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 اإلىةةةةداء
 

 ...إلى  الديَّ الع ي ين

 ...حب العديدة  معممي اللين غرس ا فيَّ 

ِو َفِمْنُيْم َمْن َقَضةى َنْحَبةُو َ ِمةْنُيْم َمةْن َيْنَتِظةُر َ َمةا َبةدَُّل ا َ َدُق ا َما َعاَىُد ا المََّو َعَميْ إلى اللين 
 ...َتْبِدي ً 

 ...َما َ َىُن ا ِلَما َأَ اَبُيْم ِفي َسِبيِل المَِّو َ َما َضُعُف ا َ َما اْسَتَكاُن اإلى اللين 

 ...إلى اللين عرف ا السبيل  أب ر ا فجاىد ا

 ...وو  تحكيم شرع نشر دينإلع ء كمم  اهلل 

 أىدي ىلا الجيد المت اضع
 

 الباحث
 نسرين   ح أب  جراد



 

 ب 

 

 شكر  تددير
َربِّ َأْ ِ ْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َ َعَمى َ اِلةَديَّ َ َأْن َأْعَمةَل َ ةاِلحًا :  قال تعالى

ةاِلِحينَ َتْرَضاُه َ َأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتةَك ِفةي ِعَبةادِ  الحمػد كالكػ ر المامػاف ال ػامبلف  (ُٗ:  النمػؿ)َك ال َّ
كالػػدم :  ثػػـ الكػػ ر لمػػف كهللػػانا اهلل هػػز كاػػؿ   ػػـ إح ػػانان ، هلل أكالن الػػذم كنينػػم إلممػػاـ دػػذة الدرا ػػ 

 .آميف أ رم ـ اهلل كرنع دراام ـ نم هلييف، الناس هطاءن كأخلهلل ـ لم دهاءن  ال راـ أاكدي 

الػػذم أ رمنػػم  ييحيةةى بةةن عمةةي الةةدجنكاالممنػػاف لئلػػيل  الػػد مكر  أمكاػػب  ئػػالؽ الكػػ ر مػػا 
كميػديـ النهللػال   ،م مػ  اإلكػراؼ هلػذ دػذا ال حػث ،كهلل ر اميؿ ،كمحمؿ   ؿ خلؽ ن يؿ ، المكايب

 نلب مف اهلل ازيؿ الثكاب. ،كنعـ الدليؿ ،ن اف نعـ المركد، النانع  كالمئيدة

نيػػػ  هلػػػذ مناهكػػػ  دػػػذة الر ػػػال   لػػػبل  المكائم اللػػػذيفً  أل ػػػماذمل الئالػػػليف كالكػػػ ر مكهللػػػكؿه 
 :  د هكة إلذ هكم المزدا

 .يجابر بن  ايد السِِّمير  /فضيم  األستال الدكت ر
 رليس ه ـ العييدة كالمذادب المعاهللرة. - أحمد بن جابر العم ي / فضيم  الدكت ر

 دت العلمانييف.الديف كالعلـ كااد المزمتي  المم اإل بلم ما أمكاب  الك ر الازيؿ للاامع  

محمةةد بةةن   مػػا أمكاػػب  ئػػالؽ الكػػ ر كاالممنػػاف ل ليػػ  أهللػػكؿ الػػديف ممثلػػ   عميػػددا الػػد مكر
:  كأخػص مػن ـ، ك ػانكا لنػا خيػر معلمػيف ،كأ ػامذم ا ال ػراـ الػذيف زكدكنػا  ػالعلـ النػانع ،حسن بخيةت

،  ـ مػف  ػؿ كػركأف يعهللػم، أ أؿ اهلل العظيـ أف يأخذ  أيػدي ـ إلػذ  ػؿ خيػر .سعد عاش ر الد مكر
 كأف ي دي ـ إلذ أح ف األهماؿ كاألخبلؽ.

ك ػػذلؾ ، يةة نا األسةةطل  مػا أمكاػػب  الكػػ ر كالميػػدير لػػرليس را طػػ  هلمػػاء نل ػػطيف الػػد مكر
، كنمػاكل مخػص ال حػث ،كذلؾ لما هدما لم مف نهللػال ، سممان الداي  لد مكرلئالؽ الك ر كالميدير  

 .اكا ددم ا ارؾ اهلل ل ما نم هلم م

يماف ،كمحمكد ،كنئيف ،كزدير، إخكانم كأخكامم ل نذأك ر  كأخكامم نػم  ،ك ذلؾ إخكانم، كا 
 كهلذ هللال  دهال ـ لم. ،اهلل هلذ هلل ردـ هلذ طكؿ انكغالم هن ـ

أك مبلحظػػػ  مػػػف أ ػػػامذمم ، أك  ما ػػػان ، أك نهللػػػيح ، أكػػػ ر  ػػػؿ مػػػف هػػػدـ لػػػم هكنػػػان  ...كأخيػػػران 
خكانم  ا كاآلخرة.نازادـ اهلل خيران نم الدني ،كأخكامم ،كا 

 الباحث
 نسرين   ح أب  جراد



 

 ج 

 

 ات الميم  في البحثطمحدليل محت يات لمعاني الم 

 التعريف محطالم  م.
 .العدكؿ هف اليهللد، كالميؿ إلذ الاكر كاالنحراؼ اإللحاد   .ُ
 . غض الطكاغيت المم مع د مف دكف اهلل معالذ  عد اإلهذار كاإلنذار ال راء  .ِ
مم يمخذدا مامكه  مف الناس كيعمنيكن ا كي عكف إلػذ نكػردا دم المذادب ال الميارات  .ّ

 كمركيا ا   ؿ الك الؿ المماح  ل ـ.
كمعنػم الكػعب،  demos لم  ال ميني  كدػم م كنػ  مػف كػييف : الكػؽ األكؿ  الديميراطي   .ْ

يعنػػػم ح ػػػـ كمعنػػػم ح ػػػـ أك  ػػػلط ، نػػػاللئظ هلػػػذ ذلػػػؾ  cratieكالكػػػؽ الثػػػانم
ميراطيػػػ  مػػػذدب  يا ػػػم ميػػػـك هلػػػذ أ ػػػاس نالدي الكػػػعب، أك الح ػػػـ للكػػػعب،

مم ػػػػيف الكػػػػعب مػػػػف ممار ػػػػ  ال ػػػػلط  ال يا ػػػػي  نػػػػم الدكلػػػػ ، نال لمػػػػ  العليػػػػا 
كالمراعي  الن الي  إنما دم للكعب كال كمء يعلك نكهػب، ن ػم معنػم أف يلػع 

 .الكعب هكانينب  نئ ب، كأف يح ـ نئ ب  نئ ب، كلنئ ب
ٓ.  
 

كالعيالػػػػد المػػػػم مكلػػػػ   ح ػػػػب  مهللػػػػطل  يطلػػػػؽ هلػػػػذ مامكهػػػػ  مػػػػف األن ػػػػار الديف
 مػا  معمنيي ا الغاي  مف الحيػاة ال ػكف،  مػا يعػٌرؼ هػادة  أنػب االهميػاد المػرم ط

 مػػػػػػا يػػػػػػرم ط  ػػػػػػاألخبلؽ، الممار ػػػػػػات كالمؤ  ػػػػػػات  كراء الط يعػػػػػػ  اإلل يػػػػػػات،
المرم طػ   ػػذلؾ االهميػاد. ك ػػالمئ كـ الكا ػع، هٌرنػػب الػ عض هلػػذ أنػب المامػػكع 

 هبله  ال كر  ال كف. العاـ لئلاا ات المم مئ ر
مكاػػب دنيػػكم محػػض، ي ػػعذ لهللػػرؼ النػػاس هػػف االدممػػاـ  ػػاآلخرة، كال ػػعم  العلماني   .ٔ

ل ػػا، إلػػذ االدممػػاـ  الحيػػاة الػػدنيا،  مػػا أن ػػا ميلػػؿ مػػف هيمػػ  اإليمػػاف  ػػاهلل هػػز 
كاؿ كاليكـ اآلخر، كأثرة نم ددايػ  النػاس لخيػر الحيػاة الػدنيا، ك ػعادم ـ نػم 

 .اآلخرة
 .يمكهللؿ إليب العيؿ مف نمالج كمعارؼما  الئ ر  .ٕ
يطلػػػؽ هلػػػذ الكػػػخص المنم ػػػب لاماهػػػ  ال ليػػػريس أك اإل ليػػػرىس كدػػػـ اماهػػػ   ال ليري م  .ٖ

مئػػػرزكف كمٌ ر ػػػكف لخدمػػػ  اهلل نػػػم ال ني ػػػ  الم ػػػيحي   الي ػػػكس كاأل ػػػاهئ ، 
 كأهللؿ ال لم  يكنانم كمعنادا هره  ألن ـ  انكا نم اليديـ ينمخ كف  اليره .

يػػػدهم أف حاػػػػـ  الػػػذمم ػػػمخدـ   ثػػػرة نػػػم  ما ػػػػات محمػػػد أر ػػػكف،  ل طمهللػػػ نيبالبلمئ ر   .ٗ
البلمئ ر نيب  نم اإل بلـ   ير ادان، كييهللد   ذا المهللػطل  األمػكر الم ػلم  

 كالمعلكم  مف الديف  اللركرة كخهللكهللان العيالد.
دُّكا لىػٍك ميػٍدًدفي نىييػ هػاؿ معػالذ:ًنم ًديف الللب مىعىالىذ م كف  المدادن   .َُ ، (ٗ:  اليلػـ) ٍدًدنيكفى كى



 

 د 

 

كىاٍلئىػٍرؽ  ىػٍيف اٍلميػدىارىاة كىاٍلميدىادىنىػ  أىفل اٍلميػدىارىاة  ،هلذ  ئردـ كدُّكا لك م ئر نيممادكف
ػػا ايٍ ػػميًح لٍت  ػػ  كىري لمى ػػا مىعنػػا كىًدػػمى مي ىاحى ًح الػػدٍُّنيىا أىٍك الػػُديف أىٍك ديمى ػػبلى  ىػػٍذؿ الػػدٍُّنيىا ًلهللى

ًح الدٍُّنيىاكىاٍلميدىادىنى  مىٍرؾ ا بلى  .لُديف ًلهللى
 .ما كراء الط يع  الميمانيزييا  .ُُ
 الغاي  م رر الك يل  المي يانيلي   .ُِ
 ةن ك اطن ن إظ ار النهللرة كالحب للمؤمنيف  األنعاؿ كالنكايا ظادر  الكالء  .ُّ



 

ُ 

 

 المددم  :
 هللالحمػد ، كهظػيـ  ػلطانب،  مػا ين غػم لاػبلؿ كا ػب، الحمد هلل حمدان  ثيران طي ان م ار ان نيػب

لب إال دػك إال ، كال نكرؾ  ب أحدان ، كال ن مغم غيرة ح مان ، كال نمخذ غيرة كليان ، الذم ال ن غم غيرة ر ان 
 مخلهلليف لب الديف كلك  رة ال انركف.، كال نع د إال إياة

مامنػػا كني يػػ ب  ،الػػذم  انػػت هللػػبلمب، كأ ػػكمنا كح ي نػػا محمػػد، كالهللػػبلة كال ػػبلـ هلػػذ  ػػيدنا كا 
ذا هللػػمت نػػػللب، إذا م لػػـ نػػػللب،  ػػاف  لػػب هلل ،ال كػػريؾ لػػب، امػػب هلل رب العػػالميفكمم ،كمحيػػاة ذا ، كا  كا 

ذا رلػػم نللػػب، غلػػب نللػػب ذا أحػػب نللػػب، كا  ذا أ غػػض نللػػب، كا   كرلػػم اهلل هػػف أهللػػحا ب كأم اهػػب، كا 
 .كمف  ار هلذ در ب إلذ يـك الديف

 ..أما  عد

، لعهللػ ي  الاادليػ  المػم  انػت معػيش ني ػاي  إنيػاذان لل كػري  مػف ااإل ػبلمنيد اػاءت العييػدة 
هػاش ،  ثيرة الذم أدل إلم العديد مف الحركب المم ا ممرت  نكاتو ، كمف الميب نم الكالء كاالنمماء

كالػػكالء هلل كلر ػػكلب كللمػػؤمنيف دكف مئريػػؽ نأهللػػ حكا  اإل ػػبلـنامعػػم ـ هييػػدة ، ني ػػا النػػاس ممئػػرهيف
ـى  عـٌ ن ا كنمحكا ال بلد كأهامكا حلارة ال مثيؿ ل،  الا د الكاحد  . أ رة األمف كاألماف العال

الخبلنػػػ  المػػػم  انػػػت مظلػػػؿ أمػػػ   حػػػيف  ػػػيطت خيمػػػ ي   هللػػػدم و  ي ي اإل ػػػبلم ثػػػـ أهللػػػي ت األمػػػ ي 
،  ػؿ يعػادم  علػ ا  علػان ، كممزهت األم  الكاحدة إلذ أمـ كأميمػات ياػانم  علػ ا  علػان ، اإل بلـ

يحمػؿ العهللػ ي  الاادليػ  مػف هنهللػري  أك إهليميػ    ل ػا، كييامؿ  عل ا  علان محت نداءات مخملئػ 
 أك لغكي .

كغدا اليانكف الكلعم كن ر الغرب الئل ئم كاألخبلهم كاالاممػاهم كال يا ػم كاالهمهللػادم 
كاالنممػاء كالػكالء ، دػك أ ػاس ال كيػ  اإل ػبلـيعػد  ، نلػـالمكايب لماممعنػا الم ػلـ كالثيانم دك مهللدرى 

 ،ككالءات ،كغػػػدت منان ػػػب  ػػػؿ مياكمػػػب دكيػػػات، ا  ػػػاف مػػػف ه ػػػؿي   مػػػاإل ػػػبلمأ نػػػاء األمػػػ  لػػػ عض 
كأهللػػػ حت الم ػػػلمات العيديػػػ  كالئ ريػػػ  كالكػػػرهي  هيرلػػػ  للمكػػػ يؾ كاليػػػكؿ  ػػػأف ، كانممػػػاءات أخػػػرل

 مارد ر ال  ركحي . اإل بلـ

 ػاف ، ن ػار الياهللػرة كمػف لػمن ا العلمانيػ األمذادب اإللحاديػ  ك للف الم لميإف  ر ا ميراد 
كهػػدـ  ػػراءم ـ مػػف الطكاغيػػت المينعػػ     ػػرج ال اطػػؿ كزيػػؼ  ،لغيػػاب كالل ػػـ هلل كر ػػكلب نمياػػ  حمميػػ ن 

 الحييي .
 



 

ِ 

 

 :  أىمي  الم ض ع:  أ الً 
 ػذة العييػدة المػم ال إف الكالء كال راء مف لكاـز هييدة الم لـ ن ما الهللكرة الئعلي  كالمط ييي  ل

ن ػػم هلػػي  إيمػػاف ك ئػػر  كل ػػف دػػذا ، كال ػػراء ممػػف ي ػػمحؽ ،هطػػاء الػػكالء لمػػف ي ػػمحؽممحيػػؽ إال   
كحالػ  ، كخاهللػ   عػد انمكػار االماادػات البلدينيػ ، المئ كـ العيدم لـ يعد دك أ اس االنمماء كالػكالء

كلػياع كحػدم ا  ،ممػا أدل   ػا إلػذ االني ػاـ، ي   ػدين ا كهييػدم ااإل ػبلمالا ؿ المم ممر   ا األمػ  
ف اهلل كالػػكالء ل ػػذا الػػديف كال ػػراء مػػف العلمانيػػ  المػػم دػػك ديػػك لػػف يامع ػػا إال مػػا امع ػػا مػػف ه ػػؿ  المػػم

كماعػػػؿ اػػػؿ دػػػدن ا المهللػػػال  كالكػػػ كات ، كللع ػػػادات كالمعػػػامبلت الدينيػػػ  ،ممن ػػػر للحػػػدكد الكػػػرهي 
 كمرمم الممم  يف  ب  المخلؼ كالامكد كالمأخر.، كمرل هزؿ الديف هف الدكل ، النئ ي 

نػم  األ  ػري  األثػري  ،كاإلهبلمػم ،الئ ػرمك  ،ر ػممكليد  اف النمكار العلماني  هلذ الم ػمكل ال
 كالحيلكل  دكف الراكع مرة أخرل إلذ ن ع ال داي  كمعدف الميكل. ،مر يخ دذا ال عد كمث يمب

كمػػؤمف  ػػب إيمانػػان ،  مػػا أف ظ ػػكر العلمانيػػ   الهللػػكرة غيػػر الملحػػدة كالمػػم ال من ػػر كاػػكد اهلل
لػػديف هػػف الػػدنيا  هللػػكرة ني ػػا مػػف كمنػػادم  عػػزؿ ا، ال ن ػػا من ػػر مػػدخؿ الػػديف نػػم كػػلكف الػػدني، نظريػػان 
 ؿ كالمل يس هلذ هكاـ الم لميف.المللي

هلػػي ـ حيييػػ  دػػذة الػػدهكة  يلػػ س ،هػػدـ ظ ػػكر محار م ػػا للمػػديف هنػػد هػػكاـ الم ػػلميف ك ػػذلؾ
أك الحػج إلػذ  ،نبل ممنػع الهللػبلة نػم الم ػاد ،ن م محهللر الديف نم نطاؽ  عض الع ادات، ال ئري 

ـي  ظفين، ـر يت اهلل الح ئ ـ دذا الديف الئ ػـ الهللػحي  يكل ف مف ، أف العلماني  ال محارب الديف العكا
ن ؿ دناؾ محار   أكػد كأكلػ  مػف إههللػاء كػريع  اهلل هػف ، يعلـ هلـ اليييف محار   العلماني  للديف

 الح ـ نم كمذ المااالت؟!..

حيػاة الم ػلـ دنػع ال احثػ   خطكرة الئ ر العلمانم كخطكرة لياع هييػدة الػكالء كال ػراء نػم إف
لػػـ أاػػد نػػم دػػذا المكلػػكع نيمػػا اطلعػػت هليػػب أم كذلػػؾ أننػػم إلػػذ منػػاكؿ دػػذا المكلػػكع  الدرا ػػ ، 

نيد منػاكؿ دػذا ال حػث االنحرانػات العيديػ   أمم   ا دذا ال حث، الطريي  المم  حث، أك همؿ  ا ؽ، 
م هلػذ الماممػع ك هلػذ األنػراد، كمػف كالمكريعي  للئ ر العلمانم، ك ذلؾ  يف أثػر دػذا الئ ػر العلمػان

ثػػـ أامػػؿ ال حػػػث أدػػـ لػػػكا ط العبلهػػات اإلن ػػػاني  المػػم ميػػـك هلػػػذ الػػكالء  ػػػيف الم ػػلميف ك علػػػ ـ 
الػػ عض، ك ػػذلؾ  ػػيف ال حػػث أدػػـ لػػكا ط العبلهػػات اإلن ػػاني   ػػيف الم ػػلميف كالعلمػػانييف كالمػػم ميػػـك 

،  مػا  ػيف ال حػث مػف العلمانيػ  كأم اه ػا اإل ػبلـمكهؼ هلذ ال راء، كنم لكء ذلؾ  لب  يف ال حث 
دػػذة  نػػم المعػػايش مػػع اإل ػػبلـح ػػـ أ ػػرز  ػػمات الئ ػػر العلمػػانم هنػػد  عػػض الميػػارات الئل ػػطيني ، ك 

إال أنػب ر ػط مكاػكدة نػم  عػض ال مػب كالدرا ػات، مناكؿ  عض الم الؿ ال كاف  اف ال حث الميارات،
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ما يمميز  ب دذا ال حث هػف غيػرة مػف الدرا ػات   يف مكلكهم الكالء كال راء، كالئ ر العلمانم، كدك
 .ال ا ي 

 :   أسباب اختيار الم ض ع:  ثانياً 
إلهػػادة  يػػاف   ن أدميػػ  هييػػدة الػػكالء كال ػػراء كحااػػ  الماممػػع الم ػػلـ لئ م ػػا ن مػػان  ػػليمان هللػػحيحا -ٔ

 ي  ككحدم ا.اإل بلماألم  

 ،كهيػػػكل ـ ،الم ػػػلميف رى غػػػزت ديػػػا كم ػػػادئى  إليػػػب مػػػف أن ػػػارو   كػػػؼ زيػػػؼ العلمانيػػػ  كمػػػا مػػػدهك  -ٕ
 ك ياف معارل ا مع المئ ـك الهللحي  لئل بلـ.، كأنيدم ـ دكيم ـ ،كم خت كخهلليم ـ

اكؿ نػػػيػػػدنع إلػػػم مالئل ػػػطينم الػػػذم معيكػػػب ال احثػػػ ،  إف كػػػيكع الئ ػػػر العلمػػػانم نػػػم الكاهػػػع 
لػػـ ي ػػ ؽ  ػػأم كدػػك مػػا  ،الميػػارات العلمانيػػ   الدرا ػػ  المحليليػػ  النيديػػ  نػػم لػػكء هييػػدة الػػكالء كال ػػراء

 .درا   هلمي   ح ب هلـ ال احث  الممكالع

 :   منيج البحث:  ثالثاً 
 .(1)الدرا   المن ج الكهللئم المحليلم ةام عت ال احث  نم دذ

 :   طريد  البحث:  رابعاً 
ككلػػع ا  ػػيف  ،كرهػػـ اآليػػ  ، ػػذ ر ا ػػـ ال ػػكرة المػػم كردت ني ػػا اآليػػ :  اآليػػات اليرآنيػػ  هػػزك -ٔ

 كذلؾ نم الممف.،   ؿالك   ذا هك يف مزٌدريف 
 ، ػػذ ر ا ػػـ ال مػػابكذلػػؾ ،  عزكدػػا إلػػذ مظان ػػا مػػف  مػػب ال ػػن :  مخػػريج األحاديػػث الن كيػػ  -ٕ

أك ، أك المرمػػػذم، أك أ ػػػم داكد، أك م ػػػلـ، إذا  ػػػاف مػػػف ال خػػػارم، كالاػػػزء كالهللػػػئح  ،كال ػػػاب
الهللػػئح  نيػػط كمػػا هػػدادا أذ ػػر الاػػزء ك ، طػػأ مالػػؾأك مك ، أك الػػدارمم، أك ا ػػف مااػػ ، الن ػػالم
، كالحا ـ كنيؿ ح ـ العلماء هلي ا إال إذا كرد الحديث نم هللػحيحم ال خػارم كم ػلـ،  الم ند

 أك أحددما.

 ."     " هند االهم اس النهللم مف  مابو معيفو ألع االهم اس  يف هبلممم منهلليص -ٖ

كرهػـ ، المحيػؽك ، المؤلػؼك ، ال مػاب ا ػـ  ػذ ر كذلػؾ، منػب اهم ػاس أكؿ هنػد  ػامبلن  ال ماب مكثيؽ -ٗ
 الهللئح .ك ، الازءك ، كماريخ النكر، ك لد النكر، كدار النكر، الط ع 

 الهللئح . ك ، الازء ، ال ا ؽ المراع أ مب، م اكرة  عدة ال ماب نئس مف االهم اس هند -٘

                                                 

يعممػػد هلػػذ ماميػػع الحيػػالؽ كالمعلكمػػات، ثػػـ ميارنم ػػا كمحليل ػػا كمئ ػػيردا،  : دػػك مػػن جالمػػن ج الكهللػػئذ المحليلػػم(ُ)
: منػػادج ال حػػث العلمػػم، ه ػػد الػػرحمف  ػػدر ،ك الػػ  المط كهػػات، انظػػر .للكهللػػكؿ إلػػذ نمػػالج كمعميمػػات مي كلػػ 

 . ِّْـ، ُْٖٗ-دػُْٖٗ ال كيت،
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 الهللئح . ك ، الازءك ، ال ماب ا ـ  ذ ر المكثيؽ ي كف، ذلؾ  عد ال ماب نئس مف االهم اس هند -ٙ
 ا ػـ أخمهللػر نػ نم  لمػات أر ػعأ ثػر مػف  ا مب ك اف، ذلؾ  عد ابال م نئس مف االهم اس هند -7

 إليب. اإلكارة يئيد ال ماب  ما

 .أذ ر ا ـ المؤلؼ للممييز،  ثر مف  مابأل بنئ نم حال  كاكد اال ـ  -8

أ مئػم نػم ، محييىػٍيف مػف أ ثػر لػب  ػاف اذإ  ك، المكثيػؽ نػم أث م مػا نػ نم محيياف لل ماب  اف إذا -9
 .(كآخركف (كأ مب، من ـ األكؿ ذإل  اإلكارة المكثيؽ

 .نياط ثبلث م انب ألع األهلللم النص مف كمء كمرؾ، النهللم االهم اس حاؿ نم -ٓٔ

 ذلػؾ إلػذ أكػير، ن رمػب ملخػيص أك، األهلللم كهللػياغمب  ػالمعنذ النص نم المهللرؼ حاؿ نم  -ٔٔ

  .انظر : يكؿ

، الميػاؿ ا ػـ  ػرأذ نػ نم، الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمػات كػ    ميػاالت مػف االهم ػاس حػاؿ نػم  -ٕٔ
ذلػؾ   عػد منػب المكثيػؽ حػاؿ كنػم، كالمكهػع االهم ػاس كمػاريخ، كاػد إف كماريخػب، كاػد إف ك ام ػب
، كذ ػر الميػاؿ ا ػـ  ػذ ر أ مئػم، ذلؾ  عد منب المكثيؽ حاؿ كنم، ال ا ؽ المراع أ مب، م اكرة

 .الدكلي  )اإلنمرنت( المعلكمات ك    ه ارة مياؿ هلذ

 .ال حث مف ( ذا (هللئح :  انظر:  نأهكؿ، ال حث نم الكاردة الم الؿ  عض إلذ أحيانان  أحيؿ  -ٖٔ

 :  يلم ما ح ب  اكمرمي ، الن كي  كاألحاديث، اليرآني  لآليات دليؿ محمكيات كلع  -ٗٔ

 الر ال . نم كركددا ال كر، ثـ  ح ب مرميب  ح ب اليرآني  اآليات 

 الر ال  من كركددا ، ثـ  ح بالحركؼ ال االي    ح ب الن كي  األحاديث. 

، ك ػذلؾ  عػض أ ػماء العلمػانييف مرام  للهللحا   غير الم كريف  الانػ ، كن ػاء الن ػم ال
  دليؿ محمكيات الكخهلليات.كرم م ـ  ح ب الحركؼ ال االي  نم المؤثريف، 

 :   الدراسات السابد :  خامساً 
   العلمانم.ر كه ـ آخر مناكؿ الئ ، ه ـ مناكؿ مكلكع الكالء كال راء:  مني ـ إلذ ه ميف

 :  الدراسات التي تنا لت ال الء  البراء:  أ الً 
: دػدنت الدرا ػ  إلػذ، اإل ػبلـالكالء كال ػراء نػم :  ـ(  عنكافُْٖٗ-دػَُْْدرا   اليحطانم ) -ٔ

 يػاف مػدل إغئػاؿ ك ، ي اإل ػبلمكدكرة نػم ن لػ  األمػ   اإل ػبلـمكلي  أدمي  الكالء كال راء نػم 
 دم الم ـ.الم لميف ل ذا المئ ـك العيال

:  دػػػدنت الدرا ػػػ  إلػػػذ، اإل ػػػبلـ عنػػػكاف الػػػكالء كال ػػػراء نػػػم  (ـَُٗٗ-دػػػػَُُْدرا ػػػ  الئػػػكزاف ) -ٕ
لػػذ  يػػاف أه ػػاـ ، ك عػػض مظػػادر مػػكالة المػػؤمنيف، المعػػرؼ هلػػذ  عػػض مظػػادر مػػكالة ال ئػػار كا 

 الناس نيما ياب نم حي ـ مف الكالء كال راء.
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، ء كالعػػداء نػػم هبلهػػ  الم ػػلـ  غيػػر الم ػػلـالػػكال:   عنػػكاف (ـُُٗٗ، دػػػَُُْدرا ػػ  الطريئػػم ) -ٖ
  ياف حييي  مكاالة ال ئار كمعادام ـ.:  ددنت الدرا   إلذ

محي  اإل بلـ هلذ غير أدؿ اإل بلـ نم لكء هييدة  عنكاف : اا ر ال ميرم  أ. د.درا    -ٗ
 الكالء كال راء.

ة نم الكريع  المكالة كالمعادا:   عنكاف محماس  ف ه د اهلل  ف محمد الالعكد، درا   -٘
 .اإل بلمي 

الكالء كال راء  يف الغلك كالائاء )نم لكء  عنكاف :  الكريؼ حامـ  ف هارؼ العكنم،درا    -ٙ
 ال ماب كال ن (

 :  اسات التي تنا لت الفكر العممانيالدر :  ثانياً 
ي  اإل بلمالعلماني  كآثاردا نم الحياة :   عنكاف (دػُّٗٗ ئر  ف ه د الرحمف الحكالم )درا    -ٔ

 هللرة.االمع
 أثر العلماني  نم الماممعات.:  دػ(  عنكافََُْدرا   محمد زيف ال ادم هلذ  رار) -ٕ
االنحرانات العيدي  كالعلمي  نم اليرنييف الثالث كالرا ع :   عنكافهلم  خيت الزدرانم،  درا   -ٖ

  ال ارييف كآثاردا نم حياة األم .هكر 
كمكهئب مف مئ ير  الميار العلمانم الحديث :  عنكاف منذ محمد   م الديف الكانعم درا   -ٗ

 .اليرآف ال ريـ

 عر م المعاهللر درا   حال  نل طيف.العلماني  نم الئ ر ال:   عنكاف ،ا را الككملم درا   -٘

  .العلمانيكف كاليرآف ال ريـ:   عنكاف أحمد إدريس الطعاف درا   -ٙ

 :   خط  البحث:  سادساً 
 :  ه مت ال احث  ال حث إلذ ما يلم

كالدرا ات ، كطريي  ال حث، كمن ج ال حث، كأ  اب اخميارة، ملمنت أدمي  المكلكع:  مددم  -ٔ
 ثـ خط  ال حث.، ال ا ي 

  . البحث بم طمحاتالتعريف :  الف ل التمييدي -ٕ
 :  كنيب م حثاف

 .التعريف بال الء  البراء:  المبحث األ ل
 :  كنيب مطل اف

 .نم اللغ معنذ الكالء كال راء :  المطلب األكؿ
 معنذ الكالء كال راء نم االهللطبلح.:  المطلب الثانم

  . التعريف بالفكر العمماني:  المبحث الثاني



 

ٔ 

 

 :  كنيب مطل اف
 المعريؼ  الئ ر.:  المطلب األكؿ
 المعريؼ  العلماني .:  المطلب الثانم

  .انحرافات الفكر العمماني  آثاره:  األ ل الف ل -ٖ
 :  كنيب م حثاف

  . انحرافات الفكر العمماني:  األ لالمبحث 
 :  كنيب مطل اف

 االنحراؼ العيدم. :  المطلب األكؿ
 االنحراؼ المكريعم.:  المطلب الثانم

  . آثار العمماني  عمى الفرد  المجتمع:  المبحث الثاني
 :  كنيب مطل اف

 .آثاردا هلذ الئرد:  المطلب األكؿ
 آثاردا هلذ الماممع.:  المطلب الثانم

  . الفكر العمماني عديدة ال الء  البراءبين الع قات اإلنساني  :  الثانيالف ل  -ٗ
 :  كنيب م حثاف

  . اإلس مفي  الع قات اإلنساني  ض ابط:  المبحث األ ل
 :  كنيب مطل اف

  يف الم لميف. العبلهات اإلن اني  لكا ط:  المطلب األكؿ
 هند الم لميف مااة العلمانييف.  العبلهات اإلن اني لكا ط:  المطلب الثانم

  . في الفكر العمماني م محيا الع قات اإلنساني  :  المبحث الثاني
 :  كنيب مطل اف

  يف أنراد الميار العلمانم.كمبلمح ا العبلهات اإلن اني   لكا ط:  المطلب األكؿ
 العبلهات اإلن اني  هند العلمانييف مااة الم لميف.:  المطلب الثانم

 .من العمماني   أتباعيا في ض ء ال اقع الفمسطيني المعا ر اإلس مم قف :  الثالث الف ل -٘
 :  كنيب م حثاف

 . في العمماني   أتباعيا اإلس محكم :  المبحث األ ل
 :  كنيب مطل اف

 نم العلماني . اإل بلـح ـ :  المطلب األكؿ
 نم أم اه ا. اإل بلـح ـ :  المطلب الثانم
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 في التعايش معيا  اإلس مالتيارات العمماني  الفمسطيني   حكم :  انيالمبحث الث
 :  كنيب مطل اف

 الميارات العلماني  نم نل طيف.:  المطلب األكؿ
 نم المعايش مع ا. اإل بلـح ـ :  المطلب الثانم

 .كني ا أدـ النمالج كالمكهلليات:  الخاتمة  -ٙ
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 الف ل التمييدي
 التعريف بم طمحات البحث

 

  . التعريف بال الء  البراء:  المبحث األ ل
 :   فيو مطمبان
 .معنى ال الء  البراء في المغ :  المطمب األ ل
 معنى ال الء  البراء في اال ط ح.:  المطمب الثاني

  

  . التعريف بالفكر العمماني:  المبحث الثاني
 :   فيو مطمبان
 التعريف بالفكر.:  المطمب األ ل
التعريف بالعمماني .:  المطمب الثاني
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 المبحث األ ل 
 التعريف بال الء  البراء

 
نكػػػمؿ  "الئ ػػػر العلمػػػانم نػػػم لػػػكء هييػػػدة الػػػكالء كال ػػػراء  "اػػػاء دػػػذا ال حػػػث محػػػت هنػػػكاف 

ن ػػػاف مػػف األدميػػ  ال الغػػػ  أف نعػػرض معنادػػػا نػػم أهللػػػؿ ، كالعلمانيػػ ، كال ػػػراء، الػػكالء:  مهللػػطلحات
 معنادا االهللطبلحم هند العلماء. هلذ رجي عل اال معماؿ اللغكم ثـ ني 

نال حث ييعنذ  العلماني  كما يمرمب هلذ حامؿ الئ ػر العلمػانم مػف إهطػاء الم ػلـ الػكالء لػب 
  أك ال راء منب.

ِإنََّمةا َ ِلةُيُكُم الّمةُو :  هػز كاػؿهػاؿ ، ةءى م لـ لمػف يعطػم كالللكنم آيات اليرآف ال ريـ  ياف 
َكةةاَة َ ُىةةْم َراِكُعةة نَ  َ َرُسةة ُلُو َ الَّةةِليَن آَمُنةة اْ  ةةَ َة َ ُيْؤتُةة َن ال َّ  (ٓٓ:  )المالػػدة الَّةةِليَن ُيِديُمةة َن ال َّ
: اػػػؿ كػػػأنب أف المػػػؤمنيف دػػػـ أكليػػػاء لمػػػف دػػػك مػػػثل ـ مػػػف المػػػؤمنيف نيػػػاؿاهلل كنػػػم آيػػػ  أخػػػرل أخ ػػػر 

 َْعُر ِف َ َيْنَيةةْ َن َعةةِن اْلُمنَكةةِر َ اْلُمْؤِمُنةة َن َ اْلُمْؤِمَنةةاُت َبْعُضةةُيْم َأْ ِلَيةةاء َبْعةةٍض َيةةْاُمُر َن ِبةةاْلم
َ َة َ ُيْؤُت َن ال ََّكاَة َ ُيِطيُع َن الّمَو َ َرُس َلُو ُأْ َلةِئَك َسَيْرَحُمُيُم الّمُو ِإنَّ الّمةوَ  َعِ يةٌ   َ ُيِديُم َن ال َّ

  (.ُٕ:  )المك   َحِكيمٌ 

ال َتِجةُد َقْ مةًا :  هػز كاػؿأف المػؤمف ال يػكد مػف حػاد اهلل، هػاؿ اهلل  اهلل هز كاؿ  ما  يف
َءُىْم َأْ  ُيْؤِمُن َن ِبالمَِّو َ اْلَيْ ِم اْْلِخِر ُيَ اُد َن َمْن َحةادَّ المَّةَو َ َرُسة َلُو َ َلةْ  َكةاُن ا آَبةاَءُىْم َأْ  َأْبَنةا

 (.ِِ)الماادل  :  ِبُر ٍح ِمْنوُ  ِإْخَ اَنُيْم َأْ  َعِشيَرَتُيْم ُأ َلِئَك َكَتَب ِفي ُقُم ِبِيُم اأْلِيَماَن َ َأيََّدُىمْ 

هػاؿ هػز كاػؿ :  ؿ هلذ الم لـ أف يعادم أهداء اهلل ممأ يان  ن م اهلل إ راديـ هليػب ال ػبلـ، 
 ةةا َقةةْد َكاَنةةْت َلُكةةْم ُأْسةةَ ٌة َحَسةةَنٌ  ِفةةي ِإْبةةَراِىيَم َ الَّةةِليَن َمَعةةُو ِإْل َقةةاُل ا ِلَدةةْ ِمِيْم ِإنَّةةا ُبةةَرَآُء ِمةةْنُكْم َ ِممَّ
 ا ِبالمَّةِو ْعُبُد َن ِمْن ُد ِن اهلِل َكَفْرَنا ِبُكْم َ َبَدا َبْيَنَنةا َ َبْيةَنُكُم اْلَعةَداَ ُة َ اْلَبْغَضةاُء َأَبةدًا َحتَّةى ُتْؤِمُنةتَ 

نمف خبلؿ دذة اآليات يم يف أف هلػذ  ػؿ م ػلـ مكحػد أف يحيػؽ دػذا الػر ف  (.ٗ)الممتحن  :  َ ْحَدهُ 
 غػػض ، كيعػػادم  ػػؿ هػػدك هلل كر ػػكلب كللمػػؤمنيف، نب كر ػػكلب كالمػػؤمنيفنيػػكالم اهلل  ػػ حا، مػػف الػػديف

كيكالم ، هلذ المؤمف أف يعادم نم اهلل" -رحمب اهلل - ا ف ميمي  هاؿ، النظر هف المهللال  الخاهلل 



 

َُ 

 

ف ظلمػب ػ، اهلل نػم ماػب مكاالمػب :  ... كلػيعلـ أف المػؤمف.نػ ف  ػاف دنػاؾ مػؤمف نعليػب أف يكاليػب ػ كا 
ف ظلمؾ كاهمدل ف أهطاؾ كأح ف إليؾ، هليؾ كا   (1)."كال انر ماب معادامب كا 

كادممػاـ هلمػاء ك ػلؼ األمػ  ، ك النظر ألدميػ  دػذة العييػدة كلمر يػز اليػرآف ال ػريـ هلي ػا إنب
ك ػػاألخص الئ ػر العلمػػانم ،   ػا  ػاف ال ػػد مػف  يػػاف مكهئ ػا مػف األن ػػار المعاهللػرة المػػم غػزت األمػ 

 الذم يمناكلب دذا ال حث.

، مخملط المئاديـ كملمػ س المعػانم  ػأهـك   يػاف أهللػؿ  ػؿ مهللػطل  كالميهللػكد منػب كحمذ ال
  -: مالي كذلؾ نم لكء المطالب ال

 :  معنى ال الء  البراء في المغ :  المطمب األ ل
 :  ال الء في المغ :  أ الً 

 :  اكاكمياهام ا هلذ هدة معاف من ، نم معااـ اللغ   -المم مادم ا كلم-كردت لئظ  الكالء 
نكالذ أحددما أك حا اة إذا أح ب ك اف لب ، مكاار اثناف كدخؿ ثالث  ين ما للهللل إف :  المحب  -ٔ

  (ٕ)دكل نيب.

:  معػػػالذ هكلػػػب:  كمنػػػب، أم مما عػػػ ن ،  عػػػض األكػػػياء هلػػػذ الػػػكالءكػػػخص ئعػػػؿ  ػػػأف ي:  االتبةةةاع -ٕ
 ِي الَدةْ َم الظَّةاِلِمينَ َ َمْن َيَتَ لَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَّةُو ِمةْنُيْم ِإنَّ اهلَل اَل َيْيةد معنػذ  (ُٓ:  )المالػدة 

 هاؿ الُلٍ ً مُّ يخاطب  نم أيمي  : يم ع ـ كينهللردـ.

ٍ ػػػػػػػػػػبلن  ُمنػػػػػػػػػػا مى ٍ ػػػػػػػػػػبلن  ىنػػػػػػػػػػم هى مى
                               مىكاًلينا

ٍيدان  ما  يٍنمـي مى يكنكنا  كى ًإٍمكيكا ري
(ٖ) 

 
كالػكالء كالمػكالم م ػمخدـ ، (ٗ)لير ػب ممػف كالػذ كمػف ذلػؾ الػكلم:   الدن  منو، الدرب من الشيء -ٖ

كمػػػف حيػػػث الهللػػػداه  ، كمػػػف حيػػػث الػػػديف، ك ػػػذلؾ مػػػف حيػػػث الن ػػػب، لليػػػرب مػػػف حيػػػث الم ػػػاف
(٘) كالنهللرة كاالهمياد.

 

                                                 

-دػػػػُُِْ، دار الكنػػػاء، المنهللػػػكرة، ِالئمػػػاكل، ا ػػػف ميميػػػ ، اهمنػػػذ  ػػػب هػػػامر الاػػػزار، أنػػػكر ال ػػػاز، ط ( مامػػػكعُ)
 . َِٗ-َِٖ/ِٖـ، ََُِ

انظػػر : ل ػػاف العػػرب، امػػاؿ الػػديف أ ػػم الئلػػؿ محمػػد  ػػف م ػػـر ا ػػف منظػػكر األنهللػػارم، محييػػؽ هػػامر أحمػػد ( ِ)
 .ْْٖ-ُْٖ،ْٖٕ-ْٕٕ/ٓـ، ََِّ-دػُِْْي ،  يركت،  ، دار ال مب العلمُحيدر، ط

 .ْٕٕ/ٓ( انظر : المراع ال ا ؽ، ّ)

( انظر :  معاـ مياييس اللغ ، أ م الح يف احمد  ف نارس  ف ز ريا، محييؽ كل ط ه د ال بلـ محمػد دػاركف، ْ)
 .ُُْ/ٔـ، ُُٗٗ-دػُُُْ، دار الايؿ،  يركت، ُط

، دار اليلػػـ، دمكػػؽ، ّاغػػب األهللػػئ انم، محييػػؽ هللػػئكاف هػػدناف داككدم، ط( انظػػر : مئػػردات ألئػػاظ اليػػرآف، الر ٓ)
 .ٖٖٓـ، ََِِ-دػُِّْ



 

ُُ 

 

كالمالػػػؾ كال ػػػيد ،  ػػػالرب:  كمنػػػب المػػػكلذ كدػػػك ا ػػػـ ييػػػع هلػػػذ ألئػػػاظ  ثيػػػرة:  النا ةةةر  الحميةةةف -ٗ
 كالحليؼ. ،كالاار ،كالما ع ،كاليريب ،الهللاحبك ، كالمحب ،كالناهللر ،كالمعمؽ ،كالمنعـ

ئى ى :     ًئم مف  نم خىهللى     هاؿ هامر الخىهللى
نىئيػػػػػػػػػػػػػكا  ٍف اى ػػػػػػػػػػػػػٍكلذ كاً  ـي المى دػػػػػػػػػػػػػ

لىٍينا                                           هى

كري   نلا ًمٍف ًلياًل ـ لىزي كاً 
 (ٔ) 

 :  البراء في المغ :  ثانياً  
 :  كاكمياهام ا هلذ هدة معاف من ا،  ا  رأ نم معااـ اللغ مادمكردت لئظ  ال راء المم 

َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَ ٌة َحَسَنٌ  ِفةي ِإْبةَراِىيَم َ الَّةِليَن  : هكلب معػالذ كمف ذلؾ : العداوة والبغضاء -ٔ
ةةا َتْعُبةةُد َن ِمةةْن ُد ِن اهللِ   َكَفْرَنةةا ِبُكةةْم َ َبةةَدا َبْيَنَنةةا َمَعةةُو ِإْل َقةةاُل ا ِلَدةةْ ِمِيْم ِإنَّةةا ُبةةَرَآُء ِمةةْنُكْم َ ِممَّ

دػذا دأ نػا ":  أم (ْ:  )المممحنػ  َ َبْيَنُكُم اْلَعةَداَ ُة َ اْلَبْغَضةاُء َأَبةدًا َحتَّةى ُتْؤِمُنة ا ِبالمَّةِو َ ْحةَدهُ 
 (ٕ)."مع ـ مادممـ هلذ  ئر ـ أما إف آمنمـ نحينلذ منيلب المعاداة مكاالة

 (ٖ) .بء كميزايىلىميب كمنزة منم اهد مف الكم إذان رئ :  البعد -ٕ

هػف إذا  ػال  نػم ال عػد ك ًػرئ مػف نػبلف ،  ىػرىئى مػف المػرض:  ييػاؿ:  التدّ ي مما يكره مجا رتو -ٖ
(ٗ)مااكرمب.

 

 (٘). رئ مف نبلف إذا مخلص منب:  التخمص  -ٗ

َبةةةَراَءٌة ِمةةةَن اهلِل  :  كمنػػػب هكلػػػب معػػػالذ،  ػػػرئ مػػػف نػػػبلف إذا أهػػػذر كأنػػػذر:  اإلعةةةلار  اإلنةةةلار  -٘
نذار. (ُ:  المك  ) َ َرُس ِلِو ِإَلى الَِّليَن َعاَىْدُتْم ِمَن الُمْشِرِكينَ    (ٙ)أم إهذار كا 

 :   معنى ال الء  البراء في اال ط ح:  المطمب الثاني

 :  ال الء في اال ط ح:  أ الً 
،  هللػي  ممعػددة مخملػؼ ألئاظ ػا، مػف أنالػؿ العلمػاء الػكالء نػم االهللػطبلح امػعه  ؼى ليد هرل 

ف  اف دناؾ مكانؽ كمطا ؽ نم المعانم الميهللكدة   ذة الهللي ك   :  كدذة المعريئات  ما يلم، ا 

                                                 

 .ْْٖ-ُْٖ-ْٖٕ-ْٕٕ/ٓ( انظر : ل اف العرب : ُ)

، دار ُٕ( الاامع ألح اـ اليرآف، محمد  ف أحمد األنهللارم اليرط م، مرااع  كل ط محمد إ راديـ الحئنػاكل، طِ)
 .َّٗ/ٗـ، ََِِ-دػُِّْالحديث، اليادرة، 

 . ّٗ/ُ، ل اف العرب، ِّٔانظر : مياييس اللغ ، ( ّ)

 .ٖٖٓانظر : مئردات ألئاظ اليرآف، ( ْ)

 .ّٗ/ُانظر : ل اف العرب، ( ٓ)

 .ّٗ-ّٖ/ ُانظر : المراع ال ا ؽ، ( ٔ)



 

ُِ 

 

ػػبُّ اهلل معػػالذ كر ػػكلب" -ٔ كنهلٍلػػرةي اهلل معػػالذ كر ػػكلب كديػػف ، كأم اًهػػب الم ػػلميف ،اإل ػػبلـكديػػف  ،حي
 ( ٔ)."كأم اهب الم لميف اإل بلـ

 (ٕ)"نان.طك ا ح ك يف ظادران كال كف مع الم ،مراـكاالح ،كاإل راـ ،كالمح   ،النهللرة" -ٕ

هػانم ـ، كالنهللػػ  ل ػـ، كنهللػرم ـ، مح ػ  المػؤمنيف ألاػؿ إيمػان ـ" -ٖ كمػا يلحػؽ  ػػذلؾ ، كرحمػم ـ، كا 
 (ٖ)."مف حيكؽ المؤمنيف

ؤمنيف إظ ػػار النهللػػرة كالحػػب للمػػ:  مػػف خػػبلؿ المعريئػػات ال ػػا ي  ن ػػمطيع أف نعػػرؼ الػػكالء  أنػػب
 ذلؾهللطبلح هد دلت هليب نهللكص ال ماب كال ن  كمف كدذا اال .ةن ك اطن ن  األنعاؿ كالنكايا ظادر 

ةَ َة َ ُيْؤتُة َن معالذ نم الكالء :  بهكل ِإنََّما َ ِلُيُكُم المَُّو َ َرُس ُلُو َ الَِّليَن آَمُن ا الَِّليَن ُيِديُمة َن ال َّ
 آَمُن ا َفِإنَّ ِحْ َب المَِّو ُىُم اْلَغاِلُب َن  َ َمْن َيَتَ لَّ المََّو َ َرُس َلُو َ الَِّلينَ   ال ََّكاَة َ ُىْم َراِكُع َن 

َ اْلُمْؤِمُنةة َن َ اْلُمْؤِمَنةةاُت َبْعُضةةُيْم َأْ ِلَيةةاُء َبْعةةٍض َيةةْاُمُر َن  كهػػاؿ معػػالذ :  . (ٔٓ-ٓٓ :المالػػدة)
َكةةاَة  َ  ةةَ َة َ ُيْؤتُةة َن ال َّ ُيِطيُعةة َن المَّةةَو َ َرُسةة َلُو ِبةةاْلَمْعُر ِف َ َيْنَيةةْ َن َعةةِن اْلُمْنَكةةِر َ ُيِديُمةة َن ال َّ

كأٌمػػا المؤمنػػكف  ". هػػاؿ ا ػػف اريػػر : ( ُٕ:المك ػػ ) ُأ َلِئةةَك َسةةَيْرَحُمُيُم المَّةةُو ِإنَّ المَّةةَو َعِ يةةٌ  َحِكةةيٌم 
كالمؤمنػػات ، كدػػـ المهللػػٌدهكف  ػػػاهلل كر ػػكلب كآيػػات  ما ػػب ، نػػػ ف هللػػئم ـ أف  علػػ ـ أنهللػػاري  عػػػض 

 (ٗ)".كأهكان ـ 
المعنػذ  نػالكالء نػم المنا ػ    ػيف المعنػذ اللغػكم ك ػيف المعنػذ االهللػطبلحم    ؽ ما يبلحظ مما  

، حليػػؼالناهللػػر كالكاالم ػػاع، كاليػػرب مػػف الكػػمء، كالػػدنك منػػب، ك  ،المح ػػ  يكػػممؿ هلػػذ معػػانماللغػػكم 
 ،كالمح ػػ  ،الػكالء ي ػكف  النهللػرة، كذلػؾ أف نػم المعنػػذ االهللػطبلحمة المعػانم ماممعػان مكاػكدة كدػذ

ظ ػػار الػػكد ل ػػـ  ػػاألهكاؿ كاألنعػػاؿ كالنكايػػا، ذ األكػػخاصكالميػػرب إلػػ كال ػػكف مع ػػـ ظػػادران ك اطنػػان ، كا 
كالػػدهكة  ،كالػػدخكؿ نػػم أحػػزا  ـ كمنظيمػػام ـ، كامخػػاذدـ  طانػػ ، كالر ػػكف إلػػي ـ، كطػػاهم ـ ،كام ػػاه ـ

 إلي ا.

                                                 

-دػػػُُْٓ، دار ال اػػرة، الريػػاض، ّكػػرح العييػػدة الكا ػػطي ، محمػػد ال ػػراس، خػػرج أحاديثػػب : هلػػم ال ػػياؼ، ط( ُ)
الكالء كال راء  يف الغلك كالائاء )نم لكء ال ماب كال ن (، الكريؼ حامـ  ف هارؼ العكنم، مف  .ِْٕـ، ُٓٗٗ

،  ػػػػدكف رهػػػػـ ط عػػػػ ، مطػػػػا ع را طػػػػ  العػػػػالـ َِٔم، دكريػػػػ  دهػػػػكة الحػػػػؽ، العػػػدد اإل ػػػػبلمإهللػػػدارات را طػػػػ  العػػػػالـ 
 .ُّنكر،   دكف ماريخم، اإل بلم

 .ٖٖٓمئردات ألئاظ اليرآف، ( ِ)

نكػر،   ػدكف مػاريخ، دار العهللػيمم، الريػاض، ِي ، ه ػد اهلل  ػف ه ػد العزيػز الا ػريف، طاإل ػبلم  يؿ العييػدة ( مّ)
ّْٓ. 

، الر ػػال ،  ػػدكف  لػػد ُاػػامع ال يػػاف نػػم مأكيػػؿ اليػػرآف، محمػػد  ػػف اريػػر الط ػػرم، محيػػؽ: أحمػػد محمػػد كػػا ر، ط(ْ)
 .ّْٕ/ُْ ـ، َََِ-دػَُِْنكر، 



 

ُّ 

 

 :  البراء في اال ط ح:  ثانياً 
 :  بلح كمف دذة المعريئات ما يلممف أنالؿ العلماء ال راء نم االهللط رؼ امعه ليد هل 

(ٔ)".كالعداكة  عد اإلهذار كاإلنذار ،كالخبلص ،ال عد" -ٔ
 

     ػػػاألدكاء :   يٍغػػػضي الطكاغيػػػت المػػػم ميعى ػػػدي مػػػف دكف اهلل معػػػالذ مػػػف األهللػػػناـ الماديػػػ  كالمعنكيػػػ " -ٕ
 (ٕ)."كاآلراء، ك يٍغضي ال ئر  اميع مللب كأم اًهب ال انريف، كمعاداة ذلؾ  يُلب

كا ػاد الحػر ييف مػػن ـ ، كال عػد هػػن ـ، كهػداكم ـ، هلل مػػف المنػانييف كهمػـك ال ئػػارض أهػداء ا غػ" -ٖ
 (ٖ)." ح ب اليدرة

مػف دكف اهلل  غض الطكاغيت المػم مع ػد :   أنب بئيعر ممف خبلؿ المعريئات ال ا ي  لل راء يم ف 
  ن  كمف ذلؾكدذا االهللطبلح هد دلت هليب نهللكص ال ماب كال معالذ  عد اإلهذار كاإلنذار.

) ػكرة المك ػ   َبَراَءٌة ِمَن اهلِل َ َرُس ِلِو ِإَلى الَِّليَن َعاَىْدُتْم ِمَن الُمْشةِرِكينَ ال راء   معالذ نم بهكل
َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَ ٌة َحَسَنٌ  ِفي ِإْبَراِىيَم َ الَّةِليَن َمَعةُو ِإْل َقةاُل ا ِلَدةْ ِمِيْم ِإنَّةا   كهكلب هز كاػؿ (ُ:
ُء َأَبةةًدا َرَآُء ِمةْنُكْم َ ِممَّةا َتْعُبةُد َن ِمةْن ُد ِن اهلِل َكَفْرَنةا ِبُكةةْم َ َبةَدا َبْيَنَنةا َ َبْيةَنُكُم الَعةَداَ ُة َ الَبْغَضةاُبة

اهلِل ِمةْن َشةْيٍء  َحتَّى ُتْؤِمُن ا ِباهلِل َ ْحَدُه ِإالَّ َقْ َل ِإْبَراِىيَم أِلَِبيِو أَلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك َ َما َأْمِمُك َلَك ِمةنَ 
َلْيَك الَمِ يرُ  َلْيَك َأَنْبَنا َ اِ   (ّ)  كرة المممحن  : َربََّنا َعَمْيَك َتَ كَّْمَنا َ اِ 

 نػال راء نػم المنا ػ    ػيف المعنػذ اللغػكم ك ػيف المعنػذ االهللػطبلحم   ما يبلحػظ ممػا  ػ ؽ 
 ،م ممػػػػا ي ػػػػرة مااكرمػػػػبالميهلٌلػػػػك  ،ال عػػػػدك  ،العػػػػداكة كال غلػػػػاء يكػػػػممؿ هلػػػػذ معػػػػانمالمعنػػػػذ اللغػػػػكم 

 .نم المعنذ االهللطبلحمة المعانم ماممعان مكاكدة ، كدذكاإلنذار، إلهذاركا ،المخلصك 

                                                 

 .ِٗـ، ُّٖٗ-دػَُْْ، دار طي  ، الرياض، ِ، محمد  ف  عيد اليحطانم، طاإل بلـ( الكالء كال راء نم ُ)

 .ُّ( الكالء كال راء  يف الغلك كالائاء، ِ)

 .ّْٓي ، اإل بلم( م  يؿ العييدة ّ)



 

ُْ 

 

 المبحث الثاني
 التعريف بالفكر العمماني

 

   . التعريف بالفكر:  المطمب األ ل
 :  الفكر في المغ :  أ الً 

 :   اهلذ هدة معاف من، نم معااـ اللغ كاكمياهام ا  الئ ركردت لئظ  
 (ٔ).ٗاىرستط ىطية اىَؼاّٜ، ٗاىفِْنط ٕ٘ ذطزز اىقية تاىْظط، ففنطخ فٜ األٍط أٛ ّظطخ فٞٔ :رالنظ -ٔ

(ٕ)اديدة. إلذ معافو ر نم الذدف لنمكهللؿ   ا نالئ ر ه ارة هف مرميب  عض األمك :  الترتيب -ٕ
 

 (ٖ).هماؿ الخاطر نيبإ  معنذكمء الئ ر نم الن:  إعمال الخاطر -ٖ

(ٗ)إذا مردد كركدة هلذ هل ب.، ر نم األمرن :  يياؿ:  التردد -ٗ
 

(٘)نرؾ األمكر ك حث ا طل ان للكهللكؿ لحيييم ا.:  الفرك -٘
 

هماؿ الخاطر   ،كالمرميب  ،النظر  اليلبكيبلحظ مما ميدـ أف المعانم اللغكي  للئ ر ممردد  كا 
نمػاج العيػؿ   ما يؤ ػد أف الئ ػر دػك، كدم اميعان مف أهماؿ ال كر، كمردد الكمء هلذ اليلب كالئرؾ

ن ا لي ػت نمػالج أل  ئ ر هيالد ككرالع الديف المحئكظنب ال يدخؿ نم ال هلذ ما ميدـ ن ال كرم ك ناءن 
 م كمراعيمب.اإل بلمكدم أ اس الئ ر ،  ؿ دم كحم إل م  ، كرم ن رو 

 

 :  الفكر في اال ط ح:  ثانياً 
إليػػب العيػػؿ مػػف نمػػالج  حػػكؿ مػػا يمكهللػػؿ دارت معريئػػات العلمػػاء كال ػػاحثيف للئ ػػر اهللػػطبلحان 

 :  كمف دذة المعريئات، كمعارؼ
 (ٙ)."اليلب لي مثمر من ما معرن  ثالث دك إحلار معرنميف نم ":  تعريف اإلمام الغ الي - أ

 (7)."مرميب أمكر معلكم  لمؤدم إلذ ما كؿ":  تعريف الجرجاني - ب

                                                 

( انظر : المهلل اح المنير نم غريب الكرح ال  ير للرانعم، أحمد  ػف محمػد  ػف هلػم الميػرم الئيػكمم،  ػدكف رهػـ ُ)
 .ْٕٗ/ِ  دكف ماريخ نكر، العلمي ،  يركت،ط ع ، الم م   

 .ْٕٗ/ِ( انظر : ال ا ؽ، ِ)

 .َّٕ/ُ( انظر : ل اف العرب، ّ)

 .ْٕٗ/ِ( انظر : المهلل اح المنير، ْ)

 .ُُُّ/ُ( انظر : مئردات ألئاظ اليرآف، ٓ)

 .ّْٓ/ْـ، ََِّ-دػُِّْ  دكف  لد نكر، ، دار ال ياف الحديث ،ُ( إحياء هلـك الديف، أ ك حامد الغزالم، طٔ)

، دار ال مػب العلميػ ،  يػركت، ُ( المعريئات، أ م الح ف هلم  ف محمد  ف هلػم الح ػينم الاراػانم الحنئػم، طٕ)
 .َُٕـ، َََِ-دػُُِْ



 

ُٓ 

 

   . التعريف بالعمماني :  المطمب الثاني
 :  العمماني  في المغ :  أ الً 

ناػػػد أنػػػب ال كاػػػكد ل لمػػػ  ، مػػػف خػػػبلؿ ال حػػػث كالمػػػدهيؽ نػػػم معػػػااـ اللغػػػ  العر يػػػ  األهللػػػيل 
كألف العلمانيػ  نكػأت نػم الغػرب ثػـ نيلػت ، كذلػؾ لحداثػ  ال لمػ ، العلماني  نم دذة المعااـ األهللػيل 

مػػن ـ الػػد مكر هلػػم ، كدػػذا مػػا أ ػػدة العديػػد مػػف ال ػػاحثيف، إلينػػا اللئظػػ   مرامػػ  ملػػلل  غيػػر هللػػحيح 
يكاػػد ل ػػا م ػػاف نػػم معػػااـ اللغػػ  العر يػػ !... كهػػدـ كاػػكد  ال:  العلمانيػػ  لغػػ ":  ريكػػ  حيػػث هػػاؿا

 (ُ)."ال لم  نم المعااـ اليديم  يدؿ هلذ حداثم ا
 

 :  العمماني  في المعاجم العربي  الحديث 
 (ّ)."(ِ) ال ليري مللعامم الذم ليس :  العلمانم":  معاـ المعلـ ال  مانم - أ

 (ْ)."غير دينم:  ()من كب إلذ العلـ كدك العالىـ هلمانم":  م األ ا مالمعاـ العر  - ب

كدك خبلؼ الدينم أك ، ن    إلم العىٍلـ  معنذ العىالـ:  العىٍلمىانمُّ ":  المعاـ الك يط لمامع اللغ  - خ
 (ٓ)."ال  نكمم

العلمانيػػػػ  كالػػػػذم أدل إلػػػػذ  ن ػػػػ  كنكػػػػير دنػػػػا إلػػػػذ الخػػػػبلؼ المكاػػػػكد هنػػػػد ال ػػػػاحثيف حػػػػكؿ 
 .نم نطؽ ال لم بلؼ االخم

كدنػاؾ مػف ينطيكن ػا ، ن    إلذ الًعٍلػـ، ماني     ر العيف ك  كف البلـلٍ  ناؾ مف ينطؽ العً ن
نيلناة  ا يان كاألخير دك الهللحي  الذم يؤيدة ما ،  معنذ العالىـ أم الدنيا،  ئم  العيف ن    إلذ العىلـ

 اذلؾ مػا  ػنذ رة مػف معػانم ال لمػ  كمكػميام  ػيؤيػدة ك ، نم المعااـ العر ي  ال ا ي لل لم   مف معافو 
هلػك مامػع اللغػ  العر يػ   اليػادرة الػد مكر كدػك أيلػان مػا يؤ ػدة ، كمهللادردا نػم المعػااـ األان يػ 
 ػػؿ دػػك ،      ػػر العػيف ال  ػػند لػػب مػػف لغػػ  أك مػػاريخعلمانيػػ الالنطػػؽ هػدناف الخطيػػب الػػذم يػػرل أف 

                                                 

 .ّٕـ، دامش َُٗٗ-دػ ُُُْ، دار الكناء، المنهللكرة، ّاالماادات الئ ري  المعاهللرة، هلم اريك ، ط( ُ)

م ػػب لاماهػػ  ال ليػػريس أك اإل ليػػرىس كدػػـ اماهػػ  مئػػرزكف كمٌ ر ػػكف لخدمػػ  اهلل ال ليري ػػم يطلػػؽ هلػػذ الكػػخص المن( ِ)
نم ال ني   الم يحي   الي كس كاأل اهئ ، كأهللؿ ال لم  يكنانم كمعنادا هره  ألن ـ  انكا نػم اليػديـ ينمخ ػكف  اليرهػ . 

-دػػػُُْٗلػػد نكػػر،  ػػدكف   المعلػػـ  طػػرس ال  ػػمانم،  ػػدكف رهػػـ ط عػػ ، مطػػا ع مي ػػك رس، ،محػػيط المحػػيطانظػػر 
 .ـ،   ُٖٗٗ

 .ِٖٔ، ( محيط المحيطّ)

( المعاـ العر م األ ا م، مامكه  مف اللغكييف، أحمد العايد كآخركف،  دكف رهـ ط ع ، المنظم  العر ي  للمر ي  ْ)
 ،  .ُٖٔنكر،   دكف  لد نكر،  دكف ماريخللمر ي  كالثيان  كالعلـك

حيػاء المػراث،  ػدكف ( المعاـ الك يط، إ راديـ مهللطئذ كآخركف، مامع اللٓ) غ  العر ي ، اإلدارة العام  للمعامػات كا 
 .ِْٔ/ ِنكر،   دكف ماريخي ، ا مان كؿ، اإل بلم دكف رهـ ط ع ، الم م   



 

ُٔ 

 

أك الذيف ا مندكا إلذ المعػااـ الثناليػ  ، يف   بلم  النطؽاب كالمثيئيف غير الم المٌ  يف ال ي  خطأ كاع
 (ُ).خذ  مخالئم ا لما دك معممد نم المرااع األهلليل المم ال يؤ ، للغ 

نػم  -الخ يػر  مامػع اللغػ  العر يػ   اليػادرة- كيؤيدة نم الرأم الػد مكر ه ػد الهللػ كر كػاديف
كال مػػف حيػػث ، يػػث اللػػ طال مػػف ح، لعػػيفا    ػػر (لعلػػـ)ا  لمػػ   ال هبلهػػ  ل ػػا مانيػػ لٍ أف  لمػػ  العى "

 ( ِ)."كأف هللكاب نطي ا دك  ئم  العيف، الدالل 

نمػػػػػػا دػػػػػػم مرامػػػػػػ  غيػػػػػػر أمينػػػػػػ  ل لمػػػػػػ    ،مػػػػػػا  ػػػػػػ ؽ يػػػػػػدلؿ أف أهللػػػػػػؿ ال لمػػػػػػ  لػػػػػػيس هر يػػػػػػان  كا 
(Secularism اإلناليزي  ) ،  لذلؾ ال ػد مػف الراػكع إلػذ  عػض دكالػر المعػارؼ كاليػكاميس األان يػ

 لمحديد معنادا الحيييم.  المم كردت ني ا ال لم 
 

  . العمماني  في المعاجم األجنبي :  ثانياً 
أن العممةاني  (SECULARISM) العممانية  تحةت مةادة، جاء في دائةرة المعةارف العالمية  - أ

 :  ى 
 .كخص منظـ للعالـ كليس ممديف أك ركحانم -
 .ليس مرم ط  الديف أك  األدبكخص  -

 .لمعاليـ الديني  مثؿ المعليـممعلؽ  مكاليع لي ت ديني  مملمن  اكخص  -

 (ّ)الديني .كل ف ال ينممم إلم المعاليـ  ،هلك مف أهلاء الديف الم يحم -

إذف العلماني   ما نئ ـ مػف دالػرة المعػارؼ العالميػ  دػم مكاػب ن ػرم يػدهك إلػذ االدممػاـ  الحيػاة 
لػػذ أم ديػػف لمنظػػيـ كهػػدـ الميييػػد أك االلمئػػات إ ،كاال ػػممماع  مبلذدػػا ػػػ الحيػػاة الػػدنيا ػ الحالػػرة

 ما أف المعريؼ نم الئيرة األخيرة يكير إلػذ إم انيػ  أف ينممػم الكػخص إلػذ ، كلكف دذة الحياة
يط ػؽ معػاليـ ير نم حيامب كال ي كف مػن ج حيػاة كال ديف معيف  كل ف ال ياعؿ ل ذا الديف أم مأث

 .نانممالب للديف انمماء ك لم، دذا الديف
ياػػاد ،معارلػػ  انممػػاء الكػػخص لػػديف معػػيف دػػك الملػػليؿكغػػرض الئ ػػر العلمػػانم مػػف هػػدـ   كا 

 يم ػف أف م ػكف أف العلمانيػ  ال - ما ييرر الد مكر اليرلػاكم-نالكاهع  ،طريؽ ليلكب الممدينيف
أك مئريػ  الماممػع مػف الػديف لػيس مكهئػان  ،ألف هزؿ الديف هػف حيػاة الماممػعمحايدة مف الديف  

نياػػب ، نيػػ  مػػم ـ الػػديف  أنػػب لػػرر  الحيػػاة كخطػػر هلي ػػانالعلما، إنػػب مكهػػؼ لػػد الػػديف، حياديػػان 
                                                 

( لمف  مػاب اػذكر العلمانيػ ، ّملحؽ )ال( انظر : ههلل  دخكؿ العىٍلماني  نم المعااـ العر ي ، هدناف الخطيب، ُ)
 .ُٕٔ-ُٔٔـ، ُّٗٗ-دػُُّْنهللكرة، ، دار الكناء، المٓال يد أحمد نرج، ط

 .ُِْ( لمف  ماب اذكر العلماني ، ُملحؽ )ال( العلماني  : ماريخ ال لم  كهلليغم ا، ه د الهلل كر كاديف، ِ)

(3) See : Enclopedic World Dictionary,1974,Beirut : Colour Press, 1417. 



 

ُٕ 

 

كياػػب أف مي نػػذ الحيػػاة نػػم مكػػريع ا كثيانم ػػا هلػػذ غيػػر ، إ عػػادة هػػف مكايػػب الحيػػاة كالمػػأثير ني ػػا
دان  لب  كدذا المكهؼ ال يم ف أف ييعمى ر حياديان ، الديف  .(ُ)ألنب ماريـ للديف كا 

 :  مماني الع (SECULARISM):  دائرة المعارف األمريكي  - ب

دػػم نظػػاـ أخبلهػػم ير ػػز هلػػذ هكاهػػد األخػػبلؽ الط يعيػػ  الم ػػميل  هػػف اليػػكل الخارهػػ  للط يعػػ . 
 مػػا مؤ ػػد العلمانيػػ  حػػؽ ، حػػؽ  ػػؿ إن ػػاف نػػم أف يئ ػػر لنئ ػػبك كم ػػدأدا األكؿ دػػك حريػػ  الئ ػػر 

 ،الممعليػػ   كاػػكد المخلكهػػات اإلا اريػػ  ملػػؾالنيػػاش كالمناهكػػ  نػػم اميػػع األ ػػلل  الم مػػ  مثػػؿ 
، لػػـ من ػػر العلمانيػػ  أف دنػػاؾ محا ػػف أخػػرلك ، ن ػػراف الػػذات ك ػػلط  اللػػميرك ، الكاػػكد اإلل ػػم

 (ِ) الخير الحيييم. دم، ل ن ا ذ رت  أف المحا ف نم الحياة الحالرة
 :  أما الدام ا العالمي الجديد فيعرف العمماني بانو  - خ

 .كحاني كخص يبللـ دذا العالـ كالحياة الدنيكي  نم ميا ل ا الديف كالر  -

 .كدك مدنم ،ال ني   ةكخص ليس محت  يطر  -

 معلؽ  ع ادة اآلل  .يكال  ،ال يمعلؽ  الديفكخص  -

 .يعارض راؿ الديفك  ، لرد اني اغير مييد كخص   -
كػػخص يؤ ػػس أخبلهيػػات الكػػخص المم امػػؿ نػػم العػػالـ  ػػدكف ادممػػاـ أك أخػػذ اهم ػػار للنظػػاـ  -

 (ّ).الدينم كأك الب
 :  العمماني  (SECULARISM):  م س ع   بستر - ز

      .نظاـ  يا م أك نل ئ  اامماهي  مرنض  ؿ أك اؿ اإليماف كالع ادة الديني  -
كا   نظر مرل أف المعليـ العاـ كاألمكر األخرل مف ال يا   المدني  ياب أف ممكاهللؿ  دكف  -

  (ْ)ميدمات أك أازاء ديني .

  -: وأن من خ ل التا يل السابق لمعمماني  يتبين
،  يف المعػااـ كدكالػر المعػارؼ ال ػا ي  هلػذ أف العلمانيػ  دػم مكاػب دنيػكم محػض دناؾ امئاؽ -ٔ

كم ػػعذ لهللػػرؼ النػػاس هػػف االدممػػاـ ، كالحيػػاة المكػػاددة، مػػدهك إلػػذ االدممػػاـ  العػػالـ الحالػػر

                                                 

-دػػػػػُُِْ ،، أندل ػػػػي ، المنهللػػػػكرةُكم، ط، يك ػػػػؼ اليرلػػػػااإل ػػػػبلـ( انظػػػػر : المطػػػػرؼ العلمػػػػانم نػػػػم مكاا ػػػػ  ُ)
 . ُٕـ، َََِ

(2) See : Enclopedic Americana, Gorlier,1991,United states of Awenc 24/510 

(3) See : New International, Funk Wagnall's,1987,Dictionary of The English Language 

Guild United States of America : Ferguson Publishing Company, 1138 . 
(4) See : Wetster’s Enclopedic Unabridged Dictionary of The English Language, New 

JERSY : A Random House Company, 1290 . 



 

ُٖ 

 

ألن ا مرل أف الخير الكحيػد كالحيييػم دػك نػم   كم رس مح   دذا العالـ،  اآلخرة أك أم غي يات
 دذا العالـ. 

كمػدهك إلػذ ،  أ ػس لبللمػزاـ األخبلهػم، ماني  هالم  نم أ ا  ػا هلذ رنػض الم ػادئ الدينيػ العل -ٕ
 إهام  األخبلؽ كالحياة االامماهي  كال يا ي  هلذ أ س كلعي  ن  ي  كط يعي .

ن م ميلؿ مف هيم  اإليمػاف  ػاهلل هػز ، أف العلماني  منادل  لؤلديافإلذ مكير المعريئات لمنان  -ٖ
 نالعلمانيػ  مطػرح، خر.  ما أن ا مرنض  ػؿ الماكراليػات المػم ميػكـ هلي ػا األديػافكاؿ كاليكـ اآل

كذلػػؾ  مػػا أكػػارت دالػػرة المعػػارؼ األمري يػػ   ػػأف الركػػد أك  ،(ُ)نئ ػػ ا هلػػذ أن ػػا الحيييػػ  المطليػػ 
(ِ)المنيذ يكاد نم الحييي  العلماني .

 

 

 :  ييناإلس مالعممانيين     ط حافي العمماني  :  اً ثالث
 :ا ط ح العممانييناًل: العمماني  في أ  

 :  يمكن إجمال أبر  التعريفات اال ط حي  لمعمماني  من المنظ ر العمماني في النداط التالي 
حيػػث اػػاء نػػم كثييػػ  المػػؤممر أف  تعريةةف المةةؤتمر العةةام الةةدائم لمتيةةار العممةةاني فةةي لبنةةان - أ

كال كف  لب مؤ د ا ميبللي  العالـ   ؿ ، ءنظرة كامل  للعالـ أم لئلن اني  امعا":  العلماني  دم
كاال ػميبللي  معنػم أف دنػاؾ هيمػان ذاميػ   ،كهيمػب ،كميكمامػب ،ماػاة الػديف، ميكمامب كأ عػادة كهيمػب

 (ّ)."كغير خالع  لب ،نعلي  للعالـ غير م ممدة مف الديف

األ ػ اب  نئػم"  جيةا معرفيةًا يتمثةل فةي:  تعريف ع ي  العظم  لمعمماني  بان ليةا عةدة  جة ه - ب
 (ْ)."  هف الظكادر الط يعي  كالماريخي  كمأ يد محكؿ الماريخ دكف  لؿالخارا

كاال ػميبلؿ الن ػ م للماممػع المػدنم هػف  ،هػزؿ الػديف هػف ال يا ػ " يتمثل في  جيًا سياسيًا 
ممػػا يعنػػم ، كهيالػػدة ككػػرالعب ،كنيػػان لم ػػادئ األ ثريػػ  ،كمعامبلمػػب ،ك حيامػػب ،الػػمح ـ الر ػػمم  ػػب

 ،أك المذد يػ  ،المكاطنيف اميعػان أمػاـ اليػانكف  غػض النظػر هػف انممػاءام ـ الدينيػ   يفكاة الم ا
 ."كالمعميد للاميع ، ما معنم هللياغ  حري  اللمير، أك اإلثني  ،أك الطالئي 

                                                 

، الريػػػػاض، ُ( انظػػػػر : العلمػػػػانيكف كاليػػػػرآف ال ػػػػريـ، ر ػػػػال  د مػػػػكراة، أحمػػػػد إدريػػػػس الطعػػػػاف، طُ) ، دار ا ػػػػف حػػػػـز
  .ُِٔـ، ََِٕ-دػُِْٖ

See : Enclopedic Americana, 24/510- 511 (ِ) 

، نيبلن هف : مف الئ ر الحر إلذ العلمن ، ؿ.دكنكركا كأل ير  ايب، مرام  ِْٓ، ظر : العلمانيكف كاليرآف ال ريـ( انّ)
 . ُِِـ، ُٖٔٗ-دػَُْٔ، دار الطليع ،  يركت، ُهاطؼ هلم، ط

ـ، هػػدد ُٔٗٗنػػم اريػػدة أهللػػدرمب منظمػػ  اليكن ػػ ك هػػاـ ( العلمانيػػ  مػػف منظػػكر مخملػػؼ، هزيػػز العظمػػ ،  مػػاب ْ)
منكػػػكر هلػػػذ مكهػػػع  مػػػاب نػػػم . َُ يػػػركت،  –ـ، مر ػػػز درا ػػػات الكحػػػدة العر يػػػ ، ل نػػػاف ََِٖ/ُِ/ّ، ُُِ

 www.kitabfijarida.com، ََُِ/ِ/ِٖ اريدة، ماريخ االهم اس 
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 ."اهم ار المؤ    الديني  مؤ    خاهلل   األندي  كالمحانؿ"   جيًا مؤسسي يتمثل في
نمػػا ر ط ػػا  المػػاريخ كالػػزمف، هػػدـ ر ػػط األخػػبلؽ  الثكا ػػت"   جيةةًا أخ قيةةًا يتمثةةل فةةي   ػػدؿ، كا 

 (ُ)."اإللزاـ كالمرديب  عياب اآلخرة

 (ِ)."كليس  ما دك مطلؽ ،المئ ير نم الن  م  ما دك ن  م":  للعلماني  أن ا تعريف مراد  ىب  - خ

 (ّ)."المئ ير ماا    ال لطات الديني  المم مخنؽ حري ":  نالعلماني  دمأما عند محمد أرك ن  - ز

 

 اإلس ميين:ا ط ح ثانيًا: العمماني  في 
 :  ي في النداط التالي اإلس ملماني  من المنظ ر يمكن إجمال أبر  التعريفات اال ط حي  لمع

هزؿ الديف هف حياة اإلن اف نػردان ":  العمماني  ىي، تعريف الشيخ الدكت ر ي سف الدرضا ي - أ
 ،لػديف  ػلطاف نػم مكاي ػب أك مثييئػب أك مر يمػب أك المكػريع لػب حيث ال ي كف ل،  اف أك ماممعان 

نما ينطلؽ نم الحياة  كحم هيلب كغرالزة أك  هزؿ اهلل معالذ ": ك ع ارة أخرل "دكانعب النئ ي  "كا 
، يئعلػػكف مػػا يكػػاؤكف ن ػػـ،  أنمػػا دػػـ آل ػػ  أنئ ػػ ـ ،نلػػيس لػػب هلػػي ـ  ػػلطاف، هػػف ح ػػـ خليػػب

 (ْ)."ا يئعلكفكيح مكف ما يريدكف كال ي ألكف هم

 اعػػػؿ المراعيػػػ  نػػػم مػػػد ير العػػػالـ إن ػػػاني ":  العممانيةةة  ىةةةي، تعريةةةف الةةةدكت ر محمةةةد عمةةةارة - ب
ل ػػذا داخػػؿ العػػالـ دكنمػػا مػػدخؿ مػػف كػػريع   ػػماكي  دػػم كحػػم مػػف اهلل المئػػارؽ كمػػف  ،خالهللػػ 

 (ٓ)."ـالعال

 :  فيدسم العمماني  إلى قسمين، أما الدكت ر عبد ال ىاب المسيري - خ

محػاكؿ   ػؿ ، رؤيػ  ماديػ  كػامل  للعػالـ ذات  عػد معرنػم  لػم كن ػالم":     ىةيعمماني  شةامم
كدػػم ، هللػػرام  محديػػد هبلهػػ  الػػديف كالمطليػػات كالماكراليػػات الميمانيزيييػػ    ػػؿ ماػػاالت الحيػػاة

 (ٔ)."رؤي  هيبلني  مادي  مدكر نم إطار المراعي  ال امن  كالكاحدي  المادي 

                                                 

-ّٕـ، َََِ-ػ دػُُِْالئ ػر، دمكػؽ، ، دار ُالعلماني  محت الما ر، ه د الكداب الم يرم، هزيػز العظمػ ، ط( ُ)
ْٕ. 

 . ٗٔ، المراع ال ا ؽ (ِ)

، مر ػز اإلنمػاء اليػكمم، ِم هراءة هلمي ، محمد أر ػكف، مرامػ  داكػـ هللػال ، طاإل بلم( انظر : ماريخي  الئ ر ّ)
 . ِْٗـ، ُٔٗٗ-دػُُْٕ يركت،  –ل ناف 

 . ُٔ، ُٓ، اإل بلـ( انظر : المطرؼ العلمانم نم مكاا   ْ)

، دار الكنػاء، اليػادرة،  ل ػل  نحػك هيليػ  إ ػبلمي  كاهيػ  رهػـ ُ، محمػد همػارة، طاإل بلـلعلماني   يف الغرب ك (  آ)
 . ٕـ، ُٔٗٗ -دػُُْٕ، ِّ

 . َُِ( العلماني  محت الما ر، ٔ)



 

َِ 

 

  للكاهػػع )إاراليػػ ( ال ممعامػػؿ مػػع أ عػػادة ال ليػػ  كالن اليػػ         رؤيػػ  ازليػػ":   عممانيةة  ج ئيةة   ىةةي
كمػذدب دػذة الرؤيػ  إلػذ كاػكب نهللػؿ الػديف هػف هػالـ ، كمػف ثػـ ال مم ػـ  الكػمكؿ، )المعرني (
كدػك مػا ييع لػر هنػب ، كر ما  عض الاكانب األخرل مف الحيػاة العامػ ، كر ما االهمهللاد ،ال يا  

كمثؿ دذة الرؤي  ملػـز الهللػمت  كػأف الماػاالت األخػرل  ،هف الدكل نهللؿ الديف "أحيانان  ع ارة 
ن ػاني  كر مػا دينيػ ، مف الحيػاة  ، مػا أن ػا ال من ػر  اللػركرة كاػكد مطليػات ك ليػات أخبلهيػ  كا 

 مػػا أن ػػا ، كلػػذا ال ممئػػرع هن ػا منظكمػػ  معرنيػػ  أك أخبلهيػ ، (ُ)كراليػػات كميمانيزييػا أك كاػكد مػػا
 (ِ)"رؤي  محددة لئلن اف.

 ن ػػج حيػػامم مػػادم م ػػٌكف نمياػػ  لنمػػك":  تعريةةف محمةةد ميةةدي شةةما الةةدين العممانيةة  ىةةي - ز
 (ّ)"الئل ئات المادي  البلديني .

االهمهللػػػار هلػػذ العيػػػؿ اإلن ػػػانم نػػػم إدراؾ ":  تعريةةةف محمةةةد إبةةةراىيم مبةةةر ك لمعممانيةةة  ىةةةي - ض
 (ْ)."الحيييػ  كمهللػريؼ كؤكف الحياة

الحيػػاة هلػػذ غيػػر الػػديف  ػػكاء  الن ػػ   لؤلمػػ  أك  امػػ إه":  تعريةةف سةةفر الحةة الي لمعممانيةة  ىةةي - ح
 (ٓ)."للئرد

مػػػػػف خػػػػػبلؿ العػػػػػرض المميػػػػػدـ للمعريئػػػػػات االهللػػػػػطبلحي  للعلمانيػػػػػ  مػػػػػف المنظػػػػػكر العلمػػػػػانم 
 : نم المعريئات  ن م نم المنظكريفممئؽ هلي ا م أاد أف دناؾ هناهللر اإل بلمكالمنظكر 

 كأم حياة غير الحياة ، كالميمانيزيياميكـ هلذ منحي  أمكر الغيب ، رؤي  مادي  للحياة
 .الدنيا

 كالػػػػدهكة إلػػػػذ العيبلنيػػػػ  ، كاالحم ػػػػاـ للعيػػػػؿ، نػػػػزع اليدا ػػػػ  هػػػػف الميػػػػدس ميػػػػـك هلػػػػذ
 .المطلي  كالن  ي  المطلي 

 لغػاؤة ممامػان مػف ، كهف ال يا    ػؿ هػف الحيػاة ،نهللؿ الديف هف الدكل  ميكـ هلذ كا 
 .المنظكم  المعرني  كال لك ي 

                                                 

 .ََُْ/ ِ، المعاـ الك يطالميمانيزييا: ما كراء الط يع ، انظر:  (ُ)

 . َُِ-ُُٗ( العلماني  محت الما ر، ِ)

ـ، َُٖٗ-دػػََُْم للدرا ػات كاأل حػاث،  يػركت، اإل بلم، المر ز ُ( العلماني ، محمد م دم كمس الديف، طّ)
ٕ. 

 .ِٗـ، َُٗٗ-دػَُُْ دكف  لد نكر،، دار ثا ت، ُ( هلمانيكف أـ ملحدكف، محمد إ راديـ م ركؾ، طْ)

 ػدكف   ػدكف  لػد نكػر، عػ ، دار ال اػرة،،  ػئر  ػف ه ػد الػرحمف الحػكالم،  ػدكف رهػـ ط نكأم ا كمطكردا ( العلماني ٓ)
 .ِْماريخ نكر، 



 

ُِ 

 

ممامع كممئرؽ نػم مئ ػـك العلمانيػ   ح ػب العمػر الزمنػم  العناهللر ال ا ي  أف ما أننا ناد 
حيػػػػث ممػػػػدرج العلمانيػػػػ  نػػػػم  ػػػػث  ػػػػمكم ا كانحرانام ػػػػا  ح ػػػػب ط يعػػػػ  ، للغػػػػزك العلمػػػػانم للماممػػػػع

 الماممعات المم غزم ا العلماني . 

 خطػكات  كل ن ا مريد أف مهللؿ إلػذ دػدن ا ،نالعلماني  ددن ا الن الم دك اليلاء هلذ الديف
لذلؾ اخملؼ مئ ـك العلماني   ح ب مراحػؿ غػزك العلمانيػ   ،دا للديفؤ حمذ ال ين كؼ هدا  مدرياي 

نناددا أحيانان مم مر  الديف نممارس  عض كعالرة أماـ اإلهبلـ مف أاػؿ أف ، ةل ؿ ماممع هلذ حد
 . ـإلذ هيكل ك ماد ل ا طرييان إلذ هلكب الم لميف

دهم أف العلماني  دم المأكيؿ الحيييم كالئ ـ العلمم للػديف  مػا  ؿ ناد مف العلمانييف مف ي
كأحيانان ناددا ماادر  عداكم ا كمنادلم ا للديف كالدهكة إلذ هزلب هف  ( ُ)زهـ نهللر حامد أ ك زيد.

دذا دك ، كهيش الحياة الحالرة   ؿ مبلذدا كهدـ االلمئات إلذ المعاليـ الديني ، اميع نكاحم الحياة
 كالن الم الذم م عذ للكهللكؿ إليب.ي  األ ا م ددؼ العلمان
 

 :   لخ   ا
مف خبلؿ العرض ال ا ؽ لمعريئات العلماني  نم اللغػ  كاالهللػطبلح يم ػيف أف العلمانيػ  دػم 

إلػذ االدممػاـ  الحيػاة  ،كال ػعم ل ػا ،ي عذ لهللرؼ الناس هف االدمماـ  اآلخرة، مكاب دنيكم محض
ثػػرة نػػم ددايػػ  النػػاس لخيػػر أك ، مػػاف  ػػاهلل هػػز كاػػؿ كاليػػـك اآلخػػر مػػا أن ػػا ميلػػؿ مػػف هيمػػ  اإلي، الػػدنيا

 ك عادم ـ نم اآلخرة.  ،الحياة الدنيا

ف إحيػػث ، ماإل ػػبلمهػػف المئ ػػـك الحيييػػم للػػديف  ان خطيػػر  ان كدػػذا المكاػػب الئ ػػرم يمثػػؿ انحرانػػ
دم مزره  ك ، نالدنيا خادم  للديف، هالم  هلذ الكهللؿ كليس الئهللؿ اإل بلـهبله  الديف  الدنيا نم 

هػاؿ ، نبل  د مف م خير الدنيا لما نيب خيػر اآلخػرة المػم دػم الميػر الحيييػم، كممر إلذ مير، اآلخرة
َ اْبَتِغ ِفيَما آَتاَك المَُّو الدَّاَر اْْلِخَرَة َ ال تَةْنَا َنِ ةيَبَك ِمةَن الةُدْنَيا َ َأْحِسةْن َكَمةا َأْحَسةَن :  معالذ

ناآلي  ني ػا  (ٕٕ:  )اليهللص َفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ المََّو ال ُيِحُب اْلُمْفِسِدينَ المَُّو ِإَلْيَك َ ال َتْبِغ الْ 
لك طم لئل بلـ إلذ الدنيكي  كدذا مطرؼ كانحراؼ هف المن ج ال  للرد هلذ العلماني  المم مدهك دال

 .معالذ ف كاء اهللك نمناكؿ نم الئهللؿ اليادـ انحرانات الئ ر العلمانم  المئهلليؿ إ،  ما  ينمب اآلي 

                                                 

 .ْٔـ، ُْٗٗ-دػُُْْ،  ينا للنكر، مهللر، ِ( انظر : نيد الخطاب الدينم، نهللر حامد أ ك زيد، طُ)



 

ِِ 

 

 
 
 
 
 
 

 الف ل األ ل
 انحرافات الفكر العمماني  آثاره

 
 .انحرافات الفكر العمماني:  المبحث األ ل

 :   فيو مطمبان
 االنحراف العددي.:  المطمب األ ل
 االنحراف التشريعي.:  المطمب الثاني

 .آثار العمماني  عمى الفرد  المجتمع:  المبحث الثاني
 :   فيو مطمبان
 .آثارىا عمى الفرد:  المطمب األ ل
 .آثارىا عمى المجتمع:  المطمب الثاني



 

ِّ 

 

 المبحث األ ل
 انحرافات الفكر العمماني

 

نعػػف أ ػػػم ، يكلػػػد هلي ػػا  ػػؿ مكلػػػكد المػػم هييػػػدة الئطػػرة،  العييػػدة الهللػػاني  اإل ػػػبلـليػػد اػػاء 
(ُ)دريرة

 ر كؿ اهلل هاؿ:  هنب هاؿ  :" ََداِنوِ ُكُل َمْ ُل ٍد ُي َلُد َعم رَاِنوِ  ،ى اْلِفْطَرِة َفَاَبَ اُه ُيَي ِّ  ،َأْ  ُيَن ِّ
َساِنوِ    (ٕ)".َأْ  ُيَمجِّ

هييػػدة مملػػمف الحيػػالؽ ال  ػػرل نػػم دػػذا ال ػػكف كميػػـك هلػػذ أ ػػاس كػػ ادة أف ال إلػػب إال اهلل 
 ب،كال مػػ ،كالمبلل ػػ ،  اإليمػػاف  ػػاهلل، كأف محمػػدان ر ػػكؿ اهلل كمػػا يمئػػرع هن ػػا مػػف أر ػػاف كميملػػيات

كالنظػػػرة ال ليػػػ  ل ػػػذا الكاػػػكد كخاليػػػب ، كاليلػػػاء كاليػػػدر خيػػػرة ككػػػرة مػػػف اهلل، كاليػػػـك اآلخػػػر، كالر ػػػؿ
 ػؿه مم امػؿ هييػدة مهللػدؽ  اإل ػبلـن، ككظيئ  اإلن اف الذم خليب اهلل ك رمب نػم دػذا ال ػكف، العظيـ

  يحػػم ـ إلي ػػا ككػػريع، كمطمػػلف إلي ػػا اليلػػكب كم ػػكف ييينػػا هنػػد أهللػػحا  ا ال ريػػب ني ػػا،   ػػا النئػػكس
نػػديف اهلل  ػػؿه ، هبلهػػام ـ مػػع  علػػ ـ الػػ عض نػػم ك ػػذلؾ، النػػاس نػػم هبلهػػام ـ الركحيػػ  مػػع خػػالي ـ

  .حياةو  كمن جي  ،مم امؿ ه ادةه 

، كاكانػػػػػب كأنظمػػػػػ  الحيػػػػػاة الئرديػػػػػ  كالاماهيػػػػػ  ثر نػػػػػم اميػػػػػع كػػػػػؤكفؤ نالعييػػػػػدة ال ػػػػػد أف مػػػػػ
ن ػػؿ دػػذة الاكانػػب  مامكه ػػا ، حيػػ  كالماديػػ الرك ك ، كاالامماهيػػ ، كال يا ػػي ، كالمكػػريعي ، األخبلهيػػ 

ألم  أك هػزؿو  كأم نهللػؿو ، من ػا هػف اآلخػر م كف  بلن منٌ يان مم امبلن ممرا طان ال يم ف هزؿ أم اػزءو 
 ئ ر العلمانم.كدذا ما نادة نم ال، هف هيالد ككرالع الديف خطيرةو  ازء يؤدم إلذ انحراناتو 

                                                 

ثػـ  ( ه د الرحمف  ػف هللػخر الدك ػم أ ػك دريػرة دػك مكػ كر   نيمػب، أ ػلـ هػاـ الخي ػر ككػ ددا مػع ر ػكؿ اهلل ُ)
 ػالحرص هلػذ العلػـ  ، كػ د لػب ر ػكؿ اهلل    ر   يد الن ػم  اب ر كؿ اهلل لزمب، ك اف مف أحئظ أهللح

كالحديث،   ف المدين  ك مػكنذ   ػا  ػن  م ػع كخم ػيف كدػك ا ػف ثمػاف ك ػ عيف. انظػر : اال ػميعاب نػم معرنػ  
-ّْٕ/ِـ، ََِِ-دػػػُِّْل نػػاف،  –دار الئ ػػر،  يػػركت  ،ُيك ػػؼ  ػػف ه ػػد ال ػػر اليرط ػػم، طاألهللػػحاب، 

ْٕٕ. 

(، مك ػػكه  ُّٗٓ( أخراػػب ال خػػارم،  مػػاب الانػػالز،  ػػاب : إذا أ ػػلـ الهللػػ م نمػػات، دػػؿ يهللػػلذ هليػػب، حػػديث )ِ)
، دار ال ػبلـ، الريػاض، ّالحديث الكريؼ ال مب ال م ، إكراؼ كمرااع  : هللال   ف ه د العزيز آؿ الكيخ، ط

 . َُٔـ، َََِ-دػُُِْ



 

ِْ 

 

   . العمماني في الفكر االنحراف العددي:  المطمب األ ل
مػػػػانم هنػػػػد األكػػػػخاص الػػػػذيف يم نػػػػكف العلمانيػػػػ  لنػػػػم الئ ػػػػر الع العيالديػػػػ  االنحرانػػػػاتم ػػػػرز 

أك ياحػد ر ػالمب ، ياحػد كاػكد اهلليػرنض الػديف  ليػان ػ الكيكهي ػػ ك ئ كم ا الكامؿ أك الكا ػع الػذم  م
اـز الذاميػػ  للئ ػػر مػػف اللػػك  الئ ػػـ ال يعم ػػركل ػػف دػػذا ، أك ياحػػد الح ػػاب كالعيػػاب نػػم اآلخػػرة، ككحيػػب

 .نحك ال ئريار  هللكرةالعلمانم  ك ؿ هاـ ك  ؿ  الئ ر رغـ أف، العلمانم

دم نػػػم يػػػماحػػػد الاانػػػب الع الالمػػػم   مئ كم ػػػا اللػػػيؽالازليػػػ  أك العلمانيػػػ   العلمانيػػػ أمػػػا 
رنض مػ، أك  بلميػان إيماننػا نظرينػا  كال من ر هلػذ النػاس أف يؤمنػكا  ػاهلل كر ػكلب كاليػكـ اآلخػر، اإل بلـ

كمنادم  عزؿ الديف هػف ، من ر مدخؿ الديف نم كؤكف الدنيان م  دذا اإليمافم ملزمات كميمليات 
، نيطألف اإللحاد هنددـ يطلؽ هلذ إن ار كاكد اهلل   كدذا نم مئ كـ ال عض ال يعنم إلحادان ، الدنيا

 (ُ).االنحػػراؼكالميػػؿ إلػػذ الاػػكر ك ، اليهللػػدالعػػدكؿ هػػف  كدػػكلغػػ  الكدػػذا مخػػالؼ ألهللػػؿ اإللحػػاد نػػم 
 :  نيما يلم هللكر االنحراؼ العيدم هند العلماني   رزأ اماؿ   ك أهكـ

 :  نحراف عن أركان اإليماناال :  أ الً 
ك ػػاف هليػػب  ، ك ػػن  ر ػػكلب  ،ع هللػػاح ب دػػك مػػا  ينػػب اهلل نػػم  ما ػػبإف اإليمػػاف الػػذم ينئػػ

 . لؼ األم 

لمانيػ  مػف معميػدات أك كػعالر أك أما االنحراؼ هف العييدة الهللػحيح  الػذم انزليػت إليػب الع
ثـ ه ئكا هلذ ممار م ا كن  كدا إلذ اإليمػاف كدػم مػف الػديف ، منادج اهللطلحكا هلي ا كا مح نكدا

 .نبل معد إيمانان ،  راء

كمكاالة ، كاالنيياد لب  الطاه ، ناإليماف الهللحي  دك الذم ييكـ هلذ اال م بلـ هلل  المكحيد
 اإل بلـكأر اف ، دذا اال م بلـ ال يمحيؽ إال  مط يؽ أهللكؿ اإليمافك ، كمعاداة المكر يف، الم لميف

الذم يركيب ا ػف همػر الن م حديث المم ااءت نم 
 : هػاؿ  هػف أ يػب همػر  ػف الخطػاب (ٕ) 

                                                 

ـ، ُْٗٗ-دػػػػُُْْ، دار الهللػػػحكة، اليػػػادرة، ِليرلػػػاكم، طكالعلمانيػػػ  كا ػػػان لكاػػػب، يك ػػػؼ ا اإل ػػػبلـ( انظػػػر : ُ)
،  العلماني  كثماردا الخ يث ، محمد كا ر الكريؼ، ميػديـ ه ػد اهلل الا ػريف،  ػدكف رهػـ ط عػ ،  َُٗ، َُٔ، ِٕ

 . ٖـ، ُُٗٗ-دػُُُْ دكف دار نكر، م  ، 

لـ مػػع أ يػػب كدػػك هللػػغير لػػـ ي لػػ  ( ه ػد اهلل  ػػف همػػرك  ػػف الخطػػاب  ػػف نئيػؿ اليركػػذ العػػدكل أ ػػك ه ػػد الػػرحمف، أ ػِ)
كديد المحرل كاالحمياط نذ نمكاة هلذ   الحلـ،  اف مف أدؿ الكرع كالعلـ ك اف  ثير االم اع آلثار ر كؿ اهلل 

يػػـك أحػػد لهللػػغر  ػػنب، كأاػػازة يػػـك الخنػػدؽ كدػػك ا ػػف خمػػس هكػػرة، كلػػـ لػػـ  ، ردة الن ػػم  ه ػػد ر ػػكؿ اهلل 
ه د اهلل راؿ هللال  لك  ػاف ييػـك مػف الليػؿ، نمػا مػرؾ  ؿ هنب الن م يمخلؼ  عددا هف أم غزكة أك  ري ، ها

 .ٗٔٓ/ُ عددا هياـ الليؿ، مات  م    ن  ثبلث ك  عيف، انظر : اال ميعاب نم معرن  األهللحاب، 



 

ِٓ 

 

ػؿه كىػًديدي  ىيىػاًض الثُيىػاًب كىػًديدي  ىػكىاًد الكلػعىًر  إذ طلػع هلينػا، ذات يػكـ : ر ػكؿ اهلل نحف هند ينا " رىاي
لىسى ًإلىذ النلً ُذ الى  ملذ اى ده حى لىٍيًب أىثىري ال لئىًر كىالى يىٍعًرنيبي ًمنلا أىحى ػعى  ييرىل هى ٍ  ىمىٍيًب كىكىلى ٍ  ىمىٍيًب ًإلىذ ري نىأىٍ نىدى ري

ػًف  ملدي أىٍخً ٍرًنذ هى هىاؿى يىا ميحى لىذ نىًخذىٍيًب كى َأْن َتْشةَيَد َأْن   ماإلسة":  . نىيىػاؿى رى يػكؿي الللػًب اإل ػبلـ ىئلٍيًب هى
َ َة َ ُتْؤِتَى ال ََّكاَة َ َتُ  َم َرَمَضةاَن  َ  َتُحةجَّ اْلَبْيةَت ِإِن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َ َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُس ُل المَِّو َ ُتِديَم ال َّ

ُيَ ةدُِّقُو. َقةاَل َفةَاْخِبْرِنى َعةِن اإِليَمةاِن. َ ةَدْقَت. َقةاَل َفَعِجْبَنةا َلةُو َيْسةاَُلُو  َ :  اْسَتَطْعَت ِإَلْيِو َسِبيً . َقال
 (ُ)".َأْن ُتْؤِمَن ِبالمَِّو َ َمَ ِئَكِتِو َ ُكُتِبِو َ ُرُسِمِو َ اْلَيْ ِم اْلِخِر َ ُتْؤِمَن ِباْلَدَدِر َخْيرِِه َ َشرِّهِ ":  َقالَ 

 محيػػػؽه ، رةكػػػامؿ ألمػػػكر الػػػدنيا كاآلخػػػ الػػػديف الهللػػػحي  الػػػذم نػػػديف  ػػػب هلل هػػػز كاػػػؿ ديػػػفه  إف
ال منئهللػؿ نيػب ، نظػاـ حيػاة مم امػؿ، لمهللال  الئرد كالاماه  يامػع  ػيف الكػريع  كالعييػدة كاألخػبلؽ

 ك ذلؾ هبله  اإلن اف  أخيب اإلن اف. ، ن ك ينظـ هبله  اإلن اف  ر ب، العبله   يف اهلل كه ادة

هللػػحيح   ػػػؿ العييػػدة ال  عيػػدة هػػف أهللػػكؿأمػػا الئ ػػر العلمػػانم المنحػػرؼ نييػػكـ هلػػذ أر ػػاف 
 :  كدذة األر اف هلذ الكاب المالم،  اممناهض مع
كحهللر الديف نم  عػض الممار ػات ، كههللر االدمماـ هلي ا نيط ،العمؿ للحياة الدنيا:  الر ف األكؿ

أمػػا الحيػػاة اآلخػػرة ، منظػػيـ الحيػػاة العامػػ أف يمػػدخؿ نػػم  نلػػيس لػػب، الكخهللػػيل  لئلن ػػاف
اعػؿ العمػؿ أف يي أك ، مػأثير نػم الحيػاة الػدنيا مي أغي م ال ياب أف ي كف ل ػا  أمره  ن م

 نم الحياة الدنيا ا معدادان ل ا.
  ناء منظكم  العلـ كاألخبلؽ كالئ ر كالثيان   عيدان هف معاليػـ أُم ديف. :  الر ف الثانم
 (ِ)ات كمكريعات هلذ أ اس غير دينم. يا امخاذ :  الر ف الثالث

 :  ميـك هلي ا العلماني  يم يفمف خبلؿ العرض ال ا ؽ لؤلر اف المم 
، منػػػاهض دػػػذة األر ػػػاف مػػػع الػػػديف كالعييػػػدة الهللػػػحيح  المػػػم ما ػػػد نظػػػرة اإلن ػػػاف ال ليػػػ  للكاػػػكد -

 .كالغيب كالك ادة ،كالدنيا كاآلخرة ،كمكهئب مف الخلؽ كالخالؽ
                                                 

مك ػػػكه  الحػػػديث  كاإلح ػػػاف، الحػػػديث األكؿ، اإل ػػػبلـ( أخراػػػب م ػػػلـ،  مػػػاب : اإليمػػػاف،  ػػػاب :  يػػػاف اإليمػػػاف ك ُ)
، دار ال ػػػػبلـ، الريػػػػاض، ّمػػػػب ال ػػػػم ، إكػػػػراؼ كمرااعػػػػ  : هللػػػػال   ػػػػف ه ػػػػد العزيػػػػز آؿ الكػػػػيخ، طالكػػػػريؼ ال 

 .ُٖٔـ، َََِ-دػُُِْ

 عنكاف : ال ياف لخطػر األحػزاب العلمانيػ  كاللي راليػ  هلػذ  الدكلي  )اإلنمرنت( المعلكمات ك    هلذ نظر : مياؿا( ِ)
مػػػػػػػاريخ  ، مكهػػػػػػػع الكػػػػػػيخ حامػػػػػػػد ه ػػػػػػد اهلل العلػػػػػػػم،الػػػػػػديف كاألخػػػػػػػبلؽ ككػػػػػػريع  اليػػػػػػػرآف، حامػػػػػػد ه ػػػػػػػد اهلل العلػػػػػػم

لعلمانيػػ ، اللي راليػػ ، الديميراطيػػ ، الدكلػػ  المدنيػػ  نػػم ميػػزاف ، اwww. Alali.net  ـ،ََِٗ/ّ/ِْاالهم ػػاس
، هػػدـ لػػب : محمػػد نعػػيـ ، اللانػػ  العلميػػ   امعيػػ  المرميػػؿ، محػػت إكػػراؼ : محمػػد ه ػػد العزيػػز أ ػػك الناػػااإل ػػبلـ

، مػػػػػػػاريخ .  مػػػػػػػاب هلػػػػػػػذ مكهػػػػػػػع امعيػػػػػػػ  المرميػػػػػػػؿَُ ،نكػػػػػػػر  ػػػػػػػدكف مػػػػػػػاريخ، نكػػػػػػػر،  ػػػػػػػدكف دار ّال ػػػػػػػاهم، ط
  www.al-tarteel.com ـ،َُُِ/ِ/ِٖاالهم اس
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كيعميػد أف الػػديف ،   مػا يم ػيف أف العلمػػانم يعميػد أنػػب غيػر ملػػـز  اميػع مػا اػػاء هػف الر ػػكؿ  -
نالعلمػانم يم نػب أف يخمػار مػف أح ػاـ الػديف مػا يكػاء كيػدع مػا ، يس كػامبلن ل ػؿ منػاحم الحيػاةل

  (ُ).كممخذان إل ب دكاة، مم عان نم ذلؾ المنئع  الكخهللي ، يكاء

  : رفض أل ىي  اهلل في شؤ ن الحياة:  ثانياً  
 :يني ـ إلذ ه ميف ممبلزميفإف مكحيد األلكدي   ما ه مب  عض ال لؼ 

مح ػيـ ك  ،  مػاؿ الخلػكع كالطاهػ إنػراد اهلل  كدػك :(الحاكمي ) ت حيد الطاع   االتباعاأل ل:  الدسم
، كالي كؿ الماـ ل ؿ ما ااء  ب ن م هلللذ اهلل هليب ك لـ ، كال راءة مف  ؿ ما يمنانذ مػع كرهب كحدة

  .ذلؾ مف األدكاء ال كري 
حػػج راد اهلل  الكػػعالر المع ديػػ   الهللػػبلة كالإنػػ كدػػك :) العبةةادة(ت حيةةد اإلرادة  الد ةةد الدسةةم الثةةاني: 

 (ِ)كغيردا.كالدهاء كالنذر كالذ   

لذ دذيف  ُقةْل ِإنَِّنةي َىةَداِني َربِّةي ِإَلةى ِ ةَراٍط ُمْسةَتِديٍم ِديًنةا  :يكير هكلب معالذ الي ميفكا 
َ ةَ ِتي َ ُنُسةِكي َ َمْحَيةاَي َ َمَمةاِتي  ِقَيًما مِّمََّ  ِإْبَراِىيَم َحِنيًفا َ َما َكاَن ِمَن اْلُمْشةِرِكيَن   ُقةْل ِإنَّ 

ُل اْلُمْسِمِمينَ     (ُّٔ-ُُٔ)األنعاـ: هلِل َربِّ اْلَعاَلِميَن  اَل َشِريَك َلُو َ ِبَلِلَك ُأِمْرُت َ َأَنا َأ َّ

ناآليػػ  األكلػػذ مكػػير إلػػذ مكحيػػد الطاهػػ  كاالم ػػاع، نػػبل يمليػػذ ال ػػدل إال مػػف اهلل، كاآليمػػاف  "
هػز -ا مكيراف إلػذ مكحيػد اإلرادة كاليهللػد، نػبل يمكاػب  األهمػاؿ إال إلػذ اهلل. ناالنييػاد هلل اللماف  عدد

كمهللػدييب كل نػب رنػض  -هػز كاػؿ-كالمزاـ طاهمب دك أحد ر نم الع ادة، نمف زهػـ حػب اهلل  -كاؿ
هلل  ػب الطاه  لب كأ ػم االنييػاد ألمػرة، كر ػـ لنئ ػب طريينػا آخػر ملػادطا للهللػراط الم ػمييـ الػذم أمػر ا

 (ّ)".ملػطردنا نيػد  ئػر  ألكديػ  اهلل هليػب، كاعػؿ نئ ػب نػدطا للػذم خليػب كامخذ ذلؾ من اا ثا منا كديػدننا
لىً يلػػً  ن أىٍم : ًمػػٍثبلن ًنػػم ًه ىادىمًػػًب أىٍك  -أىٍف يىٍاعىػػؿى ًلللػػًب نًػػدطا  " : مػػا كلػػحب ا ػػف ميميػػ  دػػكالُكػػٍرؾي ًنػػم اإٍلً

ٍكًنًب أىكٍ  اًلًب أىٍك إنىا ىًمًب نى ىذىا ديكى الُكٍرؾي اللػًذم الى يىٍغًئػريةي الللػ مىحى لًمًب أىٍك خى . هىػاؿى مىعىػالىذ : بي إالل ً الملٍك ىػً  ًمٍنػبي رىاى
  َُقْل ِلمَِّليَن َكَفُر ا إْن َيْنَتُي ا ُيْغَفْر َلُيْم َما َقْد َسَمف  لىٍيًب ػكىدىذىا ديكى اللًذم هىامىؿى هى للذ رى يكؿي الللًب هللى

لى  ـٍ أىٍكرى يكا ًنم اإٍلً للـى ميٍكًرً م اٍلعىرىًب أًلىنل ي لىٍيًب كى ى ِمةَن النَّةاِا َمةْن َيتَِّخةُل  َ   :ً يلً  هىاؿى الللػبي مىعىػالىذالللبي هى
َمةا َنْعُبةُدُىْم إالَّ  اآٍليىػ ى   ِمْن ُد ِن المَِّو َأْنَداًدا ُيِحُب َنُيْم َكُحةبِّ المَّةِو َ الَّةِليَن آَمُنة ا َأَشةُد ُحبلةا ِلمَّةوِ 

                                                 

، حامػد ه ػد اهلل : ال ياف لخطػر األحػزاب العلمانيػ  عنكاف  الدكلي  )اإلنمرنت( المعلكمات ك    هلذ نظر : مياؿا( ُ)
 www. Alali.net  ـ،ََِٗ/ّ/ِْهم اسماريخ اال العلم، مكهع الكيخ حامد ه د اهلل العلم،

 .َٗٓ، نكأم ا كمطكردا العلماني نظر : ا( ِ)
-دػػػػُِْٕ  ػػػدكف دار نكػػػر،  ػػػدكف  لػػػد نكػػػر، ،ُمػػػف العلمانيػػػ ، هللػػػبلح الهللػػػاكم، ط اإل ػػػبلـ( انظػػػر : مكهػػػؼ ّ)

 www.assawy.com ـ،َُُِ/ِ/ُٖ، ماريخ االهم اس،  ماب هلذ مكهع المؤلؼُِـ، ََِٔ

http://www.assawy.com/
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ُب َنا إَلى المَِّو ُ ْلَفى   :اؿى مىعىالىذهكى  َأَجَعَل اْْلِلَيَ  إَلًيا َ اِحًدا إنَّ َىَلا َلَشْيٌء ُعَجابٌ   اآٍليى ى   ِلُيَدرِّ
  َأْلِدَيا ِفي َجَينََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد -  إلىذ هىٍكًلًب-   َالمَِّو إَلًيا آَخةَر َفَاْلِدَيةاُه ِفةي  الَِّلي َجَعَل َمع

  .(ُ)" اْلَعَلاِب الشَِّديِد 
مػػرنض طاهػػ  اهلل كمػػأ ذ االنييػػاد ألمػػرة، كماعػػؿ ن ردػػا نػػدطا هلل  هنػػدماالعلمانيػػ   بمئعلػػ دػػذا مػػا

هػػز كاػػؿ كمر ػػـ ل ػػا طريينػػا آخػػر ملػػادطا للهللػػراط الم ػػمييـ الػػذم أمػػر اهلل. ن ػػم مػػرنض ألكديػػ  اهلل 
كػػػؤكف الحيػػػاة، أك نػػػم  عػػػض كػػػؤكف الحيػػػاة، كمػػػدهك إلػػػذ االممنػػػاع هػػػف مط يػػػؽ كػػػرالع  معػػػالذ نػػػم

اإل بلـ، نم ال يا   كالح ػـ كاالهمهللػاد، كمط يػؽ الحػدكد كالعيك ػات الكػرهي ، ك ػذلؾ االممنػاع هػف 
محريـ الر ا نم ال نكؾ كالمعامبلت المالي ، كغيػر ذلػؾ مػف االنحرانػات المكػريعي  المػم  ػنعرج هلي ػا 

  (ِ)لمطلب الثانم مف دذا الم حث.نم ا

ػػاًمـو  ػػًدُل ٍ ػػًف حى ػػٍف هى ٍنػػبي هىػػاؿى  (ّ)هى ًلػػذى الللػػبي هى ًنػػذ  -هللػػلذ اهلل هليػػب ك ػػلـ-أىمىٍيػػتي النل ًػػذل  : "رى كى
ًليبه ًمٍف ذىدىبو هىاؿى نى ىًمٍعميبي يىييكؿي  هىػاؿى   ِن المَّوِ اتََّخُل ا َأْحَباَرُىْم َ ُرْىَباَنُيْم َأْرَباًبا ِمْن دُ : هينيًيذ هللى

. هىػاؿى  ـٍ ـٍ يى يكنيػكا يىٍع يػديكنى ي ـٍ لىػ ـى الللػبي نىيىٍ ػمىًحلُّكنىبي  : "هيٍلتي يىا رى يكؿى الللًب ًإنل يػ ػرل ػا حى ـٍ مى لىً ػٍف ييًحلُّػكفى لى يػ ػٍؿ كى أىاى
ُرميكنىبي  ؿل الللبي نىييحى ا أىحى ـٍ مى لىٍيً  ُرميكفى هى ييحى  .(ْ) " لى يٍـ  نىًمٍلؾى ًه ىادىمي يـٍ  كى

ي ػيف إكػراؾ اليػـك نػم ه ادة األح ار كالرد اف  طاهم ـ نم معهللي  اهلل  نيد ن ر الن م  "
يع، ك ذلؾ نيلكا نم المحليؿ كالمحريـ  ناءن هلذ إهراردـ ل ـ  حؽ المكر  ـمكحيد األلكدي ، إذا أطاهكد

  (ٓ)"مكحيد األلكدي .

                                                 

 .ُٗ/ُ مامكع الئماكل، (ُ)
 مف دذا ال حث. َْهللئح  نظر : ا( ِ)

هػدـ هليػب مػا  هنػدمالعمػر  ػف الخطػاب هػدم هػاؿ ، ي نذ أ ا طريػؼ ،هدل  ف حامـ  ف ه د اهلل الطالذ م اارل(ّ)
 ػػلـ هللػػده   يػػؼ ال أهرنػػؾ كأكؿ هللػػده   يلػػت كاػػب ر ػػكؿ اهلل هللػػلذ اهلل هليػػب ك  همػػر: نيػػاؿ ،؟أظنػػؾ معرننػػذ

انظػػػػر :  ف.مػػػػات  ال كنػػػػ   ػػػػن   ػػػػ ع ك ػػػػمي طػػػػذ أهرنػػػػؾ آمنػػػػت إذ  ئػػػػركا كأه لػػػػت إذ أد ػػػػركا ككنيػػػػت إذ غػػػػدركا 
 .ُٕٕ/ُاال ميعاب نم معرن  األهللحاب، 

 حيدر أ اد، مالس دالرة المعارؼ، ُط، ال ي يم  ف الح يف ، أحمدل نف ال  رلركاة ال ي يم نم  ننب، ا (ْ)
، كالحديث ح نب ا ف ميمي  نم مامكع الئماكل ) ُُٔ/َُ(، َِْٕٖحديث )ـ، ُِٔٗ -دػ ُّْْ ال ند، 

، الم مب اإل بلمم،  يركت، ْط(، كاألل انم نم غاي  المراـ نم مخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ، ٕٔ/ٕ
 .َِ، ُْٗٗ -دػُُْْ

منكػكرة، اامعػ  أـ  ي ، محمد  ف حار اليرنم، ر ال  ماا مير غيػراإل بلمنم لكء العييدة المكريع الكلعم ( ٓ)
 .ٖٖ، ََِِ-دػُِّْاليرل  لي  الدهكة كأهللكؿ الديف
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ناإللػب  ناف: إخبلص الع ػادة، كاإلنػراد  الطاهػ ، ناأللكدي  المم ي محي ا اهلل دكف  كاة ل ا ر 
دك المع كد المطاع الذم ال ي محؽ الع ادة إال دك كال طاه  ألحد إال طاهمػب  ما ييكؿ ا ف ميمي : "

   (ُ)".كدك ين خ ما ين خب مف كرهب كليس لغيرة أف ين خ كرهب

  : اهلل ب بيتور  منا ع  اهلل ع   جل فيًا : لثثا
 يػػ  يعنػػم االهميػاد الاػػاـز  ػػأف اهلل رب  ػؿ كػػمء كخاليػػب كملي ػب كرازهػػب كدػػك إف مكحيػد الر ك 

المحػػم المميػػت، النػػانع اللػػار، المػػد ر ألمػػر ه ػػادة، اليػػالـ هلػػذ إهللػػبلح ـ، ك ػػؿ مػػا نػػم ال ػػماكات 
 (ِ)األرض محت مهللرنب كه رة كمد يرة.

مد ير ال كنم نح ب  ؿ هبل  الخلؽ كالإنراد اهلل اؿ ك  "نحييي  اإلهرار  الر ك ي  ال مممثؿ نم
مممد لمكمؿ إنرادة معالذ  األمر كاليلاء الكرهم  كذلؾ ألف المنازه  نم األمػر الكػرهم  المنازهػ  

ن ما أف الخلؽ مف خهللالص اهلل كحدة ن ذلؾ األمػر لػب كحػدة، كمػف "، (ٖ)نم األمر ال كنم كال نرؽ"
مػػع اهلل أحػػدان يحػػؽ لػػب أف يػػػأمر  ك ػػػذلؾ مػػف ادهػػذ أف ،ادهػػذ أف لل ػػكف خاليػػان غيػػر اهلل نيػػد أكػػرؾ

نحييي  الرلا  اهلل ر ان مممثؿ نم اإلهرار  األمر  ي ميب : ال ػكنم  ،كين ذ دكف إذنب معالذ نيد أكرؾ
كالكرهم هلل هز كاؿ كأف يير لب  المئرد نم  لي ما نيرلػذ  كػرهب  مػا يرلػذ  يػدرة، كي ػ ف إلػذ 

 (ْ)مد يرة الكرهم  ما ي  ف إلذ مد يرة ال كنم".

كدػػذا مػػا مػػأ ذ العلمانيػػ  ال ػػ كف كالرلػػا لػػب، نمػػدهم أف ال  يا ػػ  نػػم الػػديف كال ديػػف نػػػم 
ال يا ػػ !، كدػػم  ػػذلؾ منحػػرؼ هػػف مكحيػػد الر ك يػػ  الػػذم يعنػػم أف ال ػػيادة العليػػا كالمكػػريع المطلػػؽ، 

حبلؿ الحبلؿ، كمحريـ الحراـ ال ي كف إال هلل، نالحا ـ لاميع أنعاؿ الم لئػيف دػك اهلل   -اػؿهػز ك -كا 
ِإِن اْلُحْكةةُم ِإالَّ هلِل َأَمةةَر َأالَّ َتْعُبةةُد ا ِإالَّ كدػػك كحػػدة مهللػػدر اميػػع األح ػػاـ الكػػرهي   هػػاؿ معػػالذ : 

َف  َ َربَِّك ال ُيْؤِمُن َن َحتَّى ُيَحكُِّم َك ِفيَمةا َشةَجَر َبْيةَنُيْم كهاؿ هز كاؿ :  (َْ)يك ؼ :  ِإيَّاهُ 
ةةا َقَضةةْيَت َ ُيَسةةمُِّم ا َتْسةةِميماً ثُةةمَّ ال َيِجةةُد ا ِفةةي َأْنُفِسةةيِ  ، كييػػكؿ م ػػارؾ (ٓٔ)الن ػػاء :  ْم َحَرجةةًا ِممَّ

                                                 

 هلػػػم  ػػػيد هللػػػ   المػػػدنم ؽيػػػحي، مأحمػػػد  ػػػف ه ػػػد الحلػػػيـ  ػػػف ميميػػػ ، الاػػػكاب الهللػػػحي  لمػػػف  ػػػدؿ ديػػػف الم ػػػي  (ُ)
 .َُِ/ّـ، ُٗٗٗ-دػُُْٗ، ُطكآخركف، دار العاهللم ، ال عكدي ، 

ماهػ  .  كػرح العييػدة الطحاكيػ ، ا ػف أ ػم العػز الحنئػم، محييػؽ : اُّّ/َُ(  انظر : مامكه  الئمػاكل، ا ػف ميميػ ، ِ)
 . ٕٗ، ٕٕـ، ُْٖٗ-دػَُْْ يركت،  ،ماإل بلم، الم مب ٖ، طمف العلماء، مخريج األل انم

-دػػػػُِْٕ  ػػػدكف دار نكػػػر،  ػػػدكف  لػػػد نكػػػر، ،ُمػػػف العلمانيػػػ ، هللػػػبلح الهللػػػاكم، ط اإل ػػػبلـ( انظػػػر : مكهػػػؼ ّ)
 www.assawy.com ـ،َُُِ/ِ/ُٖ، ماريخ االهم اسلمؤلؼ،  ماب هلذ مكهع اُُـ، ََِٔ

، هللبلح الهللاكمْ)   ػدكف دار نكػر، ،،  دكف رهـ ط ع ( انظر : هلي  مط يؽ الكريع   يف الم دأ كدهاكل الخهللـك
  www.assawy.com ـ،َُُِ/ِ/ُٖ، ماريخ االهم اس،  ماب هلذ مكهع المؤلؼُُ،  دكف ماريخ نكر

http://www.assawy.com/
http://www.assawy.com/
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َ َيُد ُلةة َن آَمنَّةةا ِبالمَّةةِو َ ِبالرَُّسةة ِل َ َأَطْعَنةةا ثُةةمَّ َيتَةةَ لَّى َفِريةةٌق ِمةةْنُيْم ِمةةْن َبْعةةِد َلِلةةَك َ َمةةا كمعػػالذ : 
َلا ُدُع ا ِإَلى ا )النػكر  لمَِّو َ َرُس ِلِو ِلَيْحُكَم َبْيَنُيْم ِإَلا َفِريٌق ِمةْنُيْم ُمْعِرُضة نُأ َلِئَك ِباْلُمْؤِمِنيَن َ اِ 

هػد  ينػت هللػل  الكػريع   العييػدة، كأن مػا ال  -كأمثال ا نم اليرآف  ثيػر- ال ا ي  اآلياتن (ْٖ-ْٕ: 
 ينئهللبلف، كأف المكريع  غير ما أنزؿ اهلل كرؾ مخرج مف المل .

ٍ ػػعيكدو  ي ك ػػذلؾ أحاديػػث الر ػػكؿ  ٍ ػػًد الللػػًب ٍ ػػًف مى ػػٍف هى أىفل  (ٔ) نػػت دػػذة الهللػػل  الكثييػػ ، هى
: " رى يكؿى الللًب  ِتةِو َحَ اِرُية َن َ َأْ ةَحاٌب هىػاؿى ةٍ  َقْبِمةى ِإالَّ َكةاَن َلةُو ِمةْن ُأمَّ َما ِمْن َنِبىٍّ َبَعَثُو المَُّو ِفى ُأمَّ

ُثمَّ ِإنََّيا َتْخُمُف ِمْن َبْعِدِىْم ُخُم ٌف َيُد ُل َن َما اَل َيْفَعُم َن َ َيْفَعمُة َن َمةا َيْاُخُل َن ِبُسنَِّتِو َ َيْدَتُد َن ِبَاْمرِِه 
ِبَدْمِبةِو  اَل ُيْؤَمُر َن َفَمْن َجاَىَدُىْم ِبَيِدِه َفُيَ  ُمةْؤِمٌن َ َمةْن َجاَىةَدُىْم ِبِمَسةاِنِو َفُيةَ  ُمةْؤِمٌن َ َمةْن َجاَىةَدُىمْ 

، ن ػٌيف هليػب الهللػبلة كال ػبلـ مػا ي ػكف مػف (ِ)"َا َ رَاَء َلِلةَك ِمةَن اإِليَمةاِن َحبَّةُ  َخةْرَدلٍ َفُيَ  ُمْؤِمٌن َ َليْ 
كييح ىمػػكف  كػػرع غيػػر  ،أمػر النػػاس حػػيف مخػالؼ كػػريع  اهلل، كمػػف  ػػاب أكلػذ حػػيف منحػػذ كػريع  اهلل

 كرع اهلل.

لىمى ى  ٍف أـ المؤمنيف أيـُ  ى ًف النلً ُذ رلم اهلل هن ا هى ِإنَُّو ُيْسةَتْعَمُل َعَمةْيُكْم ُأَمةرَاُء بي هىػاؿى "أىنل  هى
 (ّ)".َفَتْعِرُف َن َ ُتْنِكُر َن َفَمْن َكرَِه َفَدْد َبِرَئ َ َمْن َأْنَكَر َفَدْد َسِمَم َ َلِكْن َمْن َرِضَى َ تَاَبعَ 

كخبلهللػ  الحػػديثيف أف الرلػػا  كػػرع غيػر كػػرع اهلل مخػػرج مػػف الملػ ، ن يػػؼ  العلمانيػػ  المػػم 
 !! ؟رع للناس كريع  ملادم   ا كريع  اهلل هز كاؿمك

َأَفُحْكةةةَم هكلػػب معػػالذ :  مػػف  ػػكرة المالػػدة َٓييػػكؿ ا ػػف  ثيػػر رحمػػب اهلل نػػم مئ ػػيرة اآليػػ  
: "ين ػر معػالذ هلػذ مػف خػرج هػف  اْلَجاِىِميَِّ  َيْبُغ َن َ َمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّو ُحْكمًا ِلَدةْ ٍم ُي ِقُنة نَ 

ممؿ هلذ  ؿ خير، النادم هف  ؿ كر، كهدؿ إلذ ما  كاة مف اآلراء كاالهللطبلحات ح ـ اهلل المك
المم كلع ا الرااؿ  بل م مند مف كػريع  اهلل،  مػا  ػاف أدػؿ الاادليػ  يح مػكف  ػب مػف اللػبلالت 
كالا االت مما يلعكن ا  أدكال ـ كآرال ـ، ك ما يح ـ  ب الممار مف ال يا ات المل ي  المأخكذة هف 

، كدك ه ػارة هػف  مػاب مامػكع مػف أح ػاـ اهم  ػ ا مػف (اليا ؽ)ان يز خاف الذم كلع ل ـ مل  ـ 
ي  كغيردػػا، كني ػػا  ثيػػر مػػف األح ػػاـ أخػػذدا اإل ػػبلمكػػرالع كػػمذ : مػػف الي كديػػ  كالنهللػػراني  كالملػػ  

                                                 

ه د اهلل  ف م عكد ال ذلم أ ك ه ػد الػرحمف، يعػرؼ نػم الهللػحا    هللػاحب ال ػكاد كال ػكاؾ كػ د  ػدرا كالحدي يػ   (ُ)
لرابل ه د اهلل نذ الميزاف أثيؿ مف أحػد، كهػاؿ : مػف أراد  كداار ال ارميف، كهلللذ الي لميف، هاؿ هنب الن م 

اليػرآف غلػا  مػا أنػزؿ نلييػرأة هلػذ هػراءة ا ػف أـ ه ػد، مػات  المدينػ   ػن  اثنمػيف كثبلثػيف كدنػف  ػال ييع، أف ييرأ 
 .9ٕ٘/ ٔمعرن  األهللحاب،  نم انظر : اال ميعابكدك ا ف  لع ك ميف، 

 . ٖٖٔ(، ُٕٗ( أخراب م لـ،  ماب اإليماف،  اب  اب  ياف  كف الن م هف المن ر مف اإليماف، حديث )ِ)

خراػػب م ػػلـ،  مػػاب اإلمػػارة،  ػػاب  ػػاب كاػػكب اإلن ػػار هلػػذ األمػػراء نيمػػا يخػػالؼ الكػػرع كمػػرؾ همػػال ـ مػػا هللػػلكا ( أّ)
   .َُُُ(، َُْٖكنحك ذلؾ، حديث )



 

َّ 

 

، كػرها مم عػا ييدمكنػب هلػذ الح ػـ   مػاب اهلل ك ػن  ر ػكلب   ىًنيػبً  مارد نظرة كدكاة، نهللػارت نػم 
ف نعؿ ذلؾ من ـ ن ك  انر ياب همالب حمذ يراع إلذ ح ـ اهلل كر كلب، نبل يح ـ  ػكاة نػم هليػؿ نم

 (ُ)كال  ثير".

: "ك ما ذ رمب نم م مذ الكريع  كالح ـ الكرهم يم يف أنب ػ رحمب اهلل ػكييكؿ ا ف ميمي  
لكرع مف ليس لئلن اف أف يخرج هف الكريع  نم كمء مف أمكرة،  ؿ  ؿ ما يهللل  لب ن ك نم ا

كغير ذلؾ... كحييي  الكريع : ام اع  ،كمعاملمب ،ك يا مب ،كأهمالب ،كأحكالب ،كنركهب ،أهللكلب
الر ؿ كالدخكؿ محت طاهم ـ،  ما أف الخركج هن ا خركج هف طاه  الر ؿ... كطاه  الر ؿ دم 

 ٌ  َ َيُك َن الدِّيُن هللِ َ َقاِتُم ُىْم َحتَّى اَل َتُك َن ِفْتنَ  ديف اهلل الذم أمر  اليماؿ هليب، هاؿ : 

... نعلذ  ؿ مف الرهاة كالرهي  كالرؤكس كالمرؤك يف أف يطيع  ؿ من ـ اهلل كر كلب  (9ٖٔاىثقطج:)
 (ِ)نم حالب، كيلمـز كريع  اهلل المم كره ا لب".

كيحـر  غير  ،يم يف مف األدل  الكرهي  ال ا ي  أف مف يلع مف هند نئ ب مكريعان يحؿ نيب
، ثـ يلادم  ب كرع اهلل، أك يئٌللب هلذ كرع اهلل، ن نب ييع نم الكرؾ األ  ر المخرج ما أنزؿ اهلل

 مف المل ، لما نم ذلؾ مف معارض مع اإلهرار  الك ادة، كمكحيد الر ك ي .

كؤكف الحياة،  العلماني  منازع اهلل هز كاؿ نم ر ك يمب، كمعمؿ هلذ منحي   كريعمب هفإف 
 ر العلمانم أم حؽ نم منظيـ كؤكف الحياة، أك ل ط ا  األح اـ نم الئ نليس هلل اؿ كهبل

كاألكامر كالكرالع، كل ف يم ف هلل هز كاؿ نم الئ ر العلمانم أف ي كف لب حيز هلذ هللعيد الحياة 
كنم الن اح كالطبلؽ كاألحكاؿ الكخهللي ، كنم غير  ،الكخهللي ، نيط نم الم اد كنم رملاف

ل ـ اللال ، الملادة لكريع  اهلل كدذا كرؾ نم مكحيد الر ك ي  ذلؾ يراعكف إلذ مكريعام ـ كأدكا
َأْم َلُيْم ُشَرَكاُء َشَرُع ا َلُيْم ِمَن الدِّيِن َما َلْم  نالمكريع حؽ خاص هلل معالذ، هاؿ هز كاؿ :

 .(ُِ)الككرل :  َيْاَلْن ِبِو المَّوُ 

كػػرهم الػػذم دػػك مػػف أخػػص كال دديػػب كمػػرنض مط يػػؽ أمػػرة ال ،العلمانيػػ  ال مي ػػؿ ح ػػـ اهللن
َأاَل َلةةةُو اْلَخْمةةةُق َ األْمةةةُر َتَبةةةاَرَك اهلُل َرُب خهللػػػالص الر ك يػػػ  كأامػػػع هللػػػئام ا،  مػػػا هػػػاؿ معػػػالذ : 

 .(ْٓ)األهراؼ :  اْلَعاَلِمينَ 

                                                 

، مهللػػػر، اإل ػػػبلـ، مػػػراث ،  ػػػدكف رهػػػـ ط عػػػ ( همػػػدة المئ ػػػير هػػػف الحػػػانظ ا ػػػف  ثيػػػر، محييػػػؽ أحمػػػد محمػػػد كػػػا رُ)
  .ُِٕ-ُُٕ/ ْـ، ُٔٓٗ-دػُّٕٓ

  .َّٗ/ ُٗ، الئماكلمامكع  (ِ)



 

ُّ 

 

  . د في أسماء اهلل   فاتواحلإل ا:  اً بعار 
نناػػػػد مػػػػف ، دة طػػػػرح المعميػػػػدات الئا ػػػػإف الئ ػػػر العلمػػػػانم المنحػػػػرؼ يعطػػػػم الحػػػػؽ ألنػػػػرادة 

لػػب كأف إلن ػػاف أف العػػالـ لػػيس  حااػػ  إلػػذ إنػػم هييػػدة اأف يغػػرس حػػاكؿ الئ ػػر مػػف يدػػذا  أهللػػحاب
إف نرلػػي  اهلل أك كاػػكد اهلل لي ػػت لػػركري  مػػف  "دهم كيػػ، اإلن ػػاف ي ػػمطيع أف يػػد ر نئ ػػب  نئ ػػب

اد الحػديث هػف لػيس أمػاـ اإلن ػاف إذا مػا أر  ،...ذات اهلل مئ كـ  بل مهللدؽ ":  كأف (ُ)."أاؿ العيش
اهملػػػاء، أك اهلل يع ػػػر هػػػف ،...كالييػػػاس هلػػػذ العػػػالـ، المكػػػ يب  نئ ػػػب، ذات اهلل إال المكػػػ يب كالييػػػاس

كهللػػػئامب إنمػػػا دػػػم ، نػػػذات اهلل إنمػػػا دػػػم الػػػكهم الخػػػالص" ، (ِ)"كال يع ػػػر هػػػف معنػػػذ معػػػيف، مطلػػػب
محييؽ دػذا الػكهم كاألنعاؿ إنما دم ، مامكه  الم ادئ المم منظم ا الذات نم إطار معرنم خالص

ك المػػػالم ال مكػػػير الػػػذات كالهللػػػئات كاألنعػػػاؿ إلػػػذ  ػػػالف ميكلػػػخص يعػػػرؼ  ػػػؿ ، الم ػػػدلم نػػػم المػػػاريخ
" ، (ٖ)" ػؿ مكػير إلػذ دػذا ال عػد النظػرم كالعملػم نػم الكػعكر اإلن ػانم، كهادر هلذ  ؿ كمء، كمء

، ييكلػػب دهػػاة العلمانيػػ معػػالذ اهلل همػػا   (ْ)."نالػػذات اإلل يػػ  دػػم الػػذات اإلن ػػاني  نػػم أ مػػؿ هللػػكردا
 .(َُٖ:  الهللانات)ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِع َِّة َعمَّا َيِ ُف نَ  كهللدؽ اهلل اليالؿ:

 دػػػم محاكلػػػ  مػػػف اإلن ػػػاف (ٓ)هنػػػد العلمانيػػػ   مػػػا يئ ػػػردا ح ػػػف حنئػػػم هللال مػػػاؿ نهللػػػئات  
د أف يلػئم هليػب  ػؿ نيخلػؽ نػم الكػعكر  النػان مػف ذامػب هلػذ غراردػا  عػ ،لمااكز اغمرا ب نم العػالـ

ك عػػػد أف ينئػػم هنػػب  ػػؿ هللػػػئات اللػػعؼ المػػم يػػػأنؼ ، هللػػئات ال مػػاؿ كاليػػكة نػػػم هللػػكرم ا المثاليػػ 
الهللػػئات ال ػػ ع دػػم نػػم حيييػػ  األمػػر هللػػئات إن ػػاني  خالهللػػ ، ناإلن ػػاف دػػك العػػالـ،  "ك  (ٔ).من ػػا

اف كمنػػػب هلػػػذ ، كال هللػػػير، كالمريػػػد، كالمػػػم لـ... دػػػذة الهللػػػئات نػػػم اإلن ػػػكاليػػػادر، كالحػػػم، كال ػػػميع
  (ٕ)".الحييي ، كنم اهلل كاليب هلذ المااز

                                                 

 . ِٕـ، ُّٗٗ-دػُُّْ، دار ال اهم،  يركت، ِ( العلمن  كالديف، محمد أر كف، طُ)

 ٕٖ،ٖٓ/ُـ، ُٖٖٗ-دػَُْٖ، دار المنكير، ل ناف، ُ( مف العييدة إلذ الثكرة، ح ف حنئم، طِ)

 .ْٕ/ِ( ال ا ؽ، ّ)

 .ّٗٔ/ِال ا ؽ،  (ْ)

أ ماذان للئل ئ   اامعمم اليػادرة كنػاس، حهللػؿ هلػذ الػد مكراة نػم  ـ(، يعمؿُّٓٗ( ح ف حنئم : مهللرم مف مكاليد )ٓ)
منػادج المأكيػؿ نػم هلػـ أهللػكؿ الئيػب"، مؤ ػس مالػ  »الئل ئ  مػف نرن ػا ك ػاف مكلػكع أطركحمػب حػكؿ أهللػكؿ الئيػب 

 ػر الي ػار ي  نم  لي  اآلداب  اامع  اليادرة، يم نػذ ناإل بلمم نم اليادرة، همؿ رلي ان لي ـ الئل ئ  اإل بلمالي ار 
م كي ػػدؼ مػػف كرالػػب إلػػذ طمػػس مػػا معػػارؼ هليػػب النػػاس مػػف حيػػالؽ الػػديف كمعػػاليـ مػػف خػػبلؿ إهػػادة هللػػياغمب اإل ػػبلم

 الطريي  المم مم نب مف إهام  مكركهب الثكرم االكمرا م، الذم ألؼ نيب مامكه  مف ال مب من ػا : مػف العييػدة إلػذ 
م الحػػػديث كمكهئػػػب مػػػف مئ ػػػير اليػػػرآف ال ػػػريـ، منػػػذ محمػػػد   ػػػم الػػػديف الثػػكرة، كالػػػديف كالثػػػكرة. انظػػػر : الميػػػار العلمػػػان

 .ّٗـ، ََِٖ-دػُِْٗ، دار الي ر، اليادرة، ُالكانعم، ط

 .  ُُْ-ُُِ/ ِ، ٖٖ/ُ( انظر : مف العييدة إلذ الثكرة، ٔ)

 .َْٔ -َِٔ/ِ( مف العييدة إلذ الثكرة، ٕ)



 

ِّ 

 

 لحػاد ن مػػا أف مكػ ب هللػػئات اهلل هػػز  د ػذا ناػػد العلمانيػ  ممعامػػؿ مػع هللػػئات اهلل هػز كاػػؿ 
مػػا أف مػػأكؿ دػػذة الهللػػئات، ك كاػػؿ  هللػػئات المخلػػكهيف  ،نماعل ػػا هلػػذ الماػػاز كلػػيس هلػػذ الحيييػػ   ا 

ك ر ػم   ملػؾ لػب هػرش "دهم أف هللػكرة اهلل نػم اليػرآف مػك  ،مؤمف  أ ػماء اهلل كهللػئامبال  العلماني ن
يكػػ د هلػػذ م ػػمكل المعرنػػ  كالػػكهم ، لي ػػت أ ثػػر مػػف كػػادد مػػاريخم، كانػػكد دػػم هللػػكرة أ ػػطكري 

 (ُ)."آنذاؾ

  . ك الث ابت  المددساتاتيان:  اً خامس
 ،(ِ)نالثكا ت كالميد ات نم ديف العلمانم ال د أف ممغير هلػذ الػدكاـ مػع ميػدـ العيػؿ ال كػرم

، (ّ)كالخركج هلي ا مف أاؿ ميدـ المعرنػ  ،مف انم اؾ الييـ ال الدةنم الئ ر العلمانم بل مانع نلذلؾ 
كمع ذلؾ ن ـ لػـ يخراػكا ،  ما نعؿ المئ ركف األحرار الذيف رنلكا الديف امل  كمئهلليبلن ، (ّ)المعرن 

نما هف ن ـ ليؽ ه رم ك بلنم  طحم لئل بلـ اإل بلـيخراكا هف   (ْ).كا 

 ،(ٓ)لمحػػرر مػػف هػػاؿ اهلل كهػػاؿ الر ػػكؿدهػػكم ـ لنحػػراؼ هػػف الػػديف ك  ػػ حاف اهلل  ػػؿ دػػذا اال
!!  -هلذ حد مع يردـ -(ٔ)كاللغ  كالكريع  كالعييدة ، كاليياس، كاإلاماع، كالمحرر مف  لط  ال لؼ
 .اإل بلـإال أف العلماني  مازالت ممم     اإل بلـ!!  ؿ دذا االنحراؼ هف 

خػامـ الن يػيف كرحمػ   أنزلػب اهلل هلػذ محمػد  الػذم اإل ػبلـكل ف إ بلـ العلماني  ليس دػك 
نما إ بلـ اديد يخمرهكنب ، للعالميف كلػيس مػف اللػركرم أف ييػـك هلػذ  ،!! إ بلـ مماػدد كممغيػركا 

ألنػػب  مػػا مػػدهم  ،نالكػػ ادماف نػػم الػػديف العلمػػانم الاديػػد لػػيس ل مػػا مػػدلكؿ إيمػػانم !!خم ػػ  أر ػػاف
إنمػػػا معنػػػم الكػػػ ادة هلػػػذ ، لػػػملئظ   مػػػا أك  ما م مػػػاا مافط يػػػان لميملػػػيات العهللػػػر ال معنػػػم الكػػػ اد"

 ػػؿ الكػػ ادة النظريػػ  كالكػػ ادة ، العهللػػر. ! لي ػػت الكػػ ادماف إذف إهبلنػػان لئظيػػان هػػف األلكديػػ  كالن ػػكة
 (ٕ)."العملي  هلذ هلايا العهللر كحكادث الماريخ

                                                 

ـ، ُٓٗٗ-دػػػُُْٓ يػػركت،  المر ػػز الثيػػانم العر ػػم، ،ُزيػػد، ط ( انظػػر : الػػنص ال ػػلط  الحييييػػ ، نهللػػر حامػػد أ ػػكُ)
ُّْ  . 

 .  ُٗ. نيبلن هف : المرأة كالديف كاألخبلؽ، نكاؿ ال عداكم، ْٕٓ( انظر : العلمانيكف كاليرآف ال ريـ، ِ)

 . ُِٖ( انظر : ماريخي  الئ ر، ّ)

 .  ْٕانم، . نيبلن هف : إك الي  اليراءة ل عيدْٕٓ( انظر : العلمانيكف كاليرآف ال ريـ، ْ)

 .  ُٓـ، ُِٖٗ-دػَُِْ، دار المنكير،  يركت، ُ( انظر : درا ات إ بلمي ، ح ف حنئم، طٓ)

 .ِٕٓ-ْٔٓـ، ُُٗٗ-دػُُُْ، المر ز الثيانم العر م،  يركت، ِالعيؿ، محمد ها د الاا رم، ط  ني  : ( انظرٔ)

  ُٖ/ُ( انظر : مف العييدة إلذ الثكرة، ٕ)



 

ّّ 

 

  : إلى الشك في العدائد ةالدع  :  ساً داس
ييػكؿ اهلل ،كدػذا مػا أ ػدة اليػرآف ال ريـ، اإل ػبلـأ ا ػيات إف اليييف نم المكحيد كاإليماف مػف  
ِيْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُن َن الَِّليَن آَمُن ا ِبالمَِّو َ َرُس ِلِو ثُةمَّ َلةْم َيْرتَةاُب ا َ َجاَىةُد ا ِبةَاْمَ اِلِيْم َ َأْنُفِسة: معالذ

اِدُق نَ   (ُ)"ا.هللدهكا كلـ يك ك " أم ، (ُٓ:  الحارات) ِفي َسِبيِل المَِّو ُأ َلِئَك ُىُم ال َّ
ناإليمػػػػاف الهللػػػحي  ال ي ػػػػكف إال ، هػػػدـ الري ػػػػ  كالكػػػؾ كػػػػرط لهللػػػح  إيمػػػان ـاعػػػؿ نػػػاهلل هػػػز كاػػػػؿ 

 . مهللديؽ النئكس كاطمػلناف اليلكب نأمكر اإليماف ال يغنم ني ا إال اليييف الااـز

 اف إلػػذ دالػػرةرة اإليمػػأمػػا مػػف  ػػاف إيمانػػب يم ػػـ  الكػػؾ كالريػػب نيػػد أخراػػب اهلل معػػالذ مػػف دالػػ
نََّما َيْسَتْاِلُنَك الَِّليَن ال ُيْؤِمُن َن ِبالمَِّو َ اْلَيةْ ِم اْْلِخةِر َ اْرَتاَبةْت ُقُمة ُبُيْم َفُيةْم إ:    هاؿ معالذالكؾ

 (ِ)"ف.ك ت نم الدي"أم  (ْٓ:  المك  ) نَ ِفي َرْيِبِيْم َيَتَردَُّد 

ر ػف مػػف أر ػػاف اإليمػاف نلػػف ينئعػػب  أك، نمػف دخػػؿ الكػؾ إلػػذ هل ػػب نػم أمػػر مػػف أمػكر الػػديف
َأَلةةْم َيةةْاِتُكْم َنَبةةُا الَّةةِليَن ِمةةْن :  كدػػذا حػػاؿ العلمانيػػ  الػػذم يهللػػدؽ هلي ػػا هػػكؿ اهلل هػػز كاػػؿ، إيمانػػب

ِباْلَبيَِّنةاِت  َقْبِمُكْم َقْ ِم ُن ٍح َ َعةاٍد َ َثُمة َد َ الَّةِليَن ِمةْن َبْعةِدِىْم ال َيْعَمُمُيةْم ِإالَّ المَّةُو َجةاَءْتُيْم ُرُسةُمُيمْ 
نَّةا َلِفةي َشةكٍّ ِممَّةا تَةْدعُ   َنَنا ِإَلْيةِو َفَرُد ا َأْيِدَيُيْم ِفةي َأْفةَ اِىِيْم َ َقةاُل ا ِإنَّةا َكَفْرَنةا ِبَمةا ُأْرِسةْمُتْم ِبةِو َ اِ 

  (ٗ:  إ راديـ) ُمِريبٍ 

نػاهلل هػز ، كػؾن لما انحرؼ الناس  كاء هديمان أك حػديثان هػف الػدهكة الر انيػ  الحػؽ انمكػر ال
كالػذيف يػدهكف إلػذ إهػادة النظػر ، كاؿ  يف أف الكؾ دأب ال ا ييف كالذيف مف  عددـ مف العلمانييف

كحمذ أهللغر م أل  مػف م ػالؿ ، كهدـ اهمياد الث ات لكمء ا مداء مف أر اف اإليماف، نم  ؿ كمء
 كالنهللكص المالي  مث ت ذلؾ: .الديف

نزحػػزح أكالن ثػػـ نماػػاكز ثانيػػان  ػػؿ األا ػػزة المئ كميػػ  هلينػػا أف ":  ييػػكؿ أحػػد دهػػاة العلمانيػػ 
 (ّ) "هف المالم كالميكالت اليطعي  كالمحديدات الرا خ  المكركث 

                                                 

 .ُُٔ/ٖ( الاامع ألح اـ اليرآف، ُ)

 .َْٗ/ْ، ال ا ؽ (ِ)

، ، دار ال ػاهمِ، أكر ا، الغرب، ردانات المعنذ كارادت ال يمن ، محمػد أر ػكف، مرامػ  داكػـ هللػال ، طاإل بلـ( ّ)
 .ٗ،  ـََُِ-دػ ُِِْل ناف، ، ال اهم



 

ّْ 

 

 كمحريؾ العيكؿ ، كالم  كت هنب، (ُ)اخمراؽ أ كار البلمئ ر نيب ثـ يدهك دذا العلمانم إلذ 
كاإلطػار ، (ّ)ي  العيالدي كالخركج مف األهللكل، (ِ) -هلذ حد مع يرة – إلذ المناطؽ المحرم 

الماػػرد المحػػرر مػػف المئ يػػر ك ، (ْ)كمئ يػػؾ األنظمػػ  كاليػػراءات البلدكميػػ ، ماإل ػػبلمالبلدػػكمم للئ ػػر 
هػادة النظػػر نػم  ػؿ الم لمػػات ، (ٓ)كالحيييػ  كحمكالػ، كالعيؿ كاإليمػاف، كثناليات اإليماف كاللبلؿ كا 

 .(ٔ)ذ الطئكل المراثي  كالعيالد الديني  المم يمليادا الم لـ من
 .(ٕ)"إف الكؾ نم العيالد المكركث  خير مف ا معماؿ العيؿ لم ريردا":  كييكؿ ح ف حنئم

 ػؿ كيعم ػر اإليمػاف ، يطالب  لركرة الكؾ نم العيالد كهػدـ الم ػليـ ل ػا هلمانم آخركدذا  
 ػ  ميػؼ كدنػا نهللػطدـ  ػأ  ر هي":   العيالد أ  ر هي   ميػؼ نػم كاػب ميػدـ الئ ػر العر ػم حيػث ييػكؿ

لعيالػػد كرنػػض ماريخيػػ  ملػػؾ الم ػػليـ ل:  ي  كالئ ػػر العر ػػم أال كدػػماإل ػػبلمنػػم كاػػب ميػػدـ الدرا ػػات 
 .(ٖ)"العيالد

مػػػف خػػػبلؿ أهػػػكاؿ العلمػػػانييف ال ػػػا ي  كمػػػف خػػػبلؿ مم ػػػع  ما ػػػام ـ ناػػػد أف محػػػكر مر يػػػزدـ دػػػك 
المك يؾ نم ذات اهلل هز   ،  مف الديف  اللركرةالمعلكم  يؾ نم هييدة الم لـ كم لمامب اإليماني الكي

 كغير ذلؾ.  المأثكر كمئ ير اليرآفكاؿ كمعازات األن ياء كههللمم ـ، 

                                                 

 اإل بلـ( مهللطل  )البلمئ ر نيب( م مخدـ   ثرة نم  ما ات محمد أر كف، ن ك يدهم أف حاـ البلمئ ر نيب  نم ُ)
انظػػر : يػر اػػدان، كييهللػػد   ػػذا المهللػػطل  األمػػكر الم ػػلم  كالمعلكمػػ  مػػف الػػديف  اللػػركرة كخهللكهللػػان العيالػػد.   

اليرآف مف المئ ير المكركث إلذ محليؿ الخطاب الػدينم، محمػد أر ػكف، مرامػ  داكػـ هللػال ،  ، ُُّماريخي  الئ ر، 
راءة هلميػػ  محمػػد أر ػػكف، مرامػػ  داكػػـ م هػػاإل ػػبلمالئ ػػر  . ُْٔـ، ََِٓ-دػػػُِْٔط، دار الطليعػػ ،  يػػركت،  

 .   ُٖـ، ُٔٗٗ-دػُُْٕ، مر ز اإلنماء اليكمم، ل ناف، ِهللال ، ط

 ـ،ُٓٗٗدػػػ ػ ُُْٔ، المر ػػز الثيػػانم العر ػػم،  يػػركت، ُنهللػػر حامػػد أ ػػك زيػػد، ط الخطػػاب كالمأكيػػؿ،انظػػر:  (ِ)
ٕٖ٘،ٔٔٙ. 

 . ُْْـ، ُّٗٗدػ ػ ُُّْكت، ، المر ز الثيانم العر م،  ير ُ( انظر : نيد النص، هلم حرب، طّ)

 . ّْ، ِٔ( انظر : اليرآف مف المئ ير المكركث، ْ)

 . ِٓ -ِْ( انظر : ماريخي  الئ ر، ٓ)

 . ِِٖ ،  الخطاب كالمأكيؿ،ٔ،  اليرآف مف المئ ير المكركث، ُْٓ( انظر : ال ا ؽ، ٔ)

 دػػَُُْ يػركت،  -كالنكػر، ل نػاف، المؤ    الاامعي  للدرا ات ْ( نم الئ ر الغر م المعاهللر، ح ف حنئم، طٕ)
 .ِّـ، َُٗٗػ  دػَُُْ

 .ُٓم هراءة هلمي ، اإل بلم( الئ ر ٖ)



 

ّٓ 

 

  . ما جاء في الدرآن من أم ر الغيبلالتسميم عدم :  اً بعسا
، كال  ح ػاب، كال  يػـك آخػر، نبل مؤمف  مبلل ػ ، العلماني  من ر اإليماف  معظـ أمكر الغيب

كم ػػذب مػػا أث مػػب اليػػرآف كال ػػن  مػػف ، كم ػػخر مػػف أ ػػماء اهلل الح ػػنذ ،كال انػػ  كال نػػار، كال هيػػاب
 .نمدهم أننا نم ههللر لـ يعد يي ؿ الم ليـ المطلؽ  ما ااء نم اليرآف مف أمكر الغيب، الغي يات
أف يظػؿ إلػذ اليػـك يعميػد  كاػكد  -هلػذ حػد هػكؿ دهػاة العلمانيػ - ن ؿ يئمػرض نػم الم ػلـ 

، (ُ)كيي ػػؿ المػػداكم  ػػالرهذ كالطبل ػػـ كاأل ػػماء الح ػػنذ ،ج كمػػأاكجكا  لػػيس كيػػأاك  ،كالمبلل ػػ  ،الاػػف
أليس مف الكااػب هلينػا أف نػمخلص مػف ال ػخري  ، (ِ)كيي ؿ   ذاا  الكهد  الحياة األ دي  نم اآلخرة

كأن ػار الخمػر كالع ػؿ المرم طػ   الخيػاؿ الكػعرم ، المم ممحدث هف ان  اهلل المملػكءة  ػالحكر العػيف
نػػم الانػػػ  د أهللػػ   الم ػػلـ يمعػػػرض لئلحػػراج مػػف  ثػػػرة حػػديث اليػػرآف هػػػف اللػػذات ليػػػ .(ّ)لػػدل ال ػػدك
  (ٓ).كدك حديث ال يع ر إال هف هيلي  ذ كري  اغمهللا ي  اامح  إلذ ال يطرة، (ْ)العيفكالحكر 

النعػػيـ كالعػػذاب نػػم دػػذة الػػدنيا كلػػيس نػػم هػػالـ آخػػر " ػػؿ يممػػادل العلمػػانيكف إلػػذ الػػزهـ  ػػأف 
الانػػ  مػػا يهللػػيب ، كالعػػالـ اآلخػػر دػػك األرض، الػػدنيا دػػم األرض، المػػكتيحكػػر نيػػب اإلن ػػاف  عػػد 
 .(ٔ) "كالنار ما يهلليب اإلن اف مف كر ني ا، اإلن اف مف خير نم الدنيا

العلمانيػػ  م ئػػر  ػػاليـك اآلخػػر  ػػؿ كمعم ػػر أمػػكر الهللػػراط كال ػػابلت كغيػػر ذلػػؾ لػػيس إال  إذف
 (ٕ).مهللكرات أ طكري 

كال يحماج إلػذ دليػؿ مكػادد ، نب نم الم مي ؿ هلذ األرضإ، كمعم ر ال عث ليس نم ال ماء
، (ٖ)كال يي لػػـ النػػاس الحالػػريف هػػف هػػالـ غيػػر حالػػر ،ف الػػديف ال يمحػػدث هػػف المػػكمذكأ، ملمػػكس

نمػا دػك ال عػث مػف هػالـ الطئكلػ  ، لػيس دػك ال عػث  عػد المػكت ال عث الذم يريدة اليػرآف كالن ػم  كا 

                                                 

العلمانيػ   . ِٔ، ُٖٖٗ -دػػَُْٖ، دار الطليعػ ،  يػركت،ٔ( انظر : نيد الئ ر الدينم، هللادؽ ابلؿ العظـ، طٔ)
 .ُْٔ، محت الما ر

 . ُٖ( انظر : ماريخي  الئ ر، ِ)

، كيحيػؿ ٓٔ، نيبلن هف : اليراءة الاديػدة، هللػادؽ ه ػد الػرزاؽ دكمػاس، ّْٔ ريـ، ( انظر : العلمانيكف كاليرآف الّ)
 . ُِإلذ هراءات نم اليرآف  الن خ  الئرن ي ، أر كف نم  ماب، 

، المر ػز الثيػانم ِانظر : العنؼ كالميدس كالاػنس نػم الميثكلكايػا اإل ػبلمي ،  هللػادؽ مر ػم هلػم الر يعػك، ط( ْ)
 . ُِٗـ، ُٓٗٗ-دػُُْٓالعر م،  يركت، 

 . ُّٖ، ُِّ( انظر : ال ا ؽ، ٓ)

 .ََٔ/ْ( مف العييدة إلذ الثكرة، ٔ)

 . ُّٓ( انظر : النص، ال لط ، الحييي ، ٕ)

،  اإل بلـ، نيبلن هف : ّٖٗ( انظر : العلمانيكف كاليرآف ال ريـ، ٖ)  . ِٖنم األ ر، الهللادؽ الني ـك



 

ّٔ 

 

 عػث مػف الحيػاة الغريزيػ  الطئكليػ  الغال ػ  نػم ظػبلـ الػكهم إلػذ ال، كالمخلؼ إلذ هالـ الميدـ كالػكهم
إف العػػرب أ ػػاءكا الئ ػػـ نحكلػػكا الاػػداؿ إلػػذ هػػالـ ؿ الحالػػر نػػم لػػكء الهللػػحكة كالييػػيف. هػػالـ العيػػ
يريػػد مػػف العػػرب أف  كلػػك  ػػاف الر ػػكؿ، م ـ راػػبلن ميمػػان كمحػػدكا الر ػػكؿ ل ػػم يحيػػم أمػػا، األمػػكات

ل ف الر كؿ  اف يدهك العرب إلػذ اإليمػاف ، لي ؿ دذا المحدم ك  ت يؤمنكا  ال عث  عد المكت نيط
 (ُ).  هادة الكهم إلذ ايؿ غالب هف هالـ الكهم،  ال عث نم دذة الحياة

مهللػكير ننػم ييػكـ  ػب الخيػاؿ معكيلػان هػف حرمػاف "أما أمكر المعاد نمئ ػردا العلمانيػ   أن ػا 
 (ِ)."نم اليكت أك ال رام ، نم الخ ز أك الحري 

 :  ر معج ات األنبياءانكإ:  اً مناث
ال ػػػن  الن كيػػػ   ػػػذ ر معاػػػزات األن يػػػاء  ػػػانئبلؽ  نالػػػت األدلػػػ  نػػػم اليػػػرآف ال ػػػريـ كنػػمليػػد أ

، ككػػئاء المرلػػذ، كان اػػاس المػػاء مػػف الحاػػر ل ػػيدنا مك ػػذ هليػػب ال ػػبلـ، كانيػػبلب العهللػػا، ال حػػر
حياء المكمذ معاػزة اإل ػراء كالمعػراج لر ػكؿ اهلل ك ، كال بلـ نم الم ػد ل ػيدنا هي ػذ هليػب ال ػبلـ، كا 

 ،كن ع الماء مف  يف أهللا عب ، كانكياؽ اليمر ،كغير ذلػؾ مػف المعاػزات المػم ، كحنيف الاذع
 .مكامرت نم اليرآف كال ن 

أف معاػػػزات األن يػػػاء اػػاءت  ػػػدليؿ هلػػػذ هللػػده ـ  ػػػؿ معم ردػػػا إال أف العلمانيػػ  ال مهللػػػدؽ  ػػ
 .(ْ)من ا مخلص اإل بلـكأف ، (ّ)خرانات كأ اطير

ن ػػار ل ػػدديات العيػػكؿ... ، أف المعاػػزات هػػدح نػػم العيػػؿ نمػػدهم  مػػا أن ػػا إن ػػار ليػػكانيف كا 
المعازات نػػم الن ايػػػ  مػػػف نعػػؿ األا ػػػاـ  ط ع ػػا كلػػػيس خرهػػػان ليكانين ػػا كمحػػػدث ط يػػػان نػػػ، (ٓ)الط يعػػ 

ف خره ػػا ألدؿ ، للط ػالع كلػػيس هل ػػان ل ػػا هلػػذ النئػػم مػػف نيػكانيف الط يعػػ  ثا مػػ  ال مخػػرؽ  ئعػػؿ أحػد كا 
 نػاؾ ن، معرنػ  أك مهللػديؽ  ػديؿ إهطػاءكأدهذ إلػذ زهزهػ  الثيػ   العيػؿ ك ػالعلـ منػب إلػذ ، المهللديؽ

نمعاػػزات  كػػؽ اليمػػر  (ٔ)إذف هػػكانيف الط يعػػ  كخػػكاص األكػػياء المػػم ممنػػع مػػف المهللػػديؽ  ػػالمعازة 

                                                 

 . َُٕ، َُٔنم األ ر،  اإل بلـهف :  ، نيبلن َْٖ( انظر : العلمانيكف كاليرآف ال ريـ، ُ)

 . ََٔ/  ْ( مف العييدة إلذ الثكرة، ِ)

 . ُٔٓ، ظر : العلماني  محت الما ر( انّ)

 . ٗٓـ، ُْٗٗ-دػُُْْ، دار الانكب، مكنس، ِ( انظر : ل نات، ه د المايد الكرنم، طْ)

 . ٕٕ/ْ( انظر : مف العييدة إلذ الثكرة، ٓ)

 .ٖٕ/ْ، ال ا ؽ( انظر : ٔ)



 

ّٕ 

 

عكر كمحريػػرة مػػف أك دػػم إلييػػاظ الكػػ، (ُ)كدػػك أحػػد ك ػػالؿ اإلهنػػاع، نػػكع مػػف المخييػػؿ كالخلػػؽ الئنػػم
 .(ِ)المادة

  . تغيب عديدة ال الء  البراء:  اً تاسع

كدذا مػف أدػـ األدػداؼ المػم  ػعت إلي ػا العلمانيػ  كخططػت مػف أاػؿ الكهللػكؿ إلي ػا  كػمذ 
، نرنعػػكا كػػعار الكحػػدة الكطنيػػ   أ ػػاس لمامػػع أ نػػاء الػػكطف  عيػػدا هػػف االنممػػاءات الدينيػػ  ،الك ػػالؿ

ن ػػدالن مػػف أف ي ػػكف كالء الم ػػلـ هلل ، هبلهػػ  لػػب  ػػأم خهللكهللػػي  دينيػػ  نػػالرا ط  يػػن ـ را ػػط دنيػػكم ال
أهلل   الكطف دك ، ب مف أهداء اهلل مف ال ئار كالمكر يف كالعهللاة كالمنانييفلكر كلب كللمؤمنيف ك را

 (ّ).معيد الكالء

كالميػػػيـ ، ن ػػػم م ػػػم عد الػػػديف، بلنممػػػاء كالػػػكالءل ان أ ا ػػػ أف م ػػػكف العييػػػدةي  نالعلمانيػػػ  مػػػرنض
كغيردػا مػف الػركا ط هلػذ را طػ  ،  ؿ ميػدـ العلمانيػ  را طػ  الػدـ كالمػراب كالطػيف، را ط  الديني  كزنان لل

َقةْد َكاَنةْت َلُكةْم :  هػاؿ اهلل هػز كاػؿ، (ٗ)المم هدم ا اهلل هػز كاػؿ هلػذ  ػؿ الػركا ط، األخكة الديني 
ا ِلَدةْ ِمِيْم ِإنَّةا ُبةَرَآُء ِمةْنُكْم َ ِممَّةا َتْعُبةُد َن ِمةْن ُد ِن ُأْسَ ٌة َحَسَنٌ  ِفي ِإْبَراِىيَم َ الَِّليَن َمَعُو ِإْل َقاُل  

:  المممحنػ ) اهلِل َكَفْرَنا ِبُكْم َ َبَدا َبْيَنَنا َ َبْيَنُكُم اْلَعَداَ ُة َ اْلَبْغَضاُء َأَبدًا َحتَّى ُتْؤِمُنة ا ِبالمَّةِو َ ْحةَدهُ 
م ػػاع ، كنحػػف مػػأمكركف  كال ػػبلـهلػػي ـ الهللػػبلة  األن يػػاء دػػدمه مػػف دػػدمالم رؤ مػػف ال ػػانريف نػػ .(ْ

ُأْ َلِئةَك  كهد  لؾ ن ينا طػريي ـ كادمػدل   ػدي ـ  مػا أمػرة اهلل نػم هكلػب: ،ال ير هلذ طريي ـددي ـ ك 
هػاؿ معػالذ: [. نيد أظ ر دذا ال راء مػف المكػر يف َٗاألنعاـ: ) الَِّليَن َىَدى الّمُو َفِبُيَداُىُم اْقَتِدْه 

  دا رُْكدِءُ و   قُْل إِنَّم مَّ ِدب ر دِء ٌء َّا إِنَِّ اِحدٌد و  ُقةْل َيةا  كهػاؿ هػز كاػؿ:. (ُٗاألنعػاـ: ) ا ُهو  إِل هٌ و 
ال َأنةُتْم َأُيَيا اْلَكاِفُر َن ال َأْعُبُد َما َتْعُبُد َن َ ال َأنُتْم َعاِبُد َن َما َأْعُبةُد َ ال َأَنةا َعاِبةٌد مَّةا َعَبةدُتْم  َ 

 .( كرة ال انركف) ُبُد َلُكْم ِديُنُكْم َ ِلَي ِديِن َعاِبُد َن َما َأعْ 

أركع لػػػر كا ن رلػػػكاف اهلل هلػػػي ـ،  مر ػػػيخ دػػػذة العييػػػدة نػػػم نئػػػكس أهللػػػحا ب هػػػاـ مػػػا  ك 
ال َتِجةُد َقْ مةًا ُيْؤِمُنة َن ِبالمَّةِو  :أنػزؿ اهلل هػز كاػؿ نػي ـ ، حيػث درم غزكة ئنم مط يي ا ناألمثل  

ُد َن َمةةْن َحةةادَّ المَّةةَو َ َرُسةة َلُو َ َلةةْ  َكةةاُن ا آَبةةاَءُىْم َأْ  َأْبَنةةاَءُىْم َأْ  ِإْخةةَ اَنُيْم َأْ  َ اْلَيةةْ ِم اْْلِخةةِر ُيةةَ ا

                                                 

 . ُٗٔ-ُٕٔ/ْ( انظر : ال ا ؽ، ُ)

 . ٖٗ/ْ( انظر : ال ا ؽ، ِ)

-دػػػػُِْْ،  دار ا ػػػف الاػػػكزم، ال ػػػعكدي ، ُم، هػػػدناف محمػػػد أمامػػػ ، طاإل ػػػبلم( انظػػػر : الماديػػػد نػػػم الئ ػػػر ّ)
 . ُُْ، ّٗٔ يركت،  -ـ، كأهللؿ ال ماب ر ال  د مكراة نكهكت نم  لي  اإلماـ األكزاهمََِّ

 .َُٗماني  كا ان لكاب، كالعل اإل بلـ( انظر : ْ)



 

ّٖ 

 

َ ُيْدِخُمُيْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمةن َتْحِتَيةا  َعِشيَرَتُيْم ُأ َلِئَك َكَتَب ِفي ُقُم ِبِيُم اأْلِيَماَن َ َأيََّدُىْم ِبُر ٍح ِمْنوُ 
اِلِديَن ِفيَيا َرِضةَي المَّةُو َعةْنُيْم َ َرُضة ا َعْنةُو ُأْ َلِئةَك ِحةْ ُب المَّةِو َأال ِإنَّ ِحةْ َب المَّةِو ُىةُم اأَلْنَياُر خَ 
 .(ِِالماادل :) اْلُمْفِمُح َن 

   يمػػاف ال يمحيػػؽ إال   ػػا، هػػاؿ معػػالذ:اإلننػػم ديننػػا    يػػرةأدميػػ  الػػكالء كال ػػراء ل ػػا هييػػدة  إف
  ِةةْنُيْم َ َلةةْ  َكةةاُن ا ُيْؤم ُنةة َن ِبةةاهلل  النَِّبةةيِّ َ َمةةا ُأنةةِ َل ِإَلْيةةِو َمةةا اتََّخةةُل ُىْم َأْ ِلَيةةاء َ َلِكةةنَّ َكِثيةةًرا مِّ

: "كدػذة املػ  كػرطي  إذا كياػد الكػرط كياػد ا ػف ميميػ  ، هاؿ كػيخ اإل ػبلـ( ُٖالمالدة: ) َفاِسُد نَ 
  (ُ)".أكلياء ما نعؿ اإليماف الكاابالمكركط... كال ياممع اإليماف كامخاذدـ أكلياء، نمف امخذدـ 

: ، هف أكثؽ هيرل اإليماف ما يعم ر الكالء  ٍ ػعيكدو َقاَل ِلَي النَِّبُي َ مَّى المَّةُو َعَمْيةِو قال: اٍ في مى
" َىةْل تَةْدِري َأُي َ َسمََّم: " َيا َعْبَد المَّةِو ْبةَن َمْسةُع ٍد " َفُدْمةُت: َلبَّْيةَك َيةا َرُسة َل المَّةِو، ثَةَ َث ِمةرَاٍر، َقةاَل: 

يَماِن اْلَ اَلَيُ  ِفي المَّةِو  يَماِن َأْ َثُق ؟ " ُقْمُت: المَُّو َ َرُس ُلُو َأْعَمُم . َقاَل: " َأْ َثُق اإلِْ ِباْلَحةبِّ ِفيةِو ُعَرى اإلِْ
   (ِ)".َ اْلُبْغِض ِفيوِ 

هػػف ة اإليمػػاف، ياػػد اإلن ػػاف حػػبلك كام ػػاع دػػدم الكػػرع ني ػػا، ك محييػػؽ هييػػدة الػػكالء كال ػػراء 
َثَ ٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو َ َجَد ِبِيةنَّ َحةَ َ َة اإِليَمةاِن َمةْن َكةاَن المَّةُو َ َرُسة ُلُو هاؿ : " هف الن م (ّ) أنس

ُكْفةِر َبْعةَد َأْن َأْنَدةَلُه َأَحبَّ ِإَلْيِو ِممَّا ِسَ اُىَما َ َأْن ُيِحبَّ اْلَمْرَء اَل ُيِحُبُو ِإالَّ ِلمَّةِو َ َأْن َيْكةَرَه َأْن َيُعة َد ِفةى الْ 
  (ْ)".المَُّو ِمْنُو َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْدَلَف ِفى النَّارِ 

مػػكاالة أهػػداء اهلل  ػػم  مػػف دػػدـ هييػػدة الػػكالء كال ػػراء كالعمػػؿ هلػػذ مغي  ػػا هػػف كاهػػع الم ػػلميف، ك إف 
يَن ِبةةَانَّ َلُيةةْم َعةةَلاًبا َأِليًمةةا َبشِّةةِر اْلُمَنةةاِفدِ  : هػػاؿ اهلل هػػز كاػػؿالمنػػانييف، العلمػػانييف ك أ ػػرز  ػػمات 

ِلّمةةِو  الَّةةِليَن َيتَِّخةةُل َن اْلَكةةاِفِريَن َأْ ِلَيةةاء ِمةةن ُد ِن اْلُمةةْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغةة َن ِعنةةَدُىُم اْلِعةة ََّة َفةةِإنَّ الِعةة َّةَ 
 .(ُّٗ، ُّٖالن اء: ) َجِميًعا

                                                 

 .ُٕ/ٕمامكه  الئماكل، ا ف ميمي ،  (ُ)

، دار المعرنػػػ  ،ُ، طالحػػػا ـ محمػػػد  ػػػف ه ػػػد اهلل  ػػػف الني ػػػا كرم، الهللػػػحيحيف هلػػػذركاة الحػػػا ـ نػػػم الم ػػػمدرؾ  (ِ)
 .َْٖ/ِ(، ّْٕٗـ، حديث) ُُٔٗ -دػُّّْ يركت، 

معرنػ  األهللػحاب،  نػم اال ػميعاب :انظر دػ،ّٗ نم ( أنس  ف مالؾ األنهللارم الخزرام، خادـ ر كؿ اهلل ، مكنمّ)
ُ/ّٕ-ْٕ. 

، كم ػػلـ  مػػاب اإليمػػاف، ّ(، ُٔ( أخراػػب ال خػػارم كم ػػلـ، ال خػػارم  مػػاب اإليمػػاف،  ػػاب حػػبلكة اإليمػػاف، حػػديث)ْ)
 .   ٖٕٔ(، ُٓٔحديث) -كاللئظ لب - اب  ياف خهللاؿ مف امهللؼ   ف كاد حبلكة اإليماف،



 

ّٗ 

 

  . يمالعمل عمى تحريف م در العديدة األ ل الدرآن الكر :  اً اشر ع
كدػػك المهللػػدر األكؿ  ،ليػػد أدر ػػت العلمانيػػ  أف اليػػرآف ال ػػريـ دػػك مراعيػػ  الم ػػلميف األكلػػذ

كنراػػع إليػػب نػػم أح ػػاـ الكػػريع  كدػػك اللػػا ط األ ا ػػم ، للػػديف الػػذم ن ػػميم منػػب العييػػدة الهللػػحيح 
مػكاة لػذا همػدت إلػذ محريػؼ ال لػـ هػف مكالػعب  كمئريػ  اليػرآف ال ػريـ مػف مح .ألمكر الػدنيا كاآلخػرة

العيالػػدم كالمكػػريعم كاألخبلهػػم  نعمػػدت إلػػذ اليػػكؿ  ماريخيػػ  الػػنص اليرآنػػم ناعلػػت اليػػرآف ال ػػريـ 
الذدني  المم  انػت  ػالدة  النظاـ االامماهم كالثيانم كأ يرى  كأ يرى ، ال يل  الماريخي  كالاغراني  أ يرى 

مػػم طرحم ػػا الثيانػػ  ال ػػالدة نػػم نػػاليرآف نػػم العييػػدة العلمانيػػ  نػػزؿ إاا ػػ  هػػف األ ػػلل  ال، إ ػػاف نزكلػػب
 نبل يمعدادا ح ب زهم ـ.، م األكؿاإل بلمالماممع العر م 

، ن ػؤالء العلمػانيكف يػدهكف إلػذ م نػم مئ ػير اديػد لليػرآف ال ػريـ هلػذ هاهػدة ماريخيػ  الػػنص
كدذة الياهدة معنم هنػد العلمانيػ  أف اليػرآف نػزؿ لينا ػب الكلػع المػاريخم االاممػاهم لػزمف نزكلػب  

نزلػػػػت لحػػػػؿ مكػػػػ بلت ، أ ثػػػػرة يمػػػػألؼ مػػػػف معػػػػاليـ أخبلهيػػػػ  دينيػػػػ  ااممػػػػػاهي  ػػػػػ نػػػػم نظػػػػردـ ػػػػػاليرآف نػػػػ
نالنهللػػكص الكػػرهي  نػػم نظػػر العلمانيػػ  مع ػػر هػػف ثيانػػ  منغليػػ  إلطػػار ، كمعلػػبلت ذلػػؾ العهللػػر
 (ُ).زمانم ملذ كانيلذ

ؿ زمػػاف أف ميػػرر أف اليػػرآف غيػػر هللػػال  ل ػػ -ماريخيػػ  الػػنص–كمريػػد العلمانيػػ    ػػذة الياهػػدة 
، (ِ)كحيؿ اغرانم محدد،  ؿ أمذ ليايب هف مك بلت  كري  منممم إلذ زمف ماريخم معيف، كم اف

كلػػذلؾ نمػػف  ػػػال  ، (ّ)ػركنب الماريخيػػ  المػػم مكػػػ ؿ داخل ػػا ػػف ن ػػػمب دكف مػػػنزيلب نػػػم ظػػكال يم ػػنذ حي 
 .(ْ)األدمي  المأ يد هلذ ماريخي  النص

كر ػخ ا دػػم مار ػ  اامماهيػػ  ماريخيػ  لمامكهػػ   كالمأ يػد هلػذ أف اليػػيـ المػم  ر ػػ ا اليػرآف
كا  لػػيس ، نػػم اليػػرف ال ػػا ع كمملػػمف ظػػكادر ممنا ػػب مػػع ثيانػػ  ذلػػؾ العهللػػر مثػػؿ الانػػ  (ٓ)المػػؤمنيف

 .(ٔ)كدم ظكادر  عيدة اليـك هف المهللكرات الحديث !!!، كهمر نكح، كالطكناف، كالكياطيف كالمبلل  

                                                 

 .ُٕ( انظر : ماريخي  الئ ر، ُ)

 . ُّٖ. نيبلن هف : النص اليرآنم، طيب ميزينم، ّْٕ( انظر : العلمانيكف كاليرآف ال ريـ، ِ)

 . َُٔ. نيبلن هف : إك الي  اليراءة، خالد ال عيدانم، ّْٕ( انظر : العلمانيكف كاليرآف ال ريـ، ّ)

-دػػػُُْٗئ ػػر، دمكػػؽ، ،  ل ػػل  حػػكارات اليػػرف الاديػػد، دار الُ( انظػػر : اإل ػػبلـ كالعهللػػر، طيػػب ميزينػػم، طْ)
 . َُٓـ، ُٖٗٗ

 . ُِِ( انظر : ماريخي  الئ ر، ٓ)

 . ْٓ. نيبلن هف : اإل بلـ  يف الر ال  كالماريخ، ه د المايد الكرنم، ّْٖ( انظر : العلمانيكف كاليرآف ال ريـ، ٔ)



 

َْ 

 

ف اال مكػػػ اد  ػػاليرآف  كذلػػػؾ ألف اال مكػػػ اد لػػذلؾ ياػػػب هلػػذ العلمػػػاء كالػػدهاة أف ي ئػػػكا هػػ
يثيػػر   -هلػػذ حػػد زهػػـ العلمانيػػ  -م نػػم دػػذا العهللػػراإل ػػبلم ػػاليرآف مػػف ه ػػؿ العلمػػاء كهػػادة الئ ػػر 

كهلذ العلماء أف ي ئػكا هػف ، إلذ العهللر الحديث ف الك طذم لمات اليرك ألنب ينيؿ   مكا ؿ  ثيرة
نػػم اػػك مخملػػؼ ممامػػان كأل ػػ اب أخػػرل هػػد م ػػكف ألن ػػا نهللػػكص هيلػػت ، ذلػػؾ نػػم نػػدكام ـ كمػػؤممرام ـ

 (ُ).مخملئ  ممامان 

كيزهػػزع إيمانػػب نػػم هللػػبلحي  دينػػب  ،د ػػذا يريػػد الئ ػػر العلمػػانم أف يحػػرؼ الم ػػلـ هػػف هييدمػػب
 اإل ػبلـم ل ؿ زماف كم اف   الدهكة إلذ مط يؽ هاهدة ماريخي  النص المم ممعارض مع ر ال  اإل بلم

  (َُٕ:  األن ياء) َ َما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمً  ِلْمَعاَلِمينَ  : الر اني  الخالدة هاؿ معالذ
ِدينةةًا َفَمةةْن ُيْدَبةةَل ِمْنةةُو َ ُىةةَ  ِفةةي اْْلِخةةَرِة ِمةةَن  اإلسةة مَ َمةةْن َيْبتَةةِغ َغْيةةَر : هػػاؿ هػػز كاػػؿك 
كأنػب ، لميفإلػذ العػا بر ػكل نػاهلل هػز كاػؿ نػص هللػراح  هلػذ أف محمػدان  (ٖٓ:  آؿ همراف) اْلَخاِسِرينَ 

ال كدػػذا ي ػػملـز حممػػا أ، كر ػػالمب دػػم الر ػػال  الخاممػػ  نزلػػت  لل كػػري  امعػػاء، خػػامـ األن يػػاء كالمر ػػليف
، كمػػزكؿ  زكال ػػا،  حيػػث م يػػذ   يال ػػا، م ػػكف أح امػػب مرم طػػ   ػػالظركؼ المػػم ظ ػػرت ني ػػا زمانػػا كم انػػا

 .نالع رة  عمـك اللئظ كليس  خهللكص ال  ب

ف زالػػت الظػػركؼ المػػم ظ ػػر ني ػػا ، كأخبلهػػب كمئاديمػػب، هيالػػدةخالػػد  أح امػػب ك  اإل ػػبلـن كا 
دم نم األهللؿ ، كمئاديمب كهيالدة ،نأح اـ اليرآف ، اللركرة اإل بلـكدذة األمكر معركن  مف ديف 

 هام .ك مطلي  ك ثا م  

  . عمل عمى ىدم عديدة الجياد في سبيل اهللال:  عشرحادي 
دػػك ن ػػر كانػػد مػػف  ػػبلد ال ئػػر المػػم م ػػعذ إلػػذ  ممػػا ال يخئػػذ هلػػذ أحػػد أف الئ ػػر العلمػػانم

يػذب هػف دػذا الػديف  لػذلؾ  ان أف ماد أحػد ل يد لب   ؿ الك الؿ كالطرؽ دكفكا، اإل بلـاليلاء هلذ 
 . عت ااددة إلذ طمس هييدة الا اد نم   يؿ اهلل كمعطيلب

ئػػكف كيؤل ،اإل ػػبلـكل ػػم محيػػؽ دػػدن ا هامػػت  مػػركيج أن اردػػا هػػف طريػػؽ ك ػػبلء ل ػػا يػػدهكف 
 المبلهػػب نػػم نهللػػكص اليػػرآف كال ػػن  المػػم مكػػير إلػػذ  فكييكمػػك  ،ال مػػب نػػم هلػػـك اليػػرآف كالمئ ػػير

كالمػم م ػعذ العلمانيػ  مػف خبلل ػا ، نرلي  الا اد نم   يؿ اهلل كذلؾ  مط يؽ هاهدة ماريخي  الػنص
ة الػػػذم نظلػػر لػػػب اليػػػرآف نػػػم  ػػػكر ، (ِ)للػػمخلص ح ػػػب زهم ػػػـ مػػػف العنػػؼ الم ػػػمذ  الا ػػػاد األهللػػػغر

                                                 

 .ٖٔ، ٓٓ( انظر : ماريخي  الئ ر، ُ)

 . ٖٓ( انظر : اليرآف مف المئ ير المكركث، ِ)



 

ُْ 

 

َفةةِإَلا اْنَسةةَمَخ اأْلَْشةةُيُر اْلُحةةُرُم َفةةاْقُتُم ا اْلُمْشةةِرِكيَن َحْيةةُث َ َجةةْدُتُم ُىْم َ ُخةةُل ُىْم  اآليػػات  (ُ)المك ػػ 
ةَ َة َ آتَةُ ا ال ََّكةاَة َفَخُمة ا َسةِبيَميُ   ْم ِإنَّ َ اْحُ ُر ُىْم َ اْقُعُد ا َلُيْم ُكلَّ َمْرَ ةٍد َفةِإْن تَةاُب ا َ َأَقةاُم ا ال َّ

َقةةاِتُم ا الَّةةِليَن اَل ُيْؤِمُنةة َن ِبالمَّةةِو َ اَل ِبةةاْلَيْ ِم اْْلِخةةِر َ اَل   (ٓ:  المك ػػ  آيػػ ) المَّةةَو َغُفةة ٌر َرِحةةيٌم 
ا ُيَحرُِّم َن َمةا َحةرََّم المَّةُو َ َرُسة ُلُو َ اَل َيةِديُن َن ِديةَن اْلَحةقِّ ِمةَن الَّةِليَن ُأ تُة ا اْلِكتَةاَب َحتَّةى ُيْعُطة  

 (ِٗ)المك   آي  :  ِجْ َيَ  َعْن َيٍد َ ُىْم َ اِغُر نَ الْ 

ح ػب مػأكيل ـ  ميػع  ػيف ميػاريف ن اأكيزهمكف  ال يؼالمم ي مي ا العلمانيكف آي   يمافاآل داماف
ػػٍرنييف الػػذيف يىيملػػكف   ػػا ميػػار:  ال اطػػؿ يف من ػػا نػػم المحانػػؿ الدكليػػ  المػػم مػػدهك كاللي ػػرالييف الميحػػرا، الحى

كين ػػركف أف دػػذة اآليػػات ، (ِ)ك ػػ ب اإلحػػراج أن ػػـ ين ػػركف أك يا لػػكف ماريخيػػ  اليػػرآف، فلحيػػكؽ اإلن ػػا
كلػػذلؾ ن ػػم ممناهلػػ  مػػع ، (ّ)نػػم اليػػركف الك ػػطذلي ػػت إال مع يػػران هػػف ال نيػػ  الئ ريػػ  للئلػػاء العيلػػم 

ة المك ػ  ما  مط يؽ ماريخي  النص نبل يم ف أف م كف  ػكر أ .(ْ)كمكلد االنغبلؽ العيالدم، حيكؽ اإلن اف
  . (ٓ)مراعي  أك مأ ي ي 

األ ا ػػػم مػػػف مأكيػػػؿ آيػػػات اليػػػرآف  ا ػػػمخداـ  العلمػػػانييفؼ خػػػبلؿ مػػػا  ػػػ ؽ يم ػػػيف دػػػدمػػػف 
 أال كدك مئري  آيات الا اد نم اليرآف ال ريـ مف ملمكن ا.، هاهدة ماريخي  النص، ال اطل ـ هاهدم 

   . االنحراف التشريعي:  المطمب الثاني

كاػؿ كهػدـ المحػا ـ إليػب نػم كػكف الحيػاة مػف أخطػر كأ ػرز مظػادر  إف منحيػ  كػرع اهلل هػز
 هللػ غ  ك ػمت ظػادر  اإل ػبلـكالػذم يريػد  ،الكاند إلذ  بلد الم لميف، االنحراؼ نم الئ ر العلمانم

أف مح ػػيـ  ةميريػػر نيمػػا  ػ ؽ كهػد ميػػدـ  ،دكف أف ي ػػكف دكيػ  أك هييػػدة أك كػػريع  نػم ال ػػلكؾ الئػردم
اهلل دك مف م ملزمات مكحيد األلكدي  كدك نرض أكا ب اهلل هز كاؿ هلػذ  الكريع  كالح ـ  ما أنزؿ

ِإنَّا َأْنَ ْلَنةا ِإَلْيةَك اْلِكتَةاَب ِبةاْلَحقِّ ِلةَتْحُكَم َبةْيَن  : هاؿ معالذ، غاي  مف منزيؿ ال مابكاعلب ال، ه ادة
 .خمهللاهللب كمئٌردة  الح ـك ٌيف اهلل   حانب كمعالذ ا (َُٓ:  الن اء) النَّاِا ِبَما َأَراَك المَّو

                                                 

، محمػد أر ػكف، مرامػ  داكػـ هللػال ،  ػدكف رهػـ ط عػ ، اإل ػبلـ: هلايا نم ميد العيػؿ الػدينم  يػؼ نئ ػـ  ( انظرُ)
 . َُّـ، َََِ-دػُُِْدار الطليع ،  يركت، 

 . ٔٓ( انظر : اليرآف مف المئ ير المكركث، ِ)

 . ِِْ( انظر : هلايا نم ميد العيؿ الدينم، ّ)

ـ، ُٔٗٗ-دػػُُْٓ، دار هطيػ ، ل نػاف، ُكف، مرام  هللػياح الا ػيـ، ط، محمد أر اإل بلـ( انظر : نانذة هلذ ْ)
َٗ ،ْٗ . 

 . ٓٓ( انظر : اليرآف مف المئ ير المكركث، ٓ)



 

ِْ 

 

كدػػك ال ييمهللػػر هلػػذ ، كالمكػريع الػػذم دػػك حػػؽ خػالص لػػب هػػز كاػػؿ ال ياػػكز أف ينػازع نيػػب
 ػػؿ اهلل هػػز كاػػؿ أراد أف ،  مػػا ماعلػػب العلمانيػػ  خاهللػػان  ػػاألحكاؿ الكخهللػػي ، مكلػػكع دكف مكلػػكع

كال ، نظيمػػام ـنػػبل يخػػرج هن ػػا ال كػػر نػػم اام ػػادام ـ أك مػػدا يردـ أك م، م ػػكف كػػريعمب دػػم الم يمنػػ 
نػػ ف خكلئػػت هلػػذ ،  ػػؿ الكػػرط أف ال ميخػػالؼ، يعنػػم دػػذا أنػػب يكػػمرط أف منطػػؽ الكػػريع    ػػؿ كػػمء

، (ُ)  يؿ اال ميبلؿ هن ا الملػادم ل ػا  ػاف ذلػؾ مكػريعان كلػعيان اهمػدل  ػب هللػاح ب هلػذ حػؽ اهلل
  (َْ:  يك ؼ) يَّاهُ ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلمَِّو َأَمَر َأالَّ َتْعُبُد ا ِإالَّ إِ : هاؿ معالذ

 .(َُ:  الككرل) َ َما اْخَتَمْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإَلى المَّوِ :  كهاؿ 

كأف المحػا ـ إلػذ غيػر ،  ما  يف اهلل هز كاػؿ أف الح ػـ  مػا أنػزؿ اهلل مػف هللػئات المػؤمنيف
َ َيُد ُلةة َن :   ػػ حانب هػػاؿ، (ِ)مػػا أنػػزؿ اهلل مػػف أح ػػاـ الطكاغيػػت مػػف ال كػػر مػػف هللػػئات المنػػانييف

َلا ، ِنينَ آَمنَّا ِبالمَِّو َ ِبالرَُّس ِل َ َأَطْعَنا ثُمَّ َيَتَ لَّى َفِريةٌق ِمةْنُيْم ِمةْن َبْعةِد َلِلةَك َ َمةا ُأ َلِئةَك ِبةاْلُمْؤمِ  َ اِ 
ْن َيُكْن َلُيُم اْلَحُق َيْاُت ا ِإَلْيِو  َ ، ُدُع ا ِإَلى المَِّو َ َرُس ِلِو ِلَيْحُكَم َبْيَنُيْم ِإَلا َفِريٌق ِمْنُيْم ُمْعِرُض نَ  اِ 

َأِفي ُقُم ِبِيْم َمَرٌض َأِم اْرَتاُب ا َأْم َيَخاُف َن َأْن َيِحيةَف المَّةُو َعَمةْيِيْم َ َرُسة ُلُو َبةْل ُأ َلِئةَك ، ُمْلِعِنينَ 
ِو َ َرُسة ِلِو ِلةَيْحُكَم َبْيةَنُيْم َأْن َيُد ُلة ا ِإنََّما َكةاَن َقةْ َل اْلُمةْؤِمِنيَن ِإَلا ُدُعة ا ِإَلةى المَّة، ُىُم الظَّاِلُم نَ 

ناآليػات م ػيف أف إيمػاف اليلػب ي ػملـز  (ُٓ -ْٕ:  النػكر) َسِمْعَنا َ َأَطْعَنا َ ُأ َلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحة نَ 
، العمؿ الظػادر  ح ػ ب نػاهلل هػز كاػؿ نئػذ نػم دػذة اآليػات اإليمػاف همػف مػكلذ هػف طاهػ  الر ػكؿ

 ػمعكا كأطػاهكا ل ػذا الح ػـ  ،منيف حيان دـ الذيف إذا دهكا إلذ اهلل كر كلب للح ـ  ين ـكأخ ر أف المؤ 
 ( ٖ)الذم دك مف لكاـز اإليماف 

َأَلْم َتَر ِإَلةى الَّةِليَن َيْ ُعُمة َن َأنَُّيةْم آَمُنة ا ِبَمةا ُأْنةِ َل ِإَلْيةَك َ َمةا ُأْنةِ َل ِمةْن :  كهاؿ معػالذ
َحاَكُم ا ِإَلى الطَّاُغ ِت َ َقْد ُأِمُر ا َأْن َيْكُفُر ا ِبِو َ ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضةمَُّيْم َقْبِمَك ُيِريُد َن َأْن َيتَ 

َلةى الرَُّسة ِل َرَأْيةَت اْلُمَنةاِفِديَن َيُ ةُد َن ، َض اًل َبِعيداً  َلا ِقيَل َلُيةْم َتَعةاَلْ ا ِإَلةى َمةا َأْنةَ َل المَّةُو َ اِ  َ اِ 
َكْيةةَف ِإَلا َأَ ةةاَبْتُيْم ُمِ ةةيَبٌ  ِبَمةةا َقةةدََّمْت َأْيةةِديِيْم ثُةةمَّ َجةةاُء َك َيْحِمُفةة َن ِبالمَّةةِو ِإْن فَ ، َعْنةةَك ُ ةةُد داً 

ناهلل هز كاؿ ذـٌ مف يدهم اإليمػاف  ال مػب المػم  (ٕٙ – 9٘:  اىْؽاء) َأَرْدَنا ِإالَّ ِإْحَسانًا َ َتْ ِفيداً 
كيمحػػا ـ إلػػذ الطكاغيػػت ، محػػا ـ إلػػذ ال مػػاب كال ػػن أنزل ػػا هػػز كاػػؿ هلػػذ ر ػػلب كأن يالػػب ثػػـ يمػػرؾ ال

                                                 

 .َٓ، : المكريع الكلعم نم لكء العييدة( انظر ُ)

ػػا يينىاًنيػػب، ه ػػد العزيػػز  ػػف محمػػد آؿ ه ػػد اللطيػػؼ، ط ا، دار الػػكطف الريػػاض، ِ) مى ـي اهلًل كى -دػػػُُّْ( انظػػر : حي ػػ
 .ٕ-ْـ، ُّٗٗ

 . ُٖٓ-ُْٖـ، ُِٖٗ-دػ َُّْا ف ميمي ، ط ا، دار ال مب العلمي ،  يركت  اإل بلـ( انظر : اإليماف، كيخ ّ)



 

ّْ 

 

المعظمػػ  مػػف دكف اهلل أك إلػػذ  يا ػػ   عػػض الملػػكؾ الخػػارايف هػػف كػػريع  اهلل كمكهػػددـ هػػز كاػػؿ 
 (ُ) العياب ك  نزاؿ المهللالب هلي ـ.

دػذا ":  كهف مكلع مخالئػ  الكػريع  كاالحم ػاـ لليػكانيف الكلػعي  ييػكؿ ا ػف اليػيـ رحمػب اهلل
، نرلط نيػب طالئػ  نعطللػكا الحػدكد، كمعمرؾ هللعب، كدك مياـ لنؾ، كلل  أن اـ، هداـمكلع مزل  أ

، كاعلػكا الكػريع  هاهللػرة ال ميػـك  مهللػال  الع ػاد ،كليلعكا الحيكؽ كارؤكا أدػؿ الئاػكر هلػذ الئ ػاد
 كالمنئيػػذ لػػب.....، ك ػػدكا هلػػذ نئك ػػ ـ طرهػػان هللػػحيح  مػػف طػػرؽ معرنػػ  الحػػؽ، محمااػػ  إلػػذ غيردػػا

ي  المػػم اإل ػػبلمكدػػذا مػػا كهعػػت نيػػب أغلػػب الػػدكؿ . (ِ)"ت مػػف ذلػػؾ مػػا ينػػانم ح ػػـ اهلل كر ػػكلبن ػػكلغ
 مح م ا األنظم  العلماني .

كهػد اهممػدت نػم ، هللػكر االنحػراؼ المكػريعم للعلمانيػ هلػذ مػا ميػدـ ن ػمعرض  عػض   ناءن 
الح ػػػـ  ميػػػديـ هللػػػكر االنحػػػراؼ المكػػػريعم هلػػػذ نهللػػػكص هػػػكانيف العيك ػػػات المػػػم معمػػػؿ   ػػػا أنظمػػػ 

الازالػػػػر( كذلػػػػؾ نػػػػم محاكلػػػػ  لعػػػػرض مظػػػػادر االنحػػػػراؼ ، نل ػػػػطيف، مهللػػػػر)كخهللكهللػػػػان ، العلمػػػػانم
ك ياف مدل الئاكة  يف أح اـ كم ػادئ كهػيـ ، المكريعم الذم يعمؿ هلذ مر يخ هيـ كم ادئ العلماني 

 :  المالي كدك ما يم ف إامالب نم النياط ، م كالمكريع الكلعماإل بلمالمكريع 

  . لد انين ال ضعي  متغيرةا:  أ الً 
نناد أف اليكانيف الكلعي  غير م ميرة ن ػم ممغيػر  مغيػر الاماهػ  المػم مم ػع دػذة األنظمػ  

مػف هػكانيف  اليديمػ ك ذلؾ  مغير ال لط  نغال ان مػا مغيػر ال ػلط  الاديػدة مػا أهرمػب ال ػلط   ،كاليكانيف
كمف ثـ ملع ، داكب ملؾ اليكانيف كاكر كمحاكؿ   ؿ هكة  ياف هي،  ؿ كمعمؿ هلذ الميليؿ مف كأن ا

 .هكانيف اديدة

ك ػػذلؾ ناػػد أف اليػػكانيف الكلػػعي  ممغيػػر  لمػػا مطػػكرت الاماهػػ  كماػػددت مطال  ػػا أك  لمػػا 
لؤلدػػكاء كالنزهػػات  هرلػػ ه  أراد كالػػعكدا أف ممكانػػؽ مػػع أطمػػاه ـ كأدػػكال ـ  نكالػػعك اليػػكانيف  كػػره 

 (ّ).المم هد محيد   ـ هف طريؽ الحؽ

                                                 

 . َّْ-ّّٗ/ُِ( انظر : الئماكل ُ)

مط عػػ  أنهللػػار   ػػدكف رهػػـ ط عػػ ، ( الطػػرؽ الح ميػػ  نػػم ال يا ػػ  الكػػرهي ، ا ػػف اليػػيـ، محييػػؽ محمػػد حامػػد الئيػػم،ِ)
 . ُْ، ُّ  دكف ماريخ نكر، دي ، مهللر،ال ن  المحم

م، م ػ ، اإل ػبلم( انظر : الكريع  كالمكريع، ناطم  ال يد هلم ال  اؾ،  مػاب كػ رم يهللػدر هػف را طػ  العػالـ ّ) 
 .ُِال ن  الخام   هكر،  ُّٕدػ، العدد ُُْٕاماد األكلذ 



 

ْْ 

 

ل كػر نػم أم زمػاف كم ػاف  ػانكا ريع  نل ا هكاهػد  ليػ  ثا مػ  م ػميرة هللػالح  لاميػع اأما الك
اْلَيةْ َم َأْكَمْمةُت َلُكةْم : كػريع   املػ  مم املػ  منػزة هػف  ػؿ نيػص هػاؿ معػالذ، منزيؿ هليـ ح يـ ن م

كػريع  ارملػادا  ن ػم (ّ:  المالػدة) ِديًنةا اإلسة مِديَنُكْم َ َأْتَمْمةُت َعَمةْيُكْم ِنْعَمِتةي َ َرِضةيُت َلُكةُم 
الخالؽ الح يـ لع ادة نالحبلؿ ني ا حبلؿ إلذ يكـ الييامػ  كالحػراـ حػراـ إلػذ يػـك الييامػ  ال يمغيػر كال 

 .يم دؿ

 ،نمػػا دػػك حػػبلؿ اليػػكـ هػػد يهللػػير حرامػػان غػػداٌ  ،أمػػا اليػػكانيف الكلػػعي  نلػػيس ل ػػا مييػػاس ثا ػػت
 .غير الميكؿ كالعكاطؼ كاالمااداتمملكف  ملكف ال كر كممغير  م نمياييس الخير كالكر

كدذا يؤدم إلذ الطرا ات كانحرانات كانيبل ات  مػا دػك مبلحػظ نػم الػ بلد المػم مم نػذ     
كمػػا  ،ي  المنزلػػ  مػف ح ػػيـ هلػػيـ يعلػـ أحػػكاؿ ه ػػادةاإل ػػبلمرنض مح ػيـ الكػػريع  مػػك  ،الئ ػر العلمػػانم

َأال َيْعَمُم َمْن َخَمَق : هاؿ معالذ، ادـكما يحيؽ ل ـ الخير نم دنيادـ كأخر  ،يهللل  معاك ـ كمعاددـ
: هػػاؿ معػػالذ، نكػػريع  اهلل نزلػػت م ينػػ  لاميػػع كػػؤكف الخلػػؽ (ُْ:  الملػػؾ) َ ُىةةَ  المَِّطيةةُف اْلَخِبيةةرُ 

ال َيِضةةةُل َربِّةةةي َ ال َيْنَسةةةى (طػػػػب  :ِٓ)  ن ػػػم منػػػزة همػػػا يعمػػػرم اليػػػكانيف ال كػػػري  مػػػف اليهللػػػكر
 (ُ).هات كالمغيير كالم ديؿكالنيص كالخلكع لؤلدكاء كالنز 

  . انحراف في المنطمدات:  ثانياً 
نمنطليػػػات الكػػػريع  غيػػػر منطليػػػات اليػػػانكف الكلػػػعم كنل ػػػئ  الكػػػريع  مخملئػػػ  هػػػف نل ػػػئ  

أمػػا اليػػكؿ  ػػأف اليػػكانيف الكلػػعي  نػػم معظم ػػا ممئيػػ  مػػع ، كالػػدليؿ  ػػذلؾ مخملػػؼ، اليػػانكف الكلػػعم
مػف  مػاب اهلل  ان ًإ ػبلميطا م ػممد مؤهللؿ دذة اليػكانيف مأهللػيبلن   ، ما لـي  نليس لب هيماإل بلمالكريع  

الل رنلت  (ِ).معالذ ك ن  ر كلب كأهكاؿ الئي اء كا 
نبل ػػد مػػف ا ػػممداد اليػػكانيف كالمكػػريعات مػػف ديننػػا اإل ػػبلمم الكػػامؿ لاميػػع كػػؤكف الحيػػاة، 

انيف ال كػري  كمػف ثػػـ نمراعيػ  الم ػلـ دينػب، كلػػيس  مػا يئعػؿ مػػف ال ي ػمند هلػذ الػػديف مػف أخػذ اليػػك 
نمػػا األهللػػؿ أف ي ػػكف المهللػػدر كالمراػػع  دػػك اليػػكؿ  أن ػػا ال ممعػػارض مػػع الكػػريع ، ن ػػذا ال ي ئػػم، كا 

 الديف.

                                                 

 .ُّ( انظر : الكريع  كالمكريع ، ُ) 

م هلذ  حث  عنكاف : مط يؽ الكريع ، هللال   ػف حميػد، ميػدـ لمالػس الئيػب ( انظر : معليؽ د. يك ؼ اليرلاك ِ) 
ـ، نكػر نػم مالػ  مامػع الئيػب ُٖٖٗ/ٖ/ُٓ-دػػَُْٗ/ٔ-ُم، لدكرمب الخام   المنعيدة نػم ال كيػت، اإل بلم
 .َِّٗ/ّ، ٓم  ادة، العدد اإل بلمم، منظم  المؤممر اإل بلم
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كذلػػؾ أف المكػػريع العلمػػانم يػػرنض أف م ػػكف النهللػػكص الدينيػػ  المراعيػػ  الن اليػػ  نػػم  ػػف  
هييػدة األمػ  ككػريعم ا ممغانلػ  نالعلمانيػ  مئهللػؿ  ػيف  .كال يا ي  ،كاالهمهللادي  ،اليكانيف االامماهي 

  .(ُ)نبل م ممؿ الع كدي  هلل إال  االدمداء ألح اـ الكريع ، مف العييدة ازءه  أف المكريعى 

َفةة  َ َربِّةةَك ال ُيْؤِمُنةة َن َحتَّةةى ُيَحكُِّمةة َك ِفيَمةةا َشةةَجَر َبْيةةَنُيْم ثُةةمَّ ال :  هػػاؿ اهلل هػػز كاػػؿ
نامػع اهلل هػز كاػؿ  ػيف  (ٓٔ:  الن ػاء) ا َقَضْيَت َ ُيَسمُِّم ا َتْسِميماً َيِجُد ا ِفي َأْنُفِسِيْم َحَرجًا ِممَّ 

 .كالرلا  ح مب كرطان لهللح  اإليماف ،كالمحا ـ إليب ،العييدة كالكريع  كاعؿ الح ـ  كرهب

كالكػػػػريع  ممثػػػؿ اانػػػب المط يػػػؽ كاإلذهػػػاف نػػػػبل ، نالعييػػػدة ممثػػػؿ اانػػػب المهللػػػديؽ كاإليمػػػاف
أمػػا العلمانيػػ  نمعمػػؿ هلػػذ منحيػػ  الكػػريع  هػػف كػػؤكف الحيػػاة ، ف االحم ػػاـانئهللػػاـ  ػػيف االهميػػاد ك ػػي

لمنظػػيـ كػػؤكف  اإل ػػبلـنغال يػػ  األنظمػػ  العلمانيػػ  المػػم مح ػػـ  ػػبلد الم ػػلميف من ػػر أف ممػػدخؿ كػػرالع 
كالحػػراـ مػػا ، نػػالحبلؿ مػػا أحلمػػب، كماعػػؿ ال ػػيادة العليػػا كالمكػػريع المطلػػؽ للماػػالس المكػػريعي  ،الدكلػػ 
كال يعاهػب هليػب إال ، نبل ياـر نعػؿ إال  يػانكف من ػا، كالنظاـ ما كرهمب، كالكااب ما أكا مب، حٌرممب

 (ِ) .كال اهم ار إال للنهللكص الهللادرة من ا،  يانكف من ا

 ػػؿ كهللػػؿ امم ػػاف الكػػريع  اإلل يػػ  كن ػػذدا نػػم الد ػػامير العلمانيػػ  إلػػذ حػػد أن ػػـ اعلػػكا دػػذة 
، نػػػمأمم الكػػريع  ممػػأخرة  عػػد المكػػريع الكلػػعم، مهللػػادر اليػػانكفالكػػريع  الرٌ انيػػ  مهللػػدران ثانكيػػان مػػف 

)إذا لػـ :  أنػب (ِ)نعلذ   يؿ المثاؿ ينص اليانكف المدنم المهللرم نم المػادة األكلػذ نيػرة ، كالعرؼ
نػ ذا لػـ يكاػد ن ميملػذ م ػادئ ، ح ػـ اليالػم  ميملػذ العػرؼ:  يكاد نص مكريعم يم ػف مط ييػب

  (ّ).مكاد ن ميملذ م ادئ اليانكف الط يعم كهكاهد العدال (ن ذا لـ ، ي اإل بلمالكريع  

نهللكص الكريع  نم اليكانيف العلماني  ال م م ػب هللػئ  اليػانكف إال  هللػدكردا د ذا ناد أف 
كدػم ال ػػلط  المػػم يمنح ػػا الد ػػمكر االخمهللػاص  ػػذلؾ! أمػػا  ػػكف دػػذة ، هػف مػػف يملػػؾ حػػؽ المكػػريع

 ػؿ ، نلػبلن أف م ػكف حا مػ  كم يمنػ ،   اليػانكف هنػددـالكريع  منزل  مف هنػد اهلل نػبل يعطي ػا هللػئ
  (ْ).!ي اإل بلمإف العرؼ يلغم أم م دأ مف م ادئ الكريع  

                                                 

  الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمػات كػ    هلػذ ، ميػاؿّٓي ،  ػبلماإل( انظػر : المكػريع الكلػعم نػم لػكء العييػدة ُ)
ثيانػػ  ك مكهػػع الميػػاالت المر ػػز اإلهبلمػػم كالعلمانيػػ .. دػػؿ ثمػػ  ا ػػميعاب؟ أ ػػام  هثمػػاف  اإل ػػبلـ عنػػكاف:  ػػيف 

 .www.islamweb.net/media/index ـ.ََِٗ/َٓ/ُٕاألحد ، ن ر

 (ِ ،   .ْٕ( انظر : هلي  مط يؽ الكريع   يف الم دأ كدهاكل الخهللـك

 ً.ٕٔٔٓ/http://arbooks.tk، ٔ9/7، منككر هلذ مكهع (ِ( اليانكف المدنم المهللرم، المادة األكلذ، نيرة )ّ) 

كحيييػػ  اإليمػػاف لع ػػد المايػػد الكػػاذلم الط عػػ  اإلل مركنيػػ  األكلػػذ،  اإل ػػبلـ( انظػػر : مئهللػػيؿ ذلػػؾ نػػم  مػػاب حػػد ْ) 
ّٔٓ- ّٕٕ. ،www.alshazly.net  

http://www.islamweb.net/media/index.php
http://www.islamweb.net/media/index.php
http://www.islamweb.net/media/index.php
http://www.islamweb.net/media/index.php
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=maincategory&lang=A&vPart=12
http://arbooks.tk/


 

ْٔ 

 

  . الطاع   االحترامب غير جديرالتشريع العمماني :  ثالثاً 
نالئرد نم ظؿ مح يـ المكريع الكلػعم يكػعر أنػب مييػد  ييػكد الدكلػ  كال ػلط  المػم ال مملػؾ 

كأدػػداؼ الئلػػ  المم ػػلط  المػػم معمػػؿ ،  دػػدنان كالػػحان غيػػر مهللػػال  الط يػػ  الحا مػػ كال، غايػػ  محػػددة
ػػػُرهيف مػػػف دكف اهلل، هلػػػذ إخلػػػاع الماممػػػع إلرادة الح ػػػاـ نهللػػػاغكا ، الػػػذيف امخػػػذكا مػػػف أنئ ػػػ ـ ميكى

:  كهللػػدؽ اهلل اليالػػؿ، دـ  عيػػدان هػػف منطػػؽ الحػػؽ كالعػػدؿمػػان كمكػػريعات مخػػدـ مهللػػالح ـ كأدػػكاءأح ا
 ََّبَع اْلَحُق َأْىَ اَءُىْم َلَفَسَدِت السََّماَ اُت َ اأْلَْرُض َ َمْن ِفيِينَّ َ َلِ  ات (المؤمنكف  :ُٕ). 

 ػػؿ كالعمػػؿ هلػػذ  ، ػػؿ دػػذا يػػدنع أنػػراد الماممػػع إلػػذ هػػدـ طاهػػ  كاحمػػراـ اليػػكانيف الكلػػعي 
أ عػد مػف محييػؽ كال ئػاح لػددا  ألن ػـ ال ياػدكا معنػذ لبللمػزاـ  اليػانكف  ،المخلص مف دػذة اليػكانيف

غػػرض آنػػم محػػدد أك حمايػػ  أنئ ػػ ـ مػػف العيك ػػ  المػػم مئرلػػ ا الدكلػػ  هلػػي ـ نػػم حالػػ  الخػػركج هػػف 
ناليػػانكف الكلػػعم ال يمملػػؾ هػػكة ركحانيػػ   لػػذلؾ ال ييحمػػـر كال مييػػدس إرادمػػب   ػػؿ يمحػػيف ، دػػذا اليػػانكف

 ػػػكا  مئادػػػ  اليػػػانكف أك أح، األنػػػراد الئػػػرص للػػػمخلص منػػػب  لمػػػا غئلػػػت هػػػن ـ هػػػيف الرها ػػػ  كال ػػػلط 
 كلياع المعنذ نم الطاه .

كدذا ، كالخركج هلذ اليانكف ما نبلحظب مف زيادة هدد الارالـ كالحكادثكيدهـ دذة الحييي  
 ي  كهازدا هف ا ميعاب مكا ؿ اإلن اف ك  ب طاهمب كاحمرامب.نكؿ األنظم  الكلع يؤ د

خػػرة. أح ام ػػا كػػرهت للػػدنيا كاآل ي  نمممػػاز هػػف الكػػرالع الكلػػعي   ػػأفاإل ػػبلمأمػػا الكػػريع  
ال ػراء كاللػػراء  نػػم العلػف ك كدػذا دػك ال ػػ ب الكحيػد الػػذم يحمػؿ معمنيي ػػا هلػذ طاهم ػػا نػم ال ػػر ك 

كمػف ، كأن ػـ يثػا كف هلػذ دػذة الطاهػ ، ألن ـ يؤمنكف  أف طاه  الكريع  ه ادة يمير كف   ا إلػذ اهلل
ن نػػب ال يرم   ػػا مخانػػ  العيػػاب األخػػركم  ا ػػمطاع مػػن ـ أف يرم ػػب اريمػػ  كيمئػػادل العيػػاب الػػدنيكم

كغلب اهلل هليب. كمف دذا المنطؽ اإليمانم ين ع كعكر اإلن اف المؤمف  م ؤكليمب أماـ خاليب هف 
 ميررامب.مط يؽ إرادة اليانكف كمنئيذ 

يكاع هلػذ المط يػؽ  ن ػك يملػؾ اليػكة الركحيػ  كالػدانع األخبلهػم  م مكريعاإل بلمنالمكريع 
ط هلػػذ  خػػبلؼ اليػػانكف الكلػػعم الػػذم يعممػػد نيػػ ،اانػػب االهممػػاد هلػػذ هػػكة ال ػػلطاف للمط يػػؽ إلػػذ
 (ُ).اليكة كال لط 

                                                 

دار ال امػػب  ،ط عػػ م ميارنػػان  اليػانكف الكلػػعم، ه ػػد اليػادر هػػكدة،  ػػدكف رهػـ اإل ػػبلم( انظػر : المكػػريع الانػالم ُ)
 .ُْٕ -ُّٕ، ّٕ/ُالعر م،  يركت، 
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 . جريم   عد بتياال تحديدانحراف في :  رابعاً 
كمخػالؼ ، كمعاهب  غير ما أمر  ػب، كمحؿ ما حـر اهلل، ناليكانيف الكلعي  محـر ما أحؿ اهلل

 .هكاهد الكريع  الر اني  كركح ا العام 

نمهللػػػدر اليػػػكانيف نػػػم الئ ػػػر العلمػػػانم دػػػك ن ػػػـ ال كػػػر الػػػذيف ييكمػػػكف  كلػػػع دػػػذة اليػػػكانيف 
كمعممػػػديف نػػػم كلػػػع ـ  ،كنػػػزهم ـ ال كػػػري   للمحلػػػؿ مػػػف هيػػػكد الػػػديف كاألخػػػبلؽ، ممػػػأثريف  ػػػأدكال ـ

كمهللػػػال  الط يػػػ  العليػػػا نػػػم  ،كاألدػػػكاء ،كالمياليػػػد ،كالعػػػادات ،لليػػػكانيف  الدراػػػ  األكلػػػذ هلػػػذ العػػػرؼ
 .كانح ػػرت األخػػبلؽ الئالػػػل  ،حمػػذ انمكػػرت اإل احيػػػ   كال ػػعم المئػػرط إلكػػػ اع الغرالػػز، ممػػعالما

كلػـ معم ردػا اػرالـ إال  ،نيكانيف الئ ر العلمانم أدملت هياب كمحا    األنعػاؿ المػم ممػس  ػاألخبلؽ
 :  إذا أهللاب لرردا الم اكر األنراد أك األمف أك النظاـ العاـ  نناد أف

رلػػاة أك  ػػاف الزنػا  غيػر ، الطػرنيف اآلخػر إال إذا أ ػرة أحػػد ال تعاقةب عمةةى ال نةا الدة انين ال ضةةعي 
نالزنػا نػم دػاميف الحػالميف يمػس لػررة الم اكػر األنػراد  مػا يمػس األمػف العػاـ. نيػكانيف ، مامان  رلاءن 

هلػػذ  نناػػد أف هػػانكف العيك ػػات المهللػػرم،  ػػراةإ  ػػدكفمػػاداـ  ان العيك ػػات الكلػػعي  ماعػػؿ الزنػػا م احػػ
نثػػذ  ػػن ا نػػكؽ الثامنػػ  أذ ػػر ك  ػػيف  ك ػػاف هػػف مػػراضو ، ييحػػؿ الزنػػا مػػاداـ ال ا ػػراة نيػػبيؿ المثػػاؿ  ػػ 

 (ُ).هكر

 ػػراة كهللػػغر   لغيػػر الممػػزكايف إال نػػم حالػػ  اإلنػػبل هيػػاب هلػػذ الزنػػا نػػم اليػػكانيف الكلػػعي
 (ِ)ألف الزنا نم داميف الحالميف يمس لررة الم اكر األنراد  ما يمس األمف العاـ.، ال ف

مػف مال ػا إال ياعؿ المرأة غير أدؿ للمهللرؼ نم اليليػؿ "كمف العايب أف اليانكف الكلعم 
 ػن  نػالعرض نػم ُٖكأ ػاح ل ػا المهللػرؼ نػم هرلػ ا ممػذ  لغػت ، كالعكػريف إذا  لغت  ف الحاديػ 

 ( ّ)."كرع اليكانيف الكلعي  أدكف مف الماؿ

معاهػػػب أٌيػػان مػػػف الػػزكاييف   ػػػ ب  نيػػػكانيف العيك ػػات الكلػػػعي  العلمانيػػ  ال، أمػػا زنػػا األزكاج
نما الهمداء الاانم هلذ الرا ط  الزكاي ، إميانب لئاحك  مف ال  الر المم ن ذ اهلل هن ا نمنص ، (ْ)كا 

                                                 

 ـ.َُُِ/ٕ/ُٗ ،www.arbooks.tk، منككر هلذ مكهع ٗٔهانكف العيك ات المهللرم، مادة  ( انظر :ُ)

-دػػػػَُُْ، ِيػػػت، طالكػػػريع  االل يػػػ  ال اليػػػكانيف الاادليػػػ ، همػػػر  ػػػليماف األكػػػير، دار الػػػدهكة، ال ك (انظػػػر : ِ)
 .ُٖـ، ُٖٔٗ

 .ُٖ، ال ا ؽ المراع(ّ)

الغزك العلمانم للمكريع كأثرة هلذ الماممػع، هللػ حم هللػال   "العلماني  نم هئص االم اـ" عنكاف :   حثانظر :  (ْ)
 . www.albayan-magazine.com،ـََُِ/ ٗ/ُِمك ذ، مكهع مال  ال ياف، ماريخ االهم اس 

http://www.arbooks.tk/


 

ْٖ 

 

هلػػػذ  اءن )ال ماػػػكز محا مػػػ  الزانيػػػ  إال  نػػػ:  ( مػػػف هػػػانكف العيك ػػػات المهللػػػرم هلػػػذ أنػػبِّٕالمػػادة )
 (ُ).لمييـ نيب مع زكامب ال م مع دهكاة هلي ا(إال أنب إذا زنذ الزكج نم الم  ف ا، دهكل زكا ا

نػػ ف هئػا هن ػػا  عػػد ، نػالزكج دػػك هللػاحب الحػػؽ الكحيػػد نػم الػػدهكل  ػؿ كنػػم محريػػؾ العيك ػ 
 ِْٕحيػػث ميلػػم المػػادة ، (ِ) ػػيطت هن ػػا العيك ػػ  -كلػػك  عػػد هللػػدكر الح ػػـ-  لػػكغ األمػػر لل ػػلط 

ل ف لزكا ا أف ، مدة ال مزيد هلذ  نميف)المرأة الممزكا  المم ث ت زنادا يح ـ هلي ا  الح س :  أف
 (ّ).يكهؼ منئيذ دذا الح ـ  رلالب معاكرم ا لب  ما  انت(

كمف ناحي  ثاني  ن ف الزكج الزانم نم م  ف الزكاي  ال ي مطيع أف يحرؾ ، دذا مف ناحي "
ب نػػم الػػدهكل نػػم مكاا ػػ  زكامػػب الزانيػػ   إذ إنػػب  اهمدالػػب هلػػذ الرا طػػ  الزكايػػ  ي ػػكف هػػد أ ػػيط حيػػ

  (ْ) "طلب العياب هلذ اهمدال ا هلذ ذات الرا ط .

  ما ناد أف اليكانيف الكلػعي  معطػم الراػؿ الحػؽ نػم ممار ػ  الزنػا  حريػ  مامػ   عيػدنا هػف
كث ت هليػب دػذا األمػر ، ال يعاهب هلذ الزنا إال إذا  اف زناة نم منزؿ الزكاي ن ك ، م  ف الزكاي 
) ؿ زكج :  ( مف هانكف العيك ات المم منص هلذ أفِٕٕادة )كذلؾ كنيان لنص الم،  دهكل الزكا 

الح س مدة ال مزيد هلػذ  ػم  ياازل   ،زنذ نم منزؿ الزكاي  كث ت هليب دذا األمر  دهكل الزكا 
كمػع أف العيك ػ  نػم ، (ٓ)أما المرأة الممزكا  الزاني  نمعاهب  الح س مدة ال مزيد هف ال نميف، أك ر(

إال أن ػا ميػـك هلػذ هػدـ الم ػاكاة  ػيف الراػؿ كالمػرأة نناػددا ، غيػر  انيػ  للػردع لما الحالميف دزيلػ  ك 
 ينمػػػػا  ػػػػاكت الكػػػػريع  ، مكػػػػدد العيك ػػػػ  هلػػػػذ المػػػػرأة دكف الراػػػػؿ الػػػػذم نػػػػم نئػػػػس كلػػػػع ا اليػػػػانكنم

 ،ي  نػم العيك ػ  حػيف يمماثػؿ الكلػع اليػانكنم ل لي مػػا الالػد لل  ػر الػذم لػـ ي ػ ؽ لػب الػػزكاجاإل ػبلم
 (ٔ).ب الذم   ؽ لب الزكاجكالراـ للثي

هلذ نبل يعاهب هلي ا اليانكف الكلعم العلمانم إال إذا  انت كأما ممار   الئاكر كالدهارة 
ثبلثػ  أكػ ر ما  يف مػدة نيد هاهب هلي ا  الح س  غير راده م هيك    أما العيك   ن، كاب االهمياد

                                                 

 ـ.َُُِ/ٕ/ُٗ ،www.arbooks.tk، منككر هلذ مكهع ِّٕلمهللرم، مادة ( انظر : هانكف العيك ات اُ)

 .العلماني  نم هئص االم اـ ( انظر :ِ)
 ً.ٕٔٔٓ/http://arbooks.tk، ٔ9/7، منككر هلذ مكهع ِْٕ: هانكف العيك ات المهللرم، مادة ( انظر ّ)

 .العلماني  نم هئص االم اـمياؿ  ا ؽ  عنكاف:  (ْ)

 .ً.ٕٔٔٓ/http://arbooks.tk، ٔ9/7، منككر هلذ مكهع ِٕٕ( انظر : هانكف العيك ات المهللرم، مادة ٓ)

، ََِٖ/ٓ/ُٓ، مػػاريخ الميػػاؿ ناطمػػ  ه ػػد الػػرءكؼ عنػػكاف : اريمػػ  الزنػػا  ػػيف الكػػريع  كاليػػانكف،   حػػث: ( انظػػر ٔ)
 www.Shareah.com دػ،ُُّْككاؿ  ّـ ػ ََُِ/ ٗ/ُِمكهع لكاء الكريع ، ماريخ االهم اس

http://www.arbooks.tk/
http://arbooks.tk/
http://arbooks.tk/
http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/28/s/1/


 

ْٗ 

 

الامػػع  ػػيف الحػػ س أك ،   اني ػػان خم ػػ  كهكػػريف اني ػػان كثبلثمالػػمػػا  ػػيف غرامػػ  أك ، ثػػبلث  ػػنكاتك 
  (ُ).كالغرام 

يلػػ  كالزنػػا نػػم اليػػكانيف الكلػػعي  لي ػػت هللػػل  محرمػػ   ػػيف راػػؿ ذد ػػذا ناػػد أف ممار ػػ  الر 
،ي اإل بلمكامرأة  ما دم نم الكريع   كمارد اهمداء هلذ الكريؾ الذم يملؾ  ،  ؿ دم أمره كخصه

ـ نػػم اليػػكانيف نالزنػػا ال يعم ػػر اػػر  ،يلػػ   ػػذلؾرنػػع الػػدهكل كيملػػؾ إييان ػػا كيملػػؾ إييػػاؼ العيك ػػ  ال ز 
ي  ل ػذة الاريمػ  هلػذ أن ػا اريمػ  اإل ػبلم ينمػا منظػر الكػريع  ، هلػذ رغ ػ  الػزكج الكلعي  إال  ناءن 

كهيك م ػا المكػددة هللػماـ ، ماممعي  مف الطراز األكؿ ياب العيػاب هلي ػا نػم  ػؿ األحػكاؿ كالهللػكر
اخػػػمبلط األن ػػػاب  ألن ػػا معم ػػػر الزنػػػا اريمػػػ  مئ ػػػد مػػػف م  لػػػب مػػف الرذيلػػػ  ك اإل ػػػبلمأمػػاف للماممػػػع 

ذا ن دت األخبلؽ نيد ن دت الاماه  كأهللا  ا االنحبلؿ، األخبلؽ  . (ِ)كا 

نمػػا معاهػػب ، كمةةا أن أكثةةر الدةة انين ال ضةةعي  ال تعاقةةب عمةةى شةةرب الخمةةر  السةةكر للاتةةو كا 
اب هلػذ كاػكدة نػم حالػ  نالعيػ، هلذ ال  ر إذا كاد الكخص نم الطريؽ العاـ نػم حالػ   ػ ر  ػُيف

كلػيس العيػاب ، ألف كاكدة نم دذة الحاؿ يعػرض النػاس ألذاة كاهمدالػب    ر  ُيف نم الطريؽ العاـ
مملػػؼ ، كال هلػػذ كػػرب الخمػػر  اهم ػػار أف كػػر  ا ملػػر  الهللػػح ، هلػػذ ال ػػ ر لذامػػب  اهم ػػارة رذيلػػ 

  (ّ).الكلعممئ د لؤلخبلؽ. نكرب الخمر حراـ هند اهلل حبلؿ نم اليانكف ، للماؿ

هلػػذ منظػػيـ  يػػع كمنػػاكؿ  ناػػد أف اليػػكانيف الكلػػعي  هملػػت هلػػذ  ػػف اليػػكانيف المػػم معمػػؿك 
ك ػػػذلؾ اليػػػكانيف المػػػم معمػػػؿ هلػػػذ حمايػػػ  األمػػػا ف المػػػم يكػػػرب ني ػػػا الخمػػػر ، المكػػػرك ات ال حكليػػػ 

كال  ،)ال ياكز حمؿ األ ػلح  نػم المحػاؿ العامػ  المػم ي ػم  ني ػا  ميػديـ الخمػكر:  نهللت هلذ أنبن
ك مكاب دذا النص أ    اليانكف رهايمب هلذ محػاؿ ، (ْ)م ن  المم ي م  ني ا  لعب المي ر(نم األ

حيف نزع  بلح الناس ني ا مكنيران أل  ر هدر مف األماف ، محاؿ معاطم الخمكر كأم ن  لعب المي ر
  لركاددا.

                                                 

، منكػػكر هلػػذ مكهػػع ـ، المػػادة الما ػػع ُُٔٗ( ل ػػن  َُهػػانكف م انحػػ  الػػدهارة المهللػػرم، هػػانكف رهػػـ )( انظػػر : ُ)
http://arbooks.tk، ُٗ/ٕ/َُُِ.ـ 

 هلػذ ميػاؿ .ريمػ  الزنػا  ػيف الكػريع  كاليػانكفا عنكاف :  الدكلي  )اإلنمرنت( المعلكمات ك    هلذ مياؿ( انظر : ِ)

 .العلماني  نم هئص االم اـ عنكاف :  الدكلي  )اإلنمرنت( المعلكمات ك   

 ريم  الزنا  يف الكريع  كاليانكف.ا عنكاف :  الدكلي  )اإلنمرنت( المعلكمات ك    هلذ مياؿ( انظر : ّ)

 ـ، المادة الحادي  هكرة الم ررة.ُْٓٗل ن   ّْٗ( انظر : هانكف األ لح  المهللرم رهـْ)

http://arbooks.tk/
http://arbooks.tk/
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منظػر إلػذ كلك لػـ ي ػ ر من ػا الكػارب  ألن ػا  ،أما الكريع  نمعاهب هلذ مارد كرب الخمر
نالممػػػػػاارة  ػػػػػالخمر ككػػػػػر  ا ممػػػػػس األخػػػػػبلؽ كالهللػػػػػح  ، مػػػػػف كػػػػػمذ المنػػػػػاحم كاالهم ػػػػػارات الاريمػػػػػ 

 (ُ)كالنظاـ. ،كاألمف ،كالدماء ،كاألمكاؿ ،كاألهراض

  . باألخ ق العمماني  انحراف من حيث ارتباط:  خامساً 
كمك ػيع ، لػديفهػف ا األذالق َ ئهللػؿ ، كنػادت  رنلت العلماني  امخاذ الديف أ ا ػان لؤلخػبلؽ

ميا ػػػؿ الملػػػييؽ هلػػػذ حريػػػ  ارمػػػداء حاػػػاب ، كارم ػػػاب الئػػػكاحش، حريػػػ  العػػػرم  - دالػػػرة الحريػػػات
نػم العبلهػ  خهللكهللػان ، خبلهػم نػم الماممعػات العلمانيػ الئ اد كاالن يػار األأدل إلذ مما  -الئليل 

 . يف الراؿ كالمرأة

 مػػا دػػك نػػم الئالػػل   خبلؽاأل ػػ ػػيف الراػػؿ كالمػػرأة هلػػذ لػػ ط العبلهػػ  ال معمػػؿ العلمانيػػ  ن
 ممامػػان ناػػد العلمانيػػ  هػػد  ػػؿ هلػػذ الع ػػس، م ػػاـر األخػػبلؽ   ممػػاـالمػػم اهمنػػت ، ي اإل ػػبلمالكػػريع  
لعبلهػػات غيػر الكػػرهي  ن ػػاهدت  ػذلؾ هلػػذ انمكػار ا، أمػػاـ الان ػيفاالنحػػبلؿ كالئ ػاد أ ػكاب نمحػت 

 (ِ)مف زنا ككذكذ.

األخبلؽ  ك ؿ كال ، كذلؾ نم ميريػرة لاملػ  مػف  ارم ط المكريع اإل بلمم  ينما ناد أف  
هنػػد المعػػارض، كميريػػرة لحػػؽ الم ػػادئ، من ػػا م ػػدأ مػػراي  المهللػػلح  العامػػ  هلػػذ المهللػػلح  الخاهللػػ  

 .الاكار

َ اْعُبةةُد ا المَّةةَو َ اَل ُتْشةةِرُك ا ِبةةِو َشةةْيًئا َ ِباْلَ اِلةةَدْيِن ِإْحَسةةاًنا َ ِبةةِلي اْلُدْرَبةةى هػػاؿ معػػالذ :  
 (.ّٔ)الن اء :  اَمى َ اْلَمَساِكيِن َ اْلَجاِر ِلي اْلُدْرَبى َ اْلَجاِر اْلُجُنبِ َ اْلَيتَ 

َمةةا  َاَل ُي ِ ةةيِني ِجْبِريةةُل ِباْلَجةةاِر، َحتَّةةى هػػاؿ : " كهػػف هالكػػ  رلػػم اهلل هن ػػا، أف الن ػػم 
 .(ّ)"َظَنْنُت َأنَُّو َسُيَ رُِّثوُ 

َكاَن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َ الَيْ ِم اْلِخِر َفَ  ُيْؤِل َجاَرُه، َ َمْن َمْن هاؿ : " هنب هف الن م  كهف أ م دريرة 
 .(ْ)"َكاَن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َ الَيْ ِم اْلِخِر َفْمُيْكِرْم َضْيَفوُ 

                                                 

 هلػذ ميػاؿ  .ف الكريع  كاليػانكفاريم  الزنا  ي عنكاف :  الدكلي  )اإلنمرنت( المعلكمات ك    هلذ مياؿ( انظر : ُ)

 العلماني  نم هئص االم اـ. عنكاف :  الدكلي  )اإلنمرنت( المعلكمات ك   

 .ْٓ-ِْ، اإل بلـ( انظر : المطرؼ العلمانم نم مكاا   ِ)
  .َٗٓ(، َُْٔ( أخراب ال خارم،  ماب األدب،  اب الكهللاءة  الاار، حديث )ّ)

  .ُٕٓ(، ُّٔٔا راـ الليؼ كخدممب إياة  نئ ب، حديث)  ( أخراب ال خارم،  ماب األدب،  ابْ)



 

ُٓ 

 

ُخْل ِمْن َأْمَ اِلِيْم َ ةَدَقً  ُتَطيِّةُرُىْم َ تُةَ كِّيِيْم كاألمر نئ ب نم مكريع الز اة، هاؿ معػالذ :  
 (.َُّ)المك   :  ِبَيا

، نالعلمانيػػ   مػػا مػػر معنػػا نػػم (ُ)ملػػؾ المعػػانم األخبلهيػػ  ال كاػػكد ل ػػا نػػم اليػػانكف الكلػػعم
معريئ ػػا مػػرنض ر ػػط األخػػبلؽ  الثكا ػػت، كالم ػػادئ الدينيػػ ، كمػػدهك إلػػذ إهامم ػػا هلػػذ أ ػػس كلػػعي  

(ِ)ن  ي  نل ئي .
 

                                                 

ديمنػ  الكػريع  كههللػكر اليػانكف، أ ػام  ه ػد  عنػكاف:  الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمػات كػ    هلػذ ( انظػر : ميػاؿُ)
  .www.Shareah.comـ،ََُِ/ٗ/ُِ االهم اس، ماريخ ََِٖ/ِ/ِٓ ماريخ، الرحيـ، مكهع لكاء الكريع 

 .ْٕاني  محت الما ر، ( انظر : العلمِ)



 

ِٓ 

 

 المبحث الثاني
 آثار العمماني  عمى الفرد  المجتمع

 
الئػرد لعلمنػ  للعديػد مػف الك ػالؿ كا مخدامب ، ي اإل بلمالئ ر العلمانم للماممعات  إف غزك

م حػػث نػػم المطلػػب األكؿ  ػػنيـك نػػم دػػذا ال، ماممػػعالئػػرد كالكالػػح  هلػػذ  ان آثػػار رؾ مػػ هػػد، الماممػػعك 
 .هلذ الماممع ثـ نم الطلب الثانم  نعرض آثار العلماني  كمف، هلذ الئرد  عرض آثار العلماني 

 :   آثارىا عمى الفرد:  األ لمب المط
كػػريح   هلػػذ ك ػػاف مر يزدػػا، نػػم الماممػػع الم ػػلـ غػػزت العلمانيػػ  العديػػد مػػف هيػػكؿ األنػػراد

هاة دالػمنظػريف ك إلػذ دراػ  أف أهللػ   مػف ال ن اف من ـ مف كرب ال ـ كأثر نيػب، المثيئيف كالمئ ريف
 .اإلهبلـل ـ ه ر  ان  ك الؿ  يجرك هملت العلماني  هلذ الم كمف ثـ، ل ا

نمػػن ـ مػػف ا ػػمخدـ :  أ ػػاليب مخملئػػ  للمػػركيج للئ ػػر العلمػػانم العلمانيػػ  دهػػاةكهػػد ا ػػمخدـ 
، كمن ـ مف ا مخدـ أ لكب الطرح الممكة، كدـ مف يكهللئكف  غبلة العلماني  ،أ لكب الطرح الهللري 

   (ُ): كدك ما يم ف مكليحب نيما يلم

  . الطرح ال ريح أسم ب:  أ الً 
 :  وسماتأبر   -ٔ

كالػدهكة ، المم مدهك إلػذ هػزؿ الػديف هػف الحيػاة المادي مدح الحلارة الغر ي  الم الغ  نم  - أ
  كأحمد لطئم ال يد.، كها ـ أميف، طب ح يف:  كمف دؤالء، إلذ م نم ن ج دذة الحلارة

كال ي ػػػمـ  منظػػػيـ هبلهػػػ  ، م ديػػػف يػػػنظـ هبلهػػػ  األنػػػراد  مع ػػػكددـاإل ػػػبلمادهػػػاء أف الػػػديف  - ب
 كمػف دػؤالء، كال هبله  ل ذا الديف  منظيـ الدكل  ككلكف الح ػـ، ل ـ ال عضاألنراد مع  ع

 خالد محمد خالد.، هلم ه د الرازؽ: 

 ػػدهكل أن ػػا نزلػػت ، ي  نػػم العهللػػر الحػػديثاإل ػػبلمالطعػػف نػػم هللػػبلحي  مط يػػؽ الكػػريع   - ت
نالمهللػػلح  هنػػددـ ميدمػػ  ، كال ػػد مػػف مطكيردػػا لمحييػػؽ مهللػػال  دػػذا العهللػػر، لزمػػاف معػػيف

 (ٕ)كمف دؤالء أحمد خلؼ اهلل كهلم ه د الرازؽ.، نصهلذ ال

                                                 

  .ٕٓ( انظر : الميار العلمانم الحديث، ُ)

  .ٕٓ( انظر : ال ا ؽ، ِ)
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كالا ػػاد نػػم ،  حاػػاب المػػرأة اإل ػػبلـثػػارة الكػػ  ات كالطعػػكف نػػم  عػػض كػػعالر ككػػرالع إ - ث
كاالخػػمبلط  ػػيف الراػػاؿ ، اإل ػػبلـكنظػػاـ الح ػػـ نػػم  ،كالخبلنػػ ، كمعػػدد الزكاػػات،  ػػ يؿ اهلل
  يف.طب ح، هلم ه د الرازؽ، ها ـ أميف:  كمف دؤالء، كالن اء

كالطعػف نػم هادم ػا ، كام ام ا  الراعي  كانمياد اميع مظادردػا، ي اإل بلمم اام  الهللحكة  - ج
 (ُ)كرمكزدا.

  -: من أبر  الشخ يات التي استخدمت أسم ب الطرح ال ريح السابق -ٕ
 .(ِ)أميف ها ـ - أ

 .(ّ)ح يف طب  - ب

 .(ْ)لطئم ال يد أحمد  - ت

                                                 

  .ٕٔ-ٕٓ( انظر : الميار العلمانم الحديث، ُ)

ـ، نم هللعيد مهللر، أ كة مف أمراء األ راد، همػؿ ممرامػان خاهللػا لمحمػد  ه ػدة نػم ُٖٓٔها ـ أميف: كلد هاـ  (ِ)
ريػػؽ ال ػػير هلػػذ مػػا  ػػار هليػػب الغػػرب نػػم محريػػر المػػرأة، كهللػػرح   ػػذة طينػػادم   هللػػبلح المػػرأة هػػف  ، ػػاريس

ـ، ك ماب المرأة الاديدة الػذم دانػع نيػب ََُٗاألن ار المغري ي  ال عيدة هف اإل بلـ نم  ما ب محرير المرأة  ن  
احميػػار بلؽ، كيعم ػػر معػػدد الزكاػػات طػػهػػف أرالػػب نػػم  ما ػػب األكؿ كرد هلػػذ مػػا كاػػب إليػػب مػػف نيػػد، كانميػػد نيػػب ال

نما دك مػف ه يػؿ العػادات اللػارة   ، األهػبلـ للمرأة، كادهذ نيب هدـ كاكد نهللكص م اكرة هف حااب المرأة كا 
  .ٕٕ-ٕٔ، الميار العلمانم الحديث، ُْٖ/ٓ

المحػػؽ  ػػاألزدر ثػػـ  الاامعػػ  المهللػػري  ثػػـ  ال ػػكر كف، هػػيف  ـ، نػػم هللػػعيد مهللػػر،ُٖٖٗ: كلػػد هػػاـ طػػب ح ػػيف (ّ)
ـ، مػأثر  الحلػارة األكرك يػ ، لػب مؤلئػات هديػدة مر ػك هلػذ أر عػ  كخم ػيف  ما ػان نػم َُٓٗكزير للمعػارؼ هػاـ 

ـ مكػركهب لئلهللػبلح ُّٖٗاألدب كالركاي  كالئل ػئ  كالمػاريخ، هػرض نػم  ما ػب م ػمي ؿ الثيانػ  نػم مهللػر هػاـ 
يع طال ي ػم طئيػ هلذ أ اس كحدة العؽ ال كػرم كأف مهللػر اػزء مػف أكرك ػا، كأف الػديف م مػا  لغػت أدميمػب العا

الدينيػػ ، لػػب آراء نا ػػدة حػػكؿ  مئػػاديـأف يكااػػب الحيػػاة ال يا ػػي ، كأف األمػػ  ياػػب أف ميػػـك هلػػذ مئػػاديـ غيػػر ال
عػ  ال معنػذ ل ػا كأن ػا مػف ط ، كأف الحػركؼ الميطػالمنح طاليرآف، من ا: أف الي ـ الم م يمميز  مميػزات األك ػا

  .ٖٓ-ْٖ، الميار العلمانم الحديث، ُِّ/ّ، بلـاألهير، طإلان  الهللحا  ، كأف ههللص اليرآف مف األ ا

كغؿ هدة مناهللب من ػا: هلػك مؤ ػس حػزب  األهبلـ، ـ،  الده لي   مهللرُِٕٖ: كلد هاـ أحمد لطئم ال يد (ْ)
ـ، مػػػأثر  ػػػالئ ر ُْٔٗاألمػػػ ، أ ػػػماذ الئل ػػػئ   الاامعػػػ  المهللػػػري ، رلػػػيس مامػػػع اللغػػػ  العر يػػػ ، كزيػػػر للخارايػػػ  

نيػػػ ، كالمنئعػػػ  دػػػم ال ػػػاس الكحيػػػد للعمػػػؿ نػػػم طان، رنػػػع كػػػعار المنئعػػػ  أ ػػػاس للك األكرك ػػػم كالئرن ػػػم خهللكهللػػػ
ر ػػاء هكاهػػدة هلػػذ أ ػػاس العيػػؿ الكلػػعم الغر ػػم ال  ال يا ػػ ، نػػادل  المػػذدب اللي رالػػم أك الحػػرم نػػم الح ػػـ كا 

 .َٖ-ٕٗالنص الدينم، الميار العلمانم الحديث، 
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  .(ُ)خالد محمد خالد  - ث
 .(ِ)أحمد خلؼ اهللمحمد  - ج

 .لم ه د الرازؽه - ح
 

 :  (ّ)عمي عبد الرا ق أىم م مح الفكر العمماني التي يتبناىا -ٖ
ر ػاء هكاهػد الدكلػ  العلمانيػ ، محاكلمب ن ػؼ أ ػس الدكلػ  الدينيػ  - أ : مػف خػبلؿ أكػ ر مؤلئامػب، كا 

 :  كالذم ر ز نيب هلذ، ـُِٓٗكأهللكؿ الح ـ الهللادر  ن   اإل بلـ

  كر ال  ركحي  ال هبله  ل ا ، ديف ال دكل   بلـاإلكأف ، م أل  نهللؿ الديف هف الدكل
 .مارة ال كف كمنظيـ الماممعات الح كم  كال يا   الدنيكي  كه

  كأف محمدان  كمء مف  كلـ يدعي إلذ، !لـ يؤ س دكل ! كلـ يرأس ح كم ! كلـ ي س ماممعان
 . ؿ  اف ر كالن نيط، ذلؾ

                                                 

، همػؿ  المػدريس  عػد المخػرج مػف ب إ ػبلمم مهللػرم معاهللػرـ( مئ ر ك امُٔٗٗ – َُِٗد محمد خالد )خال (ُ)
" أمػا كؿليػاء مػع الر ػ" - راػاؿ حػكؿ الر ػكؿ م مكار للنكػر، أكػ ر مؤلئامػب، " كزارة الثيان ثـ هيف نم  األزدر

الػذم ط ػع " مػف دنػا ن ػدأ" م ػ ب  ما ػب "ع هػف الديميراطيػ دنػاػ  الديميراطي  أ دان  م ب ال يا ي  ن م هديدة من ا "
مػراـ نػم نئػس ال ػن  المػم هللػدر ني ػا إلػذ رمب نم مهللر كخارا ػا، حيػث نم ذيكع ك  ، ت ط عات نم  نميف

نهللػػؿ  إلػػذدهػػا نيػػب حيػػث كأمري ػػا..   أكرك ػػا، ك م ػػت هنػػب هػػدة ر ػػالؿ كأ حػػاث اامعيػػ  كميػػاالت نػػم اإلناليزيػػ 
كأهلػػف  ال مػػاب أدرؾ أنػػب أخطػػأ نيػػب.  اإل ػػبلـييػػكؿ إنػػب هنػػدما رأل حئػػاكة أهػػداء  كل نػػب  مػػا الػػديف هػػف الدكلػػ ،

مكهػع كي ي يػديا  .ْٖانظػر : الميػار العلمػانم الحػديث، مرااعب هف أهكالب ك مػب  مػاب نعػـ اإل ػبلـ ديػف كدكلػ ، 
 .  http://ar.wikipedia.org،َُُِ/ِ/ُٗ، الحرة

، همػػؿ  ػكزارة الثيانػ ،  ػرزت انحرانامػػب ُٖٔٗمػع مهللػرم، أمػػيف هػاـ م ػاهد حػزب الما: أحمػد خلػؼ اهللمحمػد  (ِ)
، كالمم  انت  عنكاف الئف اليهللهللم نم اليرآف، كالمم ييرر مف خبلل ػا: ةركحمب المم هدم ا لنيؿ الد مكراط نم أ

نما مماب  ما يماػب األديػب نػم مهللػكير الحادثػ  مهللػكيران ننيػان،  أف اليهلل  نم اليرآف ال ملمـز الهللدؽ الماريخم، كا 
 لل  المم يكا  ا المكر كف للن م لي ػت ماريخيػ  كال كاهعيػ ، كأف األن يػاء ه ػدكا مػا ه ػد أدػؿ  يلػم ـ مػف كأف األ

آل  ، كغير ذلؾ مف األن ار كاآلراء المم ممس العييدة، كهد أنمذ أ ثر مف مال  هالـ أزدرم آنػذاؾ أف  ثيػران مػف 
: دامػػ  هلمانيػػ  اديػػدة كمحا مػػ  الػػنص نهللػػكص دػػذة الر ػػال  م ئػػرة، يخػػرج   ػػا هللػػاح  ا هػػف الػػديف.  انظػػر

، الميػػار العلمػػانم ْْ-ُّ عػػ ، دار الئلػػيل ، اليػػادرة،  ػػدكف مػػاريخ نكػػر، ط،  ػػدكف رهػػـ  امػػؿ  ػػعئافاليرآنػػم، 
 . ُٗ-ٖٓالحديث، 

دػػك كػػيخ أزدػػرم كلػػد نػػم مهللػػر، كالمحػػؽ  الاامعػػ  المهللػػري ، المػػم  انػػت منػػم ج نػػم معليم ػػا  :هلػػم ه ػػد الػػرازؽ(ّ)
الغر ي ، كامع  يف الدرا   ني ا كالدرا   نم األزدر الكريؼ، حهللؿ هلذ ك ادة "العالمي " مػف  منادج الحلارة

ـ، كمف ثـ  انر إلذ إنالمرا، كالمحؽ  اامع  أ  ئكرد لدرا   االهمهللاد  ل ػف انػدالع الحػرب ُُُٗاألزدر  ن  
حػػا ـ الكػػرهي . انظػػر : نظػػرات العالميػػ  األكلػػذ اعلمػػب يعػػكد إلػػذ مكطنػػب، ك ػػرهاف مػػا مػػـ معينػػب هالػػيان نػػم الم

، األهػبلـ، ّّٕـ، ََِٖ-دػػُِْٗ، ركانػد، ل نػاف، ُكرهي  نم ن ر منحرؼ،  ليماف  ف هللال  الخراكم، ط
  .ُِـ، ََِِ-دػُِِْ، ،  دكف  لد نكر، دار العلـ للمبلييفُٓخير الديف الزر لم، ط 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8B&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%A7_%D9%86%D8%A8%D8%AF%D8%A3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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  كأف الديف ال يمنع مف أف ا اد الن م  كال إل بلغ  ،الملؾ ال نم   يؿ الديف اف نم   يؿ
 .الدهكة إلذ العالميف

  كأف نظاـ الح ـ نم ه د الن م  كأف م م  الن م ، غمكضال ي منئب اف  انت  بلغان 
(ُ)كالمنئيذ.الح ـ  مفللكريع  ماردان 

 

  حاكؿ نم  ما ب إرااع أ  اب مخلؼ الم لميف هف ر ب الحلارة إلذ ر ط ـ الديف  الدكل ك ،
نالخبلن  كاليلاء ، كين كع الكر كالئ اد ،ر ط الخبلن   الديف دك مهللدر ن  ات الم لميفكأف 

دها إلذ إم اع النظـ الغر ي  نم  ثـ ،ال هبله  ل ا  الديف كغيردا مف كظالؼ الح ـ كالدكل 
ال كمء نم الديف يمنع الم لميف أف ":  كأهللكؿ الح ـ اإل بلـحيث ييكؿ نم  ما ب  ،(ِ)الح ـ
كأف ي دمكا ذلؾ النظاـ العميؽ الذم ، نم هلكـ االامماع كال يا    ل ا، ا األمـ األخرلي ا يك 

كأف ي نكا هكاهد مل  ـ كنظاـ ح كمم ـ هلذ أحدث ما أنمات العيكؿ ، ذىلكا لب كا م انكا إليب
   (ّ)."كأممف ما دلت ماارب األمـ هلذ أنب خير أهللكؿ الح ـ، ال كري 

 (ْ).ـ المم أكرددا نم  ما ب العديد مف العلماءكهد هاـ  الرد هلذ المزاه
ك ذلؾ مـ نهلللب مف اليلاء الكػرهم  ، مف زمرة العلماء  خرااب ديل    ار العلماء  هامت ما 

أهػادة إلػذ ، ـُْٓٗل ف  عػد أف مػكلذ أخػكة الكػيخ مهللػطئذ ه ػد الػرازؽ مكػيخ  األزدػر  ػن  
ػػ، لػػس الكػػيكخكما، كػػغؿ  عػػددا هلػػكي  مالػػس النػػكاب ثػػـزمػػرة العلمػػاء!   مامػػع  هلػػكه  فل يً كهي
  (ٓ)اللغ  العر ي .

                                                 

 ريا ػػػ  كػػػيخ الاػػػامع األزدػػػر محمػػػد أ ػػػك  كأهللػػػكؿ الح ػػػـ، اإل ػػػبلـ( انظػػػر : رد ديلػػػ    ػػػار العلمػػػاء هلػػػذ  مػػػاب ُ)
دػػ، ُُْْالئلؿ، كحلكر أر ع  كهكػريف هالمػا، منكػكر لػمف ملحػؽ لمالػ  األزدػر الهللػادرة نػم ر يػع الػكؿ 

،  ُٖميديـ اال ماذ الد مكر ال يد ميم الديف، رليس المحريػر د. هلػذ أحمػد الخظيػب.  الميػار العلمػانم الحػديث، 
 . ّّٗ-ّّٖنظرات كرهي  نم ن ر منحرؼ، 

، دار ُ( انظػػر : الحػػداثيكف العػػرب نػػم العيػػكد الثبلثػػ  األخيػػرة كاليػػرآف ال ػػريـ درا ػػ  نيديػػ ، الايبلنػػم مئمػػاح، طِ)
درا   ككثاؽ، محمد  "كأهللكؿ الح ـ لعلم ه د الرازؽ "اإل بلـ،  ِْ-ِّـ، ََِٔ-دػُِْٕالن ل ،  كري ، 

  .ُّٔـ، َََِ-دػَُِْل ناف، ، المؤ    العر ي  للدرا ات كالنكر،  يركت، ِهمارة، ط

  .ُِٖ، لم ه د الرازؽ" درا   ككثاؽكأهللكؿ الح ـ لع "اإل بلـ( انظر : ّ)

كأهللػكؿ الح ػـ، محمػػد  اإل ػبلـكأهللػكؿ الح ػـ، ك مػاب نيػض  مػاب  اإل ػبلـ( ح ػـ ديلػ    ػار العلمػاء نػم  مػاب ْ)
 ػف هاكػكر،  ػدكف رهػـ ط عػ ،  نيد هلمم ل ماب اإل ػبلـ كأهللػكؿ الح ػـ، محمػد الطػادرالخلر ح يف، ك ماب 

 ـُِٔٗ -دػ ُّْْالمط ع  ال لئي ، اليادرة، 

  .ّّٖ( انظر : نظرات كرهي  نم ن ر منحرؼ، ٓ)



 

ٓٔ 

 

كهلػذ أنػب ال ػد لؤلمػ  ممػف ييػكـ  أمردػا نػم ، إن ار إاماع الهللحا   هلذ كاكب نهللػب اإلمػاـ - ب
  (ُ)أف اليلاء كظيئ  كرهي . ةإن ار ك ذلؾ ، الديف كالدنيا

رلػػم اهلل  ة أف نظػػاـ الح ػػـ نػػم خبلنػػ  أ ػػك   ػػر الهللػػديؽ كالخلئػػاء الراكػػديف مػػف  عػػدةادهػػاؤ   - خ
(ِ)هن ـ  اف نظامان ال دينيان.

 

 :  أسم ب الطرح المم ه:  ثانياً 
 :  وسماتأبر   -ٔ
كاالام اد ، كمااكز النماج الئ رم كالئي م اليديـ، الدهكة إلذ إحياء االام اد كالماديد نم الديف - أ

أك األخػػذ ، امػػع هلي ػػا ال ػػلؼأ كػػركط االام ػػاد المػػم  دً يُّػػف الميدك ، نػػم مئ ػػير ال مػػاب كال ػػن 
 . نماا ـ الئ رم

نما ر ال  رحم  كأخبلؽ ان مكريع ان ادهاء أف اليرآف ليس  ما  - ب  .كا 

مػف  ػدالن ، الدهكة إلذ ماميع الناس هلذ أ س كطنيػ  أك إن ػاني ، المطال     لغاء أح اـ الذم  - خ
 اج النزه  الطالئي .ماميع الناس هلذ أ س ديني  ميؤ 

ؽ  ػيف كالػدهكة للمكنيػ، هـ  أن ػا ال مخػالؼ أح ػاـ الكػريع كالػز ، م رير مح ػيـ اليػكانيف الكلػعي   - ز
(ّ)الكريع  كاليكانيف الكلعي .

 

 

 :  تخدمت أسم ب الطرح المم ه السابقمن أبر  الشخ يات التي اس -ٕ

أدػـ مبلمػ  الئ ػر ك ػأهـك  مكلػي  ، نرج نػكدة، محمد  عيد العكماكم، نهللر حامد أ ك زيد
 .ـ هلذ حدةالذم يم ناة  ؿ كاحد من العلمانم 

                                                 

  .ّّٖ( انظر : ال ا ؽ، ُ)

،  نظرات كرهي  ُٖكأهللكؿ الح ـ.  الميار العلمانم الحديث  اإل بلـ( انظر : رد ديل    ار العلماء هلذ  ماب ِ)
 . ّّٗ-ّّٖنم ن ر منحرؼ، 

 . ّٗ-ِٗ( انظر : الميار العلمانم الحديث، ّ) 
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 (ُ): ن ر حامد أب   يد أىم م مح الفكر العمماني التي يتبناىا -ٖ
معػانم الحييييػ  كالمغيػر المئػاديـ الرلي ػي   آيػات اليػرآف ال ػريـ هلذ مأكيػؿ نهللر أ ك زيد  يعمؿ - أ

أف اليػػرآف ال  مػدهيان ،  ا اليػرآف ك ينم ػػا ال ػن  الن كيػ كطمػس الحيػالؽ الدينيػػ  المػم ر ػخ ،لليػرآف
 زاهمان أف الئ ر الذم ييكـ هلذ اليرآف ال ريـ كال ن   أنب ن ر راعم.، مع كالعيؿ أ دان يام

أك النػكازؿ  ،يدهك إلذ هدـ االحم اـ إلذ  ماب اهلل لعدـ هللبلحي  اليرآف ال ريـ لحؿ المك بلت - ب
 الحالرة أك الم مي لي .

 اإلي اـ  أف اليراءات اليرآني  هرآنات ممعددة.  - خ

  ؿ دك أ طكرة غي ي . كاالدهاء أف اليرآف ليس معازان ، ال هالمي  الر إن ار  - ز

   ػػاأف االلمػػزاـ . ك  زهمػػب أف ال ػػن  الن كيػػ  لي ػػت كحيػػا  ػػؿ دػػم اام ػػاد  كػػرم مػػف الر ػػكؿ - ض
 (ِ).إلذ درا  األلكدي رنع ن لب ك  إددار ل كري  الر كؿ،

مػػػػف خػػػػبلؿ األ حػػػػاث المػػػػم أهػػػػددا نهللػػػػر حامػػػػد أ ػػػػك زيػػػػد  تظ ػػػػر    يا ػػػػالمبلمػػػػ  ال ػػػػؿ 
المػػم اللانػػ   كالمػػم مػػـ رنلػػ ا مػػف ه ػػؿ، ـُّٗٗنػػم هػػاـ  "األ ػػماذي "للحهللػػكؿ هلػػذ دراػػ  

ممػا ا ػمئز مكػاهر ، ل ف أ ك زيد لـ يمرااع هف أن ػارة أف يمرااع هف دذة األن ار   طال مب
مكهػؼ حا ػـ مػف أهللػحاب دػذة األن ػار   د مػف امخػاذال الذيف رأكا أنب، ال ثير مف الم لميف

ن ػػارهكا ، ؿ   ػػـ المحػػدم إلػػذ مدري ػػ ا للطػػبلب الم ػػلميف نػػم الاامعػػ الػػذيف كهللػػ، الخاراػػ 
كهد هلت المح م  آنذاؾ  نئيب خارج ال بلد كالمئريؽ  ينب ك يف ، إلذ ميالاة نهللر أ ك زيد

ي  اإل ػػبلمللدرا ػػات   عػػددا انميػػؿ نهللػػر أ ػػك زيػػد لئلهامػػ  نػػم دكلنػػدا ليعمػػؿ أ ػػماذان ، زكامػػب
 (ّ). اامع  ليدف

                                                 

، حهللػػؿ هلػػذ "لي ػػانس" اللغػػ  العر يػػ  مػػف اامعػػ  ُّْٗكلػػد نػػم طنطػػا كػػماؿ مهللػػر هػػاـ  :نهللػػر أ ػػك زيػػد(  ُ) 
ـ  ميدير مممػاز أدلػب للعمػؿ معيػدا  ػنئس الي ػـ ثػـ ا ػم مؿ درا ػمب العليػا نحهللػؿ هلػذ دراػ  ُِٕٗاليادرة هاـ 

لدرا  أ ػماذ م ػاهد.  ُٕٖٗـ، ليمرهذ هاـ ُِٖٗـ ثـ حهللؿ هلذ درا  الد مكراة هاـ ُٕٔٗالماا مير هاـ 
 ل   ال مركنيػ  ممخهللهللػ  نػم  كػؤكف الئػرؽ  ، د، الراهللِٕٗ-ِِٕانظر : نظرات كرهي  نم ن ر منحرؼ، 

ـ. َُُِ/ِ/ُٗي ، اإل ػػػػػبلم، كػػػػػ    الراهللػػػػػد ٔ-ٓدػػػػػػ، ُِّْراػػػػػب  ٖٓمػػػػػف منظػػػػػكر أدػػػػػؿ ال ػػػػػن ، العػػػػػدد 
www.alrased.net/site/topics/view   

  .ٔ-ٓدػ، ُِّْراب  ٖٓ،  الراهللد، العدد ِٕٗ-ِِٕ( انظر : نظرات كرهي  نم ن ر منحرؼ، ِ)

 ٖٓ،  الراهللػػد، العػػدد ْٗ،  الميػػار العلمػػانم الحػػديث، َِٕ-ِٗٔ( انظػػر : نظػػرات كػػرهي  نػػم ن ػػر منحػػرؼ، ّ)
 .ٓ-ْدػ، ُِّْراب 

http://www.alrased.net/site/topics/view
http://www.alrased.net/site/topics/view
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  (ُ): ا يمحمد سعيد العشم ر العمماني التي يتبناىاأىم م مح الفك -ٗ
الكلػػعي  ال يعػػد   ػػاليكانيفلػػذا نػػالح ـ ، ي  ممػػأثرة  اليػػانكف الركمػػانماإل ػػبلمزهمػػب أف الكػػريع   - أ

 (ِ)لمكاني  اليكانيف للكريع .،  ئران 

كال يكاػد ، امنا  ػا نيػطانػالخمر مػأمكر  إ ياطب حد كػرب الخمػر نػم  ما ػب )أهللػكؿ الكػريع (  - ب
كال مامػػػػػػث الاريمػػػػػ  مػػػػػػف ، كاهم ػػػػػػارة أف العيك ػػػػػات مزيػػػػػد مػػػػػػف هػػػػػدد الاػػػػػرالـ، لمحريم ػػػػػا نػػػػػص

 (ّ).!!أهللكل ا

أف مط يػؽ الكػريع  ي ػدؼ إلػذ مئميػت "ي  ن ػك يػزهـ اإل ػبلمم امب هلذ دهػاة مط يػؽ الكػريع   - خ
لذ إظ ار  ،كحدة الكعب ، أف الكػريع  معنػم الطريػؽ كال ػ يؿ"ثـ يػزهـ  " هللكرة  يل  اإل بلـكا 

لـز األخذ  نهللكهلل ا  ألف م نذ الكريع  ييكـ هلذ الخلؽ كالركحانيات! كللناس أف يط يكا كال ي
 (ْ)."ما يكاءكف

كأف الزكاج هيد مدنم ال ، ادهاؤة أف أح اـ األحكاؿ الكخهللي  نم الكريع  م لـ حيكؽ المرأة - ز
(ٓ) نب ال د مف ميييد الزكاج  كاحدة.كأ، دينم!

 

  (ٔ).ال ا ممرار ل ا كال خلكد، بلت مؤهم زهمب أف أح اـ الكريع  نم المعام - ض

                                                 

( محمد  عيد العكماكم : رليس مح م  الانايات كمح م  أمف الدكل  العليا  مهللر، يعم ر مف أ رز رمػكز الئ ػر ُ)
م، كالػػم اـ اإل ػػبلم المكػػنيع هلػػذ نظػػاـ الح ػػـ   لػػيالعلمػػانم، ن ػػك مػػف دهػػاة نهللػػؿ الػػديف هػػف الدكلػػ ، ك م ػػب مل

، ثـ همػؿ  اليلػاء ُٓٓٗالعلماء. مخرج مف  لي  الحيكؽ هاـ هلذ دهاة مط يؽ الكريع ،  ؿ كهلذ الهللحا   ك 
الكلػػعم  محػػا ـ اليػػادرة كاإل ػػ ندري . همػػؿ  المػػدريس محالػػران نػػم أهللػػكؿ الػػديف كالكػػريع  كاليػػانكف نػػم هػػدة 
اامعػػػػات  من ػػػػا : الاامعػػػػ  األمري يػػػػ   اليػػػػادرة، كاامعػػػػ  مػػػػك ناف  ألمانيػػػػا الغر يػػػػ ، كأك  ػػػػاال  ال ػػػػكيد، كمع ػػػػد 

، الميػػار ْٕالكػػرني   لينناػػراد  رك ػػيا، كال ػػكر كف  ئرن ػػا. انظػػر : نظػػرات كػػرهي  نػػم ن ػػر منحػػرؼ،  الدرا ػػات
 .ٓٗالعلمانم الحديث، 

 .ْٗ( انظر : نظرات كرهي  نم ن ر منحرؼ، ِ)

، م م ػ  ال ػكثر، الريػاض، ُ( انظر : العهللرانيكف  يف مػزاهـ الماديػد كميػاديف المغريػب، محمػد حامػد الناهللػر، طّ)
 .َٓ،  نظرات كرهي  نم ن ر منحرؼ، ِِٖـ، ُٔٗٗ-دػُُْٕ

 .َٓ( انظر : نظرات كرهي  نم ن ر منحرؼ، ْ)

 .ُٓال ا ؽ، ( انظر : ٓ)

 .ّٓ-ِٓ ،( انظر : ال ا ؽٔ)
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نػم ه ػدة  اإل ػبلـحينمػا  ػاس أمػكر   الن ػمأف م ػرران ذلػؾ ، ئهللؿ الديف هف الدكلػ ل مبدهك  - ح
 خػػػػبلؼ مػػػػا  ػػػػيأمم  عػػػػدة مػػػػف الح كمػػػػات المػػػػم ين غػػػػم أف ال م ػػػػكف  "إنمػػػػا  ػػػػاف ذلػػػػؾ  ػػػػالكحم

  (ُ)ديني !!

م يخلػك مػف أم نظريػ   يا ػي  اإل ػبلميب ماريخ دمكم همعم! كأف الئ اإل بلـادهاؤة أف ماريخ  - خ
  (ِ)أك نظاـ  يا م.

دادنػػان مػػف ذلػػؾ إلػػذ أف يمخلػػذ ، كمهللػػكيردا لليػػارئ  أ كػػع هللػػكرة، ي اإل ػػبلممػػف الخبلنػػ   بنيلػػ - ز
  (ّ) .ي اإل بلمالم لمكف هف الدهكة إلذ مط يؽ الكريع  

 

 (ْ): أىم م مح الفكر العمماني التي يتبناىا فرج ف دة -٘
 مػا كػاء لػب اهلل ديػف كهييػػدة  اإل ػبلـهييػدة ال هبلهػ  لػب  ػالح ـ نييػكؿ : "  ػبلـاإلة أف  ؤ ادهػا -أ 

 (ٓ).كليس ح مان ك يئان"

                                                 

، دار ال مػب العلميػ ، ُي ، أحمد ه د كط ػاف الانػا م، طاإل بلم( انظر : انمراءات العكماكم نم  ما ب" الخبلن  ُ)
-ُُٓ غػػداد،  -ـ، أهللػػؿ ال مػػاب ر ػػال  د مػػكراة مػػف مع ػػد المػػاريخ كالمػػراث العلمػػمََِٕ-ػدػػُِْٕ يػػركت، 

ُُٖ.  

 . ُٓ( انظر : نظرات كرهي  نم ن ر منحرؼ، ِ)

  .ْْي  : اإل بلم( انظر : انمراءات العكماكم نم  ما ب" الخبلن  ّ)

هللػػػؿ هلػػػذ د مػػػكراة الئل ػػػئ  نػػػم ـ،  مهللػػػر، حُْٓٗأحػػػد أهطػػػاب العلمانيػػػ  المعاهللػػػريف، كلػػػد هػػػاـ نػػػرج نػػػكدة: ( ْ)
ـ، همؿ خ يران اهمهللاديان، ثـ مالؾ  كمدير لمامكه  نكدة اال ػمثماري ، ُُٖٗاالهمهللاد الزراهم مف هيف كمس هاـ 

كلب مؤلئات هدة، مثؿ اانب الئ ر العلمانم ك الدكل  المدني  ميا ؿ الدكل  اإل بلمي  نم العديد مف المناظرات انلـ 
هللػػؿ هنػػب حينمػػا أهللػػر هلػػذ هلمانيػػ  الحػػزب  ينمػػا أهلػػف رلػػيس حػػزب الكنػػد إ ػػبلمي  الحػػزب. إلػػذ حػػزب الكنػػد ثػػـ انئ

نخرج نكدة مف الحزب، كأ س حز ػان اديػدان أ ػماة"حزب الم ػمي ؿ"، هػاؿ األ ػماذ أنػكر الانػدم هػف )حػزب الم ػمي ؿ( 
حػػزب الم ػػمي ؿ الػػذم الػػذم أ  ػػب نػػرج نػػكدة نػػم مهللػػر: "أهللػػدرت نػػدكة العلمػػاء  ػػاألزدر  يانػػان حػػذرت نيػػب مػػف هيػػاـ 

يؤ  ب نرج نكدة، م ررة ذلؾ  أف الحزب يمثؿ خطران هلذ أمف األم  كا ميراردا ككهللؼ أهلاء الحزب  أن ـ أهػداء 
ل ؿ ما دك إ بلمم، كأف ددن ـ المعلف دك هدـ مط يؽ أح اـ الكريع  اإل بلمي   دهكل مئكؽ اليانكف الكلعم، إف 

  مػػاريخ اإل ػػبلمم كالمطػػاكؿ هلػػذ  عػػض أهللػػحاب الن ػػم  ػػيدنا محمػػد أهلػػاء الحػػزب دأ ػػكا هلػػذ ال اػػـك هلػػذ ال
  .ُُ-َُ/ِكهلذ الرمكز اإل بلمي  كهلماء األم . انظر: األهبلـ 

 .ُّٗـ، ُٖٖٗ-دػَُْٖ، دار الئ ر، اليادرة، ّالحييي  الغال  ، نرج نكدة، ط (ٓ)
 
 
 



 

َٔ 

 

دنػاؾ نرهػان : "، نييػكؿ ان دهكمب إلذ نهللؿ الػديف هػف الدكلػ ، زاهمػان أف دػذا الئهللػؿ ال يعم ػر  ئػر  -ب 
ئػػر  ػػاألكؿ أك الخػػركج الدكلػػ ، كأف انميػػاد الثػػانم ال يعنػػم ال  اإل ػػبلـالػػديف ك  اإل ػػبلـ ػػيف    يػػره 
 (ُ).هليب"

ي  لي ػػت خبلنػػ  إ ػػبلمي   ػػؿ دػػم هلػػذ حػػد زهمػػب " خبلنػػ  هر يػػ  اإل ػػبلمزهمػػب أف الخبلنػػ    -ج 
 (ِ)."إال اال ـ اإل بلـ ا لـ محمؿ مف هركي ، كأن

  نػم ممػاع الػدنيا، ي  نم ه ػد الخبلنػ   انػت  عيػدة هػف الػديف منغم ػاإل بلمزهمب أف الدكل    -د 
ي  كد ذا م كف، كػأن ا كػأف أم دكلػ  دينيػ  هلػذ مػدل اإل بلم انت الدكل   د ذاييكؿ نكدة : "

المػػاريخ اإلن ػػانم  لػػب، ال يغرنػػؾ ني ػػا هػػذب الحػػديث نػػم ال ػػدء، نػػالع رة  ػػالخكاميـ، كهػػد  انػػت 
الخػػكاميـ مػػرة دالمػػا، كأمػػر من ػػا أف ال ن ػػمكهب در ػػ ا، كأف ال ن ػػمئيد مػػف مار م ػػا. كأف يػػدهك 

!! كناػػد العلمػػانم نػػرج نػػكدة يحكػػد مئمريػػات (ّ)م  بلدػػ  يح ػػدكف هلي ػػا"الػػ عض إلػػذ م راردػػا نػػ
ي ، كمن ػػػب إلػػػذ ملػػػؾ الئمػػػرة اإل ػػػبلمكأ اذيػػػب  مػػػب المػػػاريخ، المػػػم مطعػػػف نػػػم ح ػػػاـ الخبلنػػػ  

م اإل ػبلمالمطرؼ كالئ ؽ كالماكف،  ؿ ذلؾ لي ردف لهللح  الح ػـ  العلمانيػ ، ك طػبلف الح ػـ 
 ي . ماإل بلالذم ي مند ألح اـ الكريع  

، (ٓ)، كحهللػػػػر دكر الم ػػػاد نػػػػم الهللػػػبلة نيػػػػط(ْ)ي اإل ػػػبلمالػػػدهكة إلػػػذ هػػػػدـ مط يػػػؽ الكػػػػريع   -ق 
كمحاهللرة  ان  مظادر الديف نم الدكل ، كهد  ػيطرت دػذة الػدهكة هلػذ أغلػب  ما ػات الراػؿ، 
 ػػؿ كخهللػػص ل ػػا  ما ػػب )ه ػػؿ ال ػػيكط( كييهللػػد  ػػالعنكاف أم ه ػػؿ ال ػػيكط نػػم مط يػػؽ الكػػريع ، 

ي ، مدهيان نيب أف مط يؽ الكػريع  يػؤدم إلػذ هيػاـ دكلػ  دينيػ ، كي ػدد اإل بلمل  كه ؿ إهام  الدك 
(ٔ)أمف الكطف ككحدمب   ثارة الئمن  الطالئي .

 

المػػم يلمػػـز   ػػا  اإل ػػبلـر خهللػػص  ما ػػب )ن ػػكف أكال ن ػػكف( للنيػػؿ مػػف  ػػؿ مظ ػػر مػػف مظػػاد -ك 
ؿ ال يا ػ ، زاهمػػان أف نػم م ػػال اإل ػػبلـف، نناػدة ي ػػااـ هلمػاء األزدػػر إذا  ػيف ح ػـ المخلهللػك 

ألنػػب المػػـز  مػػا يػػأمر  ػػب   ا ػػ  ييلػػؿ مػػف كػػأنب!! ك ػػذلؾ ينميػػد الهػػب  ػػرةيإدخػػاؿ الػػديف نػػم ال 
 (ٚ)الكرع مف  مر الئخد، كألنب رنع المهللحؼ هند نكزة. كد ذا  ي ير نرج نكدة نم  ؿ  ما ػب.

                                                 

 .ُّـ، ََِْ-دػُِْٓ، دار الم مي ؿ، اإل  ندري ، ْه ؿ ال يكط، نرج نكدة، ط (ُ) 

 .ُّّالحييي  الغال  ،  (ِ) 

 .ُُْ، ال ا ؽ( ّ) 

 .َٓ-ِْ( انظر: ه ؿ ال يكط، ْ) 

 .ُْ-ُّ( انظر: ال ا ؽ، ٓ) 

 . ْٔ-ِٓ( انظر: ال ا ؽ، ٔ) 



 

ُٔ 

 

يئعػؿ لماػرد أن ػـ آمنػكا  ال مػاب  لػب، ال  مػا  يهللب غل ب هلذ العلماء المخلهللييف (ٔ) ما ب.
َأَفُتْؤِمُن َن ِبَبْعِض الِكَتاِب َ َتْكُفةُر َن ي ـ هكؿ اهلل هز كاؿ : دك كالعلمانيكف الذيف يهللدؽ ن

َلى ِبَبْعٍض َفَما َجَ اُء َمْن َيْفَعُل َلِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْ ٌي ِفي الَحَياِة الُدْنَيا َ َيْ َم الِدَياَمِ  ُيَرُد َن إِ 
 (.ٖٓ)ال يرة :  ا اهلُل ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُم نَ َأَشدِّ الَعَلاِب َ مَ 

ي ، حيػػػث ييػػػكؿ : "إف اليػػػانكف الحػػػالم اإل ػػػبلمة مئػػػكؽ اليػػػكانيف الكلػػػعي  هلػػػذ الكػػػريع  ادهػػػاؤ  -ز 
يعاهػػب هلػػذ اػػرالـ يع ػػر هلػػذ الكػػريع  أف معاهػػب هلي ػػا، كيع ػػس احميػػاج الماممػػع المعاهللػػر 

  (ِ). أهدر مما مئعؿ الكريع "
 

                                                 

 ـ.ََِْ-دػُِْٓ، الم مي ؿ، اإل  ندري ، ِ( انظر: ن كف أك ال ن كف، نرج نكدة، طُ) 

 . ُُِ( الحييي  الغال  ، ِ)



 

ِٔ 

 

 . آثار العمماني  عمى المجتمع:  يالمطمب الثان
إف  ؿ ماممع يم نذ ن ر كهييدة معين  ال د ل ا أف ممرؾ أثػران هليػب، ك ػذلؾ الئ ػر العلمػانم 

هلػػػذ الئػػػرد كالماممػػػع، كهػػػد م نػػػذ الئ ػػػر العلمػػػانم العديػػػد مػػػف األمػػػـ نػػػم المػػػاريخ  ممعػػػددةن  ان مػػػرؾ آثػػػار 
ال بلـ، أن ـ ا من ركا هليب ر ػط الػديف  الػدنيا   هليب "كعيب"ال كرم، ناليرآف ال ريـ أخ رنا هف هكـ 

َقاُل ا َيا ُشَعْيُب َأَ  ُتَك َتْاُمُرَك َأْن َنْتةُرَك َمةا َيْعُبةُد آَباُؤَنةا َأْ  َأْن َنْفَعةَل ِفةي هاؿ اهلل هز كاؿ : 
الػديف  ( ممامػان  مػا رنلػت العلمانيػ  ذلػؾ، نيػكـ كػعيب رنلػكا ر ػطٕٖ)دػكد :  َأْمَ اِلَنا َمةا َنَشةاءُ 

 دخؿ نم منظيـ الماارة كاألمكاؿ كالمهللرؼ ني ا. أك أف ي كف للديف ، الدنيا

كذلػؾ ألف اليػكل ال  ػرل نػم  ،إال أف آثار العلماني  اليـك مم ػع كم ػرز أ ثػر نػم حيػاة النػاس
حمػػذ كهللػػلت ، (ُ)كمعمػػؿ هلػػذ نكػػرة   انػػ  األ ػػاليب كالك ػػالؿ ،هالمنػػا اليػػـك مم نػػذ الئ ػػر العلمػػانم

هلػذ الم ػلميف  خطيػرةن  ان كمر ػت آثػار  ،ي اإل ػبلم  إلذ مخملؼ اكانب الحيػاة نػم الماممعػات العلماني
نػػػم كاهػػػع العػػػالـ نػػػم ديػػػن ـ كدنيػػػادـ، كنيمػػػا يلػػػم  ػػػأهـك  عػػػرض مػػػكاز ألخطػػػر كأ ػػػرز دػػػذة اآلثػػػار 

 -م المعاهللر:اإل بلم

 . أ اًل : إبعاد المجتمع عن التمسك بالدين
نػم الئهللػؿ المم يػدم أف العلمانيػ  دػم إهامػ  الماممػع  م يف لنػا مػف خػبلؿ معريػؼ العلمانيػ 

هلػػػػذ غيػػػػر الػػػػديف، كدػػػػذا يعنػػػػم ا ػػػػم عاد أم أثػػػػر للػػػػديف هلػػػػذ األخػػػػبلؽ أك المعػػػػامبلت أك ال ػػػػلكؾ 
 الكخهللم لؤلنراد.

أدل إلػػذ انح ػػار المئ ػػـك الكػػامؿ للػػديف، كم ػػاكف أنػػراد الماممػػع نػػم أمػػكر معم ػػر مػػف  ممػػا
لع ادة نم  اب الكعالر المع دي  المم أهلل حت مؤدل  عادة مكركث  الديف  اللركرة، كاخمزاؿ مئ كـ ا

 ليس ل ا أثر.

نيػػػد مػػػـ هػػػزؿ الع ػػػادات هػػػف  ػػػاهم كػػػعالر الػػػديف مػػػف أح ػػػاـ المعػػػامبلت كال يػػػكع كالعبلهػػػات 
االامماهيػػ ، كالا ػػاد كال يا ػػ   مػػا مكػػمؿ مػػف مط يػػؽ الكػػريع  كالعػػدؿ  ػػيف النػػاس، كلػػـ يعػػد االلمػػزاـ 

 ف الع ادة. ئلالؿ األخبلؽ م

                                                 

 ، دار النحػػػػكمُالم ػػػػلمكف  ػػػػيف العلمانيػػػػ  كحيػػػػكؽ اإلن ػػػػاف الكلػػػػعي ، هػػػػدناف رلػػػػا هلػػػػم النحػػػػكم، ط ( انظػػػػر:ُ)
العلماني  كالعكلم  كمأثيردما هلذ ميكمات المنمي ، مهللطئذ محمكد  .ُْْ-ُّْـ،ُٕٗٗ-دػُُْٖال عكدي ، 

-www.albayanدػػػػ ، ُُّْكػػػكاؿ  ّ –ـ  ََُِ/ ٗ/ُِ االهم ػػػاسأ ػػػك   ػػػر، مكهػػػع مالػػػ  ال يػػػاف، مػػػاريخ 

magazine .com /files /almaniah/11.htm.  



 

ّٔ 

 

كمػػػع ذلػػػؾ ي ػػػذب كيغػػػش نػػػم ماارمػػػب،  ،كأهللػػػ   مػػػف الم ػػػلميف مػػػف يهللػػػلم الئػػػرض اماهػػػ 
كهػػػد ي ػػػكف مػػػف أكػػػد المػػػكاليف ألهػػػداء  ،كيحمػػػاؿ هلػػػذ النػػػاس كيأ ػػػؿ الر ػػػا كييػػػع نػػػم أهػػػراض النػػػاس

كانح ػػػار مئ ػػػـك  ،، نمياػػػ  االلػػػطراب نػػػم ن ػػػـ كمط يػػػؽ المعنػػػذ الحيييػػػم لكػػػ ادة المكحيػػػداإل ػػػبلـ
لئ ػػر المرالػػ ، نالمرالػػ  أخراػػت  مػػف أخطػػر آثػػار الئ ػػر العلمػػانم، الػػذم يعم ػػر إحيػػاءن  الع ػػادة، كدػػك

كا مػػا يرم ػػب مػػف نػػكاحش ت اإليمػػاف ماػػرد مهللػػديؽ اليلػػب كأراػػأالعمػػؿ مػػف م ػػمذ اإليمػػاف، كاعلػػ
كانحرانػػات إلػػذ اهلل  ك  ػػذا كػػاعكا هلػػذ المئلػػت مػػف الم ػػاليؼ الكػػرهي ،  مػػا نعلػػت العلمانيػػ  هنػػدما 

نػػم الحيػػز الكخهللػػم، ممػػا كػػاع هلػػذ انمكػػار الئ ػػؽ كالئاػػكر كاميػػع اآلثػػار المػػم  حهللػػرت الػػديف
  (ُ). كؼ نذ ردا  اف دذا األثر    ان نم ظ كردا

 . ثانيًا : انتشار   ر التفمت  االنح ل األخ قي بين أفراد المجتمع المسمم
أنػػزؿ اهلل كمنئػػذ  نمياػ  نيػػد الم ػػلـ الاػػك اإليمػػانم كالماممػػع المػؤمف كال ػػلط  المػػم مح ػػـ  مػػا

حػػدكدة، كنػػم الميا ػػؿ إ احػػ  العلمانيػػ  للرذيلػػ  كهػػدـ المعاه ػػ  هلي ػػا  أدل دػػذا إلػػذ نكلػػذ أخبلهيػػ ، 
 كانيبلب نم المئاديـ.

نهللػػػار االخػػػمبلط كالعػػػرم الع ػػػر نػػػم ال ػػػاحات كالكػػػكارع كأمػػػا ف العمػػػؿ، كك ػػػالؿ اإلهػػػبلـ  
أة ككػرن ا أدػكف م ػذكؿ، نػم  ػ يؿ أف محرران، كارم اب الئكاحش مدني  كههللرن ، كهللار هرض المػر 

مهللػػ   نامػػػ  نػػم  ػػػماء الئػػػف العلمػػانم!، الػػػذم دمػػب األكؿ مػػػأايج الغرالػػػز الان ػػي   ػػػيف الان ػػػيف، 
ن ػػاد أخبلهػػب، ه ػػر المػػركيج لمنػػاكؿ الم ػػ رات، كاإلدمػػاف هلػػذ المخػػدرات،  لػػاه  كهػػت الكػػ اب، كا  كا 

رالـ  مخملػػؼ أنكاه ػػا  ال ػػرهات،  ػػؿ دػػذا يػػؤدم إلػػم خػػراب ال يػػكت، كمػػكت اللػػمير، كانمكػػار الاػػ
كاالغمهللػػػاب، كالكػػػذكذ الان ػػػم، كاليمػػػؿ كغيردػػػا نمياػػػ  انعػػػداـ الػػػكازع الػػػدينم، كألئػػػت النػػػاس للمن ػػػر 
كا ػػػػمغراب الخيػػػػر، ك ػػػػذلؾ انمكػػػػار ميػػػػادم كنػػػػكادم اليمػػػػار كالمي ػػػػر، كمػػػػا نػػػػمج هن ػػػػا مػػػػف اآلنػػػػات 

 يػكت أكالدة هلػذ مالػدة اليمػار نهللاحب العياؿ هد يئػرط  ،الماممعي  مف حيد ك غلاء كمئ ؾ أ رم
 ،كالنػػػاس كالكػػػركد الػػػدالـ ،كالهللػػػحاب ،كهػػػد ي يػػػع دارة، كمػػػا إلػػػذ ذلػػػؾ مػػػف  المئػػػريط  حيػػػكؽ األدػػػؿ

 (ِ).نالميامر ال يعيش لكمء إال للميامرة، مما أدل إلذ مئ ؾ األ ر كلياع أنراددا
  - من ال سائل التي أدت إلى انتشار   ر التفمت  االنح ل األخ قي :

                                                 

( انظػػر: االنحرانػػات العيديػػ  كالعلميػػ  نػػم اليػػرنييف الثالػػث كالرا ػػع هكػػر ال اػػرييف كآثاردػػا نػػم حيػػاة األمػػ ، هلػػم ُ)
. ٖٓ–ْٓ خيت الزدرانم، ر ال  لنيؿ درا  الماا مير مف  لي  الدهكة كأهللكؿ الديف، اامع  أـ اليرل ، م ػ ، 

 .ٔٓنكر،   دكف ماريخي ، محمد هطب،  دكف رهـ ط ع ، دار األناؽ،  دكف  لد نكر، العلمان

.   حػػػػث  عنػػػػكاف: ٔٓٔ-َٓٔـ، ََُِ-دػػػػػُُِْ، دار ال ػػػػبلـ، مهللػػػػر، ْ، ط،  ػػػػعيد حػػػػكلاإل ػػػػبلـ( انظػػػػر: ِ)
  من ا، د.حمكد  ف أحمد الرحيلم، ا ماذ مكارؾ نػم  ليػ  الػدهكة، منكػكر لػمف مالػ اإل بلـالعلماني  كمكهؼ 

 . ّٖٖـ، ََُِ-دػ ُِِْ- ّْال ن   - ُُٓي   المدين  المنكرة، العدد اإل بلمالاامع  
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  -:الطرؽ المالي ليـ خادمان لنكر أن اردا كذلؾ  حيث هملت العلماني  هلذ اعؿ المع التعميم : -ٔ
 ػػػث األن ػػػار العلمانيػػػػ  نػػػم ثنايػػػا المػػػػكاد الدرا ػػػي ، كذلػػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ حكػػػػك المنػػػادج  األن ػػػػار  -أ 

 كالئل ئات كالنظريات اإللحادي ، كالك  ات المم ميدح  الديف مع اال مر اؿ نم هرض الك   ،
 كاالخمهللار المخؿ نم مئنيد دذة الك  ات، مما ير خ الك ب نم هيكؿ الم لميف.

حهللر المعليـ الدينم كحهللارة ماديان كمعنكيان، كميليص الئمرة الزمني  المماحػ  للمػادة الدينيػ  إلػذ  -ب 
كهػد ال مػػؤثر نػم ميػػديرات الطػبلب، كا  ػػناد  ،أههللػذ حػد مم ػػف، كم ػكف نػػم آخػر اليػػـك الدرا ػم

 غير الممخهللص.مدري  ا إلذ 

اإل م زاء كال خري   المعليـ الػدينم،  ػكاء  الطل ػ  أك المدر ػييف، كذلػؾ مػف خػبلؿ ر ػـ هللػكرة  -ج 
كحمػػػذ نػػػم  ،كخهللػػػي  الممدينػػػ   الم ػػػرحيات كاألنػػػبلـ كالم ل ػػػبلتلدزيلػػػ  ك ػػػاخرة كممخلئػػػ   ل

  (ُ)الركايات.

 الم ـ.ألن ا كالح  هللريح  نم  كؼ  اطل ـ كمزييؼ لبل  منع مدريس نهللكص معين   -د 

محريؼ النهللكص الكرهي  هػف طريػؽ ميػديـ كػركح ميملػ   كم مػكرة ل ػا،  حيػث م ػدك ك أن ػا   -ق 
 (ِ).مؤيد الئ ر العلمانم، أك هلذ األهؿ ال معارلب

 ي   غرض مككيب العييدة، كممييع الم لـ.اإل بلماال معاث إلذ الدكؿ غير  -ك 

هطاؤ اإل ػبلما  ػا نػم الػ بلد ال ماح للمدارس األان ي   ئػم  أ ك   -ز  دػا هللػكرة الممييػز كالميػدـ ي ، كا 
 هف غيردا.

ا مخداـ منػادج كأ ػاليب كنل ػئ  المر يػ  الغر يػ  البلدينيػ ، كمػف ذلػؾ ادخػاؿ مػا ي ػمذ  ػالئنكف  -ح 
 كمخهلليص حهللص لمعليـ الرهص كالممثيؿ، كحمذ الر ـ الخليع.

 ذ اليككر.ي   ا ـ المطكر، مف خبلؿ العييد نم الطرح، كاالههللار هلاإل بلمممييع المنادج  -ط 

 (ّ)نكر االخمبلط  يف الان يف نم مراحؿ المعليـ كهد  دأكا   ا نم الاامعات. -م 

 اإلع م :  -ٕ

ي ،  حيػث ال ي ػكف اإل ػبلما مطاهت العلماني  ال يطرة هلذ أغلب أا زة اإلهبلـ نػم الػ بلد   -أ 
 ان خادمػهمػار ال ػكف، كي ػكف ا  اإلهبلـ الذم يخاطب المبلييف مكاب لطاهات األمػ  نحػك الخيػر ك 

لؤلن ػػار العلمانيػػ ، ناعلػػت منػػب ك ػػيل  للعمػػؿ هلػػذ مكػػ يؿ األايػػاؿ الم ػػلم  كنػػؽ هػػيـ كأ ػػس 

                                                 

-دػػػػػَُِْ، األمػػػؿ، نل ػػػطيف، ِم كالغػػػزك الئ ػػػػرم، هللػػػال  ح ػػػيف الرهػػػػب، طاإل ػػػبلم( انظػػػر: حالػػػر العػػػػالـ ُ)
 .ّٖـ، َََِ

 . ُُ. العلماني  كثماردا الخ يث ، ِٕ( انظر: العلماني ،  ندر  ف محمد الر اح، ِ)

،  حػث  عنػػكاف: الحهللػػاد العلمػػانم نػم ماػػاؿ المر يػػ  كالمعلػػيـ، محمػػد ٖٓ، ّٖم، اإل ػػبلم( انظػر: حالػػر العػػالـ ّ)
  دػ، ُُّْ/ككاؿ/ ُِاالهم اس ماريخ  ،حمد منهللكر، مكهع مال  ال يافأ
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كالم ػادئ، نم هييدمب ككريعمب، مف خبلؿ ما ييدـ ني ا مف ن اد ي ػدـ اليػيـ  اإل بلـ عيدة هف 
ث كالمنظػكر نػم غال ػب ال ي ػ ،كالم ػمكع ،يل ، نأهلل   اإلهبلـ الميركءكيعمؿ هلذ ا ممراء الرذ
 إال  مكمان م مذ ننكنان.

ا ػػمخدمت العلمانيػػ  الماػػبلت الن ػػالي ، المػػم مظ ػػر ني ػػا هللػػكر العػػرم المػػم مر ػػت أثردػػا نػػم  -ب 
المػػركيج للئاػػػكر كاالخػػػمبلط، مػػػف خػػػبلؿ مػػػزيف االنحػػبلؿ األخبلهػػػم، كاعلػػػب مػػػف هللػػػكر الممػػػدف 

 كالمحلر.

ـ، ك ػرامج ال ػحر األنبلك  ذلؾ ا مخدمت اليهللص الخليع ، كاألغني  الماان ، كالم ل بلت 
كالكعكذة كاأل راج،  ؿ دذة الك الؿ مف أاؿ الدهكة إلذ الئكاحش كاالخمبلط، كمزهزع هييدة اإليماف 

(ٔ)م.اإل بلم الغيب كاليلاء كاليدر، كمككة الماريخ 
 

 : ي  عن كاف  مجاالت الحياةاإلس مثالثًا : إق اء الشريع  
اليكانيف الكلعي  نم مخملػؼ ماػاالت الحيػاة  كرنض المحا ـ إلذ  ماب اهلل معالذ، كمح يـ

مػػػف أدػػػـ مػػػا م ػػػعذ إليػػػب العلمانيػػػ ، نعملػػػت هلػػػذ ما يػػػؿ الماممػػػع الم ػػػلـ  أ  ػػػط م ػػػادئ الكػػػريع  
ي ، حيػػػث اإل ػػػبلماليكانيف الكلػػػعي  هلػػػذ ح ػػػاب الكػػػريع   ػػػكأح ام ػػػا، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ االدممػػػاـ 

كغيردمػػا مػػف اليػػكانيف الكلػػعي ، كنػػم  ،رن ػػمكاليػػانكف الئ ،نيمحػػت ال ليػػات لمػػدريس اليػػانكف الركمػػانم
 (ِ)ي  كمكريعام ا العادل  هف الطبلب حمذ ال يعلمكا هن ا كيلان اإل بلمالميا ؿ ميغيب حيالؽ الكريع  

إال نػػم زاكيػػ  األحػػكاؿ الكخهللػػي  نيػػط!!  كدػػذا أدل إلػػذ نػػزع الطػػا ع الػػدينم هػػف المعػػامبلت اليكميػػ  
حػػبلؿ الهللػػ غ  العلمانيػػ  م ان ػػا، كا   ، كمػػف لػػمن ا اهم ػػار (ّ)كػػاه  المظػػادر المػػم مػػدؿ هلػػذ ذلػػؾكا 

لغاء المحا ـ الكرهي  كدكر اإلنمػاء كال ػيطرة اإل بلمالدهكة إلذ مط يؽ الكريع   ي  مخلئان كراعي ، كا 
كدػػذا األثػػر يظ ػػر كالػػحان نػػم اليػػانكف األ ا ػػم  ،، كاعػػؿ الحا ميػػ  لل كػػر(ْ)هلػػذ أكهػػاؼ الم ػػلميف

الثانيػ  نػم ال ػاب األكؿ منػب هلػذ أف : الكػعب دػك مهللػدر ال ػلطات  الئل طينم حيػث مػنص المػادة
كيمار  ا هف طريؽ ال لطات المكريعي  كالمنئيذي  كاليلالي  هلذ أ اس م دأ الئهللؿ  يف ال لطات 

 (ٓ).الثبلث
                                                 

 .ٕٖ، ٖٔم، اإل بلم( انظر: حالر العالـ ُ)

، ُي  لد األن ار ال دامػ ، ه ػد اهلل  ػف ه ػد الػرحمف الار ػكع، طاإل بلم( انظر: أثر اإليماف نم محهلليف األم  ِ)
 . ُٖٓ/ُـ، ََِّ-دػُِّْي   المدين  المنكرة، ال عكدي ، اإل بلمهمادة ال حث العلمم  الاامع  

 المعلكمػات كػ    هلػػذ . ميػاؿُُ يثػ ، . العلمانيػػ  كثماردػا الخِٕ( انظػر: العلمانيػ ،  نػدر  ػػف محمػد الر ػاح، ّ)

 ،م، خالػد أ ػك الئمػكح، مكهػع مالػ  ال يػافاإل ػبلماذكر العلماني  كالمغريب نم العػالـ   عنكاف: الدكلي  )اإلنمرنت(
 www.albayanK-magazine .com دػ،ُُّْ/ككاؿ/ ُِاالهم اس ماريخ 

 .ُٖٓ/ُ( انظر: أثر اإليماف نم محهلليف األم ، ْ)
 األ ا م الئل طينم، ال اب األكؿ، المادة الثاني .( اليانكف ٓ)
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كيعػد دػػذا الػػنص مػف أحػػد النهللػػكص المػم مع ػػس األثػػر كالمكاػب العلمػػانم لليػػانكف األ ا ػػم 
كرنض المراعيػ  الدينيػ  مهللػدران للمكػريع أك أف  ،إلذ مح يـ اليكانيف ال كري الذم يدهك  ،الئل طينم

ك ذلؾ اػاء نػم ال ػاب ال ػادس مػف اليػانكف األ ا ػم الئل ػطينم  ،ي كف ل ا أم  لط  هلذ اليلاء
 ػػأف ال ػػلط  اليلػػالي  م ػػميل ، كممكالدػػا المحػػا ـ هلػػذ اخػػمبلؼ أنكاه ػػا كدراام ػػا، كيحػػدد اليػػانكف 

كمهللػػدر أح ام ػػا كنيػػان لليػػانكف، كمعلػػف األح ػػاـ كمنئػػذ  ا ػػـ الكػػعب  ،كاخمهللاهللػػام ا طرييػػ  مكػػ يل ا
كاليلػػاة م ػػميلكف، ال  ػػلطاف هلػػي ـ نػم هلػػال ـ لغيػػر اليػػانكف، كال ياػػكز أليػػ   ،العر ػم الئل ػػطينم

 ػػػلط  المػػػدخؿ نػػػم اليلػػػاء أك نػػػم كػػػؤكف العدالػػػ ، كالم ػػػالؿ الكػػػرهي  كاألحػػػكاؿ الكخهللػػػي  ممكالدػػػا 
، كدػذة المػادة م ػيف أ ػكأ آثػار العلمانيػ  كدػم نهللػؿ اليلػاء (ُ)كرهي  كالديني  كنيػان لليػانكفالمحا ـ ال

المدنم هف اليلاء الكرهم، كمحاهللرة المحا ـ الكرهي  نم إطار كظػالؼ محػدكدة، كمػن  اليلػاء 
 لط  م ميل ،  عيػدة هػف أم مراعيػ  هلػالي  دينيػ ، نالعلمانيػ  مػرنض أف م ػكف النهللػكص الدينيػ  

 (ِ).راعي  الن الي  نم  ف اليكانيف االامماهي  كاالهمهللادي  كال يا ي الم

 العمماني   الدضي  الفمسطيني  : رابعًا :
كهملػػت  ،مهللػػدرت العلمانيػػ   م ادل ػػا الماانيػػ  للػػديف لمكاا ػػ  االحػػمبلؿ الي ػػكدم لئل ػػطيف

 عػػػد م ذم الهللػػػراع مػػػف هللػػػراع أممػػػم إ ػػػبلم  كمحكيػػػؿ ،هػػػف المعر ػػػ  اإل ػػػبلـاادػػػدة هلػػػذ إ عػػػاد 
م نػم أرض اإل ػبلمهيالدم، إلذ هللراع هكمم هر م، نيل ت الم ميات مف معر   ا ػمرااع الحػؽ 

اإل راء كالمعراج إلذ معر   اليكمي  العر ي ، ثـ الهللػراع العر ػم اإل ػراليلم ثػـ أزمػ  الكػرؽ األك ػط 
  الئل ػػطيني  م، ك عػػد ذلػػؾ حهللػػرت العلمانيػػ  اليلػػياإل ػػبلم معنػػذ أن ػػا لي ػػت أزمػػ  ل ػػاهم العػػالـ 

 أزمػػػ  ال مخػػػص إال دكؿ الطػػػكؽ، كمػػػف ثػػػـ أكػػػاع اإلهػػػبلـ العلمػػػانم  ػػػأف المعر ػػػ  دػػػم أزمػػػ  نػػػزاع 
نل ػػطينم إ ػػراليلم، إلػػذ أف هلهللػػت العلمانيػػ   كا ػػط  هلػػب الحيػػالؽ اليلػػي  الئل ػػطيني  مػػف هلػػي  

هللػرة نػم غػزة ي  حمػاس! حمػاس المحااإل بلماألم ، إلذ مك ل  أمني   يف إ راليؿ كحر   المياكم  
كالعر يػ  الخالنػ  المػم  ،مف ه ؿ العهللا ات الهلل يكني  الي كدي  ،كالمطاردة نم  اهم نل طيف المحمل 

مػػػكازييف حيػػػكؽ هنػػػددا مم نػػذ الئ ػػػر العلمػػػانم، كمػػػف كرال ػػػا هػػػكل الطغيػػػاف العالميػػػ  المػػػم الػػػطر ت 
لحؽ كالمنطؽ كالعيػؿ، ممػا كغل ت المهللال  العدكاني  هلذ ا لدي ا، نميا  ازدكااي  المعاير ،اإلن اف

 أدل إلذ إهطاء الكرهي  للمحمؿ المغمهللب لئل طيف!!

                                                 

 .َُُ، ٖٗ،ٕٗ( اليانكف األ ا م الئل طينم ال اب ال ادس المادة ُ)

 ( انظر: العلماني  نم الئ ر العر م المعاهللر درا   حال  نل طيف، ا را الككملم، مر ز درا ات الكحدة العر يػ ،ِ)
 .ِْٖ، ِْٕ، ََِٖ دػ ػ ُِْٗ، ،  يركتُط
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د ػػػػذا مر ػػػػت العلمانيػػػػ  آثاردػػػػا ال ػػػػيل  هلػػػػذ اليلػػػػي  الئل ػػػػطيني  حػػػػيف أ عػػػػدم ا هػػػػف  عػػػػددا 
ثػػـ ال عػػد الػػكطنم األهللػػغر، مػػف خػػبلؿ م نػػم ن ػػج  ،كحكلم ػػا إلػػذ ال عػػد اليػػكمم الهللػػغير ،ماإل ػػبلم

ار لمنظم  المحرير المم نيهلل ت ممثبلن كرهيان ككحيدان للكعب الئل طينم اال م بلـ كالمئاكلات  خي
م كاامثاثػب حمػذ ال ي ػدد أمػف اإل ػبلمكم ني ػا م مػ  ا ملهللػاؿ الكاػكد  ، عد ن ػذدا للمياكمػ  كالا ػاد

ال ياف الهلل يكنم الذم اهمرنت  ب منظم  المحرير المم مم نذ الئ ر العلمانم دكل  مااكرة،  ؿ دذة 
ت  انػػت ميا ػػؿ أف ال منيػػؿ الكهللػػي  هلػػذ اليلػػي  الئل ػػطيني  مػػف يػػد الئل ػػطينييف العلمػػانييف المنػػازال

  (ُ)ييف.اإل بلمإلذ أيدم الئل طينييف 

 : التبعي   السير في ليل األمم :خامسًا 
ي  مأخػػذ  ػػالئ ر الغر ػػم كنظريامػػب دكف مئ يػػر نػػم اإل ػػبلمليػػد أهللػػ حت الماممعػػات العر يػػ  ك 

م الذم يديف نيب اغلب اإل بلم ر ل ذة الماممعات، أك مدل مكانيب مع الديف مدل هللبلحي  دذا الئ
كمػرة مرنػع   (ِ)االكػمرا ي  كأخػرل الديميراطيػ  نم ػع كمػرة ،أنراد دذة الماممعات، نمػرة نم ػع الرأ ػمالي 

كػػػػعارات الكحػػػػدة اليكميػػػػ  لماميػػػػع النػػػػاس هلػػػػذ أ ػػػػاس هػػػػكمم، كاهم ػػػػار الػػػػديف مػػػػف هكامػػػػؿ المئػػػػرؽ 
د ذا  لما م نذ الغرب ال انر نظري ، اػاء   ػا دهػاة العلمانيػ  ك أن ػا ح ػؿ الناػاة، كدػذا  كالكياؽ!!،

 . ئذ طمما أخ رنا  ب الح يب المهلل

ٍدًرمٌ  ًف النلً ُم (ّ)  هٍف أىً م  ىًعيدو اٍلخي َلَتْتةَبُعنَّ َسةَنَن َمةْن َكةاَن َقةْبَمُكْم ِشةْبرًا ِشةْبرًا "هىػاؿى :  هى
  (ْ)"َ النََّ ةاَرى َقةاَل َفَمةنْ  ا َيا َرُس َل اهلِل اْلَيُية دَ َحتَّى َلْ  َدَخُم ا ُجْحَر َضبٍّ َتِبْعُتُم ُىْم ُقْمنَ  َ ِلرَاًعا ِبِلرَاعٍ 

، نيامػػػت أحػػػزاب كم ػػػمبلت كاماهػػػات مم ػػػع المراعيػػػات الئ ريػػػ   كهػػػد محيػػػؽ مػػػا حػػػذر منػػػب الن ػػػم 
 ػا مػع منظكمػات  ، مػرم ط نػم كاللي  هنهللري  كمهللػلحيال ا ي ، كميكـ هلذ أ س ك هيـ أرلي  ماد

                                                 

، األدػػراـ، ُطانظػػر: العلمػػانيكف كنل ػػطيف  ػػمكف هامػػان مػػف الئكػػؿ كمػػاذا  عػػد؟، ه ػػد العزيػػز مهللػػطئذ  امػػؿ، ( ُ)
 .ٓٗ -ِٗ -ِْ-َُـ، ََِٖ-دػُِْٗمهللر، 

 c r atieكمعنم الكعب ، كالكػؽ الثػانم demosالديميراطي   لم  ال ميني  كدم م كن  مف كييف : الكؽ األكؿ  (ِ)
لديميراطيػػ  مػػذدب  يا ػػم نا لػػذ ذلػػؾ يعنػػم ح ػػـ الكػػعب، أك الح ػػـ للكػػعب، "كمعنػػم ح ػػـ أك  ػػلط ، نػػاللئظ ه

ميـك هلذ أ اس مم يف الكعب مف ممار   ال لط  ال يا ي  نم الدكل " ، نال لم  العليا كالمراعي  الن الي  إنما 
 كلنئ ب" .دم للكعب كال كمء يعلك نكهب، ن م "معنم أف يلع الكعب هكانينب  نئ ب، كأف يح ـ نئ ب  نئ ب، 

أ ك  عيد الخدرم دك:  عد  ف مالؾ  ػف  ػناف األنهللػارم الخزراػم مكػ كر   نيمػب، أكؿ مكػاددة الخنػدؽ كغػزا ( ّ)
 ننا  ثيػرة كركل هنػب، مػكنم  ػن  أر ػع  اثنمم هكرة غزكة ك اف ممف حئظ هف ر كؿ اهلل   مع ر كؿ اهلل

 .ِّٔ-ُّٔ/ُمعرن  األهللحاب،  نم اال ميعاب انظر:ك  عيف، 

اـً ً اٍلً مىاًب كىال ُّنلً ،  اب هكؿ الن م" لمم عف  نْ) (، َِّٕف مف  اف ه ل ـ" حػديث)( أخراب ال خارم، ً مىابي ااًلٍهًمهللى
َُٔ. 
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كمحالئات هالمي  أ  ر هالم  هلذ األ اس المادم ذامب، مما أدل إلذ انحػراؼ الماممػع الم ػلـ هػف 
هييػدة الػػكالء هلل كر ػكلب كللمػػؤمنيف إلػذ مػػكاالة ال ئػار كالمنػػانييف، الػذيف حػػٌرـ اهلل مػكاالم ـ، هػػاؿ هػػز 

َتتَِّخةُل ا اْلَيُية َد َ النََّ ةاَرى َأْ ِلَيةاَء َبْعُضةُيْم َأْ ِلَيةاُء َبْعةٍض َ َمةْن َيا َأُيَيا الَِّليَن آَمُنة ا ال كاؿ : 
 .(ُٓ)المالدة :  َيَتَ لَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيْم ِإنَّ المََّو ال َيْيِدي اْلَدْ َم الظَّاِلِمينَ 

 . سادسًا : النيل من  حدة المجتمع المسمم
حيػػػث همػػػدت إلػػػذ إلػػػعاؼ  ،أ األثػػػر هلػػػذ كحػػػدة الماممػػػع الم ػػػلـليػػػد مر ػػػت العلمانيػػػ  أ ػػػك 

كعكر الم لميف  الحاا  إلذ  ياف  يا م يامع ـ  ما  انكا أيػاـ الخبلنػ  العثمانيػ ، المػم أ ػيطم ا 
 المػػػ مر مػػػع المنػػػانييف كالي ػػػكد، نعملػػػت العلمانيػػػ  هلػػػذ إنعػػػاش الكػػػعكر  االنممػػػاء اليػػػكمم العر ػػػم، 

ء الئراغ ك د دػذة الحااػ   الػدهكة ي ، محاكل ن مؿاإل بلمب الكحدة ح ا كمعزيز الكحدة العر ي  هلذ
كأهللػػ   الػػكالء  ،نأنكػػلت الاامعػػ  العر يػػ  ،إلػػذ كحػػدة اادليػػ  ميػػـك هلػػذ أ ػػس هكميػػ  كحز يػػ  لػػيي 

، ك  ػذا هػززت مي ػيـ  ػبلد الم ػػلميف (ُ)كاألخػكة هلػذ أ ػاس هػكمم  ػدالن مػف الػػكالء كاألخػكة اإليمانيػ 
دم ـ األكؿ كغػايم ـ الالػكس أطػكؿ نمػرة  ،طار هللغيرة، يمهللارع هلي ا ح اـ كملكؾإلذ دكيبلت كأه

هلػػذ  ر ػػم الح ػػـ،  ػػؿ كأحيانػػا مكريػػث  ر ػػم الح ػػـ،  مػػا حهللػػؿ نػػم هػػدة  لػػداف، أمػػا الػػدناع هػػف 
هلايا األم  ن ذا ليس مف كأف دػؤالء الح ػاـ، نػبل مكػد الرحػاؿ لمحريػر الم ػاد األههللػذ مػف دنػس 

 لئل طينييف كحددـ نم ن ر العلمانييف.الي كد، ن ذا كأف ا

                                                 

األم  اإل بلمي  مف اديد ال الكػرؽ األك ػط الاديػد، أحمػد  ػف  ػعد  ػف غػـر الغامػدم،  ػدكف رهػـ ط عػ ، انظر: (ُ)
دػػػ، ُِْٕ/ُُ/ُٓمػػاريخ نكػػر، منكػػكر هلػػذ مكهػع هللػػيد الئكالػػد،  مػػاريخ  ػدكف دار نكػػر،  ػػدكف  لػػد نكػػر،  ػدكف

    www.saaid.net/book، ََُِ/ْ/ِّماريخ االهم اس 
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 الف ل الثاني

 الع قات اإلنساني  في ض ء عديدة ال الء  البراء
 

 . اإلس مفي  الع قات اإلنساني  المبحث األ ل : ض ابط
  فيو مطمبان : 

 بين المسممين.الع قات اإلنساني   المطمب األ ل : ض ابط
 عند المسممين تجاه العممانيين.ات اإلنساني  الع ق المطمب الثاني : ض ابط

 
 .ت اإلنساني  في الفكر العمماني المبحث الثاني : الع قا
  فيو مطمبان : 

 المطمب األ ل : الع قات اإلنساني  بين أفراد التيار العمماني.
  تجاه المسممين. قات اإلنساني  عند العممانيين المطمب الثاني : الع
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 المبحث األ ل
 اإلس م ابط الع قات اإلنساني  في ض

 
معد هييدة الكالء اللا ط الكرهم للعبلهات اإلن اني   يف الم لميف، نالم لـ ياب أال 
يعطم كالءة كال انمماءة إال ألخيب الم لـ، أما الكالءات الاادلي  مف هكمي  كهرهي  ككطني  كهالمي  

 ياممع اإليماف ك حب ال ئر كأدلب نم هلب كغيردا، نعلذ الم لـ أف يخلع ا مف هل ب  ألنب ال
ال َتِجُد َقْ مًا ُيْؤِمُن َن ِبالمَِّو َ اْلَيْ ِم اْْلِخِر ُيَ اُد َن َمْن َحادَّ المََّو  ما هاؿ معالذ : ( ُ)امرئو 

َلِئَك َكَتَب ِفي ُقُم ِبِيُم َ َرُس َلُو َ َلْ  َكاُن ا آَباَءُىْم َأْ  َأْبَناَءُىْم َأْ  ِإْخَ اَنُيْم َأْ  َعِشيَرَتُيْم ُأ  
ُو يَماَن َ َأيََّدُىْم ِبُر ٍح ِمْنُو َ ُيْدِخُمُيْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َرِضَي المَّ اإْلِ 

 .(ِِ)الماادل  :   نَ َعْنُيْم َ َرُض ا َعْنُو ُأ َلِئَك ِحْ ُب المَِّو َأال ِإنَّ ِحْ َب المَِّو ُىُم اْلُمْفِمحُ 

ف، ف كمن ـ المنانيك أه اـ من ـ المؤمنكف كمن ـ ال انرك   نالناس يني مكف نم ديننا إلذ ثبلث
كح ػػػب دػػػذة األه ػػػاـ مم ػػػكف العبلهػػػات اإلن ػػػاني  مػػػف كالء كمح ػػػ  كنهللػػػرة كأخػػػكة كمعػػػاكف، أك  ػػػراء 

نػم اهلل، كيػ غض نػم  ك غض كخهللاـ كهللراع كحرب. نالم لـ يكالم نم اهلل كيعػادم نػم اهلل كيحػب
 (ِ).كيم رأ من ـ ،كيعادم ال انريف كي غل ـ ،اهلل، نيحب الم لميف كيناهللردـ

 ـ هلل، ف ديػنى ك كالم لمكف من ـ : مف ي محؽ المكاالة كالحب المطلؽ كدـ المؤمنػكف المخلهللػ
 ديف هلمان كهمبلن كاهميادان.،الذيف يييمكف ال ف ددم ن يب كالمم عك 

ي ػػمحيكف المػػكاالة كالحػػب مػػف ا ػػ  مػػا هنػػددـ مػػف اإليمػػاف كالطاهػػ ، كمػػن ـ العهللػػاة الػػذيف 
كي محيكف مف ا   أخرل المعاداة كال غض لما هنددـ مف المعاهللم كالئاػكر المػم دػم دكف ال ئػر 

 (ّ)كالكرؾ.

كيح كنػب كينهللػػركنب  ،"نأدػؿ ال ػن  كالاماهػ  يكالػػكف المػؤمف الم ػمييـ هلػذ دينػػب كالء  ػامبلن 
ف مف ال ئرة كالملحػديف كالمكػر يف كالمرمػديف كيعػادكن ـ هػداكة ك غلػان  ػامليف. نهللرة  امل ، كيم رأك 

                                                 

 . ُّْ، اإل بلـ( انظر: الكالء كال راء نم ُ)

 . ِْٗ، اإل بلـ( انظر: ِ)

-دػػُِْٔاء، المنهللػكرة،  ، دار الكنػّ( انظر: مامكه  الئماكل، ا ف ميمي ، محييؽ هامر الازار، أنكر ال از، طّ)
، نمػػػػاكل العييػػػػدة، محمػػػػد  ػػػػف هللػػػػال  العثيمػػػػيف،  ػػػػدكف رهػػػػـ ط عػػػػ ، م م ػػػػ  االيمػػػػاف، ِِٗ-ِِٖ/ِٖـ، ََِٓ

 .ْْٖنكر،   دكف ماريخالمنهللكرة، 
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أما مف خلط همبلن هللالحان كآخر  يلان نيكالكنب  ح ب ما هندة مف اإليماف، كيعادكنب  ح ب ما دك 
 (ُ).هليب مف الكر"

، اإل ػبلـنم لكء مػا  ػ ؽ يم ػف نػم دػذا الم حػث إامػاؿ لػكا ط العبلهػات اإلن ػاني  نػم 
  كاء لكا ط ا  يف الم لميف  عل ـ ال عض، أك هند الم لميف مااة العلمانييف.

 .ع قات اإلنساني  بين المسممين المطمب األ ل : ض ابط ال
ييكؿ  العبلهات اإلن اني   يف الم لميف ميكـ هلذ را ط كأ اس هظيـ أال كدك األخكة الديني 

نالمؤمنكف نم  ػؿ أنحػاء األرض " (َُ)الحارات :  ِإْخَ ةٌ  ِإنََّما اْلُمْؤِمُن نَ اهلل   حانب كمعالذ : 
ف م اهػدت أن ػا  ـ كأكطػان ـ كأزمػان ـ هػاؿ معػالذ :  َ الَّةِليَن َجةاُء ا ِمةْن إخكة نم الديف كالعييػدة كا 

ْخَ اِنَنا الَِّليَن َسَبُد َنا ِباأْلِيَماِن َ ال  َتْجَعْل ِفي ُقُم ِبَنا ِغّ ً ِلمَّةِليَن َبْعِدِىْم َيُد ُل َن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َ إلِ
نالمؤمنكف مف أكؿ الخليي  إلذ آخردا م ما م اهدت  (َُ)الحكر :  آَمُن ا َربََّنا ِإنََّك َرُؤ ٌف َرِحيمٌ 

أكطػػان ـ كاممػػػدت أزمػػان ـ إخػػػكة ممحػػاٌ كف ييمػػػدم آخػػردـ  ػػػأٌكل ـ، كيػػدهك  علػػػ ـ لػػ عض، كي ػػػمغئر 
اؿ ألدـ لكا ط العبلهات األخكيػ   ػيف الم ػلميف نػم لػكء هييػدة كنيما يلم إام (ِ) عل ـ ل عض"
 -الكالء كال راء :

  .أ اًل : االحتكام لشرع اهلل ع   جل حين التنا ع  االخت ف 
َيةا َأُيَيةةا الَّةةِليَن آَمُنة ا َأِطيُعةة ا المَّةةَو َ َأِطيُعة ا الرَُّسةة َل َ ُأ ِلةةي اأْلَْمةةِر هػاؿ اهلل هػز كاػػؿ : 

ْن َتَناَ ْعُتْم ِفي َشةْيٍء َفةُرُد ُه ِإَلةى المَّةِو َ الرَُّسة ِل ِإْن ُكْنةُتْم ُتْؤِمُنة َن ِبالمَّةِو َ اْلَيةْ ِم اْْلِخةِر ِمْنُكْم َفإِ 
نػالعكدة لكػرع لػيح ـ نيمػا يحػدث مػف نػزاع كخػبلؼ مػف  (ٗٓ)الن ػاء :  َلِلَك َخْيٌر َ َأْحَسُن تَةْاِ ي ً 

ال عض،  ؿ دك دليؿ هللدؽ اإليماف، كالرلػا  مح ػيـ  ـل أدـ اللكا ط نم هبله  الم لميف مع  ع
َأَلةةْم تَةةَر :  ، ييػػكؿ م ػػارؾ كمعػػالذمػػر اهلل، ا ػػماا مان ألكػػرع اهلل، كاعػػؿ الكػػرع حا مػػان ل ػػذة العبلهػػات

َأْن َيَتَحةاَكُم ا ِإَلةى ِإَلى الَِّليَن َيْ ُعُم َن َأنَُّيْم آَمُن ا ِبَما ُأْنِ َل ِإَلْيَك َ َمةا ُأْنةِ َل ِمةْن َقْبِمةَك ُيِريةُد َن 
 .(َٔ)الن اء :  الطَّاُغ ِت َ َقْد ُأِمُر ا َأْن َيْكُفُر ا ِبِو َ ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضمَُّيْم َض اًل َبِعيداً 

أف مح ػػػيـ كػػػػرع اهلل كالمحػػػػا ـ إليػػػػب ممػػػا أكا ػػػػب اهلل كر ػػػػكلب، كأنػػػػب ناألدلػػػ  اليرآنيػػػػ  م ػػػػيف : "
، كأف اإلهػػػراض هػػػف ذلػػػؾ أك كػػػمء منػػػب   ادة  الر ػػػال  لن يػػػب محمػػػد كالكػػػ ،ميملػػػذ الع كديػػػ  هلل

مكاػب لعػػذاب اهلل كهيا ػػب، كدػػذا األمػػر  ػػكاء  الن ػػ   لمػػا معامػػؿ  ػػب الدكلػػ  رهيم ػػا، أك مػػا ين غػػم أف 
                                                 

 . ُّٗ، اإل بلـ( الكالء كال راء نم ُ)

دػػ ػ ُُّْال ػعكدي ،  ، دار ا ػف الاػكزم،ُ( انظػر: اإلركػاد إلػذ هللػحي  االهميػاد، هللػال   ػف نػكزاف الئػكزاف، طِ)
 . ِٕٖـ، ََُِ



 

ِٕ 

 

مديف  ب اماه  الم لميف نم  ؿ م اف كزماف، كنم حاؿ االخػمبلؼ كالمنػازع الخػاص كالعػاـ،  ػكاء 
أك  يف اماه  كاماه ، أك  يف م لـ كآخر، الح ـ نم ذلؾ  لػب  ػكاء، نػاهلل  اف  يف دكل  كأخرل، 

  حانب لب الخلؽ كاألمر، كدك أح ـ الحا ميف، كال إيماف لمػف اهميػد أف أح ػاـ النػاس كآراءدػـ خيػر 
مػػػف ح ػػػـ اهلل كر ػػػكلب، أك مماثلػػػب كمكػػػا  ب، أك أاػػػاز أف يحػػػؿ محل ػػػا األح ػػػاـ الكلػػػعي  كاألنظمػػػ  

 (ُ)." اف معميدا  أف أح اـ اهلل خيرف ال كري ، كا  

  .ثانيًا : الم دة  الحب في اهلل  البغض في اهلل 
إف الحػػػب نػػػم اهلل الماػػػرد هػػػف ال ػػػكل كالمهللػػػلح  كالعهللػػػ ي ، ياػػػب أف ي ػػػكف اللػػػا ط نػػػم 

كأم اهب الم لميف مف لكاـز  اإل بلـالعبلهات اإلن اني   يف الم لميف  نحب اهلل معالذ كر كلب كديف 
 (ِ)ة.المكاال

ال َتِجُد َقْ مةًا ُيْؤِمُنة َن ِبالمَّةِو َ اْلَيةْ ِم اْْلِخةِر ُيةَ اُد َن َمةْن َحةادَّ المَّةَو هاؿ اهلل هز كاػؿ : 
ُم َ َرُسةة َلُو َ َلةةْ  َكةةاُن ا آَبةةاَءُىْم َأْ  َأْبَنةةاَءُىْم َأْ  ِإْخةةَ اَنُيْم َأْ  َعِشةةيَرَتُيْم ُأ َلِئةةَك َكتَةةَب ِفةةي ُقُمةة ِبيِ 

َن َ َأيََّدُىْم ِبُر ٍح ِمْنُو َ ُيْدِخُمُيْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَيةاُر َخاِلةِديَن ِفيَيةا َرِضةَي المَّةُو اأْلِيَما
 .(ِِ)الماادل  :  َعْنُيْم َ َرُض ا َعْنُو ُأ َلِئَك ِحْ ُب المَِّو َأال ِإنَّ ِحْ َب المَِّو ُىُم اْلُمْفِمُح نَ 

 .(ُٕ)المك   :  َ اْلُمْؤِمُن َن َ اْلُمْؤِمَناِت َبْعُضُيْم َأْ ِلَياء َبْعضٍ :  كييكؿ هز كاؿ أيلان 

ياػػػب هلػػػذ  ػػػٌؿ م ػػػلـ يػػػديف   ػػػذة العييػػػدة أف يػػػكالم أدل ػػػا ييػػػكؿ الكػػػيخ هللػػػال  الئػػػكزاف : "
كيعادم أهػداءدا، نيحػب أدػؿ المكحيػد كاإلخػبلص كيػكالي ـ، كيػ غض أدػؿ اإلكػراؾ كيعػادي ـ، كذلػؾ 

 (ّ)."رنا  االهمداء   ـمً معب، الذيف أي  ـ كالذيفمل  إ رادي

كاػػكب مح ػػ  المػػؤمنيف، كأن ػػا  ػػ  ان نػػم اياػػاد حػػبلكة اإليمػػاف، نعػػف أ ػػم   مػػا  ػػيف الن ػػم 
 دريرة

  هاؿ : هىاؿى رى يكؿي الللًب "اَل َتْدُخُم َن اْلَجنََّ  َحتَّى ُتْؤِمُن ا َ اَل ُتْؤِمُن ا َحتَّى َتَحاُب ا".(ْ) 

 َثَ ٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو َ َجَد ِبِينَّ َحَ َ َة اإِليَماِن َمْن َكاَن "هاؿ :  هف الن م  أنسكهف  

                                                 

، الرلا ػ  العامػ  إلدارات ال حػػكث ٓ( كاػكب مح ػيـ كػرع اهلل كن ػذ مػػا خالئػب، ه ػد العزيػز  ػف ه ػػد اهلل  ػف  ػاز، طُ)
 .ُٔـ، ُٖٗٗ-دػَُْٗالعلمي  كاإلنماء كالدهكة كاإلركاد، م  ، 

 .ُّ( انظر: الكالء كال راء  يف الغلك كالائاء، ِ)

 .ُِٗلذ هللحي  االهمياد، ( اإلركاد إّ)

( أخراب م لـ،  ماب اإليماف،  اب  ياف أنب ال يدخؿ الانػ  إال المؤمنػكف، كأف مح ػ  المػؤمنيف مػف اإليمػاف، كأف ْ)
 . ٖٗٔ(، ُْٗإنكاء ال بلـ   ب حهللكل ا، حديث)



 

ّٕ 

 

َأْن َيُعة َد ِفةى اْلُكْفةِر المَُّو َ َرُس ُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو ِممَّا ِسَ اُىَما َ َأْن ُيِحةبَّ اْلَمةْرَء اَل ُيِحُبةُو ِإالَّ ِلمَّةِو َ َأْن َيْكةَرَه 
  (ُ)."ْن َأْنَدَلُه المَُّو ِمْنُو َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْدَلَف ِفى النَّارِ َبْعَد أَ 

 . ثالثًا : ُن رة المسممين  معا نتيم بددر ال سع  الطاق 
نيد  يف اهلل هز كاؿ أف مف هللئات الم لميف المناهللر كالمعػاكف نيمػا  يػن ـ  ػالنئس كالمػاؿ 

ِإنَّ الَّةةةِليَن آَمُنةةة ا َ َىةةةاَجُر ا : كاػػػؿ هػػػز هػػػاؿ دـ،ا يحمػػػااكف إليػػػب نػػػم ديػػػن ـ كدنيػػػانيمػػػ ،كالل ػػػاف
َبْعةٍض  َ َجاَىُد ا ِبَاْمَ اِلِيْم َ َأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو َ الَِّليَن آَ ْ ا َ َنَ ةُر ا ُأ َلِئةَك َبْعُضةُيْم َأْ ِلَيةاءُ 

ِن اْسَتْنَ ةُر ُكْم ِفةي َ الَِّليَن آَمُن ا َ َلْم ُيَياِجُر ا َما َلُكْم ِمْن َ اَلَيِتِيْم مِ  ْن َشْيٍء َحتَّةى ُيَيةاِجُر ا َ اِ 
:  )األنئػاؿ  ِإالَّ َعَمى َقْ ٍم َبْيَنُكْم َ َبْيَنُيْم ِميثَاٌق َ المَّةُو ِبَمةا َتْعَمُمة َن َبِ ةيرٌ  الدِّيِن َفَعَمْيُكُم النَّْ رُ 

آككا كنهللػػػػركا إذا   ػػػػاف حيػػػػا هلػػػػذ المػػػػؤمنيف الػػػػذيف " ػػػػرم نػػػػم مئ ػػػػير دػػػػذة اآليػػػػ : طييػػػػكؿ ال (ِٕ
ا منهللركدـ نم الػديف أف ينهللػركدـ إف هػاملكا، إال أف ي منهللػركا هلػذ هػـك  يػن ـ ك ػيف الن ػم هللػلذ 

  (ِ) "اهلل هليب ك لـ ميثاؽ، نبل نهللر ل ـ هلي ـ، إال هلذ العدُك الذيف ال ميثاؽ ل ـ.

أخػػاة نػػاهلل هػػز كاػػؿ أكاػػب هلػػذ الم ػػلميف أف ينهللػػركا  علػػ ـ الػػ عض، نػػبل يمػػرؾ الم ػػلـ 
مزؽ  ػيف أيػدم الظػالميف،  مػا دػك حػاؿ الكػعب الم ػلـ نػم نل ػطيف كالعػراؽ  اف كيي يمؿ كيي الم لـ يي 

مػف كأنغان ماف كالكيكاف كغيردػا، ي مهللػرخ كي منهللػر الم ػلميف نػم  ػؿ م ػاف، كال مػف مايػب إال 
 لب. ف عض المكاهؼ الخال  المم ال مرميم إلذ م مكل الظلـ كالي ر الذم يمعرلك 

 همرهف ا ف 
  هاؿ : هاؿ ر ػكؿ اهلل :" اْلُمْسِمُم َأُخ  اْلُمْسِمِم اَل َيْظِمُمُو َ اَل ُيْسِمُمُو َ َمةْن

ْن ُكُرَبةاِت َكاَن ِفي َحاَجِ  َأِخيِو َكاَن المَُّو ِفي َحاَجِتِو َ َمْن َفرََّج َعْن ُمْسِمٍم ُكْرَبً  َفرََّج المَُّو َعْنُو ُكْرَبً  مِ 
  .(ّ)."َ َمْن َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه المَُّو َيْ َم اْلِدَياَم ِ  َيْ ِم اْلِدَياَم ِ 

َأَخاَك َظاِلًما َأْ  َمْظُم ًما َفَداَل َرُجٌل َيا َرُس َل اْنُ ْر ": هاؿ : هاؿ ر كؿ اهلل   كهف أنس
ْنُ ُرُه َقاَل َتْحُجُ ُه َأْ  َتْمَنُعةُو ِمةْن الُظْمةِم َفةِإنَّ المَِّو َأْنُ ُرُه ِإَلا َكاَن َمْظُم ًما َأَفرََأْيَت ِإَلا َكاَن َظاِلًما َكْيَف أَ 

 (ْ)."َلِلَك َنْ ُرهُ 

                                                 

مػػاب اإليمػػاف، ، كم ػػلـ  ّ(، ُٔ( أخراػػب ال خػػارم كم ػػلـ، ال خػػارم  مػػاب اإليمػػاف،  ػػاب حػػبلكة اإليمػػاف، حػػديث)ُ)
 .   ٖٕٔ(، ُٓٔحديث) -كاللئظ لب - اب  ياف خهللاؿ مف امهللؼ   ف كاد حبلكة اإليماف،

 .ٕٕ/ُْاامع ال ياف نم مأكيؿ اليرآف، ( ِ)

ـى كال يي ػػػًلميبي، حػػػديث)ّ) ـي الم ػػػل (، ِِْْ( أخراػػػب ال خػػػارم كم ػػػلـ، ال خػػػارم  مػػػاب المظػػػالـ ،  ػػػاب ال يظلػػػـ الم ػػػل
هللػػػػل  ،  ػػػػاب  ػػػػاب محػػػػريـ ظلػػػػـ الم ػػػػلـ كخزلػػػػب كاحميػػػػارة كدمػػػػب كهرلػػػػب كمالػػػػب ، كم ػػػػلـ  مػػػػاب ال ػػػػر كالُِٗ

 . ُُِٕ(، ُْٓٔحديث)

 .ُُِٕ(، ُْٓٔ اب اإل راة، حديث) ( أخراب ال خارم،  ماب اإل راة،ْ)



 

ْٕ 

 

كرد  ،نالنهللكص الهللحيح  ال ا ي  مدؿ هلذ كاػكب المناهللػر  ػيف الم ػلميف إلحيػاؽ الحػؽ
أما أف يمرؾ الم لـ أخاة الم لـ يكااب كحدة هػكل الكػر كالعػدكاف كالظلػـ كالطغيػاف،  ،الظالـ المعمدم

ن ػػذا مػػا ال ياػػكز كػػرهنا  داللػػ  النهللػػكص  ،دػػك ينظػػر إليػػب نظػػر الممئػػرج الػػذم ال يعنيػػب األمػػر نػػبلك 
 (ُ)ال اطؿ.مف الحؽ  يميزالمظلـك ك مف يميز الظالـ  دة هيؿه كال هيبلن لمف  اف هن ،الكرهي  ال ا ي 

"نػػأخكة الػػديف مئػػػرض المناهللػػر  ػػػيف الم ػػلميف، ال مناهللػػػر العهللػػ يات العميػػػاء،  ػػؿ مناهللػػػر 
اارة الم لكـ، نػبل ياػكز مػرؾ ا لمؤمنيف المهلللحيف إلحياؽ الحؽ كا  طاؿ ال اطؿ، كردع المعمدم كا 

الم لـ ي ان  كحدة نم معمرؾ،  ؿ ال د مف الكهكؼ  اان ب هلذ أم حاؿ. إلركادة إف لؿ، كحازة 
معنػػػذ المناهللػػػر الػػػذم نرلػػػب  إف مطػػػاكؿ، كالػػػدناع هنػػػب إف دػػػكاـ، كاليمػػػاؿ معػػػب إذا ا ػػػم ي ، كذلػػػؾ

 (ِ)."إل بلـا

َمَثُل اْلُمةْؤِمِنيَن ِفةى تَةَ ادِِّىْم َ تَةرَاُحِمِيْم "هاؿ :  هف الن م اهلل  (ّ) هف النعماف  ف  كير
 (ْ)."َ َتَعاُطِفِيْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَلا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌ  َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسََّيِر َ اْلُحمَّى

ن ػـ مػف م ػلـ  ،كاع كك كل أ رل الم لميف نػم  ػاكف الطكاغيػت ف مفنأيف دـ الم لمك 
كاهلل  !لػػػيس لكػػػمء إال أف ييػػػكؿ ر ػػػم اهلل ؟!!يليػػػذ مػػػف هللػػػنكؼ األذل كالعػػػذاب مػػػا ال يعلمػػػب إال اهلل

ح ػ ب كنعػػـ الك يػػؿ، هػػف أ ػػم مك ػػذ األكػػعرم
ْطِعُمةة ا اْلَجةةاِئَع َ ُعةة ُد ا أَ "هػػاؿ :  هػػف الن ػػم  (ٓ)

 ، كالعانم دك اأٍلىً يرى  ما ن رة  ئياف  ف  عيد  ف م ركؽ راكم الحديث.(ٔ)"اْلَعاِنيَ اْلَمِريَض َ ُفُك ا 

 الحديث.

                                                 

-دػػَُْٕ، دار الييػيف، ُي ، محمػاس  ػف ه ػد اهلل  ػف محمػد الالعػكد، طاإل ػبلم( المكالة كالمعاداة نم الكػريع  ُ)
 ،  مهللرؼ   يط. ّٔٗ، ُٕٖٗ

 .ُٖٔـ، َُٖٗ-دػََُْ، دار اليلـ، دمكؽ، ِ( خلؽ الم لـ، محمد الغزالم، طِ)

 ثمػػاف  ػػنيف، كأ ػػكاة هللػػحا ياف، ا ػػمعملب معاكيػػ  هلػػذ   كلػػد ه ػػؿ كنػػاة الن ػػم  :األنهللػػارم ( النعمػػاف  ػػف  كػػيرّ)
 .ِٔٗ-ِّٗ/  ِال كن ، مكنذ  ن  خمس ك ميف، انظر: اال ميعاب نم معرن  األهللحاب،

 .َُُّ(، ٖٔٓٔ( أخراب م لـ،  ماب ال ر كالهللل ،  اب مراحـ المؤمنيف كمعاطئ ـ كمعالددـ ، حديث)ْ)

( أ ػك مك ػذ األكػعرم دػك: ه ػد اهلل  ػف هػيس ، هػدـ م ػ  كا ػػلـ ثػـ دػاار الػذ الح كػ  ثػـ هػدـ مػع أدػؿ ال ػػئينميف ٓ)
أكمػم مزمػارا مػف مزاميػر آؿ داكد، كالة   خي ر،  اف ح ف الهللكت  اليرآف، هاؿ هنػب الن ػم: ليػد  كر كؿ اهلل 

همر  ف الخطاب ال هللرة ثـ ا معملب هثماف هلػذ ال كنػ  نلػـ يػزؿ هلػذ ال كنػ  حمػذ همػؿ هثمػاف، مػات  ال كنػ  
 .ٕٖٓ/ُ ن  أر ع كأر عيف، انظر: اال ميعاب نم معرن  األهللحاب، 

ٍهنىا يـ، حديث) أخراب ال خارم،  ماب األطعم ،  اب  ىابي هىٍكًؿ اهلًل مىعىالىذ:( ٔ) زى  .ْْٔ(، ّّٕٓ يليكا ًمٍف طىُي ىاًت مىا رى



 

ٕٓ 

 

 : التنا ح  التعا ن  حب الخير لممسممينرابعًا : 
هػػاؿ اهلل المناهللػػ  نيمػػا  يػػن ـ، مػػف اللػػكا ط المػػم مكثػػؽ العبلهػػات اإلن ػػاني   ػػيف الم ػػلميف، 

ةاِلَحاِت َ َتَ اَ ةْ ا ِبةاْلَحقِّ ْنَساَن لَ َ اْلَعْ ِر ِإنَّ اإْلِ معػالذ :  ِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّليَن آَمُن ا َ َعِمُم ا ال َّ
ْبرِ  ركػاددـ لمػا نيػب الخيػر ل ػـ، حػؽ للم ػلـ  (ّ-ُ)العهللر :  َ َتَ اَ ْ ا ِبال َّ نالنهلل  للم لميف كا 

، (ٔ)م ػلـهلػذ النهللػ  لل بي ايعكنػ هلذ أخيب، نػبل يااملػب نػم دينػب، لػذا  ػاف أهللػحاب ر ػكؿ اهلل 
هاؿ ارير  ف ه د اهلل ال الم

ةَ ِة ":  (ِ)  َباَيْعُت َرُس َل المَِّو َ مَّى المَّةُو َعَمْيةِو َ َسةمََّم َعَمةى ِإَقةاِم ال َّ
يتَاِء ال ََّكاِة َ الُنْ ِح ِلُكةلِّ ُمْسةِممٍ  ، كهػف ممػيـ الػدارم(ّ)"َ اِ 

الةدِّيُن النَِّ ةيَحُ  "هػاؿ :  هػف الن ػم  (ْ)
ِتِيمْ  :َقالَ  ؟  َمنْ ُقْمَنا لِ   .(ٓ)"ِلمَِّو َ ِلِكتَاِبِو َ ِلَرُس ِلِو َ أِلَِئمَِّ  اْلُمْسِمِميَن َ َعامَّ

 مػػػا أف المعػػػاكف كالمػػػ زر نيمػػػا  ػػػيف األخػػػكاف هلػػػذ ال ػػػر كالعمػػػؿ الهللػػػال  يعمػػػؿ هلػػػذ مكثيػػػؽ 
رِّ َ التَّْدةةَ ى َ اَل َ َتَعةةاَ ُن ا َعَمةةى اْلِبةةهبلهػػ  الم ػػلميف   علػػ ـ الػػ عض، هػػاؿ اهلل  ػػ حانب كمعػػالذ: 

ْثِم َ اْلُعْدَ انِ   .(ِ:  )المالدة َتَعاَ ُن ا َعَمى اإلِْ

اْلُمْؤِمُن ِلْمُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشةُد َبْعُضةُو "هاؿ:  هف الن م اهلل  كهف أ م مك ذ األكعرم
 (ٔ)."َبْعًضا َ َشبََّك َبْيَن َأَ اِبِعوِ 

الم ػػػلـ، كمرميػػػم العبلهػػػات اإلن ػػػاني   ػػػيف الم ػػػلميف إلػػػذ  معػػػاكف كالمػػػ زر ي نػػػذ الماممػػػعالن 
 د  ح نب كمما  ب  ؿ هللاحب نطرة  ليم .ييك اميبلن  ان أ مذ الدراات، نمهلل    نيان

                                                 

ػػػػ َُِْ، دار اليلػػػـ، دمكػػػؽ، ٓي  كأ  ػػػ ا، ه ػػػد الػػػرحمف ح ػػػف ح ن ػػػ  الميػػػدانم، طاإل ػػػبلم( انظػػػر: األخػػػبلؽ ُ)
 .ُِٖ/ِـ، ُٗٗٗ

،  ( اريػػر  ػػف ه ػػد اهلل ال الػػم أ ػػك همػػرك، مػػف ه يلػػ   ايلػػ ، أ ػػلـ ه ػػؿ كنػػاة الن ػػم ِ)  ػػيد هكمػػب نػػم   ػػأر عيف يػػـك
معرنػػ   نػػم دػػػ . انظػػر: اال ػػميعابُٓ،  ػػاف لػػب أثػػر هظػػيـ نػػم حػػركب العػػراؽ، مػػكنم  ػػن  اإل ػػبلـالاادليػػ  ك 

 .ُّْ/ُاألهللحاب، 

 .ٖٗٔ(، ُٗٗ( أخراب م لـ،  ماب اإليماف،  اب  ياف أف الديف النهلليح ، حديث)ّ)

انميػؿ إلػذ الكػاـ  عػد ميمػؿ هثمػاف، ننػزؿ  يػت  دػػ،  ػ ف المدينػ ، ثػـٗ( مميـ  ف أكس الدارم أ ك رهي : أ لـ  ن  ْ)
 نػم انظػر: اال ػميعاب .دػػَْالميدس، كدػك أكؿ مػف أ ػرج ال ػراج  الم ػاد األههللػذ، مػكنذ نػم نل ػطيف  ػن  

 .ُُِ/ُمعرن  األهللحاب،

 .ٖٗٔ(، ُٔٗ( أخراب م لـ،  ماب اإليماف،  اب  ياف أف الديف النهلليح ، حديث)ٓ)

 .َْ(، ُْٖ ع نم الم اد كغيرة، حديث) ة،  اب مك يؾ األهللا( أخراب ال خارم،  ماب الهللبلٔ)



 

ٕٔ 

 

 كمف هللكر المعاكف نم هبلهات الم لميف الم انؿ كميديـ العكف لمف يحماج، هف أ م دريػرة

  هف الن م   : ِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْ ِن َأِخيوِ َ المَُّو ِفي َعْ ِن اْلَعبْ "هاؿ".(ُ) 

كرنػػع لػػكاء الػػديف، كالييػػاـ  اإل ػػبلـ ػػيف األخػػكة إلهامػػ  دكلػػ  المعػػاكف  ،"كأهظػػـ المعػػاكف كرأ ػػب
 ، مئػػردة يػػرة لػػيس  ميػػدكر الم ػػلـ أف ينازدػػا أه ػػاء الخبلنػػ  كهمػػارة األرض  ػػالخير، ن ػػذة أهمػػاؿ   

 (ِ).اـ   ا، لمف أ س كم ادئ منظىـ همل ـ"كال دى أف ياممع األخكة مف أاؿ اليي

 .  عدم غشيم  خديعتيم حسن الظن بالمسممين  عدم ق د إيلائيمخامسًا : 
يا أييا الَِّلينَ  آَمُن ا اْجَتِنُب ا َكِثيًرا ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّةنِّ ِإثْةٌم َ اَل هاؿ اهلل معالذ : 
 .(ُِ)الحارات :  ْم َبْعًضاَتَجسَُّس ا َ اَل َيْغَتْب َبْعُضكُ 

ِإيَّاُكْم َ الظَّنَّ َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَلُب اْلَحِديِث َ اَل َتَحسَُّس ا "هاؿ :   هف الن م  كهف أ م دريرة
 (ْ)."ِإْخَ اًنا َ اَل َتَناَفُس ا َ اَل َتَحاَسُد ا َ اَل َتَباَغُض ا َ اَل َتَداَبُر ا َ ُك ُن ا ِعَباَد المَّوِ  (ّ)َ اَل َتَجسَُّس ا

نػاليرآف ال ػريـ ك ػػذلؾ ال ػن  الن كيػػ  حػذرا مػػف  ػكء الظػػف، كالما ػس هلػػذ الم ػلميف كام ػػاع 
 هكرام ـ، الذم يؤدم إلذ كهكع الئ اد نم هبلهات الم لميف.

م ااء  هللكف هرض الم لـ، كهدـ الخػكض نيػب  ػالظف، أك مم ػع هكرامػب، اإل بلمنالمكايب 
الخػذالف، كهػدـ كهػدـ  ،ي ، كمراهاة آثاردا العلمي  كدم هدـ الظلػـ بلماإلكذلؾ للحئاظ هلذ األخكة 

                                                 

( أخراػػػػػب م ػػػػػلـ،  مػػػػػاب الػػػػػذ ر كالػػػػػدهاء كالمك ػػػػػ ،  ػػػػػاب نلػػػػػؿ االاممػػػػػاع هلػػػػػذ مػػػػػبلكة اليػػػػػرآف كهلػػػػػذ الػػػػػذ ر، ُ)
 .ُُْٕ(، ّٖٓٔحديث)

مػػاريخ ،  ػػدكف رهػػـ ط عػػ ،  ػػدكف دار نكػػر،  ػػدكف ه ػػد اللطيػػؼ أ ػػك  ػػعد األثػػرم، حيػػكؽ ككاا ػػات األيخػػكة نػػم اهلل(ِ)
 ـ، َُُِ/ٕ/ُُاالهم ػػػػػػاسملميػػػػػػذ ال حػػػػػػث العلمػػػػػػم، مػػػػػػاريخ ، منكػػػػػػكر هلػػػػػػذ مكهػػػػػػع pdfنكػػػػػػر،  مػػػػػػاب 

http://www.rsscrs.info  ،ُِ. 
، كاخملئػػكا ني مػػا : المح ػػس م  الحػػاء الم ملػػ  ، كيػػركل  ػػالع س) كال ما  ػػكا كال مح  ػػكا ( األكؿ  ػػالايـ كالثػػان (ّ)

، كهيػؿ :  الحػاء دػك أف مطل ػب لغيػرؾ ، كهيػؿ : دمػا ل حث هف العػكراتاليـك ،  الايـ ا الحاء اال مماع لحديث 
يػػؿ: ، كهيػػؿ :  الحػػاء نػػم الخيػػر ك ػػالايـ نػػم الكػػر . كهمعرنػػ  األخ ػػار الغال ػػ  كاألحػػكاؿ كدػػك طلػػبكاحػػد  معنػػذ 

  الحػػاء أف م ػػمع مػػا ييػػكؿ أخػػكؾ نيػػؾ ، ك ػػالايـ أف مر ػػؿ مػػف ي ػػأؿ لػػؾ همػػا ييػػاؿ لػػؾ نػػم أخيػػؾ مػػف ال ػػكء .
، دار ال مػػػب العلميػػػ ، ُط،  ػػػدر الػػػديف محمػػػكد  ػػػف أحمػػػد العينػػػم، همػػػدة اليػػػارم كػػػرح هللػػػحي  ال خػػػارم: انظػػػر

 .ُّّ/َِـ، ََُِ -دػُُِْ يركت، 

(، َْٔٔ( ركاة ال خارم كم لـ، ال خارم،  ماب األدب،  اب ما ين م هف المحا د كالمػدا ر ػ كاللئػظ لػب ػ، حػديث)ْ)
،  ػػاب محػػريـ الظػػف كالما ػػس كالمنػػانس كالمنػػااش  ، كم ػػلـ  مػػاب ال ػػر كالهللػػل  كاآلدابُِٓ(، َْٔٔحػػديث)

 .ُُِٕ(، ّٔٓٔكنحكدا، حديث)



 

ٕٕ 

 

 اإل ػبلـ، ن  ذة اللكا ط األخكيػ  المػم كلػع ا (ُ)حميار كاال م  ار، كحرم  الدـ كالماؿ كالعرضاال
َ اَل َتْجَعْل ِفي ُقُم ِبَنةا هاؿ معالذ هلذ ل اف المؤمنيف :  للحئاظ هلذ  بلم  الهللدر  يف الم لميف

  .(َُ:  )الحكر  ل ِلمَِّليَن آَمُن ا َربََّنا ِإنََّك َرُء ٌف َرِحيمٌ غِ 
   ذة المكاي ات م ممر العبلهات اإلن اني   يف الم لميف، كيم يف ل ـ   يؿ العزة كاليكة.

 .كالكمـ كالغي   كالنميم  ال بك األدل  الكرهي  المم مكهللم الم لميف  عدـ ال ار كالظلـ ن  
كالخػػبلؼ، نيػػد  ي  كمنييػػ  هللػػئكن ا مػػف الئرهػػ اإل ػػبلمالحئػػاظ هلػػذ كحػػدة الاماهػػ   مػػكانرت مػػف أاػػؿ
المخاهللػػػـ كالمنػػػانر  ػػػيف الم ػػػلميف المئلػػػم إلػػػذ ال اػػػر، هػػػف أ ػػػم أيػػػكب هػػػف  ن ػػػذ ر ػػػكؿ اهلل 

األنهللػػارم
ِدَيةةةاِن اَل َيِحةةةُل ِلُمْسةةةِمٍم َأْن َيْيُجةةةَر َأَخةةاُه َفةةةْ َق ثَةةةَ ِث َلَيةةةاٍل َيْمتَ "هػػاؿ :   هػػف الن ػػػم (ِ) 

نم  ؿ داراف  أم  ػ ب  ، "كدذا نص هاـ(ّ)"َفُيْعِرُض َىَلا َ ُيْعِرُض َىَلا َ َخْيُرُىَما الَِّلى َيْبَدُأ ِبالسََّ مِ 
 (ْ)."امف أ  اب الدني

 د األ كاب المم مئلم إلذ الئره  كالمخاهللـ كالمنانر كالنزاع، نحـر ظلـ الم لـ  اإل بلـ إف
نيمػا  هػف الن ػم  (ٓ) نػم الحػديث اليد ػم الػذم ركاة أ ػك ذر  ما ااء ، أم نكع مف أنكاع الظلـ
َيةةةا ِعَبةةةاِدى ِإنِّةةةى َحرَّْمةةةُت الُظْمةةةَم َعَمةةةى َنْفِسةةةى َ َجَعْمتُةةةُو َبْيةةةَنُكْم ُمَحرًَّمةةةا َفةةةَ  "يركيػػػب هػػػف رب العػػػزة : 

                                                 

، الر ػال ، ِٔ( انظر: نزد  الممييف كرح رياض الهللالحيف لمحيذ الديف يحيذ النػككم، مهللػطئذ  ػعيد الخػف، طُ)
 .َّّ،َِّ/ِـ، ََُِ-دػُِِْ يركت، 

كػػ د العي ػػ    مػػف ال ػػا ييف ركل هػػف الن ػػم ( أ ػػك أيػػكب األنهللػػارم دػػك: خالػػد  ػػف زيػػد معػػركؼ  ا ػػمب ك نيمػػب ِ)
لمػا هػدـ المدينػ  نأهػاـ هنػدة حمػذ  نػذ  يكمػب كم ػادة، كػ د الئمػكح كداـك   ك درا كما  عددا، نػزؿ هليػب الن ػم 

معرنػػ  األهللػػحاب،  نػػم الغػػزك إلػػذ أف مػػكنم نػػم غػػزاة الي ػػطنطيني   ػػن  اثنمػػيف كخم ػػيف، انظػػر: اال ػػميعاب
ُ/ِّٓ-ِْٓ. 

، ِٓٓ(، ِّٕٔارم كم لـ، ال خارم  ماب اال ػملذاف،  ػاب ال ػبلـ للمعرنػ  كغيػر المعرنػ ، حػديث)( أخراب ال خّ)
(، ِّٓٔكم ػػػلـ  مػػػاب ال ػػػر كالهللػػػل  كاألدب،  ػػػاب محػػػريـ ال اػػػر نػػػكؽ ثبلثػػػ  أيػػػاـ  ػػػبل هػػػذر كػػػرهم، حػػػديث )

 .-كاللئظ لب –ُُِٔ

، ه د الرحمف ه د الخالؽ،،  دكف رهـ ط ع ، دار ( الحد الئاهللؿ  يف اإليماف كال ئر كيليب درا   نم الكالء كال راءْ)
 .ٔٗ، َََِدػ ػَُِْاإليماف، اإل  ندري ، 

، اإل ػػبلـ، أكؿ مػػف حيػػا ر ػػكؿ اهلل  محيػػ  اإل ػػبلـ( أ ػػك ذر دػػك انػػدب  ػػف انػػادة مػػف  نػػم غئػػار، هللػػحا م هػػديـ ٓ)
 .ُْْ/ُمعرن  األهللحاب،  نم دػ. انظر: اال ميعابِّمكنم  ن  



 

ٕٖ 

 

  م عكدد اهلل  ف  ما ال ياكز  ب م لمان نمف  ب م لمان نيد ن ؽ، كذلؾ  ما ركل ه ، (ُ)"َتَظاَلُم ا
  هف الن م  : ِسَباُب اْلُمْسِمِم ُفُس ٌق َ ِقتَاُلُو ُكْفرٌ "هاؿ".(ِ) 

المعػامبلت المػم مػف كػأن ا إييػاع العػداكة  ػيف الم ػلميف كخػدش أخػػكم ـ  اإل ػبلـلػ ط كهػد 
  (ّ): الن م هف ال يع هلذ ال يع كالخط   هلذ الخط  .أهللؿ المكاالة مف ذلؾ كهدح

اَل َيِبِع الرَُّجُل َعَمى َبْيِع َأِخيِو َ اَل َيْخُطْب َعَمى ِخْطَبِ  "هػاؿ :  هف الن م  همر هف ا ف 
  (ْ)."َأِخيِو ِإالَّ َأْن َيْاَلَن َلوُ 

َمةةةْن َغةةةشَّ َفَمةةةْيَا ": هػػػاؿ هػػف الن ػػػم   ك ػػذلؾ الن ػػػم هػػػف الغػػش نيمػػػا ركاة أ ػػػك دريػػػرة
 (ٓ)."يِمنِّ 

 -لمسممين من خ ل:بين اسادسًا : ت طيد الع قات االجتماعي  
 : ضبط الع ق  بين المسمم  أرحامو -ٔ

َ َقَضى َرُبَك َأالَّ َتْعُبةُد ا ِإالَّ ِإيَّةاُه َ ِباْلَ اِلةَدْيِن ِإْحَسةانًا كأكؿ األرحاـ الكالديف، هاؿ معالذ : 
َما ُأفٍّ َ ال َتْنَيْرُىَما َ ُقْل َلُيَما َقْ اًل َكِريمةًا ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُىَما َأْ  ِك ُىَما َف  َتُدْل َليُ 

-ِّ:  اإل ػراء) َ اْخِفْض َلُيَما َجَناَح الُللِّ ِمَن الرَّْحَمِ  َ ُقْل َربِّ اْرَحْمُيَما َكَما َربََّيةاِني َ ةِغيراً 
 ،لكػػػػرؾكال ػػػػر  الكالػػػػديف ي ػػػػممر كياػػػػب حمػػػػذ مػػػػع  ئردمػػػػا كدهكم مػػػػا ا ن مػػػػا إلػػػػذ ال ئػػػػر كا، "(ِْ

 ،كهدـ الزاػر ،كهدـ المأنؼ ،كهدـ المعنيؼ ،كالميهللكد  ال ر دنا المهللاح    المعركؼ  اليكؿ الليف
 مػػا هػػاؿ  ،كالخدمػػ   ػػؿ ذلػػؾ حاكػػا الطاهػػ  نػػم ال ئػػر كالكػػرؾ ،كاإلهانػػ  ،كاإلح ػػاف إلي مػػا  المػػاؿ
ْنَسةاَن ِبَ اِلَدْيةِو َحَمَمْتةُو معالذ نم  كرة ليماف :  ةْيَنا اأْلِ ُأُمةُو َ ْىنةًا َعَمةى َ ْىةٍن َ ِفَ ةاُلُو ِفةي َ َ  َّ

ْن َجاَىَداَك َعَمى َأْن ُتْشِرَك ِبةي َمةا َلةْيَا َلةَك ِبةِو  َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َ ِلَ اِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِ يُر َ اِ 

                                                 

 .ُُِٗ(، ِٕٓٔال ر كالهللل  كاآلداب،  اب محريـ الظلـ، حديث) ( أخراب م لـ  مابُ)

( أخراػػػب ال خػػػارم كم ػػػػلـ، ال خػػػارم  مػػػػاب اإليمػػػاف،  ػػػػاب خػػػكؼ المػػػؤمف مػػػػف أف يحػػػ ط هملػػػػب كدػػػك ال يكػػػػعر، ِ)
" ػ اب الم ػلـ ن ػكؽ كهمالػب  ئػر"، حػديث  ، كم لـ  ماب اإليماف،  اب  اب  ياف هكؿ الن ذ ٔ(، ْٖحديث)

(ُِِ ،)ُٔٗ. 
 .ٓٗ( الحد الئاهللؿ  يف اإليماف كال ئر، ّ)
( أخراػػب ال خػػارم كم ػػلـ، ال خػػارم  مػػاب الن ػػاح،  ػػاب ال يخطػػب هلػػذ خط ػػ  أخيػػب حمػػذ يػػن   أك يػػدع، حػػديث ْ)

، كم لـ  ماب ال يكع،  اب محريـ  يع الراػؿ هلػذ  يػع الراػؿ ك ػكمب هلػذ  ػـك أخيػب، كمحػريـ ْْٓ(، ُِْٓ)
 .ّٗٗ(،ُّّٖحديث) –كاللئظ لب–الناش كمحريـ المهللري  

 .ٓٗٔ(، ِْٖ"مف غكنا نليس منا "، حديث ) ( أخراب م لـ،  ماب اإليماف،  اب هكؿ الن ذ ٓ)



 

ٕٗ 

 

ْن َأَنةاَب ِإَلةيَّ ثُةمَّ ِإَلةيَّ َمةْرِجُعُكْم ِعْمٌم َف  ُتِطْعُيَما َ َ ةاِحْبُيَما ِفةي الةُدْنَيا َمْعُر فةًا َ اتَِّبةْع َسةِبيَل َمة
 (ُ)."(ُٓ-ُْ)ليماف :  َفُاَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُم نَ 

مكطيد العبله   يف األرحاـ، كاعؿ هطػع األرحػاـ مػف الئ ػاد نػم األرض  اإل بلـ ما أكاب 
)محمػد :    ا ِفةي اأَلْرِض َ ُتَدطُِّعة ا َأْرَحةاَمُكمْ َفَيْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَ لَّْيُتْم َأْن ُتْفِسدُ  ما هاؿ معالذ: 

 .(ِ)" اَل َيْدُخُل اْلَجنََّ  َقاِطُع َرِحمٍ ":   : هاؿ ر كؿ اهللهاؿ هف ا ير  ف مطعـ، ك (ِِ

 مػػا ي ػػمحب  ػػردـ كاإلح ػػاف إلػػي ـ كلػػك  ػػانكا  ئػػاران إال أف ي كنػػكا محػػار يف للم ػػلميف هػػاؿ  
َْنُفِسةُكْم َ َمةا َلْيَا َعَمْيَك ىُ معالذ :  َداُىْم َ َلِكنَّ المََّو َيْيِدي َمْن َيَشاُء َ َمةا ُتْنِفُدة ا ِمةْن َخْيةٍر َفِْ

)ال يػػرة :  ُتْنِفُدةة َن ِإالَّ اْبِتَغةةاَء َ ْجةةِو المَّةةِو َ َمةةا ُتْنِفُدةة ا ِمةةْن َخْيةةٍر ُيةةَ فَّ ِإَلةةْيُكْم َ َأْنةةُتْم ال ُتْظَمُمةة نَ 
م  عض األنهللار  اف ل ـ أهارب  ئار يح نكف إلي ـ رااء إ بلم ـ، ، كهد نزلت دذة اآلي  ن(ِِٕ

 (ّ)نلما ا م طلكا ذلؾ هطعكا هن ـ النئي .

 : ضبط الع ق  بين المسمم  جيرانو  أ حابو -ٕ
اْلَيتَةةاَمى َ اْعُبةةُد ا المَّةةَو َ ال ُتْشةةِرُك ا ِبةةِو َشةةْيئًا َ ِباْلَ اِلةةَدْيِن ِإْحَسةةانًا َ ِبةةِلي اْلُدْرَبةةى  َ هػػاؿ معػػالذ : 

ةةاِحِب ِباْلَجْنةةِب َ اْبةةِن السَّةةِبيِل َ َمةةا َمَمَكةةْت  َ اْلَمَسةةاِكيِن َ اْلَجةةاِر ِلي اْلُدْرَبةةى َ اْلَجةةاِر اْلُجُنةةِب َ ال َّ
 (ّٔ)الن اء :  َأْيَماُنُكْم ِإنَّ المََّو ال ُيِحُب  َمْن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخ راً 

ا  َاَل ِجْبِريةُل ُي ِ ةيِني ِباْلَجةاِر َحتَّةى َظَنْنةُت َأنَّةُو مَ ":  هػاؿ   هف ا ف همر  ف الخطاب 
 (ْ)".َسُيَ رُِّثوُ 

 ك ذلؾ هف أ م دريرة
  هف الن ػم  :" ِْمُن َ اهلِل اَل ُيةْؤِمُن ِقيةلَ َ اهلِل اَل ُيةْؤِمُن َ اهلِل اَل ُيةؤ :

 (ٓ)."وُ دَ ئِ الَِّلي اَل َيْاَمُن َجاُرُه َبَ ا :َقالَ ؟ َمْن َيا َرُس َل اهلِل 

ضبط الع ق   ضمان حدة ق الفدةراء  المسةاكين  السةائمين  ابةن السةبيل مةن المسةممين عنةد  -ٖ
، نيػػػد اعػػػػؿ اهلل ل ػػػـ نهللػػػػي ان نػػػم الز ػػػاة كأمػػػػكاؿ الم ػػػلميف، كنظػػػـ دػػػػذة العبلهػػػ   ئريلػػػػ   األغنيةةةاء

 (ٔ).الز اة

                                                 

 .ٕٖ( الحد الئاهللؿ  يف اإليماف كال ئر، ُ)

 .ُُِٔ(، َِٓٔ( أخراب م لـ  ماب ال ر كالهللل  كاآلداب،  اب هللل  الرحـ كمحريـ هطيعم ا، حديث)ِ)

 .ٖٖاإليماف كال ئر،  ( انظر: الحد الئاهللؿ  يفّ)

 .ُُّٔ(، ٕٖٔٔ( أخراب م لـ  ماب ال ر كالهللل  كاآلداب،  اب الكهللي   الاار كاإلح اف إليب، حديث)ْ)

 .َٗٓ(، َُٔٔ( أخراب ال خارم،  ماب األدب،  اب إثـ مف ال يأمف اارة  كاليب، حديث)ٓ)

 .ٖٗ( انظر: الحد الئاهللؿ  يف اإليماف كال ئر، ٔ)



 

َٖ 

 

 : بين المسممين  عدم االستي اء بيم تع ي  االحترام  الت قير  المجامم  -ٗ

َحُق اْلُمْسِمِم َعَمى اْلُمْسِمِم َخْمةٌا َرُد السَّةَ ِم َ ِعَيةاَدُة " هاؿ : هف الن م   هف أ م دريرة
َجاَبُ  الدَّْعَ ِة َ َتْشِميُت اْلَعاِطاِ   (ُ)."اْلَمِريِض َ اتَِّباُع اْلَجَناِئِ  َ اِ 

ف ك عل ـ الػ عض مح ـ العبله   يف الم لمي كهد احمكت  كرة الحارات هلذ  ت لكا ط
كهػػدـ ، (ِ)هلػػذ  علػػ ـ كدػػم: هػػدـ ال ػػخري العيػػب ك أهلػػذ االحمػػراـ كالمػػكهير كهػػدـ المػػنيص  كميػػكـ
 كاامنػػابنحػػؽ الم ػػلـ هلػػذ أخيػػب أف يناديػػب  أحػػب األليػػاب لػػب،  (ْ)كهػػدـ المنػػا ز  األليػػاب، (ّ)اللمػػز
محئظ العبلهػات اإلن ػاني    مف كأن ا أف ط، كدذة اللكا (ٕ)هدـ الغي  ك ، (ٔ)، كهدـ الما س(ٓ)الظف

َيا َأُيَيا الَِّليَن آَمُن ا اإلن اني   يف الم لميف مف الخبلؼ كالعداكة كال غلاء، ييكؿ اهلل هز كاؿ : 
ةْنُيْم َ اَل ِنَسةاء مِّةن نَِّسةاء َعَسةى َأن َيُكةنَّ َخْيةًرا  اَل َيْسَخْر َق ٌم مِّن َقْ ٍم َعَسى َأن َيُك ُن ا َخْيًرا مِّ

يَماِن َ َمةن لَّةْم َيتُةْب مِّْنُينَّ َ اَل تَ  ْمِمُ  ا َأنُفَسُكْم َ اَل َتَناَبُ  ا ِباأْلَْلَداِب ِبْئَا ااِلْسُم اْلُفُس ُق َبْعَد اإلِْ
ةةَن الظَّةةنِّ ِإنَّ َبْعةةَض الظَّةةنِّ ِإثْةةمٌ   َ اَل َفُاْ َلِئةَك ُىةةُم الظَّةةاِلُم ن َيةةا َأُيَيةةا الَّةةِليَن آَمُنةة ا اْجَتِنُبةة ا َكِثيةةًرا مِّ

المَّةَو سَُّس ا َ اَل َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا َأُيِحُب َأَحُدُكْم َأن َيْاُكَل َلْحَم َأِخيةِو َمْيتًةا َفَكرِْىُتُمة ُه َ اتَُّدة ا َتجَ 
ةةن َلَكةةٍر َ ُأنثَةةى َ َجَعْمَنةةاُكْم ُشةةُع ًبا  َ  َقَباِئةةَل ِإنَّ المَّةةَو تَةة َّاٌب رَِّحةةيٌم َيةةا َأُيَيةةا النَّةةاُا ِإنَّةةا َخَمْدَنةةاُكم مِّ

كييػػكؿ هػػز  (ُِ-ُُ:  )الحاػػرات ِلَتَعةةاَرُف ا ِإنَّ َأْكةةَرَمُكْم ِعنةةَد المَّةةِو َأْتَدةةاُكْم ِإنَّ المَّةةَو َعِمةةيٌم َخِبيةةرٌ 
َ َلةةِئْن َسةةةَاْلَتُيْم َلَيُدةة ُلنَّ ِإنََّمةةةا ُكنَّةةةا َنُخةة ُض َ َنْمَعةةةُب ُقةةْل َأِبةةةاهلِل َ َآَياِتةةِو َ َرُسةةة ِلِو ُكْنةةةُتْم كاػػؿ : 

مػف المنػانييف هػاؿ لعػكؼ  أف راػبلن كهد ااء نم   ب نزكؿ دػذة اآليػ  " (ٓٔ)المك   :  َتْيِ ُئ نَ َتسْ 
 ف مالؾ نم غزكة م كؾ : ما لييرلالنا دػؤالء أرغ ينػا  طكننػا كأ ػذ ينا أل ػن ن، كأا يننػا هنػد الليػاء! نيػاؿ لػب 

اهلل ليخ ػػرة، نكاػػد ! نػػذدب هػػكؼ إلػػذ ر ػػكؿ هػػكؼ :  ػػذ ت، كل نػػؾ منػػانؽ! ألخ ػػرف ر ػػكؿ اهلل 
يىػػػب ناهػػػ  ر ػػػكؿ اهلل  اليػػػرآف هػػػد  ػػػ يب هػػػاؿ ه ػػػد اهلل  ػػػف همػػػر من  يػػػبي  : ننظػػػرت إليػػػب ممعلينػػػا  حى

                                                 

 -كاللئػظ لػب– ٕٗ(، َُِْكم لـ، ال خارم  ماب الانالز،  اب األمر  ام ػاع الانػالز، حػديث ) ( أخراب ال خارمُ)
 .َُّٔ(، َٓٔٓ، كم لـ  ماب ال بلـ،  اب مف حؽ الم لـ للم لـ رٌد ال بلـ، حديث )

، مؤ  ػػ  هلػػـك ٖطانظػػر:  لمػػات اليػػرآف مئ ػػير ك يػػاف، ح ػػيف محمػػد مخلػػكؼ،  .ال ػػخري : اإل ػػم زاء كالمػػنيص (ِ)
 .َّْاليرآف،  يركت، 

 .َّْعف  عل ـ  علان. انظر:  لمات اليرآف مئ ير ك ياف، طاللمز: ال يعيب كال ي (ّ)

 . َّْانظر:  لمات اليرآف مئ ير ك ياف،  .المنا ز  األليا ؾ الدهكة  ألياب م م رد  (ْ)

 .َّْانظر:  لمات اليرآف مئ ير ك ياف،  .: ظف ال كء  أدؿ الخيراامناب الظف (ٓ)

 .َّْانظر:  لمات اليرآف مئ ير ك ياف،  .: مم ع هكرات الم لميفالما س (ٔ)

 .ذ رؾ أخاؾ  ما ي رة الغي  : (ٕ)



 

ُٖ 

 

: )أ ػػػاهلل كآيامػػػب كر ػػػكلب  نػػػمـ  الحاػػػارة، ييػػػكؿ : )إنمػػػا  نػػػا نخػػػكض كنلعػػػب( ! نييػػػكؿ لػػػب الن ػػػم 
 زاء  اهلل كآيامب كر كلب.ن ينت اآليات أف اال م زاء  المؤمنيف ا م ، (ُ)م م زؤف(؟ ما يزيدة

  : خفض الجناح  لين الجانب  الت اضع -٘

ميف مػػع  علػ ـ الػػ عض، أمػػر اهلل هػز كاػػؿ  ػػب لكدػذا لػػا ط كأدب رنيػع نػػم هبلهػػات الم ػ
َ اْخِفةةةْض َجَناَحةةةَك ِلَمةةةْن اتََّبَعةةةَك ِمةةةْن   لي ػػػكف أ ػػػكة للمػػػؤمنيف هػػػاؿ  ػػػ حانب كمعػػػالذ : الن ػػػم 

ُمَحمَّةٌد َرُسة ُل اهلِل    :، كهػاؿ هػز كاػؿ نػم كهللػؼ أم ػاع الن ػم (ُِٓ : )الكػعراء اْلُمْؤِمِنينَ 
َأِللَّةٍ  َعَمةى ، كهػاؿ نػي ـ أيلػان : (ِٗ:  )الئم  َ الَِّليَن َمَعُو َأِشدَّاُء َعَمى الُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُيْم 

 .(ْٓ:  )المالدة اْلُمْؤِمِنيَن َأِع ٍَّة َعَمى اْلَكاِفِرينَ 

                                                 

 .ّّّ/ُْ(اامع ال ياف نم مأكيؿ اليرآف، ُ)
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 الثاني : ض ابط الع قات اإلنساني  عند المسممين تجاه العممانيين :  لمطمبا
العبلهػػػػات اإلن ػػػػاني   ػػػػيف الم ػػػػلميف كغيػػػػردـ ميػػػػـك هلػػػػذ الم ػػػػاكاة نػػػػم الحيػػػػكؽ األ ا ػػػػي  

كهلذ العدؿ كالم ػاكاة كالحريػ  كال رامػ  كمحػريـ الظلػـ. إال أف اللػا ط الكػرهم للعبلهػات  ،اإلن اني 
يف كغيردـ، مرم ط  عييػدة الػكالء كال ػراء، نالم ػلـ يػكالم نػم اهلل كيعػادم نػم اهلل اإلن اني   يف الم لم

كيم ػػرأ  ،كيعػػادم ال ػػانريف كي غلػػ ـ ،كيحػػب نػػم اهلل، كيػػ غض نػػم اهلل، نيحػػب الم ػػلميف كيناهللػػردـ
 (ُ).من ـ

ماػػػػاة لعبلهػػػػات اإلن ػػػػاني  هنػػػػد الم ػػػػلميف  عض لػػػػكا ط الػػػػكنػػػػم دػػػػذا المطلػػػػب ا ػػػػمعراض 
م   ؽ هرض أدـ االنحرانات العيدي  كالمكريعي  ل ا، ك ػذلؾ آثاردػا ال ػيل  هلػذ الئػرد العلماني ، الم
يكـ هلػذ محييػد الػديف كنهللػلب هػف نػكاحم الحيػاة، كمئػكيض م  العلماني أفمف ذلؾ  كم يفكالماممع، 

 كالمحا ـ لليػكانيف الكلػعي   ػدالن مػف المحػا ـ إلػذ كػرع اهلل، نػم لػكء ،الحؽ نم المكريع إلذ ال كر
 .ة ل ذا الئ رب هف إم اني  أف يعطم الم لـ كالءنم دذا المطل يم ف اإلاا   ذلؾ  لب

هلػذ حيييمػب، يعلػـ أنػب مػن ج حيػاة كػامؿ ال يم ػف هزلػب أك محييػدة  اإل بلـإف الذم يعرؼ 
اػاء لي ػكف م يمنػان، حا مػان كمكا ػان كداديػان لئلن ػاف نػم  اإل ػبلـهف أم اانب مف اكانب الحياة، ن

 طبلف هيد الكالء ألم ن ر ييـك هلذ أ اس  دم ممر إلذ مير، مف هلـ دذا أدرؾحياة المم دذة ال
ي   لػػكا ط كحػػدكد معهللػػـ الم ػػلـ مػػف اإل ػػبلمنهللػػؿ الػػديف هػػف الحيػػاة. كهػػد اػػاءت أح ػػاـ الكػػريع  

االنحيػػػاز ألهللػػػحاب دػػػذا الئ ػػػر كمػػػكاالم ـ. كيم ػػػػف إامػػػاؿ أدػػػـ لػػػكا ط العبلهػػػات اإلن ػػػاني  هنػػػػد 
 -الي  :ماة العلمانييف نم النياط اليف ماالم لم

 أ اًل : عدم م دتيم  السعي الجاد ليدايتيم، مع الحلر في التعامل :
ال َتِجُد َقْ مًا ُيْؤِمُن َن ِبالمَِّو َ اْلَيةْ ِم اْْلِخةِر ُيةَ اُد َن َمةْن َحةادَّ المَّةَو ييكؿ اهلل هز كاػؿ : 

ْبَنةةاَءُىْم َأْ  ِإْخةةَ اَنُيْم َأْ  َعِشةةيَرَتُيْم ُأ َلِئةةَك َكتَةةَب ِفةةي ُقُمةة ِبِيُم َ َرُسةة َلُو َ َلةةْ  َكةةاُن ا آَبةةاَءُىْم َأْ  أَ 
المَّةُو  اأْلِيَماَن َ َأيََّدُىْم ِبُر ٍح ِمْنُو َ ُيْدِخُمُيْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَيةاُر َخاِلةِديَن ِفيَيةا َرِضةيَ 

 (.ِِ)الماادل  :  ُب المَِّو َأال ِإنَّ ِحْ َب المَِّو ُىُم اْلُمْفِمُح نَ َعْنُيْم َ َرُض ا َعْنُو ُأ َلِئَك ِح ْ 

كالعلمانيكف  دهكم ـ لئهللؿ الديف هػف الدكلػ  ك إههللػاء كػرع اهلل هػف الحيػاة، ك ػعي ـ إلػذ  
هناهػب  ػأف المامػع هلػذ  ،إخراج الم لـ مف إ بلمب خكانػب المػؤمنيف، كا  كمئري  هل ب مف الكالء لدينب كا 

لعييػػدة كالػػديف مػػف مظػػادر المخلػػؼ كالراعيػ ، كدهػػكم ـ إلهطػػاء الػػكالء كالمامػػع هلػػذ أ ػػاس أ ػاس ا

                                                 

 . ِْٗ، اإل بلـ( انظر: ُ)
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  ياػػب هػػدـ مػػكدة العلمػػانييفلػػذا كاممثػػاالن لآليػػات ال ػػا ي   (ُ)س أك المػػراب، يحػػادكف اهلل كر ػػكلبالاػػن
ب كل ف هدـ مكدة العلمانييف ال معنم حاب الدهكة هن ـ، كمر  ـ لما دـ نيػب مػف اللػبلؿ،  ػؿ ياػ

هلذ الم لـ أف يحرص هلذ دهكم ـ إلذ الحؽ، كنػم نئػس الكهػت ي ػكف حػذران مػف ام ػاع خطػكام ـ، 
، ك مالػػػػب  أك اال ػػػػماا   لػػػػدهكام ـ ال اطلػػػػ ، كمحاكلػػػػ  إهللػػػػبلح ـ، كدػػػػدايم ـ إلػػػػذ كػػػػمكلي  ديػػػػف اهلل

كل نػب لػـ نيد م ػرأ مػف هكمػب،  كذلؾ مأ يان  ن م اهلل إ راديـ  .(ِ) أ اليب الدهكة الح يم  كا اددـ
َقةْد َكاَنةْت َلُكةْم ُأْسةَ ٌة َحَسةَنٌ  ِفةي   هػاؿ معػالذ: ،كلـ يمرؾ ال عم نػم دػدايم ـ ،ييهللر نم دهكم ـ

ْرَنا ِبُكْم َ َبةَدا ِإْبَراِىيَم َ الَِّليَن َمَعُو ِإْل َقاُل ا ِلَدْ ِمِيْم ِإنَّا ُبَرَآُء ِمْنُكْم َ ِممَّا َتْعُبُد َن ِمْن ُد ِن اهلِل َكفَ 
أَلَْسةَتْغِفَرنَّ َنَنا َ َبْيَنُكُم الَعَداَ ُة َ الَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمُن ا ِباهلِل َ ْحةَدُه ِإالَّ َقةْ َل ِإْبةَراِىيَم أِلَِبيةِو َبيْ 

َلْيَك ا َلْيَك َأَنْبَنا َ اِ  )المممحنػ  :  لَمِ يرُ َلَك َ َما َأْمِمُك َلَك ِمَن اهلِل ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعَمْيَك َتَ كَّْمَنا َ اِ 
ْ). 

نيم يف مف  بلـ ال لؼ الهللال  نم المحذير مف ماال   أدؿ  ـأما الحذر مف المعامؿ مع  
هاؿ الكيخ ال غكم نم  اب ماان   أدؿ األدكاء  عد ، كاإلهللغاء إلي ـ، كمكديددـ نم ذلؾ. (ّ)ال دع

                                                 

 .  ُٗ. مكهؼ أدؿ ال ن  مف العلماني ، ُْٓ، اإل بلـ( انظر: الكالء كال راء نم ُ)

، م م ػػػ  نيػػػاض، المنهللػػػػكرة، ْ. حيييػػػ  المكحيػػػػد، محمػػػد ح ػػػاف، طَِّي  كأ  ػػػ ا، اإل ػػػبلمخػػػبلؽ ( انظػػػر: األِ)
 .ُِٓـ، ََِٔ-دػُِْٕ

 ح  ألف األهللػػػؿ نػػػم العػػػادات، كدػػػذا م ػػػاادات   ا مػػػداع المخمرهػػػات الحديثػػػ اال مػػػداع ه ػػػماف : ا مػػػداع نػػػم العػػػ (ّ)
: ) مف أحدث نم أمرنا دػذا مػا لػيس هيؼ  هاؿ كا مداع نم الديف : كدذا محـر  ألف األهللؿ نيب المك  .اإل اح 

: النػكع األكؿ :  دهػ  هكليػ  اهمياديػ    ميػػاالت  ال دهػ  نػم الػػديف نكهػاف، ك ركاة ال خػارم كم ػلـ (منػب  ن ػك رد 
النػػكع الثػػانم :  دهػػ  نػػم الع ػػادات   المع ػػد هلل . ك ػػالر الئػػرؽ اللػػال  كاهميػػادام ـ الا ميػػ  كالمعمزلػػ  كالرانلػػ 

 .ما ي كف نم أهللؿ الع ػادة   ػأف يحػدث ه ػادة لػيس ل ػا أهللػؿ نػم الكػرع من ا: ـ يكره ا، كدم أنكاع : ع ادة ل
مػا كمن ػا:  .زاد ر ع  خام   نم هللبلة العهللر مثبل ما ي كف نم الزيادة هلذ الع ادة المكركه    ما لككمن ا: 

ي ػػكف  مخهللػػيص كهػػت للع ػػادة مػػا كمن ػػا:  .ي ػػكف نػػم هللػػئ  أداء الع ػػادة   ػػأف يؤدي ػػا هلػػذ هللػػئ  غيػػر مكػػركه 
: ح ـ ال دهػ  نػم الػديف .المكركه  لـ يخهللهللب الكرع   مخهلليص يـك النهللؼ مف كع اف كليلمب  هللياـ كهياـ

يػا ـ كمحػدثات األمػكر  نػ ف  ػؿ ن م محرمػ  كلػبلل   ليكلػب  -مف أم نكع  انت- ؿ  ده  نم الديف  : ) كا 
: ) مػف أحػدث نػم : "حػديث ح ػف هللػحي  "، كهكلػب  المرمػذم، كهػاؿ محدث   ده ، ك ؿ  ده  لػبلل  ( ركاة

  دهػػ  ك ػػؿ  دهػػ ، ن ػػك الػػديف نػػم محػػدث  ػػؿ أف هلػػذ األحاديػػث دػػذة دلػػت أمرنػػا دػػذا مػػا لػػيس منػػب  ن ػػك رد (
الع ادات كاالهميادات محرم ، كل ف المحريـ يمئاكت  ح ب نكهيػ  ال دهػ  : نمن ػا نال ده  نم .  مردكدة لبلل 

ك ميػػاالت غػػبلة ؼ  ػػالي كر مير ػػا إلػػذ أهللػػحا  ا، كدهػػاء أهللػػحا  ا كاال ػػمغاث    ػػـ، مػػا دػػك  ئػػر هللػػراح   ػػالطكا
كمن ػا مػا دػك  .ذ الي كر، كالهللبلة كالدهاء هنددا. كمن ا ما دك مف ك الؿ الكرؾ   ال ناء هلالا مي  كالمعمزل 

كمن ػا مػا دػك  .لػ  الكػرهي يػادام ـ المخالئػ  لؤلدأهكال ـ كاهم لخكارج كاليدري  كالمرال  نمن ؽ اهميادم    ده  ا
 .َّٔ -َّْانظر: اإلركاد إلذ هللحي  االهمياد،  معهللي     ده  الم مؿ، كالهللياـ هالما نم الكمس،



 

ْٖ 

 

ؿ ال دع هلذ راف أدذ رة لحديث  عب  ف مالؾ : "دذا حديث هللحي ، كنيب دليؿ هلذ أف دا
الهللحا   كالما عكف كأم اه ـ كهلماء ال ن  هلذ دذا مامعيف ممئييف هلذ  كهد ملذ المأ يد، ....

 (ُ).معاداة أدؿ ال ده  كم اارم ـ"

يف : "كداػػراف أدػؿ ال ػػدع كااػػب.. ل ػف إف  ػػاف نػػم ماال ػػم ـ يػػييػكؿ الكػػيخ محمػػد  ػف هثم
 (ِ).نبل  أس  ذلؾ"مهلللح  لم ييف الحؽ ل ـ كمحذيردـ مف ال ده  

 كهاؿ النخعم : ال  ،كهاؿ الح ف ال هللرم : "ال ماالس هللاحب  ده ، ن نب يمرض هل ؾ
 

 (ّ).ماال كا أدؿ ال دع، كال م لمكدـ، ن نم أخاؼ أف مرمد هلك  ـ"
نبل ماكز ماال مب، كال المحدث معب إال ، "م كال عد هنبنب دار العلمايم يف مما   ؽ كاك 

 (ْ).، كدذة الماال   إنما ماكز نم حؽ العلماء خاهلل "نم حاؿ دهكمب كنهللحب

ظ ػار كػرالع المر ػليف، كر  دع لمػف خػالؼ "كال ار مكركع إلهام  الديف، كهمػع الم طلػيف، كا 
 (ٓ)."طرييم ـ مف المعمديف

كيػػدخؿ نيمػػا  ػػػ ؽ هػػدـ امخػػاذ  طانػػػ  مػػن ـ، كالحػػذر مػػػف م ايػػددـ، كد ال ػػ ـ، ككػػػركردـ، 
 (ٔ)كالم لميف. اإل بلـييظ  مام ، كمعرن  مخططام ـ لد كمراه   حر ام ـ ك  نام ـ  

 العداء لممحاربين منيم  جيادىم :ثانيًا : إظيار 
ألن ػـ يمئيػكف مػع   ف معػاداة ال ػانريف المحػار يف هلل كر ػكلب كالمػؤمنيفياب معاداة العلمػانيي

 ػػخري  مػف الممم ػػ يف كمحار مػب ك يعرنػػكف  اال ػم ان   الػػديف، كالػم  ـ كال اإل ػػبلـال ئػار نػػم هػداء 
كػػػاه  الئػػػكاحش  ال ػػ ر، كالم ػػػرج، كاالخػػمبلط المحػػػـر كنكػػػر   ػػب، "  مػػػا يعرنػػكف   ثػػػارة الكػػ  ات، كا 
الرذالؿ، كمحار   الحكم  كالئليل ، كالحدكد الكرهي ، كاال م ان   ال ػنف،  مػا يعرنػكف أيلػان  حػب 

                                                 

، الم مػػػب ِ( كػػػرح ال ػػػن ، الح ػػػيف  ػػػف م ػػػعكد ال غػػػكم، محييػػػؽ: كػػػعيب األرنػػػؤكط كمحمػػػد زديػػػر الكػػػاكيش، طُ)
 .ِِٕ، ِِٔ/ُـ، ُّٖٗ-دػَُّْم، دمكؽ، اإل بلم

 .ٕٗـ، ََِٓ-دػُِْٔ، ا ف الاكزم، اليادرة، ُ  االهمياد، محمد  ف هللال  العثيميف، ط( كرح لمعِ)

، أـ ٔ( الػػدرر ال ػػني  نػػم األاك ػػ  الناديػػ ، هلمػػاء ناػػد األهػػبلـ، محييػػؽ: ه ػػد الػػرحمف  ػػف محمػػد  ػػف ها ػػـ، طّ)
 .َْْ/ ٖـ، ُٔٗٗ-دػُُْٕاليرل، م  ، 

 .ْٕٓي ، اإل بلم( م  يؿ العييدة ْ)

 .ُْْ/ ٖ ني ، ( الدرر الٓ)
 .َِّ-َُّي  كأ   ا، اإل بلم( انظر: األخبلؽ ٔ)



 

ٖٓ 

 

يكاػػب  اإل ػػبلـكدػػذا انحػػرؼ هػػف  ،(ُ)الئ ػػاؽ كال ئػػار كاإلهاػػاب  مظػػادر الحيػػاة الغر يػػ  كميليػػددا"
 (ِ).هلذ الم لـ أف ي كف هداؤة للعلماني  أكد مف هداكة الي كد كالنهللارل كأدؿ األكثاف

َمةا ِمةْن َنِبةىٍّ َبَعثَةُو ": ؿ ر ػكؿ اهلل ف مف دهاة العلماني  ياػب ا ػاددـ، هػان ؤالء المحار ك 
ِتِو َحَ اِرُي َن َ َأْ َحاٌب َيْاُخُل َن ِبُسةنَِّتِو َ َيْدتَةُد َن ِبةَاْمرِِه ثُةمَّ ِإنََّيةا المَُّو ِفى ُأمٍَّ  َقْبِمى ِإالَّ َكاَن َلُو ِمْن ُأمَّ 

َفُيةَ   َتْخُمُف ِمْن َبْعِدِىْم ُخمُة ٌف َيُد لُة َن َمةا اَل َيْفَعمُة َن َ َيْفَعمُة َن َمةا اَل ُيةْؤَمُر َن َفَمةْن َجاَىةَدُىْم ِبَيةِدهِ 
ِبِمَسةةاِنِو َفُيةةَ  ُمةةْؤِمٌن َ َمةةْن َجاَىةةَدُىْم ِبَدْمِبةةِو َفُيةةَ  ُمةةْؤِمٌن َ َلةةْيَا َ رَاَء َلِلةةَك ِمةةَن ُمةةْؤِمٌن َ َمةةْن َجاَىةةَدُىْم 

 (ّ)."اإِليَماِن َحبَُّ  َخْرَدلٍ 

 .يم  البراءة منيا : عدم اتباع مبادئيم  عدم الدتال تحت رايات ثالثاً 
ينػػب ك ػػيف مػػف يػػن ج غيػػر مػػن ج "إف الم ػػلـ الحيييػػم دػػك الػػذم يمحلػػذ  المئاهللػػل  ال املػػ ،  

، إف الم ػلـ اإل ػبلـك ػيف  ػؿ مػف يرنػع رايػ  غيػر رايػ   ،، إف المئاهللل  كاا    يف  ػؿ م ػلـاإل بلـ
مػػأمكر  ػػأف ال يخلػػط  ػػيف مػػن ج اهلل ك ػػيف أم مػػن ج أخػػر كلػػعم ال نػػم مهللػػكرة االهميػػادم، كال نػػم 

، كال ئػػر، ال يم ػػف اإل ػػبلـيف نظامػػب االاممػػاهم كال نػػم  ػػؿ كػػأف مػػف كػػلكف حيامػػب. إف الئػػكارؽ  ػػ
 (ٓ)."(ْ)االلمياء هلي ا  المهللالح  أك المهللانع  أك المدادن 

أك ييامػػؿ محػػت رايم ػػا، أك ي ػػمعير هػػكانين ـ  ،لػػذا نػػبل ياػػكز للم ػػلـ أف يم ػػع م ػػادئ العلمانيػػ 
 (ٔ)كمنادا ـ نم ح ـ األم  كمر ي  أ نال ا.

                                                 

، نيػػػبل هػػػف المػػػكاز نػػػم األديػػػاف كالمػػػذادب المعاهللػػػرة، ناهللػػػر اليئػػػارم ّٗٔمن ػػػا،  اإل ػػػبلـ( العلمانيػػػ  كمكهػػػؼ ُ)
 .ُُُـ،ُِٗٗ-دػُُّْ، دار الهللميعم، الرياض، ُكزميلب، ط

 .ّْٗ/ِ( انظر: المكاالة كالمعادة نم الكريع ، ِ)

( أخراب م لـ،  ماب اإليماف،  اب  ياف  كف الن ذ هف المن ر مف اإليماف كأف اإليماف يزيد كيػنيص كأف األمػر ّ)
 .ٖٖٔ(، ُٕٗ المعركؼ كالن ذ هف المن ر كاا اف، حديث)

دُّكا لىػٍك ميػٍدًدفي نىييػٍدًدنيكفى  هػاؿ معػالذ:ًنػم ًديػف الللػب مىعىػالىذ م ػكف اٍلميدىادىنى   (ْ) ، كدُّكا لػك م ئػر نيممػادكف (ٗ : اليلػـ) كى
ًح الدٍُّنيىا أىٍك الُديف أىٍك ديمى  ،هلذ  ئردـ بلى ػ  كىاٍلئىٍرؽ  ىٍيف اٍلميدىارىاة كىاٍلميدىادىنى  أىفل اٍلميدىارىاة  ىٍذؿ الدٍُّنيىا ًلهللى ا مىعنا كىًدػمى مي ىاحى

ًح الػػ ػػبلى ػػا ايٍ ػػميًح لٍت كىاٍلميدىادىنىػػ  مىػػٍرؾ الػػُديف ًلهللى  كػػمس محمػػد، داكد أ ػػم  ػػنف كػػرح . انظػػر: هػػكف المع ػػكددٍُّنيىاكىري لمى
 ، دػػػػُّٖٖ ،المنػػػكرة المدينػػػ ، ال ػػػلئي  الم م ػػػ ، ِط، هثمػػػاف محمػػد الػػػرحمف ه ػػػد ؽيػػػحي، مآ ػػػادم العظػػػيـ الحػػؽ
 .ُْٖ/ُّ، ـُٖٔٗ

 .ْٓ/ ُ( المكاالة كالمعاداة نم الكريع ، ٓ)

 .ِٖٓنكر،  دكف  لد نكر،  دكف ماريخ ،  دكف دار نكر، ْ( اإليماف، محمد نعيـ يا يف، طٔ)



 

ٖٔ 

 

الئػ  لكػريع  اهلل، كمعػاداة اليػالميف هلي ػا،  ؿ ال د مف ال راءة مف منادا ـ كمكػريعام ـ المخ
كهدـ االهمراؼ  كرهي  األنظم  كاألحزاب المم مم نذ الئ ر العلمانم، كمنع النهللرة كالمكاالة ل ا  ؿ 

 (ُ)مياطعم ا.

  المسممين : اإلس مرابعًا : كشف مخططاتيم  مكائدىم ضد 
يمان ػا  ػ عض مػا ي ، كمكااإل ػبلمنل  كمعري  هللػل  العلمانيػ   أهػداء األمػ   الم ػا لل ئػار كا 

نػب ال هبلهػ  لئل ػبلـ  ال يا ػ ، كاهلل  ػ حانب كمعػالذ  ،دـ هليب مف م أل  نهللؿ الديف هػف الدكلػ  كا 
َيةا َأُيَيةا الَّةِليَن آَمُنة ا ال ، هػاؿ هػز كاػؿ : ـ يف لنا نم  ما ب العزيز أف مف مكلذ ال ئار ن ك من 

َأْ ِلَياَء َبْعُضُيْم َأْ ِلَياُء َبْعٍض َ َمةْن َيتَةَ لَُّيْم ِمةْنُكْم َفِإنَّةُو ِمةْنُيْم ِإنَّ المَّةَو  َتتَِّخُل ا اْلَيُي َد َ النََّ اَرى
  نالعلمانيػػ  مماػػد م ػػادئ ال ئػػر كأنظممػػب ميا ػػؿ (ُٓ) ػػكرة المالػػدة :  ال َيْيةةِدي اْلَدةةْ َم الظَّةةاِلِمينَ 

كالػػزج   ػػـ نػػم ال ػػاكف، ال لكػػمء إال أن ػػـ  ، كمحار ػػ  الملمػػزميف  الػػديف،اإل ػػبلـاال ػػم زاء  كػػعالر 
 ييكلكف ر نا اهلل، كيدهكف إلذ مط يؽ كرع اهلل نم أرض اهلل.

 ما أف العلماني  مم ف لل ئر نم  بلد الم لميف مف خبلؿ  ف اليكانيف المم م ي  الردة هػف 
لمػػم م ػػاكم كالخػػركج هلػػذ مػػن ج اهلل ل ػػؿ مػػف م ػػكؿ لػػب نئ ػػب ذلػػؾ، ك ػػذلؾ  ػػن ا لليػػكانيف ا اإل ػػبلـ
 غيرة مف العيالد كالمعميػدات ال اطلػ  كالمحرنػ  المػم ال يعمني ػا إال كاحػد أك اثنػاف نػم المالػ   اإل بلـ

ي ، كأيلػػػػان  ػػػػماح ا  نكػػػػر ال ئػػػػر نػػػػم كػػػػمذ الك ػػػػالؿ اإلهبلميػػػػ  اإل ػػػػبلمنػػػػم  عػػػػض الماممعػػػػات 
إلػػذ الامػػع  ػػيف   كالمعليميػػ ، كمحاكلػػ     ػػر حػػااز الملػػاد  ػػيف اإليمػػاف كال ئػػر، مػػف خػػبلؿ الػػدهكة

الحػػؽ كال اطػػؿ  ا ػػـ الم ػػام  كالميريػػب  ػػيف األديػػاف كالمعػػايش ال ػػلمم، كح ػػف المعاملػػ ، لػػذا ميػػـك 
 (ِ) محريؼ النهللكص الكرهي   م مكانؽ دكادا.

 لذا ناألهللؿ نم الم لـ أال ياامل ـ هلذ ح اب دينب كيدخؿ نم دذا الماامل  الئ ري . 

                                                 

-دػػُِْٔ ػدكف  لػد نكػر، مؤ  ػ  الػركاد،  دكف رهػـ ط عػ ، ( انظر: لماذا نرنض العلماني ، محمد محمد  درم، ُ)
 .ْٗ ـ،ََِٓ

 .ٓٔٔ/ِ( انظر: المكاالة كالمعادة نم الكريع ، ِ)



 

ٖٕ 

 

 المبحث الثاني
 في الفكر العمماني م محيا   الع قات اإلنساني

 
المكريع اإلل م المنزؿ مػف هنػد ح ػيـ خ يػر يعلػـ مػا خلػؽ كمػا يهللػل  أحػكاؿ خليػب، دػك الػذم يلػع 
لػػكا ط مح ػػـ العبلهػػات اإلن ػػاني   ػػيف ال كػػر ك علػػ ـ الػػ عض، أمػػا هنػػد ا ػػم عاد أم مكايػػب دينػػم 

المهللػلح  الكخهللػي  كالنظػرة الماديػ  للعبلهات اإلن اني  داخؿ الماممعػات،  مػا مئعػؿ العلمانيػ  نػ ف 
كالك كة الخئي  كاألغراض الذاميػ ، دػم المػم  ػمح ـ العبلهػات اإلن ػاني   ػيف النػاس، كحين ػا يمحػكؿ 

،حينمػػا (ُ)النػػاس إلػػذ حيػػاة الغػػاب، ال  يػػاء إال ليػػكة المخلػػب كالنػػاب. د ػػذا منيلػػب المػػكازيف كاألهػػراؼ
َ َمةا ُأ ِتيةُتْم  العلػـ س هليلػمك ل كػر لػعئاء النئػ ني نمرؾ كلػع اليػكانيف كاللػكا ط للعبلهػات اإلن ػا

 .(ٖٓ)اإل راء :   ِمَن اْلِعْمِم ِإالَّ َقِمي ً 

 . المطمب األ ل : ض ابط الع قات اإلنساني   م محيا في الفكر العمماني
 -ني  في الفكر العمماني :أ اًل : ض ابط الع قات اإلنسا

العيػؿ دػك مهللػدر المعرنػػ  ن . مئ يػر ال كػرم كميػدير المهللػلحهلػذ ال ارم ػاز العبلهػات اإلن ػاني  -ٔ
كليس للديف أم مراعي  نم ل ط العبلهات اإلن اني   يف هند العلماني   كالييـ كاألخبلؽ الكحيد

 .(ِ) العلمانييف

الناظـ للعبلهات اإلن اني   يف أنراد الميار العلمانم دك اليانكف الكلعم، كالذم دك نماج الئ ػر  -ٕ
 كال كل المم ع.اإلن انم 

 ت اإلنساني  في الفكر العمماني :ثانيًا : م مح الع قا
نػبل اهم ػار نػم العلمانيػ  إال للمهللػلح  : الم مح  المطمدة ،  انعةدام الدةيم األخ قية  :  سيطرة -ٔ

كأهللػرح  يا ػ  كالئ ػر العلمػانم، "ناليلي  العادل  كاهعيػان كأخبلهيػان لي ػت  اللػركرة هادلػ  نػم ال
نا الحػػػديث نػػػم ال يا ػػػ  الدكليػػػ  اليلػػػي  الئل ػػػطيني  المػػػم دي ػػػت ني ػػػا اميػػػع مثػػػاؿ نػػػم ههللػػػر 

. نػػػالييـ األخبلهيػػػ  نػػػم (ّ")المهللػػػال  الحييييػػػ  الثا مػػػ  للكػػػعب الئل ػػػطينم الػػػذم طػػػرد مػػػف أرلػػػب

                                                 

، ـََِٕ-دػػُِْٖمهللػر،  -را الخيمػ ، دار الميػكل، كػ ٔ، ط( انظر: األيخػكة أي ػا اإلخػكة، محمػد ح ػيف يعيػكبُ)
ِِِ. 

 ػػليماف  ػػف هللػػال  الخراكػػم،  ػػدكف رهػػـ ط عػػ ،  ػػدكف دار نكػػر، من ػػا،  اإل ػػبلـ( انظػػر: حيييػػ  الل راليػػ  كمكهػػؼ ِ)
 .ِٓ،ِّـ، ََِٖدػ ػُِْٗ دكف  لد نكر، 

 .َِ( العلماني ، محمد م دم كمس الديف، ّ)



 

ٖٖ 

 

ال يا ػػػ  العلمانيػػػ  م ػػػاد منعػػػدـ، نػػػبل كنػػػاء كال مراهػػػاة للعدالػػػ  نػػػم اليلػػػايا كالمكاهػػػؼ، إنمػػػا دػػػم 
 دكاء كالمنانع المم ادل   يف األهكياء.المهللال  الكخهللي  كاأل

كا ػميبلؿ الئػرد مػف  ،، المم محيؽ اللذة كالمهلللح  الذاميػ  الخاهللػ الفردي   األناني   حب اللات -ٕ
، أ ػػاس مػادم ي ػخر مػف اليػػيـ (ُ)كمػكنير احميااامػب ،خػبلؿ اهممػادة هلػذ نئ ػب نػػم  نػاء حيامػب

  ل ػا، ممػا أدل إلػذ انمكػار األثػرة، كالظلػـ، األخبلهي  نم األمػكر االامماهيػ ، نػاألخبلؽ ال هيمػ
 ( ِ)م اع ال كل.اك 

ميػػيس هللػػكاب نالمنئعػػ  نل ػػئ  ":  الفمسةةف  النفعيةة  عمةةى السياسةة   االقت ةةاد  األخةة ق سةةيطرة -ٖ
العمؿ  ميدار ما يحييب مف منئع  ك عادة،  هللػرؼ النظػر هػف مكانيػب مػع األخػبلؽ أك مطا يمػب 

ألف المنئعػػ  محمػػاج إلػػذ لػػا ط األخػػبلؽ   ت نػػم الماممػػع، كدػػذا  ػػالط ع يكلػػد هللػػراها(ّ)للػػديف"
ليل ط ا  أما مطلؽ المنئع  المػم معمنػم  اللػذة كالكػ كة كالمهللػلح  الدنيكيػ  ال عيػدة هػف حيػكؽ 
 اهلل كحدكدة، المم معممددا العلماني  نم الح ـ كال يا   كاألخبلؽ نميكـ هلذ م دأ )المي يانيلي (

 مػػا  انػػت دػػذة الك ػػيل  منانيػػ  لؤلخػػبلؽ، كم مػػا  انػػت ح ػػن  أك أم الغايػػ  م ػػرر الك ػػيل  م (ْ)
(ٓ) يل .

 

نالئرد نم الئ ر العلمانم حر ال دخػؿ للدكلػ   الحري  الفردي  المطمد   المتحررة من الض ابط : -ٗ
كال غيردا نم  ؿ أنعالب كمهللرنامب، كما هلذ الدكل  إال حماي  دذة الحريػ ، كالعمػؿ هلػذ مػكنير 

ت، كدػذا مك ػع خطيػر نػم مئ ػـك الحريػ  يػؤدم إلػذ اإل احيػ  المػم ال ممنا ػب المزيد مف الحريػا
م ر ػط المنئعػ   ػاألخبلؽ كالمهللػلح  اإل ػبلمكهادام ـ، نالمكػريع  ،كدين ـ ،مع أخبلؽ الم لميف

 المياهللد الكرهي  ك ػعادة الػدنيا  الناػاة نػم اآلخػرة، أمػا هنػد العلمانيػ  نالمنئعػ  كالحريػ  لي ػت 
كلػب الحػؽ نػم االهػبلف همػا يعميػد  ، ما أف للئرد الحؽ نم اهمياد مػا يكػاء، (ٔ)منل ط   حدكد

اإلهبلف هف ذلػؾ، كال يحػؽ للدكلػ  أك أم أحػد ك ر دينب، يلحادان،  ما لب الحري  نم مغيإكلك  اف 
                                                 

 .ِِمن ا،  اإل بلـ( انظر: حييي  الل رالي  كمكهؼ ُ)

 .ُٔٓ( انظر: ال ا ؽ، ِ)

، دار النػدكة العالميػػ ، ْ( المك ػكه  المي ػرة نػم األديػاف كالمػذادب المعاهللػرة، إكػراؼ مػانع  ػف حمػاد الا نػم، طّ)
 َٖٖ/ِـ، َََِ-دػَُِْالرياض، 

  .الغاي  م رر الك يل م دأ يعنم  :المي يانيلي  (ْ)

، دار ُانم مػػػف اليػػػرف العكػػػريف، محمػػػد نػػػاركؽ الخالػػػدم، طنػػػم النهللػػػؼ الثػػػ انظػػػر: الميػػػارات الئ ريػػػ  كالعيديػػػ .(ٓ)
 .َُْمن ا،  اإل بلـ. العلماني  كمكهؼ ٕٗ ـ،ََِِ-دػُِّْالمعالم، األردف، 

ـ، ََِّ-دػػػػُِّْدار الكػػركؽ، اليػػادرة،  ،ُ، طكالعلمانيػػػ  الغر يػػ ، محمػػد همػػػارة ي اإل ػػبلم( انظػػر: الكػػريع  ٔ)
 .ُِ-َِا، من  اإل بلـ. حييي  الل رالي  كمكهؼ ِٔ
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غير أنب ال ، (ُ)منعب مف ذلؾ، نما يديف  ب الئرد كما يعميدة دك هبله  خاهلل   ينب ك يف مع كدة
يػػ  هللػػكاب دينػػب دكف ديػػف اآلخػػر، ألف دػػذا مػػف ميملػػذ الم ػػام  الػػدينم الػػذم منػػادم يعميػػد ييين

 ( ِ).نيب العلماني  "الم ام  الدينم الذم ال ييطع هللاح ب  رأم أكديف"

ث ميػكـ دػذة العبلهػ  نػم الئ ػر يػ: ح تحكم الرغبةات  الشةي ات فةي الع قة  بةين الةلكر  األنثةى -٘
رل أف  ػػؿ مػػا يحيػػؽ اللػػذة كال ػػعادة ن ػػك خيػػر، كأف "م ػػدأ ذامػػم نػػم األخػػبلؽ يػػ العلمػػانم هلػػذ

المياييس األخبلهي  الميليدي  للعبلهات الان ي  كغيردا ليس ل ا أ اس هللحي  نم العيؿ كال نم 
دػػػػذة الكػػػػلكف م ػػػػدأ الحريػػػػ   الئطػػػػرة ال كػػػػري ،... لػػػػذلؾ ين غػػػػم لئلن ػػػػاف الم ػػػػمنير أف يم ػػػػع نػػػػم

ن اني   يف الذ ر كاألنثذ لرغ ام ـ كك كام ـ،  ؿ د ذا ممرؾ العلماني  العبلهات اإل (ّ)"الكخهللي 
كػرهي ، كذلػؾ  مػا مػر معنػا نػم مطلػب الغيػر ك  كمكرع ه ر اليكانيف الكلػعي  العبلهػات الكػاذة

 االنحراؼ المكريعم نم الئهللؿ األكؿ.

م ػػػم   نػػالح ـ العلمػػػانم هػػالـ هلػػذ أ ػػاس الديميراطيػػ  المػػمالديمدراطيةة   الدبةة ل بالتعدديةة  :  -ٙ
كالدهكة إلي ا دكف الراكع لميياس الحبلؿ كالحراـ كمػف  ،راد الميار العلمانم طرح آرال ـلاميع أن

 (ْ).ثـ إن اح المااؿ، ليؤخذ  رأم األغل ي 

حيػػث م ػػف الػػدكؿ العلمانيػػ  أنظمػػ  كهػػكانيف ممعلػػؽ  الم ػػااريف : التمييةة  عمةةى أسةةاا الم اطنةة  -7
نػػذ مػػف مكاطني ػػا، نلػػا ط الػػكالء نػػم كالبلالػػيف المييمػػيف هلػػذ أرالػػي ا، ماعل ػػـ نػػم مرم ػػ  أد

العبلهات اإلن اني   يف أنراد الميار العلمانم دك اليكمي  كالكطني  كالعنهللري ، نالكالء ينعيد هلذ 
دذة الركا ط، كال كزف للديف ميا ؿ األرض كالطيف، ناالنمماء للكطف معيار لبلحمراـ، كدػك الػذم 

 الحؽ نم هللنع اليرار كالمكار   ممرمب هليب الحيكؽ كالكاا ات، مف الم اكاة ك

   (ٓ).نم إدارة ال لط  

                                                 

، دار المدمريػػػ ، ُمن ػػػا، يك ػػػؼ  ػػػف محمػػػد  ػػػف أحمػػػد اليحطػػػانم، ط اإل ػػػبلـ( انظػػر: المعدديػػػ  العيالديػػػ  كمكهػػػؼ ُ)
 .ُْـ، ََُِ-دػُُّْالرياض، 

 .ِْمن ا،  اإل بلـ( حييي  الل رالي  كمكهؼ ِ)

 . ِِ( العلماني ، محمد م دم كمس الديف، ّ)

 .ْْ( انظر: ال ا ؽ، ْ)

لػمف  ل ػل   مػب مهللػدر ، ُه د العزيز  ػف مهللػطئذ  امػؿ، طكاللي رالي ،  اإل بلـالثكا ت  يف  ( انظر: معر  ٓ)
 .ُّٓ-ُّْـ، َََِ-دػُُِْ، األدراـ، مهللر، ُهف مال  ال ياف، ط
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 تجاه المسممين :عند العممانيين المطمب الثاني : الع قات اإلنساني  
لكا ط العبلهات اإلن ػاني  كمبلمح ػا  ػيف أنػراد الميػار العلمػانم، المطلب ال ا ؽ  ا معرض

كدهػػت إلي ػػا العلمانيػػ ،  الديميراطيػػ   ،كهد ػػم ا ،كم ػػيف أف دػػذة العبلهػػات يح م ػػا م ػػادئ آمنػػت   ػػا
المػػم معم ػػر الكاػػب ال يا ػػم للعلمانيػػ ، كم ػػدأ المنئعػػ ، كالحريػػ  الئرديػػ  المطليػػ  نػػم الػػرأم كالمع يػػر، 
كحريػػػػ  االهميػػػػاد، كالػػػػدهكة للم ػػػػام  الػػػػدينم الم نػػػػم هلػػػػذ أف الػػػػديف هبلهػػػػ  كخهللػػػػي   ػػػػيف اإلن ػػػػاف 

 .لعبلهات اإلن اني   يف أنراد الميار العلمانمكمع كدة،  ؿ دذة الم ادئ يم ف أف م كف ميزاف ل

أما هندما ممعلؽ العبلهات اإلن اني  العلماني   الم لميف، ن ف األمر يخملؼ كالميزاف ينيلب،   
 اإل ػػبلـ الم ػػادئ المػػم مػػدهك إلي ػػا  نالػػديف  كػػ ؿ هػػاـ ك  علمانيػػ  لئل ػػبلـ أكػػد مػػف إيمان ػػانعػػداء ال

أم  ، أكأم دػكل ، أكني  المػم  مي ػؿ أف يح ػـ النػاس أم كػمءالعدك األكؿ للعلما  ك ؿ خاص دما
طاغي ، ل ن ا ال مي ؿ  ح ـ اهلل هز كاؿ، كال مي ؿ أف ي كف ديف اهلل م يمنا هلذ حياة الناس  ل ػذا 

كالممييػػز لػػد  ،ناػد أف العبلهػػات اإلن ػاني  العلمانيػػ  ماػػاة الم ػلميف هالمػػ  هلػذ م ػػدأ ميييػػد الحريػات
 ػػػكؼ يظ ػػػر كالػػػحان نػػػم النيػػػاط الماليػػػ  المػػػم  ػػػنامؿ ني ػػػا مبلمػػػ  العبلهػػػات  كدػػػذا مػػػا ،الم ػػػلميف
   -مااة الم لميف :هند العلمانييف اإلن اني  

 أ اًل : التغيير  عدم الثبات : 
كالكاػب ال يا ػم  ،نالعلماني  نم هبلهام ا اإلن اني  ماػاة الم ػلميف منيلػب هلػذ أدػـ م ادل ػا

ػػل ػػا الديميراطيػػ ، كذلػػؾ هنػػدما مئػػ م، ن ػػم ال مي ػػؿ أف اإل ػػبلميم نػػذ الػػديف  فٍ رز دػػذة الديميراطيػػ  مى
ييف، نالعلمانيػػ  مػػرنض ح ػػـ الكػػعب لنئ ػػب هنػػدما يخمػػار دػػػذا اإل ػػبلمممحػػكؿ ال ػػلط  كالح ػػـ إلػػذ 

الكػعب خيػار غيػر مػكالم ل ػا كللغػرب، نمػثبلن : هنػدما اخمػار األنغػاف طال ػاف هامػت هيامػ  العلمانيػ  
هلػت هلػذ خيػار الكػعب، كهنػدما كػعرت العلمانيػ  أف الكػعب إذا أميحػت لػب كلـ ميعد، إال  عػد أف 

منع الناس مػف الكهللػكؿ لهللػناديؽ االنمخػاب، هلذ  كمعمؿ ،اإل بلـالحري  نم اخميارة ن نب  يخمار 
كمػػف كهللػػؿ ل ػػذة الهللػػناديؽ هامػػت  مزكيػػر هللػػكمب،  مػػا حػػدث نػػم مهللػػر هنػػدما المػػؼ الكػػعب حػػكؿ 

كنػم الازالػر هنػدما  ،هندما المؼ الكػعب حػكؿ المحػا ـ الكػرهي  كنم الهللكماؿ ،اإلخكاف الم لميف
كمف ثـ حزب  ،المؼ الكعب حكؿ ا    اإلنياذ، كنم مر يا هندما المؼ الكعب حكؿ حزب الئليل 

العدالػػ ، حمػػذ كهللػػؿ األمػػر نػػم مر يػػا أف دػػدد الاػػيش  المػػدخؿ إذا مػػـ الم ػػاس  علمانيػػ  الدكلػػ ، أمػػا 
ي  حماس هكهب هلذ خيارة  عمليات اإل بلمحكؿ حر   المياكم   هف نل طيف نعندما المؼ الكعب

كا إلػذ الحػرب المػم راح لاػأ كهنػدما نكػلكا ،المن يؿ، كالئكلػذ الخبلهػ  لبلنيػبلب هلػذ خيػار الكػعب
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ج حيػػاة، كدػػػا دػػػك  لػػحيم ا آالؼ األ ريػػػاء ال لكػػػمء إال ألن ػػـ اخمػػػاركا مػػػف ييػػكؿ ال الػػػب إال اهلل مػػػن
 (ُ).الكعب أف ال يخمار إال الخيار الذم مريدة أمري ا كالغرب العلمانم الحهللار مئركض حمذ يمعلـ

 .ثانيًا : ال مي ان لمعد   ال ديق إال بالم مح  
يـ مهللػػال  مكػػمر   كهبلهػػات إن ػػاني  مػػع الم ػػلميف كل ػػف نػػم حػػاؿ نػػيم ف للعلمانيػػ  أف ميػػ

هند العلماني  إال  المهلللح ،  انت دذة العبلهات مخدـ مهللال  العلماني ، نبل ميزاف للعدك كالهللديؽ 
نمف  اف اليكـ هللديؽ للعلماني  يم ف أف ي ػكف غػدان هػدكدا، كالع ػس نمػف  ػاف هػدكدا اليػكـ   ػ ب 
مهلللح  دنيكي  يم ف أف ي ػكف هللػديي ا غػدان ناللػا ط ل ػذة العبلهػات دػك المنئعػ  المػم  ػم كف مػف 

 كراء دذة المهلللح .

  حد ق المسممين .الشخ ي   اضطياد  تجاىل الحرياتثالثًا : 
لم ػػػػاكاة دػػػػك الم ػػػػرر األ ا ػػػػم لكاػػػػكد لػػػػماف حريػػػػ  اإلن ػػػػاف نػػػػم المع يػػػػر، كالػػػػدهكة لإف 

دا نم كمناهض م دأ ،م ا منيلب هلذ أ ا  ااعل ،العلماني ، ل ف  رادي  العلماني  لئل بلـ كحر  ا لب
ا اردػا هلػذ المخلػم  ،الحري  الكخهللػي  كذلػؾ  محار م ػا لحاػاب المػرأة الم ػلم  أك حرمان ػا  ،هنػبكا 

ا ا هنهللػػرين مػػف حي ػػا نػػم المعلػػيـ كالكظيئػػ ، كدػػذا يمنػػانذ مػػع حريػػ  المػػديف كالديميراطيػػ ، كيعم ػػر ممييػػزن 
 .م  ك ؿ خاصاإل بلما لد الديف دينين 

ك زكاج المثليػػػات مػػػف الحيػػػكؽ ك  ،كالكػػػذكذ الان ػػػم ،كالئاػػػكر ،كال ػػػئكر ،كالعػػػرم ،نػػػالم رج
"حري  ال ئر ال حري  الئ ر، حري  الئ ػكؽ  .كمدانع هن ا ،اني الكخهللي  المم مكاع ا العلم الحريات

 .(ِ)ال حري  الحيكؽ، حري  اإللحاد كالطغياف ال حري  اإلن اف"

أما حاػاب المػرأة الم ػلم  نمحار ػب محار ػ  كػديدة، ن ػادم" العلمانيػ  المر يػ  مػرنض ناػاح  
  ألف دػػػذا لػػػد رل طال ػػػات محا ػػػاتكالعلمانيػػػ  الئرن ػػػي  ميػػػكؿ ال أريػػػد أف أ ،ألن ػػػا محا ػػػ   نال ػػػ 

 ،، كال مريػد أف مػرل الحاػاب نػم األ ػكاؽ(ّ)نالعلماني  ال مريد أف مرل الػديف نػم المدر ػ " العلماني ،
ال لاي ػػػم   منػػػع لػػػ س الحاػػػاب، ك ػػػذلؾ ال رلمػػػاف نميػػػر كهلػػػذ ل ػػػاف أهلػػػذ  ػػػلط   يا ػػػي  مكهللػػػي ن 

طػم كا  ػا، كالعلمانيػ  ات هللػارم  لمػف مغكييرر هيك ػ ،يمنع الحااب  اإلاماع ان العلمانم يير هانكن
 ػػدهكل أنػػب ل ػػاس طػػالئم  َُٖمحػػـر الل ػػاس الكػػرهم هلػػذ الم ػػلمات  ميملػػذ المنكػػكرالمكن ػػي  "

                                                 

 .ُِٔ، ُْٕكاللي رالي ،  اإل بلـ( انظر: معر   الثكا ت  يف ُ)

-دػػُِْٔ، م م   كد ػ ، اليػادرة، ُ  اب، طأ ـر ه د ال مار  -( خطب الكيخ اليرلاكم، إهداد محمد حكطرِ)
 .ُٖٔـ، ََِٔ

 .ِّ، ََِٓ-دػُِْٓ، ،  دكف  لد نكر،  دكف دار نكرُكي يس، طاإل بلـ، هيد الد( انظر: العلماني  محارب ّ)
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، كغيردا مف الدكؿ العلماني  العر ي  كالغر ي  المم مزهـ أن ا مدهك (ُ)يرمز إلذ مذدب ممطرؼ دداـ"
هام ػػػا إال أن ػػػا منيلػػػب هلػػػذ م ادل ػػػا نػػػم هبل كالحريػػػ  الكخهللػػػي  كحريػػػ  الئ ػػػر، ،إلػػػذ حريػػػ  األديػػػاف

 اإلن اني  مااة الم لميف.

 : رفض اْلخر عندما يك ن مسممًا .رابعًا 
إف االهمػػراؼ  ػػاآلخر كاحمػػراـ حريمػػب نػػم المع يػػر هػػف رأيػػب مػػف م ػػادئ العلمانيػػ  المػػم منػػادم 

 ػػت إلػػذ المنديػػد   رالػػب   ػػا  إال أنػػب هنػػدما ي ػػكف دػػذا اآلخػػر دػػك الم ػػلـ ناػػد أف دػػذة الم ػػادئ هػػد انيل
كالدهكة إلذ ا ملهللاؿ كاكدة، كمعادامب كام امب  اإلرداب كالعنؼ كالزج  ب نػم ال ػاكف كالمعػميبلت 

  (ِ)ليبلهم أكد أنكاع المعذيب كالمن يؿ

د ػػذا دػػم العلمانيػػ  نػػم هبلهم ػػا مػػع الم ػػلميف هبلهػػ  الػػط اد للحريػػات،  ينمػػا مطلػػب مػػف 
هطػػػػالي  احمػػػػراـ غيػػػػر الاإل ػػػػبلمالػػػػدكؿ  كمنهللػػػػي  ـ أهلػػػػذ  ،يزيػػػػدك  ـ  امػػػػؿ الحيػػػػكؽ  ػػػػؿ م ػػػػلميف كا 

المناهللػػب، أمػػا دػػم نملػػط د الم ػػلميف م مػػا   ػػر هػػدددـ كمحػػرم ـ مػػف حريػػام ـ الدينيػػ ، كملػػيؽ 
هلػػي ـ حمػػذ نػػػم أمػػا ف الع ػػادة المػػػم مريػػد العلمانيػػ  أف محهللػػػر الػػديف ني ػػا، حيػػػث هامػػت العلمانيػػػ  

كحظػػػر المعلػػػيـ الكػػػرهم  -كدػػػك أهػػػرؽ اامعػػػ  إ ػػػبلمي - ي "   لغػػػاء اػػػامع الزيمكنػػػ  األهظػػػـالمكن ػػػ
 ما حظرت  كي ػرا  نػاء مػ ذف اديػدة للم ػااد، كدػذة  دايػ  لمنػع  نػاء الم ػااد المػم مػزهج  ،(ّ)نيب"

العلماني ، ن ػم ال مريػد أف مػرل الم ػااد نػم المػدف أمػا آالؼ الم ػانم المػم مي ػدـ ني ػا هػيـ اإلن ػاني  
ي ػػا اإلن ػػاف هػػف الكػػمء الػػذم ميػػزة اهلل  ػػب هػػف  ػػاهم المخلكهػػات، مػػف هللػػاالت الخمػػر المػػم يمخلػػذ ن

 ا ف الئاكر، نبل مزهج العلماني !كهللاالت اليمار كالمراهص كأم

  عتداد .خامسًا : تدييد حري  اال
، كذلػؾ اإل ػبلـنالعلماني  مدانع هف حري  االهمياد إذا  اف األمر يمعلؽ  أحد المرمػديف هػف 

كدخػؿ نػم النهللػراني ، نػأراد  ،اإل ػبلـالرحمف ه د المناف الذم ارمد هف   ما حدث مع األنغانم ه د
ي ، إال أف العلماني  مهللدت للدناع هنب  ا ـ الحئاظ اإل بلمهلاة أنغان ماف محا ممب كنيان للكريع  

هلػػذ حريػػ  االهميػػاد، كمػػدخلت أهلػػذ الم ػػمكيات نػػم الدكلػػ  مػػف أاػػؿ ذلػػؾ، نيػػاؿ اػػكرج  ػػكش نػػم 
هػد يعاهػب هلػذ ذلػؾ!  اإل ػبلـإننم منزهج اػدان ل ػماهم أف كخهللػان محػكؿ هػف خطاب لب كهم ا : "

لػػيس دػػذا دػػك المط يػػؽ العملػػم لمػػا امئينػػا هليػػب! مػػف المػػزهج للغايػػ  أف  لػػدان  ػػاهدناة هلػػذ المحػػرر، 

                                                 

 .َُٓ، اإل بلـ( المطرؼ العلمانم نم مكاا   ُ)

 .ٗٓـ، ََِٕ-دػُِْٕدار الكركؽ، مهللر،  ،ِ( انظر: مغالطات، محمد هطب، طِ)

 .ُْْ، اإل بلـ( المطرؼ العلمانم نم مكاا   ّ)
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يعاهب كخهللان الخميارة دينان آخر! إف لدينا نئكذان نم أنغان ماف ك ن معملب  لنؤ د ل ـ أف دناؾ هيمان 
 هيـ هاليا ياب احمرام ا!!  (ُ)ياب احمرام ا" هالي 

ليػػا ال ماػػد أمػػا هنػػدما ممعلػػؽ دػػذة اليػػيـ  الم ػػلميف، نػػاألمر ينيلػػب كحريػػ  االهميػػاد كاليػػيـ العي 
كنػػذ ر هلػػذ  ػػ يؿ  اإل ػػبلـيػػدانع هن ػػا،  مػػا حػػدث مػػع العديػػد مػػف النهللػػارل الػػذيف دخلػػكا نػػم  ان أحػػد

أحػػد ال  ػػاف  ال ني ػػ  المهللػػري ، المػػم  ه ػػطنطيف زكاػػ زراهيػػ  المهللػػري  كنػػاء المثػػاؿ : الم ند ػػ  ال
، نيامػػت هيامػػ  المنظمػػات ال ن ػػي  نػػم مهللػػر كخارا ػػا اإل ػػبلـخراػػت مػػف النهللػػراني  كدخلػػت نػػم 

مطالػب  م ػليـ المػػرأة لل ني ػ ، ك  ػ ب اللػػغكط الداخليػ  كالخارايػػ  مػـ م ػليـ المػػرأة لل ني ػ ، لػػيعلف 
ظ ػػػر المػػػرأة . د ػػػذا اليػػػيـ العليػػػا هنػػػدما معليػػػت  حريػػػ   عػػػد ذلػػػؾ هػػػف هكدم ػػػا للنهللػػػراني ، دكف أف م

 .( ِ)ينهللردا ان م لـ ماد أحداإل بلمالدخكؿ نم الديف 

نػػم العبلهػػات  كاحػػدةن   ػػؿ مػػا  ػػ ؽ ك ػػؿ مػػا نكػػاددة كنلم ػػب هلػػذ أرض الكاهػػع يؤ ػػد حيييػػ ن 
ك إلػػػػػذ كالم ػػػػػلميف، كمػػػػػده اإل ػػػػػبلـاإلن ػػػػػاني  العلمانيػػػػػ  ماػػػػػاة الم ػػػػػلميف، كدػػػػػم أف العلمانيػػػػػ  م ػػػػػرة 

 .الط اددـ كمحار م ـ حمذ يمخلكا هف دين ـ

                                                 

 .َُٔ كاللي رالي ، اإل بلـ( انظر: معر   الثكا ت  يف ُ)

 عنػكاف: إ ػراة الم ػلمات هلػذ  الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمػات كػ    هلػذ ( انظػر: ال ػا ؽ، نئػس الهللػئح ، ميػاؿِ)
 مػاريخ االهم ػاسهلػذ مكهػع الم ػلـ،  ، منكػكرالمع كدالردة  يناريك م رر كحيالؽ غال   كردكد معل  ، دماـ ه د 

 .www.almoslim.netدػ ُِْٔ/ِ/َُ
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 الف ل الثالث
 من العمماني   أتباعيا  اإلس مم قف  

 في ض ء ال اقع الفمسطيني المعا ر
 

 .في العمماني   أتباعيا  اإلس مالمبحث األ ل : حكم 
  فيو مطمبان : 

 في العمماني . اإلس مالمطمب األ ل : حكم 
 في أتباعيا. اإلس محكم  المطمب الثاني :

 
 . في التعايش معيا اإلس مالمبحث الثاني : التيارات العمماني  الفمسطيني   حكم 

  فيو مطمبان : 
 المطمب األ ل : التيارات العمماني  في فمسطين.

 في التعايش معيا. اإلس مالمطمب الثاني : حكم 
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 المبحث األ ل
 في العمماني   أتباعيا اإلس محكم 

 
الئ ػػر العلمػػانم ييػػـك هلػػذ مر ػػيخ م ػػدأ الدنيكيػػ ، المػػم معنػػم االدممػػاـ كالعمػػؿ للحيػػاة الػػدنيا 

دماؿ الحياة اآلخرة ن م أمر غي م، كحهللر الديف نم الممار ات الكخهلليل  لئلن اف، كهدـ ك نيط،  ا 
مػ  العلػـ االهمماد هليب نم ر ـ ال يا يات كالمكريعات المم مػنظـ الحيػاة العامػ ، ك ػذلؾ  نػاء منظك 

 .كاألخبلؽ كالئ ر كالثيان   عيدان هف معاليػـ أُم ديف

ف مهللكرة، لذا ن ف ما مـ هرلب نم  نهللكؿ دذة ه العلماء إف الح ـ هلذ الكمء نرعه ييكؿ 
الر ػػػال ، مػػػف معريػػػؼ العلمانيػػػ  ك يػػػاف انحرانام ػػػا العيالديػػػ  كالمكػػػريعي ، كآثاردػػػا ال ػػػيل  هلػػػذ الئػػػرد 

نػػم  اإل ػػبلـرة الحييييػػ  للعلمانيػػ ، كالمػػم مػػف خبلل ػػا يم ننػػا معرنػػ  ح ػػـ كالماممػػع، ي ػػيف لنػػا الهللػػك 
 العلماني .

 .في العمماني   اإلس م ل : حكم األ  المطمب
، اإل ػبلـنػم دار  نم العلماني  أن ػا مػذدب  ئػرم ال يم ػف أف ي ػكف لػب م ػافه  اإل بلـح ـ 

  -هلذ هدة نياط : كدذا الح ـ م نمه 

  . يمان نديضان اإل العمماني أ اًل : 
نػػػ ف اإليمػػػاف ييملػػػم االنييػػػاد كاإلذهػػػاف لمػػػا اػػػاء مػػػف هنػػػد اهلل، كالعلمانيػػػ  ميملػػػم ال ئػػػر 
 مراعيػػ ، الػػديف كم مػػيش دكرة نػػػم منظػػيـ  كػػلكف الحيػػاة، كماعػػػؿ المراعيػػ  أدػػكاء ال كػػر،  مػػػا أف 

بلهػ  للدكلػ    ػا لحري  الكخهللي ، نبل ه  نم حياة اإلن اف هلي  اإليماف  االعلماني  ممرؾ أدـ هلي
، نمف كاء نليؤمف كمف كاء نلي ئر،  مػا أن ػا ملػيؽ هلػذ أم دهػكة للمػديف (ُ)كال هبله  ل ا  الدكل 

كاإليمػاف، كمي ػػر  ػؿ دهػػكة لل ئػػر كالئ ػؽ كاالنحػػراؼ  ال كػري  إلػػذ  ػػ ؿ الكػيطاف، نالعلمانيػػ  مػػدهك 
ن ػػك أهلػػـ  مػػا  ،كاػػؿ لع ػػادة كمػػرؾ العمػػؿ  أح امػػب كحػػدكدة المػػم ارملػػاة الخػػالؽ هػػز ،للمن ػػر للػػديف

مػػا العلمانيػػ  نممن ػػر لمػػا يهللػػل  اآلخػػرة، أكمػػا يحيػػؽ ل ػػـ الخيػػر نػػم الػػدنيا كاآلخػػرة،  ،يهللػػل  معاكػػ ـ
 كدذة الدهكة  ئر هللري . ،كالدنيا نيط دكف أم اهم ار للديف ،كمدهك الناس لبلدمماـ  الدنيا

                                                 

، دار النحػػػكم، ُ( انظػػػر: الم ػػػلمكف  ػػػيف العلمانيػػػ  كحيػػػكؽ اإلن ػػػاف الكلػػػعي ، هػػػدناف هلػػػم رلػػػا النحػػػكم، طُ)
 .َْْـ، ُٕٗٗ-دػُُْٖال عكدي ، 
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 . ال إلو إال اهللطاغ تي جاىمي يتنافى  يتعارض مع  نظامثانيًا : العمماني  
 ، كالطػػػػاغكت  مػػػػا ييػػػػكؿ ا ػػػػف اليػػػػيـ نمعنػػػػذ ال إلػػػػب إال اهلل ال ئػػػػر  الطػػػػاغكت كاإليمػػػػاف  ػػػػاهلل

 ؿ مػا ماػاكز  ػب الع ػد حػدة مػف مع ػكد أك مم ػكع أك مطػاع، نطػاغكت  ػؿ هػـك مػف : " -رحمب اهلل-
ر  هللػيرة مػف اهلل، أك يمحا مكف إليب غير اهلل كر كلب، أك يع دكنب مف دكف اهلل، أك يم عكنب هلػذ غيػ

 (ُ).يطيعكنب نيما ال يعلمكف أنب طاه  هلل"

كالعلماني  ممحا ـ إلذ غير ما أنزؿ اهلل، كمح ـ اليػكانيف ال كػري  لػذا ن ػم نظػاـ اػادلم،  ػؿ 
 َ َمْن َلْم َيْحُكةْم ِبَمةا َأْنةَ َل اهلُل َفُا َلِئةَك ُىةمُ ييكؿ اهلل هز كاػؿ :  (ِ)نظاـ  انر  نص اليرآف ال ريـ

 .(ْْ)المالدة :  الَكاِفُر نَ 

ك ػالر أمػكر الحيػاة العامػ   كدػذا  ، د أم اه ا لؤلدػكاء الماػردة نيمػا يمعلػؽ  ػأمكر الدكلػ عُ نالعلماني  مي 
 ( ّ)رنا  ال ئر   ا كاامنا  ا.مً مف أظ ر أنكاع الطكاغيت المم أي 

ن م  ،غير الديف لؤلخبلؽ امخاذ أ ا ان العلماني  مهللد هف   يؿ اهلل كمدهك إلذ  ما أف 
كاه  الئاحك   يف الم لميف، كا ممراء الذنكب،  مدهك إلذ اإلن اد نم األرض، كنكر الرزيل ، كا 

  كالحراـ.

 .إلى ف ل الةدين عن الد ل  تحكيم شرع اهلل في الحياة،  تدع ترفض  العمماني  ثالثًا :
هامػ  الحيػاة هلػذ غيػر الػديف، كمح ، ؿ نهللؿ الديف هف الحياة  ل ا  ػيـ اليػكانيف الكلػعي  كا 

َأم َلُيةةْم  ي ، كدػػذا كػػرؾ نػػم الطاهػػ  كاالم ػػاع، هػػاؿ  ػػ حانب كمعػػالذ : اإل ػػبلم ػػدال مػػف الكػػريع  
نالعلماني   منحيم ا لكرع اهلل ( ُِ)الككرل :  ُشَرَكاُء َشَرُع ا َلُيم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْاَلْن ِبِو المَّوُ 

َأَفُحْكةَم اْلَجاِىِميَّةِ   ن ن ػا م مغػم ح ػـ الاادليػ ، هػاؿ هػز كاػؿ  هػف الحيػاة، ك ػن ا ليػكانيف كلػعي 
 .(َٓ)المالدة :  َيْبُغ َن َ َمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّو ُحْكمًا ِلَدْ ٍم ُي ِقُن ن

إف الي ػػػكؿ  يػػػانكف الاادليػػػ  كرد كػػػريع  اهلل هػػػز كاػػػؿ، يعم ػػػر رىد ا لئل ػػػبلـ، نالمكػػػريع حػػػؽ 
 أف ينازع نيب،  ما ال ياكز األخذ   علب كرد  علب.خالص لب هز كاؿ ال ياكز 

                                                 

 ػدكف رهػـ  ـ الاكزيػ ، محييػؽ طػب ه ػد الػرءكؼ  ػعد،( إهبلـ المكهعيف، محمد  ف أ م   ر أيكب الزرهم ا ف اليػيُ)
 . َٓ/ُـ، ُّٕٗ-دػُّّٗدار الايؿ،  يركت،  ط ع ،

 . َٖٔ( انظر: العلماني ،  ئر  ف ه د الرحمف الحكالم، ِ)

 . ِّمف العلماني  ،  اإل بلـ( انظر: مكهؼ ّ)
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ييػػكؿ الكػػيخ ه ػػد الػػرحمف ه ػػد الخػػالؽ : "المكػػريع نػػم اميػػع هللػػكرة حػػؽ هلل معػػالذ كحػػدة،  
 ( ُ).كالمعييب هلذ ح مب  اإللغاء أك اإل طاؿ  ئر  ب كنيض لئليماف"

ي  اإل ػبلملكػريع  كمنحيػ  ا ،كمما همت  ب ال لكل نمياػ  العلمانيػ  مح ػيـ اليػكانيف الكلػعي 
نم معظـ  بلد الم لميف، لذا كاب هلذ  ؿ داهي  للحؽ نكر ك ياف مكهؼ العلماء مف العمؿ   ػذة 

 اليكانيف الكلعي .

 :ن ال ضعي انمدل من التحاكمالعمماء  م قف

 :الشيخ محم د شاكر .1
 اـ إلػػذ ح ػػـ غيػػر،  االحم ػػاإل ػػبلـهللػػدار هػػانكف ملػػـز ألدػػؿ إ: " الكػػيخ محمػػكد كػػا رييػكؿ 

يثار  ل اف ن يب  كهلذ ،ح ـ اهلل نم  ما ب ، ن ذا الئعؿ إهراض هف ح ـ اهلل، كرغ   هف دينب، كا 
، كدػذا  ئػر ال يكػؾ أحػد مػف أدػؿ الي لػ  هلػذ - ػ حانب كمعػالذ -ألح اـ أدؿ ال ئر هلػذ ح ػـ اهلل 

  هامػ   ػبل اخمبلن ـ نم م ئيػر اليالػؿ  ػب كالػداهم إليػب. كالػذم نحػف نيػب اليػـك دػك داػر ألح ػاـ اهلل
يثػػار أح ػػاـ غيػػر ح مػػب نػػم  ما ػػب ك ػػن  ن يػػب، كمعطيػػؿ  ػػؿ مػػا نػػم كػػريع  اهلل،  ػػؿ  لػػ   ا ػػمثناء، كا 
األمػػػػر م لػػػػ  االحماػػػػاج هلػػػػذ مئلػػػػيؿ أح ػػػػاـ اليػػػػانكف المكلػػػػع هلػػػػذ أح ػػػػاـ اهلل المنزلػػػػ ، كادهػػػػاء 

يلػت، ن ػيطت كأ ػ اب ان المحمايف لذلؾ  أف أح اـ الكريع  إنمػا نزلػت لزمػاف غيػر زماننػا، كلعلػؿو 
 (ِ).األح اـ  ل ا  انيلال ا"

 :محمد بن إبراىيم آل الشيخالشيخ  .2

كمف العلماء الذيف  ينكا ح ـ الح ـ  غيػر مػا أنػزؿ اهلل الكػيخ محمػد  ػف إ ػراديـ آؿ الكػيخ،  
حيػػث نهللػػؿ نػػم ر ػػالمب مح ػػيـ اليػػكانيف أنػػكاع الح ػػـ  غيػػر مػػا أنػػزؿ اهلل ك ػػيف أح ام ػػا، كمػػف دػػذة 

دػك الكلػعي ، نيػاؿ نػم دػذا النػكع : " ردا إنكاء المحا ـ المدني  المم مح ـ  ػاليكانيفاألنكاع المم ذ 
أهظم ا كأكمل ا كأظ ردا معاندة للكرع، كم ا رة ألح امب، كمكاه  هلل كلر كلب، كملػاداة  المحػا ـ 

رهللػػػػادان كمأهللػػػػيبلن  مػػػػدادان كا  لزامػػػػان الكػػػػرهي ، إهػػػػدادان كا  ، كمرااػػػػع ، كمئرهػػػػان كمكػػػػ يبلن كمنكيعػػػػان كح مػػػػان كا 
، نل ػذة المحػا ـ  مراع ا  ل ا إلػذ  مػاب اهلل ك ػن  ر ػكلب لمحا ـ الكرهي  ما أف اكم مندات. ن 

مرااع، دم : اليانكف الملئؽ مف كرالع كمذ، كهكانيف  ثيرة،  اليانكف الئرن م، كاليانكف األمري ػم، 
منم  يف إلذ الكػريع  كغيػر كاليانكف ال ريطانم، كغيردا مف اليكانيف، كمف مذادب  عض ال دهييف ال

م يػأة م ملػ ، مئمكحػ  األ ػكاب، كالنػاس إلي ػا  اإل بلـذلؾ. ن ذة المحا ـ اآلف نم  ثير مف أمهللار 
                                                 

 .ُٓ( الحد الئاهللؿ  يف اإليماف كال ئر، ُ)

 . ّْٗ-ّْٖ/َُآف، ( اامع ال ياف نم مأكيؿ الير ِ)



 

ٖٗ 

 

أ ػػراب إثػػر أ ػػراب، يح ػػـ ح ام ػػا  يػػن ـ  مػػا يخػػالؼ ح ػػـ ال ػػن  كال مػػاب، مػػف أح ػػاـ ذلػػؾ اليػػانكف، 
ال ئػػر، كأم مناهلػػ  للكػػ ادة  ػػأف كملػػزم ـ  ػػب، كميػػردـ هليػػب، كمحممػػب هلػػي ـ، نػػأم  ئػػر نػػكؽ دػػذا 

   (ُ).محمدان ر كؿ اهلل  عد دذة المناهل "

 :أحمد شاكرالشيخ  .3

 ػذلؾ مػف العلمػاء الػذيف ا ػمن ركا االحم ػاـ إلػذ اليػكانيف الكلػعي  ك ػيف ح ػـ اهلل هػز كاػػؿ 
 أنياػكز نػم كػرع اهلل أف يح ػـ الم ػلمكف نػم  بلددػـ  مكػريع"ني ا  الكيخ أحمد كا ر حيث ييكؿ : 

ميمػػػ س هػػػف مكػػػريعات أكر ػػػا الكثنيػػػ  الملحػػػدة؟  ػػػؿ  مكػػػريع مدخلػػػب األدػػػكاء كاآلراء ال اطلػػػ ، يغيركنػػػب 
إف الم ػلميف لػـ ي لػكا   ػذا  أـ خالئ ػا. اإل ػبلـكي دلكنب  ما يكػاءكف، ال ي ػالم كالػعب أكانػؽ كػرهب 

اليػكم مػف الحػانظ لكهللػؼ إال نم ذلؾ الع د ه د الممار.. أنرأيمـ دذا ا -ريخ ـنيما نعلـ مف ما-هط 
ز خاف؟ أل ػمـ يان  اإل بلـلذلؾ اليانكف الكلعم، الذم هللنعب هدك  -نم اليرف الثامف-ا ف  ثير 

مركنػػب يهللػػؼ حػػاؿ الم ػػلميف نػػم دػػذا العهللػػر، نػػم اليػػرف الرا ػػع هكػػر؟... ثػػـ  ػػاف الم ػػلمكف اآلف 
منػػدمج نػػم دػػذة اليػػكانيف ي  اآلف م ػػاد اإل ػػبلمأ ػػكأ حػػاالن كأكػػد ظلمػػان كظبلمػػان مػػن ـ  ألف أ ثػػر األمػػـ 

الػػذم اهللػػطنعب راػػؿ  ػػانر ظػػادر ال ئػػر،  (اليا ػػؽ)المخالئػػ  للكػػريع ، كالمػػم دػػم أكػػ ب كػػمء  ػػذاؾ 
دذة اليكانيف المم يهللطنع ا ناس ينم  كف لئل بلـ، ثـ يمعلم ا أ ناء الم لميف، كيئخركف  ذلؾ آ ػاءن 

كيحيػػركف مػػف يخػػالئ ـ نػػم ذلػػؾ،  كأ نػػاءن، ثػػـ ياعلػػكف مػػرد أمػػردـ إلػػذ معمنيػػم دػػذا اليا ػػؽ العهللػػرم،
كي ػػمكف مػػف يػػدهكدـ إلػػذ اال مم ػػاؾ  ػػدين ـ ككػػريعم ـ راعيػػان كاامػػدان إلػػذ مثػػؿ ذلػػؾ مػػف األلئػػاظ 

 (ِ).إف األمر نم دذة اليكانيف الكلعي  كال  كلكح الكمس، دم  ئر  كاح، ال خئاء نيب" ،ال ذيل 

ان هلذ الئ ػر العلمػانم نط ؽ ممامإف  ياف الكيخ العالـ أحمد كا ر لح ـ اليكانيف الكلعي  ي
 لمح يـ دذة اليكانيف الكلعي  الم مكردة مف الغرب ال انر.  الذم يدهك

 :الشنديطيالشيخ  .4

: "كأمػػػػا النظػػػػاـ الكػػػػرهم المخػػػػالؼ لمكػػػػريع خػػػػالؽ ال ػػػػمكات كاألرض، الكػػػػيخ الكػػػػنييطمييػػػػكؿ 
نػػم الميػػراث لػػيس نمح يمػػب  ئػػر  خػػالؽ ال ػػمكات كاألرض،  ػػدهكل أف مئلػػيؿ الػػذ ر هلػػذ األنثػػذ 

  نهللػػاؼ، كأن مػػا يلػػـز ا ػػمكاؤدما نػػم الميػػراث كالػػدهكل أف معػػدد الزكاػػات ظلػػـ، كأف الطػػبلؽ ظلػػـ 
للمرأة، كأف الراـ كاليطع، كنحكدما أهماؿ كحكي  ال ي كغ نعل ا  اإلن اف، كنحك ذلػؾ. نمح ػيـ دػذا 

كل ـ، كأديػان ـ  ئػر  خػالؽ النكع مف النظػاـ نػم أنئػس الماممػع، كأمػكال ـ كأهرالػ ـ، كأن ػا  ـ، كهيػ

                                                 

 .ٕ، َُٗٗ-دػُُُْ، ،  دكف  لد نكر، دار الكطفّ( مح يـ اليكانيف الكلعي ، محمد  ف إ راديـ آؿ الكيخ، طُ)

 . ُْٕ-ُّٕ/ْ( همدة المئ ير هف الحانظ ا ف  ثير، ِ)
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دػػػػك أهلػػػػـ ال ػػػػمكات كاألرض، كممػػػػٌرد هلػػػػذ نظػػػػاـ ال ػػػػماء الػػػػذم كلػػػػعب مػػػػف خلػػػػؽ الخبللػػػػؽ  ل ػػػػا ك 
 (ُ).أف ي كف معب مكٌرع  آخر هلكان   يران" –  حانب كمعالذ– مهللالح ا 

  -في العمماني  : اإلس م ى العمماء في حكم ا: فترابعاً 
  كاإلنمػاء  رلا ػ  الكػيخ ه ػد العزيػز  ػف  ػاز، كهلػكي   ػؿ نمكل اللانػ  الدالمػ  لل حػكث العلميػ -ُ

مف : الكيخ   ػر أ ػك زيػد، ك الكػيخ هللػال  الئػكزاف، كالكػيخ ه ػد اهلل  ػف غػدياف، ك الكػيخ ه ػد 
 العزيز آؿ الكيخ، نم ح ـ العلماني  : 

 "مػػا ي ػػمذ  العلمانيػػ  المػػم دػػم دهػػكة إلػػذ نهللػػؿ الػػديف هػػف الدكلػػ ، كاال مئػػاء مػػف الػػديف  ػػأمكر
الع ػػادات، كمػػرؾ مػػا  ػػكل ذلػػؾ مػػف المعػػامبلت كغيردػػا، كاالهمػػراؼ  مػػا ي ػػمذ  الحريػػ  الدينيػػ ، 

نعػػؿ، كمػػف أراد أف يرمػػد ني ػػلؾ غيػػرة مػػف المػػذادب كالنحػػؿ ال اطلػػ   اإل ػػبلـنمػػف أراد أف يػػديف  
ياػب المحػذير من ػا ك كػؼ زيئ ػا،  ،نعؿ، ن ذة كغيردا مػف معميػدام ا الئا ػدة دهػكة نػاارة  ػانرة

ياف خطردا كالحذر مما يل   ا  ػب مػف نمنػكا   ػا، نػ ف كػردا هظػيـ كخطردػا ا ػيـ. ن ػأؿ اهلل ك 
 (ِ).العاني  كال بلم  من ا كأدل ا"

 مف العلماني  :  اإل بلـنمكل الكيخ هطيب هللير رليس لان  الئمكل  الزدر الكريؼ هف مكهؼ  -ِ

كلػػيس مػػف هللػػنع  ،ك مػػف هللػػنع اهلل، الػػذم دػػاإل ػػبلـإف العلمانيػػ   عػػدـ م االم ػػا  الػػديف، يأ ادػػا 
المػػم لع ػػت ني ػػا ك  ،ال كػر، ن ػػك منػػزة هػف  ػػؿ العيػػكب كالم خػػذ المػم كاػػدت نػػم األديػػاف األخػرل

األهللػا ع كحرنم ػا هػف حيييم ػا  كذلػػؾ ألنػب ديػف اإلهللػبلح الكػػامؿ، الػذم يػنظـ هبلهػ  اإلن ػػاف 
اآلخػرة هلػذ ال ػكاء، ن ػك  ر ب كهبلهمب  الماممع الذم يعيش نيب، كيكنر لب ال عادة نػم الػدنيا ك 

 ديف كدنيا أك ديف كدكل ، أك ه ادة كهيادة. : ما يياؿ
نما دـ نم حاا  إلػذ ن ػـ ديػن ـ  اإل بلـن يرنض العلماني ، كالم لمكف لي كا نم حاا  إلي ا، كا 

  (ّ)،  ما ن مب األكلكف كط يكة.ن مان هللحيحان، كمط ييب  ليمان  امبلن 

                                                 

كف رهػػـ  ػػد ( ألػػكاء ال يػػاف نػػم إيلػػاح اليػػرآف  ػػاليرآف، محمػػد األمػػيف  ػػف محمػػد الكػػنييطم، محييػػؽ أحمػػد كػػا ر،ُ)
 . َِٔ/ّـ، ُٓٗٗ-دػُُْٓدار الئ ر، ل ناف،  ط ع ،

المامكه  الثاني ، اللان  الدالم  لل حكث العلميػ  كاإلنمػاء، امػع كمرميػب: أحمػد  ػف ه ػد  -( نماكل اللان  الدالم  ِ)
 ع، الرياض، اإلدارة العام  للط -الرزاؽ الدكيش،  دكف رهـ ط ع ، الناكر: رلا   إدارة ال حكث العلمي  كاإلنماء 

 .ُّْ/ِِنكر،   دكف ماريخ

-دػػػُُْٖ، دار المعرنػػ ، ال ػػكيس، ُ( انظػػر: العلمانيػػ  كالعكلمػػ  كاألزدػػر،  مػػاؿ الػػديف ه ػػد الغنػػم المر ػػم، طّ)
، دار الغػػػد ِ. نيػػػبلن هػػػف: أح ػػػف ال ػػػبلـ نػػػم الئمػػػاكم كاألح ػػػاـ، الكػػػيخ هطيػػػ  هللػػػير، طَُٗ، ُٖٔـ، ُٗٗٗ

 .ْٔٓ، ّْٓ/َٗالعر م، اليادرة، 



 

ََُ 

 

اإلجمةةال فةةي الفكةةر العممةةاني أنةةو دعةة ة ال دينيةة  جاىميةة  ب اإلسةة متدريةةر حكةةم  يمكةةنإلن 
  -كفري  لما تددم في طيات البحث من أنيا :

 .ميهللر االدمماـ كالعمؿ للحياة الدنيا دكف اآلخرة 

  مرنض ألكدي  اهلل نم كؤكف الحياة كمنازع اهلل نم ر ك يمػب مػف خػبلؿ اممناه ػا هػف مط يػؽ دديػب
لػ ا للحػدكد كالعيك ػات الكػرهي ، كح م ػا  غيػر مػا أنػزؿ اهلل، نم ال يا   كالح ـ كاالهمهللاد كرن
 كمنحيم ا كريعمب هف كؤكف الحياة.

  محػػػؿ مػػػا حػػػـر اهلل، كمحػػػـر مػػػا أحلػػػب اهلل كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اليػػػكانيف المػػػم م ػػػن ا  نػػػم الزنػػػا كالر ػػػا
 كالخمر، كمعدد الزكاات كغير ذلؾ مما  يناة نم االنحراؼ المكريعم للعلماني . 

 ن ػار ؼيمحر معمؿ هلذ ، ك عيالدال نم كمك ؾ اإل بلـا ت كميد ات ثك نم ؾ م  نهللكص اليرآف كا 
 ما ااء نيب مف أمكر الغيب كمعازات األن ياء .

 إهامػػ  العبلهػػات اإلن ػػاني  هلػػذ أ ػػاس هييػػدة الػػكالء كال ػػراء، ن ػػم ال مػػكالم مػػف أمػػر اهلل  مػػرنض
  مكاالمب، كال معادم مف أمر اهلل  معادامب.

 س هييدة الا اد نم   يؿ اهلل، كمغي  ا هف كاهع األم .هلذ طم معمؿ 

 .ميـك منظكم  العلـ كاألخبلؽ كالئ ر كالثيان  ني ا هلذ غير ددم الديف 

: أن ػا دهػكة ال دينيػ   ئريػ ، معمػؿ هلػذ نػزع اإلن ػاف  خ    الد ل في العمماني   حكميا
ف منحبلن نم اميع كلكف حيامب، ن ػم ليهللؿ إلذ أف ي ك "  دينب كهيمب كم ادلب، كأخبلهب  عادة هفا  ك 

الطريؽ المم د الم مييـ لل ئر  عينب، كليد  ذلت البلديني  نم العالـ  ؿ ما نم ك ع ا مػف األ ػاليب 
مػػف نئػػكس الم ػػلميف، كدػػم ممحػػرؾ  ا ػػـ الحريػػ   اإل ػػبلـكمػػا مل مػػب مػػف لػػغكط الامثػػاث أهللػػكؿ 

ن ػػاد النئػػكس، ك  ،كا  احيػػ  ،انحػػبلؿك  ،اإلن ػػاني  ممخػػذ نػػم معر م ػػا  انػػ  األ ػػاليب مػػف مكػػ يؾ ثػػارة ا  كا 
ههللػػػاؤة ك اإل ػػػبلمكممزيػػػؽ ركا ػػػط الكػػػعكب  ،الئػػػمف  عػػػادة هػػػف ا  ي ،... نغايػػػ  العلمانيػػػ  : ن ػػػذ الػػػديف كا 

 (ُ).المط يؽ"
 
 : في أتباعيا اإلس محكم :  الثانيالمطمب 

يف، ك يػاف مناهلػم ا ألهللػؿ الػد ،مئهللػيؿ الح ػـ هلػذ العلمانيػ ال  ا ػمعرضالمطلب ال ا ؽ 
  يحمػاج للكؾ نم  ئر العلماني ، إال أف الح ـ هلذ أم اع العلمانيػ أهكاؿ العلماء المم ال مدع مااالن ك 

نػم  ػؿ ه ػـ  اإل ػبلـكمف ثـ  ياف ح ـ  ،مي يـ أم اع العلماني  إلذ أه اـ إلذ مئهلليؿ أيلان، كيم ف
  -من ا :

                                                 

ـ، ََِٕ-دػػػُِْٖ، دار هنػػديؿ، األردف، ِم، خالػػد محمػػد اليلػػاة كآخػػركف، طاإل ػػبلم( لمحػػات حالػػر العػػالـ ُ)
ُُٔ-ُُٕ. 



 

َُُ 

 

 : أ اًل : الدسم األ ل من أتباع العمماني   ىم الدعاة إلييا
الػػػذيف يم نػػػكف الػػػن ج العلمػػػانم للحيػػػاة،  ػػػكاء  مئ كم ػػػا الكا ػػػع أك اللػػػيؽ، كيػػػدهكف النػػػاس 

كحهللػرة نػم  ،لم نم الئ ر العلمانم هف هلـ  أددانب كأ  ب المم معمػؿ هلػذ إ عػاد الػديف هػف الحيػاة
يػػػراد اإل ػػػبلمكهػػػدـ إظ ػػػارة إال نػػػم الحػػػدكد الكخهللػػػي ، كرنػػػض مح ػػػيـ الكػػػريع   ،لػػػمير الئػػػرد ي ، كا 

مػػف آمػػف  ػػأم ييػػكؿ الكػػيخ محمػػد كػػا ر الكػػريؼ : "  ات كالطعػػكف نػػم هللػػبلحيم ا، ن ػػؤالء  مػػا الكػػ
ييهللػد مئ ػكـ العلمانيػ  الكا ػع الػذم ين ػر كاػكد اهلل، كمئ كم ػا اللػيؽ الػذم ال ين ػر -هللكرة من ػا 

كاؿ الكخهللػي  نمػف آمػف  ػأم ف الديف كل ف ين ر مدخلب نم منظيـ حياة النػاس، مػا هػدا  عػض األحػ
ديػف كػامؿ  اإل ػبلـكالعيػاذ  ػاهلل، كذلػؾ أف  اإل ػبلـكه ل ا نيد خػرج مػف ديػف  -الهللكرميف ميفمف دا

 امػػػػؿ، لػػػػب نػػػػم  ػػػػؿ اانػػػػب مػػػػف اكانػػػػب اإلن ػػػػاف الركحيػػػػ ، كال يا ػػػػي ، كاالهمهللػػػػادي ، كاألخبلهيػػػػ ، 
كاالامماهيػػ ، مػػن ج كالػػ  ك امػػؿ، كال يي ػػؿ كال ييايػػز أف يكػػار ب نيػػب مػػن ج آخػػر، هػػاؿ اهلل معػػالذ 

ةْمِم كمكريعامب :  اإل بلـيننا كاكب الدخكؿ نم  ؿ منادج م  َيا َأُيَيا الَِّليَن آَمُنة ا اْدُخُمة ا ِفةي السِّ
 .(َِٖ)ال يرة :  َكافًَّ  َ ال َتتَِّبُع ا ُخُطَ اِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُد ٌّ ُمِبينٌ 

ػػػػا مػػػػف منػػػػادج    كرنػػػػض الػػػػ عض اآلخػػػػر :  ،اإل ػػػػبلـكهػػػػاؿ معػػػػالذ م يننػػػػا  ئػػػػر مػػػػف أخػػػػذ  علن
َن ِبةةَبْعِض اْلِكتَةةاِب َ َتْكُفةةُر َن ِبةةَبْعٍض َفَمةةا َجةةَ اُء َمةةْن َيْفَعةةُل َلِلةةَك ِمةةْنُكْم ِإالَّ ِخةةْ ٌي ِفةةي َأَفُتْؤِمُنةة 

)ال يػرة :  اْلَحَياِة الُدْنَيا َ َيْ َم اْلِدَياَمةِ  ُيةَرُد َن ِإَلةى َأَشةدِّ اْلَعةَلاِب َ َمةا المَّةُو ِبَغاِفةٍل َعمَّةا َتْعَمُمة نَ 
ٖٓ). 

ا أنػب مػف ديػف  كاألدل  الكرهي   ثيرة ادنا نم  ياف  ئر كلبلؿ مف رنض كيلنا محيينا معلكمن
لكػػرهي  الممعليػػ  ، كلػػك  ػػاف دػػذا الكػػمء ي ػػيرنا اػػدنا، ن يػػؼ  مػػف رنػػض األخػػذ   ػػؿ األح ػػاـ ااإل ػػبلـ

ػػا مػػف  -مثػػؿ العلمػػانييف-  يا ػػ  الػػدنيا  مػػف نعػػؿ ذلػػؾ نبلكػػؾ نػػم  ئػػرة كالعلمػػانيكف هػػد ارم  ػػكا ناهلن
أ مؿ مف دديب، كأف ح ـ غيػرة أنلػؿ مػف  ، يكـ أف اهميدكا أف ددم غير الن م اإل بلـاهض نك 

 (ُ).ح مب"
مما دك معلـك  ان   ير  ان ألنب ين ر اان   اإل بلـنمف  اف حالب د ذا ن ك مرمد  انر خرج مف 

الاإل ػبلـمف الديف  اللركرة، كالكااب إهام  الحا  هليب كا مما مب حمذ يعػكد إلػذ   اػرت هليػب ، كا 
مح ػػػيـ  ، ييػػػكؿ الكػػػيخ يك ػػػؼ اليرلػػػاكم : " ػػػؿ إف العلمػػػانم الػػػذم يػػػرنض م ػػػدأ(ِ)أح ػػػاـ المرمػػػديف

 ييػػػيف، ياػػػب أف  اإل ػػػبلـإال ا ػػػمب، كدػػػك مرمػػػد هػػػف  اإل ػػػبلـالكػػػريع  مػػػف األ ػػػاس، لػػػيس لػػػب مػػػف 
                                                 

  .َُ-ٗ( العلماني  كثماردا الخ يث ، ُ)
.َُُم، اإل ػػبلم، حالػػر العػػالـ ٖٓٔ( انظػػر: المك ػػكه  المي ػػرة نػػم األديػػاف كالمػػذادب كاألحػػزاب المعاهللػػرة، ِ)

  



 

َُِ 

 

ال ح ـ اليلػاء هليػب  ػالردة، كاػرد مػف ان ممالػب إلػذ ي مماب كمزاح هنب الك    كمياـ هليب الحا ، كا 
ي ، كنػػػرؽ  ينػػػب ك ػػػيف زكاػػػب ككلػػػدة، كاػػػرت هليػػػب أح ػػػاـ اإل ػػػبلم، أك  ػػػح ت منػػػب الان ػػػي  اإل ػػػبلـ

  (ُ).المرمديف المارهيف نم الحياة ك عد الكناة"

إف دػػذا الح ػػـ  ػػالردة كال ئػػر هلػػذ أم ػػاع العلمانيػػ  ين ػػرة الػػ عض  حاػػ  هػػدـ إن ػػار  عػػض 
هػامم ـ كػعالر  العلمانييف كاكد اهلل، كملئظ ـ  الكػ ادة، مػف هللػبلة كهللػياـ كحػج كهللػده ،  اإل ػبلـكا 

ن ػػار دػػؤالء نػػامج هػػف هػػدـ معرنػػ  معنػػذ كػػ ادة ال إلػػب إال اهلل، كالمػػدلكؿ الحيييػػم لئل ػػ بلـ، نػػالن م كا 
 كنحػػػف لػػػف ني ػػػؿ مػػػا مريػػػدة ان كيع ػػػدكف اهلل هامػػػ ان لػػػـ يي ػػػؿ هػػػرض هػػػريش :  ػػػأف يع ػػػد آل ػػػم ـ هامػػػ ،

نػػم الم ػػاد، كطاهم ػػا نػػم المكػػريع كالح ػػـ كال يا ػػ  كاالهمهللػػاد،  العلمانيػػ  مػػف ه ػػادة اهلل هػػز كاػػؿ
ماػػػرد نطػػػؽ  الكػػػ ادميف كأداء  اإل ػػػبلـألنػػػب ال نػػػرؽ  ػػػيف هػػػرض هػػػريش كهػػػرض العلمانيػػػ ، نلػػػيس 

 للكعالر المع دي ،  ؿ دك اال م بلـ ال امؿ هلل كاالحم اـ لكريعمب.

كالمعػػػامبلت الر كيػػػ  المػػػم أمػػػا مػػػف ين ػػػر أف يمػػػدخؿ الػػػديف نػػػم االهمهللػػػاد كييػػػكؿ مػػػا للػػػديف 
أهلل حت نم نظرة لركرة مف لركريات االهمهللاد، كما هبله  المعامبلت كاألخبلؽ نػم الػديف،  ػؿ 
األخػػػبلؽ هنػػػدة إذا مػػػدخلت نػػػم االهمهللػػػاد مئ ػػػدة!! كمػػػف يػػػم ـ  ػػػؿ مػػػف ال يئهللػػػؿ الػػػديف هػػػف الحيػػػاة 

يخػػدع الم ػػلميف،  ن ػػك  ػػاذب مرمػػد اإل ػػبلـ الراعيػػ  كالمعهللػػب كالامػػكد كالمطػػرؼ، كيػػدهم لنئ ػػب 
دخػػاؿ أ  ػػر  اإل ػػبلـنأم ػػاع العلمانيػػ  يحرهللػػكف هلػػذ مااملػػ   كالم ػػلميف، لاػػذب الم ػػلميف إلػػي ـ، كا 

 ػػم ينكف يهػدد مػف الم ػػلميف نػم أحػزا  ـ، كمػػف ثػـ العمػؿ هلػػذ نػزع العييػدة مػػف هللػدكردـ، كاعل ػـ 
  ييج الك كات. أمكر الديف، د ذا مدريايان  م ردـ كخديعم ـ كأ الي  ـ المم معممد هلذ م

كدذا الي ـ مف أم اع العلمانيػ  هػد همنػا   يػاف انحرانػام ـ العيالديػ  كالمكػريعي  نيمػا  ػ ؽ مػف 
 ما همنػا  عػرض نمػاذج مػن ـ هنػدما محػدثنا هػف أثػر العلمانيػ  هلػذ األنػراد، كم ػيف لنػا  ،دذة الر ال 

ن ػـ معػاكؿ دػدـ  ،د كالنهللػارل ما ال يدهك للكؾ  ئردـ ن ـ أكد هداكة لئل بلـ كالم لميف مػف الي ػك 
 ككريع . ،هييدة :للديف

  .ثانيًا : الدسم الثاني من أتباع العمماني   ىم ع ام المسممين المغرر بيم 
الا الػػ ، ن ػػـ ال يعلمػػكف مػػف الػػديف إال لئػػظ  ـ الػػذيف انحهللػػر مئ ػػـك الع ػػادة لػػدي ـ، كممل ػػم

ل ػػػؿ  اإل ػػػبلـلحػػػج، كيا لػػػكف كػػػمكلي  الكػػػ ادة كأداء  عػػػض الكػػػعالر المع ديػػػ   الهللػػػبلة كالهللػػػياـ كا
منػػاحم الحيػػاة، كمنطػػكم هلػػي ـ كػػ  ات العلمػػانييف ليهللػػكر هلم ػػـ نػػم الػػديف، كانخػػداه ـ  الكػػعارات 
المم مرنع ا العلماني  مػف حػب األكطػاف كاألخػكة، كالكحػدة العر يػ  كاليكميػ ، كالم ػاكاة كحريػ  الػرأم، 

                                                 

 .ْٕ-ّٕاني  كا ان لكاب، كالعلم اإل بلـ( ُ)



 

َُّ 

 

ي  إال نػػم اإل ػبلم ػيف اليػػكانيف الكلػعي  كالكػػريع   كالمئ يػر العلمػػم، كمطػكير الكػػريع ، كأنػب ال نػػرؽ
ننػػا ال ػػد أف نلحػػؽ ا  مخملئػيف، ك  كم ػػافو   عػض الحػػدكد المػػم ال يم ػف مط يي ػػا  حاػػ  أن ػػا نزلػت لزمػػافو 

 اإل ػبلـ ر ب الحلارة الغر ي ، إلذ ما إلذ ذلؾ مف كعارات رنان ، ينخدع   ا مف ال يعرؼ حييي  
 كزيؼ العلماني .

دهكمنا نبل د مف المأنم نم الح ـ هلي ـ، ك كؼ زيؼ العلمانيػ  ل ػـ كمئنيػد  ن ؤالء دـ مادة
نيػب الحػؿ، ك األخػذ  ػب نميػدـ كن ػكد األمػـ  ل ػؿ منػاحم الحيػاة، كأفٌ  اإل بلـك  ام ـ، ك ياف كمكلي  

 ما  دنادا كح منا مف ه ؿ، نبل  د مع ـ مف األمر  المعركؼ كالن م هف المن ر كمهللحي  مئ ػـك 
اْدُع ِإَلةةى َسةةِبيِل َربِّةةَك ِبالِحْكَمةةِ  َ الَمْ ِعَظةةِ  الَحَسةةَنِ  ل ػػـ اممثػػاالن ألمػػر اهلل هػػز كاػػؿ :  الع كديػػ 

 َ َجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسةُن ِإنَّ َربَّةَك ُىةَ  َأْعَمةُم ِبَمةْن َضةلَّ َعةْن َسةِبيِمِو َ ُىةَ  َأْعَمةُم ِبالُمْيتَةِدينَ 
ل ػػـ أف " اإليمػػاف حيييػػ   ليػػ  ال مي ػػؿ المازلػػ ، إنػػب حيييػػ   ليػػ   ، ننػػدهكدـ كن ػػيف(ُِٓ)النحػػؿ : 

يندرج محم ا نركع  ثيرة، كمع ذلؾ ن خراج نرهي  كاحدة مف هلػايا اإليمػاف، كاحػددا دػك  ئػر   ييػ  
اليلايا كالم الؿ كالئركع األخرل، كاألدل  هلذ دذة الميدمػ  المكػ كرة كالػح  نػم  مػاب اهلل م ػارؾ 

َأَفُتْؤِمُن َن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َ َتْكُفُر َن ِبةَبْعٍض َفَمةا َجةَ اُء َمةْن َيْفَعةُل َلِلةَك معػالذ : هاؿ  .(ُ)كمعالذ
اِفةٍل َعمَّةا ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْ ٌي ِفي اْلَحَياِة الةُدْنَيا َ َيةْ َم اْلِدَياَمةِ  ُيةَرُد َن ِإَلةى َأَشةدِّ اْلَعةَلاِب َ َمةا المَّةُو ِبغَ 

ِإنَّ الَّةةةِليَن َيْكُفةةةُر َن ِبالمَّةةةِو َ ُرُسةةةِمِو َ ُيِريةةةُد َن َأْن . كهػػػاؿ هػػػز كاػػػؿ : (ٖٓل يػػػرة : )ا َتْعَمُمةةة نَ 
َلِلةَك  ُيَفرُِّق ا َبْيَن المَِّو َ ُرُسِمِو َ َيُد ُل َن ُنةْؤِمُن ِبةَبْعٍض َ َنْكُفةُر ِبةَبْعٍض َ ُيِريةُد َن َأْن َيتَِّخةُل ا َبةْينَ 

، نػ ذا (ُُٓ -َُٓ)الن ػاء :  اِفُر َن َحّدًا َ َأْعَتْدَنا ِلْمَكةاِفِريَن َعةَلابًا ُمِيينةاً َسِبي  ُأ َلِئَك ُىُم اْلكَ 
ف  يف اإليماف كال ئر، من ـ مف ي كف أهرب إلػذ ال ئػر ني ـ أن ـ مذ ذ ك  اإل بلـم يف ل ـ دذا نح ـ 

 (ِ)مف اإليماف، كمن ـ مف ي مايب لديف اهلل هز كاؿ كم مييـ هييدمب.

 . اإلس مع ن عمماني  لدسم الثالث من أتباع العمماني   ىم من يدّ ثالثًا : ا
كال يم ػػػرءكف مػػػف  اإل ػػػبلـ، ن ػػػـ يكالػػػكف اإل ػػػبلـيعملػػػكف هلػػػذ أ ػػػلمب العلمانيػػػ  أك هلمنػػػ  ك 

ي ، ك عػض مظػادر اإل ػبلمالعلماني ، يي لكف الكعالر، كال يحرهللكف هلذ الكػرالع، يمزينػكف  ال كيػ  
، كمح مػات األدلػ ، ثػـ اإل ػبلـالمم ؾ  ثكا ت إلذ ف كالمحمكل، يدهكف ، كيع ثكف  الملمك اإل بلـ
نػػػزع اليدا ػػػ  هػػػف نهللػػػكص اليػػػرآف كال ػػػن ، كياعلػػػكف العيػػػؿ معيػػػاران كح مػػػان هلي مػػػا، هلػػػذ يعملػػػكف 

                                                 

 .ِٖ(  الحد الئاهللؿ  يف اإليماف كال ئر، ُ)

، ُ، هدناف هلم رلا النحكم، طاإل بلـمف خبلؿ االنمماء الهللادؽ إلذ  ـ( انظر: المعامؿ مع ماممع غير م لِ)
 .ُٕٔـ، ُٕٗٗ-دػُُْٕدار النحكم، ال عكدي ، 



 

َُْ 

 

محػػاكليف إظ ػػار المعػػارض  ين مػػا، ك ػػيف الػػنص كمياهللػػد المكػػريع المنػػاظرة، ك ػػيف ميٍح ىمػػات األدلػػ  
 (ُ) كالمهللال  المر ل !!

يحرنكف ال لـ هف مكالعب، كيغيركف ما دك معلكـ  م مدهكفكح ـ أم اع دذا الي ـ أن ـ 
م، كاهلل هز اإل بلمديف مف الديف  اللركرة، ن ـ ي عكف الخمراع ديف اديد ال يمت  هللل  إلم ال

)آؿ  ِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ ِدينًا َفَمْن ُيْدَبَل ِمْنُو َ ُىَ  ِفي اْْلِخرَ  اإلس مَ َمْن َيْبَتِغ َغْيَر  :كاؿ ييكؿ
ديف هلمانم، كأف العلماني  ال ممعارض مع الديف، نيد طعف  اإل بلـ، كمف يدهم أف (ٖٓ: همراف
الَيْ َم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َ َأْتَمْمُت  ناهلل هز كاؿ هد أمـ لنا الديف هاؿ هز كاؿ :   الن م 

 .(ّ)المالدة :   اإِلْسَ َم ِديًناَعَمْيُكْم ِنْعَمِتي َ َرِضيُت َلُكُم 

                                                 

، ُْٔم، العػػدد اإل ػػبلمال يػػاف، مهللػػدر هػػف المنمػػدل ( انظػػر: الحهللػػاد العيػػدم للعلمانيػػ ، محمػػد ي ػػرم، مالػػ  ُ)
 .ُُٖـ، ََُِدػ ػ مايك ُِِْهللئر 



 

َُٓ 

 

 المبحث الثاني  
 في التعايش معيا اإلس مالتيارات العمماني  الفمسطيني   حكم 

 
كدهكم ػػا الهللػػريح  إلهامػػ  ، العلمػػانم  ػػرالئ الئل ػػطيني  (ُ)م نػػم  عػػض الميػػاراتإف  

 ،ك يػاف ح ػـ الػكالء ،  النيديػ  الدرا ػ  المحليليػ دػذة الميػاراتيدنع إلم مناكؿ  ،دكل  نل طيني  هلماني 
بلـ نػم المعػايش مػع دػذة الميػارات، ك ذلؾ ك يػاف ح ػـ اإل ػ ،كالعمؿ نم مثؿ دذة الميارات ،كاالنمماء

 كدك ما  كؼ نمناكلب نم المطل يف المالييف. 

 : المطمب األ ل : التيارات العمماني  في فمسطين
 ػػطيني ، كمعػػددت االماادػػات الئ ريلػػ  معػػددت األحػػزاب كالميػػارات ال يا ػػي  هلػػذ ال ػػاح  الئل

 كام نػػي الػذيفف من ػا مػف م نػذ الئ ػر العلمػانم، كمػم  مراعيػ ، ك اإل ػبلمل ػا، نمن ػا مػف م نػذ الئ ػر 
الئ ر العلمانم : حر   المحرير الكطنم الئل طينم نم ، كالا    الكع ي  لمحريػر نل ػطيف، كالا  ػ  

ئل ػػطينم، ن ػػذة الميػػارات مػػدهك نػػم أد يام ػػا الئ ريػػ  الديميراطيػػ  لمحريػػر نل ػػطيف، كحػػزب الكػػعب ال
كال يا ػػػي  إلهامػػػ  دكلػػػ  ديميراطيػػػ  هلمانيػػػ ،  مػػػا أن ػػػا ماعػػػؿ الػػػرا ط األ ا ػػػم ألنراددػػػا دػػػك الػػػكالء 

 الكطنم كاليكمم كالحز م، ك كؼ نيمهللر نيما يلم  مناكؿ  ؿ مف : 
دكر نػم هلمنػػ  المنظمػػ   حر ػ  نػػم   كن ػا مػػف   ػػرل الحر ػات الئل ػػطيني ، ك ػػذلؾ لمػا ل ػػا مػػف -ٔ

  عد أف  يطرت هلي ا.
 منظ  المحرير الئل طيني   كن ا ملـ معظـ الحر ات كالميارات العلماني . -ٕ

   التحرير ال طني الفمسطيني فتح .أ اًل : حرك
 نبلة تعريفي  :  -ٔ

ـ، " انطليت حر   نم  نم أددان ا ُٓٔٗحر   محرر كطنم أهلنت هف نئ  ا مطلع هاـ 
كم ادل ػػا ككػػعارام ا مػػف منطليػػات كطنيػػ  ذات هللػػ غ  ثكريػػ ، إذ أن ػػا حر ػػ  محػػرر كطنػػم،  كك ػػالل ا

كمعم ر   رل المنظمات الئل طيني ، المػم هملػت هلػذ ماريػد العمػؿ الػكطنم  (ِ)كد ذا هرنت نئ  ا"
ي ، كم نػم المراعيػ  العلمانيػػ ، حيػث إن ػا ال منممػػم إلػذ أم هييػدة ماممعيػػ ، اإل ػػبلمهػف المراعيػ  

                                                 

دم المذادب المم يمخذدا مامكه  مف النػاس كيعمنيكن ػا كي ػعكف إلػذ نكػردا كمركيا ػا   ػؿ الك ػالؿ : الميارات (ُ)
 . ٓ يانم، طانظر: اال مكراؽ كم انمب  يف المذادب الئ ري  المعاهللرة، مازف هللبلح م المماح  ل ـ.

، ههللاـ محمد هدكاف، ميػديـ محمػد ه ػد االػرؤكؼ  ػليـ، ُّٖٗ-ُٗٔٗ( حر   المحرير الكطنم الئل طينم نم  ِ)
-دػػػُِْٔ، ، نل ػطيفهللػخر حػ ش،  ػدكف رهػـ ط عػػ ، دالػرة المط كهػات  ػكزارة االهػبلـ نػػم ال ػلط  الئل ػطيني 

  .ِِ/ِـ، ََِٓ



 

َُٔ 

 

آمنػػػت حر ػػػ  نػػػم  نػػػم  دايػػػ  نكػػػأم ا  .(ُ)علػػػكي  ني ػػػا مئمكحػػػ   غػػػض النظػػػر هػػػف الػػػديف كالعييػػػدةكال
إال  (ِ)ال يا ػػ  مػػف نكدػػ  ال ندهيػػ "يػػر نل ػػطيف، كرنعػػت آنػػذاؾ كػػعار : " ال ئػػاح الم ػػل  ك ػػيل  لمحر 

ؿ أن ا  رهاف ما مخلت هف دذا الكعار كهف إيمان ا  ال ئاح الم ل ، كحؿ م انب اإليماف  أف ال حػ
 لليلي  الئل طيني  إال  الحؿ ال لمم اليالـ هلذ المئاكلات. 

 

 أىداف حرك  فتح : -ٕ
 محرير نل طيف  امل . -أ 

إهام  دكل  نل طيني  ديميراطيػ  م ػميل  ذات  ػيادة هلػذ  امػؿ المػراب الئل ػطينم ػ كال مػانع  -ب 
اس العػدؿ ػ كمحئظ للمكاطنيف حيػكه ـ الكػرهي  هلػذ أ ػة مف هيام ا هلذ أم ازء يمـ محرير 

 كالم اكاة دكف ممييز    ب العنهللر أك الديف أك العييدة.

 إهام  ماممع ميدمم نم نل طيف كاألهطار العر ي . -ج 

مػف أاػؿ  نػػاء  ،كميريػر مهللػػيردا ،م ػاندة الكػعكب الملػػط دة نػم  ئاح ػا لمحريػػر أكطان ػا  -د 
(ّ)هللرح ال بلـ العالمم هلذ أ س هادل .

 

 

 التحرير ال طني الفمسطيني فتح :  السمات العمماني  في ثداف  حرك  -ٖ
رنلػت حر ػ  نػم  أف ي ػػكف ل ػا أيديكلكايػ  أك هييػدة  يا ػػي  محػددة، الهمياددػا أف ذلػؾ هػػد  -أ 

يعيػػػؽ العمػػػؿ الثػػػكرم لػػػذا " نمحػػػت الماػػػاؿ أمػػػاـ مخملػػػؼ األنػػػراد مػػػف  انػػػ  األطيػػػاؼ الئ ريػػػ  
ؤالء أف يحمئظكا  ئ ردـ، ي اري  ..( لبلنلماـ إلي ا، كل  ،كطني  ،هكمي  ،كال يا ي  )إ بلمي 

 (ْ).كل ف هلي ـ مرؾ انمماءام ـ المنظيمي  كالحز ي  ال ا ي "

 ما أنب ليس دناؾ ما يكير نم م ادئ كأدداؼ حر   نم  ال مف هريب كال مف  عيد إلذ 
كمخلم حر   نم  هف  ان  المنادج، يعنم أن ا دذا ؟؟!!  اإل بلـم نم حر   نم  لمن ج 
ل م ن ير هليب نم  ان  كلكف    من ج أنزلب اهلل هز كاؿ اإل بلـمخلت نيما مخلت هف 

                                                 

 يػػركت،   ػػدكف دار نكػػر، ،ُه ػػد ال اكػػـ دػػادم كأنػػيس هللػػاي ، ط( انظػػر: المك ػػكه  الئل ػػطيني ، رلػػيس المحريػػر ُ)
 . ََُّ/ّـ، َُٗٗ-دػُُُْ

  .َٕٗ/ّ( المك كه  الئل طيني ، ِ)
م مػػػب الكػػػؤكف الئ ريػػػ   ػػػدكف رهػػػـ ط عػػػ ، ( انظػػػر: نػػػم  حر ػػػ  المحريػػػر الػػػكطنم الئل ػػػطينم النظػػػاـ األ ا ػػػم، ّ)

 .ُْ، ،  دكف  لد نكر،  دكف ماريخ نكركالدرا ات

 ػدكف  لػد  ، مر ػز اإلهػبلـ العر ػم،ُت من اي  نم اليلي  الئل ػطيني ، مح ػف محمػد هللػال ، ططيف درا ا( نل ْ)
 .ّٖٓـ، ََِّ-دػُِْْ نكر،



 

َُٕ 

 

َ َأنَّ َىَلا ، كالمم مف أدم ا محرير الكطف مف دنس االحمبلؿ، هاؿ اهلل هز كاؿ : (ُ)حيامنا
َق ِبُكْم َعْن َسِبيِمِو َلِلُكْم  َ  اُكْم ِبِو ِ َراِطي ُمْسَتِديًما َفاتَِّبُع ُه َ اَل َتتَِّبُع ا الُسُبَل َفَتَفرَّ َّ 

 .(ُّٓ)األنعاـ :  َلَعمَُّكْم َتتَُّد نَ 
ت  ػػػدالن منػػػب يض هلػػذ الملػػػحي  كالا ػػػاد، كا ػػػمعار دمكػػت حر ػػػ  نػػػم  دكر الػػػديف نػػػم المحػػػر  -ب 

، (ّ)، كنػػػػانكف(ِ)م، كمػػػػف دركس ايئػػػػارامػػػػف الئ ػػػػر المار  ػػػػم كاللينينػػػػ غر يػػػػ ن  كماػػػػاربى  ان أن ػػػػار 
كمػػػػػف خػػػػػبلؿ مخيمػػػػػات  ،رام ػػػػػا ال يا ػػػػػي هامػػػػػت  مع لػػػػػ  أنراددػػػػػا   ػػػػػذا الئ ػػػػػر مػػػػػف خػػػػػبلؿ دك ك 

(ْ)األك اؿ.
 

                                                 

 عنػػكاف: دػػؿ حر ػػ  نػػم  كمنظمػػ  المحريػػر الئل ػػطيني   الدكليػػ  )اإلنمرنػػت( المعلكمػػات كػػ    هلػػذ ( انظػػر: ميػػاؿُ)
ـ. َُُِ/ٔ/ُٔ:االهم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسريخ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،هلػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    نل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف للحػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارمنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر  هلمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؟؟!

www.paldf.net/forum/index.php  
كدػػك ط يػػب نئ ػػانٌم كنيل ػػكؼ ااممػػاهم هػػرؼ  نلػػالب مػػف أاػػؿ الحريػػ   ُِٓٗنرن ػػم كلػػد هػػاـ  :نرانػػز نػػانكف (ِ)

ايش نرن ا الحٌرة كحارب لد النازييف. ثػـ همػؿ  خبلؿ الحرب العالمي  الثاني  نم كلد الممييز كالعنهللري . خدـ
مطػال يف  ا ػميبلؿ ال لػد هػف ه ػ ريا نػم الازالػر نػم نمػرة اال ػمعمار الئرن ػم، انخػرط منذلػذ نػم هللػئكؼ ال ط ي ا
ادر  ػٌران إلػذ غػثػـ (. F.L.Nانلـ نانكف  ط يب إلذ ا    المحريػر الػكطنم الازالريػ  ) ُٓٓٗ، كنم هاـ نرن ا

 ،  مػا مػػكلذ م مػات منظيميػػ  م اكػػرة، الناطيػػ   ا ػـ الا  ػػ« الماادػد»، كمحػػرران نػم هللػػحيئ  مػكنس، كهمػػؿ ط ي ػان 
هللػػار  ػػئير الح كمػػ  الازالريػػ  المؤهمػػ  نػػم غانػػا.  َُٔٗكأخػػرل د لكما ػػي  كه ػػ ري  ذات ح ا ػػي  ناليػػ . كنػػم 

رز  ما امػػب  مػػاب معػػذ كا األرض،  ػػيعم ػػر أحػػد أ ػػرز مػػف  م ػػكا هػػف منادلػػ  اآلخػػريف نػػم اليػػرف العكػػريف. كمػػف أ
 أفك  ،مياكمػػ  اال ػػمعمارآمػػف نػػانكف   ،مػػف حر ػػات المحػػرر نػػم أراػػاء العػػالـ  ثيػػر ما امػػب كمكاهئػػب مراعػػان ل معم ػػرك 

 ،كي ي يػديا، المك ػكه  الحػرة . انظػر: مكهػعأخذ  اليكة ي معاد  اليكة.مكنم كدنف نم مي رة مياملكا الحري  الازالريػكف
www.ar.wikipedia.org   

 مػا  ػاف ط يػب ،  امػب  مار  م  ك م ثكرم، ُِٖٗاـ  ارن مك "مكم" ايئارا كلد نم األرانميف هايئارا دك:  (ّ)
، هالػد ه ػ رم، رلػيس دكلػ  هػالمذ ككخهللػي  رلي ػي  نػم الثػكرة ال ك يػ .  ػانر كدػك نػم حرب العهللا اتك زهيـ 

ال ن  األخيرة ايئارا نم  لي  الطػب نػم لاميػع أنحػاء أمري ػا البلمينيػ  مػع هللػدييب هلػذ مػمف درااػ  ناريػ  ك كنػت 
ح ا ب  كحدة  أف المنطيػ  ك ا ػمنمج ك الظلـ ال  ير الكاهع مف اإلم ريالييف  أمير ا الانك ي ملؾ الرحل  كخهلليمب كا 

، ك ػػاف يػرل أف العػػبلج كاإلم رياليػ ، اال ػمعمار الاديػػد الرأ ػػمالي  نمياػ ممأهللػل    ػا المئاكمػػات االهمهللػادي   انػػت 
،  نيػػػػ  االطاحػػػ   نظػػػػاـ الػػػد مامكر ال ػػػػك ذ يكليػػػك ِٔحر ػػػ  . انلػػػػـ للثػػػكرة ال ك يػػػػ ، ك الثػػػػكرة العالميػػػ الكحيػػػد دػػػك 

كممػت مرهيمػب إلػذ الراػؿ الثػانم نػم الييػادة، كلعػب دكرا  الم ػلحيف رهاف ما  رز ايئػارا  ػيف . ك نكلغين يك  امي ما
هػػدد مػػف األدكار الرلي ػػي    نظػػاـ  امي ػػما. نػػم أهيػػاب الثػػكرة ال ك يػػ  هػػاـ ايئػػارا  ػػأداء االطاحػػ محكريػػا نػػم ناػػاح 

للح كمػػ  الاديػػػدة.  مػػػا اػػاب العػػػالـ  د لكما ػػػم  ا ػػـ االكػػػمرا ي  ال ك يػػػ .  ػػاف ايئػػػارا  ام ػػػان هامػػان كييػػػـك   ما ػػػ  
 ،كي ي يػػػػػديا، المك ػػػػػكه  الحػػػػػرة انظػػػػػر: مكهػػػػػع حػػػػػرب العهللػػػػػا اتلحيػػػػػاة  ال ميػػػػػبيكميامػػػػػب كهػػػػػاـ  م ػػػػػكيف مػػػػػا يكػػػػػ ب 

www.ar.wikipedia.org   

  .ْٗٔ-ْٖٔ/ِ، ( انظر: حر   المحرير نم ْ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1928
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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أدػػداؼ أم حر ػػ  م ػػرز مػػف خػػبلؿ مر يم ػػا الخاهللػػ  ألنراددػػا، كهػػد ظ ػػرت األدػػداؼ العلمانيػػ   -ج 
األكػػ اؿ  ئ ػػر الحر ػػ ،  ألكػػ اؿ المػػم أنكػػأم ا مػػف أاػػؿ مع لػػ لحر ػػ  نػػم  مػػف خػػبلؿ مؤ  ػػ  ا

  -حيث يبلحظ أن ا :

 ػا الخارايػ ، حيػث ملػـ اإلنػاث كالػذ كر معػان كدػـ مخملط  نم مع  رام ا الهللػيئي ، كرحبلم -
 ن ، نم أما ف  عيدة كلئمرات ُٖ-ُِ ن  كمف  فُِ-ٔ  ح ا   مف  ف نم نمرة همري

ني ػا  أكلػاع غيػر  ػكي ،  الئميػات لمػدري ات كممرينػات ي كنػكفطكيل ، كيخلع ني ا الئمي  ك 
(ُ)ي اإل بلمكمناهل  لمكايب المر ي  

 

ادـ نػػػػػم إهامػػػػػ  الدكلػػػػػ  العلمانيػػػػػ   ػػػػػمؤ  ػػػػػ  دػػػػػك إهػػػػػداد ايػػػػػؿ يدػػػػػدؼ المر يػػػػػ  نػػػػػم دػػػػػذة ال -
(ِ)الديميراطي .

  

ي   غػػػزة اإل ػػػبلمالمعلػػػيـ مػػػف أدػػػـ ك ػػػالؿ المػػػأثير كنكػػػر الثيانػػػ ، لػػػذا هنػػػدما أنكػػػلت الاامعػػػ   -د 
مكػػرنا، يكػػير إلػػذ ملػػمكف م مػػ  الاامعػػ  كالػػدكر الػػذم  ػػملع ب نػػم  كحملػػت ا ػػمان إ ػػبلميان 

م، كمنييمب مف ركا ب االحمبلؿ كالاادلي ،  ينمػا  ػعت حر ػ  إهادة أ لم  الماممع الئل طين
نػػم  إلػػذ هلمنػػ  الاامعػػ ،  ػػكاء ه ػػر لػػغط ا الكػػديد هلػػذ إدارة الاامعػػ   ل ػػم مغيػػر اال ػػـ 

ي ، أك مطال م ػػا   ػػدـ ال ػػكر الئاهللػػؿ  ػػيف الطػػبلب اإل ػػبلمإلػػذ "اامعػػ  غػػزة" كمحػػذؼ  لمػػ  
 عض العناهللر الي ػاري  كالم ػيحي  لعلمنػ   كالطال ات لنكر االخمبلط، أك همل ا هلذ إدخاؿ

ي ، ك ػػذلؾ الملػػييؽ المػػالم هلػػذ الاامعػػ ، حيػػث  انػػت مكازنم ػػا أهػػؿ مػػف اإل ػػبلمالاامعػػ  
  (ّ)مكازنات الاامعات األخرل.

إف ال يا   المػم ام عم ػا نػم  هنػدما انئػردت  ال ػلط  داخػؿ المؤ  ػات المعلميػ  الكطنيػ  نػم 
هلػػذ مػػا  كػػادده   طػػالمخمل اتاامعػػالكر كنكلػػذ أخبلنيػػ . ك اللػػئ  كاليطػػاع مػػف اخػػمبلط ك ػػئ

 أكردناة. 

 ـ الاادلي   الم رج كال ئكر المم ازدادت مع هكدة أ ر  كادر نم  مف الخارج.م نم اليي -ق 

الئل ػػػطينم، هامػػػت هملػػػت نػػػم  هلػػػذ نكػػػر االنحػػػبلؿ الخليػػػم، كاالاممػػػاهم داخػػػؿ الماممػػػع  -ك 
دكر ال ػػينما مثػػؿ :  ػػينما النهللػػر ك ػػينما   مػػرميـ ك نػػاء  نػػممح ػػك   هلػػذ حر ػػ  ال ػػلط  ال

كالػذم يحػكم  ،الابلء نم غزة، ك ذلؾ هامت  مكييد ال ازينكدات، كمن ا  ازينك أريحا اللػخـ

                                                 

  .ُُٓ، ص(ِزدرات نم  كدـ يمدر كف مدري ان مخملطان نم ملحؽ رهـ )أك اؿ ك  ( انظر:ُ)
 .ّٖٓ، ات من اي  نم اليلي  الئل طيني ( نل طيف درا ِ)

، ُ( انظػػر: أحمػػد يا ػػيف كػػادد هلػػذ ههللػػر اإلنمئالػػ ، أحمػػد منهللػػكر، طّ) ، دار ا ػػف حػػـز ، الػػدار العر يػػ  للعلػػـك
 .ّٕٔ-ّٔٔ، . حر   المحرير نم ِّٔ ،ُُٔ-ُُٓ، ُُّ، َُٔـ، ََِّ-دػُِّْ يركت، ل ناف، 
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هللػػػال  مػػػف أ  ػػػر هللػػػاالت اليمػػػار نػػػم العػػػالـ، كهػػػد مػػػـ ا ػػػميداـ إحػػػدل الممػػػثبلت األمري يػػػات 
 (ُ)النمماحب.

معاهللػػػػر الػػػػذم ييػػػاـ محػػػػت رهايػػػػ              أمػػػا هػػػػف م راانػػػػات الئػػػف الػػػػرخيص   م راػػػػاف الػػػرهص ال
كالمػػم م ػػيطر هلي ػػا حر ػػ  نػػم  كأانػػدم ا،  ،كزارة الثيانػػ  الما عػػ  لل ػػلط  الئل ػػطيني   ػػراـ اهلل

كمػا دػك إال إلل ػاء كالمم مزهـ  أن ا اػزء مػف النلػاؿ الئل ػطينم لػد االحػمبلؿ الهللػ يكنم، 
 الي كد محيييب.ايؿ االنمئال ، كمعميـ الئ اد، كمحييؽ ما لـ ي مطع 

ي  كمحايم ا مف خبلؿ اللػغط هلػذ خط ػاء الم ػااد كميييػد اإل بلمالملييؽ هلذ الهللحكة  -ز 
حريام ـ نيما يمعلؽ  الكهظ كمحئيظ اليرآف نم الم ااد، كذلؾ  منع ـ مف الخطا   إذا انميدكا 
ف  يا ػػػ  اال م ػػػػبلـ كالدنيػػػػ  لبلحػػػػمبلؿ، نيػػػػد هػػػػامكا  منػػػع العديػػػػد مػػػػف العلمػػػػاء المخلهللػػػػيف مػػػػ

 الخاط   نم م ااد اللئ ، كمن ـ الكيخ حامد ال يماكم رليس را ط  هلماء نل طيف. 
ممػػا يػػػدلؿ هلػػػذ هلمانيػػ  حر ػػػ  نػػػم  مهللػػريحات مؤ  ػػػي ا كهادم ػػػا الػػذيف يع ػػػركف هػػػف رؤيػػػ    -ح 

حر ػػػ  هػػػم  كرغ م ػػػا نػػػم إهامػػػ  دكلػػػ  نل ػػػطيني  ديميراطيػػػ  يمعػػػايش ني ػػػا الي ػػػكد كالعػػػرب نػػػم 
  -: نل طيف، نذ ر من ا نماذج

 ػػك هػػبلء( كالػػذم  ػػاف يكػػغؿ منهللػػب رلػػيس الػػكزراء نػػم ردة هلػػذ  ػػؤاؿ أحمػػد هريػػع )أييػػكؿ  -
إف نكػػػػػػلت المحػػػػػػاكالت " ََِْ/ُ/ُِاريػػػػػػدة األيػػػػػػاـ  مػػػػػػاريخ كرد نػػػػػػم  ػػػػػػياؽ ميا لػػػػػػ  مػػػػػػع 

حػد دػذة الخيػارات ن ػرة أهاؿ: إف الخيارات  ثيػرة ك  ؟الئل طيني  كالدكلي  نم كهؼ  ناء الادار
 (ِ)"ـ.ُٗٔٗنم العاـ  كاحدة المم م نم ا نم الدكل  العلماني  ال

، كػيخو  "هللػحي  إننػم  نػت حئيػدى :  ييكؿ الراؿ الثانم نم حر   نم  هللبلح خلؼ "أ ك إيػاد" -
كأف أ ػػم م ػػلـ ال ييطػػع نريلػػ  إال أف ميػػكلم الط يعيػػ   انػػت محملنػػم هلػػذ أف أنلػػـ إلػػذ 

 كييهللد االنلماـ إلذ حر   نم . ،(ّ)ر ب اليكمي  العلماني "

كذلػػػؾ ألف  ،يػػػكؿ أيلػػػان : "إننػػػا حاكلنػػػا إهامػػػ  مػػػكازف مم ػػػاك  ػػػيف  انػػػ  الطكالػػػؼ الل نانيػػػ كي -
كألف الحر ػػ  الئل ػػطيني  دػػم حر ػػ    مهللػػلحمنا إهامػػ  هبلهػػات ح ػػن  مػػع  انػػ  األدػػالم أكالن 

 (ْ)."ني   هللكرة هاطع هلما

                                                 

 عنػكاف: اليلػي  الئل ػطيني  مػ س مماػددة، ه ػد الملػؾ  الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمػات كػ    هلػذ ( انظػر: ميػاؿُ)
 .ٖٔ/ُْٓـ،َََِيناير/-دػَُِْ، رملاف/ُْمحمكد، مال  ال ياف، ال ن  : 

 -دػػػُِْْ/ذك اليعػػدة/ِٗيػػ  ال يا ػػي ،  مػػاريخ( مهللػػريحات هللػػحئي  ألحمػػد هريػػع، نكػػرت نػػم اريػػدة األيػػاـ، اليكمِ)
 ، ال ن  الما ع . ِْٕٖالعدد ـ، ََِْ/ُ/ُِ

( نل ػػطينم  ػػبل دكيػػ ، هللػػبلح خلػػؼ، ليػػاءات مػػع ال امػػب الئرن ػػم أري ػػؾ ركلػػك، نيل ػػا إلػػذ العر يػػ  نهللػػير مػػركة، ّ)
 . ْٕ دكف رهـ ط ع ،  كر   ال اظم ، ال كيت،  دكف ماريخ نكر، 

 . َِٔ ، ( نل طينم  بل دكيْ)



 

َُُ 

 

نػات الػذم يػنص كييكؿ أيلان : "ننحف ال نػزاؿ أكنيػاء لمثلنػا أك لحلمنػا كنيػا لمع يػر يا ػر هر  -
 (ُ).هلذ مكحيد نل طيف نم دكل  هلماني  ديميراطي  ملـ الي كد كالم يحييف كالم لميف"

( مػع مالػ  نيكزكيػؾ، نػم حػديث هللػحئم لمحمػد ركػيد )م ػلكؿ العبلهػات الخارايػ  نػم نػم  -
نم  ياؽ حديثب هف دهـ الكاليات الممحدة ل ـ "إلنكاء دكل  هلماني  حديث   .َُٕٗ/ْ/َِ

   (ِ).مم امح  مع اميع الئل طينييف  كاء  انكا م لميف أـ م يحييف أـ ي كد"كمئمكح  ك 
رنعػػت حر ػػ  نػػم   كػػعار الدكلػػ  الئل ػػطيني  الديميراطيػػ ، كمػػف المعلػػـك أف الديميراطيػػ  دػػم  -

الكاػػب ال يا ػػم للعلمانيػػ ، نيػػد أليػػذ منػػدكب حر ػػ  نػػم  خطا ػػان  ا ػػـ الثػػكرة الئل ػػطيني  نػػم 
هامػ  إااء نيػب : "نحػف نيامػؿ اليػـك نػم  ػ يؿ ُٗٔٗ/ُلكعب العر م مؤممر اليادرة لنهللرة ا

.. نػػم يكف   ػػؿ طػػكالئ ـ... م ػػلمكف كي ػػكددكلػػ  نل ػػطيني  كديميراطيػػ  يعػػيش ني ػػا نل ػػطين
  (ّ).ماممع ديميراطم ميدمم"

 ػػػف هػػػكانيف مخالئػػػ  للكػػػريع ، نيػػػد هامػػػت حر ػػػ  نػػػم    ػػػف مامكهػػػ  مػػػف اليػػػكانيف كاألنظمػػػ    -ط 
د النظػػاـ الػػداخلم للحر ػػػ  هيك ػػات منظيميػػ  م ػػػدأ  المن يػػب كمنم ػػم  اإلهػػػداـ، الثكريػػ ، نيػػد حػػػد

 ي ، نعلذ   يؿ المثاؿ : اإل بلمكالمبلحظ ل ذة اليكانيف ياد أن ا مخالئ  لم ادئ الكريع  

( اإلهداـ هلذ الزكاج  طريي  كػرهي ، مػع هلػـ الممػزكج  ػ طبلف زكااػب ُِٕاهم رت المادة ) -
ي مػػب لػػب العيػػد كيكػػ د هليػػب، ي ػػمحؽ هيك ػػ  حػػ س مػػف كػػ ر إلػػذ   ػ ب زكاج  ػػا ؽ، كمػػف 

كدػػذا يعنػػم أف حر ػػ  نػػم  محظػػر زكاج الراػػؿ الع ػػ رم لػػدي ا مػػف امػػرأميف، كمرمػػب  .(ْ) ػػن 
 ي .اإل بلمهلذ ذلؾ هيك  ، كدذا مااكز ألح اـ األحكاؿ الكخهللي  الم ممدة مف الكريع  

 ػػػ  لئاهػػػؿ اللػػػكاط أك مػػػف ي ػػػاهد ( هلػػػذ الحػػػ س أك الئهللػػػؿ مػػػف الحر ِِّنهللػػػت المػػػادة ) -
هليب، كلـ محدد مدة الح س،  مػا لػـ مامػع  ػيف العيػك ميف معػان، أم أف ناهػؿ اللػكاط هػد م ييػب 

!!، أما الزنا نعيك مب الح س ال مزيد هف  م  أك ر، كدذا الم ادؿ نم اريممم الحر   هلكان 
هلػػذ الػػدهارة، نعيك مػػب ، أمػػا مػػف يحػػض اإل ػػبلـاللػػكاط كالزنػػا يمنػػاهض مػػع كػػدة العيك ػػ  نػػم 

                                                 

 .ِّّ( ال ا ؽ، ُ)

، مؤ  ػػػ  الدرا ػػػات الئل ػػػطيني ، ُ، امػػػع اػػػكرج خػػػكرم نهللػػػر اهلل، طَُٕٗ( الكثػػػالؽ الئل ػػػطيني  العر يػػػ  لعػػػاـ ِ)
. كانظر ا مخداـ مهللطل  العلمانيػ  أيلػان نػم كثييػ  رهػـ ِْٕ(،  َِٕ، كثيي  رهـ ) ُِٕٗ-دػُِّٗ يركت، 

(ُِْ ،)َّٔ . 

، مؤ  ػػػ  الدرا ػػػات الئل ػػػطيني ، ُ، امػػػع اػػػكرج خػػػكرم نهللػػػر اهلل، طُٗٔٗ يػػػ  لعػػػاـ ( الكثػػػالؽ الئل ػػػطيني  العر ّ)
 .ِّ(، ِٗ، كثيي  رهـ )َُٕٗ-دػُِّٗ يركت، 

( انظر: نم  مامكه  اليكانيف كاألنظم  الثكرة، إهداد مديري  اليلاء الثػكرم، الييػادة العامػ  ليػكات العاهللػئ ، )د. ْ)
 .ُٓ(، ُْٕٗـ: د. ف، 



 

ُُُ 

 

، نػم حػيف ناػد نئػس دػذا اليػانكف المم ػاكف نػم أدػـ اليلػايا المػم (ُ)الح س ل ن  هلػذ األهػؿ
نم هيك م ا، يكدد العيك   هلػذ مػف يمعامػؿ مػع ا ػات معاديػ  للحر ػ  كالثػكرة،  اإل بلـكدد 

  (ِ)مهللؿ إلذ اإلهداـ.

 ًا : منظم  التحرير الفمسطيني  )م.ت.ف( :ثاني
ظمػ  المحريػر الئل ػطيني  هلػذ أ ػػس هلمانيػ   ػكاء نػم أدػدان ا ال يا ػي  كمرمي ام ػػا ميػـك من

لمػػم مػػدخؿ نػػم همليػػػات المؤ  ػػامي  كاألن ػػار المحر ػػ  ل ػػػا، ككػػركط العلػػكي  ني ػػا، كاالهم ػػػارات ا
منظر لليلي   ك هلماني ، ؿ م مند إلذ منطليات  نالمنظم  ال معممد أم مراعي  ديني امخاذ اليرار، 

، (ّ)محػمبلن  ان  طيني  هلذ أن ا هلػي  كطنيػ ، كاألرض الميد ػ  ال معنػم ل ػا أ ثػر مػف  كن ػا كطنػالئل
   أم دكر نم المحريض هلذ ا اد األهداء.  ات الديني يلمكانليس 

العلمػػػانم هلػػػذ الثيانػػػ  ال يا ػػػي  لمنظمػػػ  المحريػػػر  كممػػػا يػػػدلؿ هلػػػذ ذلػػػؾ ديمنػػػ  الخطػػػاب
الئل طينم نم  ؿ الذم مـ م نيب  اإلاماع نم المالس الكطنمالئل طيني  ما ااء نم إهبلف اال ميبل

للدكلػ  الئل ػطيني  الم ػمي لي   مم نػذ نظػاـ  هلمانيػان  ـ. نيد هللاغ اإلهبلف مئ كمػان ُٖٖٗمكريف ثانم 
العامػ  هلػذ أ ػاس العػرؽ أك الػديف أك  هلذ أ اس هػدـ الممييػز نػم الحيػكؽ ديميراطم  رلمانم ييكـ

، نػبل ياػب أف م ػكف اإل ػبلـأمػا نػم ،   يادة اليانكف كاليلاء الم ػميؿ مفاللكف، نم ظؿ د مكر يؤ 
 دم الحا م .  ي اإل بلمالكريع   ياب أف م كف الدكل  محايدة نيما يمعلؽ  الديف، ك

 الفمسطيني  :منظم  التحرير  السمات العمماني  في ثداف 
خطػػاب المنظمػػات ال يا ػػي  ك   ػػيطرة اللغػػ  العلمانيػػ  هلػػذ خطػػاب منظمػػ  المحريػػر الئل ػػطيني ، -ٔ

اإلخ اريػػػػ ،  المػػػػم كػػػػ لم ا كهلػػػػذ المنكػػػػكرات كاإلهللػػػػدارات )الماػػػػبلت، كالمنكػػػػكرات، كالر ػػػػالؿ
 كالهللحؼ، كال مب، كالملهلليات،..( الما ع  ل ا.

 ديمنػػت اللغػػ  كاألن ػػار العلمانيػػ  هلػػذ نياكػػات كهػػرارات مخملػػؼ اامماهػػات المالػػس الػػكطنم -ٕ

 الئل طينم كلانمب المنئيذي .

االحػمبلؿ، كمنالػؿ  منظم  المحرير الئل طيني  نئ  ا  حر   محػرر كطنػم، منالػؿ لػد تهدم -ٖ
م ػػمادي  نػػم ذلػػؾ الػػدهـ  مػػف أاػػؿ  نػػاء دكلػػ  نل ػػطيني  م ػػميل  ط يػػا ليػػرارات الكػػرهي  الدكليػػ 

كالدكؿ االكػمرا ي  كدكؿ هػدـ االنحيػاز،  )ال يا م كالد لكما م كالمادم( مف االمحاد ال كنييمم
 ان دينيػ ان م الذم يعم ػر محريػر نل ػطيف كاا ػاإل بلمميديـ اليلي  الئل طيني  نم إطاردا  دالن مف 

                                                 

  .ُٓكه  اليكانيف كاألنظم  الثكرة، ( انظر: نم  مامُ)
 .ٕٕ-ٕٓ/ِ، ( انظر: حر   المحرير نم ِ)

  . ِْ، يكف كنل طيف( انظر: العلمانّ)



 

ُُِ 

 

 اهم ػػار أف أرض نل ػػطيف أرض كهػػؼ إ ػػبلمم ياػػب  نػػم األ ػػاس ه ػػؿ أف ي ػػكف كاا ػػان كطنيػػان 
 هلذ الكعكب الم لم  رنع راي  الا اد لمحريردا.

 الي كؿ  مي يـ نل طيف إلذ دكلميف. -ٗ

 ي .اإل بلمذ ال اح  الثياني  مف خبلؿ همع ا للحر ات هل اإل بلـمنع ديمن   -٘
(ُ)منظم  المحرير المعميدات كالممار ات الديني  لؤلنراد. مرؾ -ٙ

 

كمنطليات هلماني ، كمثاؿ هلذ ذلؾ  ر ـ دي لي  المؤ  ات ك يا ام ا  ؿ كاليكانيف هلذ أ س -7
ثا ػػػ  الحػػػرب هلػػػذ مػػػادة، معم ػػػر  م َُْمكػػػركع هػػػانكف العيك ػػػات الئل ػػػطينم الػػػذم يم ػػػكف مػػػف 

الكريع  الر اني ، ن ك يحمؿ نم  نػكدة مخالئػات كػرهي  خطيػرة معمػؿ هلػذ دػدـ اليػيـ كاألخػبلؽ 
ـ. مػف ًؽً  ػؿ المالػس ََِّكالركا ط االامماهي ، كالذم أهر   اليراءة األكلػذ نػم ني ػاف هػاـ 

 (. حر   نم المكريعم الئل طينم نم نمرة رلا   العلماني  الئل طيني  )

 ػػ ؽ ي ػػيف أف نهللػػالؿ منظمػػ  المحريػػر الئل ػػطيني  كخهللكهللػػان الئهللػػيؿ األ  ػػر ني ػػا  ػػؿ مػػا 
ك ػيف ال عػد الػذم  ،ميكـ هلػذ أ ػس كم ػادئ هلمانيػ  رغػـ محاكلػ  المػزج  ػيف ال عػد كالمكاػب العلمػانم

  ػػدؼ محييػػد  عػػض مػػف مؤيػػدي ا ك ػػذلؾ لمانػػب  للمكػػريع  المهللػػدر الػػرليس دػػك اإل ػػبلـييػػر  ػػأف 
لمنظمػػػ  المحريػػػر الئل ػػػطيني . ك ػػػػذلؾ  ماليػػػان  ي  المػػػم هػػػدمت دهمػػػان اإل ػػػبلم ر يػػػ ا ػػػمعداء الػػػدكؿ الع
ـ، نأهللػػػ   الخطػػػاب ُْٗٗي   عػػػد إنكػػػاء ال ػػػلط  الئل ػػػطيني  نػػػم العػػػاـ اإل ػػػبلملمنان ػػػ  الحر ػػػ  

الر ػمم لمنظمػػ  المحريػػر الئل ػػطيني  يحمػؿ ملػػاميف دينيػػ  كي ثػػر مػف االهم ػػاس مػػف ال ػػكر اليرآنيػػ  
مػػػػف اللانػػػػ  المنئيذيػػػػ  لمنظمػػػػ  المحريػػػػر هللػػػػادر  داـ لل  ػػػػمل  نػػػػم  يػػػػاف ر ػػػػممنناػػػػد أف أكؿ ا ػػػػمخ

 (ِ)ـ.ُٖٗٗالئل طيني   اف نم آذار مف هاـ 
حمػد ماػدالنم نػػم الال ػ  االنمماحيػ  إف الميثػاؽ الػكطنم الئل ػػطينم أييػكؿ كزيػر العمػؿ د. 

هلمانم، دذا إلػان  محدث هف دكل  ديميراطي  هلماني ، ككثيي  اال ميبلؿ إلذ حد   ير ذات طا ع 
لليػػانكف الئل ػػطينم األ ا ػػم الػػذم نيػػب مػػا يكػػير إلػػذ أف الدكلػػ  الئل ػػطيني  الم ػػمي لي  لي ػػت دكلػػ  

  (ّ)ديني .
                                                 

 عنػكاف: العلمانيػ  نػم الثيانػ  ال يا ػي  الئل ػطيني ، اميػؿ  الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمات ك    هلذ مياؿ( انظر: ُ)
ـ، َُُِ/ّ/ُِ، مػػػػػػػاريخ االهم ػػػػػػػاسََِٔ/َْ/ُُيخ مػػػػػػػار  منكػػػػػػػكر هلػػػػػػػذ كػػػػػػػ    نل ػػػػػػػطيف للحػػػػػػػكار، دػػػػػػػبلؿ،

www.paldf.net/forum/index.php 

الم ػػل  كال حػػث هػػف الدكلػػ ، يزيػػد هللػػاي ،  نيػػبلن هػػف ال ئػػاح، العلمانيػػ  نػػم الثيانػػ  ال يا ػػي  الئل ػػطيني ( انظػػر: ِ)
 .ِٓٔ، ُٕٗٗالئل طيني ، كاكنطف، دم.  م. دار نكر اامع  أك  ئكرد،  مؤ    الدرا ات

 ،مػؤممر العلمانيػ  كالنظػاـ ال يا ػم الئل ػطينم عنػكاف:  الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمػات كػ    هلػذ ميػاؿانظػر: ( ّ)
، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ََِٗ/ُِ/ِّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد اليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر هلػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ مكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ك نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ،هػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنم نػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس

  www.midadulqalam.infoـ،َُُِ/ّ/ُِاالهم اس



 

ُُّ 

 

 .في التعايش مع التيارات العمماني   اإلس مالمطمب الثاني : حكم 
 ػػػيف كم، (ُ)هػػػف لػػػكا ط العبلهػػػات اإلن ػػػاني  هنػػػد الم ػػػلميف ماػػػاة العلمػػػانييف  ػػػ ؽ الحػػػديث

كاػػكب الحػػذر مػػف المعامػػؿ مع ػػـ، م ػػمدليف   ػػبلـ ال ػػلؼ الهللػػال  نػػم المحػػذير مػػف ماال ػػ   األدلػػ  
العلمانييف كال عد هػن ـ،  دارً  كاكبى   األدل  اء إلي ـ، كمكديددـ نم ذلؾ. نم يفأدؿ ال دع، كاإلهللغ

ل ػػ  م ػػكف نػػبل ماػػكز ماال ػػم ـ، كال المحػػدث مع ػػـ إال نػػم حػػاؿ دهػػكم ـ كالنهللػػ  ل ػػـ، كدػػذة الماا
 ألدؿ العلـ كأهللحاب الحا .

ا ػم انم ـ  أح امػب كحػدكدة، ف  عػدال ـ للػديف ك نيكف  ما   ؽ نم دذا ال حث معركنك نالعلما
ثارة الك  ات حكل ـ، ك عي ـ إلكاه  الئكاحش الػؿ  ػيف كالرذ كالم  ـ كال خري  مف الممم  يف  ب، كا 

، كمحار   ػػػ  الحكػػػم  كالئلػػػيل ، كالحػػػدكد الكػػػرهي ، الم ػػػلميف  ال ػػػ ر، كالم ػػػرج، كاالخػػػمبلط المحػػػـر
اؽ كال ئػػػار كاإلهاػػػاب  مػػػن ا ـ نػػػم الحيػػػاة  كمحاكلػػػ  كاال ػػػم ان   ال ػػػنف،  مػػػا يعرنػػػكف  حػػػب الئ لػػػ

 ميليددـ.

للحيػاة،  اإل ػبلـكمػن ج  ،ف نػم الحيػاةم يف المئاره   يف من ج العلمػانييهلذ ما   ؽ ي  ناءن ك 
 . (ِ)  كال  المدادن من ااف ال يم ف أف يلمييا، ال  المهللالح

نػم المعػايش مػع الميػارات العلمانيػ ،  اإل ػبلـ مكلػي  ح ػـ   ػميـك ال احثػ نم دػذا المطلػب 
مػػف خػػبلؿ النظػػػر إلػػذ مظػػػادر كاكانػػب دػػػذا المعػػايش المػػم يم ػػػف أف مكاػػد أك يئرلػػػ ا الكاهػػع  ػػػيف 

يش العلمانيػػ  كالعلمانيػػ ، مػػف معػػايش ااممػػاهم كمعػػايش  يا ػػم، كمػػف ثػػـ درا ػػ  حالػػ  معػػا اإل ػػبلـ
 نم نل طيف، ك ياف أح اـ دذا المعايش. اإل بلـك 

 ي مع أفراد التيارات العمماني  :في التعايش االجتماع اإلس مأ اًل : حكم 
ي   يكير إلذ انمماء العديد مػف أنراددػا إلػذ األحػزاب العلمانيػ ، اإل بلمإف كاهع الماممعات 

كأن ػا أنلػؿ  ،ف مػف أال ػا، معميػديف أف ني ػا ح ػؿ الناػاةكداهيف إلي ػا كميػاملي ،نيف انم ا  ـ ل امعل
الطػػرؽ للكهللػػكؿ لآلمػػاؿ كالناػػاح كالطمػػكح، نناػػد أف ال يػػت الكاحػػد نيػػب حامػػؿ الئ ػػر العلمػػانم، كنيػػب 
الم لـ حامؿ الئ ر الكمكلم للديف نم اميع كلكف الحياة، نالمعايش مع العلمانيػ  كاهػع ملمػكس نػم 

 ي .اإل بلمالماممعات 

                                                 

 مف دذا ال حث. ٕٔ-ُٕ( انظر:ُ)

 .ْٓ/ ُنم الكريع ،  ( المكاالة كالمعاداةِ)



 

ُُْ 

 

ينا ح ـ اللذاف  ٌ ك  (ُ)معايش مع أم اع العلماني ، كخهللكهللان الي ـ الثانم، كالثالث من ـكدذا ال
مػػف الػػديف، دػػك نئ ػػب  نػػي ـ، كدػػـ هػػكاـ أم ػػاع العلمانيػػ ، أك مػػف اهميػػد أف للعلمانيػػ  أ ا ػػان  اإل ػػبلـ

ذ نم  يل  يغلب هل حيث هاش ر كؿ اهلل   نم م  ، المعايش مع الاادلي  المم هايك ا الن م 
كطغيػاف اليػكم هلػذ اللػعيؼ، ك   ،   ان ا ممار   الرذيل  مف  غاء ككػرب خمػر كارم ػاب للئػكاحش

 كا  اءة الاكار.  ، كميطيع األرحاـ  ، كاأل يض هلذ األ كد  ، معالم العر م هلذ العامم

يمعػػاكف مع ػػـ نػػم   ، كييػػكـ  ػػدكر ااممػػاهم نعػػاؿ ،  لؼ هكمػػبمػػع دػػذا  لػػب يمػػ  هػايش الن ػػم 
 (ِ) ر كالخير، كمع دذا  اف يهللدع  الدهكة إلم اهلل.أمكر ال

إف الم لـ الذم ا مبلة اهلل  لركرة المعايش مع أم اع العلماني ،  كاء  اف أحد أنراد أ رمب، 
أك مديرة أك زميلب نم العمؿ، أك اارة نم الم  ف إلذ غير ذلؾ مف أنكاع المعايش،هليب أف يمأ ذ 

لئ ـ  األخبلؽ الئالل ، كالمعامل  الح ن ، كح ف اهع،  أف ي م المعامؿ مع دذا الك ن  الن م 
المعاكرة، كرهاي  الاكار، كالمكار    المكاهر اإلن اني  نم ال ر كالرحم  كاإلح اف، كدم أمكر 
يكمي  ح ا   كذات مأثير نئ م   ير نم مرغيب هكاـ حاملم الئ ر العلمانم، للعكدة إلم م نم 

ح اف اليكؿ  رغ   نم الكمكلم. نمياـ ال اإل بلـ دهكة يحماج إلذ الليف كالمبلطئ ، كمخير األلئاظ كا 
اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِبالِحْكَمِ  َ الَمْ ِعَظِ  الَحَسَنِ  :  هاؿ معالذ، اإل بلـا ممال  اليلكب إلذ 

 ْن َسِبيِمِو َ ُىَ  َأْعَمُم ِبالُمْيَتِدينَ َ َجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُىَ  َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ عَ 
َيا َأُيَيا النَِّبُي َجاِىِد الُكفَّاَر هاؿ معالذ :  ،(ّ)الكدة ـأما مياـ اليماؿ ن ك ميا (ُِٓالنحؿ : )

َ الُمَناِفِديَن َ اْغُمْظ َعَمْيِيْم َ َمْاَ اُىْم َجَينَُّم َ ِبْئَا الَمِ يرُ 
 
  : الملحريـ(ٗ). 

ياػػػب أال ين ػػػينا كااػػػب اإلن ػػػار  معاكػػػان  ان كاهعػػػدػػػذا المعػػػايش االاممػػػاهم المئػػػركض ك ل ػػػف 
معريػػ  الئ ػػر العلمػػانم، ك يػػاف ه حػػب كنلػػ  هللػػلمب  أهػػداء  العلمػػاء كالػػدهاةهلػػي ـ، لػػذا يمكاػػب هلػػذ 

م ػيف ل ػؿ م ػلـ هػكرة دػذا الميػار الػذم يعمػؿ هلػذ ف، لياألم   ك ذلؾ مكلػي  منازهمػب ألهللػكؿ الػدي
هف طريؽ ا م عاد أم مدخؿ للديف نم الكلكف الحياة العام ،  .كا  عاددـ هف دين ـ ،ميفخداع الم ل

كحهللرة نم الاانب الكخهللم للئرد كاخمزاؿ الديف نم  عض الكعالر المع دي   نالي كؿ  المعايش مع 
يعنػػم م نػػم اإللحػػاد، الػػذم يػػؤدم إلػػذ ماممػػع ال يػػؤمف  ػػاهلل الكاحػػد  ،العلمانيػػ   ػػدكف  كػػؼ حيييم ػػا

                                                 

 مف دذا ال حث. َُُ-ََُ: هللئح  ( انظرُ)

، منكػكر   عنػكاف: نمػاذج المعػايش مػع اآلخػر، هلػم امعػ  الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمػات ك    هلذ ( انظر: مياؿِ)
ـ. َُُِ/ٔ/ِِاالهم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ ََُِ/ُِ/ْ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ مكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة األدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ، 

http://www.ahram.org.eg 

 .ُُٗظر: الحد الئاهللؿ  يف االيماف كال ئر، ( انّ)



 

ُُٓ 

 

ألحػػد، كال يػػؤمف  ػػاليـك اآلخػػر، كمػػا نيػػب مػػف الثػػكاب كالعيػػاب، كال يػػؤمف  ػػديف، ماممػػع غايمػػب ممػػع ا
(ُ)الحياة كملذام ا.

  

نين غم هلذ الم ػلـ أف ال يخػالط أم ػاع العلمانيػ   ألن ػـ أدػؿ  ػدع  كناػكر كالمعاهللػم، إال 
، كػػالنان مػػا دػػـ نيػػب  كذلػػؾ ،  ػػأف ي ػػكف من ػػران لظلم ػػـ، ماهمػػان ل ػػـ هلػػذ كاػػب يلمػػـز نيػػب أمػػر الن ػػم 

ػٍدًرُم  ، هف أى م(ِ) ح ب اإلم اف َمةْن رََأى ِمةْنُكْم "يىييػكؿي :  اؿ :  ىػًمٍعتي رى يػكؿى الللػًب هىػ  ىًعيدو اٍلخي
يَمانِ ُمْنَكرًا َفْمُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِمَساِنِو َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَدْمِبِو َ َلِلَك أَ     (ّ)."ْضَعُف اإلِْ

دػـ نػػم حيػػث ي ػيف أف أهػكاؿ العلمػػاء كآراءى  كلئلمػاـ ا ػف ميميػػ   ػبلـ هػػيـ نػم داػر أدػػؿ ال ػدع
دذة الم أل  م نذ هلذ دذا األهللؿ الكرهم : رهاي  المهللال  الكرهي  .  حيث مخلع م أل  دار 

ـ  نػػػ ذا  انػػػت الغل ػػػ  ك ثػػػرم  ،كلػػػعئ ـ كهلػػػم ـ ،ال ػػػدع للنظػػػر نػػػم حػػػاؿ ال ػػػااريف مػػػف حيػػػث هػػػكم ـ
ف  انػػػت اليػػػكة كال ثػػػرة  كالظ ػػكر ألدػػػؿ ال ػػػن   انػػت مكػػػركهي  داػػػر الم مػػدع هالمػػػ  هلػػػذ أهللػػل ا، كا 
للم مده ،  حيث ال يرمدع الم مدع كال غيرة  ال ار كال يحهللؿ الميهللكد الكرهم مف ال ار، نحين ا 

نما ي لؾ مع الم مدع م لؾ المأليؼ، خكي  زيادة ا (ْ)لكر.ال يكرع ال ار، كا 
   

 مػدع نػم دػذا العهللػر؟  ننػكرد نمػكل المعاهللريف نم دار كمياطع  الم كنماكل أما مف  بلـً 
كرلػػػيس ديلػػػ    ػػػار العلمػػػاء كرلػػػيس إدارة ال حػػػكث العلميػػػ   العر يػػػ  ال ػػػعكدي  مئمػػػم هػػػاـ الممل ػػػ -

ميامػػات المػػؤمف ينظػػر نػػم دػػذة ال ػػف ه ػػد اهلل  ػػف  ػػاز حيػػث ييػػكؿ : "العبلمػػ  ه ػػد العزيػػز  -كاإلنمػػاء
 نظػػر اإليمػػاف كالكػػرع كالماػػرد مػػف ال ػػكل، نػػ ذا  ػػاف داػػرة للم مػػدع ك عػػدة هنػػب ال يمرمػػب هليػػب كػػر 
أهظـ  نػ ف داػرة حػؽ، كأهػؿ أحكالػب أف ي ػكف  ػن ، كد ػذا داػر مػف أهلػف المعاهللػم كأظ ردػا أهػؿ 

ركػ اددـ إلػذ أحكالب أنب  ن ، أما إف  اف هدـ ال ار أهللل   ألنػب يػرل أف دهػكة دػؤالء الم مػدهيف كا 
ال ن  كمعليم ـ ما أكاب اهلل هلي ـ يؤثر ني ـ كيزيددـ ددل، نبل يعاؿ نػم ال اػر، كل ػف ي غلػ ـ 

 ػ حانب، ل ػف ي ػكف  غلػب لل ئػار أكػد، مػع دهػكم ـ إلػذ اهلل ك نم اهلل  ما يػ غض ال ػانر كالعهللػاة، 
مػػب إف  انػػت  اميػػع األدلػػ  الكػػرهي   كيػػ غض الم مػػدع هلػػذ هػػدر  ده كالحػػرص هلػػذ دػػدايم ـ همػػبلن 

يمانػب، ك   ػذلؾ يعلػـ أف غير م ئرة، كالعاهللم هلذ هدر معهلليمب، كيح ب نم اهلل هلػذ هػدر إ ػبلمب كا 
 ال ار نيب مئهلليؿ.

                                                 

 .َْٓ/ُمن ا،  اإل بلـ( انظر: العلماني  كمكهؼ ُ)

 .َّٖ، اإل بلـ( انظر: الكالء كال راء نم ِ)

 .ٖٖٔ(، ُٕٕ( أخراب م لـ،  ماب اإليماف،  اب  ياف  كف الن م هف المن ر مف اإليماف، حديث )ّ)

 .َِٔ/ِٖ( انظر: مامكه  الئماكل،ْ)



 

ُُٔ 

 

دار هكمنا  كالخبلهلل  : أف األرا  كاألكلذ النظر إلذ المهلللح  الكرهي  نم ذلؾ  ألنب 
 عػػب  ػػف مالػػؾ كهللػػاح يب ي ، ن اػػر اإل ػػبلمكمػػرؾ آخػػريف لػػـ ي اػػردـ، مراهػػاة للمهللػػلح  الكػػرهي  

رلػم اهلل هػن ـ لمػا مخلئػكا هػف غػزكة م ػكؾ  غيػػر هػذر، داػردـ خم ػيف ليلػ ، حمػذ مػا كا نمػػاب اهلل 
هلي ـ، كلـ ي ار ه د اهلل  ػف أ ػم  ػف  ػلكؿ كاماهػ  مػف المم مػيف  النئػاؽ  أل ػ اب كػرهي  دهػت 

 إلذ ذلؾ.

ؾ، نػػ ف اهملػػت ال اػػر نػػالمؤمف ينظػػر نػػم األهللػػل ، ... ك يراهػػم المهللػػلح  العامػػ  نػػم ذلػػ
ف اهملػت المهللػلح  الكػرهي  اال ػممرار نػم دهػكم ـ إلػذ اهلل هػز كاػؿ كهػدـ داػردـ نعػؿ  داػر، كا 

  (ُ)." ذلؾ، مراهاة ل ديب 
 

  التحالف مع األح اب العمماني  :في التعايش السياسي  اإلس مثانيًا : حكم 
انم مف دذا ال حث م يف هرل ا نم الئهللؿ الث  ؽ إف لكا ط العبلهات اإلن اني  المم 
لؤلحياد كال غلاء  معايش ال يا م  نالعلماني  مثاره أف الييـ العلماني  ال يم ف أف م اهد هلذ ال

 كالمهللادـ، م غض الديف كمعمؿ هلذ إنكاؿ أم نمكذج إ بلمم.

لػػػذا نم ػػػأل  المعػػػايش ال يا ػػػم مػػػع األحػػػزاب العلمانيػػػ ، ال ػػػد أف مخلػػػع لئيػػػب المكازنػػػ   ػػػيف 
المئا ػػػػػد، نل ػػػػػؿ حالػػػػػ  كل ػػػػػؿ ماممػػػػػع خهللكهللػػػػػيمب،  مػػػػػا أف ل ػػػػػؿ مرحلػػػػػ  نػػػػػم الػػػػػدهكة المهللػػػػػال  ك 

خهللكهلليم ا، ناألهللؿ نم الكرع الاكاز نم حاؿ المعاكف كالمحالؼ هلذ ال ر كالميكل، أما نم حػاؿ 
اإلثـ كالعدكاف نبل ياكز، كمف المعلكـ هدكاف العلماني  للديف، لذا ناألهللؿ محريـ المعاكف مع اللذيف 

 ـ اكاز المعايش ال يا م كالمحالؼ مع األحزاب العلماني .ظلمكا كهد

إال أنػػب نػػم  عػػض األحيػػاف يخػػرج هػػف األهللػػؿ الهم ػػارات كػػرهي   ػػأف ي ػػكف المحػػالؼ هلػػذ 
مػف أاػؿ محار ػ   ييف كالميػارات العلمانيػ ،  محػالؼو اإل ػبلمأمر مكركع، كنيػب مهللػلح  مكػمر    ػيف 

ك ػػذلؾ المحػػالؼ مػػف أاػػؿ إ ػػياط ح ػػـ طاغيػػ ، أك منػػع هػػدك احمػػؿ الػػ بلد، أك يريػػد ا ػػم اح  الػػ بلد، 
(ِ)كاهمماؿ  يف أ ناء الماممع الكاحد. ،حدكث حرب أدلي 

  

                                                 

امكع نماكل العبلم  ه ػد العزيػز  ػف ه ػد اهلل  ػف  ػاز، أكػرؼ هلػذ امعػب كط اهمػب محمػد  ػف  ػعد الكػكيعر، ( مُ)
 . ِّْ/ٗ دكف ماريخ نكر،  دكف  لد نكر، ،  دكف دار نكر، ِط

م، محمػػد هػػزت هللػػال  هنينػػم، ر ػػال  ماا ػػمير نػػم الئيػػب اإل ػػبلم( انظػػر: أح ػػاـ المحػػالؼ ال يا ػػم نػػم الئيػػب ِ)
 .ٖٕ-َٕـ، ََِٖ-دػُِْٗالدرا ات العليا نم اامع  النااح الكطني  نم نا لس، نل طيف،  ي   ل كالمكريع



 

ُُٕ 

 

م ال يملؾ م ما  اف نم مرحل  اللعؼ اإل بلمإف االمااة ييكؿ الكيخ هللبلح الهللاكم : "
عنػذ دػذا أف يمحالؼ مع االماادات العالماني ، هلػذ إهامػ   ػديؿ  يا ػم ي كنػكف نيػب كػر اء، ألف م

كالاادليػ ، كدػذا الػذم ال  ػ يؿ إليػب  اإل ػبلـكخلػيط مػف  ،إهام  نظاـ للح ـ مزيج مف الحؽ كال اطؿ
إال محت مطارؽ اللركرات الملال ،  أف م دأ المكاا    الئعؿ، كياد الم لمكف أنئ  ـ نم مأزؽ : 

مػػا ه ػػكؿ دػػذا العػػرض. دنػػا مػػأمم أح ػػا ـ اللػػركرة كالمػػم إمػػا أف م ػػاد خلػػراؤدـ كم مأهللػػؿ كػػأنم ـ كا 
مايػػػػز ل ػػػػػـ  عػػػػد ذلػػػػػؾ أف ين ػػػػػذكا إلػػػػي ـ ه ػػػػػددـ هلػػػػذ  ػػػػػكاء، كأف يعػػػػػكدكا أدراا ػػػػـ إلػػػػػذ المئاهللػػػػػل  

 (ُ).كالا اد"

 ان أك يػػػدنع مئ ػػػدة محييػػػ  ي ػػػكف م احػػػ ،نالمحػػػالؼ هلػػػذ أمػػػر مكػػػركع يالػػػب مهللػػػلح  ميدمػػػ 
دهكة إلػذ اهلل،  النظر لمدل ال ػب لمهللػلح  أك دنعػب لمئ ػدة، ك كػرط أف ال ي ػدد حريػ  العمػؿ نػم الػ

 ميييددا. ان كال يئرض كركط

ملػـز يلػر  الم ػلميف، أك  أمػا إذا  ػاف المحػالؼ هلػذ أمػر غيػر مكػركع، أك  ػاف نيػب كػرطه 
نم حري  الدهكة إلذ اهلل إلهام  الديف، ن ك محالؼ غير االز كرهان، نػالح ـ نػم المحػالؼ يػدكر مػع 

 (ِ)المهلللح  الكرهي .

خلػاهب لئيػب المكازنػات لذلؾ يمكاب الحذر مف المحالؼ  مع دذة الميارات، كدرا ػمب ايػدان كا 
هماؿ النظر نم المهللال  كالمئا د المم مأمم مف كرالب، ناألمر يمعلػؽ  م ػمي ؿ  ، اإل ػبلـالكرهي  كا 

ي  مػع غيردػا مػف االماادػات األخػرل إف  ػاف هلػذ ماػرد إزالػ  ال اطػؿ اإل ػبلمألف" محالؼ الحر ػ  
إلػػػذ اهلل يلػػػعب حيػػػث يكػػػاء، أم أف ينم ػػػم دػػػذا المحػػػالؼ   ػػػيكط  هلػػػذ أف ي ػػػكف األمػػػر  عػػػد ذلػػػؾ

كي عذ  ؿ نريؽ  عد ذلؾ مػف خػبلؿ ك ػاللب إلػذ إهامػ  النمػكذج الػذم يريػد نػبل  ػأس   ػذا  ،الطاغي 
ي  لػػدي ا مػػف الك ػػالؿ كال ػػرامج مػػا يغلػػب معػػب هلػػذ ظن ػػا اإل ػػبلمالمحػػالؼ كػػريط  أف م ػػكف الحر ػػ  

ي ، أك أف ي كف ال ديؿ اليادـ هم حال  نكؿ اإل بلمـ كا معادة ال كي  أن ا هادرة هلذ المم يف لئل بل

                                                 

دػػػػ ُُّْ، ،  ػػػدكف  لػػػد نكػػػر، اإلهػػػبلـ الػػػدكلمُي ، هللػػػبلح الهللػػػاكم طاإل ػػػبلم( المعدديػػػ  ال يا ػػػي  نػػػم الدكلػػػ  ُ)
 . ُِْـ ،ُِٗٗػ

، دار ُي ، محمػػد أحمػػد الراكػػد، طإل ػػبلما( انظػػر: أهللػػكؿ اإلنمػػاء كاالام ػػاد المط ييػػم نػػم نظريػػات نيػػب الػػدهكة ِ)
ي ، اإل ػبلم، المعددي  ال يا ي  نػم الدكلػ  ِِٕ/ْـ، ََِِ-دػُِّْالمحراب لمف  ل ل  إحياء نيب الدهكة،

-ُِـ، ُٖٖٗ-دػَُْٖ، دار ال بلـ، مهللر، ِ، محمد منير الل اف،طاإل بلـ، المحالؼ ال يا م نم ُُْ
ُْ. 



 

ُُٖ 

 

أهػػػؿ  ػػػكءا مػػػف ال اطػػػؿ اليػػػالـ حمػػػذ ي ػػػكف لمثػػػؿ دػػػذا  اإل ػػػبلـم نػػػم إهػػػرار الح ػػػـ  اإل ػػػبلماالماػػػاة 
 (ُ)المحالؼ ما ي ررة، أما مارد ا م داؿ  اطؿ   اطؿ دكف نالدة محددة ن ك ه ث ال طالؿ محمب.

ي ،   ػا ك ػاليرارات المػم اإل ػبلمة دي  هلػذ زيػادة ثيػ  الياهػاإل بلمالييادة  ما ال د أف معمؿ 
مف حيثيػات المحالئػات  ان ممخذدا كأن ا مراع ني ا إلذ هاهدة المكازن   يف المهللال  كالمئا د، كأف  ثير 

ل  كالمكاهؼ مف الميارات العلماني ، ال يم ف إكاه  مبل  ام ا كحيثيام ا، ألف العمؿ الدهكم نم مرح
                                                                                            (ِ)يحماج إلذ ال ري  لمنا  خططب.

يم ػػف المعػػايش ال يا ػػم كالعمػػؿ المكػػمرؾ هلػػذ أمػػر اػػالز كػػرهان مػػع األحػػزاب  الخ  ةة  :
د  المم يف للم لميف. أما إف  اف المحالؼ ي ، لمحييؽ مهللال  معك اإل بلمالعلماني  ه ؿ إهام  الدكل  

مع العلماني  مكركطان  أف منميؿ ال لط  ه ر االنمخا ات، نالعلماني  دالمان ما ملػغط  نػم محالئام ػا 
لبلحم اـ إلذ رأم الكعب هف طريؽ االنمخا ات الديميراطي ، لذا ال د مف  ياف ح ـ الكرع نم ه كؿ 

لؤلغل يػػ ، نػػالح ـ دنػػا يخملػػؼ  ػػاخمبلؼ  نيػػب الخيػػاري  رؾي مىػػا ػػم يي إلياػػاد  ػػديؿ  ي  المحػػالؼ مػػع الغيػػر
  -حاؿ الماممع :

 االحم اـ إلػذ هللػناديؽ االنمخا ػات، نػاألمر يراػع دنػا إلػذ مػا  ان مكركط المكمرؾي  إذا  اف العمؿي  -
 مػ ن منػاخ أ ثػر مبلءمف المم يف لئل بلـ كنكزة، أك يم ػف للنمػالج أف مػأمم   بيغلب هلذ الظف ني

كمػػف المحػػا ـ إلػػذ هللػػناديؽ  ، الػػدهكة، نػػبل مػػانع دنػػا مػػف المكانيػػ  هلػػذ العمػػؿ المكػػمرؾللهللػػدع 
 االنمخا ات.

أما إف غلب هلذ الظف أف المحالؼ كالعمؿ المكمرؾ مع األحزاب العلمانيػ  ال ممحيػؽ مػف كرالػب  -
 مهلللح  كال مدرأ نيب مئ دة ن ك غير االز.

مانيػػػػ  ك الػػػػت نيػػػػب العل ،مػػػػف دين ػػػػا إذا  انػػػػت الماممعػػػػات هػػػػد ان ػػػػلختكالخبلهللػػػػ  : أنػػػػب "
ن نػػا يهللػػ   الي ػػكؿ  ،كأنرخػػت، أك  انػػت الديميراطيػػ  الميمرحػػ  مػػف اػػنس ديميراطيػػات العػػالـ الثالػػث

.... كيخلػع هلي ػا هناهػان مػف الكػرهي  ،   ذا االهمراح نكهػان مػف الماازنػ  ألنػب ي ػرس اللػبلل  اليادمػ
كم ػمطيع مكايػب اخميػار الكػعب نحػك مأييػد  ،كا ػع ي  ل ا هاهدة كػع ي  اإل بلمأما إف  انت الحر   

،  مػا ال ػد اإل بلـ، كاليدرة هلذ معري  ال اطؿ كمؤامرامب المم معمؿ هلذ دنع الكعب لرنض اإل بلـ
مف مأ د الحر   مػف نزادػ  الديميراطيػ ،  حيػث ال م ػكف الديميراطيػ  مزيئػ  غرلػ ا إلػئاء الكػرهي  

.....أمػػا نػػم حالػػ  العاػػز هػػف إهامػػ  ح ػػـ إ ػػبلمم،  ر الكػػعبهلػػذ خيػػار العلمانيػػ  كالػػزهـ أنػػب خيػػا
                                                 

 .ُْٗي ،إل بلما( المعددي  ال يا ي  نم الدكل  ُ)

، دار الػػػدهكة، ْممنيػػات، اا ػػـ  ػػف محمػػد اليا ػػيف، ط –كػػ  ات  –خػػكاف حيػػالؽ ( انظػػر: للػػدهاة نيػػط دهػػكة اإلِ)
 .ُِٓـ، َُٗٗ-دػَُُْال كيت، 



 

ُُٗ 

 

، يهللػادر حريػ  الػدهكة إلػذ اهلل كيػزج  الػدهاة ان ا ركميػ ان ك اف المحا ـ إلذ خيػار الكػعب  ػين م ح مػ
نػم ال ػاكف، كيػػأمم  ح ػـ نيػػب أهػؿ م ػػلط كيعطػم نػػرص أ  ػر للحريػػ  كللعمػؿ الػػدهكم، ن نػا الخيػػار 

يعاهػػب الػػدهاة إلػػذ اهلل  أكػػد أنػػكاع العػػذاب كالمن يػػؿ ك ػػيف نظػػاـ ي ػػكف  ػػيف نظػػاـ ي ػػم ي  الحريػػات ك 
يهللكف الحري  كالحيكؽ  ما  اف الحاؿ هندما دػاار الم ػلمكف مػف م ػ  إلػذ الح كػ ، نػػاألهللؿ دنػا 

كمعطيػػؿ المئا ػػد كميليل ػػػا كاحممػػاؿ المئ ػػدة المراكحػػػ   ،المهللػػال  كم ميل ػػػا يراػػع إلػػذ مػػػدل محييػػؽ
 (ُ).محهلليبلن للمهلللح  الرااح "

 سطين،  بيان أحكام ىلا التعايش :في فم اإلس مثالثًا : دراس  حال  تعايش العمماني    
حيػاة، يامػع  ػيف المعميػد الئا ػد الػذم أ ػلئنا  أما هف الذيف يحملكف الئ ػر العلمػانم مكػركعى 

محديدان ك   رؤ اء حر   نم  نم مناحم الحياة المخملئ ، مممثبلن  يانب ك يف ال لكؾ الكاهع الذم يمعلؽ 
الػػرليس يا ػػر هرنػػات، كالػػرليس محمػػكد ه ػػاس، كدػػذا لػػيس اػػرأة أك انملػػات نػػ ف هػػددان مػػف راػػاالت 

الذ ر، هد هللرح مف خبلؿ مؤلئات هدم ا أك خطا ات أهلن ا، نلبلن  آنئمالحر   نم ه د الرلي يف 
كالملػييؽ ي  اإل ػبلمهف  لكؾ ظادر هند مكلي ـ مياليد ال لط ، مف مبلحي  حمل  من اج الكريع  

هميػػادان اهلػي ـ، مػػا يئيػػد اليطػػع أك مػػا يئيػػد الظػػف ال أهػػؿ مػف ذلػػؾ، مػػف أن ػػـ يحملػػكف لػػكاء دػػذا الئ ػػر 
نم إذ أذ ر دذا كأنا  هللدد مكخيص حمل  الئ ر العلمانم نم  بلدنا ألممنذ أف ي ػكف هػد  ك لك ان، كا 

 .لرليس األكؿ  خير،  ما أممنذ أف يخمـ للرليس اآلخر  خير أيلان لخمـ 

كمف أاؿ أف ي ػكف المكػخيص دهييػان نيػد همػت  ػ اراء ميا لػ  مػع الكػيخ الػد مكر  ػلماف  ػف 
نل ػطيف. ميػرر مػف  –غػزة  –ي  اإل ػبلمنهللر الدايػ ، األ ػماذ الم ػاهد نػم الئيػب كأهللػكلب  الاامعػ  

 -خبلل ا ما يلم :
  ػػذا  أمػػا هػػف هػػادة دػػذا الئ ػػر كالكخهللػػيات المػػم ميػػكد مؤ  ػػات  لػػدنا كم ػػكس ملػػؾ المؤ  ػػات -ٔ

 الرؤ اء(.ما يظف  اليادة ال  ار ) ال ئر  الئ ر ن نب يظف ني ـ مف ا 
َ َمْن َيَتَ لَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيْم ِإنَّ اهلَل اَل كاألدل  نم ذلؾ مف الكحم كانرة من ا هكلب معالذ : 

ا َأُيَيةةا الَّةةِليَن َآَمُنةةة ا اَل َيةة:  هكلػػب معػػالذ (، كمن ػػآُ)المالػػدة :  َيْيةةِدي الَدةةْ َم الظَّةةاِلِمينَ 
ُكْم َأْ ِلَيةةاَء ُتْمُدةة َن ِإَلةةْيِيْم ِبةةالَمَ دَِّة َ َقةةْد َكَفةةُر ا ِبَمةةا َجةةاَءُكْم ِمةةَن الَحةةقِّ   َتتَِّخةةُل ا َعةةُد ِّي َ َعةةُد َّ

يَّاُكْم َأْن ُتْؤِمُن ا ِباهلِل َربُِّكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم  ِجَيةاًدا ِفةي َسةِبيِمي َ اْبِتَغةاَء ُيْخِرُج َن الرَُّس َل َ اِ 
ْم َفَدةْد َمْرَضاِتي ُتِسُر َن ِإَلْيِيْم ِبالَمَ دَِّة َ َأَنا َأْعَمُم ِبَما َأْخَفْيةُتْم َ َمةا َأْعَمْنةُتْم َ َمةْن َيْفَعْمةُو ِمةْنكُ 

ِإَلةةْيُكْم َأْيةةِدَيُيْم َ َأْلِسةةَنَتُيْم  ِإْن َيْثَدُفةة ُكْم َيُك ُنةة ا َلُكةةْم َأْعةةَداًء َ َيْبُسةةُط ا   َضةةلَّ َسةةَ اَء السَّةةِبيلِ 

                                                 

 .ُْٕ-ُْٓي ، اإل بلم( المعددي  ال يا ي  نم الدكل  ُ)



 

َُِ 

 

َلةةْن تَةةْنَفَعُكْم َأْرَحةةاُمُكْم َ اَل َأْ اَلُدُكةةْم َيةةْ َم الِدَياَمةةِ  َيْفِ ةةُل َبْيةةَنُكْم   ِبالُسةة ِء َ َ ُد ا َلةةْ  َتْكُفةةُر نَ 
ِىيَم َ الَّةةِليَن َمَعةةُو ِإْل َقةةاُل ا َقةةْد َكاَنةةْت َلُكةةْم ُأْسةةَ ٌة َحَسةةَنٌ  ِفةةي ِإْبةةَرا  َ اهلُل ِبَمةةا َتْعَمُمةة َن َبِ ةةيرٌ 

لَعةَداَ ُة ِلَدْ ِمِيْم ِإنَّا ُبَرَآُء ِمةْنُكْم َ ِممَّةا َتْعُبةُد َن ِمةْن ُد ِن اهلِل َكَفْرَنةا ِبُكةْم َ َبةَدا َبْيَنَنةا َ َبْيةَنُكُم ا
أِلَِبيِو أَلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك َ َما َأْمِمةُك َلةَك  َ الَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمُن ا ِباهلِل َ ْحَدُه ِإالَّ َقْ َل ِإْبَراِىيمَ 

َلْيَك الَمِ يرُ  َلْيَك َأَنْبَنا َ اِ   .(ْ-ُ)المممحن  :  ِمَن اهلِل ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعَمْيَك َتَ كَّْمَنا َ اِ 
ر ناآليات هللريح  الدالل  نم أف اليادة كالمدراء الذيف هػادكا المؤ  ػات  ػالئ ر العلمػانم مػف غيػ

  كاء. ال ئر راة كهف رلذ ن ـ كمف نكه ـ نم إ
، أك مؤ  ات ال لط  المم ميكددا الحر  ،  كاء المؤ  ػات نم  حر  نم مؤ  ات  ؿيعممف  -ٕ

  لذا ن ـ أه اـ:يئيب ن ر العلماني  نم المعميد كال لكؾ، مف ان األمني  أك المؤ  ات المدني ، ننادر 

ب مػف هػادة ن ك كمف   ي ،عميد أنب الحؽيليب ك مر مف يئيب الئ ر العلمانم كي الدسم األ ل:
 نم ال ئر  كاء. الئ ر

الغالب مف الذيف ال يئي ػكف كػيلان هػف ذلػؾ، أك ر مػا ظنػكا ظنػان ك األ ثر كدـ  الدسم الثاني:
 هلذ ا ال  مما  ار إليب اليادة كالم لكلكف.  ان ح نان م ني

ا ػػػ  كاالهمهللػػػاد، دكف أف يظػػػف أف العلمانيػػػ  ن ػػػر يخػػػص اانػػػب ال يمػػػف  الدسةةةم الثالةةةث:
ينػػادض ح ػػـ الكػػريع  نػػم المكحيػػد كالمكػػريع، كلػػذلؾ رلػػم أف ي ػػكف ل نػػ  نػػم ا ػػـ دػػذة 

 الحر   كح كمم ا أك ا ـ مؤ  ام ا.

مػػف أاػػؿ كالعػػكز، أف يعمػػؿ الحااػػ  مػػف يعلػػـ دػػذا الئ ػػر كيدريػػب كهػػد ألاأمػػب  الدسةةم الرابةةع:
 .حئظ الم ا  كمهلللح  األ رة

، كال ين ػب إلػي ـ ميهللػير هلػذ جميعةًا مسةمم ن ثالث  الرابةع أنيةم حكم الدسم الثاني  ال 
لػػكء مػػا نحيػػا نػػم  لػػدنا مػػف ظػػركؼ اهمهللػػادي ، كاامماهيػػ  ذات معطػػذ ال يؤدػػؿ الئػػرد أف 

اَل يػػدرؾ ناػػاح مهللػػلحمب هلػػذ ممػػاـ  منػػأل هػػف دػػذة المؤ  ػػات. ييػػكؿ اهلل هػػز كاػػؿ : 
َكَسةةَبْت َ َعَمْيَيةةا َمةةا اْكَتَسةةَبْت َربََّنةةا اَل ُتَؤاِخةةْلَنا ِإْن  ُيَكمِّةةُف اهلُل َنْفًسةةا ِإالَّ ُ ْسةةَعَيا َلَيةةا َمةةا

َ اَل َنِسيَنا َأْ  َأْخَطْاَنا َربََّنا َ اَل َتْحِمْل َعَمْيَنا ِإْ ًرا َكَما َحَمْمَتُو َعَمى الَِّليَن ِمْن َقْبِمَنا َربََّنةا 
ْمَنا َما اَل َطاَقَ  َلَنا ِبِو َ اْعُف َعنَّةا  َ  اْغِفةْر َلَنةا َ اْرَحْمَنةا َأْنةَت َمْ اَلَنةا َفاْنُ ةْرَنا َعَمةى ُتَحمِّ

 .(ِٖٔ)ال يرة :  الَدْ ِم الَكاِفِرينَ 
هلذ هدـ منظيـ األنراد نم دذة الميارات، كأف  حريهلليف إال أف األهللؿ نم دؤالء أف ي كنكا 

ـي اهللي ًمٍف نىٍلًلبً حمذ  يمعئئكا  .ييٍغًنً 



 

ُُِ 

 

ملالب ، دكف أف ت كدك يعلـ ن ردا المنحرؼ، ح ان نم هماؿ االحمبلؿأما مف ينم ب ل ذة الميارا -ٖ
الحؽ، كمف أاؿ الديف، الحاا ، نبل يعذر  ا لب، كدك آثـ، ناألهللؿ أف ييامؿ المرء محت راي  

هام   يمحرلكنم   يؿ اهلل، كأف  الا اد كاليماؿ مع مف ياادد مف أاؿ رنع راي  ال إلب إال اهلل كا 
   ، ال أف ييامؿ مع ميار ددنب إهام  دكل  هلماني !!كدكل  إ بلمي ماممع

ك عد أف ميرر ما   ؽ مكا ت ال احث    ؤاؿ للد مكر  لماف الداي  هف ح ـ المكار   
  يف أهللحاب الئ ر الهللحي  كالئ ر العلمانم؟  ال يا ي  كالمؤ  امي  نم المااالت المخملئ

 مف نرهيف اثنيف : أف ناعلب لدة : الاكاب هف دذا ال ؤاؿ يدهك ن اف ر 
  معان   أهللحاب ن ر العلماني ، ال ماكز.لمكار   نم ظركؼ الغيني  هف االالئرع األكؿ : ا

الئػػرع الثػػانم : نػػم حػػاؿ هػػدـ الغينيػػ  كاال ػػميبلؿ هػػف أهللػػحاب دػػذا الئ ػػر نمياػػ  للظػػركؼ ال يا ػػي  
 كالع  ري ، كاالامماهي  كاألمني  ال الن  نم  بلدنا نل طيف.

  كاهعنا  ؿ دم المم ما دة ك ك ؿ م اكر :  تألهللي كدذة الهللكرة
ممػا يئيػد أف  دػا آنئػان هلذ لكء حاؿ العاػز هػف االنئػراد كاال ػميبللي  مطالعنػا األدلػ  المػم ذ رنا -ٔ

األح ػػاـ الكػػرهي  الميػػررة  ػػالكحم النػػازؿ  ما ػػان ك ػػن   نيػػت هلػػذ الم ػػف كالطاهػػ ، كلمػػا انعػػدمت 
ار   ممحمم  الزم ، ن ير إلي ا كنحف ممك ثكف  يكلب معالذ المي ن  مف اال ميبللي ، ك انت المك

 : َفاتَُّد ا اهلَل َما اْسَتَطْعُتْم َ اْسَمُع ا َ َأِطيُع ا َ َأْنِفُد ا َخْيًرا أِلَْنُفِسُكْم َ َمةْن ُية َق ُشةحَّ َنْفِسةِو
     .(ُٔ)المغا ف :  َفُا َلِئَك ُىُم الُمْفِمُح نَ 

كدػػػـ أهللػػحاب هػػػدة كهمػػػاد  ،نل ػػطيف مؤذنػػػان  هللػػراع دالػػػـ مػػػع الي ػػكد لمػػا  ػػػاف هػػدرنا نػػػم  بلدنػػػا -ٕ
ف دذا ال يدرؾ  ئكاه  مع ا  ػ  ممهللػده  ا  ككك  و ك بلح، يمعيف هلينا دنع ـ ما ك عنا ذلؾ. ك 

ككاهع ميأطر ممزؽ،  اف ال د مػف المكػار   كاالاممػاع، كلػك  ػاف هلػذ هكا ػـ مكػمر   ال ممػسي 
 ال يمـ الكااب إال  ب ن ك كااب. ة المم ميكؿ مادالديف   كء، للياه
، مات ني ػا ال  يػر، ك  ػر  هلذ األر عكد مزيد يعد االحمبلؿ الظالـ نم  بلدنا لهلذ أف كاك 

ني ػػا الهللػػغير، ك ػػاف االحػػمبلؿ حريهللػػان هلػػذ زرع الئرهػػ ، كميريػػر الا الػػ ، ن عػػد زكالػػب هػػف  عػػض 
ف يحمػؿ دػػذة األن ػار الكػاذة نػػم أرلػنا مػف البللػؽ الػػذم يعللػب الكػرع أف ال نمعاػػؿ العيك ػ  نػيم

 بلدنػػا  حمػػذ ممػػن  ل ػػـ نرهللػػ  يػػمم ف ني ػػا الاميػػع مػػف المعػػاكف، مػػف خػػبلؿ الػػدهكة ال ادلػػ  المحييػػ  
أهللػػحا ب نيػػب :   الػػدليؿ المعهللػػكـ، كال ػػلكؾ اآلمػػف، كالمعاملػػ  الطي ػػ ،  كػػعارو طالمػػا راهػػب الن ػػم 

 . (ُ)لؾ مف حمر النعـ خيره  ان كاحد نؤلف ي دم اهلل  ؾ رابلن 

                                                 

 –ي  اإل ػػبلمم الئيػػب كأهللػػكلب  الاامعػػ  ( ميا لػ  مػػع الكػػيخ الػػد مكر:  ػػلماف  ػػف نهللػػر الدايػػ ، األ ػػماذ الم ػػاهد نػػُ)
 ـ، ال اه  الكاحدة كالنهللؼ ظ را، غزة.َُُِ/ٓ/ُُنل طيف، األر عاء،  –غزة 



 

ُِِ 

 

أَلَْن ُيْيَدى ِبَك َرُجٌل َ اِحٌد َخْيةٌر َلةَك ِمةْن ُحْمةِر "هاؿ :  هف النلً مل (ُ)  ٍ ًف  ىٍعدو  هىٍف  ىٍ ؿً 
  (ِ)."النََّعمِ 

ب هػف المػأثير نػم الحيػاة، أك الكهللػكؿ  يد لئل ػبلـ كمعمػؿ اادػدة هلػذ إههللػالإف العلماني  م 
ميارات المم مم نم الطرح العلمانم كيظ ر دذا كالػحان ييف الحذر مف الاإل بلمللح ـ لذا ياب هلذ 

إف المطلػكب منػا  ي ػارييف كميػدمينف ـك المعػايش حيػث ييكلػكف : "مف خبلؿ رؤي  دذة الميارات لمئ ػ
ال يا م ال ادن  إلذ الدخكؿ إلػذ هيػكؿ النػاس كهلػك  ـ كماييػر المػدٌيف  اإل بلـدك احمكاء محاكالت 

ح ػاـ  ،خططػات  يا ػي  لل ػيطرة هلػذ الماممػعلممرير مكػاريع كم  االامماهم كالكهللػكؿ لل ػلط  كا 
يػػػادـ نػػػم م ػػػاـ  الي لػػػ  هلي ػػػا، ك الميا ػػػؿ ال حػػػث الػػػدالب هػػػف الم ػػػاحات المكػػػمر   المػػػم مامعنػػػا كا 

ناػاز الحيػكؽ الكطنيػ  لكػعب نل ػطيف، إف المعدديػ   ،المحرر الكطنم لػدحر االحػمبلؿ كاال ػميطاف كا 
نلػػبلن هػػف لػػركرات الكحػػدة الكطنيػػ  الناامػػ  هػػف مرحلػػ  المحػػرر  اليالمػػ  نػػم الماممػػع الئل ػػطينم

كالحيان مرحل   ناء دكل  اال ميبلؿ الكطنم النااز، الدكل  ال ػيدة الحػرة، محػمـ هلػذ الكػعب  ،الكطنم
الئل ػػطينم نػػم مرحلمػػم المحػػرر الػػكطنم ك نػػاء الدكلػػ   ػػكاء   ػػكاء، اهممػػاد هاهػػدة ال منئهللػػـ هرادػػا 

كالمعدديػػ  كالعلمانيػػ   اهم اردػػا مع يػػرات مم املػػ  لم ػػدأ كاحػػد دػػك الديميراطيػػ ،  مامػػع  ػػيف الديميراطيػػ 
 ملػػمكف المعدديػػ  كنػػم إطػػار العلمانيػػ  لم يػػذ ـ.ت.ؼ. كالحيػػان الدكلػػ  الئل ػػطيني ، دكلػػ  ميػػكـ هلػػذ 

 (ّ).مئ ـك المكاطن  نم إطار الم اكاة كالحري ، دكل  لاميع مكاطني ا"

 اإل ػبلـالػذم يم ػف للميػارات العلمانيػ  المعػايش كالي ػكؿ   إف الػنص ال ػا ؽ يكلػ  األ ػاس
نيط مف أاؿ اال مئادة منب نم معر   المحرر، ن م م ا ب مريد العلماني  الحهللكؿ هلي ا! كما أف 

كميػـك  مهللػئي  دهامػب، نالعلمانيػ  ال مي ػؿ المعػػايش  اإل ػبلـمحهللػؿ هلػذ م ا ػ  ا ن ن ػا منيلػب هلػذ 
نكػالب، كدػذا مػا حػدث هنػدما اإل ػبلمادػدة لمكػكيب هللػكرة النمػكذج ، كل ن ػا م ػعذ ااإل بلـمع  م كا 

ي  زمػاـ ال ػلط ،  عػد نكزدػا نػم االنمخا ػات النيا يػ ، نيػد اإل ػبلممكلت حر   حمػاس ذات المراعيػ  
 هامت حر   نم  العلماني   عدد مف ممار ات من ا : 

                                                 

خمس هكرة  ن ،  اف   ( دك  ؿ  ف  عد ال اهدم األنهللارم، ي نذ أ ا الع اس،  اف همرة يـك مكنم الن م ُ)
معرنػػ   نػػم اال ػػميعاب دػػػ، انظػػر:ٖٖ، مػػكنم  ػػن    ػػ ؿ  ػػف  ػػعد آخػػر مػػف  يػػم مػػف أهللػػحاب ر ػػكؿ اهلل 

 .ََْ-ّٗٗ/ُاألهللحاب، 

 .ِّٕ(، ِِْٗكالن كة، حديث ) اإل بلـالناس إلذ  ( أخراب ال خارم،  ماب الا اد ال ير،  اب دهاء الن م ِ)

( العلمانيػػػ  كالحالػػػ  الئل ػػػطيني ، درا ػػػ  منكػػػكرة لػػػمف اإلهللػػػدار العكػػػريف لم مػػػب المثييػػػؼ المر ػػػزم نػػػم الا  ػػػ  ّ)
. ََُِ/ٗ/ُِ،  مػػػػػػػػػاريخ -الميػػػػػػػػػدمييف العػػػػػػػػػرب –  الحريػػػػػػػػػ  راطيػػػػػػػػػ  لمحريػػػػػػػػػر نل ػػػػػػػػػطيف، مكهػػػػػػػػػع مالػػػػػػػػػالديمي

http://www.alhourriah.org/?page=ShowDetails&Id 
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إث ػػػات نكػػػؿ النمػػػكذج م ػػػ يؿ م مػػػ  األهػػػداء نػػػم ماكيػػػع كمر يػػػع الكػػػعب الئل ػػػطينم مػػػف أاػػػؿ  -
 !.!م نم إدارة ال لط اإل بلم

م يػػيج أ نػػاء األا ػػزة الع ػػ ري    ػػبلح ـ نػػم كاػػب ح كمػػ  حمػػاس  ػػدهكل االحماػػاج هلػػذ هػػدـ  -
  ع الركامب المم هللنعكا دـ أزمام ا.دن

إلحػػراج ح كمػػ  حمػػاس  ،مػػد ير همليػػات اإللػػراب نػػم المػػدارس كالمعادػػد كالم مكػػئيات كغيردػػا -
ظ اردا  أن ا أهلل  !! حت معادي  للكعبكا 

 كاالنمياـ مف رمكز حماس ك كادردا. ،كاالغمياؿ ،همليات المخريب كاإلحراؽ كالم ديد  اليمؿ -

حمل  المككيش كالمككيب المنظم  منذ الال   األكلػذ للمالػس النيػا م الئل ػطينم  رلا ػ  حمػاس،  -
كالا ػػؿ كالمعهللػػب ي   مظ ػػر العاػػز اإل ػػبلمحيػػث  ػػاف نػػكاب نػػم  يهللػػركف هلػػذ إظ ػػار األغل يػػ  

كليؽ األنؽ، لدرا  أف من ـ مف  ػخر مػف رنػع األذاف كهػت الهللػبلة، ممػا الػطر رلػيس المالػس 
(ُ)محت  يؼ ال رلماف. اإل بلـكهم ا أف يحذر مف ال خري  مف كعالر 

 

إف  يػػػد العلمانيػػػ  ال ػػػا ؽ لئل ػػػبلـ، كاالخػػػمبلؼ الكا ػػػع  ػػػيف المن اػػػيف، ك ػػػعم العلمانيػػػ     
مهللػػػػالح ا نيػػػػط، ياعػػػػؿ ال احثػػػػ  مم ػػػػاءؿ هػػػػف مػػػػدل مكػػػػركهي  المعػػػػايش مػػػػع لمحييػػػػؽ مهللػػػػالح ا ك 

 مػا كمكا ػت ال احثػػ    ػؤاؿ لػرليس لانػ  اإلنمػػاء  ؟العلمػانييف نػم لػكء الكاهػع الئل ػػطينم المعاهللػر
 را ط  هلماء نل ػطيف، د. يػكنس األ ػطؿ حػكؿ مػدل مكػركهي  المعػايش مػع العلمػانييف   نػاء هلػذ 

 مف المهللالح   يف الئهللالؿ الئل طيني ؟ ما ارل المكهيع هليب مؤخران 

 طيف : د. يكنس األ طؿ،  ما يلم :ن اف اكاب رليس را ط  هلماء نل 

"إف األهللػػؿ نػػػم العبلهػػات  ػػػيف ال كػػر دػػػك ال ػػػلـ، كلػػيس الخهللػػػاـ، ن لنػػا أ نػػػاء آدـ كحػػػكاء، 
ف الكاهػػػع أك نػػػنحف إخػػػكة نػػػم اإلن ػػػاني ، مػػػاداـ المعػػػايش ال ػػػلمم مم نػػػان، كال يمغيػػػر ذلػػػؾ إال  العػػػدكا

أكالن، أك  الذمػػػ  ثانيػػػان، أك  اإل ػػػبلـالممكهػػػع، حػػػيف يػػػرنض أهػػػكاـ أك كػػػعكب أك ه الػػػؿ هيػػػكد األمػػػاف،  
  ال دن  أخيران.

ػكلة اإلن ػاني   كهد حرص الن م هليػب الهللػبلة كال ػبلـ مػف أكؿ يػكـ نػم ال اػرة أف يحيػؽ األيخي
مؤًمن ـ ك اًنردـ، هرً  ـ كهاًم ـ، كال  ػيما  يف اميع المييميف ني ا، نأ ـر كثيي  د مكري  مع أدل ا 

 نػػػم هينيػػػاع، ك نػػػم النلػػػير، ك نػػػم هريظػػػ ، كهػػػد ملػػػمنت م ػػػادئ المعػػػايش  :طكالػػػؼ الي ػػػكد الػػػثبلث
 كالم امؿ كالدناع المكمرؾ.

                                                 

 عنػكاف: نػػم نل ػطيف.. الػ بلء مػف دػؤالء، ه ػد العزيػػز  الدكليػ  )اإلنمرنػت( المعلكمػات كػ    هلػذ ( انظػر: ميػاؿُ)
 .ُٕ/َِّدػ،  ُِْٕكاؿ (، كُِ امؿ، مال  ال ياف،)ال ن : 
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 مػػا أنػػب هليػػب الهللػػبلة كال ػػبلـ  ػػاف حريهللػػان هلػػذ حيػػف الػػدماء، كمحييػػؽ األمػػف، يػػكـ أ ػػـر 
الكركط الماحئ ، كاهمػراض  ثيػرن مػف الهللػحا   رلػكاف اهلل هلػي ـ  هللل  الحدي ي ، رغـ ما نيب مف

 هليب.
ف هلػػػػذ معظػػػػـ مئاهللػػػػؿ اليلػػػػي  عنػػػػا كاػػػػدنا العلمػػػػانييف دػػػػـ الم يمنػػػػك نػػػػ ذا راعنػػػػا إلػػػػذ كاه

الئل ػػػطيني ، ن ػػػـ الميمىيىُل ػػػكف نػػػم اللػػػئ  الغر يػػػ ، كالم ػػػيطركف هلػػػذ منظمػػػ  المحريػػػر، كمؤ  ػػػام ا 
ل ػػػئارات نػػػم أ ثػػػر مػػػف مالػػػ  دكلػػػ ، كهلػػػذ المػػػن  الخارايػػػ ، ك ػػػذا ال يا ػػػي  كاالهمهللػػػادي ، كهلػػػذ ا

 هالدات الامارؾ كاللرالب، نلبلن هف   كل  الحر   نم الخارج كالداخؿ.
ي  نليس نم يػدي ا كػمءه، إال ال ػيطرة األمنيػ  كاإلداريػ  هلػذ هطػاع غػزة اإل بلمأما الحر   

دارم نيب، كيكار كف نم حهللارة،  مهللادرة المحاهللر، كدـ هادركف هلذ الع ث األمنم، كاإلر اؾ اإل
 ـ نػم العػبلج  الخػارج، نهللي نا نم هالدات الامارؾ كاللرالب، كهدـ م ديد نكامير ال  ر اء، كالػمح

 ر الاكازات، غير ذلؾ مف المعاكف األمنم مع اإلحمبلؿ، كما خئم  ثير.كحاز دنام
م ميا ػؿ دػامش لػليؿ نػم إف المهللالح  معنم أف نأخذ كطران مف حيكهنا نم  ؿ ما ذ ر ن

هطاع غزة،  ح ـ أف معظـ العامليف نم الكظالؼ المدني  مف المكاليف ل ػـ، كال خػكؼ مػف أف م ػكف 
هكدة الملر يف هػادرة هلػذ ماديػد االر ػاؾ اإلدارم مػف اديػد  نػ ن ـ لػـ ي ػمطيعكا أف يهللػمدكا أ ثػر 

ء إال أن ػـ ا زة األمنيػ ، ال كػمكخم كف ألؼ منم ب لؤل  ه أياـ أماـ الي اـ، كهنددـ خم   مف ثبلث
 دف كدك حب الدنيا، ك رادي  المكت.هد هذؼ نم هلك  ـ الك 

، هد هلًلٍرنا م ملعئيف ني ا، أنبل ييرىخلصي لنا أف نػدنع هػف أنئ ػنا ف إذ نحف نم أياـو نح اتو
 الي ػػر نػػم اللػػئ ، كالع ػػث نػػم غػػزة، كلػػك ازليػػان، ثػػـ أف ننمػػزع  عػػض حيكهنػػا المهللػػادرة  ئعػػؿ المئػػرد

 كال يمن ، كلعؼ الكعكر الكطنم، أك اإلدراؾ ال يا م، نلبلن هف الكازع الدينم؟!!
ل ػػػؿ ذالػػػؾ نػػػ ننم ال أرل  أ ػػػان  ػػػالمكانؽ أك االمئػػػاؽ مػػػع حر ػػػ  نػػػم  العلمانيػػػ ، كالئهللػػػالؿ الئل ػػػطيني  

ا   ػػدءان الي ػػاري   ألننػػا نػػدنع اليليػػؿ، كنأخػػذ ال ثيػػر كلػػك كػػيلان نكػػيلا  ل ثػػرة العي ػػات ال ػػؤكد نػػم طريينػػ
  (ُ)." المدخبلت الخاراي   إنم اءن ليس  االنئهللاـ النئ م، مركران  االرم اط األمنم، ك 

ال  د مف  ياف هدـ المناهض  يف هياـ العبلهات اإلن اني  نم اإل بلـ هلػذ ال ػلـ  كدنا ال د مف  ياف
الح ػػػن  دمػػػا الاػػػك  كالمعاملػػػ  الح ػػػن ، ك ػػػيف محييػػػؽ هييػػػدة الػػػكالء كال ػػػراء ذلػػػؾ أف ال ػػػلـ كالمعاملػػػ 

المنا ب لم لي  دهكة اهلل هز كاػؿ، ألف اليمػاؿ نػم اإل ػبلـ إنمػا كػرع لمػأميف الػدهكة إليػب، كللػماف 
 (ٕ) الحري  المم م ئؿ للم لميف إ بلغ دهكم ـ، ن ذا ما ديلت ك الؿ الدهكة نم أمف كحري  نبل هماؿ.

                                                 

                                                                                  (.ُ( نمكل خطي  مف د. يكنس األ طؿ، رليس لان  اإلنماء، را ط  هلماء نل طيف. ملحؽ رهـ)ُ)

 -دػُِْٔ، م م   كد  ، اليادرة، ُط المعهللب كالم ام   يف اإل بلـ كاألدياف األخرل، هبلء أ ك   ر،انظر : ( ِ)
 .َِٖـ، ََِٓ
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لميف أنئ ػ ـ ياممعػكف هلي ػا كيػدينكف اهلل هييػدة الػكالء كال ػراء را طػ  إيمانيػ  خاهللػ   ػيف الم ػ" ينما 
  ا هكام ا هلذ المح   كالمكدة هلل، كال رادي  كال غلاء ألهداء اهلل. كدذة العييػدة ال م ػملـز المعاملػ  
الح ػػن  نيػػد مػػدهك دػػذة العييػػدة هللػػاح  ا إلػػذ ال كػػؼ هػػف العػػداكة كال غلػػاء كال ػػراء أحيانػػان كح ػػب 

   (ُ)"األحكاؿ.

 الخ   :
 ف خبلؿ م احث دذا الئهللؿ أف:مكل  م  

الئ ر العلمانم ن ره  ئرم، ال يم ف أف ي كف لب م اف نم دار اإل ػبلـ، كأف أم ػاع دػذا الئ ػر لي ػكا 
 ػػكاء نػػم الح ػػـ، نمػػن ـ: المرمػػد الخػػارج هػػف اإل ػػبلـ، كمػػن ـ العهللػػاة، كمػػن ـ ال ئػػار الػػذيف يحرنػػكف 

 ديف.ال
يحمػؿ الئ ػر العلمػانم، كيم نػاة، كيعمػؿ مػف مف  ما م يف أف دناؾ مف الميارات الئل طيني ،  

، نمػن ـ اليػادة الػذيف كهػد نهللػلنا ح ػـ العػامليف نػم دػذة الميػاراتأاؿ إهامػ  دكلػ  نل ػطيني  هلمانيػ ، 
الاادػػػؿ   ئػػػر دػػػذا الئ ػػػر، كمػػػن ـ مػػػف ألاأمػػػب كينظمػػػكف األنػػػراد نػػػم دػػػذة الميػػػارات، كمػػػن ـ يركاػػػكف 

لي ػكا ف ي حث هف منظيـ ييامؿ المحمؿ مف خبللب، كدػؤالء ، كمن ـ مالحاا  للعمؿ نم دذة الميارات
  كاء نم الح ـ.

، ال ػػػد أف يخلػػػع لئيػػػب المكازنػػػات نػػػم أف معػػػايش اإل ػػػبلـ مػػػع دػػػذة الميػػػارات كم ػػػيف  ػػػذلؾ 
نػػاألمر ييػػدر  ح ػػب المهللػػلح  الكػػرهي ، مػػع لػػركرة أف يػػن ض العلمػػاء كالػػدهاة  ال يا ػػ  الكػػرهي ،

 . ر العلمانما اد الئك لم م  ال ياف للناس 

 

كمػف أرلنا الميد   ك بلد اإل ػبلـ اميعػان مػف  ػؿ ن ػر منحػرؼ، كأخيران أ أؿ اهلل العظيـ أف يط ر 
كدك هلذ إنب كلم ذلؾ ، ، كأف يألؼ  يف هلك  ـ كأف يرد الم لميف إلذ دينب ردان اميبلن دنس الي كد، 
 . ؿ كمء هدير

   

                                                 

مال  الاامع  نم لكء هييدة الكالء كال راء، اا ر ال ميرم،   حث  عنكاف محي  ال بلـ هلذ غير أدؿ اإل بلـ ( ُ)
 .ِِْ/ُُـ، ََِّ -دػُِْْاإل بلمي ، العدد الثانم، 
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 الخاتم 
 

آالؤة ظادرة، ك منب ك رمب أنعـ هلٌم امماـ دذة الدرا ػ  الحمد هلل الذم مازالت نعمب  ا غ  ك 
 هلذ دذا الكاب، كه ؿ أف ألع اليلـ أ اؿ أدـ ما مكهلللت إليب مف نمالج كمكهلليات : 

 أ اًل : أىم النتائج : 
. كال ػػراء دػػك ةن ك اطنػػ ن ف الػػكالء يعنػػم إظ ػػار النهللػػرة كالحػػب للمح ػػكب  األنعػػاؿ كالنكايػػا ظػػادر إ -ٔ

 مع د مف دكف اهلل معالذ  عد اإلهذار كاإلنذار.  غض الطكاغيت المم

 ف الئ ر دك نماج العيؿ ال كرم، لذا ن ف الديف ال يدخؿ نم الئ ر ألنب كحم ال م.إ -ٕ

ف العلماني  دم مكاب دنيكم محض، مدهك إلذ االدمماـ  العالـ الحالر، كالحياة المكػاددة، إ -ٖ
، كم ػػرس مح ػػ  دػػذا العػػالـ ألن ػػا كم ػعذ لهللػػرؼ النػػاس هػػف االدممػػاـ  ػػاآلخرة أك أم غي يػات

 مرل أف الخير الكحيد كالحيييم دك نم دذا العالـ.

ف الئ ر العلمانم ددنب الن الم اليلػاء هلػذ الػديف كهزلػب هػف اميػع نػكاحم الحيػاة، كهػيش إ -ٗ
 الحياة   ؿ مبلذدا  عيدان هف أح اـ الكريع .

 عض ال مػػاب ك ئػػر  ػػ عض، إيمػػاف  ػػ -ك ػػؿ أحكال ػػا  ػي -ف العلمانيػ  هلػػذ أح ػػف أحكال ػػا إ -٘
ن م إما أف مرنض مػدخؿ الػديف نػم كػلكف الحيػاة الػدنيا، كدػم  المػالم مػرنض ألكديػ  اهلل هػز 

 كاؿ نم كلكف الحياة أك نم  عض كلكن ا.

 يحمؿ ن ران منحرنان هيالديان كمكريعيان. اإل بلـف العلمانم الذم يدهم إ -ٙ

، كالكػؾ نػم العيالػد كهػدـ الم ػليـ لمػا اػاء ف العلماني  مدهك إلػذ انم ػاؾ الثكا ػت كالميد ػاتإ -7
ن ػػار معاػػزات ا  نػػم اليػػرآف ال ػػريـ مػػف أمػػكر الغيػػب، ك ػػذا ن ػػم معمػػؿ هلػػذ محريػػؼ اليػػرآف، ك 

 ء كال راء. ما معمؿ هلذ مغيب هييدة الكال األن ياء كددـ هييدة الا اد نم   يؿ اهلل،

 ف آثار العلماني  هلذ األنراد.ف الئ ر المنحرؼ الذم يم ناة  عض أنراد المامع الم لـ دك مإ -8

م، أ رزدػػا حهللػػر الػػديف نػػم الحيػػز اإل ػػبلمف الئ ػػر العلمػػانم لػػب آثػػار خطيػػرة هلػػذ الماممػػع إ -9
الكخهللػػػػػم، كانح ػػػػػار مئ ػػػػػـك الع ػػػػػادة، كمئ يػػػػػؾ كحػػػػػدة الماممػػػػػع الم ػػػػػلـ، كاههللػػػػػاء الكػػػػػريع  

ئلػػػت ي  هػػػف  انػػػ  ماػػاالت الحيػػػاة كرنػػػض مح يم ػػا، ممػػػا أدل إلػػػذ انمكػػار هللػػػكر الماإل ػػبلم
 األخبلهم نم الماممع الم لـ.

م، اإل ػػػػبلمآثاردػػػػا ال ػػػػيل  هلػػػػذ اليلػػػي  الئل ػػػػطيني ، نأ عػػػػدم ا هػػػػف  عػػػػددا العلمانيػػػػ  مر ػػػت  -ٓٔ
كحكلم ػػػا إلػػػذ ال عػػػد اليػػػكمم ثػػػـ ال عػػػد الػػػكطنم، ثػػػـ م نػػػم ن ػػػج اإل م ػػػبلـ كالمئاكلػػػات، كن ػػػذ 

 الا اد كمحار   الماادديف.



 

ُِٕ 

 

خاهللػ   ػيف الم ػلميف أنئ ػ ـ ياممعػكف هلي ػا كيػدينكف  هييدة الػكالء كال ػراء را طػ  إيمانيػ  فإ -ٔٔ
 .اهلل   ا هكام ا هلذ المح   كالمكدة هلل، كال رادي  كال غلاء ألهداء اهلل

ال م ملـز المعامل  الح ن  نيد مدهك دذة العييدة هللاح  ا إلػذ ال كػؼ  إف هييدة الكالء كال راء -ٕٔ
 .هف العداكة كال غلاء كال راء أحيانان كح ب األحكاؿ

هػػدـ المنػػاهض  ػػيف هيػػاـ العبلهػػات اإلن ػػاني  نػػم اإل ػػبلـ هلػػذ ال ػػلـ كالمعاملػػ  الح ػػن ، ك ػػيف  -ٖٔ
 ا الاك المنا ب لم لي  دهكة اهلل.ال لـ كالمعامل  الح ن  دمييؽ هييدة الكالء كال راء نمح

  ػا ف هداء العلماني  لئل بلـ أكد مف إيمان ا  الم ادئ المم مدهك إلي ػا، كدػذا مػا يئ ػر انيبلإ -ٗٔ
 هلذ دذة الم ادئ هندما م كف لهللال  الم لميف.

البلدينيػػ  أن ػػا دهػػكة اادليػػ   ئريػػ ، أمػػا ح ػػـ نػػم ، أك  األهللػػ   نػػم العلمانيػػ اإل ػػبلـف ح ػػـ إ -٘ٔ
ـ دهػػاة دػػذا الئ ػػر، نػػم أم اه ػػا نيخملػػؼ  ػػاخمبلؼ أه ػػام ا نمػػن ـ : المرمػػد ال ػػانر كدػػ اإل ػػبلـ

اـ العلمػػانييف، كمػػن ـ مػػف يػػؤمف  ػػ عض ال مػػاب ف  ػػيف اإليمػػاف كال ئػػر مػػف هػػك كمػػن ـ المذ ػػذ ك 
 .اإل بلـدهكف هلماني  كي ئر   عض كدـ مف يٌ 

 الكػرهي ، المػم مرهػذ المهللػال  كمػدرأأف ح ـ المعايش مع العلمانيػ  ال ػد أف يخلػع لل يا ػ   -ٙٔ
المئا د، نالمعايش إف لـ يخػرؽ م ػدأ كػرهم أك ح ػـ أهللػلم يمعلػؽ  أهللػؿ مػف أهللػكؿ الػديف، 

 كرع، مع مراهاة لكا ط المعايش.ن ك االز نم ال

ال ين ينا أف نن ر هلي ـ لغط كمهلللح  كرهي  معين ، ال د أ أف المعايش مع العلماني  محت -7ٔ
من ردـ، كأف ندهكدـ إلذ المن ج الهللػحي ، كالحػذر مػف أف منحػرؼ  نػا ال ػ ؿ، كممغييػر لػدينا 

لػػع ال يعنػػم ال مػػ  إهطػػاء مئػػاديـ كأح ػػاـ الػػكالء كال ػػراء، نالمعػػايش مػػع العلمانيػػ  نػػم دػػذا الك 
 الكالء ل ا. 

 : : أىم الت  يات ثانياً 

أكهللػػػم أف مماػػػب ا ػػػكد العلمػػػاء كالػػػدهاة ك حػػػكث ال ػػػاحثيف نحػػػك المزيػػػد مػػػف ال ما ػػػ  كالدرا ػػػ   -ٔ
لمكلكهات الكالء كال راء، كاالماادات الئ ري  المعاهللرة، ألف مثؿ دذة المكلػكهات يبلمػس 

 كاهعنا المعاهللر.

اة  لػػػركرة نكػػػر الػػػكهم   انػػػات الك ػػػالؿ المماحػػػ ، حػػػكؿ خطػػػكرة الػػػدهك العلمػػػاء   مػػػا أكهللػػػم -ٕ
انمكار الئ ر العلمانم، كغياب الئ ػـ الهللػحي  للػكالء، الػذم ال ػد أف ينعيػد هلػذ أ ػاس الػديف 

 كالعييدة الهللحيح ، ك ياف انحرانات الئ ر العلمانم، كأثرة هلذ الئرد كالماممع.



 

ُِٖ 

 

 ػػػااللمزاـ  العييػػػدة اإل ػػػبلمي   مػػػرا ط خاهللػػػ ،هامػػػ ، كأ نػػػاء كػػػع م ال أكهللػػػم كػػػ اب الم ػػػلميف -ٖ
الهللحيح ، كالمخلم هف المعهللب المذمكـ للميارات كاألحزاب كالاماهات، كأف ي كف اللػا ط 

 .لكالء كال راءاهييدة  لعبلهام ـ   عل ـ ال عض

ف ههللرت كأخطأت نأراك  ف أهلل ت نم  حثم نذلؾ نلؿ مف اهلل كمن  هلم، كا  دذا كا 
ألب هز كاؿ أف يمي ؿ ما هدمت كأف ياعلب نم ميزاف ح نامم يـك الييام ، كأف المغئرة مف اهلل، كأ 
ينئع  ب الم لميف.



 

ُِٗ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 دليل المحت يات

 
 الدرآن الكريم.آيات  دليل محت يات 

 األحاديث النب ي   اْلثار دليل محت يات. 

 الم ادر  المراجع دليل محت يات. 

 الم ض عات دليل محت يات. 



 

َُّ 

 

 ياتاْل دليل محت يات
 ال فح  رقم اْلي  اْلي  الكريم  م.

 س رة البدرة :

ُ. 

 َْٝفَؼالُو َشىاِلَل ِْ ال ٍَ الا َزالَعاُء  ََ َُ تاِلثَْؼٍط فَ ذَْنفُُطٗ َٗ َُ تِثَْؼِط اىِنرَاِب  ُْ٘ ٍِ أَفَرُْؤ

َُ إِىاَلٚ أََاالسِّ اىَؼالَصاِب  ٗ الِح ٝاُلَطزُّ ٍَ ًَ اىقَِٞا ْ٘ ٝاَل َٗ َّْٞا  ٌٛ فِٜ اىَحَٞاِج اىالسُّ ٌْ إَِّلَّ ِذْع ُْْن ٍِ
 َٗ َُ يُ٘ ََ ا ذَْؼ ََّ ا هللاُ تَِغافٍِو َػ ٍَ 

58 
ٔٓٔ،99

،ٙٓ 

ِ.   ِلل ُِ ٝ َُ اىسِّ َُٝن٘ َٗ َُ فِْرَْحٌ  ٌْ َحرَّٚ ََّل ذَُن٘ قَاذِيُُٕ٘ َٗ 391 13 

ّ. 

 ْٞالالٍط ِْ َذ الال ٍِ ْْفِقاُلال٘ا  الالا ذُ ٍَ َٗ ِْ ََٝتالالاُء  الال ٍَ ْٖالالِسٛ  َٝ َ َِّ هللاَّ ىَِنالال َٗ  ٌْ ْٞالالَل ٕاُلالَسإُ َْٞػ َػيَ ىاَلال

ا ٍَ َٗ  ٌْ ّْفُِؽُن ٌْ  فَِِلَ ُْٞن فَّ إِىَ َ٘ ٍْٞط ُٝ ِْ َذ ٍِ ْْفِقُ٘ا  ا ذُ ٍَ َٗ  ِ ِٔ هللاَّ ْز َٗ َُ إَِّلَّ اْترَِغاَء  ْْفِقُ٘ ذُ

 َُ ٘ َُ ٌْ َّل ذُْظيَ ّْرُ أَ َٗ 

ِِٕ ٕٕ 

ْ. 
 ُِ ْٞطَا اِخ اىتَّ َ٘ َّل ذَرَّثُِؼ٘ا ُذطُ َٗ ٌِ َمافَّحً  ْي ُْ٘ا اْزُذيُ٘ا فِٜ اىؽِّ ٍَ َِ آ َا اىَِّصٝ َٝا أَُّٖٝ

ٌْ َػسُ  ُ ىَُن ٌِ إَِّّٔ ثِٞ ٍُ  ٌّٗ 
835 99 

ٓ. 

 اَلا ََّل ا اْمرََؽثَْد َضتَّْ ٍَ َْٖٞا  َػيَ َٗ ا َمَؽثَْد  ٍَ ْؼَؼَٖا ىََٖا  ُٗ ََّل َُٝنيُِّف هللاُ َّْفًؽا إَِّلَّ 

ْيراَلالُٔ  ََ الالا َح ََ ْْٞاَلالا إِْحالالًطا َم الالْو َػيَ َِ ََّل ذَْح َٗ اَلالا  ْٗ أَْذطَاّْاَلالا َضتَّْ ُْ َِّؽالالَْٞا أَ ذَُؤاِذالالْصَّا إِ

ِْ قَ  الال ٍِ  َِ اْػالالُف َػَّْالالا َػياَلالٚ اىَّالالِصٝ َٗ  ِٔ الالا ََّل غَاقاَلالحَ ىَْاَلالا تاِلال ٍَ ْيْاَلالا  َِّ ََّل ذَُح َٗ اَلالا  ْثيِْاَلالا َضتَّْ

 َِ ًِ اىَنافِِطٝ ْ٘ ُّْصْطَّا َػيَٚ اىقَ ََّلَّا فَا ْ٘ ٍَ َّْد  َْا أَ َْ اْضَح َٗ اْغفِْط ىََْا  َٗ 

 

859 335 

 س رة آل عمران :

7. 

 ُْٝقثاَلالَو ِْ ًِ ِزْٝالالاً فَياَلال ْؼالالق ْٞالالَط اأْلِ َِ َغ ِْ َْٝثراَلال الال ٍَ َٗ َِ الال ٍِ ِذالالَطِج  ْٟ َ٘ فاِلالٜ ا ٕاُلال َٗ ْْالالُٔ  ٍِ
 َِ  اْىَراِؼِطٝ

 

58 ٕٔٓ،ٗٓ 

 س رة النساء :

5. 

  ٚتاِلِصٛ اْىقُْطتاَل َٗ ِِ إِْحَؽالاّاً  ْٝ اىاِلَس َ٘ تِاْى َٗ ْٞ اً  ِٔ َاال َّل ذُْتالِطُم٘ا تاِل َٗ  َ اْػثُُسٗا هللاَّ َٗ
ْاُلالِة  ُِ الالاِض اْى َِ اْى َٗ الالاِض ِشٛ اْىقُْطتاَلالٚ  َِ اْى َٗ  ِِ َؽالالاِمٞ ََ اْى َٗ  ٚ ٍَ اْىَٞراَلالا الالاِحِة َٗ اىصَّ َٗ

 ٌْ اُُّن ََ ْٝ يََنْد أَ ٍَ ا  ٍَ َٗ ثِِٞو  ِِ اىؽَّ اْت َٗ ِْْة  َِ  تِاْى

19 87 

9. 

 ِْ ال ٍِ ّْالِعَه  الا أُ ٍَ َٗ ْٞالَل  ّْالِعَه إِىَ
الا أُ ََ ْاُل٘ا تِ ٍَ ٌْ آ اُل َّٖ َُ أَّ ال٘ َُ َِ َْٝعُػ ٌْ ذََط إِىَٚ اىَِّصٝ أَىَ

الال ٍِ قاَلالْس أُ َٗ ٘ا إِىاَلالٚ اىطَّالالاُغِ٘خ  َُ ُْ َٝرََحالالاَم َُ أَ ِٔ قَْثياِلالَل ُِٝطٝالالُسٗ ُْ َْٝنفاُلالُطٗا تاِلال ُطٗا أَ

الا  ٍَ ا إِىاَلٚ  ْ٘ ٌْ ذََؼالاىَ إَِشا قِٞالَو ىَٖاُل َٗ ٌْ َظالقَّلً تَِؼٞالساً،  ُ ُْ ُِٝعيَّٖ ُُ أَ ْٞطَا ُِٝطُٝس اىتَّ َٗ
ْٞالَف  ْْالَل ُحالُسٗزاً، فََن َُ َػ ٗ َِ َُٝصالسُّ َْافِقِٞ َُ َْٝد اْى ُؼِ٘ه َضأَ إِىَٚ اىطَّ َٗ  ُ َّْعَه هللاَّ أَ

ِصٞثَحٌ تِ  ٍُ  ٌْ ُْ أََضْزّاَلا إَِشا أََحاتَْرُٖ ِ إِ َُ تِاللَّ ٌَّ َزاُءَٗك َْٝحيِفُ٘ ٌْ شُ ِٖ ِْٝسٝ ْد أَ ٍَ ا قَسَّ ََ
فِٞقاً  ْ٘ ذَ َٗ  إَِّلَّ إِْحَؽاّاً 

89 – 

98 
7ٓ،ٕٗ 

33. 

 ُٜسٗا فاِل ِِ ٌَّ َّل َٝ ٌْ شُ َُْْٖٞ َط تَ َِ ا َا ََ َ٘ك فِٞ َُ َُ َحرَّٚ َُٝحنِّ ُْ٘ ٍِ َضتَِّل َّل ُْٝؤ َٗ فَق 

ا قَ  ََّ ٍِ ٌْ َحَطزاً  ِٖ ّْفُِؽ ٘ا ذَْؽيَِٞا ًأَ َُ َُٝؽيِّ َٗ َْٞد   َع

 

98 ٗٗ،ٕ8 

33.   َّا أََضاَك هللا ََ َِ اىَّْاِغ تِ ْٞ ٌَ تَ َْٞل اْىِنرَاَب تِاْىَحقِّ ىِرَْحُن َّْعْىَْا إِىَ   338 71إَِّّا أَ

38. 

 ِ َِ هللاَّ ْٞ قاُلال٘ا تاَلال ُْ ُٝفَطِّ َُ أَ ُِٝطٝالالُسٗ َٗ  ِٔ ُضُؼالاليِ َٗ  ِ َُ تاِلالاللَّ َِ َْٝنفاُلالُطٗ َُّ اىَّالِصٝ ِٔ  إِ ُضُؼالاليِ َٗ
َِ َشىاِلالَل  ْٞ ُْ َٝرَِّرالالُصٗا تاَلال َُ أَ ُِٝطٝالالُسٗ َٗ َّْنفاُلالُط تاِلثَْؼٍط  َٗ ُِ تاِلالثَْؼٍط  ٍِ َُ ّاُلالْؤ َٝقُ٘ىاُل٘ َٗ

ِْٖٞاً  ٍُ َِ َػَصاتاً  أَْػرَْسَّا ىِْيَنافِِطٝ َٗ َُ َحقّاً  ٌُ اْىَنافُِطٗ  َؼثِٞق أُٗىَ َِل ُٕ
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ُُّ 

 

 ال فح  رقم اْلي  اْلي  الكريم  م.

 َائسج :ؼ٘ضج اى

31.  ُِ ا َٗ اْىُؼْس َٗ  ٌِ ْش ُّ٘ا َػيَٚ اْْلِ َٗ ََّل ذََؼا َٗ  ٙ َ٘ اىرَّْق َٗ ُّ٘ا َػيَٚ اْىثِطِّ  َٗ ذََؼا َٗ 8 77 

37. 
 ًَ ٌُ اْلْؼالق َضِظالُٞد ىَُنال َٗ راِلٜ  ََ ٌْ ِّْؼ ُْٞن ُد َػيَ َْ ََ أَْذ َٗ  ٌْ ٌْ ِزَُْٝن ْيُد ىَُن ََ ًَ أَْم ْ٘ اْىَٞ

 ِزًْٝا
1 ٕٔٓ،ٖٗ 

38.  َُْٝحن ٌْ ِْ ىَ ٍَ َٗ َُ ٌُ اىَنافُِطٗ َّْعَه هللاُ فَاُٗىَ َِل ُٕ ا أَ ََ   77 97ٌْ تِ

39.  َُ ًٍ ُٝ٘قُِْ٘ ْ٘ ِ ُحْنَاً ىِقَ َِ هللاَّ ٍِ  ُِ ِْ أَْحَؽ ٍَ َٗ  َُ ِٕيَِِّٞح َْٝثُغ٘ ا َِ ٌَ اْى   83 9ٗ،ٕ9أَفَُحْن

37. 
 َِٞى ْٗ اىََّْصاَضٙ أَ َٗ ُْ٘ا َّل ذَرَِّرُصٗا اْىََُٖٞ٘ز  ٍَ َِ آ َا اىَِّصٝ ىَِٞاُء َٝا أَُّٖٝ ْٗ ٌْ أَ اَء تَْؼُعُٖ

 َِ ٞ َِ ًَ اىظَّاىِ ْ٘ ِْٖسٛ اْىقَ َ َّل َٝ َُّ هللاَّ ٌْ إِ ُْْٖ ٍِ  ُ َّٔ ٌْ فَئِّ ُْْن ٍِ  ٌْ ُ ىَّٖ َ٘ ِْ َٝرَ ٍَ َٗ  تَْؼٍط 
83 

ٙ7،ٔٓ  

ٔٔ7،8ٗ 

35.  َِ ٍج َػيَٚ اْىَنافِِطٝ َِ أَِػعَّ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ   87 79أَِشىٍَّح َػيَٚ اْى

39.  ُهللّا ٌُ ىُُِّٞن َٗ ا  ََ ُْْ٘ا إَِّّ ٍَ َِ آ اىَِّصٝ َٗ َضُؼ٘ىُُٔ  َٗ   88 3829 

 ؼ٘ضج األّؼاً :

83. 
 ِْ ٌْ َػال َ  تُِنال ثَُو فَرَفاَلطَّ ََّل ذَرَّثُِؼ٘ا اىؽُّ َٗ ا فَاذَّثُِؼُ٘ٓ  ًَ ْؽرَقِٞ ٍُ َُّ ََٕصا ِحَطاِغٜ  أَ َٗ

 َُ ٌْ ذَرَّقُ٘ ِٔ ىََؼيَُّن ٌْ تِ اُم حَّ َٗ  ٌْ ِٔ َشىُِن  َؼثِٞيِ

 

381 
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83. 

 ِ قْو إَِّّْ ٌَ َحِْٞفًا ُٕ ِٕٞ يَّحَ إِْتَطا ٍِّ ا  ًَ ٌٍ ِزًْٝا قَِٞ ْؽرَقِٞ ٍُّ ٜ ََٕساِّٜ َضتِّٜ إِىَٚ ِحَطاٍغ 

الاذِٜ للِ  ََ ٍَ َٗ  َٛ ْحٞاَلا ٍَ َٗ ُُّؽِنٜ  َٗ َُّ َحقَذِٜ  َِ * قُْو إِ ْتِطِمٞ َُ َِ اْى ٍِ  َُ ا َما ٍَ َٗ
هُ  َّٗ أََّا أَ َٗ ْطُخ  ٍِ تَِصىَِل أُ َٗ * َّلَ َاِطَٝل ىَُٔ  َِ ٞ َِ َِ  َضبِّ اْىَؼاىَ ٞ َِ ْؽيِ َُ  اْى

ُُٔ-
ُّٔ 

89 

 ؼ٘ضج األػطاف :

88.  َِ ٞ َِ ُط ذَثَاَضَك هللاُ َضبُّ اْىَؼاىَ ٍْ األ َٗ  َّ ْٓ أََّلَ ىَُٔ اْىَرْيُق 

 ؼ٘ضج األّفاه :

81. 

 ِ ٌْ فاِلالٜ َؼالالثِِٞو هللاَّ ِٖ ّْفُِؽالال أَ َٗ  ٌْ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ َزإاَلالُسٗا تاِلالاَ َٗ ٕاَلالاَزُطٗا  َٗ ْاُلال٘ا  ٍَ َِ آ َُّ اىَّالالِصٝ إِ

 َِ اىَِّصٝ َٗ  ٌْ ىاَل َٗ ْاُل٘ا  ٍَ َِ آ اىَّالِصٝ َٗ ىِٞاَلاُء تَْؼالٍط  ْٗ ٌْ أَ ََّصالُطٗا أُٗىَ اِلَل تَْؼُعالُٖ َٗ ا  ْٗ َٗ آ

 ٌْ َْْصُطُٗم ُِ اْؼرَ إِ َٗ ٍء َحرَّٚ َُٖٝاِزُطٗا  ْٜ ِْ َا ٍِ  ٌْ ِٖ ََّلَٝرِ َٗ  ِْ ٍِ  ٌْ ا ىَُن ٍَ َُٖٝاِزُطٗا 

ٌُ اىَّْْصطُ  ُْٞن ِِ فََؼيَ ٝ  فِٜ اىسِّ

78 78 

 ؼ٘ضج اىر٘تح :

87.  ٌتََطاَءج  َِ ْتِطِمٞ َُ َِ اى ٍِ  ٌْ َِ َػإَْسذُ ِٔ إِىَٚ اىَِّصٝ َضُؼ٘ىِ َٗ َِ هللاِ  ٍِ 3 33231 

88. 
 ِِذالالط ْٟ ًِ ا ْ٘ ََّل تاِلالاْىَٞ َٗ  ِ َُ تاِلالاللَّ ْاُلال٘ ٍِ َِ ََّل ُْٝؤ فاَلالئَِشا اَّؽالاليََد اأْلَْاالالُُٖط  قاَلالاذِيُ٘ا اىَّالالِصٝ

 ٌْ ُٕ٘ َُ َزْسذُ َٗ ُْٞس  َِ َح ْتِطِمٞ َُ ًُ فَاْقرُيُ٘ا اْى  اْىُحُط
8 73 

 

  ًَ الا َحالطَّ ٍَ  َُ ال٘ ٍُ ََّل َُٝحطِّ َٗ ِذِط  ْٟ ًِ ا ْ٘ ََّل تِاْىَٞ َٗ  ِ َُ تِاللَّ ُْ٘ ٍِ َِ ََّل ُْٝؤ قَاذِيُ٘ا اىَِّصٝ

َِ أُٗذُ٘ا اْىِنرَاَب َحرَّٚ ُْٝؼطاُل٘ا  َِ اىَِّصٝ ٍِ َِ اْىَحقِّ  َُ ِزٝ ََّل َِٝسُْٝ٘ َٗ َضُؼ٘ىُُٔ  َٗ  ُ هللاَّ

 َُ ٌْ َحاِغُطٗ ُٕ َٗ ِْ ٍَٝس  ْعَٝحَ َػ ِِ  اْى

89 73 

89. 
 ٌْ ٌْ فَُٖ اْضذَاتَْد قُيُ٘تُُٖ َٗ ِذِط  ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِ َُ تِاللَّ ُْ٘ ٍِ َِ َّل ُْٝؤ ا َْٝؽرَاِْشَُّل اىَِّصٝ ََ إَّّ

 َُ ٌْ َٝرََطزَُّزٗ ِٖ ثِ ْٝ  فِٜ َض
78 11 

87. 
  ِٔ آََٝاذِ َٗ َّْيَؼُة قُْو أَتِاللِ  َٗ ا ُمَّْا َُّرُ٘ض  ََ َِّ إَِّّ ٌْ ىََٞقُ٘ىُ ِْ َؼاَْىرَُٖ ىَ ِ َٗ  ِٔ َضُؼ٘ىِ َٗ

 َُ ِْٖعئُ٘ ٌْ ذَْؽرَ ْْرُ   98 71ُم

85. 

 ْؼُطِٗف ََ َُ تاِلالاْى ُطٗ ٍُ
ىِٞاَلالاء تَْؼالالٍط ٝاَلالاْ ْٗ ٌْ أَ ْاَلالاُخ تَْؼُعالالُٖ ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ  َُ ْاُلال٘ ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ

َُ هللّاَ  ُِٝطُٞؼالال٘ َٗ َمالالاجَ  َُ اىعَّ ُْٝؤذاُلال٘ َٗ الالقَجَ  َُ اىصَّ الال٘ َُ ُٝقِٞ َٗ َْنالالِط  َُ ِِ اْى َُ َػالال ْ٘ ْْٖاَلال َٝ َٗ
ىَـ ْٗ َضُؼ٘ىَُٔ أُ َٗ ٌٌ َُّ هللّاَ َػِعٌٝع َحِنٞ ٌُ هللّاُ إِ ُٖ َُ   َِل َؼَْٞطَح

73 9 ،7ٔ 

85. تَِٖا ٌْ ِٖ ٞ ذَُعمِّ َٗ  ٌْ ٌْ َحَسقَحً ذُطَُِّٖطُٕ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ ِْ أَ ٍِ   331 83ُذْص 



 

ُِّ 

 

 ال فح  رقم اْلي  اْلي  الكريم  م.

 ؼ٘ضج ٕ٘ز

13. 
 َّْرالُطَك ُْ ُطَك أَ ٍُ ُْٞة أََحقذَُل ذاَلاْ ُْ َّْفَؼالَو قَاىُ٘ا َٝا ُاَؼ ْٗ أَ الا َْٝؼثاُلُس آتَاُنّاَلا أَ ٍَ

ا ََّتاءُ  ٍَ اىَِْا  َ٘ ٍْ  فِٜ أَ
57 93 

 ؼ٘ضج ٝ٘ؼف

13.  َُٓط أََّلَّ ذَْؼثُُسٗا إَِّلَّ إَِّٝا ٍَ ٌُ إَِّلَّ للِ أَ ُِ اْىُحْن   73 ٕ8 278إِ

 ؼ٘ضج اتطإٌٞ

18. 

 ٍُّ٘ح ًِ ْ٘ ٌْ قَ ِْ قَْثيُِن ٍِ  َِ ٌْ َّثَاُ اىَِّصٝ ٌْ َٝاْذُِن ٌْ  أَىَ ِٕ ِْ تَْؼالِس ال ٍِ  َِ اىَّالِصٝ َٗ َ٘ز  َُ شَ َٗ َػاٍز  َٗ
 ٌْ ِٖ ِٕ ا َ٘ ٌْ فاِلالٜ أَْفالال ْٝالالِسَُٖٝ ٗا أَ اَلالاِخ فاَلالَطزُّ ٌْ تِاْىثَِّْٞ ٌْ ُضُؼالاليُُٖ ُ َزالالاَءْذُٖ ٌْ إَِّلَّ هللاَّ ٖاُلال َُ َّل َْٝؼيَ

ا ذَْسُػََّْ٘ا إِىَْٞ  ََّ ٍِ إَِّّا ىَفِٜ َالٍّ  َٗ  ِٔ ٌْ تِ ا أُْضِؼْيرُ ََ قَاىُ٘ا إَِّّا َمفَْطَّا تِ ِطٝةٍ َٗ ٍُ  ِٔ 

9 11 

 ؼ٘ضج اىْحو

11. 
 َٜ ال ِٕ ٌْ تاِلاىَّرِٜ  َزالاِزْىُٖ َٗ ِػظَالِح اىَحَؽالَِْح  ْ٘ ََ اى َٗ ِح  ََ اْزُع إِىَٚ َؼثِِٞو َضتَِّل تِاىِحْن

 َِ ْٖرَِسٝ َُ ٌُ تِاى َ٘ أَْػيَ ُٕ َٗ  ِٔ ِْ َؼثِٞيِ ِْ َظوَّ َػ ََ ٌُ تِ َ٘ أَْػيَ َُّ َضتََّل ُٕ ُِ إِ  أَْحَؽ

388 ٔٓٔ،

ٕٔٔ  

 : ؼ٘ضج اْلؼطاء

17. 

 ْْالَسَك َِّ ِػ الا ٝاَلْثيَُغ ٍَّ ِِ إِْحَؽالاّاً إِ ْٝ اىاِلَس َ٘ تِاْى َٗ قََعٚ َضتَُّل أََّلَّ ذَْؼثاُلُسٗا إَِّلَّ إَِّٝالآُ  َٗ
َّلً  ْ٘ الا قاَل ََ قاُلْو ىَُٖ َٗ ا  ََ َْْْٖطُٕ َّل ذَ َٗ ا أُفٍّ  ََ ا فَق ذَقُْو ىَُٖ ََ ْٗ ِمقُٕ ا أَ ََ اْىِنثََط أََحُسُٕ

الا َزْاَلاحَ  ََ اْذفِْط ىَُٖ َٗ الا  َمِطَٝاً  ََ الا َم ََ ُٖ َْ قاُلْو َضبِّ اْضَح َٗ الِح  ََ ْح َِ اىطَّ ال ٍِ هِّ  اىالصُّ

َاِّٜ َحِغٞطاً   َضتَّٞ

81-87 

 

77 

18. ً إَِّلَّ قَيِٞق ٌِ َِ اْىِؼْي ٍِ  ٌْ ا أُٗذِٞرُ ٍَ َٗ 58 58 

 ؼ٘ضج غٔ

19. َْْٚؽ َّل َٝ َٗ   88 77َّل َِٝعوُّ َضتِّٜ 

 ؼ٘ضج األّثٞاء :

17.  َّا أَْضَؼْيَْاَك إَِّل ٍَ َٗ َِ ٞ َِ حً ىِْيَؼاىَ ََ   337 73َضْح

 ؼ٘ضج اىَؤٍُْ٘ :

15.  َِّ ِٖ ِْ فِٞ ٍَ َٗ اأْلَْضُض  َٗ اُخ  َٗ ا ََ ٌْ ىَفََؽَسِخ اىؽَّ اَءُٕ َ٘ ْٕ ِ٘ اذَّثََغ اْىَحقُّ أَ ىَ َٗ 73 78 

 ؼ٘ضج اىْ٘ض :

19. 

 ٌىَّٚ فَِطٝالق َ٘ ٌَّ َٝراَل أَغَْؼْاَلا شاُل َٗ ُؼِ٘ه  تِاىطَّ َٗ  ِ َّْا تِاللَّ ٍَ َُ آ َٝقُ٘ىُ٘ ِْ تَْؼالِس  َٗ ال ٍِ  ٌْ ُْْٖ ال ٍِ

ٌْ إَِشا  ْٞالَُْٖ ٌَ تَ ِٔ ىاِلَْٞحُن َضُؼ٘ىِ َٗ  ِ إَِشا ُزُػ٘ا إِىَٚ هللاَّ َٗ  ، َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ا أُٗىَ َِل تِاْى ٍَ َٗ َشىَِل 

، أَفاِلالٜ  َِ الْصِػِْٞ ٍُ  ِٔ الال ْٞ ٌُ اْىَحالقُّ ٝاَلاْذُ٘ا إِىَ ِْ ىَٖاُلال ُْ َُٝنال إِ َٗ  ، َُ ْؼِطُظالال٘ ٍُ  ٌْ ُْْٖ ال ٍِ فَِطٝالٌق 

ًِ اضْ  َطٌض أَ ٍَ  ٌْ ِٖ َضُؼال٘ىُُٔ تاَلْو قُيُ٘تِ َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ُ َػياَل ُْ َِٝحٞالَف هللاَّ َُ أَ ًْ ََٝرالافُ٘ ذَاتُ٘ا أَ

 ِٔ َضُؼ٘ىِ َٗ  ِ َِ إَِشا ُزُػ٘ا إِىَٚ هللاَّ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َه اْى ْ٘ َُ قَ ا َما ََ ، إَِّّ َُ ٘ َُ ٌُ اىظَّاىِ أُٗىَ َِل ُٕ

ٌُ ا أُٗىَ َِل ُٕ َٗ أَغَْؼَْا  َٗ ْؼَْا  َِ ُْ َٝقُ٘ىُ٘ا َؼ ٌْ أَ َُْْٖٞ ٌَ تَ َُ ىَِْٞحُن ْفيُِح٘ َُ  ْى

 

77- 83 ٕ9 ،ٕٗ 

 ؼ٘ضج اىتؼطاء :

73.  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ِْ اْى ٍِ ِْ اذَّثََؼَل  ََ اْذفِْط َزَْاَحَل ىِ َٗ 838 79 

 ؼ٘ضج اىَْو :

73. 

 ُْ أَ َٗ  َّٛ اىاِلَس َٗ َػياَلٚ  َٗ  َّٜ الَد َػياَل َْ َّْؼ راَلَل اىَّراِلٜ أَ ََ ُْ أَْاُنَط ِّْؼ ِظْػِْٜ أَ ْٗ َضبِّ أَ

َو َحاىِحاً ذَطْ  ََ َِ أَْػ اىِِحٞ رَِل فِٜ ِػثَاِزَك اىصَّ ََ أَْزِذْيِْٜ تَِطْح َٗ  َظآُ 

 

 ب 39



 

ُّّ 

 

 ال فح  رقم اْلي  اْلي  الكريم  م.

 ؼ٘ضج اىقصص :

78. 

  ِْ أَْحِؽ َٗ َّْٞا  َِ اىسُّ ٍِ َْْػ َِّصٞثََل  َّل ذَ َٗ ِذَطجَ  ْٟ ُ اىسَّاَض ا ا آذَاَك هللاَّ ََ َِ فِٞ اْترَ َٗ 

ْٞالالاللَ  ُ إِىَ َِ هللاَّ الالالا أَْحَؽالالالال ََ َ َّل ُِٝحالالالالةُّ  َم َُّ هللاَّ َِ اْىفََؽالالالاَز فاِلالالالٜ اأْلَْضِض إِ َّل ذَْثالالالال َٗ
 َِ ْفِؽِسٝ َُ  اْى

77 83 

 ؼ٘ضج ىقَاُ :

71. 

 ٜفَِصالالاىُُٔ فاِلال َٗ  ٍِ الال ْٕ َٗ ْْٕالالاً َػياَلالٚ  َٗ الالُٔ  ٍُّ يَْرالالُٔ أُ ََ ِٔ َح الال ْٝ اىَِس َ٘ َُ تِ َّْؽالالا َْْٞا اأْلِ الال حَّ َٗ َٗ
َّٜ اىْ  َْٝل إِىاَلال اىاِلالَس َ٘ ىِ َٗ ُِ اْاالالُنْط ىاِلالٜ  ِِ أَ ْٞ ٍَ ُْ َػالالا ُْ َزإاَلالَساَك َػياَلالٚ أَ إِ َٗ ِصالالُٞط  ََ

ْؼُطٗفاً  ٍَ َّْٞا  ا فِٜ اىسُّ ََ َحاِحْثُٖ َٗ ا  ََ ٌٌ فَق ذُِطْؼُٖ ِٔ ِػْي َْٞػ ىََل تِ ا ىَ ٍَ ذُْتِطَك تِٜ 

 َُ يُ٘ ََ ٌْ ذَْؼ ْْرُ ا ُم ََ ٌْ تِ ٌْ فَاَُّثِّ ُُن ْطِزُؼُن ٍَ  َّٜ ٌَّ إِىَ َّٜ شُ ِْ أََّاَب إِىَ ٍَ اذَّثِْغ َؼثَِٞو  َٗ 

 

37-38 77 

 ؼ٘ضج اىصافاخ :

77. 
 َُ ا َِٝصفُ٘ ََّ ِج َػ َُ َضتَِّل َضبِّ اْىِؼعَّ  ُؼْثَحا

 
353 13 

 ؼ٘ضج اىت٘ضٙ

78. 
 ِ ُٔ إِىَٚ هللاَّ َُ ٍء فَُحْن ْٜ ِْ َا ٍِ  ِٔ ٌْ فِٞ ا اْذرَيَْفرُ ٍَ َٗ 

 
33 78 

79. 
 ُ ِٔ هللاَّ ُْ تِ ٌْ َٝاَْش ا ىَ ٍَ  ِِ ٝ َِ اىسِّ ٍِ  ٌْ ٌْ ُاَطَماُء َاَطُػ٘ا ىَُٖ ًْ ىَُٖ  أَ

 
83 ٖٓ ،9ٗ 

 ؼ٘ضج ٍحَس :

77. 
 ٌْ ُن ٍَ ذُقَطُِّؼ٘ا أَْضَحا َٗ ُْ ذُْفِؽُسٗا فِٜ اأْلَْضِض  ٌْ أَ ْٞرُ ىَّ َ٘ ُْ ذَ ٌْ إِ ْٞرُ  فََْٖو َػَؽ

 
88 77 

 ؼ٘ضج اىفرح :

75. 
 ٌَس ض ََّ َح ٌْ ؼُ ٍُ َُْْٖٞ اُء تَ ََ َؼُٔ أَِاسَّاُء َػيَٚ اْىُنفَّاِض ُضَح ٍَ  َِ اىَِّصٝ َٗ  ِ  ُ٘ه هللاَّ

 

89 79 

 ؼ٘ضج اىحِطاخ :

79. 
  ٌج َ٘ َُ إِْذ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ا اْى ََ  إَِّّ

 

33 73 

83. 

 ٌْ ُْْٖ ال ٍِّ ًْٞطا  ًٍ َػَؽٚ أَُ َُٝنُّ٘٘ا َذ ْ٘ ِ قَ ٍِّ  ًٌ ُْ٘ا ََّل َْٝؽَرْط قَ٘ ٍَ َِ آ َا اىَِّصٝ َٝا أَُّٖٝ

الُعٗ َِ ََّل ذَْي َٗ  َِّ ُْْٖ ال ٍِّ ْٞالًطا  َِّ َذ ِ َِّّؽاء َػَؽالٚ أَُ َُٝنال ٍِّ ََّل َِّؽاء  ََّل َٗ َٗ  ٌْ ا أَّفَُؽالُن

ىَ اِلَل  ْٗ ُ ٌْ َٝراُلْة فَا الِ ىَّال ٍَ َٗ  ُِ ا ََ ٝ ٌُ اْىفُُؽُ٘  تَْؼَس اْْلِ ذََْاتَُعٗا تِاأْلَْىقَاِب تِْ َػ اَِّلْؼ

َُّ تَْؼالالَط  ِِّ إِ َِ اىظَّالال الال ٍِّ ْاُلال٘ا اْزرَِْثاُلال٘ا َمصِٞالالًطا  ٍَ َِ آ اَلالا اىَّالالِصٝ ُ٘ ٝاَلالا أَُّٖٝ َُ ٌُ اىظَّالالاىِ ٕاُلال

ؽَُّؽ٘ا َِ ََّل ذَ َٗ  ٌٌ ِِّ إِْش ٌْ أَُ َٝاُْمالَو  اىظَّ ََّل َْٝغرَة تَّْؼُعُنٌ تَْؼًعا أَُِٝحةُّ أََحالُسُم َٗ
َا اىَّْاُغ إَِّّا  ٌٌ َٝا أَُّٖٝ ِحٞ اٌب ضَّ َّ٘ َ ذَ َُّ هللاَّ َ إِ اذَّقُ٘ا هللاَّ َٗ  ُٓ٘ َُ ْٕرُ ْٞرًا فََنِط ٍَ  ِٔ ٌَ أَِذٞ ىَْح

قَثَائاِلوَ  َٗ ٌْ ُاالُؼ٘تًا  َزَؼْيْاَلاُم َٗ أُّصَٚ  َٗ ِ َشَمٍط  ٍِّ ٌْ  َذيَْقَْاُمٌ  ُن ٍَ َُّ أَْمالَط ىِرََؼالاَضفُ٘ا إِ

ٌٌ َذثِٞطٌ  َ َػيِٞ َُّ هللاَّ ٌْ إِ ِ أَْذقَاُم  ِػَْس هللاَّ

33-38 7٘ ،79 

83. 
 َزإاَلالُسٗا َٗ ٌْ َْٝطذاَلالاتُ٘ا  ٌَّ ىاَلال ِٔ شاُلال َضُؼالال٘ىِ َٗ  ِ ْاُلال٘ا تاِلالاللَّ ٍَ َِ آ َُ اىَّالالِصٝ ْاُلال٘ ٍِ ْؤ َُ الالا اْى ََ َّ إِّ

 ِ ٌْ فِٜ َؼثِِٞو هللاَّ ِٖ ّْفُِؽ أَ َٗ  ٌْ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ َ َُ تِا اِزقُ٘ ٌُ اىصَّ   أُٗىَ َِل ُٕ

38 11 

 ؼ٘ضج اىَِازىح :

88.  ََُٔضُؼال٘ى َٗ  َ ِْ َحالازَّ هللاَّ ٍَ  َُ ٗ ازُّ َ٘ ِذِط ُٝ ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِ َُ تِاللَّ ُْ٘ ٍِ ٍاً ُْٝؤ ْ٘ ُس قَ ِِ َّل ذَ

ٌْ أُٗىَ  ْٗ َػِتالَٞطذَُٖ ٌْ أَ اَُّٖ َ٘ ْٗ إِْذال ٌْ أَ ْٗ أَْتَْاَءُٕ ٌْ أَ ْ٘ َماُّ٘ا آتَاَءُٕ ىَ  اِلَل َمراَلَة فاِلٜ َٗ

 ُْْٔ ٍِ ٌْ تُِطٍٗح  أَََّٝسُٕ َٗ  َُ ا ََ ٝ ٌُ اأْلِ ِٖ  قُيُ٘تِ

88 9 ،ٙ9 ،

7ٔ ،8ٓ 



 

ُّْ 

 

 
 

 ال فح  رقم اْلي  اْلي  الكريم  م.

 ؼ٘ضج اىحتط :

81. 

 َِ اِّْاَلالا اىَّالالِصٝ َ٘ ْذ ِْلِ َٗ اَلالا اْغفاِلالْط ىَْاَلالا  َُ َضتَّْ ٌْ َٝقُ٘ىاُلال٘ ِٕ ِْ تَْؼالالِس الال ٍِ َِ َزالالاُءٗا  اىَّالالِصٝ َٗ
َا إَِّّالَل َضُنٌٗف َؼثَقَُّ٘ا تِاأْلِ  ُْ٘ا َضتَّْ ٍَ َِ آ َؼْو فِٜ قُيُ٘تَِْا ِغّقً ىِيَِّصٝ ِْ َّل ذَ َٗ  ُِ ا ََ ٝ

 ٌٌ  َضِحٞ

33 7ٓ ،7٘ 

 ؼ٘ضج اىََرحْح :

87. 

 ٌْ ِٖ ْٞ َُ إِىاَلال ىِٞاَلالاَء ذُْيقاُلال٘ ْٗ ٌْ أَ ُم َّٗ َػالالُس َٗ  ٛ ِّٗ ْاُلال٘ا ََّل ذَرَِّرالالُصٗا َػالالُس ٍَ َِ آَ اَلالا اىَّالالِصٝ ٝاَلالا أَُّٖٝ

قَْس  َٗ ِج  زَّ َ٘ ََ ُْ تِاى ٌْ أَ إَِّٝالاُم َٗ ُؼالَ٘ه  َُ اىطَّ َِ اىَحالقِّ ُْٝرِطُزال٘ ال ٍِ  ٌْ ا َزاَءُم ََ َمفَُطٗا تِ

ْطَظالاذِٜ  ٍَ اْترَِغالاَء  َٗ ٌْ ِزَٖاًزا فاِلٜ َؼالثِٞيِٜ  ٌْ َذَطْزرُ ْْرُ ُْ ُم ٌْ إِ ُْ٘ا تِاللِ َضتُِّن ٍِ ذُْؤ

ا ٍَ َٗ  ٌْ ْٞرُ ا أَْذفَ ََ ٌُ تِ أََّا أَْػيَ َٗ ِج  زَّ َ٘ ََ ٌْ تِاى ِٖ ْٞ َُ إِىَ ٗ ٌْ  ذُِؽطُّ ُْْن ال ٍِ ِْ َْٝفَؼْيالُٔ  ٍَ َٗ  ٌْ رُ ْْ أَْػيَ

 ٌْ ُْٞن َْٝثُؽالطُ٘ا إِىاَل َٗ ٌْ أَْػالَساًء  ٌْ َُٝنُّ٘٘ا ىَُن ُْ َْٝصقَفُُ٘م ثِِٞو * إِ اَء اىؽَّ َ٘ فَقَْس َظوَّ َؼ

ََّل  َٗ  ٌْ ُن ٍُ ٌْ أَْضَحالا ْْفََؼُن ِْ ذاَل * ىاَل َُ ْ٘ ذَْنفاُلُطٗ ٗا ىاَل زُّ َٗ َٗ الِ٘ء  ٌْ تِاىؽُّ أَْىِؽَْرَُٖ َٗ  ٌْ ِْٝسَُٖٝ أَ

 ْٗ ٌْ أَ َُ تَِصٌٞط* قَْس َماَّْد ىَُن يُ٘ ََ ا ذَْؼ ََ هللاُ تِ َٗ  ٌْ َُْْٞن ِح َْٝفِصُو تَ ٍَ ًَ اىقَِٞا ْ٘ َٝ ٌْ ََّلُزُم

ا  ََّ ٍِ َٗ  ٌْ ُْْن ٍِ ٌْ إَِّّا تَُطآَُء  ِٖ ٍِ ْ٘ َؼُٔ إِْش قَاىُ٘ا ىِقَ ٍَ  َِ اىَِّصٝ َٗ  ٌَ ِٕٞ جٌ َحَؽَْحٌ فِٜ إِْتَطا َ٘ أُْؼ

ُِ هللاِ َمفَْطَّا ِْ ُزٗ ٍِ  َُ اىثَْغَعاُء أَتًَسا  ذَْؼثُُسٗ َٗ جُ  َٗ ٌُ اىَؼَسا َُْْٞن تَ َٗ ََْْْٞا  تََسا تَ َٗ  ٌْ تُِن

ياِلُل  ٍْ الا أَ ٍَ َٗ َُّ ىاَلَل  ِٔ أَلَْؼرَْغفَِط ٌَ أِلَتِٞ ِٕٞ َه إِْتَطا ْ٘ ْحَسُٓ إَِّلَّ قَ َٗ ُْ٘ا تِاللِ  ٍِ َحرَّٚ ذُْؤ

َْٞل أََّ  إِىَ َٗ ْيَْا  مَّ َ٘ َْٞل ذَ َا َػيَ ٍء َضتَّْ ْٜ ِْ َا ٍِ َِ هللاِ  ٍِ ِصٞطُ ىََل  ََ َْٞل اى إِىَ َٗ  ْثَْا 

 

3-7 

9 ،ٔٔ ،

ٖٔ ،ٖ7 

8ٔ ،

ٔٔ8 

 ؼ٘ضج اىرغاتِ

88. 
 ِْ ال ٍَ َٗ  ٌْ ّْفُِؽالُن ًْٞطا أِلَ ّْفِقُ٘ا َذ أَ َٗ أَِغُٞؼ٘ا  َٗ ُؼ٘ا  ََ اْؼ َٗ  ٌْ ا اْؼرَطَْؼرُ ٍَ فَاذَّقُ٘ا هللاَ 

 َُ ْفيُِح٘ َُ ٌُ اى ِٔ فَاُٗىَ َِل ُٕ  َُٝ٘  ُاحَّ َّْفِؽ

39 339 

 ؼ٘ضج اىرحطٌٝ

89. 
 ٌُ ٌْ َزٖاَلَّْ إُ َٗ الاْ ٍَ َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ َْ َػياَل اْغياُل َٗ  َِ ْاَلافِقِٞ َُ اى َٗ ِٕالِس اىُنفَّالاَض  ُّٜ َزا اَلا اىَّْثاِل َٝا أَُّٖٝ

ِصٞطُ  ََ تِْ َػ اى َٗ   

9 338 

 ؼ٘ضج اىَيل :

87.  ُاىيَِّطُٞف اْىَرثِٞط َ٘ ُٕ َٗ ِْ َذيََق  ٍَ  ٌُ   37 77أََّل َْٝؼيَ

 ؼ٘ضج اىؼصط :

89. 
ا َُّ اْىَؼْصِط إِ الاىَِحاِخ َٗ ياُل٘ا اىصَّ َِ َػ َٗ ْاُل٘ا  ٍَ َِ آ َُ ىَفاِلٜ ُذْؽالٍط إَِّلَّ اىَّالِصٝ َّْؽالا أْلِ

ْثطِ  ا تِاىصَّ ْ٘ اَح َ٘ ذَ َٗ ا تِاْىَحقِّ  ْ٘ اَح َ٘ ذَ َٗ 

3-1 71 



  

ٖٔ٘ 
 

 األحاديث الشريف   دليل محت يات
 ال فح  الم در الحديث الشريف م.

ػػ -هللػػلذ اهلل هليػػب ك ػػلـ-أىمىٍيػػتي النل ًػػذل   .ٔ نيًيػػذ هللى ًنػػذ هي ًليبه ًمػػٍف ذىدىػػبو كى
ـٍ أىٍر ىا نػا ًمػٍف ديكًف الللػبً  هىاؿى نى ىًمٍعميبي يىييػكؿي  ـٍ كىريٍد ىػانى ي ػذيكا أىٍح ىػارىدي  املخى

لىً ػػػٍف  ػػػٍؿ كى . هىػػػاؿى : " أىاى ـٍ ـٍ يى يكنيػػػكا يىٍع يػػػديكنى ي ـٍ لىػػػ هيٍلػػػتي يىػػػا رى يػػػكؿى الللػػػًب ًإنل يػػػ
ـى الللػػبي نىيى  ػػرل ػػا حى ـٍ مى ػػؿل الللػػبي ييًحلُّػػكفى لى يػػ ػػا أىحى ـٍ مى لىػػٍيً  ػػكفى هى ُرمي ييحى ٍ ػػمىًحلُّكنىبي كى
ـٍ " ـٍ لى ي ُرميكنىبي نىًمٍلؾى ًه ىادىمي ي  نىييحى

ال نف 
 ال  رل
 لل ي يم

ِٕ 

اًلعى  ٍطًعميكاأى "  .ٕ ني ُّكا اٍلمىًريضى  كىهيكديكا اٍلاى  ّٕ ال خارم "اٍلعىاًنمى  كى

ـي أىٍف مىٍكػػػ ىدى أىٍف الى ًإلىػػػ  .ٖ ـى "اإًلٍ ػػػبلى ميًيػػػي ػػػدنا رى يػػػكؿي الللػػػًب كى مل بى ًإالل الللػػػبي كىأىفل ميحى
ػػػجل اٍل ىٍيػػػتى ًإًف اٍ ػػػمىطىٍعتى  مىحي ػػػافى كى ػػػكـى رىمىلى مىهللي ػػػاةى كى ميػػػٍؤًمذى الزل ى ػػػبلىةى كى الهللل

.ًإلى  دىٍهتى ُدهيبي. هىاؿى ٍيًب  ىً يبلن. هىاؿى هللى ييهللى نىأىٍخً ٍرًنذ  هىاؿى نىعىًاٍ نىا لىبي يىٍ أىليبي كى
اًف. ًف اإًليمى ًلًب كىاٍليىٍكـً اآلًخًر هى مىبلىًل ىًمًب كى يميً ًب كىري ي هىاؿى "أىٍف ميٍؤًمفى ً الللًب كى

كىُرًة " ٍيًرًة كى ميٍؤًمفى ً اٍليىدىًر خى  كى

 ِٓ م لـ

ػفٍ  هيٍلنىا النلهلًليحى ي  الُديفي "  .ٗ ًلً مىا ًػبً  ًلللػبً  هىػاؿى  ًلمى ًلرى يػكًلبً  كى  ميٍ ػًلًميفى الٍ  كىأًلىًلملػ ً  كى
ًمً ـٍ  امل  "كىهى

 ْٕ م لـ

بي  يىكيدُّ   ىاٍل يٍنيىافً  ًلٍلميٍؤًمفً  اٍلميٍؤًمفي "  .٘ ا  ىٍعلي كى لؾى   ىٍعلن اً ًعبً   ىٍيفى  كى  ْٕ ال خارم "أىهللى

ـي "  .ٙ ػػك اٍلميٍ ػًل ٍ ػػًلـً  أىخي ػػبي  الى  اٍلمي ػػفٍ  ييٍ ػػًلميبي  كىالى  يىٍظًلمي مى ػػ ً  ًنػػم  ىػػافى  كى ااى  أىًخيػػبً  حى
مًػػبً  ًنػػم الللػػبي   ىػػافى  ااى ػػفٍ  حى مى ػػفٍ  نىػػرلجى  كى ٍ ػػًلـو  هى ٍنػػبي  الللػػبي  نىػػرلجى   يٍر ىػػ ن  مي   يٍر ىػػ ن  هى
مىفٍ  اٍلًييىامى ً  يىٍكـً   يري ىاتً  ًمفٍ   " ً  اٍلًييىامى ً  يىٍكـى  الللبي   ىمىرىةي  ميٍ ًلمنا  ىمىرى  كى

ال خارم 
 كم لـ

ِٕ 

ػٍر "  .7 ػاؾى  اٍنهللي ػا أىخى ػػا أىكٍ  ظىاًلمن ػ نىيىػاؿى  مىٍظليكمن ػػريةي  الللػبً  رى يػكؿى  يىػػا ؿه رىاي  ًإذىا أىٍنهللي
ريةي   ىٍيؼى  ظىاًلمنا  ىافى  ًإذىا أىنىرىأىٍيتى  مىٍظليكمنا  ىافى  زيةي  هىاؿى  أىٍنهللي   مىٍمنىعيبي  أىكٍ  مىٍحاي
 "نىهلٍلريةي  ذىًلؾى  نىً فل  الظٍُّلـً  ًمفٍ 

 ِٕ ال خارم

مي   .8 ـٍ أيمىرىاءي نىمىٍعًرنيػكفى كى لىٍي ي ػٍف "ًإنلبي ييٍ مىٍعمىؿي هى مى ػٍف  ىػًرةى نىيىػٍد  ىػًرئى كى كفى نىمى ٍنً ػري
مىا ىعى " لىً ٍف مىٍف رىًلذى كى ـى كى ًل  أىٍن ىرى نىيىٍد  ى

 ِٗ م لـ

ـٍ "  .9 ػػًديثً  أىٍ ػػذىبي  الظلػػفل  نىػػً فل  كىالظلػػفل  ًإيلػػا ي  كىالى  مىاى ل يػػكا كىالى  مىحى ل يػػكا كىالى  اٍلحى
ا ىديكا كىالى  مىنىانى يكا كامى ىاغى  كىالى  مىحى كا كىالى  لي  "ًإٍخكىاننا الللبً  ًه ىادى  كى يكنيكا مىدىا ىري

 

ال خارم 
 كم لـ

ٕٓ 

ػػللذ الللػػبً  رى يػػكؿى   ىايىٍعػػتي "  .ٓٔ لىٍيػػبً  الللػػبي  هللى ػػللـى  هى لىػػذ كى ى ةً  ًإهىػػاـً  هى ػػبلى يمىػػاءً  الهللل  كىاً 
 "ميٍ ًلـو  ًل يؿُ  كىالنُّهلٍل ً  الزل ىاةً 

 

 ْٕ م لـ



  

ٖٔٙ 
 

  فح ال الم در الحديث الشريف م.

ػػفٍ  ثىػػبلىثه "  .ٔٔ ػػدى  ًنيػػبً   يػػفل  مى ػػبلىكىةى  ً ً ػػفل  كىاى ػػافً  حى ػػفٍ  اإًليمى  كىرى يػػكليبي  الللػػبي   ىػػافى  مى
ا ًمملا ًإلىٍيبً  أىحىبل  ػٍرءى  ييًحػبل  كىأىفٍ  ً ػكىاديمى  أىفٍ  يىٍ ػرىةى  كىأىفٍ  ًلللػبً  ًإالل  ييًح ُّػبي  الى  اٍلمى
ا ًمٍنبي  لللبي ا أىٍنيىذىةي  أىفٍ   ىٍعدى  اٍل يٍئرً  ًنذ يىعيكدى   "النلارً  ًنذ ييٍيذىؼى  أىفٍ  يىٍ رىةي   ىمى

ال خارم 
 كم لـ

ّٖ، 
ُٕ 

ػػًريًض كىاُم ىػػاعي "  .ٕٔ ـً كىًهيىػػادىةي اٍلمى ٍمػػسه رىدُّ ال لػػبلى ٍ ػػًلـً خى لىػػذ اٍلمي ٍ ػػًلـً هى ػػؽُّ اٍلمي حى
مىٍكًميتي اٍلعىاًطًس  ا ى ي الدلٍهكىًة كى اى نىاًلًز كىاً   "اٍلاى

ال خارم 
 كم لـ

ٕٖ 

ًهمىاليبي  ني يكؽه  اٍلميٍ ًلـً  ً  ىابي "  .ٖٔ ال خارم  " يٍئره  كى
 كم لـ

ٕٔ 

لىذ اٍلًئٍطرىًة نىأى ىكىاةي يي ىُكدىاًنًب أىٍك يينىهلُلرىاًنًب أىٍك ييمىُا ىاًنًب"  .ٗٔ ٍكليكدو ييكلىدي هى  ِّ ال خارم " يؿُّ مى

ليكفى  الى "  .٘ٔ نل ى  مىٍدخي ملذ اٍلاى ملذ ميٍؤًمنيكا كىالى  ميٍؤًمنيكا حى ا ُّكا حى  ُٕ م لـ "مىحى

لىػػذ ًخٍط ىػػً  أىًخيػػًب ًإالل أىٍف   .ٙٔ لىػػذ  ىٍيػػًع أىًخيػػًب كىالى يىٍخطيػػٍب هى ػػؿي هى "الى يى ًػػًع الرلاي
 يىٍأذىفى لىبي"

ال خارم 
 كم لـ

ٕٕ 

رى  أىفٍ  ًلميٍ ًلـو  يىًحؿُّ  الى "  .7ٔ اةي  يىٍ اي  دىػذىا نىييٍعػًرضي  يىٍلمىًييىػافً  لىيىػاؿو  ثىػبلىثً  نىػٍكؽى  أىخى
ييٍعًرضي  ٍيريديمىا دىذىا كى  "ً ال لبلىـً  يىٍ دىأي  اللًذل كىخى

ال خارم 
 كم لـ

ٕٔ 

ٔ8.  " نل ى هىاًطعي رىًحـو ؿي اٍلاى  ٕٕ م لـ "الى يىٍدخي

ىفٍ "  .9ٔ ؿه  ً ؾى  ييٍ دىل ألى ٍيره  كىاًحده  رىاي ٍمرً  ًمفٍ  لىؾى  خى  "النلعىـً  حي
 

 َُِ ال خارم

ـٍ هىػٍ لى   ىػافى  مىفٍ   ىنىفى  لىمىٍم ىعيفل "  .ٕٓ ػا ًكػٍ رنا ًكػٍ رنا  ي ًذرىاهن ملػذ  ًػًذرىاعو  كى ليػكا لىػكٍ  حى  دىخى
ٍحرى  ارىل اٍليى يكدى ي  اهللً  رى يكؿى  يىا هيٍلنىا مىً ٍعميميكديـٍ  لىب   اي  "نىمىفٍ  هىاؿى  كىالنلهللى

 

 ٔٔ ال خارم

ُرثيبي "  .ٕٔ ملذ ظىنىٍنتي أىنلبي  ىييكى اًر حى  "مىا زىاؿى ًاٍ ًريؿي ييكهلًليًنم ً اٍلاى
 

 َٓ،ٖٕ م لـ

كىاًريُّػػكفى   .ٕٕ مًػػًب حى ػػ و هىٍ ًلػػذ ًإالل  ىػػافى لىػػبي ًمػػٍف أيمل ػػا ًمػػٍف نى ًػػذ   ىعىثىػػبي الللػػبي ًنػػذ أيمل "مى
ـٍ  ـل ًإنل ىػػا مىٍخليػػؼي ًمػػٍف  ىٍعػػًدًد يىٍيمىػػديكفى  ًػػأىٍمًرًة ثيػػ ػػذيكفى ً  يػػنلًمًب كى ابه يىٍأخي كىأىهلٍلػػحى

ػػا الى يىٍئعىليػػكفى كى  ليػػكؼه يىييكليػػكفى مى ـٍ خي ادىػػدىدي ػػٍف اى كفى نىمى ػػا الى ييػػٍؤمىري يىٍئعىليػػكفى مى
ـٍ ً يىٍل ًػًب  ادىػدىدي ػٍف اى مى ػٍؤًمفه كى ـٍ ً ًل ىاًنًب نى يكى مي ادىدىدي مىٍف اى ً يىًدًة نى يكى ميٍؤًمفه كى

" ٍردىؿو اًف حى ل ي خى لىٍيسى كىرىاءى ذىًلؾى ًمفى اإًليمى  نى يكى ميٍؤًمفه كى
 

، ِٗ م لـ
ّٖ 

ثىػػػػؿي "  .ٖٕ ػػػػ مى ًمً ـٍ  مىػػػػكىاُدًدـٍ  ًنػػػػذ ٍؤًمًنيفى اٍلمي مىػػػػرىاحي مىعىػػػػاطيًئً ـٍ  كى ثىػػػػؿي  كى ػػػػدً  مى  ًإذىا اٍلاى ى
ملذ ً ال ل ىرً  اٍلاى ىدً   ىاًلري  لىبي  مىدىاهىذ هيٍلكه  ًمٍنبي  اٍكمى ىذ  "كىاٍلحي

 

 ّٕ م لـ
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 ال فح  الم در الحديث الشريف م.

ػػػفٍ "  .ٕٗ ـٍ  رىأىل مى ػػػرنا ًمػػػٍن ي ٍن ى ػػػاًنبً  يىٍ ػػػمىًطعٍ  لىػػػـٍ  نىػػػً فٍ  ًدةً ً يىػػػ نىٍلييغىُيػػػٍرةي  مي  لىػػػـٍ  نىػػػً فٍ  نىً ًل ى
ذىًلؾى  نىً يىٍلً بً  يىٍ مىًطعٍ  يمىافً  أىٍلعىؼي  كى  ".اإٍلً

 ُُّ م لـ

ػػفٍ "  .ٕ٘ ػػارىةي، ييػػٍؤذً  نىػػبلى  اآلًخػػرً  كىاليىػػٍكـً  ً الللػػبً  ييػػٍؤًمفي   ىػػافى  مى ػػفٍ  اى مى  ييػػٍؤًمفي   ىػػافى  كى
ٍيئىبي  نىٍلييٍ ًرـٍ  اآلًخرً  كىاليىٍكـً  ً الللبً   "لى

 َٓ ال خارم

 ٕٕ م لـ مىٍف غىشل نىلىٍيسى ًمُنذ""  .ٕٙ

ا اٍلعىٍ دً  هىٍكفً  ًنم كىالللبي "  .7ٕ  ْٕ م لـ ".أىًخيبً  هىٍكفً  ًنم اٍلعىٍ دي   ىافى  مى

ٍف يىا رى يكؿى اهلًل هىاؿى   .8ٕ مى "كىاهلًل الى ييٍؤًمفي كىاهلًل الى ييٍؤًمفي كىاهلًل الى ييٍؤًمفي ًهيؿى كى
اريةي  ىكىاًئً هىبي "اللًذم الى    يىٍأمىفي اى

 ٖٕ ال خارم

ٍمػػتي  ًإُنػػذ ًه ىػػاًدل يىػػا"  .9ٕ رل ـى  حى لىػػذ الظٍُّلػػ عىٍلميػػبي  نىٍئً ػػذ هى ـٍ  كىاى ػػا  ىٍيػػنى ي رلمن  نىػػبلى  ميحى
 "مىظىالىميكا

 ٕٔ م لـ

ثى ًمػػرى   .ٖٓ : لى لٍيػػؾى يىػػا رى يػػكؿى الللػػًب، ثىػػبلى ٍ ػػعيكدو " نىييٍلػػتي ٍ ػػدى الللػػًب ٍ ػػفى مى ، يىػػا هى ارو
ـي  : الللبي كىرى يكليبي أىٍهلىػ اًف أىٍكثىؽي ؟ " هيٍلتي يمى : " دىٍؿ مىٍدًرم أىمُّ هيرىل اإٍلً هىاؿى

ُب ًنيًب كىاٍل يٍغًض ًنيًب." يى ي ًنم الللًب ً اٍلحى اًف اٍلكىالى يمى : " أىٍكثىؽي اإٍلً  . هىاؿى

الم مدرؾ 
هلذ 

 الهللحيحيف

ّٖ 
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 االمترجم لي الشخ يات دليل محت يات
 

 ال فح  الشخ ي   م.

 ٖ٘ ئم ال يدطأحمد ل  .ٔ

 ّٖ أنس  ف مالؾ  .ٕ
 ٕٓ مميـ  ف أكس الدارم ) أ ك رهي (  .ٖ

 ٕٓ ارير  ف ه د اهلل ال الم ) أ ك همرك(  .ٗ

 ٕٕ اندب  ف انادة ) أ ك ذر(  .٘

 َُٔ ايئارا  .ٙ
 ُّ ح ف حنئم  .7

 ٕٕ خالد  ف زيد )أ ك أيكب األنهللارم(  .8

 ْٓ خالد محمد خالد  .9
 ٕٔ ( ف مالؾ  ف  ناف )أ ك  عيد الخدرم عد   .ٓٔ

 ُُِ   ؿ  ف  عد ال اهدم) أ ا الع اس(  .ٔٔ

 ّٓ طب ح يف  .ٕٔ
 ِِ ه د الرحمف  ف هللخر الدك م  )أ ك دريرة(  .ٖٔ

 ِْ ه د اهلل  ف همرك  ف الخطاب  )أ ك ه د الرحمف(  .ٗٔ

 ْٕ ه د اهلل  ف هيس )أ ك مك ذ األكعرم(  .٘ٔ

 ِٗ (الرحمف ه د اهلل  ف م عكد ال ذلم )أ ك ه د  .ٙٔ

 ِٖ هدل  ف حامـ  .7ٔ
 ْٓ هلم ه د الرازؽ  .8ٔ

 َُٔ نرانز نانكف  .9ٔ
 ٗٓ نرج نكدة  .ٕٓ

 ّٓ ها ـ أميف  .ٕٔ
 ْٓ محمد أحمد خلؼ اهلل  .ٕٕ
 ٖٓ محمد  عيد العكماكم  .ٖٕ

 ٕٓ نهللر حامد أ ك زيد  .ٕٗ

 ْٕ النعماف  ف  كير  .ٕ٘
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 الم ادر  المراجعدليل 
 

 .الدرآن الكريم  
تب الست ، إشراف  مراجعة  :  ةالح بةن عبةد الع ية  آل الشةيخ، م س ع  الحديث الشريف الك  
 م.ٕٓٓٓ-ىةٕٔٗٔ، دار الس م، الرياض، ٖط
 
 :أ اًل: المراجع العربي  

-دػ ُُُْ، دار الكناء، المنهللكرة، ّاالماادات الئ ري  المعاهللرة، هلم اريك ، ط -ٔ
 ـ.َُٗٗ

ه د اهلل  ف ه د الرحمف أثر اإليماف نم محهلليف األم  اإل بلمي  لد األن ار ال دام ،  -ٕ
، همادة ال حث العلمم  الاامع  اإل بلمي   المدين  المنكرة، ال عكدي ، ُالار كع، ط

  ـ.ََِّ-دػُِّْ

،  دكف ، دار الغد العر م، اليادرةِأح ف ال بلـ نم الئماكم كاألح اـ، هطي  هللير، ط -ٖ
  .ماريخ نكر

هللال  هنينم، ر ال  ماا مير  أح اـ المحالؼ ال يا م نم الئيب اإل بلمم، محمد هزت -ٗ
نم الئيب كالمكريع   لي  الدرا ات العليا نم اامع  النااح الكطني  نم نا لس، نل طيف، 

 .ـََِٖ-دػُِْٗ

، الدار العر ي  للعلكـ، دار ُأحمد يا يف كادد هلذ ههللر اإلنمئال ، أحمد منهللكر، ط -٘
،  يركت، ل ناف،   ـ.ََِّ-دػُِّْا ف حـز

-دػُِّْ، دار ال ياف الحديث ،  دكف  لد النكر،ُ ك حامد الغزالم، طإحياء هلـك الديف، أ -ٙ
 ـ.ََِّ

، دار اليلـ، ٓالميدانم، ط األخبلؽ اإل بلمي  كأ   ا، ه د الرحمف ح ف ح ن   -7
 ـ.ُٗٗٗ-دػ َُِْدمكؽ،

مهللر،  -، دار الميكل، ك را الخيم ٔاأليخكة أي ا اإلخكة، محمد ح يف يعيكب، ط -8
 . ـََِٕ-دػُِْٖ

نم اهلل حيكؽ ككاا ات، ه د اللطيؼ أ ك  عد األثرم،  دكف رهـ ط ع ،  دكف دار  أليخكةا -9
، منككر هلذ مكهع ملميذ ال حث العلمم، ماريخ pdfنكر،  دكف ماريخ نكر،  ماب 

   http://www.rsscrs.infoـ،  َُُِ/ٕ/ُُاإلهم اس

اكزم، ال عكدي ، ، دار ا ف الُاإلركاد إلذ هللحي  االهمياد، هللال   ف نكزاف الئكزاف، ط -ٓٔ
 ـ. ََُِدػ ػ ُُّْ



  

ٔٗٓ 
 

 –دار الئ ر،  يركت ، ُاال ميعاب نم معرن  األهللحاب، يك ؼ  ف ه د ال ر اليرط م، ط -ٔٔ
 ـ.ََِِ-ػدُِّْل ناف، 

، المؤ    العر ي  ِاإل بلـ كأهللكؿ الح ـ لعلم ه د الرازؽ درا   ككثاؽ، محمد همارة، ط -ٕٔ
  ـ.َََِ-دػَُِْللدرا ات كالنكر،  يركت، ل ناف، 

،  ل ل  حكارات اليرف الاديد، دار الئ ر، دمكؽ، ُاإل بلـ كالعهللر، طيب ميزينم، ط -ٖٔ
 ـ. ُٖٗٗ-دػُُْٗ

-دػُُْْ، دار الهللحكة، اليادرة، ِاإل بلـ كالعلماني  كا ان لكاب، يك ؼ اليرلاكم، ط -ٗٔ
 ـ.ُْٗٗ

ت ال يمن ، محمد أر كف، مرام  داكـ ارادا  اإل بلـ، أكر ا، الغرب، ردانات المعنذ ك  -٘ٔ
 دػ.ُِِْ-ـََُِ، دار ال اهم، ل ناف، ِال ، طهلل

 ـ.ََُِ-دػُُِْ، ، دار ال بلـ، مهللرْاإل بلـ،  عيد حكل، ط -ٙٔ
أهللكؿ اإلنماء كاالام اد المط ييم نم نظريات نيب الدهكة اإل بلمي ، محمد أحمد الراكد،  -7ٔ

 ـ.ََِِ-دػُِّْ، دار المحراب لمف  ل ل  إحياء نيب الدهكة،ُط
اليرآف  اليرآف، محمد األميف  ف محمد الكنييطم، محييؽ أحمد  ألكاء ال ياف نم إيلاح -8ٔ

 ـ. ُٓٗٗ-دػُُْٓدار الئ ر، ل ناف،  دكف رهـ ط ع ، كا ر، 

إهبلـ المكهعيف، محمد  ف أ م   ر أيكب الزرهم ا ف الييـ الاكزي ، محييؽ طب ه د  -9ٔ
 ـ.ُّٕٗ-دػُّّٗدار الايؿ،  يركت،  دكف رهـ ط ع ، الرءكؼ  عد، 

دػ ػ ُِِْ، ،  دكف  لد نكردار العلـ للمبلييف ،ُٓخير الديف الزر لم، طاألهبلـ،  -ٕٓ
 ـ.ََِِ

، دار ُانمراءات العكماكم نم  ما ب" الخبلن  اإل بلمي ، أحمد ه د كط اف الانا م، ط -ٕٔ
ـ، أهللؿ ال ماب ر ال  د مكراة مف مع د الماريخ ََِٕ-دػُِْٕال مب العلمي ،  يركت، 

   غداد. -كالمراث العلمم

 ػدكف  م  اإل بلمي  مف اديد ال الكرؽ األك ط الاديد، أحمد  ف  عد  ف غـر الغامدم،األ -ٕٕ
هللػػيد مكهػػع  نكػػكر هلػػذم رهػػـ ط عػػ ،  ػػدكف دار نكػػر،  ػػدكف  لػػد نكػػر،  ػػدكف مػػاريخ نكػػر،

 ،ََُِ/ْ/ِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االهم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ُِْٕ/ُُ/ُٓالئكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد،  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ
www.saaid.net/book    

نم اليرنييف الثالث كالرا ع هكر ال ارييف كآثاردا نم حياة  االنحرانات العيدي  كالعلمي  -ٖٕ
األم ، هلم  خيت الزدرانم، ر ال  لنيؿ درا  الماا مير مف  لي  الدهكة كأهللكؿ الديف، 

 اامع  أـ اليرل ، م  . 
 ـ. ُِٖٗدػ ػ َُّْاإليماف، كيخ اإل بلـ ا ف ميمي ، ط ا، دار ال مب العلمي ،  يركت  -ٕٗ
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 ،  دكف دار نكر،  دكف  لد نكر،  دكف ماريخ نكر.ْـ يا يف، طاإليماف، محمد نعي -ٕ٘

 ـ.ُُٗٗ-دػُُُْ، المر ز الثيانم العر م،  يركت، ِ ني  العيؿ، محمد ها د الاا رم، ط -ٕٙ

، مر ز ِماريخي  الئ ر اإل بلمم هراءة هلمي ، محمد أر كف، مرام  داكـ هللال ، ط -7ٕ
 ـ.ُٔٗٗ-دػُُْٕ يركت،  –اإلنماء اليكمم، ل ناف 

،  دار ا ف الاكزم، ال عكدي ، ُلماديد نم الئ ر اإل بلمم، هدناف محمد أمام ، طا -8ٕ
 -ـ، كأهللؿ ال ماب ر ال  د مكراة نكهكت نم  لي  اإلماـ األكزاهمََِّ-دػُِْْ

  يركت. 

-دػَُْٖ، دار ال بلـ، مهللر، ِالمحالؼ ال يا م نم اال بلـ، محمد منير الل اف،ط -9ٕ
 ـ.ُٖٖٗ

  لد نكر، دكف  ، دار الكطف،ّ، محمد  ف إ راديـ آؿ الكيخ، طمح يـ اليكانيف الكلعي  -ٖٓ
 .َُٗٗ-دػُُُْ

، دار العهلليمم، الرياض، ِم  يؿ العييدة اإل بلمي ، ه د اهلل  ف ه د العزيز الا ريف، ط -ٖٔ
  دكف ماريخ نكر.

 المكريع الانالم اإل بلمم ميارنان  اليانكف الكلعم، ه د اليادر هكدة،  دكف رهـ ط ع ، -ٕٖ
  امب العر م،  يركت،  دكف ماريخ نكر.دار ال

المكريع الكلعم نم لكء العييدة اإل بلمي ، محمد  ف حار اليرنم، ر ال  ماا مير  -ٖٖ
 .ََِِ-دػُِّْغير منككرة، اامع  أـ اليرل  لي  الدهكة كأهللكؿ الديف

، أندل ي ، المنهللكرة، ُالمطرؼ العلمانم نم مكاا   اإل بلـ، يك ؼ اليرلاكم، ط -ٖٗ
 .َََِ-دػُُِْ

المعامؿ مع ماممع غير م لـ مف خبلؿ االنمماء الهللادؽ إلذ اإل بلـ، هدناف هلم رلا  -ٖ٘
 ـ.ُٕٗٗ-دػُُْٕ، دار النحكم، ال عكدي ، ُالنحكم، ط

،  دكف  لد ، اإلهبلـ الدكلمُط ،المعددي  ال يا ي  نم الدكل  اإل بلمي ، هللبلح الهللاكم -ٖٙ
 ـ. ُِٗٗدػ ػُُّْ، نكر

، دار ُاإل بلـ من ا، يك ؼ  ف محمد  ف أحمد اليحطانم، طالمعددي  العيالدي  كمكهؼ  -7ٖ
 ـ.ََُِ-دػُُّْالمدمري ، الرياض، 

، دار ُالمعريئات، أ م الح ف هلم  ف محمد  ف هلم الح ينم الاراانم الحنئم، ط -8ٖ
 ـ.َََِ-دػُُِْال مب العلمي ،  يركت، 

م م   كد  ،  ،ُالمعهللب كالم ام   يف اإل بلـ كاألدياف األخرل، هبلء أ ك   ر، ط -9ٖ
 .ـََِٓ -دػُِْٔاليادرة، 
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الميار العلمانم الحديث كمكهئب مف مئ ير اليرآف ال ريـ، منذ محمد   م الديف الكانعم،  -ٓٗ
 ـ.ََِٖ-دػُِْٗ، دار الي ر، اليادرة، ُط

نم النهللؼ الثانم مف اليرف العكريف، محمد ناركؽ الخالدم،  الميارات الئ ري  كالعيدي  -ٔٗ
  .ـََِِ-دػُِّْردف، ، دار المعالم، األُط

، ُاامع ال ياف نم مأكيؿ اليرآف، محمد  ف ارير الط رم، محيؽ: أحمد محمد كا ر، ط -ٕٗ
 . ـ َََِ-دػَُِْ، ،  دكف  لد نكرالر ال 

الاامع ألح اـ اليرآف، محمد  ف أحمد األنهللارم اليرط م، مرااع  كل ط محمد إ راديـ  -ٖٗ
 ـ.ََِِ-دػُِّْ، دار الحديث، اليادرة، ُٕالحئناكل، ط

 ـ.ُّٗٗدػ ػ ُُّْ، دار الكناء، المنهللكرة، ٓاذكر العلماني ، ال يد أحمد نرج، ط -ٗٗ
، األمؿ، نل طيف، ِحالر العالـ اإل بلمم كالغزك الئ رم، هللال  ح يف الرهب، ط -٘ٗ

 ـ.َََِ-دػَُِْ
حد اإل بلـ كحييي  اإليماف لع د المايد الكاذلم الط ع  اإلل مركني   -ٙٗ

  www.alshazly.netاألكلذ.

الحد الئاهللؿ  يف اإليماف كال ئر كيليب درا   نم الكالء كال راء، ه د الرحمف ه د الخالؽ،،  -7ٗ
 .ـَََِ-دػ َُِْ دكف رهـ ط ع ، دار اإليماف، اإل  ندري ، 

الحداثيكف العرب نم العيكد الثبلث  األخيرة كاليرآف ال ريـ درا   نيدي ، الايبلنم مئماح،  -8ٗ
 ـ.ََِٔ-دػُِْٕ، دار الن ل ،  كري ، ُط

، ههللاـ محمد هدكاف، ميديـ محمد ُّٖٗ-ُٗٔٗحر   المحرير الكطنم الئل طينم نم   -9ٗ
ه د االرؤكؼ  ليـ، هللخر ح ش،  دكف رهـ ط ع ، دالرة المط كهات  كزارة االهبلـ نم 

  ـ.ََِٓ-دػُِْٔ  دكف  لد نكر، ال لط  الئل طيني ،

مهللدر هف المنمدل اإل بلمم، العدد الحهللاد العيدم للعلماني ، محمد ي رم، مال  ال ياف،  -ٓ٘
 ـ.ََُِمايك  -دػ ُِِْ، هللئر ُْٔ

 ـ.ََِٔ-دػُِْٕ، م م   نياض، المنهللكرة، ْحييي  المكحيد، محمد ح اف، ط -ٔ٘

 ـ.ُٖٖٗ-دػَُْٖ، دار الئ ر، اليادرة، ّالحييي  الغال  ، نرج نكدة، ط -ٕ٘

ف رهـ ط ع ،  دكف حييي  الل رالي  كمكهؼ اال بلـ من ا،  ليماف  ف هللال  الخراكم،  دك  -ٖ٘
 ـ ََِٖدػ ػُِْٗدار نكر،  دكف  لد نكر، 

ا يينىاًنيب، ه د العزيز  ف محمد آؿ ه د اللطيؼ، ط ا، دار الكطف -ٗ٘ مى الرياض،  ،حي ـي اهلًل كى
 ـ.ُّٗٗ-دػُُّْ

دػ ػ ُُْٔ، المر زالثيانم العر م،  يركت، ُالخطاب كالمأكيؿ، نهللر حامد أ ك زيد، ط -٘٘
 ـ.ُٓٗٗ
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، م م   كد  ، ُأ ـر ه د ال مار   اب، ط -كم، إهداد محمد حكطرخطب الكيخ اليرلا -ٙ٘
 ـ.ََِٔ-دػُِْٔاليادرة، 

 ـ.َُٖٗ-دػََُْ، دار اليلـ، دمكؽ، ِخلؽ الم لـ، محمد الغزالم، ط -7٘
 ـ.ُِٖٗ-دػَُِْ، دار المنكير،  يركت، ُدرا ات إ بلمي ، ح ف حنئم، ط -8٘

ـ، محييؽ: ه د الرحمف  ف محمد  ف الدرر ال ني  نم األاك   النادي ، هلماء ناد األهبل -9٘
 ـ.ُٔٗٗ-دػُُْٕ، أـ اليرل، م  ، ٔها ـ، ط

، ٖٓ ل   ال مركني  ممخهللهلل  نم  كؤكف الئرؽ مف منظكر أدؿ ال ن ، العددالراهللد،  -ٓٙ
  www.alrased.net/siteـ، َُُِ/ِ/ُٗ دػ، ك    الراهللد اإل بلمي ،ُِّْراب 

ؿ الح ـ،  ريا   كيخ الاامع األزدر محمد رد ديل    ار العلماء هلذ  ماب اال بلـ كأهللك  -ٔٙ
أ ك الئلؿ، كحلكر أر ع  كهكريف هالما، منككر لمف ملحؽ لمال  األزدر الهللادرة نم 

دػ، ميديـ اال ماذ الد مكر ال يد ميم الديف، رليس المحرير د. هلذ أحمد ُُْْر يع الكؿ 
 الخظيب. 

رة المعارؼ، حيدر أ اد  ال ند، ، مالس دالُال نف ال  رل، أحمد  ف الح يف ال ي يم، ط -ٕٙ
 .ـُِٔٗ -دػ ُّْْ

كرح ال ن ، الح يف  ف م عكد ال غكم، محييؽ: كعيب األرنؤكط كمحمد زدير الكاكيش،  -ٖٙ
 ـ.ُّٖٗ-دػَُّْ، الم مب اإل بلمم، دمكؽ، ِط

محييؽ: اماه  مف العلماء، مخريج األل انم، ئم، كرح العييدة الطحاكي ، ا ف أ م العز الحن -ٗٙ
 ـ. ُْٖٗ-دػَُْْب اإل بلمم،  يركت، ، الم مٖط

، دار ال ارة، ّكرح العييدة الكا طي ، محمد ال راس، خرج أحاديثب : هلم ال ياؼ، ط -٘ٙ
 ـ. ُٓٗٗ-دػُُْٓالرياض، 

-دػُِْٔ، ا ف الاكزم، اليادرة، ُيف، طيكرح لمع  االهمياد، محمد  ف هللال  العثيم -ٙٙ
 ـ.ََِٓ

، ، دار الكركؽ، اليادرة، ُمد همارة، طالكريع  اإل بلمي  كالعلماني  الغر ي ، مح -7ٙ
 ـ. ََِّ-دػُِّْ

، دار الدهكة، ال كيت، ، ِط ،الكريع  االل ي  ال اليكانيف الاادلي ، همر  ليماف األكير -8ٙ
 ـ.ُٖٔٗ-دػَُُْ

الكريع  كالمكريع، ناطم  ال يد هلم ال  اؾ،  ماب ك رم يهللدر هف را ط  العالـ  -9ٙ
 ال ن  الخام   هكر. ُّٕالعدد  دػ،ُُْٕاإل بلمم، م  ، اماد األكلذ 

الطرؽ الح مي  نم ال يا   الكرهي ، ا ف الييـ، محييؽ محمد حامد الئيم،  دكف رهـ  -7ٓ
 ط ع ، مط ع  أنهللار ال ن  المحمدي ، مهللر،  دكف ماريخ نكر.
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، م م   ال كثر، ُالعهللرانيكف  يف مزاهـ الماديد كمياديف المغريب، محمد حامد الناهللر، ط -7ٔ
 ـ.ُٔٗٗ-دػُُْٕالرياض، 

، دار الكناء، اليادرة،  ل ل  نحك هيلي  ُالعلماني   يف الغرب كاإل بلـ، محمد همارة، ط -7ٕ
 ـ. ُٔٗٗ -دػُُْٕ، ِّإ بلمي  كاهي  رهـ 

 دكف  لد ،  دكف دار نكر، ُالعلماني  محارب اإل بلـ، هيد الددكي يس، ط -7ٖ
 .ََِٓ-دػُِْٓالنكر،

، دار الئ ر، دمكؽ، ُم، هزيز العظم ، طالعلماني  محت الما ر، ه د الكداب الم ير  -7ٗ
 ـ.َََِ -دػُُِْ

، مر ز ُط ،العلماني  نم الئ ر العر م المعاهللر درا   حال  نل طيف، ا را الككملم -7٘
 ـ.ََِٖ -دػ ُِْٗدرا ات الكحدة العر ي ، ،  يركت، 

العلماني  مف منظكر مخملؼ، هزيز العظم ،  ماب نم اريدة أهللدرمب منظم  اليكن  ك  -7ٙ
 يركت.  –ـ، مر ز درا ات الكحدة العر ي ، ل ناف ََِٖ/ُِ/ّ، ُُِـ، هدد ُٔٗٗهاـ 

www.kitabfijarida.com 

العلماني  كالحال  الئل طيني ، درا   منككرة لمف اإلهللدار العكريف لم مب المثييؼ  -77
، -الميدمييف العرب –  الحري  المر زم نم الا    الديميراطي  لمحرير نل طيف، مكهع مال

 http://www.alhourriah.org/?page=ShowDetails&Id. ََُِ/ٗ/ُِخ  ماري

، دار المعرن ، ال كيس، ُالعلماني  كالعكلم  كاألزدر،  ماؿ الديف ه د الغنم المر م، ط -78
 ـ. ُٗٗٗ-دػُُْٖ

العلماني  كالعكلم  كمأثيردما هلذ ميكمات المنمي ، مهللطئذ محمكد أ ك   ر، مكهع مال   -79
 www.albayan-magazine.com /files،ـََُِ/ٗ/ُِ اسياف، ماريخ االهمال 

almaniah  

العلماني  كثماردا الخ يث ، محمد كا ر الكريؼ، ميديـ ه د اهلل الا ريف،  دكف رهـ ط ع ،  -8ٓ
 ـ.ُُٗٗ-دػُُُْ دكف دار نكر، م  ، 

 امعي   العلماني ، اللي رالي ، الديميراطي ، الدكل  المدني  نم ميزاف اإل بلـ، اللان  العلمي  -8ٔ
، ّالمرميؿ، محت إكراؼ : محمد ه د العزيز أ ك الناا، هدـ لب : محمد نعيـ ال اهم، ط

-www.al دكف ماريخ نكر،  دكف دار نكر.  ماب هلذ مكهع امعي  المرميؿ

tarteel.com  . 

  دكف  لد نكر، العلماني ،  ئر  ف ه د الرحمف الحكالم،  دكف رهـ ط ع ، دار ال ارة، -8ٕ
 نكر. دكف ماريخ 

 العلماني ، محمد هطب،  دكف رهـ ط ع ، دار األناؽ،  دكف  لد نكر،  دكف ماريخ نكر. -8ٖ
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، المر ز اإل بلمم للدرا ات كاأل حاث،  يركت، ُالعلماني ، محمد م دم كمس الديف، ط -8ٗ
 ـ.َُٖٗ-دػََُْ

-دػَُُْ، دار ثا ت، دكف  لد نكر، ُهلمانيكف أـ ملحدكف، محمد إ راديـ م ركؾ، ط -8٘
 ـ.َُٗٗ

، ُالعلمانيكف كاليرآف ال ريـ، ر ال  د مكراة، أحمد إدريس الطعاف، ط -8ٙ ، دار ا ف حـز
  .ـََِٕ-دػُِْٖالرياض، 

العلمانيكف كنل طيف  مكف هاـ مف الئكؿ كماذا  عد؟، ه د العزيز مهللطئذ  امؿ، لمف  -87
  ـ. ََِٖ-دػُِْٗ، األدراـ، مهللر، ُ ل ل   مب مهللدر هف مال  ال ياف، ط

 ـ.ُّٗٗ-دػُُّْ، دار ال اهم،  يركت، ِ، محمد أر كف، طالعلمن  كالديف -88

همدة المئ ير هف الحانظ ا ف  ثير، محييؽ أحمد محمد كا ر،  دكف رهـ الط عب، مراث  -89
 ـ.ُٔٓٗ-دػُّٕٓاإل بلـ، مهللر، 

، دار ال مب ُهمدة اليارم كرح هللحي  ال خارم،  در الديف محمكد  ف أحمد العينم، ط -9ٓ
 .ـََُِ -دػُُِْالعلمي ،  يركت، 

الئل طيني ، كاكنطف،  الم ل  كال حث هف الدكل ، يزيد هللاي ، مؤ    الدرا ات هف ال ئاح -9ٔ
 دم.  م. دار نكر اامع  أك  ئكرد.

، ِالعنؼ كالميدس كالانس نم الميثكلكايا اإل بلمي ،  هللادؽ مر م هلم الر يعك، ط -9ٕ
 ـ. ُٓٗٗ-دػُُْٓالمر ز الثيانم العر م،  يركت، 

 نف أ م داكد، محمد كمس الحؽ العظيـ آ ادم، محييؽ ه د الرحمف هكف المع كد كرح  -9ٖ
 .ـُٖٔٗدػ ، ُّٖٖ، الم م   ال لئي ، المدين  المنكرة، ِمحمد هثماف، ط

، الم مب ْط ،محمد ناهللر الديف األل انم غاي  المراـ نم مخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ، -9ٗ
 ـ.ُْٗٗ -دػُُْْاإل بلمم،  يركت، 

د  ف هللال  العثيميف،  دكف رهـ ط ع ، م م   االيماف، المنهللكرة،  دكف نماكل العييدة، محم -9٘
 ماريخ نكر.

المامكه  الثاني ، اللان  الدالم  لل حكث العلمي  كاإلنماء، امع  -نماكل اللان  الدالم   -9ٙ
كمرميب: أحمد  ف ه د الرزاؽ الدكيش،  دكف رهـ ط ع ، الناكر: رلا   إدارة ال حكث 

 اإلدارة العام  للط ع، الرياض،  دكف ماريخ نكر. -العلمي  كاإلنماء 

نم  حر   المحرير الكطنم الئل طينم النظاـ األ ا م،  دكف رهـ ط ع ، م مب الكؤكف  -97
 الئ ري  كالدرا ات،  دكف  لد نكر،  دكف ماريخ نكر 

ات نم  مامكه  اليكانيف كاألنظم  الثكرة، إهداد مديري  اليلاء الثكرم، الييادة العام  ليك  -98
 (.ُْٕٗالعاهللئ ، )د. ـ: د. ف، 
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 .نمكل خطي  مف د. يكنس األ طؿ، رليس لان  اإلنماء، را ط  هلماء نل طيف -99

، مر ز اإلنماء ِالئ ر اإل بلمم هراءة هلمي  محمد أر كف، مرام  داكـ هللال ، ط -ٓٓٔ
 ـ.  ُٔٗٗ-دػُُْٕاليكمم، ل ناف، 

، مر ز اإلهبلـ ُهللال ، ط نل طيف درا ات من اي  نم اليلي  الئل طيني ، مح ف محمد -ٔٓٔ
 ـ.ََِّ-دػُِْْالعر م، دكف  لد نكر ،

نل طينم  بل دكي ، هللبلح خلؼ، لياءات مع ال امب الئرن م أري ؾ ركلك، نيل ا إلذ  -ٕٓٔ
 العر ي  نهللير مركة،  دكف رهـ ط ع ،  كر   ال اظم ، ال كيت،  دكف ماريخ نكر. 

لاامعي  للدرا ات كالنكر، ، المؤ    اْنم الئ ر الغر م المعاهللر، ح ف حنئم، ط -ٖٓٔ
 ـ.َُٗٗ -دػ َُُْ يركت،  -ل ناف

 اليانكف األ ا م الئل طينم  -ٗٓٔ

  ـ.َُُِ/ٕ/ُٗ، www.arbooks.tkمنككر هلذ مكهع  ،هانكف األ لح  المهللرم -٘ٓٔ

 ـ.َُُِ/ٕ/ُٗ، www.arbooks.tkمنككر هلذ مكهع  ،هانكف العيك ات المهللرم -ٙٓٔ

 ـ.َُُِ/ٕ/ُٗ، www.arbooks.tkمنككر هلذ مكهع ، اليانكف المدنم المهللرم -7ٓٔ

 ،www.arbooks.tkمنككر هلذ مكهع هانكف م انح  الدهارة المهللرم،  -8ٓٔ
 ـ.َُُِ/ٕ/ُٗ

 ـ.ََِْ-دػُِْٓ، دار الم مي ؿ، اإل  ندري ، ْه ؿ ال يكط، نرج نكدة، ط -9ٓٔ

اليرآف مف المئ ير المكركث إلذ محليؿ الخطاب الدينم، محمد أر كف، مرام  داكـ  -ٓٔٔ
 ـ.  ََِٓ-دػُِْٔ،  يركت،  هللال ، ط، دار الطليع 

هلايا نم ميد العيؿ الدينم  يؼ نئ ـ اإل بلـ، محمد أر كف، مرام  داكـ هللال ،  دكف  -ٔٔٔ
 ـ. َََِ-دػُُِْرهـ ط ع ، دار الطليع ،  يركت، 

هلي  مط يؽ الكريع   يف الم دأ كدهاكل الخهللكـ، هللبلح الهللاكم،  دكف رهـ ط ع ،  -ٕٔٔ
هلذ مكهع المؤلؼ، ماريخ   ماب  دكف دار نكر،  دكف ماريخ نكر،

  www.assawy.comـ، َُُِ/ِ/ُٖاالهم اس

 ـ.ُْٗٗ-دػُُْْ، دار الانكب، مكنس، ِل نات، ه د المايد الكرنم، ط -ٖٔٔ

ل اف العرب، اماؿ الديف أ م الئلؿ محمد  ف م ـر ا ف منظكر األنهللارم، محييؽ  -ٗٔٔ
 ـ.ََِّ-دػُِْْ، دار ال مب العلمي ،  يركت،  ُهامر أحمد حيدر، ط

، ْممنيات، اا ـ  ف محمد اليا يف، ط –ك  ات  –لدهاة نيط دهكة االخكاف حيالؽ ل -٘ٔٔ
 ـ.َُٗٗ-دػَُُْدار الدهكة، ال كيت، 

لماذا نرنض العلماني ، محمد محمد  درم ، دكف رهـ ال طعب، مؤ    الركاد،  دكف  لد  -ٙٔٔ
 ـ. ََِٓ-دػُِْٔالنكر،
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، دار هنديؿ، األردف، ِف، طلمحات حالر العالـ اإل بلمم، خالد محمد اليلاة كآخرك  -7ٔٔ
 ـ.ََِٕ-دػُِْٖ

، دار الكناء، المنهللكرة،  ّالئماكل، ا ف ميمي ، محييؽ هامر الازار، أنكر ال از، ط مامكع -8ٔٔ
 ـ.ََِٓ-دػُِْٔ

مامكع نماكل العبلم  ه د العزيز  ف ه د اهلل  ف  از، أكرؼ هلذ امعب كط اهمب محمد  -9ٔٔ
 ،  دكف ماريخ نكر.لد نكر.،  دكف  ،  دكف دار نكرِ ف  عد الككيعر، ط

، دار الكناء، ِمامكه  الئماكل، ا ف ميمي ، اهمنذ  ب هامر الازار، أنكر ال از، ط -ٕٓٔ
 ـ. ََُِ-دػُُِْالمنهللكرة، 

محيط المحيط، المعلـ  طرس ال  مانم،  دكف رهـ ط ع ، مطا ع مي ك رس، دكف  لد نكر  -ٕٔٔ
 ـ.ُٖٗٗ-دػُُْٗ

، دار ُلكلعي ، هدناف رلا هلم النحكم، طالم لمكف  يف العلماني  كحيكؽ اإلن اف ا -ٕٕٔ
 ـ. ُٕٗٗ-دػُُْٖالنحكم ال عكدي ، 

المهلل اح المنير نم غريب الكرح ال  ير للرانعم، أحمد  ف محمد  ف هلم الميرم  -ٖٕٔ
 الئيكمم،  دكف رهـ ط ع ، الم م   العلمي ،  يركت،   دكف ماريخ نكر.

لعايد كآخركف،  دكف رهـ ط ع ، المعاـ العر م األ ا م، مامكه  مف اللغكييف، أحمد ا -ٕٗٔ
 ،  دكف ماريخ نكر. لد نكر  دكف، المنظم  العر ي  للمر ي  كالثيان  كالعلكـ

المعاـ الك يط، إ راديـ مهللطئذ كآخركف، مامع اللغ  العر ي ، اإلدارة العام  للمعامات  -ٕ٘ٔ
حياء المراث،  دكف رهـ ط ع ، الم م   اإل بلمي ، ا مان كؿ،  دكف ماريخ  .نكر  كا 

معاـ مياييس اللغ ، أ م الح يف احمد  ف نارس  ف ز ريا، محييؽ كل ط ه د ال بلـ  -ٕٙٔ
 ـ.ُُٗٗ-دػُُُْالايؿ،  يركت،  ، دارُمحمد داركف، ط

، لمف  ل ل  ُمعر   الثكا ت  يف اال بلـ كاللي رالي ، ه د العزيز  ف مهللطئذ  امؿ، ط -7ٕٔ
 ـ،َََِ-دػُُِْ، األدراـ، مهللر، ال ياف مب مهللدر هف مال  

 .ـََِٕ-دػُِْٕالكركؽ، مهللر، ،  ، دارِ، محمد هطب، طمغالطات -8ٕٔ

، دار ّمئردات ألئاظ اليرآف، الراغب األهللئ انم، محييؽ هللئكاف هدناف داككدم، ط -9ٕٔ
 .ـََِِ-دػُِّْاليلـ، دمكؽ، 

 ـ.ُٖٖٗ-دػَُْٖ، دار المنكير، ل ناف، ُمف العييدة إلذ الثكرة، ح ف حنئم، ط -ٖٓٔ

، دار ُ.دكنكركا كأل ير  ايب، مرام  د.هاطؼ هلم، طمف الئ ر الحر إلذ العلمن ، ؿ -ٖٔٔ
 ـ.ُٖٔٗ-دػَُْٔالطليع ،  يركت، 

 .ـُْٖٗ-دػُْٖٗك ال  المط كهات، ال كيت،  ،ردج ال حث العلمم، ه د الرحمف  دمنا -ٕٖٔ
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، دار الهللميعم، ُالمكاز نم األدياف كالمذادب المعاهللرة، ناهللر اليئارم كزميلب، ط -ٖٖٔ
 ـ.ُِٗٗ-دػُُّْالرياض، 

 دكف دار  ،ُه  الئل طيني ، رليس المحرير ه د ال اكـ دادم كأنيس هللاي ، طالمك ك  -ٖٗٔ
 ـ. َُٗٗ-دػُُُْنكر ،  يركت، 

، ْالمك كه  المي رة نم األدياف كالمذادب المعاهللرة، إكراؼ مانع  ف حماد الا نم، ط -ٖ٘ٔ
 ـ.َََِ-دػَُِْدار الندكة العالمي ، الرياض، 

،  دكف دار نكر،  دكف  لد نكر، ُ، طمكهؼ اإل بلـ مف العلماني ، هللبلح الهللاكم -ٖٙٔ
ـ، َُُِ/ِ/ُٖـ،  ماب هلذ مكهع المؤلؼ، ماريخ االهم اسََِٔ-دػُِْٕ

www.assawy.com 

، ُالمكالة كالمعاداة نم الكريع  اإل بلمي ، محماس  ف ه د اهلل  ف محمد الالعكد، ط -7ٖٔ
 .ُٕٖٗ-دػَُْٕدار اليييف، 

، دار هطي ، ل ناف، ُالا يـ، ط نانذة هلذ اإل بلـ، محمد أر كف، مرام  هللياح -8ٖٔ
 ـ. ُٔٗٗ-دػُُْٓ

نزد  الممييف كرح رياض الهللالحيف لمحيذ الديف يحيذ النككم، مهللطئذ  عيد الخف،  -9ٖٔ
 ـ.ََُِ-دػُِِْ، الر ال ،  يركت، ِٔط

 يركت،  المر ز الثيانم العر م، ،ُالنص ال لط  الحيييي ، نهللر حامد أ ك زيد، ط -ٓٗٔ
 . ـُٓٗٗ-دػُُْٓ

، ركاند، ل ناف، ُن ر منحرؼ،  ليماف  ف هللال  الخراكم، ط نظرات كرهي  نم -ٔٗٔ
 ـ.ََِٖ-دػُِْٗ

 ـ.ُْٗٗ-دػُُْْ،  ينا للنكر، مهللر، ِنيد الخطاب الدينم، نهللر حامد أ ك زيد، ط -ٕٗٔ

 . ـُٖٖٗ -دػَُْٖ ، دار الطليع ،  يركت،ٔنيد الئ ر الدينم، هللادؽ ابلؿ العظـ، ط -ٖٗٔ
 ـ.ُّٗٗ -دػ ُُّْر م،  يركت، ، المر ز الثيانم العُنيد النص، هلم حرب، ط -ٗٗٔ

هلمم ل ماب اإل بلـ كأهللكؿ الح ـ، محمد الطادر  ف هاككر،  دكف رهـ ط ع ، نيد   -٘ٗٔ
  .ـُِٔٗ -دػ ُّْْالمط ع  ال لئي ، اليادرة، 

 ـ.ََِْ-دػُِْٓ، الم مي ؿ، اإل  ندري ، ِن كف أك ال ن كف، نرج نكدة، ط -ٙٗٔ

ؿ  عئاف،  دكف رهـ ط ع ، دار دام  هلماني  اديدة كمحا م  النص اليرآنم،  ام -7ٗٔ
 .الئليل ، اليادرة،  دكف ماريخ نكر

، مؤ    ُ، امع اكرج خكرم نهللر اهلل، طُٗٔٗالكثالؽ الئل طيني  العر ي  لعاـ  -8ٗٔ
 .َُٕٗ-دػُِّٗالدرا ات الئل طيني ،  يركت، 
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، مؤ    ُ، امع اكرج خكرم نهللر اهلل، طَُٕٗالكثالؽ الئل طيني  العر ي  لعاـ  -9ٗٔ
 .ُِٕٗ-دػُِّٗالئل طيني ،  يركت، الدرا ات 

، الرلا   ٓكاكب مح يـ كرع اهلل كن ذ ما خالئب، ه د العزيز  ف ه د اهلل  ف  از، ط -ٓ٘ٔ
 ـ.ُٖٗٗ-دػَُْٗالعام  إلدارات ال حكث العلمي  كاإلنماء كالدهكة كاإلركاد، م  ، 

ف هارؼ الكالء كال راء  يف الغلك كالائاء )نم لكء ال ماب كال ن (، الكريؼ حامـ   -ٔ٘ٔ
،  دكف رهـ َِٔالعكنم، مف إهللدارات را ط  العالـ اإل بلمم، دكري  دهكة الحؽ، العدد 

 ط ع ، مطا ع را ط  العالـ اإل بلمم،  دكف ماريخ نكر.

، دار طي  ، الرياض، ِالكالء كال راء نم اإل بلـ، محمد  ف  عيد اليحطانم، ط -ٕ٘ٔ
 ـ.ُّٖٗ-دػَُْْ

 -دػ َُّْ، ركاند، ل ناف، ُيد  ف هللال  الرميزاف، طالي رالي  نم ال عكدي  كالخليج، كل -ٖ٘ٔ
 ـ.ََِٗ

 
 : المداالت األبحاثثانيًا:  
إ راة الم ػلمات هلػذ الػردة  ػيناريك م ػرر كحيػالؽ غال ػ  كردكد معل ػ ، دمػاـ ه ػد المع ػكد،  -ٔ

 .www.almoslim.netدػ ُِْٔ/ِ/َُمنككر هلذ مكهع الم لـ، ماريخ االهم اس 

علمانيػ  كاللي راليػ  هلػذ الػديف كاألخػبلؽ ككػريع  اليػرآف، حامػد ه ػد ال ياف لخطػر األحػزاب ال -ٕ
 ـ،ََِٗ/ّ/ِْماريخ االهم اساهلل العلم، مكهع الكيخ حامد ه د اهلل العلم، 

 www. Alali.net 
مكهع المياالت المر ػز اإلهبلمػم  يف اإل بلـ كالعلماني .. دؿ ثم  ا ميعاب؟ أ ام  هثماف  -ٖ

 .www.islamweb.net/media/index ـ.ََِٗ/َٓ/ُٕ األحد، ثيان  ك ن ر
نعيػدة مط يؽ الكػريع ، هللػال   ػف حميػد، ميػدـ لمالػس الئيػب اإل ػبلمم، لدكرمػب الخام ػ  الم -ٗ

ـ، نكػػػػر نػػػػم مالػػػػ  مامػػػػع الئيػػػػب اإل ػػػػبلمم، ُٖٖٗ/ٖ/ُٓ-دػػػػػَُْٗ/ٔ-ُنػػػػم ال كيػػػػت، 
 .ٓمنظم  المؤممر اإل بلمم  ادة، العدد 

اذكر العلماني  كالمغريػب نػم العػالـ اإل ػبلمم، خالػد أ ػك الئمػكح، مكهػع مالػ  ال يػاف، مػاريخ  -٘
 www.albayanK-magazine .comدػ، ُُّْ/ككاؿ/ ُِاالهم اس 

، مكهػع ََِٖ/ٓ/ُٓ، مػاريخ الميػاؿ ناطم  ه د الرءكؼلزنا  يف الكريع  كاليانكف، اريم  ا -ٙ
دػػػػػػػػػػػػ، ُُّْكػػػػػػػػػػػكاؿ  ّـ ػ ََُِ/ ٗ/ُِلػػػػػػػػػػػكاء الكػػػػػػػػػػػريع ، مػػػػػػػػػػػاريخ االهم ػػػػػػػػػػػاس

www.Shareah.com. 

http://www.islamweb.net/media/index.php
http://www.islamweb.net/media/index.php
http://www.islamweb.net/media/index.php
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=maincategory&lang=A&vPart=12
http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/28/s/1/
http://www.shareah.com/
http://www.shareah.com/
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مػاريخ الحهللاد العلمانم نم مااؿ المر ي  كالمعليـ، محمد أحمػد منهللػكر، مكهػع مالػ  ال يػاف،  -7
  www.albayanK-magazine.com/files/almaniahدػ،ُُّْ/ككاؿ/ ُِاالهم اس

العلمانيػػػػػػ  نػػػػػػم الثيانػػػػػػ  ال يا ػػػػػػي  الئل ػػػػػػطيني ، اميػػػػػػؿ دػػػػػػبلؿ، كػػػػػػ    نل ػػػػػػطيف للحػػػػػػكار،  -8
   www.paldf.net/forum/index.php ـ،َُُِ/ّ/ُِ، ماريخ االهم اسََِٔ/َْ/ُُ

العلمانيػػ  نػػم هئػػػص االم ػػاـ الغػػزك العلمػػػانم للمكػػريع كأثػػرة هلػػػذ الماممػػع، هللػػ حم هللػػػال   -9
  ـََُِ/ ٗ/ُِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االهم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس مك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ، مكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، 

،www.albayan-magazine.com  
ني  كمكهؼ اإل بلـ من ا، د.حمكد  ف أحمػد الرحيلػم، ا ػماذ مكػارؾ نػم  ليػ  الػدهكة، العلما -ٓٔ

 ُِِْ- ّْال ػن   - ُُٓمنككر لمف مال  الاامع  اإل بلمي   المدين  المنكرة، العدد 
 ـ. ََُِ-دػ

(، كػػػكاؿ ُِنػػػم نل ػػػطيف.. الػػػ بلء مػػػف دػػػؤالء، ه ػػػد العزيػػػز  امػػػؿ، مالػػػ  ال ياف،)ال ػػػن :  -ٔٔ
 َِّدػ، العدد ُِْٕ

، ُْاليلػػػػػي  الئل ػػػػػطيني  مػػػػػ س مماػػػػػددة، ه ػػػػػد الملػػػػػؾ محمػػػػػكد، مالػػػػػ  ال يػػػػػاف، ال ػػػػػن  :  -ٕٔ
 .ُْٓـ، العدد َََِيناير/-دػَُِْرملاف/

مؤممر العلماني  كالنظاـ ال يا م الئل ػطينم، هػكنم نػارس، منكػكر هلػذ مكهػع مػداد اليلػـ،  -ٖٔ
  www.midadulqalam.infoـ،َُُِ/ّ/ُِ، ماريخ االهم اسََِٗ/ُِ/ِّ ماريخ 

، منكػػػػػػػػكر هلػػػػػػػػذ مكهػػػػػػػػع اريػػػػػػػػدة األدػػػػػػػػراـ،  نمػػػػػػػػاذج المعػػػػػػػػايش مػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػر، هلػػػػػػػػم امعػػػػػػػػ  -ٗٔ
    http://www.ahram.org.egـ. َُُِ/ٔ/ِِ، ماريخ االهم اسََُِ/ُِ/ْ ماريخ

، دؿ حر   نم  كمنظم  المحرير الئل طيني  هلماني ؟؟! منككر هلذ كػ    نل ػطيف للحػكار -٘ٔ
   www.paldf.net/forum/index.phpـ. َُُِ/ٔ/ُٔماريخ االهم اس:

ديمن  الكريع  كههللكر اليانكف، أ ام  ه د الرحيـ، منككر هلذ مكهع لكاء الكريع ،  ماريخ  -ٙٔ
  .www. Shareah.comـ،ََُِ/ٗ/ُِ، ماريخ االهم اس ََِٖ/ِ/ِٓ

 
 م اقع شبك  المعم مات ) اإلنترنت( : الثًا: ث 
    http://www.ahram.org.egاريدة األدراـ، مكهع  -ٔ
 www.al-tarteel.com    امعي  المرميؿ،مكهع  -ٕ

   www.paldf.net/forum/index.phpك    نل طيف للحكار، مكهع  -ٖ
 www. Alali.net الكيخ حامد ه د اهلل العلم، مكهع  -ٗ

 www.assawy.comهللبلح الهللاكم،مكهع  -٘

  www.saaid.net/book ،هلليد الئكالدمكهع  -ٙ

http://www.paldf.net/forum/index.php
http://www.ahram.org.eg/
http://www.paldf.net/forum/index.php
http://www.ahram.org.eg/
http://www.al-tarteel.com/
http://www.paldf.net/forum/index.php
http://www.assawy.com/


  

ٔ٘ٔ 
 

   www.kitabfijarida.com  ماب نم اريدة،مكهع  -7

  www. Shareah.comلكاء الكريع ،مكهع  -8

 www.albayanK-magazine .comمال  ال ياف، مكهع  -9

  www.alhourriah.org-الميدمييف العرب –مال  الحري   -ٓٔ

  www.midadulqalam.infoمداد اليلـ،مكهع  -ٔٔ
 .www.almoslim.netالم لـ، مكهع  -ٕٔ

 www.islamweb.net/media/index ن ر، ثيان  ك المياالت المر ز اإلهبلمم  -ٖٔ
  www.rsscrs.infoملميذ ال حث العلمم،مكهع  -ٗٔ

   www.ar.wikipedia.orgكي ي يديا، المك كه  الحرة، مكهع  -٘ٔ

 
 المج ت  الد ريات:رابعًا:  

ـ، العػػػػدد ََِْ/ُ/ُِ -دػػػػػُِْْ/ذك اليعػػػػدة/ِٗـ، اليكميػػػػ  ال يا ػػػػي ،  مػػػػاريخاريػػػػدة األيػػػػا -ٔ
 ، ال ن  الما ع .ِْٕٖ

 .ُْٓـ، العدد َََِيناير/-دػَُِْ، رملاف/ُْمال  ال ياف، ال ن  :  -ٕ

 .َِّ، العددََِٔنكنم ر/ -دػُِْٕ(، ككاؿ ُِمال  ال ياف،)ال ن :  -ٖ

 ـ. ََُِ-دػ ُِِْ- ّْال ن   - ُُٓ مال  الاامع  اإل بلمي   المدين  المنكرة، العدد -ٗ

 .ٓمال  مامع الئيب اإل بلمم، منظم  المؤممر اإل بلمم  ادة، العدد  -٘

 
  ت:المدابرابعًا: 

ميا ل  مع الكيخ الد مكر:  لماف  ف نهللر الداي ، األ ماذ الم اهد نم الئيب كأهللكلب  الاامع  
 ه  الكاحدة كالنهللؼ ظ را، غزة.ـ، ال اَُُِ/ٓ/ُُنل طيف، األر عاء،  –غزة  –اإل بلمي  

 

 المراجع األجنبي  :خامسًا:  
1- Enclopedic World Dictionary,1974,Beirut : Colour Press.  
2- Enclopedic Americana, Gorlier,1991,United states of Awenc.  
3- New International, Funk Wagnall's,1987,Dictionary of The English 

Language Guild United States of America : Ferguson Publishing 

Company  
4- Wetster’s Enclopedic Unabridged Dictionary of The English 

Language, New JERSY : A Random House Company. 
5- Enclopedic Americana  

http://www.alhourriah.org/
http://www.islamweb.net/media/index.php
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 الم ض عات دليل محت يات
 

 المكلكع
رهـ  
 الهللئح 

 أ إدداء

 ب ك ر كميدير

 ج دليؿ محمكيات لمعانم المهلللحات الم م  نم ال حث
 ُ ميدم 

 ٓ خط  ال حث
  التعريف بم طمحات البحث التمييديالف ل : 

 ٗ المبحث األ ل : التعريف بال الء  البراء

 َُ : معنذ الكالء كال راء نم اللغ  المطلب األكؿ

 ُُ المطلب الثانم : معنذ الكالء كال راء نم االهللطبلح

 ُْ الم حث الثانم : المعريؼ  الئ ر العلمانم

 ُْ المطلب األكؿ : المعريؼ  الئ ر

 ُٓ المطلب الثانم : المعريؼ  العلماني 

 ُٓ العلماني  نم المعااـ العر ي  الحديث 
 ُٔ نم المعااـ األان ي العلماني  

 ُٖ العلماني  نم اهللطبلح العلمانييف
 ُٗ العلماني  نم اهللطبلح اإل بلمييف

  نحرافات الفكر العمماني  آثاره: ا األ لالف ل 
 ِّ المبحث األ ل : انحرافات الفكر العمماني

 ِْ المطمب األ ل : االنحراف العددي

 ِْ أكالن : االنحراؼ هف أر اف اإليماف
 ِٔ ثانيان : رنض ألكدي  اهلل نم كؤكف الحياة

 ِٖ ثالثان : منازه  اهلل هز كاؿ نم ر ك يمب اهلل
 ُّ را عان : اإللحاد نم أ ماء اهلل كهللئامب
 ِّ خام ان : انم اؾ الثكا ت كالميد ات

 ّّ  اد ان : الدهكة إلذ الكؾ نم العيالد
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 ّْ أمكر الغيب ا عان : هدـ الم ليـ لما ااء نم اليرآف مف 
 ّٔ شاٍْاً : إّناض ٍؼِعاخ األّثٞاء

 ّٕ ما عان : مغيب هييدة الكالء كال راء
 ّٖ هاكران : العمؿ هلذ محريؼ مهللدر العييدة األكؿ اليرآف ال ريـ

 َْ حادم هكر : العمؿ هلذ ددـ هييدة الا اد نم   يؿ اهلل
 ُْ المطمب الثاني : االنحراف التشريعي

 ّْ اِّٞ اى٘ظؼٞح ٍرغٞطجأَّٗلً : اىق٘
 ْْ شاّٞاً : اّحطاف فٜ اىَْطيقاخ

 ْٓ ثالثان : المكريع العلمانم غير ادير  الطاه  كاالحمراـ
 ْٓ را عان : انحراؼ نم محديد الاريم  كهيك م ا

 ْٔ خام ان : انحراؼ مف حيث ارم اط العلماني   األخبلؽ
 َٓ لمجتمعالمبحث الثاني : آثار العمماني  عمى الفرد  ا

 ِٓ المطمب األ ل : آثارىا عمى الفرد

 ِٓ أكالن : أ لكب الطرح الهللري 
 ِٓ أ رز  مامب -ٔ
 ّٓ أ رز الكخهلليات المم ا مخدمت أ لكب الطرح الهللري  -ٕ
 ْٓ أدـ مبلم  الئ ر العلمانم المم يم نادا هلم ه د الرازؽ -ٖ

 ٔٓ أ لكب الطرح الممكةشاّٞاً : 
 ٔٓ أ رز  مامب -ٔ
 ٔٓ هلليات المم ا مخدمت أ لكب الطرح الممكةأ رز الكخ -ٕ
 ٕٓ أدـ مبلم  الئ ر العلمانم المم يم نادا نهللر حامد أ ك زيد -ٖ
 ٖٓ محمد  عيد العكماكم أدـ مبلم  الئ ر العلمانم المم يم نادا -ٗ
 ٗٓ أدـ مبلم  الئ ر العلمانم المم يم نادا نرج نكدة -٘

 ِٔ المطمب الثاني : آثارىا عمى المجتمع

 ِٔ : إ عاد الماممع هف المم ؾ  الديف أكالن 
 ّٔ ثانيان : انمكار هللكر المئلت كاالنحبلؿ األخبلهم  يف أنراد الماممع الم لـ

 ْٔ الك الؿ المم أدت إلذ انمكار هللكر المئلت كاالنحبلؿ األخبلهم
 ٓٔ ثالثان : إههللاء الكريع  اإل بلمي  هف  ان  مااالت الحياة

 ٔٔ يلي  الئل طيني را عان : العلماني  كال
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 ٕٔ خام ان : الم عي  كال ير نم ذيؿ األمـ
 ٖٔ  اد ان : النيؿ مف كحدة الماممع الم لـ

  العبلهات اإلن اني  نم لكء هييدة الكالء كال راء : الثانيالف ل 
 ٗٔ اإلس مالمبحث األ ل : ض ابط الع قات اإلنساني  في 

 ُٕ نساني  بين المسممينالمطمب األ ل : ض ابط الع قات اإل 

 ُٕ أكالن : االحم اـ لكرع اهلل هز كاؿ حيف المنازع كاالخمبلؼ
 ِٕ ثانيان : المكدة كالحب نم اهلل كال غض نم اهلل

 ّٕ ثالثان : نيهللرة الم لميف كمعاكنم ـ  يدر الك ع كالطاه 
 ْٕ را عان : المناهلل  كالمعاكف كحب الخير للم لميف

 ٕٔ  الم لميف كهدـ ههللد إيذال ـ كهدـ غك ـ كخديعم ـ خام ان : ح ف الظف
 ٖٕ  اد ان : مكطيد العبلهات االامماهي   يف الم لميف

 ُٖ المطمب الثاني : ض ابط الع قات اإلنساني  عند المسممين تجاه العممانيين

 ُٖ أكالن : هدـ مكدم ـ كال عم الااد ل دايم ـ، مع الحذر نم المعامؿ
 ّٖ ر العداء للمحار يف من ـ كا اددـثانيان : إظ ا

 ْٖ ثالثان : هدـ ام اع م ادل ـ كهدـ اليماؿ محت رايام ـ كال راءة من ا
 ٖٓ را عان :  كؼ مخططام ـ كم الددـ لد اإل بلـ كالم لميف

 ٖٔ المبحث الثاني : الع قات اإلنساني  في الفكر العمماني

 ٖٔ أفراد التيار العممانيالمطمب األ ل : الع قات اإلنساني  بين 

 ٖٔ أكالن : لكا ط العبلهات اإلن اني  نم الئ ر العلمانم
 ٖٔ ثانيان : مبلم  العبلهات اإلن اني  نم الئ ر العلمانم
 ٖٔ  يطرة المهلللح  المطلي ، كانعداـ الييـ األخبلهي 

 ٕٖ الئردي  كاألناني  كحب الذات
 ٕٖ الهمهللاد كاألخبلؽ يطرة الئل ئ  النئعي  هلذ ال يا   كا

 ٕٖ الحري  الئردي  المطلي  كالممحررة مف اللكا ط :
 ٕٖ مح ـ الرغ ات كالك كات نم العبله   يف الذ ر كاألنثذ

 ٕٖ الديميراطي  كالي كؿ  المعددي 
 ٕٖ الممييز هلذ أ اس المكاطن 

 ٖٖ المطمب الثاني : الع قات اإلنساني  عند العممانيين تجاه المسممين

 ٖٗ أكالن : المغيير كهدـ الث ات
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 َٗ ثانيان: ال ميزاف للعدك كالهللديؽ إال  المهلللح 
 َٗ ثالثان : ماادؿ الحريات الكخهللي  كالط اد حيكؽ الم لميف

 ُٗ را عان : رنض اآلخر هندما ي كف م لمان 
 ُٗ خام ان : ميييد حري  االهمياد

  المعا ر يينط أتباعيا في ض ء ال اقع الفمس: م قف اإلس م من العمماني   الثالثالف ل 

 ْٗ في العمماني   أتباعيا اإلس مالمبحث األ ل : حكم 

 ْٗ المطمب األ ل : حكم اإلس م في العمماني 

 ْٗ أكالن : العلماني  كاإليماف نييلاف
 ٓٗ ثانيان : العلماني  نظاـ طاغكمم اادلم يمنانذ كيمعارض مع ال إلب إال اهلل

 ٓٗ ان : العلماني  مرنض مح يـ كرع اهلل نم الحياة، كمدهك إلذ نهللؿ الػديف هف الدكل ثالث
 ٔٗ كف الكلعمانمف المحا ـ لليالعلماء  مكهؼ

 ٖٗ را عان: نماكل العلماء نم ح ـ اإل بلـ نم العلماني 
 ٗٗ المطمب الثاني : حكم اإلس م في أتباعيا

 ََُ ني  كدـ الدهاة إلي اأكالن : الي ـ األكؿ مف أم اع العلما
 َُُ ثانيان : الي ـ الثانم مف أم اع العلماني  كدـ هكاـ الم لميف المغرر   ـ 
 َُِ ثالثان : الي ـ الثالث مف أم اع العلماني  كدـ مف يٌدهكف هلماني  اإل بلـ

 َُْ معيا اإلس م في التعايشالمبحث الثاني : التيارات العمماني  الفمسطيني   حكم 

 َُْ المطمب األ ل : التيارات العمماني  في فمسطين

 َُْ أكالن : حر   المحرير الكطنم الئل طينم نم 
 َُٓ حر   المحرير الكطنم الئل طينم نم  ال مات العلماني  نم ثيان 

 َُُ ثانيان : منظم  المحرير الئل طيني  )ـ.ت.ؼ(
 َُُ يني منظم  المحرير الئل ط ال مات العلماني  نم ثيان 

 ُُِ المطمب الثاني : حكم اإلس م في التعايش مع التيارات العمماني  

 ُُِ أكالن : ح ـ اإل بلـ نم المعايش االامماهم مع أنراد الميارات العلماني 
 ُُٓ ثانيان : ح ـ اإل بلـ نم المعايش ال يا م كالمحالؼ مع األحزاب العلماني 

 ُُٖ ماني  كاإل بلـ نم نل طيف، ك ياف أح اـ دذا المعايشثالثان : درا   حال  معايش العل
  الخاتم 

 ُِٓ أكالن : أدـ النمالج
 ُِٔ ثانيان : أدـ المكهلليات
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 دليل المحت يات 

 ُِٗ دليل محت يات آيات الدرآن الكريم.

 ُّْ األحاديث النب ي  الشريف  دليل محت يات 

 ُّٕ الشخ يات المترجم ليادليل 

 ُّٖ  الم ادر  المراجعت يات دليل مح

 ُِٓ الم حق

 ُٓٓ دليل محت يات الم ض عات

 َُٔ ممخص البحث
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 ممخص البحث

 الفكر العمماني في ض ء عديدة ال الء  البراء
 

 يمناكؿ دذا ال حث الئ ر العلمانم نم لكء هييدة الكالء كال راء.

 ػػػر كالعلمانيػػػ . ثػػػـ  ػػػيف ال حػػػث  ػػػدأ ال حػػػث   يػػػاف مهللػػػطلحات ال حػػػث : الػػػكالء كال ػػػراء كالئ
انحرانػػػػات الئ ػػػػر العلمػػػػانم كآثاردػػػػا، ن ػػػػيف ال حػػػػث االنحػػػػراؼ العيػػػػدم للئ ػػػػر العلمػػػػانم، ك ػػػػذلؾ  ػػػػيف 

 االنحراؼ المكريعم ل ذا الئ ر.

  ما  يف ال حث آثار الئ ر العلمانم المنحرؼ هلػذ الئػرد كمػف ثػـ  ػيف آثػارة هلػذ الماممػع.
ن ػػاني  نػػم لػػكء هييػػدة الػػكالء كال ػػراء، ن ػػيف لػػكا ط العبلهػػات ثػػـ  ػػيف ال حػػث مكلػػكع العبلهػػات اإل

اإلن ػػاني   ػػيف الم ػػلميف ك علػػ ـ الػػ عض، ك ػػذلؾ  ػػيف لػػكا ط العبلهػػات اإلن ػػاني  هنػػد الم ػػلميف 
 مااة العلمانييف.

ثػػـ  ػػيف العبلهػػات اإلن ػػاني  نػػم الئ ػػر العلمػػانم ن ػػيف العبلهػػات اإلن ػػاني   ػػيف أنػػراد الميػػار 
 لؾ  يف العبلهات اإلن اني  هند العلمانييف مااة الم لميف.العلمانم ك ذ

مف العلماني  كأم اه ا نػم لػكء الكاهػع الئل ػطينم المعاهللػر،  اإل بلـثـ  يف ال حث مكهؼ 
نعػػرض  عػػض الميػػارات العلمانيػػ  نػػم نل ػػطيف، كمػػف ثػػـ  ػػيف ح ػػـ المعػػايش مػػع الميػػارات العلمانيػػ  

  ك ؿ خاص. ك ؿ هاـ، كنم لكء الكاهع الئل طينم 

كأخيػػران انم ػػذ ال حػػث   يػػاف أدػػـ النمػػالج المػػم مكهللػػلت إلي ػػا ال احثػػ  ك ػػذلؾ أدػػـ المكهللػػيات 
 المم أكهللت   ا ال احث .
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Abstract 

 

The Laicism ideology in the light of the devotion and Innocent 

doctrine 

 

This research examined the laicism ideology in the light of the devotion 

and innocent doctrine. The research started with demonstrating the research 

terms of devotion, innocent and laicism ideology. 

Then, the research cleared the deviations of the laicism concept and its 

impacts; the research laicism ideology, its leoislative deviations and the 

impact of the laicism ideology on individuals then on society. 

Moreover, the research cleared the human relations in the light of devotion 

and innocent doctrin. Thus it explained the standards of the human 

relations among the Moslems themselves and between the Moslems and 

laymen. 

Then, it showed the human relations through out the laicism ideology. 

After wards, it explained the human relations among the individuals of the 

laicism movement and between the laymen and the Moslems. 

Beside, the research demonstrated the Islamic attitude towards the laicism 

ideology and its followers in the light of the Palestinian contemporary 

situation. Thus, it showed some of the laicism movements in Palestine, then 

explained the verdict of the coexist with the laicism movements in general 

and in the light of the Palestinian situation in particular. 

Finally, the research ended by bringing out the most important results that 

have been reached by the researcher and her most important 

recommendations. 

 


