ذية علذى إنكذاد ان صذاالا التعذا   على ال

 200لي ت م ذر  صذوا ث م مذر  ي ولذد  م ظمذة العمذو الدوليذة اب ذر مذن 

شذذها   تميذذد ألذذإنزال التعذذا   ألذذالمعتقلين  وقذذد ا لذذى ألهذذا معتقلذذون سذذاألقون  

واقذذادب المعتقلذذين  ومثذذامون واابذذاا وشذذهو  البذذوا عذذدم ذبذذر اسذذما ه  

ان  قب  عليه  او  تعرضوا للمءا قة مذن قبذل ال ذلطاا  ومذن  خوف ا من

أليذذ ه  اعءذذاا او مؤ ذذدون سذذاألقون للثذذزب الثذذاب   فءذذال  عذذن اشذذ اص 
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ا مذذا ذبذذرا  م ذذتقلين  وآخذذر ن مذذن مؤ ذذدج اصذذزاب المعادضذذة. وب يذذر 

 يذذر « اصذذوليون إسذذالميون»ال ذذلطاا التون ذذية ان اج شذذها    ذذدلي ألهذذا 

اا الا ن وقعوا على الشذها اا الطبيذة هذ  مذن جد ر  ألالترد    وان اااب

  وان الم ظمذذاا  يذذر الثكوميذذة المع يذذذة «المتعذذاامين مذذا ااصذذوليين»

وممذذا  قلذذ  م ظمذذة العمذذو «.  تالعذذ  ألهذذا ااصذذوليون»ألثقذذو  اإلن ذذان 

الدولية ان الثكومة التون ية تتعلل ألهذال الترذر ثاا لت مذي تقاع ذها عذن 

ة فذي اال عذاااا الك يذر  التذي تميذد ألتعذا   القيام ألتثقيقذاا م اسذبة ونز هذ

 المعتقلين في تونو وإساا  معاملته .

 MDE 92/02/30جذذذاا فذذذي تقر ذذذر م ظمذذذة العمذذذو الدوليذذذة  وثيقذذذة دقذذذ ي  -3

تذذذونوي ضذذذذثا ا »تثذذذت ع ذذذواني  م1993مذذذن  ونيذذذو عذذذام  3ألتذذذاد مي 

 ما نرسي« المءا قاا والتعا   وال  ون من ال  اا

  ةلذذت سذذيد  فذذي ال ام ذذة وال الثذذين تكاألذذد م1992  1991ف ذذالل عذذامي 

التعا   وسوا المعاملة والمءا قة الم ذتمر  صتذى تمك ذت فذي نها ذة المطذاف 

مذذن مغذذا د  الذذبال   وهذذ  ام ل الثذذة اامذذال وزوجذذة اصذذد الع اصذذر البذذادز  فذذي 

وقذذد ابذذد ألعذذ  ااابذذاا المت ررذذين فذذي عذذال  ضذذثا ا «. ال هءذذة»صربذذة 

ا لهذا« ا ا القمذا فذي الم مذىجمعية ضث»التعا   في   - التذي تت ذا ألذاد و مقذر 

ابد ان تل، ال يد  ال تزال تعاني إلى اليوم من شلل جز ي في ذداعهذا اليم ذى  

وذل، أل ذب  تعليقهذا مذن معرذميها لمتذراا او لذة علذى مذا  بذدو  وان صالتهذا 

 ال  مانية تؤبد ما ا عتس من التعا  . وتروج ال يد  ما باألدتس قا لةي

ذا 1991آزاد عام  ا ماد /م » م  وألعد ان  ا د زوجذي تذونو  بذان لزام 

علذذي ان اتوجذذس علذذى وزاد  الداخليذذة ثذذالث مذذراا اسذذبوعي ا إلثبذذاا وجذذو ج  
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ا ما استمر اصت ذازج ايلذة  فكانوا  ثت زون ي عد  ساعاا في بل مر   وب ير 

 ذي ال اليوم. وبانوا   ملون ي عن مكان زوجي  وال  ردقون ي ع دما اقولي إن

اعرف فيهد ون ي. وفي مراا عد د   اجبروني على خلا الث اب  وامرونذي 

ألذذمن االذذ  الطذذال  مذذن زوجذذي  بمذذا جر ونذذي مذذن مالأل ذذي وهذذد وا ألإ ذذاا ي 

آب عذذام  ج  ذي ا  واعتذدوا علذي ألالءذرب. وفذذي إصذد  المذراا فذي ا  ذطو/

  اصت زوني اوال اليوم  وجر وني من مالأل ذي امذام عذد  مذن دجذال 1992

شراة وشرايتين  فءال  عذن اخذي الذاج بذان ألرذثبتي. ثذ  جذااوا ألمعتقذل ال

إلذى الغرفذة  وقذالواي إنهذ  سذوف   علونذس « ال هءذة»آخر من اعءاا صربذة 

 غترب ي. ث  اخاوا  طمقون لمافذاا التبذي فذي اعءذا ي الت اسذلية  ألي مذا ام ذ، 

شذذرايان أليذذدج وام ذذكت شذذراية ألراسذذي. ألعذذد ذلذذ، علقذذوني مذذن معرذذمي 

ا  ءذذرألوني علذذى جميذذا اجذذزاا ج ذذمي فك ذذروا ذداعذذي اليم ذذى. ثذذ  وداصذذو

االقوا سراصي في وقت متمخر من م اا ذل، اليوم  فتوجهذت إلذى الم تشذمى. 

وع ذذدما عذذدا مذذر  اخذذر  ألعذذد ثالثذذة ا ذذام إلثبذذاا وجذذو ج بالمعتذذا   األلغذذته  

ألذذذمن ي اترذذذلت ألمصذذذد المثذذذامين وقذذذدمت شذذذكو  قانونيذذذة  فذذذممروني أل ذذذث  

فذذإن ي سذذوف اتعذذرر لال ترذذاب  وع د ذذا توجذذس إلذذي تهمذذة  الشذذكو  وإال

 «.الزنا

وألعد ذل،  اقامت ال يد  ما عا لتها  فعانى ألع  افرا ها ه  ا خرون مذن 

ص وف المءا قاا والمعاملة ال ذيقةل انهذ  آووهذا هذي واامالهذا. بمذا اعتقذل 

ا وعومذل معاملذة سذيقة. وألعذد ت ن  ذا دا ال ذيد  تذونو  اعتقلذا شقيقها مراد 

 شقيقتها ا ء ا عد  مراا  وزعمت انها تعرضت للتعا   واإل ااا ال   ي.

 ذا دا تذونو فذي « ال هءذة»ودوا زوجة عءو آخر ألذادز فذي صربذة 
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   تماصيل مث تها لم ظمة العمو الدولية  قالتيم1991عام 

  واقتذذا وني إلذذى م1991ا لذذول عذذام  مذذن سذذبتمبر/ 4قبءذذوا علذذي  ذذوم » 

امرونذي ألذمن اخلذا  طذاا داسذي وسذملوني عذن مكذان وزاد  الداخلي  وه اك 

وجو  زوجي. وع دما خلعت  طاا الرا  قالوا ليي اخلعي مالأل ذ،  ولك  ذي 

دفءذذت فمخذذاوا  مزقونهذذا  بمذذا مزقذذوا مالأل ذذي الداخليذذة فيمذذا عذذدا ال ذذروال  

والقوا ألي على فراا  وت اولوا عرا وانهالوا علذي ضذرأل ا  وةلذوا  شذتموني. 

ذا  ولذ  ابذن اصت زوني لمد  ا دألعذة ا ذام وفذي اليذوم التذالي اصءذروا اخذي ا ء 

ا اادتدج آنااك إال ال روال الداخلي  فمخاا  صرا واصيح  فرذبوا علذي  لذو 

مليق ذذا ألالمذذاا. وفذذي الليذذل جذذاا دجذذل ومعذذس زجاجذذة صليذذ   ولك ذذي دفءذذت ان 

شذذرألس  فذذمجبرني علذذى شذذرألس ع ذذو  صتذذى تقيذذما  وع د ذذا ترب ذذي  ثذذ  جذذاا ا

ن واخذاوا   ذت وألوني فذي الوقذذت نم ذس. وقذالوا لذيي لذو ب ذذت اشذ اص ب يذرو

شذذر مة مذذا جر نذذاك مذذن مالأل ذذ، وترب ذذاك ألال ذذروال الذذداخلي. ثذذ  اصءذذروا 

وع د ذذذا اخذذذاوا «. ال»زجاجذذذة وعرذذذا  وامرونذذذي ان اخلذذذا مالأل ذذذي  فقلذذذت 

ادتذدج مالأل ذ،  » شدون سروالي اسمل  فرصت اصذرا. وألعذدها قذالوا لذيي 

وع ذذدما عذذا وا اخبذذرته  ألكذذل مذذا اعرفذذس  «. قيقذذة  15وسذذ عو  فذذي  ءذذون 

وع د ذا جر ونذي مذن «. اخبذرتك  «زوجهذا»لو ب ذت اعذرف مكانذس »وقلتي 

مالأل ي ألالقو   وصاولوا ان   تزعذوا سذروالي الذداخلي  وبذان الرجذال ال ذبعة 

  هذالون ألالشذتا   علذذي  صتذى خذذادا قذواج وا مذذي علذي  فتربذذوني فذي اث ذذاا 

 «.  ا لول افرجوا ع ي من سبتمبر/ 9النتثاد. وفي الليل. لقد فكرا في ا

 وقد  ا دا تل، ال يد  تونو فيما ألعد.

وليو م ل هال ال رذوص مذن الم ظمذاا الدوليذة المتعلقذة ألمذا  مذاد  فذي 



 216 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

تونو من الت كيذل والتعذا    والممتذد  علذى مذد  اب ذر مذن عشذر سذ واا إال 

 في هاا البلد اإلسالمي. مانية المتطرفةلا على إصد  ال ماد المر  للعشاهد  

 الوضا االقترا ج التون يي

ضذذ مت الذذدعا اا المك مذذة صذذود  الوضذذا االقترذذا ج فذذي تذذونو  ومذذا 

ذذا فذذي ألعذذ  القطاعذذاا  م ذذل ال ذذياصة   وصذذل إليذذس مذذن تث ذذن  وخروص 

ا إلذذى وضذذعها  ومقادنذذة ألثذذال ألعذذ  ااقطذذاد الم ذذاود   م ذذل ال زا ذذر نظذذر 

علذذذذى ليبيذذذذا  نتي ذذذذة لقءذذذذية  ال ذذذذاص واسذذذذتما   مذذذذن الثرذذذذاد المءذذذذروب

   وقد استغلتس تونو استغالال  ازع  اإلخو  في ال ماهير ة الليبية.«لوبرألي»

م ذل  - وقد استما ا ال لطة التون ذية مذن شذها   ألعذ  المؤس ذاا الدوليذة

لما صققتس مذن إن ذازاا  ومذا  ذدل علذى  - الب ، الدولي  وص دو  ال قد الدولي

 ذل، من مؤشراا. 

اا وهذذال المؤشذذراا  سذذاهمت فذذي تذذرو   صذذود   يذذر عا  ذذة هذذال الشذذها 

عن الثالة التون ية في الم ال االقترا ج  اسذتطاعت ال ذلطة مذن خاللهذا ان 

تغطذذي علذذى مذذا تمادسذذس مذذن انتهابذذاا واسذذعة فذذي م ذذال الثر ذذاا وصقذذو  

اإلن ذذذذان  وت ذذذذو ي ذلذذذذ، ألالءذذذذر بة الالزمذذذذة والمقبولذذذذة لتثقيذذذذ  ال  ذذذذا  

 االقترا ج.

   م ذذا الك يذذر مذذن المثللذذين والدادسذذين لالقترذذا  التون ذذي مذذن لكذذن ذلذذ، لذذ

م اهءة هال الرود  والمبالغة في تدعيمها. فقد األرزا هال الدداسذاا صقيقذة 

اازمذذة الب يو ذذة وخطذذود  االخذذتالالا الهيكليذذة المالزمذذة لالقترذذا  والتذذي لذذ  

 ميذ  تقدد سياساا اإلصال  الهيكلي والذدع  ال ذادجي علذى تث يمهذا او الت
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من صذدتها. فذإلى جانذ  نقذاا القذو  المذابود   تشذير هذال الدداسذاا إلذى نقذاا 

 ضع  صقيقية.

 المراع  االقترا  ة الراه ةي

  طذذوج الوضذذا االقترذذا ج التون ذذي الذذراهن علذذى جملذذة مذذن المرذذاع  

 والمعءالا في مقدمتهاي 

ليشيشالالُثَّلوَّقلِيَّۡ لل-

وهي ةاهر  سلبية م تلمتة لالنتبال  ال ت مح ألاالدتيذا  إلذى معذدالا ال مذو 

الم  لة خالل ال  واا ااخير . وتتم ل هذال الظذاهر  فذي التقلبذاا الملثوةذة 

ومذد   «القطذاع الزداعذي»لمعدالا ال مو وادتبااها الوثي  ألتقلبذاا الطبيعذة 

 .«القطاع ال ياصي»إقبال ااجان  على البال  

لالَِِيالالُِائيا ل-

ا لتزا ذذد الثاجذذة إلذذى  وهذذي معءذذلة صقيقيذذة ال تذذزال ترهذذ  االقترذذا   نظذذر 

المذذوا  الغاا يذذة ااساسذذية التذذي  ذذت  تممي هذذا عبذذر االسذذتيرا   وتراجذذا اإلنتذذا  

 الزداعي ما تقل  العوامل الطبيعية.

لَشويليالالِثَّنُ لل-

راا ال ذ ين  وهذي وهي إشكالية  ا مة مالزمة لالقترا  التون ي م ذا عشذ

تعبر عن خلل هيكلي قا   ألين المواد  الااتية ومتطلباا الت مية. وللت مي  مذن 

ذذا سذذو  الل ذذوا إلذذى  ا  ذذر الثلذذول صذذد  هذذال اازمذذة  لذذ  ت ذذد الثكومذذة م رج 

 لية واالقترار ال ادجي.دخواسرعهاي ال با ة ال

ي فعلذذذى صذذذعيد ال با ذذذة  سذذذ لت ال ذذذ واا ااخيذذذر  ادتماع ذذذا ملثوة ذذذا فذذذ
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اا اااا والرسذذذوم ال با يذذذة باسذذذت األة ابيعيذذذة لشذذذروا اتماقذذذاا الشذذذرابة 

امذا علذى صذعيد االقتذرار  فقذد ت ذاوزا الذد ون التون ذية صذد . «المشادبة»

في الما ة من ال ات  الداخلي. وهذاا  50ملياداا  والد وهو ما  عا ل  10مبلي 

 ما  مقد االقترا  الوا ي م اعتس الااتية. 

ليلا لَّفيقملالِطل-

وهذذذذو ةذذذذاهر  معوقذذذذة لإلصذذذذال  االقترذذذذا ج  ومعءذذذذلة اساسذذذذية مذذذذن 

 المعءالا ذاا التمثير ال اص على الرعيد ن االجتماعي وال ياسي. 

فقد ت ذاوز صذ  العذاالين عذن العمذل نرذ  المليذون مذن القذو  العاملذة  

ألاإلضافة إلى ااشكال ااخر  المق عة التي ال تراعيهذا اادقذام الرسذميةي م ذل 

لذم. وممذا  ز ذد مذن إ ... طالة الر مية  البطالة ال  ذا ية  القطذاع  يذر المذ ظ الب

خطود  اامر ت رب البطالة إلى فقاا المتعلمين واإلاذاداا العليذا  ممذا  عذ  

 ةاهر  اله ر  ال ر ة ألشكل ملثوة في ال  واا ااخير .

لالِدانَلالفر   ل-

صذذال  الهيكلذذي  وهذذي ةذذاهر  صد  ذذة مذذن إفذذرازاا سياسذذاا التكيذذ  واإل

تثذذذول ألموجبهذذذا الم تمذذذا إلذذذى دهي ذذذة للب ذذذوك وشذذذرباا الت ذذذو   المثليذذذة 

وااج بية الوافد   مما ا   إلذى شذيوع صذاالا اإلفذال  المذر ج  والع ذز عذن 

ت ذذذد د الم ذذذتثقاا للبءذذذا ا والمذذذوا  االسذذذتهالبية التذذذي تذذذ  اقت اأهذذذا عبذذذر 

 االقترار.

 المراع  اإلضافية الم تظر ي

، المرذذاع  التذذي ترهذذ  الدولذذة واافذذرا     تظذذر االقترذذا  إلذذى جانذذ  تلذذ
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التون ذذي جملذذة مذذن المرذذاع  اإلضذذافية التذذي تثتمهذذا التثذذوالا اإلقليميذذة 

 والدولية المت ادعة. 

ل لل«الثشيرما»مَيَرلالشرامال

 وتتم ل ألاختراد فيما  ليي 

تهد ذذد ال هذذاز الرذذ اعي ألرمتذذس مذذن جذذراا م اف ذذة البءذذا ا ااودوأليذذة   -

ا الثما ة عن الم ت اا الوا ية تدد  ي ا ألما  ءعها امذام خطذر اإلفذال   ودف

ألمذذا  ع ذذي ذلذذ، مذذن تعز ذذز جبهذذة البطالذذة أل رذذ  مليذذون شذذ ص هذذ  م مذذوع 

 اافرا  المشتغلين ألهاا القطاع.

ادتمذاع ال با ذة واا اااا علذذى اافذرا  ل ذذد الم ذو  الماليذذة المترتبذة عذذن  -

 فعه  إلى مز د من التدا ن الش ري.ت مي  االستهالك للمواا ين  و 

تراجا االسذت ماد أل ذب  دفذا الثما ذة المترذاعد  والز ذا   فذي الءذر بة  -

على القيمة المءافة  وهو امر لذس  الالتذس ألث ذبان اهميذة موضذوع االسذت ماد 

 بمؤشر اساسي عن صالة ال قة الم بقة في الوضا االقترا ج.

لََّزنزلالِطيلا لل-

علذى الرذ اعة المثليذة التذي  «المشذادبة»ثاد الشرابة سبقت اإلشاد  إلى آ

ا م هذا  وتقذو  إلذى ت ذر ح عذد  اببذر مذن العمذال والمشذتغلين  تهد  جزا ا ببيذر 

ألهاا القطاع  و   ث  هاا اامر على أل ية القطاعذاا اإلنتاجيذة ألرمتهذا أل ذب  

نزوع اافرا  والمؤس ذاا إلذى االسذت ماد فذي قطذاع الت ذاد  وال ذدماا لعذدم 
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 .(85)لقدد  على الم اف ةا

لالََّلثالوَّأثيرييلمَلمُظَّرلاقِري   لل-

ومذذذا لهذذذا مذذذن « العولمذذذة»وقذذذد تثذذذدث المثللذذذون االقترذذذا  ون عذذذن  ود 

تذذمثيراا علذذى االقترذذا  التون ذذي  ألعءذذها إ  ذذاألي  وهذذو مذذا  بذذرزل اإلعذذالم 

 التون ي  وألعءها سلبي  وهو ال ان  ال طر من القءية. 

اإل  األية التي ال ت كري ت بيت االنمتا  علذى العذال   وتثر ذر ومن التمثيراا 

سذيما فذي ألعذ  القطاعذاا  ممذا قذد  مهذد إلذى تثر ذر االقترذا   االقترا  وال

ألشكل فعلي من تثك  الدولة  بما هو الثذال م ذا عشذراا ال ذ ين. ومذن ا ثذاد 

  وتقو ذة اإل  األية بال،ي تعز ز االست ماد ال ادجي  وتطو ر المبا د  المر  ة

الءغوا ال ادجية  وتث ي   ود الدولة  وتثر ر الم تما من ضغط هيم تهذا 

 الشاملة القاهر .

ولكذذن أل ذذواد هذذال ال ذذواصي اإل  األيذذة للعولمذذة  ه ذذاك  الِىىأثيراخلالسىىلِيا 

 ألد ان نمخاها في الث باني  تمثيراا سلبية ال

اقِرىىىي نًي لَّنِيىىىِۚلاَلخىىىِاَلخلالهيوليىىىالعلىىى لصىىىَيدلاۡلةِىىىيجلوالِجىىىيرةل

لالَيرجيالواَلسِهاَ ل

هذذي اهذذ  ال ذذلبياا التذذي تثملذذس العولمذذة إلذذى تذذونو. ذلذذ،  ان االقترذذا  

يكون سذالتون ي لن  وجس ما العولمة في ات ال مرلثة البلد الثقيقيذة ألقذدد مذا 

أليذاا وسذلبياا. فاالسذت ماد الذاج دهين ال و  ألما تثملس هذال ال ذو  مذن إ  ا

                                              

ا ثاد االجتماعية وال ياسية للوضا االقترذا ج التون ذي »انظري مثمد ال ودجي ألثك  (85)

 «.م1999الراهن  ماد  
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ذذذا للءذذذروداا التذذذي ال تت اسذذذ    ثرذذذل ألممعذذذول العولمذذذة سي ذذذت ي  صتم 

ألالءرود  ما متطلباا الت مية في تونو. و ؤثر هاا ألال تي ة من جهذة تعميذ  

االختالالا الهيكليذة المشذاد إليهذا  وأل اصذة علذى صذعيد اإلنتذا ي عبذر إنتذا  

و  اب ذذر مذذن اسذذت األاتها لثاجذذة الم تمذذا مذذوا  وخذذدماا م ذذت يبة لقذذانون ال ذذ

التون ي المعلية  وبال، على صذعيد الت ذاد  ال ادجيذة واخذتالل التذوازن ألذين 

الرا داا والواد اا  مما  ز د فذي صذد  الع ذز ومز ذد االقتذرار  وادتمذاع 

نمقاا الدولذة تبع ذا لذال،  وهذي صلقذة ممر ذة معلومذة ع ذد سذا ر االقترذا  ين. 

تذوازن  مكذن ان  رذي  بذال، م ذال االسذتهالك. عبذر خلذ  بما ان اخذتالل ال

صاجذذاا اسذذتهالبية ثانو ذذة لي ذذت ذاا ألذذال وال ت ذذه  فذذي توجيذذس اإلنتذذا  نثذذو 

 القطاعاا الثيو ة واالستراتي ية.

لَّهدندلالُسيجلالرُيعيلواۡلةِيجيلعثًَّمي 

وذل، عبر ما ستثدثس العولمة واالنمتا  من تذمثير سذلبي علذى صذعيد تهد ذد 

  الر اعي واإلنتاجي في البال  عن ار ذ  الم اف ذة  يذر المتكافقذة ألذين ال  ي

الر اعاا التون ية الرذغير  والمتوسذطة وألذين الم ت ذاا الوافذد  مذن البلذدان 

ال ادجيذذة. و تم ذذل التهد ذذد فذذي الع ذذز عذذن الم اف ذذة  وألالتذذالي  لذذ  الشذذرباا 

وسياسذية خطيذر   الءعيمة وت ر ح العمال ما ما  ع يس ذل، من آثاد اجتماعيذة

قذذد تءذذا االنمتذذا  موضذذا سذذؤال عذذن اصذذلس خاصذذة مذذن اذذرف الراسذذمالي 

 المثلي.

إن العولمذذة مذذن شذذمنها مز ذذد التبعيذذة  ََّزنىىزلالَِِيىىالواَلرَّهىىينلللَىىيرج 

واالدتهان لل اد  وأل اصة على الم ذتو  الغذاا ي. فذإذا لذ  تت ذا اإلجذراااا 

الرذذع  علذذى المالصذذين الكميلذذة ألثما ذذة الزداعذذاا التون ذذية  ف يرذذبح مذذن 



 222 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

التون ذذذيين والرذذذ اعيين مواصذذذلة اإلنتذذذا  إذا وقذذذا إ ذذذرا  ال ذذذو  التون ذذذية 

 اا اج بية اب ر جو   واقل ثم  ا.ألم ت 

وليو من ش، صي قا في ان تل، التبعية ستز د مذن ادتهذان القذراد والشذع  

 التون ي نم س لل اد  اب ر مما هو عليس الثال م ا ألدا ة  ولة االستقالل. 

لاجِثيعيًي لََّزنزلالِطيلالعل لَثرلَغاقلالثؤسسيخ ل

في الما ة من اليد العاملذة التون ذية. و  تظذر  20إن البطالة اليوم تبلي قراألة 

ان تز ذذد هذذال ال  ذذبة اب ذذر فذذمب ر مذذا اصتمذذال  لذذ  مؤس ذذاا تون ذذية أل ذذب  

الم اف ذذة ال ادجيذذة. ومذذن آثذذاد البطالذذةي  فذذا ا الف مذذن الشذذباب نثذذو اله ذذر  

 ير المعترف ألها في ات ذال البلذدان ااودأليذة اساس ذا. وهذاا اامذر   يذر صميظذة 

البلذذدان المع يذذة  وتتذذواتر ااخبذذاد ألذذمن ال ذذلطاا التون ذذية تتعذذامى عذذن صربذذة 

الشذذباب المهذذاجر ن خاصذذة مذذن ذوج المهذذاد  المتوسذذطة او الم عدمذذة الذذا ن 

طالية ألث  ذا عذن  ق وا من وجو  شغل في تونو  فات هوا صوب الشوااإل اإل 

فرص لالدتزا . ومن الم تظر ان ت ادع العولمة واالنمتا  علذى ال ذاد  فذي 

 وتير  هال الثربة. 

إن ةهذود اانمذاا االسذتهالبية اله ي ذة  ةثَّلاألةثيَلاَلسِهاميالالهجيُا 

أل ب  االنمتا  على ال اد  سيؤ ج على المد  البعيد إلى قتل الااتية التون ذية 

 يذة أل ذب  التطبذا علذى عذا اا وتقاليذد البلذدان المهيم ذة. وقذد والش رية الوا

ألداا ألعذد ب يذر مذن الظذواهر وال ذلوبياا االجتماعيذة التذي ت بذإل ألذمن الشذع  

التون ذذي لذذس قاألليذذة ببيذذر  لك يذذر مذذن العذذا اا واانمذذاا االسذذتهالبية التذذي ال 

 ذذر  تت اسذذ  تقاليذذدل وال إمكاناتذذس  ولعذذل هذذاا هذذو ال ذذب  الذذاج  كمذذن وداا ب
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التدا ن في العا الا التون ية اليوم  صيك ال   تطيا اصد اليوم ان  عذي  ألذدون 

تدا ن سذواا مذن جهذة المرذادف الرسذمية او التذدا ن العذا لي ال ذاص. وعلذى 

سذذبيل الذذابر  ود ا انبذذاا عذذن ات ذذاع المعلومذذاا الرألو ذذة ألذذين اافذذرا   ون 

اليذوم لذد  ألعذ  المرود عبر المرادف الرسمية  صيذك اصذبح مذن المقبذول 

ال ذذذا  اإلقذذذرار ألما ذذذد  دألو ذذذة  ون وازع. ولذذذيو هذذذاا إال نتي ذذذة اانمذذذاا 

 االستهالبية اله ي ة الوافد  ما موجس االنمتا  على العولمة. 

لسييسيًي لََّيظملالِدخُلالَيرجي ل

التذذدخل ال ذذادجي لذذ    قطذذا م ذذا ألدا ذذة  ولذذة االسذذتقالل   يذذر ان وتيرتذذس 

 ا ذذر  التذذمثير ال ذذادجي عذذن ار ذذ  المرذذالح  از ا ا وسذذتز ا  مذذا ات ذذاع

االقترذذا  ة خاصذذة. وللتذذدخل ال ذذادجي سذذلبياا عد ذذد  مذذن اهمهذذاي ان التغيذذر 

ال ياسي لن  ت  إال ألموافقة ال هاز ذاا التمثير في القراد الداخلي ممذا  ت ذاق  

ألشكل صادا ما ما تعل س الدول الرذ اعية الكبذر  مذن ان االنمتذا  والشذرابة 

االقترا ج سيت  ألشرا تثقي  انمتا  سياسي واصترام متزا د لثقذو   والتعاون

 . (86)اإلن ان

 ألالقطا ل     ثوا زلن    ثواي

« الثذرب الم ظمذة»هؤالا العلمانيون المتغرألون عذن امذته   الذا ن اعل ذوا 

على الثربة اإلسالمية  والرذثو  اإلسذالمية  والمكذر  اإلسذالمية  ألذل وعلذى 

واقذتالع « فل مة ت مي  الم ذاألا» كن مرددل  وتب وا بل صوا للثر ة مهما 

بذل  - ال اود  واستعانوا ألالقو  الرهيونية والرذليبية فذي صذرأله  الءذرو 

                                              

 .م1999من ألثك ااستاذ مثمد ال ودج  ماد  عام  (86)
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وسذذيلة تبذذرد  ذذا ته   ولذذو بانذذت سذذم، الذذدم البذذرجا  او ا ترذذاب العذذرر 

الشر    او مرا د  المال الثالل  او استثالل الكاب الرذرا   او اسذت دام 

في تثقي  ما  ر دونل فلذ   عذد  - الزنا - او األي المواص  - ال مر - ام ال با ك

لذذد ه   ذذدن  ذذر ع  وال خذذوف  قمذذا  وال صيذذاا  م ذذا. وفذذي الثذذد ك الرذذثيحي 

َنلمثىىيلأ رَلالُىىيسلمىىَلمىىاملالُِىىَّةلاألولىى  لَذاللىىملَّسىىِحلفيصىىُ لمىىيل»

 متم  عليس.  «شئِۚ

لثذوا  ولذن تذرألح هؤالا العلمذانيون الغذال  المتطرفذون لذن    ثذوا  ولذن  م

ت ادته   ولن ترو  ألءاعته ل انهذا ألءذاعة مغشوشذة  سذرعان مذا   كشذ  

  شها وألوادها.

وإن لذ  تكذن لذس جماعذة ت طذ  ألاسذمس  وال  - سي ترر م ط  اإلسالم الثذ 

صثيمة تعبر ع س  وال م بر   ما بلمتس  وال مددسة تتثذدث ع ذس. ومذا هذاا  

ا  واقذذو  سذذلطان ا  اقذذول لهذذؤالا ال ب ذذاا الم ذذاوليني إن ا إلسذذالم اعمذذ  جذذاود 

ا  واب ذذر ج ذذد ا  ممذذا  ظذذن الظذذانون. وإنذذساو ألذذر   هذذاا الت طذذيط  - عذذز نمذذر 

ل  ة صد   واقالم ص   وا ذدج عطذاا  استظل ه اك  - المابر  والكيد المبيت

ومرذذاأليح هدا ذذة  وممذذاتيح خيذذر  وج ذذد  فذذاع عذذن اإلسذذالم   ظهذذره  و مذذن 

َۡل}ون امانذذة الكلمذذة  و ذذؤ ون دسذذالة وي صيذذك ال  ثت ذذ  اصذذد   ثملذذ م للَىىَوَمىىيلنَ

لي ََّل ُ َّ َلَر  يَكلَيَلَّ  .[31]المدثري {ج 

علذى اخذتالف االت اهذاا  - ولقد جرب االستعماد  وجذرب ودثتذس وسذدنتس

الذدخول فذي معربذة مذا اإلسذالم و عاتذس  واسذت دموا مذا  - الليبرالية وال ود ة

 ثل وما ال  ثل من اسالي  البط  واإل ذااا  فشذرألت سذيااه  الذدم  ونهشذت 

بالألهذذ  اللثذذ   و قذذت آالا تعذذا به  العظذذ   وقتذذل مذذن قتذذل  وشذذر  مذذن شذذر   
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خذر  الثذي مذن الميذت  واألذرز مذن ااجيذال اونكل ألمن نكل  ولكن و تعذالى 

جيذذذل »فذذذي صءذذذانته   وة ذذذوا انهذذذ  صذذذ عوها علذذذى اعيذذذ ه    التذذذي دألوهذذذا

الاج شر  و رب  واثبت وجذو ل فذي عذال  المكذر  وعذال  ال هذا   « الرثو 

ومذذا « ألودقيبذذة»وعذذال  االقترذذا   وعذذال  الذذدعو   وعذذال  ال ذذلوك. ولقذذد دا  ذذا 

ص عس لتغيير ابيعة الشع  التون ي  ألالتعلي  والت قي  وألذاإلعالم وألالتشذر ا  

ألذذذر   اذذذول عهذذذدل وتمذذذر ل  - ل الوسذذذا ل المشذذذروعة و يذذذر المشذذذروعةوألكذذذ

ألم ذذر  ان اتيثذذت م ذذاصة صذذغير  مذذن صر ذذة الثربذذة   - ألالتوجيذذس والتذذمثير

ان  ك   الشباب إلذى صذمةل وان  ذز ح اافكذاد « االت ال اإلسالمي»استطاع 

ن  غذذدو صذذوا اإلسذذالم م ذذموع ا  االم ذذمومة مذذن داو  شذذباب تذذونو  و

مرفوع ذذا  وان  مذذرر هذذاا االت ذذال وجذذو ل علذذى الثيذذا  المكر ذذة  ولذذواا القذذرآن

وال ذذلوبية وال ياسذذية فذذي تذذونول ان االت ذذال الوصيذذد المت ذذا   مذذا دوصذذس  

والمعبذذر عذذن ضذذمير الشذذع   وعذذن عقيدتذذس اإلسذذالمية  وعذذن اموصاتذذس إلذذى 

اامذذذن وال ذذذكي ة واإلخذذذاا والثر ذذذة   يذذذر ممرذذذول عذذذن اصذذذولس وجذذذاودل 

 دتباا ألاإلسالم.المرتبطة بل اال

ال امل إذن فذي انتظذاد تيذاد التغر ذ  العلمذاني علذى اإلسذالم  وإن اسذتعان 

ألذذذذال براا العالميذذذذة  والمكا ذذذذد الرذذذذليبية  واليهو  ذذذذة والوث يذذذذة  المترألرذذذذة 

ألاإلسذذالم  وانمذذ  العشذذراا او المقذذاا مذذن المال ذذين فذذي معربتذذس تلذذ،  فهذذي 

فيق َّةَهَل}معربذذة خاسذذر  فذذي ال ها ذذة.  لَعلَىىيۡلفََسىىيُ  لث ىىيلث ىىمَّلََّو ىىَّن  ۡملَحۡسىىَرةن ُۡلهي  {لَِ ىىَّنَلمَّلن 

 .[36]اانمالي

بل ما في اامر ان الم ير  ستتع ر ألع  الوقت  وان الشذهداا سي ذقطون 

في سبيل و  وان ال  ون ستمتلإل ألالشرفاا  وان المذؤم ين سذيبتلون ألالبمسذاا 
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الطيذ   ولكذن  والءراا  وان المثن ستظل ترقل ال ا   وتميز ال بيذك مذن

القافلذذة لذذن تتوقذذ   والعمذذل لذذن   قطذذا  والم ذذر لذذن  مذذوا  وإن اذذال الليذذل  

لذذ، الظذذالم. سذذ ة و التذذي ال تت لذذ   مذذا الرسذذل واانبيذذاا واصذذثاب  واصلذذو

لَوَّيۡلىكَلَينلنَثۡل}ي الدعواا  وصملة الرساالا ۡنل ىۡ ۖ  لٱۡلقَىََّۡملقَىۡرٞحلم ي ََّ لَسۡسو ۡملقَۡرٞحلفَقَىۡدلَمى

ىتَّلٱأۡلَنَّي لَوٱَّللَّ لََللن حي ىُو ۡملش ىَهدَاََ   َِلمي َي َّ لَ اَمُ َّاملَونَِ ََ ن ِي لََملٱَّللَّ لٱلَّ َۡ لَولييَ لٱلَُّيسي ََ ل َهيل َۡي لم لة دَاوي

ل ََ ىىىي ليثي
ََلل140ٱلظََّٰ ن ىىىري في لٱۡلَوَٰ َُ لَ اَمُ ىىىَّاملَونَۡثَحىىى ََ ن ِي َ لٱَّللَّ لٱلَّىىى ىىىي َثح ي   140]آل عمذذذراني  {َولي

ِ ۡملأَل. [141 ِۡ ىيل}أَۡملَحسي ل َّاملٱۡلَجَُّىاَلَولَثَّ ه م لنَىأۡلنلََّىۡدخ  ِۡ ى ليو َملمَّسَّ ِۡ لقَى َى لَخلَىَّۡاملمي ََ ن ِي ُ لٱلَّى نَى َّيو ملمَّ

اَل لَوٱلضَّرَّ لٱۡلَِۡأَسيَ   ي  لٱَّللَّ لةَۡرىر  لَ اَمُ ىَّاملَمََىۡ ۖلَمَِى َٰ ََ ن ِي س ىَّل لَوٱلَّى لنَق ىََّللٱلرَّ ل َّاملَحَِّ َٰ ۡلزي لَوز    

ن يلقَري لةَۡرَرلٱَّللَّ  .[214]البقر ي  {ٞتلأَََلَلَينَّ

  ذتطيا هذؤالا ان    ثذوا فذي صالذة واصذد ي إذا صذافوا القذرآن الكذر    فلذ  

 عد تثمظس الردود  وال تتلول اال  ة  وال تثو س المراص . بي   وقذد قذال 

فيظ ََّن{و تعالىي  ۡمَرلَوَيةَّيللَۡ ۖللََحَٰ ۡلَُيلٱلِ ي لةَزَّ  َ  .[9الث ري ] }َيةَّيلةَۡح

ا وسا ر بت  الثد ك   واو ن ال ذ ة  وبتذ   وصافوا بال، الب ادج وم لم 

ال ير  والمغازج من علوم اامة. وصافوا األذا ألكذر وعمذر وع مذان وعلي ذا واألذا 

عبيذذد  وخالذذد ا واذذاد  ألذذن ز ذذا  وصذذال  الذذد ن وقطذذز ومثمذذد ا المذذاتح وعبذذد 

 اامة. القا د ال زا رج وعمر الم تاد وال طاألي وام اله  من ذابر  

وصذذافوا األذذا ص يمذذة ومالك ذذا والشذذافعي واألذذن ص بذذل وز ذذد ألذذن علذذي وجعمذذر 

الذي و يذره   و يذره  مذن عقذل زالرا   وجذاألر ألذن ز ذد  واألذن تميمذة والغ

 اامة.

 والمهذذدج  واافغذاني  والكذذواببي  وصذافوا األذن عبذذد الوهذاب  وال  وسذي 
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ر ص ذين  ومثمد عبذدل  ودشذيد دضذا  واألذن ألذا  و  واألذن عاشذود  وال ءذ

وص ذذذن الب ذذذا  والمذذذو و ج  وسذذذيد قطذذذ   وال ذذذباعي  والغزالذذذي و يذذذره   

 .و يره  من اامة

 .إلى ان  ثافوا اامة نم ها...  صافوا وصافوا وصافوا

ل انهذذا امذذة الرسذذالة ال الذذد   وإنهذذا (87)وهيهذذاا! إن هذذال اامذذة لذذن تمذذوا

ألاقيذة صتذى  ذرث و  خاتمة اام  التي تثمل خاتمة الشرا ا ل ات  ال بيين  فهي

 اادر ومن عليها. 

أليذذد ممذذا   ذذ  تمبيذذدل ه ذذاي ان هذذاا الم ذذاا المشذذبا ألذذرو  العذذداا ااسذذو  

لإلسذذذالم  والءذذذغط المك ذذذ  علذذذى علما ذذذس و عاتذذذس  والمقاومذذذة الم ذذذتميتة 

هذاا الم ذاا المكمهذر هذو  ... لرثوتس  الم ذت مة ألماضذيس وصاضذرل وم ذتقبلس

إلدهذذاب  واالنم ذذاداا المت وعذذة الرذذود  اعظذذ  مولذذد للتطذذرف والع ذذ  وا

الم تلمة ااسالي   فإن الع   ال   مر إال ع م ا م لذس او اشذد م ذس  والءذغط إذا 

 زا  ال  ولد إال االنم اد. هاا قانون من قوانين و في ال ل  ال تمكن مقاومتس.

وال  كمي في إ قذاف هذاا الذاج ن ذميسي التطذرف او الع ذ  او الذاج ن ذميسي 

م ذر   - ا ا بذان سذببس  وا ذا بذان موقم ذا م ذس - التطرف او الع   او اإلدهاب

إصداد المتاو  الرسمية  والذدعا اا اإلعالميذة  ونشذر الكتذ  العلمانيذة  التذي 

وإعذذالا صذذوا التغر ذذ  والال   يذذة علذذى «! الت و ر ذذة» ءذذعون عليهذذا خذذت  

دفا لهذا ألذالوقو  ألعذد صوا اإلسالم الث   ألل هاا بلذس  ز ذد ال ذاد اشذتعاال   وألذ

                                              

المكتذذ   .ا« مذذن اجذذل صذذثو  داشذذد »هذذال اامذذة لذذن تمذذوا مذذن بتاأل ذذا انظذذر فرذذلي  (87)

 اإلسالمي أليروا.
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 الوقو .

وإذا اسذذتمر هذذاا الوضذذا  فذذإن المعربذذة سذذتكبر وتطذذولل انهذذا سذذتكون مذذا 

اامة قاابة  وستمقد اانظمة اسا  شرعيتها امام شذعوألها  وستت ذا المقاومذة 

 . (88)«جماعة إسالمية!!»لهاا الكمر البوا   صتى تم ي اامة بلها 

 المعربةيإسرا يل هي الراألح ااببر من هال 

وه ا سؤال  مرر نم س  وهوي من الراألح الثقيقي مذن وداا هذال المعربذة 

 ضد صثو  اإلسالم و عوتس وصربتس؟ العلمانية التغر بية الشرسة

ألالتمبيد لي ذت هذي امذة العذرب وال اإلسذالم  فذإن اامذة ال تك ذ  ألذاقتالع  

. إن امت ذا جاودها  وتبد د ااقاتهذا  وتشذتيت قواهذا الءذادألة  وتمز ذ  شذملها

هي ال اسر  ألال مراا  من وداا هاا الرراع المر الاج  ذداد لث ذاب  يرهذا 

أليقذذين. إنهذذا ال اسذذر  علذذى بذذل صذذعيدي اخالقذذي او اقترذذا ج او سياسذذي او 

 اجتماعي. وخ ادتها اسباب معلومة ال تثتا  إلى تمل  ي 

مرذل انها إذا انمرمت عن    ها  تربح امة ألال جذاود  وإن اج شذ ر  ت -1

عذذن جذذاودها ال  مكذذن ان تعذذي   ومذذن المؤبذذد ان جذذاود هذذال اامذذة فذذي 

    ها.

وانهذذا إذا ضذذع     هذذا  ووهذذن انتماأهذذا لإلسذذالم  وتم ذذكها ألذذس  فقذذدا  -2

المم ر ااول لطاقاتها المك ونة  وقدداتها الم تزنة. وقد عرف ذا مذن قذراا  

امت ذذا  والقذذا د المثذذرك ااول  وهذذالتذذاد م  واسذذتقراا الواقذذاي ان الذذد ن 

                                              

 (.181 - 178)ص« ال قافة العرألية اإلسذالمية ألذين ااصذالة والمعاصذر »انظري بتاأل ا  (88)

 نشر مكتبة وهبة القاهر .
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على ألع ها من الهمو   وإخراجها من ال مو  وال مذو . واا لذة علذى ذلذ، 

 اب ر من ان تثرر.

ومن ناصية اخر   فإن الطاقاا التي بان   بغي ان توة  في سبيل الب ذاا  -3

والت مية والتقدم الثءادج   دا توة  في الهذدم ال الب ذاا  وفذي اإلماتذة 

  ال ال مذا  وتغليذ  فقذة علذى اخذر   او مع ذكر ال اإلصياا  وفذي التمر ذ

على آخر. ألل في تغلي  ااقلية المغترألذة علذى جمهذود اامذة  وألهذاا تتبذد  

الطاقذذاا  وتهذذدد اإلمكانذذاا. ألذذل تعمذذل فذذي الطر ذذ  المءذذا  لةهذذذداف 

 الثقيقية لةمة.

مر ألذذين عقيذذد  اامذذة ومواد  هذذا د ذلذذ، بلذذس  فذذإن هذذاا الرذذراع الم ذذتوألعذذ -4

 - التذذي تعذذدها جذذوهر صياتهذذا  وم ذذو  وجو هذذا وألقا هذذا - ة وال قافيذذةالد  يذذ

وألين القي  والمماهي  الدخيلة عليها  لن  دع سمي تها ترسو على ألذر اامذان  

ألذذل سذذتظل تتذذمدجح وتءذذطرب امذذام عرذذ  الذذر ح  وهي ذذان المذذو   

 ومعاب ة التياد  مما  عرضها اخطاد ال  عل  عواقبها إال و.

  ة ال طود القءية في  ا

إن القءية خطير  وو  ألل هي في  ا ة ال طذود   إذا تمذت علذى مذا ادا  

ا لالست زاف الدا  . فهل من فقة مذن العقذالا  الا ن خططوا لها  او ألقيت مردد 

تت ا   ألتدادك اامر  وتمذا ج ال طذر  وإامذاا الشذرد  قبذل ان  ملذت الزمذام  

 و عز ال الص؟

 اد  خلذذل الرمذذا  ومذذي  نذذاد

 

 و وشذذذ، ان  كذذذون لهذذذا ضذذذرام

 لذذذذقن لذذذذ   طمهذذذذا عقذذذذالا قذذذذوم 

 

  كذذذذون وقو هذذذذا ج ذذذذك وهذذذذام 
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 ىفذذذذذإن ال ذذذذذاد ألذذذذذالعو  ن تذذذذذاب

 

 وإن الثذذذذذذذرب اولهذذذذذذذا بذذذذذذذالم

إن الذذراألح الثقيقذذي مذذن وداا ال ذذاب والشذذد  وال ذذزد والمذذد  هذذو القذذو   

المعا  ة امت ا  التي تثربهذا ااصقذا  القد مذة  وااامذاع ال د ذد   والم ذاوف 

الدا مة  من ةهود اإلسالم مر  اخذر   فذي صذود  امذة تملذ، القذو  البشذر ة  

عد التذاد  ي  والعمذ  والقو  الما  ة  والقو  الروصية  والموقا ال غرافي  والب

الثءذذادج  ولذذد ها مذذن الثذذوافز مذذا لذذيو لذذد  امذذة اخذذر   وع ذذدها مذذا تقدمذذس 

 للبشر ة الثا ر  من بلماا و  وهدا ة ال ماا.

ا  ألمذذا ا  وتطيذذ  نم  ذذالتذذي سذذتقر عي  ذذ« إسذذرا يل»وفذذي مقدمذذة هذذال القذذو ي 

جيذذس   ذذر  أل وادهذذا  مذذن عذذزل اإلسذذالم عذذن زمذذام القيذذا    وت ثيتذذس عذذن التو

والتمثير  والت ميا والت  يد  في صين تثرك هي شعبها ألاسذ  الذد ن  وت معهذ  

 على التودا .

وألهذذاا  ذذدخلون المعربذذة مع ذذا م ذذلثين ونثذذن عذذزل  ومعهذذ  مذذن ااسذذلثة 

الءذذادألة مذذا لذذيو مع ذذاي معهذذ  اليهو  ذذة  ولذذيو مع ذذا اإلسذذالم! معهذذ  التذذودا  

نت ذا   ألاسذ  مثمذد! و قولذوني  وليو مع ا القرآن  و ت ا ون ألاس  موسذى  وال

الهيكذذل  وال نقذذولي ااقرذذى! و ثترمذذون ال ذذبت  وال نثتذذرم ال معذذة! فالذذد ن 

 ع ده  شرف  وهو ع دنا تهمة! وال صول وال قو  إال ألاك!

وإسذذرا يل اليذذوم فذذي اسذذعد اوقاتهذذا  فقذذد اتمقذذت مذذا الك يذذر ن ممذذن بذذانوا 

مية. و ذدا تعذرر خرومها ألاامو القر    علذى ضذرب الرذثو  اإلسذال

ااصذولية »نم ها على بل القو  المعا  ة لإلسالم لتتعاون معها على مواجهة 
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. هكاا وقمت ما الرليبية في الغذرب  ومذا الوث يذة فذي (89)ال اشز « اإلسالمية

الشر   فهي عون للررأليين ضد اهل بوسوفا  بمذا بانذت ضذد اهذل البوسذ ة 

 .(90)بشميروالهرس،  وهي عون لله دو  ضد اهل جامو و

إن ي ل  افقد اامل في العقالا من صكام اي ان   وألوا إلى دشذده   و رجعذوا 

إلى اصءذان امذته   و عرفذوا مكا ذد اعذدا ه   و علمذوا ان الذدهر قلذ   والذدنيا 

 ول وان  وام الثذذال مذذن المثذذال  وان ملكهذذ  زا ذذل  وانهذذ  سذذيقمون امذذام و 

ا   ثاسذذبون فيذذس علذذى مذذا قذذدم ت ا ذذد ه   وعلذذيه  ان  ثءذذروا موقم ذذا ع ذذير 

 لل ؤال جواأل ا.

 صتمية فشل العلمانيةي

بما فشلت العلمانيذة  - والعرألية ألعامة - لقد فشلت العلمانية التون ية أل اصة

التربية  ول  ت تطا بلتاهما ان ت ما بلمة شعوألها علذى  ا ذة واصذد   ومذ ه  

ألهذذا نثذذو آفذذا   واصذذد  وان تم ذذر الطاقذذاا الكام ذذة فذذي هذذال الشذذعوب  وت طلذذ 

اوسا  وآمال اببذر. ومذا ذلذ، إال ان العلمانيذة فذي   ادنذا اإلسذالمية سذير فذي 

الطر ذذ  الغلذذط  الذذاج ال  مكذذن ان  وصذذل إلذذى الهذذدف الم شذذو   وإن اذذال 

 المشواد.

وقذذد ألي ذذا ع ذذد د نذذا علذذى مذذن قذذالواي إن العلمانيذذة هذذي الطر ذذ  المءذذمون 

ومذر و   مذن اساسذها. وألي ذا ان اسذتيرا  للت مية والتقدمي ان هال الدعو  باذألة 

ال  ذؤ ج إلذى نمذاا وال تقذدم.  - ل ذا نثذن الم ذلمين - المااه  والمل ماا الكليذة

                                              

 اوسلو. وقد ألرز هاا ألوضو  اب ر واصر  ألعد االتما  المشقوم الم مىي اتما  (89)

 .(185 - 184ص)« ال قافة العرألية اإلسالمية»انظري بتاأل ا  (90)
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ل  ونؤبد ذل، ه ا ألمن ا ن ذتود  مذا ال   ذوز اسذتيرا ل  ومذا ال صاجذة إليذس اصذال 

 ان ع دنا ما  غ ي ع س  ألل هو افءل م س.

 ت ذول مذن  يذرل  فهذال دذ لذة  في ضوا عل  ااخال   ال   ذوز للغ ذي ان

ترفءها القي  ااخالقية  وتعاق  عليها القوانين التشذر عية. ومذن ه ذا ال   ذوز 

ا مذذذن ادر  يذذذر ادضذذذ ا  وقذذذوم  يذذذر قوم ذذذا   ذذذا جذذذاهز  ل ذذذا ان نت ذذذول نظام 

وصءاد   ير صءادت ا  ونثن ا  ياا ألمذا لذد  ا مذن عقيذد  وشذر عة  وتذراث 

 وصءاد .

ال  ل م المر  إلى االستدانة ولس دصذيد مذاخود  »وفي ضوا عل  االقترا  

قبذذذل ان  راجذذذا دصذذذيدل  فيذذذر  إن بذذذان فيذذذس   ذذذاا  وال تل ذذذم الدولذذذة إلذذذى 

 ... االسذذتيرا   قبذذل ان تراجذذا خزا  هذذا  وت ظذذر فذذي خاماتهذذا ومقذذدداتها بذذال،

افذذال  قذذوم دصذذيد الذذرو   وزا  المكذذر  ووداثذذاا القلذذ  والءذذمير  بمذذا تقذذوم 

. لهذذاا بذذان اسذذتيرا  ال ذذلا العقا د ذذة  (91)«فذذي صيذذا  ال ذذا ؟! ال ذذلا واامذذوال

الملذيا أل يرات ذذا الذذوفير   إذا « م زن ذا الذذوا ي»والذ ظ  ااج بيذذة  مذا وجذذو  

 خطم مؤبد ا ال د   فيس. - وهو اإلسالم - تكلم ا أللغة االقترا  والت اد 

علذذى  إن العقا ذذد االجتماعيذذة  والمذذااه  اا د ولوجيذذة المكر ذذة  ال تمذذرر

ال ا  من فو   ألث  القو   ألل ال ا  الذا ن  ؤم ذون ألهذا هذ  الذا ن  مرضذونها 

علذذى انم ذذه  ألقذذو  الثذذ . ومذذن ه ذذا فشذذلت العلمانيذذة االشذذترابية ال ود ذذة التذذي 

فرضتها االنقالألاا الع كر ة ألقو  الذدألاألاا والمذددعاا  بمذا فشذلت العلمانيذة 

اد اوال  ألقذذو  سذذلطانس  وسذذلطان الليبراليذذة الد مقراايذذة  التذذي فرضذذها االسذذتعم

                                              

 (.3)ص «العدالة االجتماعية في اإلسالم» (91)
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الرسذذذمية « ألالمرمانذذذاا»قوتذذذس  ثذذذ  فرضذذذتها الثكومذذذاا الوا يذذذة مذذذن ألعذذذدل 

 والمراسي  الملكية!

 خطم جر إلى بل ااخطاا ألعدلي

لقد اخطم العلمانيون العذرب االت ذال فذي م ذيراته   سذواا بانذت  مي يذين ام 

مذن قبذل. وخطذم االت ذال   اد ين  ليبراليين ام اشترابيين  بمذا اخطذم ااتذراك 

 ع ذذى ان بذذل المشذذروعاا والتثربذذاا وااعمذذال ال تذذؤتي ابلهذذا  وال تعطذذي 

 ثمرتها المرجو .

إن ال طم في االت ال  اشبس ألمذن  ر ذد الوصذول إلذى أللذد فذي الشذر   ف ذاد 

في ات ال الغرب  فهاا مهما  طذل سذيرل فلذن  رذل إلذى الهذدف  ألذل بلمذا اذال 

ألعذذد ا عذذن الهذذدف. او هذذو اشذذبس ألمذذن   طذذإل فذذي  مشذذوادل  وزا  تعبذذس  از ا 

ابتشذذاف الطر قذذة الرذذثيثة لثذذل م ذذملة ص ذذاألية. إنذذس قذذد   مذذا و طذذر  او 

ذذا  وسذذيكون   ءذذرب و ق ذذ  ألرذذود  سذذليمة  ولكذذن ال تي ذذة سذذتكون خطذذم صتم 

ال ان ال طذواا بلهذا متشذاألكة  مترتذ  ألعءذها علذى  ال طم في الغال  ج ذيم 

طو  ااولى  ل   ر  الرواب ألعد ذلذ، فذي سذا ر ألع   فإذا ألدا ال طم م ا ال 

 خطواا الثل  وال في ال تي ة ال ها ية األد ا.

 الم تما اإلسالمي ال  دع إسالمس للعلمانيةي

لقذذد اخطذذم العلمذذانيون العذذرب ااتذذراك اساس ذذا فذذي اسذذتيرا  المل ذذمة العلمانيذذة 

لذ     ثذوا فذي الدخيلة  ليب وا على اساسها صيا  م تما مؤمن ألاإلسذالم  فلهذاا 

تثقيذ  اهذذدافه  هذذ  انم ذذه   وال فذذي تثقيذذ  اهذذداف اامذذة  وبذذان المشذذل الذذدا   

مانيذة جذر وا اامذة مذن امءذى اسذلثتها  وهذو الذد ن الذاج لصليمه ل انهذ  ألالع
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تؤمن ألس  وتعد اسا  وجو ها  وجوهر صياتها  وهو العامل القا د على تعبقذة 

 ة.قواها  وصشد ااقاتها الما  ة والمع و 

ادا وا ان  ربوا فذي عذرو  اامذة العرأليذة الم ذلمةي  مذاا اج بيذة  ر بذة  

ألث ة التطعي  والتلقيح  ون وا ان   ملوا انم ه  هذاا ال ذؤال الب ذيطي هذل هذال 

الدماا ااج بية موافقة لمريلة الدم العرألي الم ذل  او م المذة لذس؟! ألذل ن ذوا ان 

هل اامذة فذي صاجذة اصذال  إلذى هذاا    ملوا انم ه  سؤاال  ساألق ا على ذل،  هوي

؟!  الدم اوال 

لقد اخمقت ا د ولوجيته  وص  لها ان ت م   وفشل نظذامه  وبذان صتمي ذا ان 

ألثكذذ   -  مشذذل. فمثذذال ان تذذ  ح ا د ولوجيذذة او نظذذام  مذذرر علذذى امذذة تعتقذذد

انهذذا تمتلذذ، ام ذذل فل ذذمة لتم ذذير الوجذذو   وابمذذل نظذذام لتوجيذذس  - تعذذالي     هذذا

 اعدل شر عة لت يير الم تما.الثيا   و

مثذذال ان تذذ  ح هذذال اا د ولوجيذذة او ذاك ال ظذذام الم ذذتود   إال إذا اخلذذت 

عهدها مذا دألهذا  ودضذيت ل م ذها   - جهر  - اامة ألالتزامها ألد  ها  ونقءت

الكمذذر ألالذذد ن  والهذذوان فذذي التذذاد م  والعذذي  علذذى الت ذذول المقبذذو ! ولذذو ان 

ي  في الثيا  ذنب ا ال داس ذال لكذان هذاا هذو اول اامة فعلت ذل، ودضيت ان تع

 .(92)ال  ران والءياع

وامت ا لن ت ون    ها الث   ولن تت كر لتراثهذا الثذي  وصءذادتها الم لذي  

ولذذن تذذدع صقهذذا لبااذذل  يرهذذا  ولذذن ت ذذتبدل الذذاج هذذو ا نذذي ألالذذاج هذذو خيذذر 

َُلَونَأۡل} يمَّلة ََّرُ ۖلَولََّۡلَمري َلأَنلنِ  ونَلل َ لٱَّللَّ لَيَلَّ فير   .[32]التوألةي  {ٱۡلَوَٰ

                                              

 (.342 - 340)ص« الثلول الم تود   وبي  ج ت على امت ا»انظر بتاأل ا  (92)
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 خاتمة

ج ذذ   ر ذذ   خيذذل علذذى « العلمانيذذة»اهذذ  مذذا بشذذمتس ل ذذا هذذال الدداسذذةي ان 

ا  وال  ذا صاسذم  بيان امت ا العرألية والم لمة  ولهاا ترفءس خال اهذا الثيذة دفء 

تءذع  مقاومتهذا  وتهذد « مءذا اا»تقبلس ألثذال مذن ااصذوالل إال ألاسذتعمال 

 وتوهي من صيوتها ونشااها.من قوتها  

وهاا امرد م طقي وابيعي  فهال العلمانية نشذما فذي ادر  يذر ادضذ ا  

ذا لي ذت ع ذدنا. فمذن  لقوم  ير قوم ا  في ةروف  ير ةروف ا  لتعذال  امراض 

الظل  امت ا ان نمرر عليها مذا ال تثتذا  إليذس  ومذا   ذافي ابيعتهذا  ألذل  عذو  

 .عليها ألمأللي الءرد  واعظ  الثظر

« أل ذذت صذذرام»المولذذد   يذذر شذذرعية فذذي اواان ذذا. إنهذذا « العلمانيذذة»إن هذذال 

لي ذذت أل ذذت شذذرق ا الم ذذل   ألذذل هذذي أل ذذت الغذذرب الم ذذيثي  ووليذذد  ةروفذذس 

 واوضاعس وصراعس التاد  ي ما الك ي ة ودجالها.

لطغيذذان الك ي ذذة الغرأليذذة فذذي العرذذود الوسذذطي « د   فعذذل»لقذذد بانذذت 

 تس  وعقلس وإدا تس ووجدانذس. وصقوقذس عامذة. لقذد ااودألية  على اإلن ان وصر

ات مت الك ي ذة فذي تلذ، العرذود ألذالظل  والظذالم  وت ذلطها علذى الءذما ر  

ومثاسذذبتها علذذى ال ذذرا ر وت ميذذدها للعلذذ   وإدهاألهذذا للمكذذر  ووقوفهذذا ضذذد 

اإلألذذداع واالألتكذذاد  واضذذطها ها الوصشذذي للعلمذذاا والممكذذر ن والمبذذدعين. بذذل 

 الد ن  وألاس  و  وألاس  الم يح  واإلن يل  والكتاب المقد .ذل، وقا ألاس  

ذذا  بذذان اإلن ذذان فذذي ذلذذ، الم تمذذا الطبقذذي اإلقطذذاعي الكه ذذوتي  شذذيق ا تافه 
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ضذذا ع ا  ال قيمذذة لذذس  وال برامذذة لذذس  وال صر ذذة لذذس  ال امذذام الكذذاهن  وال امذذام 

 المل،  وال امام اإلقطاعي.

صذين مذو الغذرب الم ذيثي « لت ذو را»فلما افل ن   الك ي ة  وألز  عرر 

قبو من الشذر  الم ذل   عذن ار ذ  اصتكابذس ألذس فذي اانذدلو  وفذي صذقلية  

وفي الثروب الرليبية و يرها  ألدا المكذر ااودألذي  ت ذا ات اه ذا آخذر لذ  تعذد 

الثذر. ولذ   عذد صذاص  الكلمذة هذو « للعقذل»المقد   ألل « لل ص»ال يا   فيس 

وفذر «. العقالنيذة»او الممكذر. ومذن ه ذا ةهذرا  الكاهن او الق ذيو  ألذل العذال 

الم تما الغرألي من الد ن  بما  مر ال  ين إلذى المءذاا الطليذ . وبذان فذرادل 

 «.  ألاصة العل »إلى « س ن الد ن»من 

وهي لمظة م  ذوألة إلذى العلذ  علذى  - «العلمانية»فالعل  ع دل مقاألل للد ن  و

ا على هاا ااسذا . والثقيقذة انذس أل ا« الال   ية»تع ي في الغرب  -  ير قيا 

 «.  الك ي ة»وإنما هرب من « و»ل   مر من 

  «دفذذذذ  الذذذذد ن»بانذذذذت د   المعذذذذل ااولذذذذى لالنترذذذذاد علذذذذى الك ي ذذذذة 

   ألد ال  ع س  ودأ ة ال يا   للعقل البشرج ال للوصي اإللهي.«اإل مان ألالعل »و

بذذان ع ذذدنا  وإن - نثذذن العذذرب والم ذذلمين - هذذال ااوضذذاع لذذ  تكذذن ع ذذدنا

ت ل  نعاني م س  وف ا  نشكو من استشرا س  وب ا فذي صاجذة إلذى مذا   رج ذا 

من س ن الت ل  إلى ألاصة التقدم  ومن صال الم ذا  إلذى صذال الرذال   وذلذ، 

ألإ قاة عقول اامة  صتى تتهيم للتقدم  وإصياا ضذما رها  صتذى تتهيذم للرذال . 

 والمرألين.وهاا هو عمل الم د  ن والممكر ن  والدعا  

ألس دجال اإلصذال  والت د ذد فذي اامذة فذي العرذر الثذد ك   ىوهاا ما ع 
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األتداا من األن عبد الوهاب إلذى ص ذن الب ذا ومذن ألعذدل  وإن بذان بذل واصذد  او 

بذذل مددسذذة ات ذذاا ار ق ذذا فذذي اإلصذذال  وفذذ  دأ تهذذا وةروفهذذا ومذذؤثراا 

س مثذذود مكانهذذا وزمانهذذا. بمذذا دبذذزا علذذى جانذذ  معذذين مذذن ااهذذداف جعلتذذ

 نشااها.

المم لذة فذي األذن عبذد الوهذاب ومذن تذمثر ألذس م ذل  - دبزا المددسة ال لمية

في العذو   ألال ذا  إلذى ال ذاود  إلذى عهذد ال ذل   - ال  وسي  وبال، المهدج

فذذي إ مذذانه  وسذذلوبه   والذذدعو  إلذذى تطهيذذر العقيذذد  مذذن الشذذرك وال رافذذة  

مددسة اافغاني ومن تذمثر ألهذا والعبا   من البدع  والثيا  من ال ما . ودبزا 

فذي الذدعو   - م ل الكواببي ومثمد عبدل ودشيد دضا وعبد الثميد ألذن ألذا  و

إلى التثر ري تثر ر ااواان من االستعماد  وتثر ر الشعوب من االسذتبدا   

 . (93)وتثر ر العقول من التقليد

  واألذذي ااعلذذى المذذو و ج علذذى الت د ذذد (94)ودبذذزا مددسذذة ص ذذن الب ذذا

ا  فالب ذا سالمي الشامل  واإلصيذاا اإل مذاني المتكامذل  ألذر   مذا ألي همذا مكان ذاإل

في مرر  والمذو و ج فذي اله ذد  وألذر   اخذتالف ا أليذاا الثذربتين إلذى صذد 

ما  الختالف مشرب بل من المؤس ذين. فمشذرب الب ذا اقذرب إلذى الروصانيذة  

كذذذر ثاني ذذذا  ومشذذذرب المذذذو و ج اقذذذرب إلذذذى العقالنيذذذة. والب ذذذا مذذذرب اوال  ومم

والمذذو و ج ممكذذر اوال  ومذذرب ثاني ذذا. وتوجذذس الب ذذا إلذذى ال مذذاهير اوال  وإلذذى 

ال  بة ثاني ذا  وتوجذس المذو و ج إلذى ال  بذة اوال  وإلذى ال مذاهير ثاني ذا  او ع ذد 

                                              

 للدبتود عبد الم يد ال  اد. «الشهو  الثءادج»انظر ال زا ال الك من بتاب  (93)

ا في الدعو  والترألية وال ها  70اإلخوان الم لمون »انظر بتاأل اي  (94)   الباب ااول  «عام 

 نشر مكتبة وهبة.
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 الثاجة.

على بل صال  هال االت اهاا والثرباا الت د د ذة اإلصذالصية بلهذا علذى 

تمذذاوا مذذا ألي هذذاي بانذذت تر ذذد إصذذال  اامذذة مذذن  اخلهذذا  وعذذال  ا وا هذذا مذذن 

صيدليتها الااتيذة  ال ألذدواا م ذتود  لهذا مذن خادجهذا  وال ألوصذماا مذن ع ذد 

 خرومها واعداا دسالتها. 

مذذة مذذن نومهذذا الطو ذذل  وفذذي وبذذان لهذذؤالا المءذذل ااول فذذي إ قذذاة اا

ت ليرها من قيدها ال قيلي قيد ال مو  والتقليد  وفي تهيقة عقولها وقلوألهذا لل ذد 

والكما  والبال والتءثية  لتثر ر اامة والرقذي ألهذا  صتذى تتبذوا مكانهذا ألذين 

 اام   بما ادا  و لها ان تكون  ال بما ادا  االستعماد ان تكون.

 ال ك ة ال طير ي

ن ال ك ة ال طيذر  صذدثت صذين قذا  زمذام اامذة مذن لذ   عرفذوا صقيقتهذا ولك

وهو تهذذا  ولذذ   قذذراوا تاد  هذذا وتراثهذذا  ولذذ   متثذذوا اعذذين ألرذذا ره  علذذى 

صءذذادتها وام ا هذذال انهذذ  دألذذوا فذذي  يذذر مدادسذذها  ونشذذقوا علذذى  يذذر مذذا 

تث   وص عوا على عين اعذدا ها  ف ذادوا ألهذا فذي  يذر  دألهذا  و رألذوا ألهذا 

ا جذاد  ا  ألتغييذر اهذدافها  وتغييذر ص يك لن تشر   وجهذدوا ان  غيروهذا تغييذر 

م اه هذذا  وتغييذذر إ مانهذذا  وتغييذذر سذذلوبها  وذلذذ، ألتغييذذر عقلهذذا الذذاج  عذذي 

و  قذذد  وضذذميرها الذذاج  ثذذو و شذذعر  وم ذذ ها إلذذى امذذة اخذذر    يذذر امذذة 

وعمذذذل امذذذة التوصيذذذد والرسذذذالة  - عليذذذس الرذذذال  وال ذذذالم - القذذذرآن  مثمذذذد

 الرالثاا.

ات ذذس هذذؤالا المبذذدلون الماسذذ ون إلذذى الغذذرب السذذتيرا  المذذااه  واافكذذاد 
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التذي « العلمانيذة»  وبان في اليعة ما استود ول من ه ذاك «اا د ولوجياا»و

تقوم فكرتها على اسا  عزل الد ن عن صيا  الم تما  وألعبذاد  اخذر ي عذزل 

ل طذم ااول لهذؤالاي انهذ  ابرهذوا عن الثك  في خلقس. بان ا - جل جاللس - و

فذذي  - بمذذا ت ذذا  البهيمذذة ألال ذذوا - اامذذة علذذى  يذذر مذذا تر ذذد  وانهذذ  سذذاقوها

ار    ير ار قها  لغا ة  يذر  ا تهذا  وانهذ  ضذيعوا جهذو  اامذة وثرواتهذا 

وااقاتها سد   فذي  يذر مذا   معهذا و رفعهذا  و مءذي ألهذا إلذى اامذام ال إلذى 

 متبوعة ال تاألعة.ال ل   صاعد  ال هاألطة  

بذذذان بذذذل همهذذذ  ان تكذذذون ألال هذذذ  قطعذذذة مذذذن اودألذذذا  اج ان  قلذذذدوا ال ان 

   تغلوا  ان  كونوا ذ وال  ال دأساا.

 الشروا ااساسية الءرود ة ل مو اام ي

قد ا مل هؤالا ما ال   وز ان  غمل األد ا  وهو الشروا الالزمذة ل مذو اامذ  

ا صقيق ا متكامال   وتقدمها تقدم  ي ا ال صود  ا. إن ال مذو االقترذا ج  والتطذود نمو 

العمراني  والتقدم الر اعي والتك ولوجي  وما شاألهها  ليو مما  ت  ألقذراداا 

تت ذذا  واوامذذر ترذذدد  وأليانذذاا ت شذذر. إنمذذا تذذت  هذذال بلهذذا فذذي م ذذاا فكذذرج 

فذي  يسي م اس . وفي ةذل شذروا خاصذة   ب ذواخالقي مال    وفي جو سيا

من الثذذر  صذذاص  العقذذل والءذذمير  ذو اإلدا   واامذذل ةلهذذا اإلن ذذان المذذؤ

والطمو   القا د على الب اا والعمل واإلتقان  الاج  مكذر فذي العطذاا المتذس ال 

ذا  ااخا  وفي التءثية ال االسذتما  . هذاا اإلن ذان هذو  ا ذة الت ميذة  وهذو ا ء 

  ومذن وسيلتها وصانعها. إن اامة التي تر د ان تتطود مذن ال مذو  إلذى ال مذو

الت ل  إلى التقدم  ومن الربو  إلذى االز هذاد  ومذن االسذتهالك إلذى اإلنتذا   

ألذد لهذا  هذال اامذة ال - ومن االستيرا  إلى االبتماا  ومن التبعية إلى االسذتقالل
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 من م اا فكرج ونم ي  ومن جو إ  األي تتوافر فيس الشروا التاليةي

ألذذس وتعمذذل علذذى تثقيقذذس   ان تذذرتبط اامذذة ألرسذذالة او هذذدف ببيذذر  تذذؤمن -1

وتءاع  جهدها في سذبيلس  وتعبذإل األ ااهذا لل هذور. ولذيو فذي التذاد م 

ا فذذذي صيذذذا  اامذذذ  مذذذن الرسذذذاالا الرألانيذذذة   بلذذذس اعظذذذ  وال اعمذذذ  تذذذمثير 

وااهداف الد  ية  فإنهذا تم ثهذا مذن الثذوافز وا مذال مذا  شذثا عزا مهذا  

العذااب  وت ذتهين  و بعك هممهذا  و قذوج سذواعدها  صتذى إنهذا لت ذتعاب

 الرا   مذن اقذو  الذدوافا« اإل مان»ألالرعاب  من اجل هدفها. لهاا بان 

على ز ا   اإلنتا   وتث ي س  وصيانتس من عوامل الت ر ذ   - ألل اقواها -

 .(95)والتعطيل

ولقذذد جرأل ذذا فذذي تاد   ذذا مذذاذا صذذ ا اإل مذذان ألالرذذثاألة واجيذذال الم ذذلمين 

عوا ما  شبس الم ذتثيالا  وانترذروا علذى ااولى  فت طوا بل العقباا  وص 

اببر واعتى اإلمبرااود اا  واقاموا صءاد  دألانية إن انية اخالقيذة عالميذة  

مزجت الرو  ألالما    ودألطت اادر ألال ماا  وجمعت ألذين العقذل والقلذ   

 وألين العل  واإل مان  وألين الدنيا وا خر   وألين التمدن وااخال .

ا اعي  ا لما  ر عس الد ن ألال ا    تم ذل فذي ودا  ا في عررنا م ا ال  ةاهر 

ألعذذذد ان بذذذانوا مشذذذر  ن مقطعذذذين فذذذي  - خرذذذوم ا اليهذذذو   بيذذذ  اسذذذتطاعوا

« ادر الميعذا »ونبوااتها  واصالمه  الد  ية صذول « التودا »ألاس   - اادر

ان  رذ عوا الع ا ذ   و ثولذوا الرذثراا إلذى ج ذان. ولقذد « مل، إسذرا يل»و

« ال ذذبت»ولكذذن « ال ذذبت»ألثذ ي إن اليهذذو  ألذذ   رذ عوا « د ذذونألذذن جو»قذال 

                                              

   فرل اإل مان واإلنتا .«اإل مان والثيا »داجا بتاأل اي  (95)
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 هو الاج ص ا اليهو .

التذي ال  - اما نثن ف عمل جاهد ن لمرل امت ا بره ا  عن دسالتها التاد  ية

وهذي اإلسذالم  ل غملهذا أل يذاالا واوهذام  مثذاولين ان  - تؤمن ألرسذالة  يرهذا

إ مانهذا العر ذ   ل ب ذي علذى نغير ابيعتها  ونلوج زمامها عن وجهتها  ونهدم 

انقاضس إ مان ا وضعي ا  علماني ذا ال    ي ذا. إ مان ذا ألغيذر وصذي وال بتذاب وال نبذي  

فذذال ن  ذذي إال البلبلذذة والتمذذز  والرذذراع   اخذذل نمذذو  ... وال ان ن بذذت ال د ذذد

 المر   و اخل فقاا الم تما.

مذل ل م ذس  إن الاج  عمل لرسالة وهدف  ؤمن ألسي  شعر فذي اعماقذس انذس  ع

لااتس  لما  قت ا فذي  اخلذس ألرذثتس وضذرودتس  فلهذاا  تعذ  و عذر  و ءذثي 

و بال  في  ير بلل وال توق   أل الف من  عمل ألغر  هدف  او  عمذل لهذدف 

 صغير. او  عمل للغير ال ل م س.

في الثكا ااي ان صيا  ا االذ  بلبذس وداا ةبذي ليرذيدل  فعذدا الكلذ  خلمذس 

س  فالتمت إليس الظبي وقال لذسي اتذددج لذ  لذ  تلثق ذي؟ صتى بل وتع   ول   لثق

 ان، تعدو لراصب،  اما انا فمعدو ل م ي.

ث  إن ال مو والتقدم واإلنتذا  ال تتثقذ  ألالمعذل إال فذي ةذل م موعذة صتميذة  -2

مذذن ااخذذال  والمءذذا ل م ذذلي اامانذذة والرذذد   واإلخذذالص واإلتقذذان  

لثذذرام  وإ  ذذاد المرذذلثة العامذذة والرذبر وال ذذد  واالسذذتقامة والعمذذة عذذن ا

ا إلذى  ... على المرلثة ال اصة  وتقد   الك اي ولو لذ   كذن ولي ذا ونرذير 

 يذذر ذلذذ، مذذن المءذذا ل الش رذذية واالجتماعيذذة  التذذي هذذي مذذن ثمذذراا 

اإل مان الرثيح. فليو ألالذاباا وصذدل  وال ألذالعل  وصذدل  وال ألذرا  المذال 
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يد بذاف مذن ااخذال    ذدفعها إلذى وصدل  تتقدم اام  ما ل   كذن لذد ها دصذ

 ال ير  و زعها عن الشر.

ذا»ااخال  هي التي ت عذل مذن الذاباا  « المواهذ  الكام ذة»  وتثذول «علم 

واامذ  ألغيذر «. قذو  مثربذة»  و«ااقذاا م ت ذة»في اافرا  والشذعوب إلذى 

اخذذال   تبذذذد  ذباأهذذذا  وتتبذذذد  جهو هذذذا  وتتبذذد  مواهذذذ  األ ا هذذذا  بمذذذا تتبذذذد  

 وتتعطل ااقاتها. مواد ها 

 ودص  و شوقي صين قالي

 ولذذذذذيو ألعذذذذذامر أل يذذذذذان قذذذذذوم

 

 اإذا اخالقهذذذذذذ  بانذذذذذذت خراألذذذذذذ

اام  ذاا ااخال  هي التي ت تطيا ان ت تميد من ذبذاا األ ا هذا  وت ذتطيا  

ان ت  د علمه  ل هءتها ودقيها  وت تطيا ان ت تمذا ألذممواله  وااقذاته  لرفعذة 

 شمنها.

الشر   ولك ها ألمءا لها ااصذلية  اسذت دمت ذبذاا لي ت الياألان اذبى ام  

ا و   وسذ را هذاا العلذ  لت شذإل ألذس صذ اعة «تك ولوجيذا»األ ا ها  لت شإل ألس علم 

 داقية متق ة  ناف ت ألها اودألا وامر كا  ودألما تموقت عليهما.

امذذذا صذذذين تشذذذيا دذا ذذذل اانانيذذذة والكذذذاب  والغذذذ  واالنثذذذراف  والهذذذزل 

تبذذذاع الهذذذو  ا  وإ  ذذذاد الم معذذذة ال اصذذذة  ووالعبذذذك  والم ذذذون والميوعذذذة

 والشهواا  فهيهاا ان   ما اامة ذباا وال عل  وال مال.

ثبذت ل ذا الواقذاي ان ااخذال  ال  رذ عها اوفي امت ذا اثبذت ل ذا التذاد م  بمذا 

 من الد ن؟ ال الد ن. فما ألال، ألمن تمر  عمد  شيا م 

لعدالة  فذالم تما المتظذال  ألد م س ما ااخال  هو ان ت و  ا وشيا ثالك ال -3
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الاج  قدم فيس الم اف  المتلون على القوج اامين  ال  تقدم األد ا. فذإن الكذ ا 

ا عذذن مكانذذس  وال  عطذذي صقذذس  علذذى صذذين  مخذذا  الذذاج  ذذر  نم ذذس مذذؤخر 

هذاا الكذ ا إمذا ان  تبااذم و همذل   - الموالون والمثاسي  ما ال   ذتثقون

 لوا س. وإما ان  هاجر  على الر   من صبس 

ا من الشباب ال األهين الا ن  دسوا فذي ال ذاد   وصذازوا ادقذى  اعرف ب ير 

الشذذها اا فذذي فذذروع شذذتى مذذن العلذذ   ثذذ  عذذا وا لي ذذدموا اواذذانه   دافءذذين 

وةا   مغر ة عرضت عليه  في ال ذاد   ولكذ ه  لةسذ  خاألذت آمذاله  فذي 

اا أليذة  وا ه   فظلموا صقه   ووضعوا في  ير موضعه   واهذددا مكذانته 

والمث ذوألين  تقذدمون علذيه . « المهذرجين»ألي ما داوا  يره  من  ... والما  ة

فل  تكد تمءي مد  صتى ولوا المراد  ودألثذته  اواذان اخذر   ال هذي عرأليذة 

وال هذذي م ذذلمة  ولك هذذا تعذذرف بيذذ  تذذؤتي بذذل ذج صذذ  صقذذس  وبيذذ  تءذذا 

شذراا االذوف مذن الرجل الم اس  في المكان الم اس . وبل ا  عل  ان ه اك ع

ال األغذذة فذذي م ذذاالا العلذذوم والم ذذون وا  اب  خ ذذرته  « العقذذول المهذذاجر »

 ألال ه   وب به  ا خرون.

وم ل العدلي اامن والثر ة. ذل، ان ال ا   ال   ت   وإذا انذت  فذال  ثذو.  -4

وبذذذال، الكذذذرل الذذذاج ال  عمذذذل إال وال ذذذوا علذذذى داسذذذس  و الب ذذذا مذذذا تمذذذر 

هذذاجر   ألاص ذذة عذذن أللذذد ت ذذد فيذذس ام هذذا وصر تهذذا  او الع اصذذر ال ا مذذة م

ت تطيا فيس ت مية اموالها. وألهاا وذاك  ثرم الوان من الع اصذر الممتذاز  

 . (96)القا د  على الب اا واإلألداع والت مية الثقة

                                              

ابعذذة  (302 - 299ص )« الثلذذول الم ذذتود   وبيذذ  ج ذذت علذذى امت ذذا»انظذذر بتاأل ذذاي  (96)
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 في ا أل ا العرألي قرة مشهود  لها مغزاها فيما نثن ألرد ل. 

ا ع د األيس وقبيلتذس ال لشذيا إنها قرة ع تر  العب ي  فقد بان ع تر   مثقود 

إال ل ذذوا  لونذذس  فوبذذل إليذذس األذذول دعا ذذة اإلألذذل  شذذمنس شذذمن عبيذذد األيذذس  وعبيذذد 

القبيلة. وقد استغل المتى مه تس في الرعي للتددب على ال ال   والبراعذة فيذس. 

وفي ألع  اا ام ا ادا إصد  القبا ل على أل ي عبو  وانهزمذت القبيلذة امذام 

ا ن با وا  رلون إلى ن اا القبيلة  والمتذى ااسذو  واقذ   تمذر   المغير ن  ال

ال  شادك وال  تثمو  ف ظذر إليذس األذول وقذال لذسي بذر! فقذال لذس فذي مذراد ي  ذا 

األت إن العبد ال  ث ن الكر  وإنما  ث ن الثالب والرر. فقذال لذسي بذر وانذت 

صذذذر. وه ذذذا ت لذذذت مواهذذذ  المتذذذى وقدداتذذذس  ووثذذذ  بالليذذذك الهرذذذود علذذذى 

المغير ن   ءذرب أل ذيمس  و طعذن ألرمثذس  و رمذي أل يلذس  و   ذدل ااألطذال 

 ك القبيلة  ث  اسطود  العرب ألعد.امامس  مما جعلس صد 

إن بلمة تقد ر وإصقا  للث   اعا ا للمتذى المهءذوم اعتبذادل  ود ا إليذس 

برامتذذس  وجعلذذت م ذذس اصذذد األطذذال العذذرب  ألذذل اصذذد اسذذاايره  فذذي الشذذ اعة 

 والمداا. 

 تثدث عن قومس أل ي عبو وموقمه  م س في ألع  شعرل  صين قاليوقد 

قذذذد ب ذذذت فيمذذذا مءذذذى ادعذذذى 

 جمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاله 

 

 واليوم اصمي صماه  بلمذا نكبذوا

 واج  القو  اإلسالميةي 

والواجذذ  علذذى بذذل القذذو  اإلسذذالميةي ان تتذذراص فذذي جبهذذة واصذذد  فذذي 

                                                                                                          

الرذذذذثو  اإلسذذذذالمية وهمذذذذوم الذذذذوان العرألذذذذي » ذذذذا مؤس ذذذذة الرسذذذذالة أليذذذذروا  وبتاأل

 (.112 - 100)ص    ابعة  اد الشرو  ألالقاهر «واإلسالمي
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اخطادهذذا مواجهذذة العلمانيذذة الم ذذتكبر   وتعر مهذذا لل مذذاهير الم ذذلمة  وأليذذان 

 على الم تمعاا اإلسالمية.

وعلذذى القذذو  اإلسذذالمية ان ت  ذذى ال الفذذاا ال ز يذذة فيمذذا ألذذين فرذذا لها 

ألعءذذها وألعذذ   واال تشذذغل نم ذذها ألالمعذذادك ال انبيذذة التذذي تلذذته  جهو هذذا  

واوقاتها  وتؤج  الرراع ألي هذا فذي  يذر اا ذل  واال تذابر هذاا العذدو المذابر 

 و دألر للقءاا عليها جميع ا. الثاقد الاج  رفءها جميع ا 

  ذذ  ان تعبذذم هذذال القذذو  اإلسذذالمية علذذى اخذذتالف الوانهذذا وم ذذتو اتها  

وت ررذذذاتهاي علميذذذة و عو ذذذة وترألو ذذذة وإعالميذذذة واجتماعيذذذة وخير ذذذة  

وسياسذذية واقترذذا  ة  وان تتعذذاون فيمذذا ألي هذذا علذذى توعيذذة الم ذذلمين ألاإلسذذالم 

لمرتذذاألين صولذذس  والذذدفاع ع ذذس الرذذثيح وترذذثيح ممذذاهي  ع ذذس  ود  شذذبهاا ا

امذذام األاايذذل الممتذذر ن عليذذس  واسذذت دام بذذل ااجهذذز  واا واا التذذي تشذذر  

اإلسذذالم وتوصذذلس لل ذذا ي ممذذا  قذذرا او   ذذما او  شذذاهدل فذذي الكتذذاب والرسذذالة 

وال شر  والرذثيمة والم لذة  ممذا   ذما فذي اإلذاعذة او فذي شذر ط الكاسذيت  

الميذذذد و. وال نذذذ و اسذذذت دام هذذذال الشذذذبكة وممذذذا  شذذذاهد فذذذي التلمذذذاز واشذذذراة 

«. اإلنترنذذت»ال طيذذر   التذذي  ذذزا العذذال  فذذي ال ذذ واا ااخيذذر  وهذذي شذذبكة 

ذا الق ذواا المءذا ية ألقذدد  ألاإلضافة إلذى اسذتعمال اإلذاعذة والتلمذاز  وخروص 

 اإلمكان. 

صثيح ان اهل العلمانية لد ه  إمكانياا اببر من إمكانات ذا  وت ذانده  قذو  

اببر م ا  ولك  ا مع ا و الاج ال  غل   والث  الاج ال  زهذ   وفطذر  عالمية 

و في ال ا   التي ال تردا  وإن صداا ف رعان مذا ت لذى. ومع ذى فذي ذلذ، 

ل}س ن و في خلقس  التي ال تتبدل  ىدَلليس ىَُِّۚي لََّجي يلفَلََى لٱَّللَّ ىدَلليس ىَُِّۚي لََّجي لَولََى َ نان ىدي ِۡ يلََّ ٱَّللَّ



 247 التطرف العلماني في مواجهة اإلسالم

 .[43اري ]فا ََّۡحَّينًا{

ولكذذذن   بغذذذي ان نعتذذذرف ألذذذمن ه ذذذاك ثغذذذراا ونقذذذاا ضذذذع  فذذذي القذذذو  

اإلسذالمية  تذوهن مذذن بيذدل  وتءذذع  مذن تذمثيرل  وت ذذرط خرذومها عليهذذا. 

 ان نتغل  عليها. - إن ب ا واعين وصا قين ما دسالت ا وانم  ا - فعلي ا

 ثغراا     ان ت د في القو  اإلسالميةي 

الذذدعا  والممكذرون الم لرذون م هذا  تتم ذل فيمذذا هذال ال غذراا التذي  شذكو 

 ي (97) لي

  قرذها  - او المث وألة على اإلسذالميين - إن ألع  القو  اإلسالمية أوًَل 

المهذذ  الرذذثيح لثقيقذذة اإلسذذالم  وشذذمول دسذذالتس  وخرذذا ص نظامذذس للثيذذا   

وترذذودل للوجذذو . وهذذي إنمذذا تهذذت  أل انذذ  واصذذد مذذن اإلسذذالم علذذى ص ذذاب 

وهذذي ال ت ذذتقي فهمهذذا لإلسذذالم مذذن   األيعذذس الرذذافية ااولذذىي جوانذذ  اخذذر   

الكتاب وال  ة  بما فهمها الرثاألة ومن تبعه  ألإص ذان مذن سذل  هذال اامذة  

ألذذل تتلقذذى فهمهذذا مذذن الطوا ذذ  التذذي ت ت ذذ  إليهذذا   ون نقذذد وال تمثذذيص  

وأل اصة اقوال المتمخر ن من المؤلمين في عرود االألتداع والتقليذد وانثطذاا 

 تمكير اإلسالمي وال لوك اإلسالمي. ال

إن ألع  هال القو  شغلها الدفاع عن نم ها  والر  علذى خرذومها  وثيةيًي 

التاد  يين والمعاصر ن  وألمب ر مما شغلها الدفاع عذن دسذالة اإلسذالم  وامذة 

اإلسذذالم وصكذذ  اإلسذذالم  ومرذذا ر الم ذذلمين  والذذر  علذذى خرذذوم اإلسذذالم 

رين ألس مذن بذل جانذ  مذن صذهيونيين وصذليبيين الثاضر ن  واعدا س المترأل

                                              

 (.358 - 356)ص  «بتاأل ا الثلول الم تود  »انظري  (97)
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 وشيوعيين  ووث يين  وم افقين.

مذاهبيين وفذي أللذد  صراع ا ألذين المذاهبيين  والذال إسالميولهاا ت د في أللد 

ثان صرأل ذا ألذين ال ذلميين والرذوفيين  وفذي أللذد آخذر جذدال  ألذين الث ميذين واهذل 

ان الال   يذذين إلذذى  يذذر ذلذذ، مذذن المذذر  وال ماعذذاا. فذذي صذذين  ... الثذذد ك

  ثادألون جميع ا. وإن تماوتت  دجة الثرب ابع ا.

تذذذؤثر تم يذذذد  - الم  ذذذوألة إلذذذى اإلسذذذالم وثقافتذذذس - إن ألعذذذ  هذذذال الطوا ذذذ 

المادب يين  وم اصذر  القذوميين العلمذانيين  علذى ان تقذ  فذي صذ  جماعذة 

إسذذالمية خالرذذة اإلسذذالمل انهذذا تعادضذذها فذذي فهذذ  ألعذذ  القءذذا ا ال ز يذذة 

   او الشر عة اإلسالمية.للعقيد

ألقءذا ا جز يذة   - بذل الشذغل - إن ألع  القذو  اإلسذالمية مشذغول وثيلنًي 

او قءذذا ا فذذاا اوانهذذا  او ألمعذذادك جانبيذذة او وهميذذة  عذذن المعربذذة الكبذذر   

 وعن القءية المرير ة ااولى.

خلذذ  »إن ألعذ  القذو  اإلسذذالمية اسذتهلكها ال ذدل والت ذذازع صذول مشذكلة 

ومذذذا فيهذذذا مذذذن « افعذذذال العبذذذا »او « آ ذذذاا الرذذذماا واصا   هذذذا» او« القذذذرآن

خذذالف  ومذذا شذذاألهها وآخذذرون شذذغله  اسذذت باا علذذوم الطذذ  والميز ذذاا والملذذ، 

والاد  من القرآن الكذر  . و يذره   ذر  علذى شذبهاا المعتزلذة او ال هميذة او 

ال ذذواد  او  يذذره  مذذن المذذر  التذذي لذذ   عذذد لهذذا وجذذو  إال فذذي الكتذذ   و ذذدع 

بهاا الشذيوعيين والمبشذر ن والم تشذرقين  وتالميذاه  وعمال هذ  فذي ألذال  ش

 الم لمين.

ي معربذذة العقيذذد  اإلسذذالميةي هذذهذذاا مذذا ان المعربذذة المكر ذذة ااولذذى ا ن 
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وقءذية العذذرب والم ذذلمين ااولذذى «. ال إلذذس إال و مثمذذد دسذذول و»معربذة 

   وشذر عتس ال ذمثة  او ا ن هيي هل  قا ون ألهدا ة اإلسالم  وم ه ذس الرصذ

 قذا ون ألمبذا ط وم ذاه  وصلذول م ذذتود   مذن الشذر  او الغذرب؟ وبذل تبد ذذد 

للطاقذذذاا اإلسذذذالمية  او تثو ذذذل للقذذذو  اإلسذذذالمية عذذذن هذذذال القءذذذية  وتلذذذ، 

المعربة  هو في الواقا إضعاف لإلسالم فذي م األهذة اعدا ذس  وتمر ذ  ل  ذو ل 

 يك     ان  ؤمن و ثمى.صيك   تمعون  وخيانة لس واعن في ةهرل  ص

ا   را ًَىىي  ذذا صذذثيث  إن القذذو  اإلسذذالمية الواعيذذة  التذذي فهمذذت اإلسذذالم فهم 

 - وآم ت ألس إ مان ا عميق ذا  ووقمذت صياتهذا وجو هذا علذى نرذرتس والذدعو  إليذس

تكالبت عليهذا بذل  -  عو  و ولة  عقيد  وشر عة  عبا   وقيا    مرثم ا وسيم ا

اإلسالم  ولعو   نظامس إلذى الثيذا  فذي الذداخل وال ذاد   القو  المعا  ة لثك  

فال تكا  هال الطال ا اإلسذالمية الواعيذة المؤم ذة ت ذر  مذن مث ذة  إال لتذدخل 

في اخر   وال تكذا  تلذتقط انماسذها  صتذى تذدألر لهذا مكيذد   او مذؤامر  جد ذد   

ءذال  ألثيك ال ت د وقتا تمي  فيس من توالي الءرألاا الوصشذية علذى داسذها  ف

 عن صمالا التشو   والتشو س والت مير.

إن هذذال الطال ذذا هذذي مبعذذك اامذذل  فذذي تغييذذر اافهذذام ال ذذطثية وال ز يذذة 

والتثر ميذذة لإلسذذالم  إلذذى فهذذ  شذذامل صذذثيح لهذذاا الذذد ن  وإلذذى وعذذي عميذذ  

لرسذذذالتس   ذذذر  إليهذذذا فطرتهذذذا  ووضذذذوصها وشذذذمولها وصذذذمااها وت اسذذذقها 

 وتوازنها.

ذذذذا م ذذذذاا ال الليبرالذذذذي  - رجذذذذاا فذذذذي مطذذذذاد   المكذذذذر العلمذذذذانيوهذذذذي ا ء 

ا إسذالمي ا  - والمادب ي مع ا الاج عش  في ب ير من الراو   وإعطا هذا فكذر 

 نقي ا من الشوا   والزوا د واالنثرافاا.
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جهذد  - ومهما  كن من المثن المتتاألعة على هال الطال ا  فواجبها ان تعمذل

ومذذة التوجذذس العلمذذاني  ومطذذاد   علذذى م األهذذة الغذذزو المكذذرج  ومقا - ااقتهذذا

« اإلسذالم الكامذل»االستعماد ال قافي  وتم ير   ذاأليا التذد ن وتقذد   اإل  ذاألي  

ذذا سذذا غ ا صذذافي   ا للدادسذذين والذذرا بين  بمذذا  قذذدم اللذذبن مذذن فذذرث و م  خالر 

 للشادألين.

* * * 

 


