
 

دليـل العقول احلائرة يف كشف املذاهب 
 املعاصرة 

 
 العلي عبد هللاحامد بن 

 
 : د ، وبعـوصحبه  ،  وعلى آله، والصالة والسالم على نبينا حممد ، احلمد هلل 

 
اليت ، تلقي الضوء على املذاهب املعاصرة ، خمتصـرة وريقات دروس يف  ـةثالثفهذه 
ا تعريفا موجزا ، مع بعض اإلشارات ـف هبر ، وتعر  من الغرب امللحد الكافبالدان جاءت 

، وهو مبثابة مدخـل موجـز هلذا العلم الذي  أخـرى هلا عـالقـة بلطيف العبارات إىل فوائد
حباجة إىل أتليف أوسع ، وكتاب لشتاته أمجع ، فنسأل هللا أن ييسر ذلك الحـقا ، ويزيل 

 ما قـد يكون دونه عائقـا آمني 
  

 :  درس األولـال
 

 نشأة املذاهب املعاصــرة
  

 عندما نطلق مصطلح املذاهب املعاصرة ، فاملقصود ما ظهر يف العصور األخرية من مناهج ،
وأفكار ، انتشرت يف العامل ، وهي يف الغالـب قـد جاءت من الغرب ، وتبلورت بعد عزل الكنيسة 

  .والدولة يف أوراب، واجملتمع ، عن السيطرة على الفرد 
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السياسي ،  وطغياهنا ا للعلم ، واملعرفة ،  والعلماء ،، وجهلها ، وحماربتهضالل الكنيسة ى أد   فقد
، واحلياة  ،  واإلنسان، اإلنطالق يف تفسري الكون فاعي ، إىل  فصل الدين عن احلياة  ، واإلجتم

 .بعيدا عن هداية الدين
 

 :  ةاملراحل اليت مرت هبا أوراب وتشكلت هبا املذاهب املعاصر 
  

 :  ميالدي حىت اآلن 14مراحــل منذ القرن  ا أبربعــقد مرت أ وربو 
  

يزعـم شيء ، فهو  سيطرة البااب بسلطة إهلية على كل  سيطرة الكثلكة ، وهي تعين  : األوىلاملرحلة 
، فالفرق سحق تفسري الكتاب املقد   إمتالك الكنيسة وحدها يتكلم إبسم هللا تعاىل ، كما تعنـي أنـه 

 بني نص الكتاب املقدس ، وأفهام الكنيسة .
 

م ( ، وبعده  1546م ـ 1453) حيث ظهر مارتن لوثر ، الكالفنية مرحلة اللوثرية  املرحلة الثانية :
 على الكنيسة الكاثوليكية ، وحاراب اتعاليم الكثلكة ، ومترد ا(  فعارض1564ـ 1509ن ) ـكالف

البااب الميلك وحده حق تفسريه ،  تاب املقدس ، وأن  ابحلرية يف حبث الك اسلطة البااب ، وطالب
 على أن الكتاب املقدس هو وحده مصدر املعرفة . اـبقي ماولكنه

 
من النصف الثاين من القرن الثامن  أو العصر اإلنساين ، بدأ مرحلة عصر التنوير ، املرحلة الثالثة :

 :  اتن فكـر  ـتانطـلق وفيـه عشـر ،
  

 .شيء يف حياة اإلنسان ل  ــقادر أن يصوغ ك ـ هوأنل الغريب بنفسه ، إعتداد العقأوال : 
 

 .دا عن أتثري الدينيعشيء لسلطان العقل ب يف إخضاع كل   : اجلرأة اثنيا
 

ه إلـه ، ، وأنه بـدأ ينظر إىل نفسه أن  غربـي ، بعد ضاللـه الديين بداية  طغيان اإلنسان ال هآخر أنمبعىن 
   ، من كل شـيء ، وإليه يرجع كل شــيء .رب إليه ، بل هو نفسه اهلــدففليس هناك إله فوقه يتق
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بعيدا عن هداية الدين ،  ـ  بعد قليـلـ سنذكرها ومع إنطالق العقل الغريب ، يف هذه املرحلة والتالية 
 ، صار اجلدل الفكري يدور حول العالقة بني ثالثة أمور 

 
 العقل ، والدين ، والطبيعة

 
 املعرفة املطلق.وما هو مصدر 

 
اليت جتعل العقـل مصدر املعرفة  سادت فيه الفلسفة املثالية ،، يف هذه املرحلة ، فهذا العصر 

 املطلـق .
 

ويف هذا العصر ، ، بدأ مع فــجر القرن التاسع عشر ، مرحلة ) عصر الوضعية (  املرحلة الرابعة :
هـو الذي له السيادة املطلقة ، طبيعة ( ) النزوع كبري إىل الواقع ، واعترب فالسفته أن احلس 

 هي املصدر الفريد للمعرفة ، فالطبيعة 
 

فالعقل وليد الطبيعة ، وما فيه من معرفة قالوا : ألن الطبيعة هي اليت تصنع عقل اإلنسان أصال ، 
 ..إخل ، فالعقل متولد من الوراثة ، و البيئة ، واحلياة اإلقتصادية ، واإلجتماعية نتاج الطبيعة أصال ،

 فهي اليت ختلق العقل.
 

والطبيعة هي هذا الواقع واحلس ، عامل املادة ، فال حقيقة لشيء وراء املادة ، ووراء هذا الواقع 
، فالطبيعة هـي كل شـيء ، هي اليت صنعت اإلنسان ، وهي اليت تنقش يف عقله املعرفة ، احلسي 

 امل املادي الذي حولنا .فعلينا أن النؤمن إال بشيء واحـد فقط ، هو هذا الع
 

 اد .ــنا بدأ ينتشـر اإلحلـومن ه
 

اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباب ونالحظ أن الغرب بدأ أوال بتأليه الكنيسة وشركها ، كما قال تعاىل ) 
 ( ،من دون هللا و املسيح ابن مرمي 

 
 (  ه هواهأفرأيت من اختذ إهلوا العقــل ، كما قال تعاىل ) مث كفروا هبا ، فأهل  
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إن الذين اليرجون لقاءان ورضوا ابحلياة مث كفروا به ، فاختذوا الطبيعة واملادة إهلـا ، كما قال تعاىل ) 

 اآلية ( الدنيا واطمأنوا هبا ، والذين هم عن آايتنا غافلون أولئك..
 

 ي :ـــالدرس الثان
  

 أهم املذاهب املعاصرة 
 

 وهلذا نبدأ بتعريفها  ملعاصرة ، جيمعها إسم العلمانية ،ينبغي أن نعلم أوال أن مجيع املذاهب ا
 العلمانية : 

 
  ةـــــــالعلماني 

 

  : التعريف
 

الدنيوية ، فهي العالقة هلا ابلعلم ، ولكن  العلمانية كلمة منقول برتمجة خاطئة عن : الالدينية أو
 اختيـر هلا هذا اإلصطالح ) العلمانية ( جتميال لقبحها ، 

 
فصل الدين عن احلياة  ، وإبقاءه حبيسا يف ضمري الفرد ، ودور العبادة ، على أنه عالقة  ومعناها

أوراب منذ القرن السابع عشر ،  وانتقلت  خاصة بني معتقد العقيدة الدينية وربه ، وقد ظهرت يف
 إىل الشرق يف بداية القرن التاسع عشر 

 

 ظروف النشأة :

 

ومستبدين ، وإحنيازهم إىل جانب اإلقطاعيني الظلمة ،و   حتول رجال الكنيسة ، إىل طغاة ، -
  امللوك اجلائرة.

 

 حماربة الكنيسة للعــلم ، وتسلطها بغري حـق على الفكر ،   -
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 حىت كانت تشكل حماكمات ، إلهتام املكتشفني ابهلرطقة .

 
 

،  ال دينية م 1789والدة أول  حكومة فرنسية سنة  الفرنسية : فقـد كانت جناح الثورة  -  
  حتكم ابسم الشعب ،  سبب يف إنتشار العلمانية كالنار يف اهلشيم .

 

ظهور مؤلفات انتشرت ونشرت الفكر العلماين ، مثـل العقد االجتماعي الذي يعـد إجنيل الثورة   -
، وكذلك روح القوانني للمفكر مونتسكيو 1778الفرنسية ، للمفكـر جان جاك روسو سنة 

الة الالهوت و السياسة ، للمفكـر سبينوزا ، وهذا اليهودي يعـد رائد العلمانية  القوانني , ورس
ابعتبارها منهجا للحياة والسلوك ، ومؤلف الدين يف حدود العـقل لفولتري صاحب القانون الطبيعي 

 م له العدالة السياسية لوليم جودين .1793، مث وليم جودين 
 

اإلله قد مات وأن اإلنسان األعلى )السوبر مان (  وفلسفته اليت تزعم أبن:  ظهور نيتشه -
  حيل حمله! ينبغي أن

 

  واملعتقدات: األفكار

 

العلمانيون : أقسام كثرية جدا ، ذلك أن كل فكـر ينطلق من التمرد على اخلضوع على 
 تعاليم الدين فهو فكـر علماين 

 
 مث هم ينقسمون إىل قسمني : 

 
 .لى الدين ابلكلية مثل الشيوعيةوجوب القضاء ع يعتقدونعلمانيون 

 
وعلمانيون يعتقدون ترك الدين وشأنه ما دام اليتدخل يف احلياة ، مث هؤالء يقول بعضهم أنه قـد 
يكون من املفيد توظيف املعتقدات الدينية يف بعض جوانب احلياة بشرط أن يكون ذلك حتت 

 سلطة النهج العلماين .
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 ابهلل والرسول :  أقسام العلمانيني ابلنسبة لإلميان
  

 مث هم ابلنسبة لإلميان ابهلل والرسول أقسام : 
 

 . همنهم من اليؤمن ابهلل تعاىل ، وينكر وجود
 

ومنهم من يؤمن ابهلل تعاىل اخلالـق ، وينـكر أنه أرسل الرسل ، ويقول هؤالء إن هللا تعاىل جعل يف 
 اإلنسان العقل الذي يغنيه عن كل هداية.

 
ابهلل تعاىل وابلرسل ولكن يقولون إن الرسل جاؤوا ملن حيتاجهـم فقط ، فإذا ومنهم من يؤمن 

 استغنت البشرية عنهم ، بتطورها ، ومعارفها ، جاز هلا أن تعتمد يف اهلداية على نفسها .
 

ومنهم من يؤمن ابهلل تعاىل والرسل ، ولكنهم يقولون إهنم جاؤوا ابلتعاليم الروحية فقط ، وحىت لو 
ام احلكم والسياسة وهدوا الناس إىل مبادىء اإلقتصاد ،  واالجتماع ، وغريها من مارسوا مه

علينا إتباعهم  بجوانب احلياة ، فإهنم فعلوا ذلك من منطلق دنيوية ، ال من منطلق رسايل ، فال جي
 إال يف اجلوانب الروحية فقط ، أما غريه فهم مل يلزموان أصال هبا .

 
يكثر يف املتدثرين ابلعلمانية يف بالدان اإلسالمية ، السيما إذا كان  وهذا القسم األخري هو الذي

اجلو العام يف اجملتمع ضدهم ، فليجأون إىل هذه الشبهة ، ليدفعوا عن أنفسهم معرة التمرد على 
 تعاليم الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم ،

  
 صلى هللا عليه وسلم عندما قام وهم بذلك يتعلقون بشبـه ساقطة متهافتة ، مردود عليها أبن النيب

مبهام احلكم والدولة ، وهدى الناس إىل خمتلف شؤون احلياة وأمرهم إبتباعه فيها ، كان إمنا ميتثل 
األوامـر القرآنية الصرحية ، ويقول إنه يقوم مبهمة الرسالة ابتباع أوامر املرِسل سبحانه ، الذي جاء 

ـــ من أىب ، قيل ومـن أيىب  ا قال ) كل أميت يدخلون اجلنة إالهبذا اهلدى ملزما للناس مجيعا ، كمـ
 ايرسول هللا ، قال من أطاعين دخل اجلنة ، ومن عصاين فقد أىب ( .

 
 من أفكار العلمانية : 
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، والتجربة ، واحلس ، الذي الخيضع للدين ، بل الدين هو  عقـلالداللة احلياة تقوم على أساس  ـ  
، والتجربة ، واحلس ، وكل شيء وراء الواقع واحلس اليستحق  الذي جيب أن خيضع للعقـل

 اإلهتمام .
  

، بينما الواقع أن بينهما ارتباط وثيق ولكنه خفي يف كثري  إقامة حاجز بني عاملي الروح واملادة ـ  
  من األحيان ، اليراه إال املؤمنون .

 

 جيعل الدين تباعا وليس متبوعا  فصل الدين عن السياسة ، وإقامة احلكم على أساس مادي ، ،ـ  

 

  . مبدأ النفعية على كل شئ يف احلياة ـ إعمـال 

 
 

 أما مبادىء الذين متثلوا العلمانية يف البالد اإلسالمية ومن بين جلدتنا 
 

  .الطعن يف شريعـة اإلسالم ، والقرآن ، والنبو ة ـ 

 

 ة فحسب .وسا وشعائر روحيـ الزعم ابن اإلسالم اليصلح هلذا الزمان ،  وهو يصلح طق 

 

، وليس فيه جانب سياسي  الفقه اإلسالمي فقري ، وما فيه مأخوذ عن القانون الروماين ـ يقولون : 
 يصلح لقيادة اجملتمعات ، 

 

  . املرأة وفق األسلوب الغريب الدعوة إىل التحرر من القيم ، السيما قيم ـ 

 

اهلدامة فيه ،   سالمي ، وتضخيم حجم احلركاتتشويه احلضارة اإلسالمية ، والتاريخ اإل ـ   
 ، وإحياء احلضارات اليت قبل اإلسالم أهنا حركات إصالح  ها علىوتروجي

 

الدعوة إىل اإلرتباط ابلغرب ، وإحلاق األمة به ، وتقليده يف كل شيء  ، مبا فيه نشر التفسخ 
 األخالقـي .
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 ـزؤ هبـا . السخرية من املعتقدات الغيبية يف اإلسالم ، واهل
 

 التغــريب : 
 

 فــالتعري

التغريب هو تيار فكري كبري ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية ، يرمي اىل صبغ حياة األمم 
شخصيتهم املستقلة وخصائصهم  إلغاءبعامة ، واملسلمني خباصة ابألسلوب الغريب ، وذلك هبدف 

.ة الغربيةاملتفرده وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضار   

بدأ التغريب يف العامل اإلسالمي مع ابتعاث بعض املفكرين إىل أوراب ، أمثال رفاعة 
م ، 1826/1831الطهطاوي الذي ابعـث  إىل ابريس وأقام فيها مخس سنوات 

م 1856 – 1852وكذلك ابتعث خري الدين التونسي إليها وأقام فيها أربع سنوات 
 تمع العريب على أساس أفكار وهنج اجملتمعات الغربية.، فعادا يبشران بضرورة بناء اجمل

وبعد ذلك بدأت حركة  ترمجة كتب املفكرين الغربيني ، أمثال فولتري ، وروسو ، 
 ومونتسكيو ، لتكريس املفاهيم األوربية يف العقول العربية .

خنبة  وبعد ذلك أنشـأ كرومر كلية فيكتوراي ابإلسكندرية لرتبية جيل من أبناء النخبـة ،
اجملتمع ، يف أجواء الثقافة اإلجنليزيـة ،  ليكونوا أداة املستقبل يف نقل ونشر احلضارة 

 الغربية.

م  ، وبعـد الشيخ حممد عبده 1897-1838مث ظهرت حركـة مجال الدين األفغاين 
م  وكاان على صلة ابملسرت بلنت الربيطاين ، وكان حممد عبده له صداقة 1905 – 1849

رد كرومر ، وقد عمل حممد عبده على أتويل نصوص الشريعة لتالئم املفاهيم خاصة ابللو 
 الغربية ، 

م وهو تلميذ حممد عبده ، الدعوة اىل 1908 – 1865ومن تالميذه  قاسم أمني 
حترير املرأة ومتكينها من العمل يف الوظائف واألعمال العامة . وذلك عن طريـق مؤلفني 

 م.1900ملرأة اجلديدة م ،  وا1899 املرأة:  حترير 
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م شديد التأثر 1906مث جاء السياسي سعد زغلول : الذي صار وزيرا للمعارف سنة 
آبراء حممد عبده وقد نفذ فكرة كرومر القدمية والداعية إىل إنشاء مدرسة للقضاء 
 الشرعي بقصد تطوير الفكر اإلسالمي من خالل مؤسسة غري أزهرية منافسة له.

 يب القدمية :بعض رموز تيار التغر 

م ، وكان يدعو إىل االنفصال عن العروبة 1963 – 1872ـ  امحد لطفي السيد 1
واإلسالم وأن مصر للمصريني ، الضيقة ، وقد توىل شؤون اجلامعة املصرية منذ 

 م تقريبا.1941م وحىت 1916تسلمتها احلكومة املصرية عام 

يب يف العامل اإلسالمي ، م ، وكان من أبرز دعاة التغر 1973 – 1889ـ  طه حسني 2
وقـد تلقى علومه على يد املستشرق كامي دور ، وكان  أخطر ما كتبه يف  كتابيه الشعر 
اجلاهلي ، ومستقبل الثقافة يف مصر، فقد صرح ابلدعوة إىل إخضاع حىت ما يف القرآن 

 ملعايري الثقافة الغربية .

أن حتدثنا عن ابراهيم وإمساعيل : للتوراة  26فمثال : يقول يف كتابه الشعر اجلاهلي ص
وللقرآن أن حيدثنا أيضا ، ولكن ورورد هذين االمسني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات 

 وجودمها التارخيي.

ويقول بعد ذلك : وقد كانت قريش مستعدة كل االستعداد لقبول هذه األسطورة يف 
هللا عليه وسلم إىل أشراف القرن السابع للمسيح . كما أنه ينفي فيه نسب النيب صلى 

 قريش.

م كتابه اإلسالم وأصول احلكم الذي ترجم إىل 1925: نشر سنة  قـ علي عبد الرزا3
االجنليزية واألردية ، قرر فيه  أبن اإلسالم دين فقط وليس دينا ودولة ، وقد حوكم 

م ، وصدرت 12/08/1925الكتاب ،  واملؤلف من قبل هيئة العلماء ابألزهر يف 
 إدانة أخرجته من زمرة العلماء .ضده 

 أهـم األفكـار :
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يقول لورنس بروان : إن اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسالم ،  ويف قدرته على 
التوسع ، واإلخضاع ويف حيويته ، إنه اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار الغريب . وهلذا 

 ب احلضاري.فالبد من الدعوة إىل أن يطبع العامل اإلسالمي بطابع الغر 

 تشجيع فكرة إسالم مشوه  يوافـق األمناط الغربية ، وحمو متيـ ز الشخصية اإلسالمية .

الدعوة اىل احلرية على أساس املفهوم الغريب ، والتشكيك  بتشريعات اإلسالم 
 االجتماعية مثـل تعدد الزوجات يف اإلسالم ،  وحتديد الطالق ،  واختالط اجلنسني.

 واإلنسانية ، بديال عن الرابطة اإلسالمية بني الشعوب اإلسالمية . نشر فكرة العاملية

 الدميقراطية الغربية :
 

 التعـريف
 

 مبعىن حكم الشعب« كراُتوس»و « دميوس»دميقراطية كلمة يواننية األصل تتكون من مقطعني ال

 . للشعب أي أن الشعب حيكم نفسه بنفسه
 

  : رايت األربعابحل يقوم املبدأ الدميقراطي على ما يسمى

 .حرية الرأي ـ1

 .حرية االعتقادـ 2

 .التملك حرية ـ 3

 .احلرية الشخصيةـ 4
 

زمام وحـده ميلك  الذي هو السيد املطلق، وهو صاحب السيادةيف الفكرة الدميقراطية والشعب 
وهلذا هو الذي يشرع القوانني من غري خضوع ، ، وهو غري مسؤول أمام سلطة غري سلطته أمره، 

ينفذ هبذا فالشعب هـو أيضا الذي ، و ه لسلطة أعلى منه ، ال رب معبود ، وال رسول مرسل منـ
 .شرعها القوانني اليت

 

 منطلق الفكرة العلمانية
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 : مبـدأ إنطالق الفكرة العلمانية مـن أمرين  كان

 
ة الذي كان مفروضا من الكنيسة فيما قبل الثور املقدس "  اإلهليإلغاء " احلق أحدهـما :  

الفرنسية ، فقد كانت الكنيسة قد أضفت هذا احلـق على السلطة ،  فلما قامت الثورة الفرنسية 
فصل عملت مببـدأ احلكومة لرقابة الشعب علي تصرفاهتا ، و  بفكرة الدميقراطية ، أخضعت

 احلكومة سلطة تنفيذية فحسب ، ال سلطة تشريعية ..  ـتجعلفالسلطات ، 
 

 اإلقطاعوقه " اإلنسانية " اليت حرم منها أكثر من ألف عام يف ظل نظام : إعطاء الشعب حقالثاين 
 .الذي كان سائدا يف أوراب

 
 وهبذا يعلم أن الدميقراطية هلا شقان : 

 
وهذا  السياسية ، ع الظلم واإلستبداد ، ومنح الشعوب حقوقها ، ومنها املشاركة ـأحدمها : من

   احلقوق تبعا ألحكام هللا تعاىل . ة أن تكون، شريطـ جاء بـه اإلسالم الشق  
 

جعل السيادة املطلقة بيد الشعب ، ال خيضع لشريعة هللا تعاىل ، وال يلزمه اإلنقياد الشق الثاين : 
 ا .ــهل

 
 تلك الثورة على الظلم واإلستبداد ،  اليت انبثقت عنها فكرة الدميقراطية ،ملا كانت  ذلك أنـه

صحوبة بكراهيتة شديد إلرث الكنيسـة املقـيت يف الظلم ىل ، وممنطلقة من غري هدى من هللا تعا
وحماربة العلم يف تلك العصور، إضافة إىل أنه مل يكـن ميثـ ل اهلدى ، بل هو دين حمرف عن دين احلق 

 ه عيسى عليه السالم ، ـالذي جاء ب
 

جاحدا أن هلل لشعـب ، نقل السيادة املطلقة إىل املا كان األمر كذلك ، تولد من الثورة نظام حكـم 
له السيادة املطلـقة على العباد ، ألهنم أصال مل يعرفوا شريعة سوى شريعة الكنيسة تعاىل شريعـة 

 احملرفة لرسالة الرسل ،
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  الشـق األخطـر للدميقراطيـة 
 

ىل ، الدميقراطية مبفهومها الغريب ما هي سوى التمرد على شريعة هللا تعاهذا الشـق من وهبذا يعلم أن 
 واحلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل ، 

 
الدين احملرف الذي كان  ولئن كانـت  يف إنطالقتها األوىل يف أوراب صادقت بيئة التعرف دينا إال  

سببا لشقاءهم ، فتمردت عليه ، فإن استنساخها إىل بالد املسلمني ،وبني أيديهـم هدى هللا الذي 
ل نعمة هللا اليت إال من بد   تـيهليس سوى تقليد أعمى الأيفه ، الأيتيه الباطل من بني يديه وال من خل

  أنعم هللا هبا عليه .
 

كافرين ، وظاملني ، وفاسقني ، ومرتد ين ، ومتحاكمني إىل  قد مس ى هللا تعاىل ، احلاكمني بغري شريعتهو 
من انزل عليه ونفي نفيا مقروان ابلقسم بربويته اخلاصة املضافة إىل  الطاغوت ، ومؤمنني بــه ،

تعاىل ،  عنهم اإلميان ، ومساهم املبد لني نعمة هللا كفرا ، واملت خذين أراباب من دون هللا الشريعة ، نفى
تعاىل زعمـا حمضــا ، وأهن م  وجعل إميان الذين يريدون ـ حىت لو مل يفعلوا ـ التحاكم إىل غري شريعة هللا

للرسول ،  ، ومساهم املنافقني ، واملشاق ني احلكم ىل يفاملبتغون حكم اجلاهلية ،واملشركون ابهلل تعا
 . واملتبعني غري سبيل املؤمنني

 

ُجرما، كل ها قد ُوصـِم هبا احلكم بغري  فهذه مخسـة عشر وصفا ، هي أشد  األوصاف ذم ـا ، وأعظما
 . ما أنزل هللا تعاىل

 

ورا على خري الناس ، هدى وشفاء للناس ن اليت انزهلا، ل املؤمن برب الشريعة العلية املطهرة ـ  فليتأم
  :  ، فليتأمل هذه اآلايت الكرميات

 

لَـِئكَ  مبا أنزلحَيمُكم  ملَم  َوَمن) : قال تعاىل اَّلَلُ  مبا أنزل حَيمُكم َوَمن ملَم  ):  وقال ،(المَكاِفُرونَ  ُهمُ  اَّلَلُ َفُأوم
لَـِئكَ  لَـِئكَ  مبا أنزل حَيمُكم ملَم  َوَمن ، وقال : )  (الظَاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأوم وقال : )   ( ،المَفاِسُقون ُهمُ  اَّلَلُ َفُأوم

َاِهِلَيةِ  َم اجلم ُغونَ  َأَفُحكم َسنُ  َوَمنم  يـَبـم ًما ِمنَ  َأحم فسمى غري أحكام هللا ، أحكام  ،(يُوِقُنونَ  لِ َقومم   اَّللَِ ُحكم
أبغض الناس إىل ) ناهلية ، وإذا كااملعرضني عن حتكيم الشريعة مبتغني أحكام اجل اجلاهلية ، ومسى

خرجه البخاري من حديث ابن عباس ، فكيف مبن حيكم  ، (هللا تعاىل مبتغ يف اإلسالم سن ة اجلاهلية
 !؟ يف الناس حبكم اجلاهلية

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

يـََتَحاَكُمو  َأن يُرِيُدونَ  قَـبمِلكَ  ِمن ِإَليمَك َوَماأُنِزلَ  مبَاأُنِزلَ  آَمُنوام  َأهَنُمم  يـَزمُعُمونَ  اَلِذينَ  تـََرِإىَل  َأملَم ) : وقال
ُفُروام  َأن ُأِمُروام  الطَاُغوِت َوَقدم  امِإىَل  ، فجعل الذين  (بَِعيًدا َضاَلالً  ُيِضَلُهمم  َأن الَشيمطَانُ  َويُرِيدُ  ِبهِ  َيكم

وهذا يعين أهنم مؤمنون  يريدون التحاكم إىل غري ما أنزل هللا تعاىل ، غري كافرين ابلطاغوت ،
ومعلوم أن الكفر ابلطاغوت أحد ركين  لطاغوت ، وهلذا جعل إمياهنم مبا أنزل هللا تعاىل زعما ،اب

تعاىل من أرابب ، أو آهلة ، أوأنداد ، وقد قال  الشهادتني ، فالطاغوت كل مــا يتخذ من دون هللا
َنايف  َلَقدم )وَ  :تعاىل َتِنُبوام اَّلَلَ  َأاِنعمُبُدوام  َرُسوالً  ُأَمة   ُكل ِ  بـََعثـم ُهم الطَاُغوتَ  َواجم ُهم اَّللَُ  َهَدى َمنم  َفِمنـم َمنم  َوِمنـم

ِبنيَ  َعاِقَبةُ  َكيمَف َكانَ  َفانظُُروام  اأَلرمضِ  يف  َفِسريُوام  الَضالَلةُ  َعَليمهِ  َحَقتم  ُفرم  َفَمنم ، وقال )  (المُمَكذِ   َيكم

ِمن اِبلطَاُغوتِ  َسكَ  َويـُؤم َتمم َقىَ  اِبلمُعرمَوةِ  اِبَّللَِ فَـَقِد اسم يع   اهلََ  الَانِفَصامَ  المُوثـم  ( َعِليم   َواَّلَلُ مسَِ

 

مؤمن  ابلطاغوت ، كافر  ابهلل تعاىل ،  ويف هذا بيان واضح أن مريد التحاكم إىل غري ما أنزل هللا
السالم ، ذلك أن ما أرسلوا بــه هو احلكم ابلكتاب  جمانب  ملا جاءت بـه الرسل الكرام ، عليهم

َق ِ  المِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنَزلَ  ُمَبشِ رِيَن َوُمنِذرِينَ  الَنِبيِ نيَ  اَّللَُ  فـَبَـَعثَ ):  حلق ، قال تعاىلاب ُكمَ  اِبحلم َ  ِلَيحم  َبنيم

تَـَلُفوام  الَناِس ِفيَما  .(ِفيهِ  اخم

 

 ن عنك صدودايصدو  وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل هللا وإىل الرسول رأيت املنافقني) : وقال تعاىل
  فقد وصفهم ابملنافقني ( .

 

بعد ما تبني له اهلدى ، ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما  ومن يشاقق الرسول من)  :  وقال تعاىل
وأي  مشاق ة للرسول صلى هللا عليه وسلم أعظم من اإلعراض  . (مصريا توىل ونصله جهنم وساءت

  ، أعظم من نبذ التحاكم إىل التنزيل الذي آمن به؟! وأي  تولِ  لغري سبيل املؤمنني عن شريعته

 !املؤمنون وات بعوه ؟

 

َباهَنُمم  اختذوا أحبارهم) :  وقال تعاىل  إال ليعبدوا َوَماأُِمُروام  ابمَن َمرمميََ  اَّللَِ َوالمَمِسيحَ  ُدونِ  مِ ن َأرماَبابً  َورُهم

رُِكونَ  َماعَ  ُسبمَحانَهُ  ِإاَلُهوَ  َواِحًدا الَِإلَـهَ  ِإلَـًها ،ومعلوم أهنم أطاعو األحبار، والرهبان ، يف حتليل  ( ،يُشم
أراباب من دون هللا  حرم هللا ، وحترمي ما أحل هللا تعاىل ، فكان ذلك اختاذهم أحبارهم ، ورهباهنم ، ما

بان ، احملر ف ، ظانني أن لألحبار ، والره تعاىل ، مع أهنم كانوا يفعلون ذلك تدينا ، وتعظيما لدينهم
لـه ، مث مس اهم هللا تعاىل متخذي األرابب من دون هللا  وال إقصاء ذلك احلق  ، وليس حتقريا للدين ،

 !؟ حكـم الذين يقصون الشريعة ، من املتحاكمني إىل القوانني الوضعية تعاىل ، فكيف يكون
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م إليه ، مشركا فسمى املتخذ الطاغوت يتحاك،   (أحدا وال يشرك يف حكمه) :  وهلذا قال تعاىل
  .ابهلل تعاىل

 

ًرا َوَأَحلُّوام  نِعمَمةَ  بَدُلوام  اَلِذينَ  ِإىَل  تـَرَ  َأملَم  تعاىل : )وقال  َمُهمم  اَّللَِ ُكفم هَنَا المبَـَواِر* َجَهَنمَ  َدارَ  قَـوم َلوم  َوبِئمسَ  َيصم

 عليه وسلم ، كما قالالشريعة املنزلة على خري النبيني حممد صلى هللا  وأعظم نعمة هي( ، المَقَرار

يف  اضمطُرَ  َفَمنِ  ِديًنا اإِلْساَلمَ  َلك م   َوَرِضيت   نِْعَمِت  َعَلْيك مْ  َوأَْْتَْمت   ِديَنك مْ  َلك مْ  َأْكَمْلت   اْليَ ْومَ : )  تعاىل
َُمَتَجاِنف   خَممَمَصة    اآلية بعد أحكام الذ كاة ،وقد ذكر هللا تعاىل هذه  ( ، اَّلَلَ َغُفور رَِحيم   َفِإنَ  إلِ ِمثم   َغريم

بيان أن  النعمة  وحترمي امليتة ، وقرن ذلك بشرك الذبح على األنصاب ، واإلستقسام ابألزالم ، وفيها
احلياة ، حىت املآكل واملشارب ،  إمن ا مت ت على هذه األم ة املرحومة ، بشريعتها الشاملة لكل مناحي

 .كفرا وأحل قومه دار البوار هللافمن بدل شريعة هللا بغريها ، فقد بدل نعمة 

 

َُدى هَلُمُ  تـََبنَيَ  َما بـَعمدِ  َأدماَبرِِهم مِ ن َعَلى ارمَتدُّوا اَلِذينَ  ِإنَ  : (وقال تعاىل  َوَأممَلى هَلُمم  َسَولَ  الَشيمطَانُ  اهلم

َرارَُهمم  يـَعمَلمُ  َواَّللَُ  اأَلممرِ  بـَعمضِ  يف  ُكمم َسُنِطيعُ  َمانـََزَل اَّللَُ  َكرُِهوا ِلَلِذينَ  َقاُلوا أبَِهَنُمم  َذِلكَ  *هَلُمم    ( ِإسم
 

يف بعض األمر ، الكله ، وقالوا ذلك سرا  فهؤالء قالوا للذين يكرهون ما نزل هللا ، أهنم سيطيعوهنم
يطيعون الكارهني للشريعة من الكفار ، بتبديل  ال جهرا ، صارا مرتدين بذلك ، فكيف ابلذين

سرا ، ويتبجحون بذلك زاعمني أن قوانينهم الوضعية عدل ،  فعلون ذلك جهرا الالشريعة كلها ، وي
 !والعباد ؟ وصالح ، وإصالح للبالد

 

ِمُنوَن َحىَتَ  َفاَلَورَبِ كَ  : (وقال تعاىل نَـُهمم  ِفيَما حُيَكِ ُموكَ  الَيـُؤم َا َحَرًجا أَنُفِسِهمم  اَلجيَُِدوام يف  مثَُ  َشَجَربـَيـم  ّمِ 

ِليًما ُيَسلِ ُموام وَ  َقَضيمتَ  هللا عليه وسلم  ، فقد أقسم هللا تعاىل بروبيته اخلاصة على حممد صلى )َتسم
هبا ، الذي قوله حكم  ، وفعله  الذي أنزل عليه الشريعة احلاكمة ، وشرفه بكونه املبلغ هلا ، احلاكم

الكفر ، واهلدى بــه ، إىل اإلميان و  حكم  ، وإقراره حكم  ، يتفـر ق الناس على أساس ما جاء
أقسم عز وجــل ، أن  أحداً لن ينال حقيقة اإلميان  والضالل ، واحلق والباطل ، والسعيد والشقي ،

هللا عليه وسلم ، هو احلُكُم الفصُل يف كل  شيء ، مث الجيد يف  حىت جيعل ما أييت به الرسول صلى
، وهلذا ، وهبذا ، صار صلى هللا بذلك تسليما ، إذ كان هذا هو معىن اإلسالم  نفسه حرجا مسلِ ما
  وسلم خري األولني واآلخرين ، ورمحة هللا تعاىل للناس أمجعني ، عليه
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قائم على اإلستسالم ألحكام هللا تعاىل ، واإلنقياد التام ملا أنزله سبحانه ،  ومعلوم أن دين اإلسالم
 ِإاَل ُهوَُكلُّ  الِإَلهَ  إهلا آخر اَّللَِ  َمعَ  عُ َوالَتدم )عطف هللا تعاىل تفرده ابحلكم على كلمة التوحيد ،  وهلذا

ء   مُ  َلهُ  إال وجهه َهاِلك   َشيم ُكم ، وعطف كلمة التوحيد على تفرده ابحلكم ومساه )تـُرمَجُعونَ  َوِإَليمهِ  احلم
مُ  ِإنِ  : ( القيم الدين ُكم ينُ  َذِلكَ  إال إايه تـَعمُبُدوام  َأالَ  َأَمرَ  إال هلل احلم ثـََر الَناسِ  َولَـِكنَ  المَقيِ مُ  الدِ   َأكم

أي ملاكان هو احلكم وإليه احلكم  )ِإاَيهُ  َأالَتـَعمُبُدو امِإالَ  رَبُّكَ  َوَقَضى(، وهذا مثل قوله تعاىل(الَيـَعمَلُمونَ 
، أي  ) (الناس قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس ، إله ( ، وهلذا قال ، حكم أن اليُعبد سواه

العبادة وحكَم أنم تكون العبادُة له وحده  بر ، وامللك احلاكم اآلمر ، استحق:كون الرب اخلالق املد
  سبحانه ،وأن من جعلها لغريه ،فهـو كافـر  به

 

اخلروج عن حكمه سبحانه ، كما فعل  وهلذا كان أو ل أسباب الشقاء ، اليت وقعت يف الوجود ،
  إبليس لعنه هللا ، فاستحق اللعنة األبدي ة ،

 

كل  أم يت ) : لسلطانه ، ويف احلديث عنوان السعادة األبدية طاعة أحكامه ، واخلضوعكمـا كان 
قالوا : ومن أيىب ايرسول هللا ، قال من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين  يدخلون اجلنة إال  من أىب ،

  خرجه البخاري من حديث أيب هريرة (فقد أىب

 

أي التقولوا حىت يقول ،  ،  (دموا بني يدي هللا ورسولهآمنوا التق اي أيها الذين)  : وهلذا قال تعاىل
 ومُيضي حىت أيمر ، وال تفتوا حىت يفيت ، وال تقطعوا أمرا حىت يكون هو الذين حيكم فيه وال أتمروا

.  

 

هللا تعاىل ، والتحذير العظيم من تعطيلها أن  وسبب هذه العناية العظيمة يف القرآن ابحلكم مبا أنزل
 ، ظم جرمية تقرتفتعطيلها هو أع

 

خلقه ،  فالشريعة عدل هللا بن عباده ، ورمحته بني) : القيم رمحه هللا ذلك أهنا كما قال العالمة ابن
دالله وأصدقها  وظله يف أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى هللا عليه وسلم ، أمت

وشفاؤه التام الذي به  املهتدون ،، وهي نوره الذي أبصر به املبصرون ، وهداه الذي به اهتدى 
استقام على سواء السبيل ، فهي قرة  دواء كل عليل ، وطريقه املستقيم الذي من استقام عليه يف

احلياة ، والغذاء ، والدواء ، والنور ، و الشفاء ،  العيون ، وحياة القلوب ، ولذة األرواح ، فهي هبا
اد منها ، وحاصل هبا ، وكل نقص يف الوجود ، فإمنا هو مستف والعصمة ، وكل خري يف الوجود
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رسوم قد بقيت خلربت الدنيا وطوي العامل ، وهي العصمة للناس وقوام  فسببه من إضاعتها ، ولوال
 ميسك هللا السموات واألرض أن تزوال ، فإذا أراد هللا سبحانه وتعاىل خراب الدنيا وطي العامل ، وهبا

العامل ، وقطب  مها ، فالشريعة اليت بعث هللا هبا رسوله هي عمودالعامل ، رفع إليه ما بقي من رسو 
  .( الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة

 

ُيسمى ) الدميقراطية ( مبعناها الذي أراده خمرتعوها ، والدعاة إليها ـ  إذا تبيـ ن هذا ، فلُيعلم أن  ما
 هي أعظم مناقض  للشريعة ، والداعون إبطالقهـا جهال أهنـا ما ُيضاد اإلستبداد فحسب ـ فقد يُراد

تعاىل، املبتغون  إليها ، هم الدعاة إىل أبواب جهنم ، ألهنـم هم الداعون إىل رفض احلكم مبا أنزل هللا
املنفَي عنهم ، الكافرون ،  حكم اجلاهلية ، املشركون ابهلل تعاىل يف حكمه ، الزاعمون اإلميان

الطاغوت ، املؤمنون بــه ، املتخذون أراباب من  ملتحاكمون إىلالظاملون ، الفاسقون ، املرتدون ، ا
، املنافقون ، املشاقون للرسول صلى هللا عليه وسلم ، املتبعون  دون هللا ، املبدلون نعمة هللا كفرا

 . غري سبيل املؤمنني

 

عن شريعة  أحكام البشر إبعتبار أصوات غالب ّمثليهم ،شريعة بديلة ذلك أن الدميقراطية تعين إختاذ
أبحكامها على األقوال ، واألفعال ،واألفكار ، ومجيع السلوك اإلنساين ،  هللا تعاىل ، مهيمنة

 . تعاىل الدولية الداخلية ، واخلارجية ، هلا أنم حتل  ما حر م هللا ، وحتر م ما أحل  هللا والعالقات

 

حتدثها ابطال ، وهي مصنع اجلاهلية ختلقها إفكا ، وهي منبـع الطواغيت اليت  فهي أم  القوانني اليت
 . اليت تصد  عن سبيل هللا تعاىل ، وحتارب شريعته املعاصرة

 

على السلوك اإلنساين منفردا أوجمتمعا يف  ومعلوم أن سدنة هذا الدين اجلديد ، يقولون إن ه الحُيكـم
ن ، والبد للقانون جرمية ، أم سلوكا مباحا ، إال  بقانو  صورة دولة ، أبنه صواب أو خطأ ، فيكون

  : حُيدثه ،ويُنشئـه من مشر ِع يشر عه ، ومصدر

 

 .مصدره من غري البشر ، وهو هللا تعاىل ، عند أتباع الرسل فإم ا إن يكون

 

  : وإما أن يكون من البشر ، وهذا األخري الخيلو

 

ي الدكتاتورية يف األمور برأيه ، ويقضي فيها حبكمه وهذه ه إم ا أن يكون من حاكم مستبد ، يفصل
  .القرن املاضي ، حىت ساد املذهب الثالث اليت اثرت عليها الشعوب يف
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احملض ، الذي يعد  الرؤوس وال يزهنا  وهو أن يكون مصدر التشريع هو حكم األغلبي ة حبسب العـد  
األمحق املفسد ، واملؤمن الصاحل األمني ،  ، فيجعل العاقل احلكيم املصلح ، مساواي للجاهل

الشريف سديد الرأي ، معادال للمرأة اليت رمبا تكون  افئا للكافر الفاسق اخلائن ، وسيد القوممك
  ! عاهرة تسعى بفرجها

 

ا فحسـب ، مث يُعرف أبكثر العد  ،  فكلهم سواء يف ميزان هذا الدين اجلديد ، فُتعد  أصواهتم عد 
 ! اء السبيليسريوا عليه ، والنهج الذي يهديهم سو  الشــرُع الذي جيب أن

 

الميكن أن يتواطأ عليه العقالء ، ألنه  ولئن قال قائل إن هذا احلمق ،واجلهل ، والضالل املبني ،
 . مناقضته للعقل الصريح يعرف ابلبداهة فساده ، ويتبني مبنطق األمور

 

قليلة قادرة  ةعلموا أنـ ه الفرق ـ يف احلقيقة ـ بني هذا الدين اجلديد ، وما قبله ، ألن  فئ فاجلوب أهنم
فيصري التشريع  على التأثري على الغالب ابلرتغيب والرتهيب ، ستسيطر على عدد األصوات ،

الدميقراطية ، يف ظاهرها ختدع  أبيديهم ،علموا ذلك ، غري أهنم وجدوا أن  إبقاء اللعبة اليت ُتسم ى
، يبتغون اإلستيالء واهليمنة  اجملاهرة أبهنم مستبدون الشعوب ، وختد رهم يوم التصويـت، أنفع هلم من

 . بشعارات خداعة

 

ار مبا ميلكون من  وهذا ُيشبه ـ من وجه ـ ما يسمى الشركات املسامهة، حيث يظن  املسامهون أهنم جت 
بينما يتحكم يف الشركات الكبار الذين خيدروهنم بتلك اخلدعة ، حىت ميلكوا  أسهم يف الشركات ،

املفك رين  املسماة الدميقراطية عقوهلم وإرادهتم ، وهلذا قال احدكما ملكت تلك اخلدعة  أمواهلم ،
 ! املسامهة الغربيني : إن  أكرب كذبتني يف التاريخ مها الدميقراطية ، والشركات

 

 . الفساد العام ، وحمق الربكة من اجملتمعات ما فيهما وهلذا كان ما فيهما من

 

تنتج عن حكم األغلبي ة ، مقدمة على   شريعات اليتواملقصود أن  سدنة هذا الصنم قالوا : إن  الت
ملزمة للشعوب ، فهي شريعة كاملة ، وأحكام انفذة ،  كل  حكم آخر حىت شريعة هللا تعاىل ، وأهنــا

عليها خائن ، والساعي يف تعطليها مرتد حيكم عليه أحياان ابإلعدام ،  واخلارج عليها جمرم ، واملتمرد
ــراء يطو رونـه ، أطلقوا عليهم إسم، أوالنك أو احلبس املؤبد  ) ال الشديد ، مث جعلوا هلذا الدين خبـ

تعاىل واستبداهلا  فقهاء القانون ( كما أطلقوا على آراءهم ) الفتوى ( ، إمعاان يف املضادة لشريعة هللا
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 . بغريها

 

منها  ، تنبثق يتبني أن هذه القوانني الوضعية ، ترجع إىل أصل عقدي ، هو دين الدميقراطية وهبذا
تعاىل خالق البشر بل  على أساس إعتقاد أن  احلكم بني الناس ، والتشريع هلــم ، اليرجع فيه إىل هللا

 . إىل البشر أنفسهم

      
 واخلالصة أن الدميقراطية بشقها الثاين مناقضة متام املناقضة لدين اإلسالم ، عقيدة وشريعة .

 
 الليرباليــة

 
 التعريف

 
يف تعريفه  نه الغربيو الغريب من أشد املصطلحات غموضا ، وقد اختلف معرفو ح هذا املصطل

احلرية ، وهي احلرية ، و  الغربيـة ترجع إىل أحـد أركان الدميقراطية اختالفا كبريا ، غيـر أهنا كلها 
 !ابملفهوم الغريب فحـسب ، فهي حرية زائفة ترجع إىل كوهنا عبودية للغـرب حىت يف تعريف احلرية

 
مبعناها العام الذي هو التمرد على الديـن آخر من وجوه العلمانيِ ة  الليربالَية هي وجهوهبذا يعـلم أن 

هبا أن يكون اإلنسان حراً يف أن يفعل ما يشاء  يقصدون وهلذا فمعتنقوها، والتحـلل من اإللتـزام بـه 
يد بشريعة إهلية ، فاإلنسان عند مبا يشاء ، بدون التق وحيكم، ويعتقد ما يشاء  ،  ويقول ما يشاء، 

هواه ، غري حمكوم بشريعة من هللا تعاىل ، وال مأمور من خالقه ابتباع  الليرباليني إله نفسه ، وعابد
هلِل َرَب  ى ) ُقل إَن َصاليت وُنُسِكي َوحَمياَي َوَّمايتــينظم حياته كلها، كما قال تعال منهج إهلي  

، وكما قال تعاىل )  163، 162 األنعامامِلسِلمني(  ِبذِلَك ُأِمرُت َوَأان َأَولُ العاَلِمنَي ، الَشريَك َلُه وَ 
ََ َجَعلَناَك َعلى َشرِيَعة     18ِمَن اأَلمِر َفاتَِبعها َوالتَتِبع َأهواَء الِذيَن اليَعَلُمون ( اجلاثية  مثُّ

 

 اإلنسان : حامسة ملا حيتاجه  إجاابتهل متلك الليربالية 

 

هللا موجود ؟ هل هناك حياة بعد  ة التُعطيك إجاابت حامسة على األسئلة التالية مثال : هلالليرباليَ 
هللا كما يريد من ا أن نعبده ؟ وما هو اهلدف من  املوت أم ال ؟ وهل هناك أنبياء أم ال ؟ وكيف نعبد
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ر حالل أم حرام أم ال ؟ وهل الراب حرام أم حالل ؟ وهل القما احلياة ؟ وهل النظام اإلسالميُّ حق
مننعها ، وهل للمرأة أن تتربج أم تتحجب ، وهل تساوي الرجل يف كل  ؟ وهل نسمح ابخلمر أم

 يف بعض األمور ، شيء أم ختتلف معه
 

برضا الطرفني ، وهل القرآن  وهل الزىن جرمية أم عالقة شخصية وإشباع لغريزة طبيعية إذا وقعت 
وال أتليف حممد صلى هللا عليه وسلم  طل ، أم كله منحق أم يشتمل على حق وابطل ، أم كله اب

وسلم وحي من هللا تعاىل فيحب أتباعه فيما  هلذا الزمان ، وهل سنة الرسول صلى هللا عليه حيصل
هللا عليه وسلم رسول من هللا تعاىل أم مصلح  ه ، أم مشكوك فيها ، وهل الرسول صلىـأيمر ب

 اجتماعي ،
 

أم احلرية املطلقة من كل قيد ، أم حرية  اإلسالماجملتمع ؟ هل هي تعاليم  وما هي القيم اليت حتكم 
من ثقافات غربية أو شرقية ، وماهو نظام العقوابت الذي يكفل األمن يف اجملتمع ،  مقيدة بقيود

الشذوذ  احلدود الشرعية أم القوانني اجلنائية الوضعية ، وهل اإلجهاض مسموح أم ّمنوع ، وهل هل
واإلابحية ، وهل  أم ابطل ، وهل نسمح حبرية نشر أي شيء أم مننع نشر اإلحلاداجلنسي حق 

القرآن يف املدارس على أنه  نسمح ابلربامج اجلنسية يف قنوات اإلعالم أم مننعه ، وهل نعلم الناس
  ؟؟؟؟ منهج حلياهتم كلها ، أم هو كتاب روحي العالقة له ابحلياة

 

  الليربالية : املبدأ العام 

 

العام هو : دعوا الناس كلُّ  لليربالي ة ليس عندها جواب تعطيه للناس على هذه األسئلة ، ومبدؤهافا
األسئلة كما يشتهون ويشاؤون ، ولن  إله لنفسه ومعبود هلواه ، فهم أحرار يف اإلجابة على هذه

 شيء ، الحساب وال ثواب والعقاب  حياسبهم رب على شيء يف الدنيا ، وليس بعد املوت
 
 

  ـي : الليربال اجملتمع يف املذهب ماالذي جيب أن يسود

 

القوانني واألحكام ، فليس هناك سبيل إال التصويت الدميقراطي  وأما ما جيب أن يسود اجملتمع من
القوانني اليت حتكم احلياة العامة ، وهو شريعة الناس الشريعة هلم سواها ، وذلك  ه وحده تعرفـ، وب

عب ، فمىت وقعت األصوات أكثر وجب احلكم ابلنتيجة سواء وافقت أصوات ّمثلي الش جبمع
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  0هللا وخالفته  حكم

 

  ـي : للمذهب الليربال األساسيةالسمة 

 

متغريِ  ، وقابل للجدل واألخذ  للمذهب الليربالية أن كل شيء يف املذهب الليربايل ِ  األساسيةالسمة 
تغرَيت األحكام والقيم ،  األغلبيةتغرَيت أصوات  وإذاوالردِ  حىت أحكام القرآن احملكمة القطعيِ ة ، 

مطلق يف احلياة ، وكل شيء متغري  وهكذا دواليك ، اليوجد حق   وتبدلت الثوابت أبخرى جديدة ،
  .رــسوى التغيُّ  حقيقة مطلقة دوال يوج، 

 

 :  ةـــإله الليربالي

 
 

، حرية اإلنسان وهواه وعقله وفكره ،  طأفإذن إله الليرباليِ ة احلاكم على كل شيء ابلصواب أو اخل
َُ عندهم  وحكم األغلبيِ ة من األصوات هو القول الفصل يف كل شئون حياة الناس العامة ، سواُء

 وال يعقبألحد أن يتقَدم بني يدي هذا احلكم بشيء ،  عارض الشريعة اإلهلي ة ووافقها ، وليس
  0عليه إال مبثله فقط 

 

 :  ةـتناقض الليربالي

 

 ـ يف الليربالية السياسية مثال ـ و صار حكُم األغلبيِ ة هو الدين الليربالية ، أنَه ل ومن أقبح تناقضات
ابإلسالم ، واتباع منهج هللا تعاىل ، والسري على أحكامه العادلة  احلكمحبرية واختار عامة الشعب 

  شديداً ، وتشن على هذا االختيارإىل كل خري ، فإن الليربالي ة هنا تنزعج انزعاجاً  الشاملة اهلادية

ُد ابلشعب وتزدري اختياره إذا اختار اإلسالم ، وتطالب بنقض هذا  الشعيب حرابً شعواء ، وتندِ 
  اخل00االختيار وتسميه إرهااًب وتطرفاً وختلفاً وظالمي ة ورجعي ة 

 

َوحَدُه امشََأَزت قلوُب الذين ُنوَن اِبآلخرِِة َوِإذا ذُِكَر الذيَن ِمَن اليُؤمِ  كما قال تعاىل ) وإذا ذُِكر هللا ُ
  . 45الزمر ( دونِِه إذا ُهم َيسَتبِشرُون

 

الليرباليني ، وإذا ذُِكر أيُّ منهج  آخر  فإذا ذُكر منهج هللا تعاىل ، وأراد الناس شريعته امشأزت قلوب
بون به أميَ  ، أو شريعة أخرى ، أو قانون آخر ، إذا هم ا ترحيب ، واليرتَددون يستبشرون به ، ويرحِ 
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  .يف أتي ِيده

 

  :  ةــحكم االسالم يف الليربالي

 

شريعة هللا تعاىل ،  الليرباليِ ة ماهي إال  وجه آخر للعلمانيِ ة اليت بنيت أركاهنا على اإلعراض عن فإذن
خالقيِ ة ، املصلحني ، وتشجيع املنكرات األ والكفر مبا أنزل هللا تعاىل ، والصد عن سبيله ، وحماربة

احلريِ ة الزائفـــــة ، واليت هي يف حقيقتها طاعة للشيطان وعبودية  والضالالت الفكريِ ة ، حتت ذريعة
  0له

 

من فروع  هي الليربالي ة ، وحكمها يف اإلسالم هو نفس حكم العلماني ة سواء بسواء ، ألهنا فرع هذه
 تلك الشجرة ، ووجه آخر من وجوهها

  
 

 التعدديــة
 

 ف :ــعريالت
 

جتعل التعددية من  ةالتعددية هي فرع عن اللريالية اليت هي فرع عن العلمانية ، والدميقراطية الغربي
صور احلرية اليت هـي أحد أركاهنا ، وقد بينا فيما مضى أن احلرية هنا ، حرية زائفة ، يقصد هبا 

  . العبودية للعقل الغريب يف توصيف حىت معىن احلرية
 

حىت لو كان هذا اإلختالف شيء ،  عين أن يسمح يف اجملتمع ابالختالف والتعدد يف كل  والتعددية ت
هلذا ترى التعددية أن و ،  مطلقبني احلق والباطل ، بل اليوجد يف التعددية ، حق مطلق ، وابطل 

ظاهرة حممودة إبطالق ، جتـب رعايتها ، وتشجيعها ، وحماربة  االختالف مهما كان هو يف حـد ذاته
 ، ن يقف يف طريقها م

 
إبظهار ـ يف نظر التعددية ـ وحىت لو  كان يف اجملتمع من يعبد إبليس نفسه ، فيجب أن يسمح هلم 

وعلى  ونشر كل ما يزينها ويشجع على إعتناقها ،دعوهتم ، ومتكينهم من دعوة الناس إليها ، 
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ويسمح هلم بنشرها ،  حزب سياسي حيمي معتقداهتمالصعيد السياسي جيب أن يسمـح هلم بتأسيس 
.  

 
العقائد ، واألفكار ،  والدايانت ، ونشرها عرب  وكذلك جيب أن يسمح العامل كله بعبور كل  

 اجملتمعات من غري حـجر وال تضييق والمنع .
 

أهنا عندما أييت دور اإلسالم ، والعجـب من التعددية ـ كسائر ما أييت من الغرب األعور املنافق ـ 
تعددية ، بل حيارب حراب شعواء ، ويضيق عليه ، كما فعلت فرنسا مع احلجاب ، اليسمح هلا ابل

فإهنا عندما رأت انتشار احلجاب يف املدارس ، أعلنت حراب على التعددية الثقافية ، بل احلرية 
 الشخصية ، 

 
اليهودية  ومن األمثلة األخرى تلك القوانني الغربية اليت حتظـر مناقشة اتريخ اهللوكوست ، ) املذحبة

املزعومة ( ، وال تسمح هنا ابلتعددية يف اآلراء ، وقـد متت مطاردة عدة مفكرين غربيني قضائيا ، 
ومنهم من سجن ، لتشكيكهـم يف صحة ما تزعمه اليهود من وقوع اهللوكوست ابلصورة اليت وقعت 

 هبا .
 

أحداث احلادي عشر من  وهاهـي أمريكا متارس أبشع أنواع التمييز العنصري ضد املسلمني ، بعد
 وحتـذوا حذوها دول أوربية ، ضاربة عرض احلائـط مبزاعمها عن التعدديــة الثقافية !أيلول ، 

 
 حكم التعدديــة

 

ه املرسلني والنبيني ، أن هللا تعاىل أمر املؤمنني مبا ـ، وكل دين أرسل هللا ب األصل اجلامع هلذا الدين
 . م هذا الدين ، وهو كلمة احلق ، وأن ينصروهاملرسلني ، أن يُعلوا أحكا أمر به

 

 . وكذا الظلم والفجور وأن يقيموا العدل ، وينصبوه ، وأن مينعوا الباطل من العلو  والظهور ،

 

احلق وماذا بعد احلق إال الضالل ، قال  وأن معيار العلم ابحلق والباطل ، إمنا هو الوحي ، هو
تَـقممم َكَما ُأِمَرَت سبحانه "  ا َوَمنم فاسم   " اَتَب َمَعَك َوال َتطمَغوم
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، ملك الناس ، إله الناس ، له األمر كل ه ، كما له  وذلك أن هللا تعاىل هو احلق ، وهو رب  الناس
هذه السموات واألرض على احلق والعدل ، وأنزل به الوحي ،  امللك و اخللق كل ه ، وقد أقام

أن يقوموا به يف األرض ، وجياهدوا يف سبيل إقامته ،  املرسلني واملؤمنني حاكما بني الناس ، وأمر
 . واللسان ، وابلقوة والسنان ابلعلم

 

لِ قال تعاىل : ) َشاء َوالمُمنَكرِ  ِإَن اَّلل َ أيَمُمُر اِبلمَعدم َهى َعِن المَفحم َساِن َوِإيَتاء ِذي المُقرمىَب َويـَنـم َوالمبَـغمِي  َواإِلحم
ِد اَّلل ِ يَِعُظُكمم َلَعَلُكمم َتذََكرُ  ُفوام ِبَعهم َاَن بـَعمَد تـَومِكيِدَها َوَقدم  وَن * َوَأوم َجَعلمُتُم  ِإَذا َعاَهدمتُّم َواَل تَنُقُضوام اأَلميم

َعُلونَ   ااثً َواَل َتُكونُوام َكاَليِت نـََقَضتم َغزمهَلَا ِمن بـَعمِد قـَُوة  أَنكَ  * اَّلل َ َعَليمُكمم َكِفياًل ِإَن اَّلل َ يـَعمَلُم َما تـَفم

َنُكمم َأن َتُكوَن ُأَمة  ِهَي َأرمىَب  َاَنُكمم َدَخاًل بـَيـم مَ  تـََتِخُذوَن َأميم ُ ِبِه َوَليُـبَـيِ َنَن َلُكمم يـَوم ُلوُكُم اَّلل   ِمنم ُأَمة  ِإمَنَا يـَبـم

 (. المِقَياَمِة َما ُكنُتمم ِفيِه خَتمَتِلُفونَ 

 

ا َعنِ  اأَلرمِض َأَقاُموااَلِذيَن ِإنم َمَكَناُهمم يف وقال تعاىل )  الَصالَة َوآتـَُوا الزََكاَة َوَأَمُروا اِبلمَمعمُروِف َوهَنَوم

  ( ِ  المُمنمَكِر َوَّلِلَِ َعاِقَبُة األُمور

 

يِن َما َوَصى ِبِه نُوًحاوقال تعال : )  َنا ِبِه إِ  َشرََع َلُكمم ِمَن الدِ  َنا ِإَليمَك َوَما َوَصيـم َراِهيَم َواَلِذي َأومَحيـم بـم
يَن وال تـَتَـَفَرُقوا ِفيِه َكرُبَ َعَلى َوُموَسى ُعوُهمم ِإَليمِه اَّلَلُ جَيمَتيب ِإَليمِه  َوِعيَسى َأنم َأِقيُموا الدِ  رِِكنَي َما َتدم المُمشم

ِدي ِإَليمِه َمنم يُِنيبُ  َمنم َيَشاءُ    (  َويـَهم

 

 . وال يتفرقواعليه ،  فأمر الناس أن يقيموا دين هللا وأن جيتمعوا

 

االفرتاق عنه والتفرق فيه ، واألمر جبهاد  والقرآن مليء ابألمر ابالجتماع على احلق ومدحه ، وذم
وأهل النفاق ، وأهل الكفر ، أو الفسق والفجور ، ومجع  الباطل وأهله ، وقد مساهم أهل الشقاق ،

 .هلم أوصاف الذم وأمساءه

 

كفر وارتد ، يستتاب فإن  من الدين ابلضرورة ، من دفعه هذا هو األصل العظيم اجلامع ، املعلوم
 . اتب وإال ضربت عنقه إبتفاق العلماء

 

اإلسالم ، بل جعل النظام  وعلى هذا األصل أقيمت شعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف
ظهاره الذي حتمله األم ة ابلوحي ، إ السياسي كله قائما على هذا األصل ، فمقصوده إظهار احلق

  . وعلى األرض كلها جبهاد الطلب أي جعله ظاهرا ابلقوة والعلو  ، بني املؤمنني ،
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 :  ابن تيمية رمحه هللا  قال شيخ اإلسالم

 

ه رسوله هو األمر ـهللا ب وإذا كان مجاع الدين ومجيع الوالايت هو أمر وهني ؛ فاألمر الذي بعث "
النيب واملؤمنني ؛ كما قال تعاىل : }  ن املنكر وهذا نعتابملعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي ع

    {ابملعروف وينهون عن املنكر واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون

 

الكفاية ويصري فرض عني على القادر الذي مل  وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على
سلطان أقدر من غريهم ؛ وعليهم من الوجوب ما فذوو ال يقم به غريه والقدرة هو السلطان والوالية

  . ليس على غريهم

 

فاتقوا هللا ما تعالـــى : }  فإن مناط الوجوب هو القدرة ؛ فيجب على كل إنسان حبسب قدرته قال
  {استطعتم

 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر سواء يف ذلك والية  ومجيع الوالايت اإلسالمية إمنا مقصودها
السلطنة والصغرى مثل والية الشرطة : ووالية احلكم ؛ أو والية املال  كربى : مثل نيابةاحلرب ال

  . الدواوين املالية ؛ ووالية احلسبة وهي والية

 

املؤمتن ؛ واملطلوب منه الصدق ؛ مثل الشهود عند احلاكم  لكن من املتولني من يكون مبنزلة الشاهد
كتب املستخرج واملصروف ؛ والنقيب والعريف الذي وظيفته أن ي ؛ ومثل صاحب الديوان الذي

 . ابألحوال وظيفته إخبار ذي األمر

 

واحلاكم واحملتسب وابلصدق  ومنهم من يكون مبنزلة األمني املطاع ؛ واملطلوب منه العدل مثل األمري
ما تصلح مجيع األحوال ومها قرينان ك : يف كل األخبار والعدل يف اإلنشاء من األقوال واألعمال

وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ملا ذكر الظلمة : } { ومتت كلمة ربك صدقا وعدالقال تعاىل : } 
ظلمهم فليس مين ولست منه ؛ وال يرد علي احلوض ومن مل  من صدقهم بكذهبم وأعاهنم على" } 

 {ظلمهم فهو مين وأان منه : وسريد على احلوض يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على

 

ابلصدق فإن الصدق يهدي  } عليكمني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " ويف الصحيح
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ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا  إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وال يزال الرجل يصدق
الفجور يهدي إىل النار وال يزال الرجل  صديقا وإايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن

  {ـاالكذب حىت يكتب عند هللا كذابرى يكذب ويتح

 

{ تنزل على كل أفاك أثيم  }{  هل أنبئكم على من تنزل الشياطنيوهلذا قــال سبحانه وتعاىل : } 
 28/65جمموع الفتاوى  .  {انصية كاذبة خاطئة{ }  لنسفعن ابلناصيةوقال : " } 

 

 . عةواجلما وكل هذا قد اتفقت عليه املذاهب اإلسالمية من أهل السنة

 

والتسامح يف اخلالف ، مادام  غري أن هذا اليعين أنه ليس يف اإلسالم مساحة لتعدد اآلراء ، ***
 .ذلك ال يكون يف دائرة احملكمات ، والثوابت

 

دية إن أريد هبا هذا فهي من احلق  نفسه   . فالتعد 

 

مر ابملعروف والنهي عن األ وهلذا مل يكن عند أحد من العلماء تعارض بني ما أمر هللا به من إقامة
االجتهادية ، الن هللا تعاىل شاء حبكمته أن  املكر ، وبني القاعدة املشهورة : أنه ال إنكار يف املسائل

جيتمع عليها أهل احلق وال يتفرقون ، ومتشاهبات جيري  يكون فيما أنزل حمكمات هن  أم  الكتاب ،
يف احلديث : ) إذا اجتهد احلاكم فأصاب  واالجتهاد ، وهلذا صح وقد يسوغ فيها اختالف النظر

 , (فله اجر فله أجران ، وإن أخطأ

 

 مسائل االجتهاد برأيه ، وهلذا ذكر من ذكر من العلماء أنه ال جيوز للحاكم أن يلزم الناس يف

 

  : الناس مبذهبه يف مسائال االجتهاد قال شيخ اإلسالم جوااب على سؤال هل يلزم ويل األمر

 

ِتَهادُ  َليمَس َلُه َمنمُع الَناسِ َفَأَجاَب :  لمَمنمِع َوَليمَس َمَعُه ابِ  ِمنم ِمثمِل َذِلَك َوال ِمنم َنظَائِرِِه ّمَا َيُسوُغ ِفيِه االجم
َاع  َواَل َنصٌّ ِمنم ِكَتاب  وَ  ثـَُر المُعَلَماِء َعَلى َجوَ  الُسَنة  َوالإمجم ِمثمِل  ازِ َما ُهَو يف َمعمىَن َذِلَك ؛ ال ِسَيَما َوَأكم

ِلِمنَي يف َعاَمةِ  ُقَض  َذِلَك َوُهَو ّمَا يـَعمَمُل ِبِه َعاَمُة المُمسم َاِكَم َليمَس َلُه َأنم يـَنـم األمصار . َوَهَذا َكَما َأَن احلم
مَ  يِت َأنم  ُحكم ِِه يف ِمثمِل َهِذِه المَمَساِئِل َوال ِللمَعاملِِ َوالمُمفم َباِعِه يف ِمثمِل َهِذِه المَمَساِئِل ؛ يـُلمزَِم الَناَس اِبت ِ  َغريم
َتَشاَر الَرِشيُد َماِلًكا َأنم حَيمِمَل الَناَس َعَلى " ُمَوطَِئهِ  َوهِلََذا يف ِمثمِل َهِذِه المَمَساِئِل َمنَـَعُه ِمنم  " َلَما اسم

م   َسَلَم تـََفَرُقوا يف اآَلممَصارِ َرُسوِل اَّللَِ َصَلى اَّلَلُ َعَليمِه وَ  َذِلَك . َوَقاَل : إَن َأصمَحابَ  َوَقدم َأَخَذ ُكلُّ قَـوم
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ِتالفِ  ِمنم المِعلمِم َما بـََلَغُهمم . َوَصَنَف رَُجل   ِه " ِكَتاَب االخم ِتالِف فَـَقاَل َأمحمَد : ال ُتَسمِ   " ِكَتااًب يف االخم

ِتالفـُُهمم  لمُعَلَماءِ َوَلِكنم مَسِ ِه " ِكَتاَب السُّعِة " . َوهِلََذا َكاَن بـَعمُض ا َاُعُهمم ُحَجة  َقاِطَعة  َواخم يـَُقوُل : إمجم
  . َرمحمَة  َواِسَعة  

 

خَيمَتِلُفوا ؛  َأَن َأصمَحاَب َرُسوِل اَّللَِ َصَلى اَّلَلُ َعَليمِه َوَسَلَم ملَم  وََكاَن ُعَمُر بمُن َعبمِد المَعزِيِز يـَُقوُل : َما َيُسرُّين 
َتَمُعوا َعَلى قَـومل  َفَخاَلَفُهمم رَُجل   اَلهَنُمم إَذا ِل َهَذا َورَُجل   اجم تَـَلُفوا َفَأَخَذ رَُجل  ِبَقوم َكاَن َضاال َوِإَذا اخم

  . َهَذا َكاَن يف األمر َسَعة   ِبَقوملِ 

 

ُ َماِلك  ِمنم  َهِبهِ األئمة : َليمَس ِللمَفِقيِه َأنم حَيمِمَل الَناَس َعَلى مَ  وََكَذِلَك َقاَل َغريم   . ذم

 

رِ  ِي َعنم المُمنمَكِر ِمنم َأصمَحاِب الَشاِفِعي ِ  َوهِلََذا َقاَل المُعَلَماُء المُمَصنِ ُفوَن يف األمم ِِه :  اِبلمَمعمُروِف َوالنَـهم َوَغريم
ِتَهاِديَِة ال تـُنمَكرُ   ؛ َحِد َأنم يـُلمزَِم الَناَس اِبت َِباِعِه ِفيَهااِبلمَيِد َوَليمَس أل إَن ِمثمَل َهِذِه المَمَساِئِل االجم

 

َُجِج المِعلمِمَيِة َفَمنم  لَ  َوَلِكنم يـََتَكَلُم ِفيَها اِبحلم ِ تَِبَعُه َوَمنم قَـَلَد َأهم َلنيم ِل اآلَخِر  تـََبنَيَ َلُه ِصَحُة َأَحِد المَقوم المَقوم
 .َفال إنمَكاَر َعَليمهِ 

 

َرتِِه َويف بـَيمِع املقاثيألالَناِس يف بـَيمِع الباقال ا َساِئِل َكِثريَة  : ِمثمَل تـََنازُعِ َوَنظَائُِر َهِذِه الممَ  َضِر يف ِقشم  خم

ِتعمَمالِ  َالِ  َواسم  َغريِ مهُ المَماِء المَكِثرِي بـَعمَد ُوُقوِع الَنَجاَسِة ِفيِه إَذا ملَم تُـ  مُجمَلًة َواِحَدًة َوبـَيمِع المُمَعاطَاِة َوالَسَلِم احلم

َقَهِة َوتـَرمِك المُوُضوِء ِمنم  َوالتَـَوضُِّؤ ِمنم َمسِ  الذََكِر َوالنِ َساِء َوُخُروِج الَنَجاَساِت ِمنم  ِ َوالمَقهم َغريمِ الَسِبيَلنيم
ًرا َوتـَرمِك َذِلكَ  َذِلكَ  َمَلِة ِسرًّا َأوم َجهم   . َوالمِقَراَءِة اِبلمَبسم

 

ِل َما يـُؤم  لِ َوتـَنمِجيِس بـَوم ثِِه َأوم المَقوم َياِن المَغائَِبِة اِبلصِ َفِة َوتـَرمِك َذِلكَ  َكُل حلَمُمُه َوَروم  . ِبَطَهارَِة َذِلَك َوبـَيمِع األعم

 

ِ َأوم  ِ إىَل المُكوَعنيم ِ َوالتَـَيمُِّم ِلُكلِ  َصالة  َأوم ِلَوقمِت ُكلِ   َوالتَـَيمُِّم ِبَضرمبَة  َأوم َضرمبـََتنيم  َصالة  َأوم المِمرمفَـَقنيم

َمِة بـَعمِضِهمم  ِل الذِ  " َعَلى بـَعمض  َأوم المَمنمِع ِمنم قَـُبوِل َشَهاَدهِتِمم  االكتفاء بِتَـَيمُِّم َواِحد  َوقَـُبوِل َشَهاَدِة َأهم
 81 ـ 30/79جمموع الفتاوى 

 

طئ واحملكمات ، مادام املخ كما أن اإلسالم ال يعاقب على اخلطأ يف غري املسائل اجلليلة ***
املذاهب الفقهية ، يف مسائل ال حتصى ،  متأو ال ، وهلذا أقــر  عرب عصور اإلسالم ، اخلالف بني

، غري أنه ملا كان ذلك يف مسائل الفروع العملي ة ، أو  وكثري منها اخلطأ فيها واضح ، ملخالفته النص
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  . ء ، واختالف املذاهباملخطئ بتأويل ، فقد أقــر فيهــا تعدد اآلرا يف مسائل دقيقة يعذر فيها

 

هي سياسة مصاحل األمة يف  وكذا إن أريد ابلتعددية ، التعددية السياسية احملضة ، أعين اليت ***
أحزاب ، يف نظام سياسي قائم  هدى الشريعة ، كاألخذ بنظام سياسي يسمح بتداول السلطة بني

اتية ، ال خيرج كل حزب منها للمشكالت احلي على الشرع ، فتكون األحزاب املتعددة تطرح حلوال
اخلالفة اإلسالمية ، مبا يشبه ما كان يطلق عليه وزارة  ، عن االلتزام أبحكام الشريعة ، يف نظام

 .التفويض

 

إليه كان هبا ، وإال فمىت كان  فهذا غاية ما ميكن أن يقال فيه ، إنه مشروع يف اجلملة ، إن احتيج
حافظا للحقوق ومن أمه ها حق  الشورى  ، انصرا للملة ،السلطان حاكما ابلشرع ، قائما ابلعدل 

يوجب عليه التعددية السياسية مطلقا ، فهو خمطئ  ملن هو أهل للشورى ، فقد أدى ما عليه ، فمن
 . من الشرع هـخطأ بينا ، زاعــم  ماال برهان له ب

 

مينع من االستفادة من ما  وقد ذكران فيما سبق ، يف غري موضع ، أنه ليس مثة يف الكتاب والسنة ،
وال  ،  ، مادامت حتقق مقاصد الشريعة الوسائل العصرية السياسية التنظيمية ، حىت يف إدارة الدولة

 . تعارض نصا من نصوصها

 

الدنيوية ، والفنون املباحة ،  وكذا يقر اإلسالم التعددية يف األفكار واالبتكارات العلمي ة ***
فيه ، ألن ذلك من طبيعة اخللق اليت فطر هللا   اخللق على التنو عوالعادات ، وحنو ذلك ّما فطر هللا

وتضفي عليها تلوان مجيال ، فهو أمر حممود مطلوب ،  الناس عليها ، وهي تثري اجملتمعات ،
احملمود يف اترخيها منذ عصر الصحابة من غري نكري ، هذا ومل تزل  ومازالت أمتنا حتوي هذا التنوع

فنوهنا ، ومعايشها ، ولغاهتا ،  وألوانرائعا من شعوب شىت ، ختتلف يف عاداهتا  اأمتنا مزجيا متنوع
  . أهنا جتتمع على ثوابت األمة العامة وهي أصول هذا الدين العظيم غري

 

اإلطالق ، السماح مبا يسمى  أما التعددية يف عرف العصر ، فإهنا يقصد هبا يف الغالب عند ***
تناقض أصول الشريعة ، وليس املقصود هنــا ـ  تبع له ـ القائم على أصول التعدد الثقايف ـ والسياسي

الباطل ما بقي اعتقادا ابلقلب ، أو إقرار أهل األداين اليت  يف هذا العرف العصــــري ـ السكوت عن
 . دينهم وعباداهتم ، ابلشروط الشرعية املرعية يكونون أهل ذمة على
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الداعني إىل ذلك ابلقوانني ، كما  إىل الكفر ، واملنكر ، ومحايةبل املقصود اإلذن إبظهار الدعوة 
 . شعار الدميقراطي ة تنص على ذلك الدساتري العلماني ة الوضعي ة حتت

 

العقيدة الكفرية بقول املشركني ) َأَجَعَل  فهذا من الكفر ، بل هو الكفر نفسه ، وما أشبه هذه
ا  .(يء  ُعَجابم َلشَ  اآلهِلََة ِإهلاً َواِحداً إن  َهذ 

 
 

شيء ، بل هو اخرتاق ثقايف هلا ،  مة يفأن هذا ليس من التعددية يف ثقافة ومن الواضح أ ***
 . تعددية من التالعب ابأللفاظ وغزو عقدي من ثقافة أمة إىل أمة أخرى ، فتسميته

 

سلك يف عقائدها وتدين ابإلسالم ، وتُ  األحزابيشرتط أن تغري  أنومن يدعو إىل مثل هذا ، دون 
حقيقة ما يدعو إليه ، وأنه يناقض أصل الدين ، فإن أصر  نظام اليتحاكم إال إىل الشريعة ، يبني  له

 . املرتدين فهو مرتد له حكم أمثاله من

 

كالقدرية املشركة اليت تستدل  وأما من حيتج على جوازه بوجود الزاندقة يف اتريخ اإلسالم ، فهو
  :  قاىل تعاىلبوقوع الكفر على إابحته ، كما

 

انَ  " رَُكوا َلوم َشاَء اَّلَلُ َما َعَبدم َنا ِمنم ُدونِِه ِمنم  َوَقاَل اَلِذيَن َأشم ء  حَنمُن َوال آاَبُؤاَن َوال َحَرمم  ِمنم ُدونِِه ِمنم َشيم

ء  َكَذِلَك فَـَعَل اَلِذيَن ِمنم قَـبمِلِهمم فَـَهلم َعَلى الرُُّسِل ِإال  . " المَبالُغ المُمِبنيُ  َشيم

 

الضالة ، الداعية إىل ما ينقض اإلسالم إال زاندقة  وما هذه األحزاب العلماني ة الالديني ة ، واملرتدة
تشريع يبيح هلم الدعوة إىل كفرهم ومحاية دعوهتم ، فحكمه  العصر ، ومن طالب أبن يشرع هلم

 . حكمهم

 

اليت مل خترج عن اإلسالم ،  لضال ةوأما من حيتج على جواز ما يسمى "التعددي ة " ، بوجود الفرق ا
  ل : قـــــاوجودها يف اتريخ اإلسالم ، في

 

واالنقياد للوحي يف اجلملة ، وإمنا  أوال : إن تلك الفرق كانت من مجلة املسلمني ، املقرين ابلتنزيل
ية الزاندقة عليهم ، وهي هذه األحزاب الالدين ضل وا يف أتويله ، ال يف تنزيله ، فال يصح قياس

 .العلمانية
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وقد وقع يف اتريخ ملوك  واثنيا : ال حيتج مبا يقع يف الوجود ، على أنه مشروع ، كما تقدم ،
 . حبجة اإلسالم من املخالفات الشرعية ما هللا به عليم ، وليس هذا

 

نوا أنكروا عليهم بدعهم ، وبي   وأما زعم الزاعم إقرار العلماء لوجود الفرق الضالة ، فلم يقر وه ، بل
وسلم بقوله ) فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه  ضالهلم وحذ روا منهم ، كما أمر النيب  صلى هللا عليه

 (.فاحذروهم منه ، فأولئك الذين مس ى هللا

 

والضاللة تشريعا يسمح هلم  وال أعلم عاملا من أهل السنة ، أابح لسلطان أن يشر ع ألهل البدع
من ذلك ، كيف وقد أمر هللا تعاىل  م ، أو ينصب هلم منرباً ميكنهمابلدعوة إىل منكراهتم وبدعه

 !!الدين ، وجعله حقا عاما للمسلمني ؟ إبنكار املنكر إن ظهر ، وجعل ذلك من أعظم واجبات

 

إظهار منكرات البدع أشد العقوبة ، وكان يف ذلك قائما  وهلذا كان عمر رضي هللا عنها يعاقب على
 . ابلكتاب ، كما فعل بصبيغ بن عسل ، عامال ابلقسط ، حاكما ابلعدل

 

إظهار بدعهم ، وأن السلطان يكون مفرطا فيما  وقد اتفق العلماء على وجوب منع أهل البدع من
وجوب قتال أهل البدع إن كانوا طائفة ّمتنعة ، وتنازعوا هل  جيب عليه إن مل يفعل ، كما اتفقوا على

 ـم : جيوز قتل الواحد منه

 

أعين  -والرافضة فقد روي عنهما  إلسالم : " وأمــــا الواحد املقدور عليه من اخلوارجقال شيخ ا
قتل الواحد املقدور عليه من هؤالء فلم  قتلهما أيضا ، والفقهاء وإن تنازعوا يف -عمر وعليا 

  " يتنازعوا يف وجوب قتلهم إذا كانوا ّمتنعني

 

ضالهلم ، ومك نهم من ذلك  ابح للخوارج الدعوة إىلوأما الرد على من زعم أن عليا رضي هللا عنه أ
  . ، فنذكر أوال الرواية ، مث نبني  بطالن هذا االستدالل

 

  : قال ابن كثري رمحه هللا

 

رضي هللا عنه ابلعداوة واملخالفة وقتال علي إايهم  ذكر خروج اخلوارج من الكوفة ومبارزهتم عليا"
 .وما ورد يف ذلك من األحاديث
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اخلوارج وابلغوا يف النكري  ث علي أاب موسى ومن معه من اجليش إىل دومة اجلندل اشتد أمرملا بع
بن الربج الطائي، وحرقوص بن زهري  على علي وصرحوا بكفره، فجاء إليه رجالن منهم، ومها زرعة

إال هلل. فقال له حرقوص: تب إىل هللا من  السعدي، فقاال: ال حكم إال هلل. فقال علي: ال حكم
 .عدوان حىت نقاتلهم حىت نلقى ربنا خطيئتك، وارجع عن قضيتك، اذهب بنا إىل

كتبنا بيننا وبني القوم كتااب وعهودا، وقد قال هللا  فقال علي: قد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد
دِ  ُفوا ِبَعهم متُم اآلية ، فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتو  تعاىل: َوَأوم  ب منه. فقالاَّللَِ ِإَذا َعاَهدم

 .علي: ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه، وهنيتكم عنه

 

كتاب هللا ألقاتلنك أطلب  فقال له زرعة بن الربج: أما وهللا اي علي لئن مل تدع حتكيم الرجال يف
  .بذلك وجه هللا ورضوانه

 

 .وددت أن قد كان ذلك :ك الريح. فقالفقال له: تبا لك ما أشقاك! كأين بك قتيال تسفى علي

 

  .الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم فقال له علي: إنك لو كنت حمقا كان يف املوت تعزية عن

 

  ذلك، وجاهروا به الناس، وتعرضوا لعلي يف خطبه فخرجا من عنده حيكمان أمرمها، وفشى فيهم

 

خطيبا يف بعض اجلمع  لك أن عليا قاموأمسعوه السب والشتم والتعريض آبايت من القرآن، وذ
 .وعابه فذكر أمر اخلوارج فذمه

 

واضع أصبعه يف أذنيه يقول:  فقام إليه مجاعة منهم كل يقول: ال حكم إال هلل. وقام رجل منهم وهو
َبَطَن َعَمُلَك َولَ  َوَلَقدم ُأوِحَي ِإَليمَك َوِإىَل اَلِذيَن ِمنم  َت َلَيحم رَكم َاِسرِيَن فجعل  َتُكوَنَن ِمنَ قَـبمِلَك َلِئنم َأشم اخلم

 .فيكم علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على املنرب يقول: حكم هللا ننتظر

 

مننعكم نصيبكم من هذا الفيء  مث قال: إن لكم علينا أن ال مننعكم مساجدان ما مل خترجوا علينا، وال
 أ.هـ " ما دامت أيديكم مع أيدينا، وال نقاتلكم حىت تقاتلوان

 

البدع من إظهار بدعهم ،  فليس يف هذا ـ إن صح إسناده ـ حجة البتة على أنه جيوز متكني أهل
بقانون حيميهم ، وال يقول هبذا عامل يفقه  والدعوة إليها ، واملطالبة بتأسيس حزب يدعو إىل الضاللة

This file was downloaded from QuranicThought.com



نكر ، ابليد ، اآلمرة إبقامة األمر ابملعروف والنهي عن امل هذه الشريعة ، فيعارض النصوص احملكمة
 . يقدر وجواب ، قبل اللسان والقلب يـد السلطان ، ويـد من

 

تربئة للذمة ، وقطعا ألي حجة قد حيتج هبا مبطل  وإمنا كان هذا القول من علي رضي هللا عنه ،
فقال : إن كنتم مع مجاعة املسلمني ، مل متُمنعوا من املساجد ،  فيما لو قام رضي هللا عنه فقاتلهم ،

،مل متنعوا الفيء ، وال نقاتلكم حىت تقاتلوان ، وسكت عما  أعداءانيف جهاد  كانت أيديكم معنا  وإن
، وكان بينه وبني القوم مناوشات ، وكانوا طائفة خرجت من جيشه ، يف وقت حيارب  وراء ذلك

 ا، وكان يرتبص هبم حكم هللا فيهم ، وأن حيس هم حس ا بسيفه فرحا بذلك ، مستبشرا مب أعداءه
 . سيجريه هللا على يديه من اخلري العظيم إبنكار منكرهم العظيم

 

البدع ، أو يقر الدعاة  وليس يف هذا من الداللة ، من شيء ، على أن اإلمام له أن أيذن إبظهار
 ! وأبعده عن الفهم الصحيح إليها فال أيخذ على أيديهم ! عجبا هلذا االستدالل ما أضعفه ،

 

أعظم ّما جيب من منع إظهار املعاصي ،  العادل ، من منع إظهار البدع ، بل ما جيب على اإلمام
 .والنهي عن املنكر كما تقدم فالوالايت أصال مل تنصب إال لألمر ابملعروف

 

 من بدع اخلوارج ، وقد كان علي رضي هللا عنه ، مينع ويعاقب على بدع أدىن
 

  :كما قال شيخ اإلسالم رمحه هللا  

 

وعمر إال جلدته حد  نيد جيدة أنه قال : ال أوتى أبحد يفضلين على أيب بكروروي عنه أبسا "
وعمر ليقتله فهرب منه ، وعمر  املفرتي . وعنه أنه طلب عبد هللا بن سبأ ملا بلغه أنه سب أاب بكر

جيلد لذلك ، وقال عمر رضي هللا عنه  بن اخلطاب رضي هللا عنه أمر برجل فضله على أيب بكر أن
وجدتك حملوقا لضربت الذي فيه عيناك ، فهذه  سل ؛ ملا ظن أنه من اخلوارج : لولصبيغ بن ع

بعقوبة الشيعة : األصناف الثالثة وأخفهم املفضلة ، فأمر هو  سنة أمري املؤمنني علي وغريه قد أمر
  " وعمر جبلدهم

 

  : وكذا كانت سنة اخللفاء ، قال شيخ اإلسالم ابن تيميه

 

كبدعة اخلوارج والروافض  - تعرف العامة أهنا خمالفة للشريعة -ة ظاهرة فأما إذا كانت البدع "
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 . والقدرية واجلهمية

 

يستحل الفواحش  فهذه على السلطان إنكارها ؛ ألن علمها عام ، كما عليه اإلنكار على من
  . واخلمر وترك الصالة وحنو ذلك

 

بسبب كثرة كالمهم  ة حىت يصريومع هذا فقد يكثر أهل هذه األهواء يف بعض األمكنة واألزمن
على من يتوىل أمر هؤالء  لكالم أهل العلم والسنة حىت يشتبه األمر -عند اجلهال  -مكافئا 

  . تكون العقوبة بعد احلجة فيحتاج حينئذ إىل من يقوم إبظهار حجة هللا وتبيينها حىت

 

 .  {حىت نبعث رسوال وما كنا معذبني }وإال فالعقوبة قبل احلجة ليست مشروعة : قال تعاىل

 

يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينها وإن ذكروا مظلمة أزاهلا كما  وهلذا قال الفقهاء يف البغاة إن اإلمام
اخلوارج فناظرهم حىت رجع منهم أربعة آالف وكما طلب عمر بن عبد  أرسل علي ابن عباس إىل

ا به ، مث بعد موته نقض غيالن واخلوارج فناظرهم حىت ظهر هلم احلق وأقرو  العزيز دعاة القدرية
 ." أ.هـ التوبة فصلب القدري

 

مبني ، والتعددية ـ إن جاز هذا  واحلاصل : أن التعدديــة ابملفهوم العصري كفر وضالل ***
اختالفا عظيما ، بل يتناقض تناقضا اتما  اإلطالق ـ اليت وجدت يف اإلسالم ، هي أمر آخر خيتلف

 .مع التعددية يف عرف العصر

 

خمالف ، مل يصنعه اإلسالم  مع أنه جيب أن يعلم أن مثة فرق كبري بني التعاطي مع واقع سياسي ***
املشاركة أو الدعوة إىل إقامة هذا الواقع  ، التعاطي معه مبا حيقق مصلحة املسلمني ، وبني إقامة أو

 .املخالف إبسم اإلسالم

 

 .جيوز ابتداء استدامة ، ما الوذلك يشبه من وجه ما يقولــه الفقهاء : قـــد جيوز 

 

التزاحم ، وال جيوز له  وذلك أيضا كما جيوز للمسلم أن يرتكب أدىن الضررين ليدفع أشدمها عند
 !! أن يصنع الضررين بنفسه ، ليختار أدانمها ضررا

 

يقضي ابلشرع ، وال أن  ومن األمثلة على هذا أن املسلمني ال جيوز هلم أن يطالبوا بقضاء ال
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خيالف الشرع ، جاز هلم التحاكم  ا يف صناعة هذا النظام ، لكن إن وجدوا يف نظام قضائييشاركو 
يوسف عليه السالم شكايته على ظلم الوزير ،  إليه إن اضطروا لرفع الظلم عنهم ، كما رفع نيب هللا

 .الذي يسقيه اخلمر إىل امللك الكافر ، رسالة مع ساقي امللك

 

املخالفة لإلسالم ودعوهتا إىل كفرها  يقول ، إن هذه األحزابفالعجب وهللا كل العجب ّمن 
 !؟ هذا الواقع مبا حيميه ، وينظ مه ، ويشر عه وضالهلا ، واقع ما له من دافع ، فلماذا ال نقنن

 

شرهبا ، والفاحشة قد ذاع  فما مثل هذا القائــــل ـ ليت شعري ـ إال كمثل من يرى اخلمر قد شاع
 !! املنكرات ، وتنظيمها يف انظم يقن نها ريع ينظم العصاابت القائمة على هذهفعلها ، فدعا إىل تش

 

االعتقادات ، والعلم ، والتصورات اليت تفسد اإلميان ،  بل الدعوة إىل تنظيم الداعني إىل املنكر يف
  . لو كانوا يعلمون وتقنني دعوهتم ، أشد قبحا ،

 

إال خداع ألقاه مفكروا الغرب التائهون إلينا  فة ، ما هيوأخريا فإن هذه التعددية العصرية الزائ ***
 اجلاهلي املزي ف ، لتبقي هذه األمة يف حال الفرقة واخلالف ، فاغرت به من خضع لضغط هذا الواقع

. 

 

له أشد التعصب ، متطلعا  أما العامل الغريب فقد بقى متشبثا ابجلامع الذي جيمع األمة ، متعصبا
  . لفرضه على العامل

 

  م:بشكل عا كما قال املفكر الدكتور عبد الوهاب مسريي عن الفكر املادي الغريب

 

الشاملة ـ ومثل هلا ابلليربالية  ميكن القول أبن النموذج الكامن وراء مجيع األيدلوجيات العلمانية "
أي اإلميان أبن مثة قانوان علميا  ،UNILINAR " أيضا ـ هو ما يسمى " التطور أحادى اخلط

البشرية كافة ، وأن مثة مراحل متر هبا كل  يعيا واحدا للتطور ختضع له اجملتمعات والظواهروطب
تتالقى عندها سائر اجملتمعات والنظم حبيث يسود التجانس  اجملتمعات البشرية تصل بعدها إىل نقطة

  CONVERGENC THEORY " التالقي ، وهذا ما يسمى أيضا " نظرية

 

وقانوان عاما واحدا ، هو قانون التطور  ذج كلها حبيث تبع منطا واحداوالتالقي هو تواجد النما
متجانسة ، ما حيدث يف الواحدة حيدث يف األخرى ،  والتقدم حبيث يصبح العامل مكوان من وحدات

This file was downloaded from QuranicThought.com



هو حبق عصر هناية التاريخ " أ.هـ الصهيونية والنازية وهناية  ويرى بعض املؤرخني أن العصر احلديث
 267 التاريخ

 

الكاتب راسل  وهلذا فإين ال أجد يف وصف هذا الزيف الذي يسمى التعددية أحسن من وصف
 ل : جاكويب يف كتابه " هناية اليوتوبيا " حيث قا

 

ابالستقامة ، ولقي حتفه  فضال عن أن مونتييه الذب ابتكر الشعار عاش حياة الميكن أن توصف "
للتعددية الثقافية األمريكية ، ليس فقط  كشعارخمتنقا يف مبغى ، وابختصار إن الشعار املرفوع  

أيضا ابلغموض والفضيحة ، وهذا أحد مؤرخي القرن  مفتقدا ترااث كالسيكيا واضحا ، بل خمتلطا
  ـا : الشائك ، وجدها أمرا خمزي التاسع عشر ، حني حبث يف هذا التاريخ

 

ومن الصعب أن جتد شعارا آخر الشعار ،  لقد كنا غري حمظوظني بشكل استثنائي ، يف اختيار هذا
مثة شعار ميكن أن يكون انبيا وبال داللة مثله ، شعار  أكثر ابتذاال ، وأقل لباقة منه ابلتأكيد ، ليس

أبصل كالسيكي ، شعار بال مستدعيات أدبية أو اترخييه ،  ذو أصل حديث مبتذل ال عالقه له
ن أن يعين اإلحتاد أو التفكك يف أهواء  ديين أو أخالقي ، شعار ميك شعار جمرد متاما من أي صدى

  45احلظ غالبا ما يعين املعىن األخري لدى واضعيه األصليني " ص  كل فرد ، ولسوء

 

الوحي ، واالجتماع عليه ،  وينبغي أن يعلم أنه جيب على املسلمني الدعوة إىل احلق الذي نزل به
 . وجهاد ضده

 

  : مث إن هلم أحواال

 

، ابلسلطان القاهر ، والسيف  ألرض ، فيجب عليهم أن يقيموه كما أمره هللا تعاىلأن مُيك نوا يف ا ـ1
حيكموا بني العباد مبا أنزل هللا تعاىل ، وأن  الظافـر ، وأن جيتمعوا على احلق وال يتفرقوا فيه ، وأن

 . جياهدوا يف األرض إلعالء كلمة هللا

 

دون تنازل عنه ، وال  ، مع التمسك ابحلقأن ال مُيَك نوا فيجب عليهم الصرب على غربتهم  ـ2
 . حِلَق ِهمم ويعلون به على اجلاهلية مداهنة فيه ، والسعي لتجميع أسباب القوة ، َحىت  مُيََكن

 

اجلهاد ، فيجب عليهم أن يقوموا به ، جماهدين  أن يستجمعوا أسبااب من القوة متكنهم من ـ 3
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 . ابلسالح حىت يصلوا إىل التمكني

 

بالؤها ، فيدفعوهنا عنهم  جيدوا أنفسهم يف غربة بسبب متسكهم ابحلق  ، فيشتـد  عليهمأما أن 
املبد ل ؟! فهذا هو الذي حذر هللا تعاىل منه  جزعــا بتأويل الشرع املنز ل ، ليوافق الواقع اجلاهلي

ِهنُـُون " ، وهو الب " : نبيه صلى هللا عليه وسلم قائال ِهُن فَـُيدم الء املنتشر هذه األايم ، َود ُوا َلوم تُدم
الناس فيه زرافات ووحداان ، وضل  فيه من ضل  ، وزاغ فيه من زاغ ، وهو خالف ما  قد تكبكب

 ومن ه وكرمه ه من الثبات على اهلدى ، والصرب على الغربة فيه ، نسأل هللا أن يثبتنا بفضلهـهللا ب أمر

. 

 

، ومضى من مضى من  يغريوا ومل يداهنواوقد عاش من عاش من األنبياء يف غربة  فصربوا ومل 
لوا تبديال الصاحلني أويل بقية ينهون عن الفساد يف األرض يف غربة فثبتوا ،  .وما بد 

 

كل ه ، عالنيته وسره ، ليس علينا سوى  وإمنا األمر هلل ، بيده األمر كل ه ، وإليه يرجع األمر
 . لصربابلثبات وا االستقامة على ما أمر ، والدعوة إىل دينه

 
 
 

 الدرس الثالـث
 ةـعاملية اإلسالمية يف مواجهـة عوملة املادي

 
اإلسالم قوة عاملية متتلك كل  مقومات احلضارة القادرة على قيادة العامل ، فبالد اإلسالم متلك 

الطاقة ، والثروة ،  والكثافة السكانية ، واالمتداد اإلقليمي ،  يف أغىن  بقع العامل ، وأكثرها حتكما 
 يف املواصالت اجلوية ، والبحرية ، والربية .

 
واحلضارة اإلسالمية متتلك أغىن ثقافة إنسانية مصدرها رابين حمفوظ ، قادرة على إخراج اإلنسان 

من الظلمات إىل النور ، ومن الباطل إىل احلق ، ومن الضياع إىل اهلدى ، ومن التخبط إىل الرشاد ، 
يضل واليشقى ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ،  فمن اتبع هداي فالقال تعاىل ) ، 

 ( .  وحنشره يوم القيامة أعمى
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 ولكن العامل اإلسالمي ، ابت يعاين من هجوم أجنيب ، غريب ، هدفــه : 

 
احلليولة دون عودة اإلسالم حضارة قيادية للعامل ، وهلذا فهو  يستهدف حضارتنـا ، على شىت  

 طريق : املستوايت ،  وذلك عن 
 

ـ التشكيك يف ثوابت احلضارة اإلسالمية ، يف الرسول صلى هللا عليه وسلم ، والقرآن ، والشريعة 1
 اإلسالمية ، والتاريخ اإلسالمي.

 
ـ متزيق العامل اإلسالمي ، وتشجيع التباعد بني أقطاره ، وشعوبه ، بدعم احلروب الداخلية ،  2

 يه . والعنصرايت البغيضة ، وأتجيج األزمات ف
 

 ـ إبقاؤه يف حالة ختلف إقتصادي ، وعسكري ، وإجتماعي ، وتكنلوجي ، وسياسي.3
 

ـ إشاعة الفساد األخالقي املتمثل يف اإلابحية ، والشذوذ ، وامليوعة ،  عن طريق االعالم املفسد 4
 ، الذي يقدم النماذج املهرتئة للشباب املسلم .

 
اجلادة ، والنهضوية ،  من تويل زمام األمور يف العامل ـ منع القيادات اإلسالمية امللتزمة ، و 5

اإلسالمي ، على مستوى األنظمة السياسية  ، وعلى مستوى التوجيه الثقايف ،  والفكري ، 
 واحلضاري.

 
ـ غرس النماذج الثقافية ، والقيادية ،  اليت ختدم املخطط الغريب ،  يف مواقع صنع القرار ، 6

 مل اإلسالمي .والقيادة الفكرية يف العا
 

والعامل الغريب جيدد هذا الغزو الفكري ، و الشمويل ، اليــوم ،  تـحــت شعار العوملة ، اليت تدعو إىل 
ة فحســب ، ويقدم  هذا الدين اجلديد ) العوملة (  على أنه  املاديـ ة النفعيـ ة اليت تقد س املال ، واللذ 

 العامل .البديل احلضاري العاملي ، الذي جيب أن يسود 
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فالعوملة يف حقيقتها هي هوية بال هوية ، وثقافة مفرغة من أي  قيمة إنسانية تنفع البشرية ، فهي 
إبختصار تعبيد البشر للمادة ، فهي صنم العولة األكبـر ، وأما حمراهبا الذي تدعو  الناس إىل 

ا شريعتها فهـي عبادة احلياة السجود فيه ،  وقبلتها اليت تيمم وجوهــهم إليها ، فأسواق املال ، وأم
الدنيا ، والتنافس فيها ، كما يتنافس احليواانت يف شريعة الغاب ، وأصدق شيء يف وصفها ما قاله 

( ،  ذلك أبهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة وأن هللا اليهدي القوم الكافريــنهللا تعاىل : ) 
ينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس وإنتكس ، إن تعس عبد الدوقول النيب صلى هللا عليه وسلم ) 

 ( . أعطي رضي ، وإن منع سخط
 

فهذه العوملة الغربية تعست وانتكست ، وستقود العامل إىل الفوضى ، والدمار ، والصراع احليواين 
على امللذ ات ، واملنافع املادية ، وهلذا جند احلروب ، والفقر ، و الدمار، قـد ازدادت وتريهتا ، 

 فـت ،  بعد إنطالق العوملة اليت يقودها الغرب .وتضاع
 

وال خالص من مصري البشرية األسود الذي ينتظرها إذا إحندرت وراء العوملة الغربية ،  إال بعاملية 
 اإلسالم الذي يدعو إىل : 

 
ـ غرس اإلميان ابهلل تعاىل ، واآلخرة ، يف نفوس الناس ، فهو الوازع األعظم الذي يعصم اإلنسان 1

 من التحو ل إىل حالة البهيمية املدمرة للحضارة البشرية . 
 

ي ، على اجلشع الرأمسايل ـ تقدمي القيم األخالقية اليت تقدس اإلحسان ، والنفع اخليــ ر املتعد  2
 املادي.
 

ـ اجلمع بني حاجات اجلسد املباحة ، وحاجات الروح اليت القوام لإلنسان ، وال سعادة ، والفالح 3
 هبـــا . ،  إال  

 
 مسؤولية اإلسالم عاملية : 

 
وقد غرس اإلسالم يف نفوس أتباعه الشعور ابملسؤولية جتاه العامل ، عندما وصف الرسول الكرمي 

 ( . وما أرسلناك إال رمحة للعاملنيصلى هللا عليه وسلم بقوله : ) 
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ووصف أمته أبهنا أمة وجعل عناوين هذا الدين الرئيسة هي :  اإلسالم ، واإلميان ، واإلحسان ، 

اخلري ، وما ذلك كلــ ه إال لتحميلها مسؤولية قيادة البشرية ، و العامل ، إىل اهلدى والنور ، إذ هي 
 اليت حتمل السلـم ، واألمن ، واإلحسان ، واخلري للعالــم .

 
 وهلذا جيب على األمة اإلسالمية أن تسعى للقيام بدورها احلضاري العاملي عن طريـق : 

 
 ـ العودة إىل شريعتها اليت حتدد هوي تهــا ، وتشك ل ثقافتهـا ، وإىل حتكيمها يف كل  مناحي احلياة.1

 
ـ توحيد األمـ ة اإلسالمية كل ها يف نظام ينتظم مجيع عوامل القوة واإلستقالل ، وحيمل رسالتها 2

اهلادية ،  بوسائل  العاملية يف إطار حضاري شامـل ، يواجه مشكالت العصر ، وحيلها ،  بثوابته
 مكافئة عصرية.

 
 ملحـق 

 وخطرها  الثقافيــةالعوملــة 
 

َلى َعَليمُكمم آاَيُت اَّللَِ َوِفيُكمم َرُسوُلُه َوَمنم يـَعمَتِصمم اِبَّللَِ فَـَقدم ُهدِ )قال تعاىل :  ُتمم تـُتـم ُفُروَن َوأَنـم َي وََكيمَف َتكم
َتِقيم     ( .ِإىَل ِصَراط  ُمسم

 

هو التفاعل احلضاري والتعامل  طلوب من املسلمني جتاه العوملة الثقافية والفكريةإن املوقف امل
حفاظاً على عقيدة األمة وهويتها من  ، الثقايف احلذر ، القادر على التمييز بني النافع والضار

  التضليل والعبث الفكري والثقايف
 

والصالة والسالم  وهيته وأمسائه وصفاته .احلمد هلل الذي ال إله إال  هو ، ال شريك له يف ربوبيته وأل 
  على خامت األنبياء حممد وعلى آله وصحابته وبعد :

 

واحلضارات وإلغاء  الدعوة إىل العوملة الثقافية ال خترج يف حقيقتها عن حماولة لتذويب الثقافات فإن
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.. ذلك أن  املستهدفني اخلصوصيات احلضارية لصاحل حضارة الغالب .. وعامل املسلمني يعد أول
احلضارية ، هي يف ثوابتها من عطاء  الثقافة اإلسالمية اليت تشكل هوية األمة وقسمات شخصيتها

األمة اإلسالمية ؛ ألن الدين ليس أمراً  معرفة الوحي ، لذلك فاالستهداف يرتكز حول عقيدة
  مفصواًل عن الثقافة .

 

  اهليمنة األربعة : أعمدة 

 

 ليل السياسة العاملية بصورة عامة منذ تفرد الوالايت املتحدة بكوهنامن الواضح يف حت ولقد أصبح

األعمدة األربعة اليت  القوة الكربى املهيمنة بعد سقوط االحتاد السوفييت ، أن العوملة ما هي إال  أحد
موقع صناعة القرار العاملي ، ما  ، اليت تشكل ( أوثقت هبا دول القلب ) الوالايت املتحدة وأورواب

واليت غدت ال تعين سوى   -اجلنوبية وأورواب الشرقية  وهلا من العامل تفي أسيا وأفريقيا وأمريكاح
أو ثقتها هبذه األعمدة لتجربها على البقاء حتت  -لدول القلب  كوهنا سوقاً مرحبة أو ساحة مصاحل

على يف فلكها لتضمن حتقق السيطرة الكفيلة بضمان تفوق الغرب  هيمنة دول القلب ، جتري
اجلنوب ، وتدفق املصاحل االسرتاتيجية من الشرق إىل الغرب ومن اجلنوب إىل  الشرق والشمال على

 الشمال.
 

 وأما األعمدة الثالثة األخرى فهي :
 

  الشرعية الدولية :

  

األمم املتحدة ( وتستعملها إلسباغ الشرعية أو  ) حيث حتتكر دول القلب هذه الشرعية املتمثلة يف
الواثق ذي األعمدة األربعة اليت أوثقت به دول القلب العامل  أي دولة حتاول التخلص مننزعها عن 

أن تتعسف وتتناقض وتكيل مبكيالني يف استعمال أداة )الشرعية الدولية(  ، ومل يعد يهم دول القلب
ول من جملس األمن لعقاب من تريد ، ألنه أعلن رفضه لقانون اهليمنة الذي فرضته د فتصدر قراراً 

اإلنسان  على العامل ، بينما تكتفي مبوقف املتفرج يف حاالت أشد خطورة وانتهاكاً حلقوق القلب
حتريك )الشرعية( هنا  وقيم األمم املتحدة ، لسبب واضح وهو أن دول القلب مل تشعر ابحلاجة إىل

 والسيطرة . لضمان مصاحل أو أتديب خارج على قانوهنا ، قانون اهليمنة
 

  السالح :
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القلب ابحلروب والتوترات العاملية ، وأتجج أو ختمد مناطق  وبوسيلة هذا العمود تتحكم دول 
  مصاحلها . الصراع العاملية على وفق

 

  واخلامات :
 

وبوسيلة هذا العمود تتحكم دول القلب ابلتنمية والتطور والتكنولوجيا أيضاً  مثل النفط والقمح ، 
دول القلب ، وذلك وفق مصاحلها ومبا يضمن بقاء تفوقها  الواقعة يف أحزمة مصاحل يف الدول

  املصاحل االسرتاتيجية إليها. وتدفق

 

  والعوملة تعتمد على حمورين أساسني :

 

  احملور األول :

  التجارة العاملية . 

 

  احملور الثاين :

  الثقافة والفكر . اإلعالم الذي حيمل 

 

الغريبة إىل أسواق العامل ، وضمان تدفق  ؤوس األموالوالعوملة التجارية يقصد هبا ضمان تدفق ر 
والعوملة اإلعالمية يقصد هبا إخضاع العامل لقيم العامل  .. املصاحل املادية حنو دول القلب ، كما تقدم

  الغريب .
 

  املوقف من العوملة الفكرية والثقافية:

 

  ميكن تلخيص املواقف جتاه العوملة يف أربعة :

  األول :

 مطلقاً . ف القابل للعوملة ، الذائب فيها ، املؤيد هلا أتييداً املوق 
 

  الثاين :

 املوقف الرافض هلا مجلة وتفصياًل . 
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  الثالث :
 حتمله العوملة واإلسالم. املوقف امللفق الذي حياول التلفيق بني ما

 

  الرابع :

  معها على أساس االنتقائية املشوبة ابحلذر . املوقف املتفاعل 

 

فهو موقف اتبع ، و قد جلب ، وال يزال جيلب سلبيات احلضارة  أما املوقف القابل إبطالق -
على اخللط بني مقومات احلضارة اإلنسانية اليت هي بناء فكري ينبثق منه  الغربية ، ألنه موقف قائم

 نجزاتمع اخلالق واحلياة واإلنسان والكون ، وبني اآلالت والتكنولوجيا اليت هي م منهج للتعامل

نقلها من أمة  علمية مشرتكة بني الناس .. فاألول هي احلضارة وهي ال تستورد وال تشرتي وال ميكن
  إىل أمة إال  إبحداث انقالب جذري استئصايل .

الرافض ، فهو موقف خاسر غري واقعي ، وسيؤدي إىل االنكفاء واالنعزال فاملوت  وأما املوقف -
  . احلضاري

 

الليرباليني يف عاملنا  فق وهو املوقف الذي يتزعمه بعض من يسمون أنفسهموأما املوقف املل -
هم أصحاب املوقف املؤيد أتييدًا  العريب ، والذي يعتربون أنفسهم معتدلني ، ألن املتطرفني منهم

أنفسهم )اليسار اإلسالمي ( أيضاً ..  مطلقاً للعوملة .. ويدندن حول هذا املوقف من يسمون
عملية )قص ولزق ( وبرت لبعض قيم األمة وعزهلا من  تضيعان وقت األمة مبمارستهما وهااتن الفئتان

املعاصرة ، وما هذا الصنيع إال  تكريس إللغاء الذات أو  سياقها املتكامل إلخضاعها للفلسفات
  تشويهها لصاحل األجنيب.

 
الذي يقوم على  ، ذروأما املوقف الرابع القائم على التفاعل احلضاري الناقد واالنتقائي احل-

حتت بريق العوملة من  الفحص والتدقيق وتقليب الشعارات والتنقيب عن املسميات ، فيكشف ما
واالستغالل الرأمسايل لإلنسان ابسم التحرير  الظلمات كاإلابحية واملادية النفعية وامليكافيلية الشريرة

وملة من الصواب واخلري بعد التمييز مث أيخذ ما يف الع ، وفلسفة اللذة واملتعة وعبادة الدنيا ،
املنبثق من الثقة ابلذات واالعتزاز ابهلوية ، ويرفض ما يف العوملة من  والتفتيش والنقد املوضوعي

  الشر والضالل.
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  املوقف الصواب من العوملة :

 

 صلى ال شك أنه هو احلق الذي جيب اتباعه ، وأصله يف الشريعة اإلسالمية قول النيب   وهذا املوقف

هللا بن  (( رواه البخاري من حديث عبدحدثوا عن بين إسرائيل وال حرجهللا عليه وسلم :))...
أخرجه البخاري  ((ولكن ال تصدقوهم .. وال تكذبوهمعمرو بن العاص ، وورد يف بعض ألفاظه :))

لتواصل ابلتفاعل احلضاري وا من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه .. ووجه االستدالل به ، أنه إذن
وسلم أمر برفض ما يعارض القرآن وقبول  الثقايف مع ما عند أهل الكتاب ، غري أنه صلى هللا عليه

  ما يوافقه واحلذر ّما ال يعلم صدقه من كذبه .

 

الثقافية والفكرية على  وحىت نربهن على صحة هذا املوقف من العوملة ، نقف عند أهم أخطارها
اجلديد ، ّما ميكنها من إبالغ رسالتها  ية التعامل مع وجهة العاملأمتنا ، لتأخذ حذرها وتدرك كيف

  الشهود احلضاري. وإحلاق الرمحة ابلعاملني قياماً بدورها يف

 

  أهم أخطار العوملة :

 
  أبهنا : تعرف العوملة مطلقاً 

وج من العاملي مبعناه العام ، وهي تعبري خمتصر عن مفاهيم عدة ، فهي تشمل اخلر  ظاهرة االنتماء
ففي  .. إىل االنتماء العاملي األعم -اإلقليمية والعنصرية والطائفية ، وغريها  -احملدودة  األطر

فرص للتبادل التجاري  جانبها االقتصادي تشمل االنفتاح التجاري وإلغاء القيود التجارية ، وتوفري
. ويف جانبها الفكري حكومية . الواسع حمكوماً بقواعد السوق فقط ، بدون وجود إجراءات محائية

على الذات ، ورفض التعصب الفكري  والثقايف هي االنفتاح الفكري على اآلخر وعدم االنغالق
للفكر .. ويف جانبها السياسي هي شيوع  الذي يدعو إللغاء )اآلخر( ، ال لشيء سوى أنه مغاير

ار الشعور ابالنتماء السياسية لإلنسان ..فهي ابختص تطبيق القانون على اجلميع ومراعاة احلقوق
  على االنتماء احمللي اإلقليمي ) الديين ، العنصري ، الطائفي(. الكبري العاملي بداًل من االقتصار

 العرض اللطيف الذي حاول جتميل وجه العوملة ، ليس سوى حماولة إلخفاء حقيقتها اليت لكن هذا

  تنطوي عليها أهدافها .
 

  أهداف العوملة :
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وثقافات العامل الغريب على بقية دول العامل ، خاصة النامي منها ،  رة قيم وعاداتحماولة سيط  -1
  وإذابة خصائصها .

 

األداين الباطلة ، متهيداً  هتميش متيز دين اإلسالم ، وإزالة احلدود الفاصلة بينه وبني غريه من  -2
  لشن هجوم على مبادئه وتعاليمه وصد الناس عن اإلميان به .

 

هنائياً ، والتسليم بلزوم  مفهوم هناية التاريخ ابنتظار قيم العامل الرأمسايل الغريب انتصاراً فرض   -3
  تسليم القيادة البشرية إىل ثقافة الغرب إىل األبد .

 

حتت ستار مصطلح  أطول فرتة ّمكنة -أبعمدهتا املذكورة آنفاً  -إبقاء حال اهليمنة الغربية  -4
  العوملة .

 

  :هوية بال هوية 

 
هوية بال هوية ( وهدفها ابختصار تفريغ ثقافة )الغري( من حمتواها  ( وابختصار العوملة هي يف احلقيقة

 الثقافة الغربية حبيلة وشعار مزيف يطلق عليه اسم )العوملة( ، ألنه لو قيل للعامل واستدراجها إىل

يقولون تعالوا  ة( ، فكأهنماألمركة( لنفر كثري من الناس من هذه الدعوى ، فاستبدل ابسم )العومل(
قوانني عاملية واحدة ، وتسريان  لنصري مجيعاً عاملاً واحداً ، وننصهر يف ثقافة واحدة ، وحنتكم إىل

وال تقع بيننا احلروب ...إخل ، حىت إذا وقع  ثقافة وعادات واحدة أو متقاربة حىت نتعايش ونتفاهم
ألمركة والعامل الغريب ، مث وجدوا الالفتة اليت حتمل قفص ا املدعوون يف هذا الفخ ، اكتشفوا أهنم يف

حروفها واختفت كهيئة احلرب السري ، وظهر من حتتها اسم جديد وشعار  اسم )العوملة( تساقطت
واكتشف املخدوعون أن حضاراهتم سلبت من حيث ال يشعرون ، وثقافتهم  ، جديد هو )التغريب(

  لتدريج من حيث ال يدرون.يعلمون ، وهويتهم طمست اب ذابت من حيث ال

 

 النهاية هي نتيجة اهنيار نظام عاملي كان يقوم على )القطبية الثنائية ( ابهنيار أحد إذن العوملة يف -

على العامل  وسيطرة قطب واحد أخذ يهيمن ابنتهاء احلرب الباردة -وهو االحتاد السوفييت  -قطبيه 
  سياسياً وعسكرايً .

 

يستخدم آالت كثرية خداعة للسيطرة  -هذه املقالة  ما أشران يف مطلعك  -هذا القطب الواحد  -
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شعار كبري امسه )العوملة(.. وقد بدأت تظهر آاثر سياسة هيمنة  الفكرية والثقافية على العامل حتت
دول القلب( مبالمح محلة تغريب اإلنسان يف أفكاره ومنهاج تعليمه ، ويف  (وسيطرة القطب الواحد

 طعامه وشرابه ، حىت يف صورته الظاهرية وشكله اخلارجي ، اليت أصبحت ظاهرة ويف طراز حياته،
 يف شباب اليوم الذي حيمل جراثيم التغريب ، ابتت هذه القبعات اجلديدة تذكران ابلقبعة منتشرة

عند بدء  اليت فرضها أاتتورك على الشعب الرتكي عندما أعلن أول خطوات االهنزام أمام التغريب
  طاط أول هذا القرن .عصر االحن

 

  :اإلسالمي املخاوف من العوملة على العامل

 

  أواًل : هتديد العوملة ألصل العقيدة اإلسالمية :

  

ألن العوملة تشتمل  لعل من أخطر ما حتمله العوملة هو هتديدها ألصل العقيدة اإلسالمية ، وذلك
أساسها ، وهتدمها من  الم منعلى الدعوة إىل وحدة األداين ، وهي دعوة تنقض عقيدة اإلس
هللا تعاىل للبشرية ، الناسخة لكل  أصلها، ألن دين اإلسالم قائم على حقيقة أنه الرسالة اخلامتة من

التحريف والتغيري ، ودخل على أتباعها االحنراف  األداين السابقة اليت نزلت من السماء مث أصاهبا
  العقائدي.

 

ألداين كلها سواء ، وأن احلق يف هذه الدائرة نسيب حبسب اعتقاد  طياهتا اعتبار ا والعوملة حتمل يف
بعده إال   أمة .. وال يصح  يف العوملة الفكرية والثقافية اعتبار دين اإلسالم هو احلق الذي ليس كل

األداين األخرى إىل  الضالل ، وهلذا تشجع العوملة ما يسمى )حوار األداين( ، ال على أساس دعوة
الذي يتوقعون أنه سيحمل  على أساس إزالة التمييز بني اإلسالم وغريه ابحلواراإلسالم ، بل 

غريه ، وبذلك يزول التعصب  املسلمني على التنازل عن اعتزازهم بدينهم واعتقادهم ببطالن
تنقض عقد اإلسالم من أصله ، فعقد  وتتقارب األداين .. وتتجلى خطورة هذه الدعوة يف كوهنا

األداين األخرى ، واإلميان ال يعد صحيحاً إال  على  إال  مع اعتقاد بطالن كلاإلسالم ال يستقيم 
ُبُد َما تـَعمُبُدونَ أساس قوله تعاىل: }  ( ، أي ابعتقاد  2-1{ )الكافرون : ُقلم اَي أَيُـَّها المَكاِفُروَن ال َأعم
الم وشريعة حممد صلى هللا تعاىل ، أو يزعم أنه يعبد هللا تعاىل بغري دين اإلس كفر كل من يعبد غري

َبَل ِمنمُه َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمنم  عليه وسلم ، كما قال تعاىل:} هللا الِم ِديناً فَـَلنم يـُقم َتِغ َغريمَ اإِلسم َوَمنم يـَبـم
َاِسرِينَ  المُ  (، وقوله:}85)آل عمران: { اخلم يَن ِعنمَد اَّللَِ اإِلسم   ( 19 ){ )آل عمران : ِإَن الدِ 
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يكفر املشركني والكفار  هذه احلقيقة علماء اإلسالم أبن من نواقض اإلسالم ، من مل كما يعرب عن
دين اإلسالم بعد بعثة حممد  أو شك يف كفرهم أو صحح دينهم .. والكفار هم أتباع كل دين غري

  صلى هللا عليه وسلم.

 

حممد صلى هللا  اإلسالم أيضاً من اعتقد جواز اخلروج عن شريعة رسولنا وقوهلم : إن من نواقض
  عليه وسلم .

 
 

 : اثنياً : هتديد العوملة للمفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسالمية

 

واحلياة عند املسلمني  كما أن العوملة تسعى إلعادة تشكيل املفاهيم األساسية عن الكون واإلنسان
 وفكرايً . ، واالستعاضة عنها ابملفاهيم اليت يروج هلا الغرب ثقافياً 

 

لإلنسان ، ليكون ميدان امتحان  مل خيلق تسخرياً  -يف نظر العوملة الثقافية والفكرية  -كون فال 
خيلق هلدف عبادة هللا تعاىل!! واحلياة ليست  للناس والبتالئهم أيهم أحسن عماًل !! واإلنسان مل

يدعون إىل  الذي ميثله الرسل واألنبياء وأتباعهم الذين صراعاً ابتدأ منذ خلق اإلنسان، بني احلق
وبني الباطل الذي يدعو إليه الشيطان .. والشيطان ليس هو الذي يقود  سبيل هللا تعاىل ابلوحي ،

 معركة الباطل وجيند هلا جنوده من الرجال والنساء كما قال سبحانه وتعاىل:} -يف احلقيقة  -
ِلبم َعَليمِهمم خبَيمِلَك َورَِجِلَك  َأملَم تـََرى َأاَن َأرمَسلمَنا  انه وتعاىل: }( .. وقال سبح64{)اإلسراء :َوَأجم

اَلِذيَن آَمُنوا يـَُقاتُِلوَن يف ( ، وقال هللا تعاىل : } 83{ )مرمي : الَشَياِطنَي َعَلى المَكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهمم َأز اً 
ِلَياَء الَشيمطَاِن ِإَن َكيمَد الَشيمطَاِن َكاَن َسِبيِل اَّللَِ َواَلِذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل الطَاُغوِت فَـَقاتُِلوا  َأوم

ُفرم فَـَلَما َكَفَر َقاَل ِإين ِ   (، وقال سبحانه :}76{ )النساء: َضِعيفاً  َكَمَثِل الَشيمطَاِن ِإذم َقاَل ِلإِلنَساِن اكم
يف نظر العوملة اإلسالمية ، ليست  ( ...هذه املفاهيم األساسية للعقيدة16{ )احلشر: بَِريء  ِمنمكَ 

  الفكرية والثقافية سوى خرافة .

 

 ليس على أساس املفهوم -يف نظر العوملة الفكرية والثقافية  -املوقف من أمم األرض  كما أن 

  القرآين القائم على التقسيم العقائدي إىل :

 

امحد ((أخرجه ويسعى بذمتهم أدانهم ، وهم يد على من سواهم املسلمون تتكافأ دماؤهم ،)) -أ
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جتب مواالة املسلم ألخيه املسلم ونصرته ، وأن يكونوا أمة واحدة جتمعها  وأبو داود و غريمها ، وأنه
  تفرقها أي وشيجة أخرى . العقيدة وال

 

  عالقتهم ابملسلمني . وإىل كفار جتري عليهم األحكام الشرعية حبسب -ب

 

ها العوملة الفكرية والثقافية من أصلها ، تنقض هذه املفاهيم القرآنية اإلسالمية األساسية كلها  -
ما هو إال  ميدان تنافس على املصاحل الدنيوية ،  -العوملة  يف نظر -وهتدمها من أساسها ، فالكون 

البحث عن ملذاته وشهواته ومنافعه ، وليست احلياة سوى فرصة قصرية ال  واإلنسان حيوان دائب
نس واملال والثروة واجلمال، وليس وراءها شيء آخر ، يف غري اللذة والشهرة واجل ينبغي أن تضيع

 إال  سباق بني الناس يف هذا امليدان ال ينقصه سوى تنظيم هذه اللعبة لئال تفسد على وما هي

جتري  اجلميع ، وال يصح  التفريق بني الناس على أساس عقائدهم فهم أمة واحدة يف اإلنسانية
  . فاوت هذه األحكام بسبب الدين أو العقيدةعليهم أحكام واحدة ال جيوز حبال أن تت

 
 

تشكيل املفاهيم األساسية  إن خطورة العوملة الفكرية والثقافية تكمن يف أهنا تعمل على إعادة -
مبفاهيم غربية كافرة ملحدة ال  اليت تشكل أصول عقيدة املسلم ، بل تنقضها ، وتستعيض عنها

  لآلخرة . ستعدادتؤمن بوجوب عبادة هللا واتباع الوحي واال

 

  اثلثاً : هتديد العوملة ملبادئ الشريعة اإلسالمية :

  

  بفرضها مبادئ ختالف الشريعة. كما أن العوملة حتمل يف طياهتا نقضاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ، 

 

  الرجل واملرأة : تسويق العوملة لوهم املساواة املطلقة بني 

 

الرجل واملرأة ، فهذا  فرض مفهوم املساواة املطلقة بني ومن األمثلة الواضحة على هذا قضية
ومقتضاه إزالة مجيع الفوارق يف األحكام  املفهوم منصوص عليه يف امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان ،

األمر الذي يتناقض مع الشريعة اإلسالمية اليت تقوم  واحلقوق والواجبات بني الرجل واملرأة ، وهو
بني الرجل واملرأة .. ذلك الفرق الذي يقتضي اختالفاً يف بعض  ي واخللقيعلى أساس الفرق الفطر 

والواجبات حبسب اختالف االستعدادات الفطرية واملؤهالت التكوينية بينهما ،  األحكام واحلقوق
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 الشريعة اإلسالمية تقرر أن مبدأ عدم املساواة املطلقة بني الرجال والنساء أمر قطعي وهلذا جند

ال يقتضي نفي  اللة ، وال خالف فيه ، وال جمال فيه لالجتهاد .. ونفي املساواة املطلقةالثبوت والد
 مطلق املساواة كما ال خيفي .

  

  أساس الفروق بني اجلنسني : الشريعة اإلسالمية تقوم على- 

 

وإمجاع العلماء .. وبدءًا  على هذا قام الفقه اإلسالمي ، ودلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة
اإلسالمي ، جند املرأة والرجل جيتمعان يف  ن ابب الطهارة إىل ابب الشهادات ، آخر أبواب الفقهم

االختالفات ما جاء يف أحكام احليض والنفاس ،  أحكام وخيتلفان يف أحكام أخرى .. ومن صور
ا وجوب اجلمعة واجلماعة عليها ، وكون صالهتا يف بيته وأحكام لباس املرأة يف الصالة ، وعدم

إبمجاع العلماء ، ومن إمامة الرجال يف الصالة وخطبة اجلمعة هلم  أفضل، وأهنا ّمنوعة من اآلذان
وأهنا تصفق لتنبيه اإلمام إذا سهى وال تسبح كالرجال ، وأن صفوف النساء يف  إبمجاع العلماء ،

 لفقهاء ،وراء صفوف الرجال ، وال جيوز تقدمهن وال اختالطهن بصفوف الرجال إبمجاع ا الصالة

  (( أخرجه مسلم ، بعكس الرجال .خري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلاو))

 

وجوب  ومن األمثلة أيضاً على االختالف ، إحرامها للحج والعمرة يف بعض األحكام، ويف عدم -
األصل ، وتقدميها  اجلهاد عليها ، ويف اختالف أحكام املرياث والنفقة وجعل الطالق بيد الرجل يف

وعدم قبول شهادهتا يف احلدود  ، حلضانة يف اجلملة ، ويف حترمي اخللوة هبا ، ويف حترمي التربجيف ا
  والدماء.

 

وإال  فثمة أحكام كثرية غري هذه قد أمجع العلماء على أن املرأة ال  وهذا كله على سبيل املثال ،  -
َثى  }والرجل ، كما دل على ذلك صريح قوله سبحانه وتعاىل :  تتساوى فيها { َوَليمَس الذََكُر َكاألُنـم

  (.36عمران: )آل

 

اإلميان والكفر ، ترفض أيضا التمييز  وأما العوملة فإهنا كما ترفض التمييز بني الناس على أساس -
اإلسالمية اليت بنيت على أساس التقسيم الوظيفي بني  بني الرجل واملرأة ، مناقضة ألحكام الشريعة

دور كل منهما مكمل لدور اآلخر يف النظام االجتماعي اإلسالمي ،  تمع ، وأنالرجل واملرأة يف اجمل
التكوين اخللقي للمرأة خيتلف عن الرجل ، وأن مؤهالهتا واستعدادهتا الفطرية  بناء على أساس أن

  توليها دوراً ما يف اجملتمع خيتلف عن دور الرجل ، وهو الدور األسري . تقتضي
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هنا مبا  تؤكد الفرق البيولوجي األساس بني اجلنسني ، وال أبس أن أستشهدإن احلقائق العلمية ل -
موير(( و ))ديفيد  الدكتور يف علم الوراثة ))آن ( Brainsex ) أورده مؤلفا كتاب جنس الدماغ

على رأسهم رائدة  ( اختصاصي25وهو يف احلقيقة مؤلف اشرتك فيه أكثر من )         جيسيل ((،
هؤالء األخصائيني يف  ))كوراين هت (( ، ألهنما نقال نتيجة إجاابت كل رةعلم الفروق الدكتو 

 الكتاب.
 

املادة األساسية هلذا الكتاب من أحباث قام هبا  متت صياغةيقول مؤلفا الكتاب يف املقدمة : ))  -
اث ((..مث قاال يف وصف دقيق للحقيقة اليت توصال إليها بعد أحبالعامل علماء كثريون من مجيع أحناء

 الرجال خمتلفون عن النساء،وهم ال يتساوون إال  يف عضويتهم املشرتكة يف اجلنس))   مضنية

ببناء جمتمع  البشري .. واالدعاء أبهنم متماثلون يف القدرات واملهارات والسلوك تعين أبننا نقوم
ما ، ختتلف عن بعضه يرتكز على كذبة بيولوجية وعلمية ، فاجلنسان خمتلفان ، ألن أدمغتهم

احلياة،قد مت تركيبه بصورة خمتلفة  فالدماغ وهو العضو الذي يضطلع ابملهام اإلرادية والعاطفية يف
  ((.اختالف يف املفاهيم واألولوايت والسلوك عند كل منهما،والذي ينتج عنه يف النهاية

 

ة آخذة يف ألن محى مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة أضحت موج وإمنا أطلت يف هذا املثال ، -
 متساوقة مع تنامي الدعوة إىل العوملة الثقافية والفكرية ، وألهنا قضية ابلغة الصعود يف اخلليج ،

اخلليجية  اخلطورة ، ألن الغرب يسعى من خالهلا إىل إعادة تشكيل النظام االجتماعي يف اجملتمعات
  وفقاً للمفاهيم الغربية .

 

 بادئ وتشريعات تناقض الشريعة اإلسالمية ومبادئها .م إنه مثال واضح ملا تفرضه العوملة من
 

  العوملة لألخالق اإلسالمية : هتديد رابعًا:

  

يروج للشذوذ اجلنسي ،  كما أن العوملة هتدد النظام األخالقي اإلسالمي ، فمن خالل العوملة  -
والت العوملة ومن أحدث حما .. وحياول الغرب استصدار قوانني حلماية الشذوذ اجلنسي يف العامل

يقول الدكتور  ، ( sex ) كلمة بدل ( Gender) حماولة فرض مصطلح جديد يطلق عليــــــه
املسائل اجلديد املستحدثة اليت حتاول بعض  ومنحممد الركن يف جملة املستقبل اإلسالمية : ))

سألة تعريف شعوب العامل األخرى بوجهة نظرهم فيها م املنظمات واحلكومات الغربية فرضها وإلزام
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للحديث حول هذا املوضوع ما شاهدته يف املستندات الرمسية ، فقد  اجلنس واألسرة ، وّما حداين
ــح متت ترمجة اجلنس ابللغة اإلجنليزية ، وهي تنم عن عدم إملام مبا  ( Gender) الغريب إىل مصطلـ

 sex ) ابق متاماً مع لفظةإليه الغربيون يف فرض ثقافتهم على اآلخرين ، فلفظة اجلندر ال تتط يسعى

  بل إن هلا أبعاداً خطرية قلما نتنبه إليها . ، )

 

 تقبل املرء لذاته ، وتعريفه لنفسه كشيء متميز عن الربيطانية تعرف اجلندر أبنه : )) واملوسوعة  -

واجلندر ، إذ  ((.. فهناك من األشخاص من يرون أنه ال صلة بني اجلنسجنسه البيولوجي احلقيقي 
الشخصي الداخلي لذاته أو  اإلحساسمالمح اإلنسان البيولوجية اخلارجية اجلنسية خمتلفة عن  أن

تنصرف إىل غري الذكر واألنثى كجنسني  للجندر.. بعبارة أخرى أكثر تبسيطاً ، فإن اجلندر بعبارهتم
ياً من إال  هبما ، فاجلندر تشمل الشاذين جنس فقط، وحنن ال نعرف وال نقر يف ديننا وثقافتنا

أهنا ترتبط بتعريف املرء لذاته وهويته وليس جبنسه  سحاقيات ولواطيني ومتحويل اجلنس ، إذ
املسألة ، وهلذا نرى يف املؤمترات الدولية تسابقاً حمموماً من  البيولوجي .. ومن هنا أتيت خطورة

بدل  ( Gender ) وبعض احلكومات الغربية ، وخصوصاً األوربية لفرض لفظ املنظومات الغربية
اليت تنصرف إىل الذكر واألنثى فقط ، وذلك عند احلديث عن حقوق اإلنسان أو  ( sex ) لفظ

  (( . التمييز ضد اإلنسان أو جترمي أفعال ترتكب ضد اإلنسان حماربة

 
ــخالص  ةـ

 

العوملة الثقافية  وبعد هذا العرض ملخاطر العوملة ، ال يبقى جمال للشك أن املوقف الواجب جتاه
حفاظاً على عقيدة األمة وهويتها  والفكرية هو التفاعل احلضاري والتعامل الثقايف االنتقائي حبذر،

يتم ذلك إال  إبحياء مشروع هنضوي ثقايف شامل  وأخالقها من عبث العوملة الفكرية والثقافية.. وال
لتفاف حول اإلسالم بتارخيها وفخرها هبويتها ، على أساس اال يعيد لألمة ثقتها بثقافتها واعتزازها

املوروث املتخلف ، بفهم صحيح يضع الثوابت واملتغريات يف مواضعها  النقي اخلالص من شوائب
 االجتهاد الشرعي العصري توجيهاً سليماً جامعاً بني األصالة واألسس السلفية ، الصحيحة ، ويوجه

الرافض املنكفئ  ك أن املوقفواالستفادة من املعاصرة النافعة ، وسطاً بني الغلو واإلجحاف .. ذل
املسلمة وطمس هويتها وتوهني  العاجز عن التعامل مع حقبة العوملة ، حيمل من املخاطر على األمة

البد من التفكري ابمتالك الوسائل القادرة  قيمها وعزهلا عن الواقع العاملي الشيء الكثري ، لذلك
اهتا لتقدمي البديل اإلسالمي على املستوى العوملة وطروح على محاية األمة ، واإلفادة من وسائل
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  العاملي .

 

 من تفعيل كل جهود الوحدة اليت تقرب األمة ، حكومات وشعواًب، من بعضها ، وتقرب كما البد

والعلماء،  احلكام من الشعوب والشعوب من احلكام ، وتصلح بني السياسة والثقافة ، واحلكام
حيث تتمكن من  .. لتعود هذه األمة إىل جمدها من جديدوجتمع بني الكتاب وامليزان واحلديد ، 

 .حشد قواها اليت متكنها من استئناف دورها يف إحلاق الرمحة ابلعاملني
 

هذا وحسبنا هللا ونعم الوكيل ، نعم املوىل ونعم النصيـر ، وصلى هللا على نبينـا حممد وعلى آله 
 وصحبـه وسلم تسليما كثريا .
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