
 العلمانية في ميزان اإلسالم                               بلبيس  –موقع مسجد التوحيد 
 

www.altawhed.net                                                                     www.facebook.com/MasjedAltawhed
  
  
  
   
 
 
 

 العلمانية في ميزان اإلسالم
 

ٝجُقالز ٝجُغالّ ػ٠ِ  ,ٝسم٢ ُ٘ح جإلعالّ د٣٘ح   ,ٝأضْ ػ٤ِ٘ح ٗؼٔطٚ ,جُكٔذ هلل جُز١ أًَٔ ُ٘ح جُذ٣ٖ

أٓح ذؼذ :كإ  ,ٝدجػ٤ح  ئ٤ُٚ ذارٗٚ ٝعشجؾح  ٤٘ٓشج   ,جُز١ أسعِٚ هللا ٛحد٣ح  ٝٓرؾشج  ٝٗز٣شج   ,ٗر٤٘ح دمحم

ٝجُؼِٔح٤ٗس , ُِونحء ػ٠ِ جإلعالّ , جُذٍٝ جُـشذ٤س هحٓص ذحُـضٝ جُػوحك٢ ٝجُلٌش١ ُِرالد جإلعال٤ٓس

. ئ٠ُ جُذٍٝ جإلعال٤ٓس ٝهذ هحٓص جُذٍٝ جُـشذ٤س ذطقذ٣ش جُلٌش جُؼِٔح٢ٗ. ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُـضٝ جُلٌش١

َش ٗلغ٢ ٝئخٞج٢ٗ جٌُشجّ ذكو٤وس جُؼِٔح٤ٗسٖٓ أؾَ رُي أقررص إٔ أ   ًِ  . رَ

 نشأة العلمانٌة :

جُؼِٔح٤ٗس ٓقطِف أٝسذ٢ جُ٘ؾأز ف٤ؾ قذ٣ػح  ك٢ جُلٌش جُـشذ٢ ك٢ ٓ٘طقق جُوشٕ جُطحعغ ػؾش ػ٠ِ 

ق٤ع ٣ؼطرش ٛزج  ,ّ ٣1551ذ ٓلٌش غٞس١ ذش٣طح٢ٗ ٣ ذػ٠ ؾٞسؼ ٣ؼوٞخ ٤ُٞٛٞى ٝرُي ك٢ ع٘س 

جُؼشذ٤س  جُٔلٌش ٛٞ أٍٝ ٖٓ فحؽ ٓقطِف جُؼِٔح٤ٗس ً٘ظش٣س كِغل٤س غْ جٗطوَ ٛزج جُٔقطِف ئ٠ُ جُِـس

ًشد , ٝظٜشش جُِؼِٔح٤ٗس ك٢ أٝسٝذح ألٍٝ ٓشز ك٢ ػقش جُٜ٘نس. قذ٣ػح  ٓغ ٓطشؾٔحش جُلِغلس جُٔحد٣س

 ) دراسات فً الِعلمانٌة. ح٤ٗسكِؼَ الضؿحٙ جُؼقٞس جُٞعط٠ جُط٢ عحد ك٤ٜح جضؿحٙ جُ٘حط ٗكٞ جُشٛر

 ( 03وصـ، 21لعزت عبد المجٌد أبو بركة صـ

 العلمانٌة فً اللغة العربٌة: 

ٝهذ ٝسدش ك٢ ذؼل جُٔؼحؾْ جُكذ٣ػس ٖٝٓ , ال ضٞؾذ ُلظس جُؼِٔح٤ٗس ك٢ ٓؼحؾْ جُِـس جُؼشذ٤س جُوذ٣ٔس 

 رُي ٓح ٝسد ك٢ 

ُْؼَ  ِْٔح٢ٗ(: ِْٗغرَس ئ٠َُِ ج َٞ خالف جُذ٢٘٣ أَٝ ك٢ جُٔؼؿْ جُٞع٤و " )جُؼَ  ٛ َٝ ُْؼَحَُْ)أ١ جُذ٤ٗح(  ْؼ٠٘ ج َٔ ِْْ ذِ

ض٢  ٞ٘ َٜ ٌَ   (746صـ 1)المعجم الوسٌط جـ. جُ

 تعرٌف العلمانٌة عند الدول الغربٌة: 

٢ٛ قشًس جؾطٔحػ٤س ضٜذف  جُؼِٔح٤ٗس: ( secularismضوٍٞ دجتشز جُٔؼحسف جُرش٣طح٤ٗس ٓحدز ) 

 . ز ئ٠ُ جالٛطٔحّ ذٜزٙ جُذ٤ٗح ٝقذٛح ئ٠ُ فشف جُ٘حط ٝضٞؾ٤ْٜٜ ٖٓ جالٛطٔحّ ذح٥خش

ٝرُي أٗٚ ًحٕ ُذٟ جُ٘حط ك٢ جُؼقٞس جُٞعط٠ سؿرس ؽذ٣ذز ك٢ جُؼضٝف ػٖ جُذ٤ٗح ٝجُطأَٓ ك٢ هللا 

ٝك٢ ٓوحٝٓس ٛزٙ جُشؿرس أخزش جُؼِٔح٤ٗس ضؼشك ٗلغٜح ٖٓ خالٍ ض٤ٔ٘س جُ٘ضػس  ,ٝج٤ُّٞ ج٥خش

ق٤ع ذذأ جُ٘حط ك٢ ػقش جُٜ٘نس ٣ظٜشٕٝ ضؼِوْٜ جُؾذ٣ذ ذحالٗؿحصجش جُػوحك٤س ٝجُرؾش٣س  ,جإلٗغح٤ٗس

 . ٝذآٌح٤ٗس ضكو٤ن ٓطحٓكْٜ ك٢ ٛزٙ جُذ٤ٗح جُوش٣رس 

ذحػطرحسٛح قشًس ٓنحدز  ,ٝظَ جالضؿحٙ ئ٠ُ جُؼِٔح٤ٗس ٣ططٞس ذحعطٔشجس خالٍ جُطحس٣خ جُكذ٣ع ًِٚ

 ( 11بد الرحمن الحوالً صـع )العلمانٌة لسفر. ُِذ٣ٖ ٝٓنحدز ُِٔغ٤ك٤س 
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 المعنى الصحٌح للعلمانٌة :

َ  جُذ٣ٖ ػٖ ؾ٤ٔغ ؾٞجٗد جُك٤حز  عٞجٌء , ٝجُِؼ٤ِٔس, ٝجالؾطٔحػ٤س, ٝجالهطقحد٣س, جُغ٤حع٤س, ٛٞ كق

ٖٓ جُذ٣ٖ ذٔلٜٞٓٚ جُن٤ن  غْ ضخطِق جُذٍٝ أٝ جألكشجد ك٢ ٓٞهلٜح, ذحُ٘غرس ُألٓس أٝ جألكشجد 

ٝضغ٠ٔ ٜٓ٘ؿٜح ) جُؼِٔح٤ٗس  ,ًحُٔؿطٔؼحش جُذ٣ٔوشجه٤س ج٤ُِرشج٤ُس ,كرؼنٜح ضغٔف ذٚ ,جُٔكذٝد

ٝرُي ٓوحذَ ٓح ٣ غ٠ٔ ) جُؼِٔح٤ٗس  ,أ١ أٜٗح ٓؿطٔؼحش ال د٤٘٣س ٌُٜٝ٘ح ؿ٤ش ٓؼحد٣س ُِذ٣ٖ( جُٔؼطذُس 

ٝذحُ٘غرس ُإلعالّ . ٣ٝؼٕ٘ٞ ذٜح جُٔؿطٔؼحش جُؾ٤ٞػ٤س ٝٓح ؽحًِٜح ,جُٔططشكس( أ١ جُٔنحدز ُِذ٣ٖ

ٖ جُٔغ٤٤ٖٔ )جُؼِٔح٤ٗس جُٔؼطذُس ٝجُؼِٔح٤ٗس جُٔططشكس ( كٌَ ٓح ٤ُظ د٤٘٣ح  ٖٓ ج ٤ُظ ٛ٘حى كشم ذ٤

, كحإلعالّ ٝجُالد٤٘٣س ٗو٤نحٕ ال ٣ؿطٔؼحٕ أذذج  , كٜٞ ك٢ جُكو٤وس ٓنحد ُِذ٣ٖ , ُٔرحدب ٝجُططر٤وحش 

 . ٝال ٝجعطس ذ٤ٜ٘ٔح

 ( 14عبد الرحمن الحوالً صـ )العلمانٌة لسفر

 مفهوم خاطئ للعلمانٌة :

(  seculariteك٢ جإلٗؿ٤ِض٣س أٝ )(  secularismٌُِٔس ) جُؼِٔح٤ٗس ضشؾٔسٌ خحهثسٌ  ُلع

ِْْ ٝٓؾطوحضٚ ػ٠ِ جإلهالم  ,ذحُلشٗغ٤س  . ٢ٛٝ ًِٔس ال فِس ُٜح ذِلع جُِؼ

ٝئٗٔح ؾحءش  ,أ١ ك٢ جالعْ جُٔ٘غٞخ ,غْ ئٕ ص٣حدز جألُق ٝجُٕ٘ٞ ؿ٤ش ه٤حع٤س ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س

 ٝٗٞسج٢ٗ( ,ٝؾغٔح٢ٗ ,عٔحػح  غْ ًػشش ك٢ ًالّ جُٔطأخش٣ٖ ًوُْٜٞ ) سٝقح٢ٗ

 أٝ ) جُذ٣ٞ٤ٗس ( ,ٝجُطشؾٔس جُقك٤كس ٌُِٔس جُِؼِٔح٤ٗس ٢ٛ ) جُالد٤٘٣س

 ( 12عبد الرحمن الحوالً صـ ) العلمانٌة لسفر

 العلمانٌة والِعْلم فً اللغة اإلنـجلٌزٌة:

٤ٗس ذؿ٤ٔغ ٓؾطوحضٜح ك٢ ٓؼحؾْ جُِـس جإلٗؿ٤ِض٣س ٗؿذ أٜٗح ضخطِق ضٔحٓح  ػٖ ئرج ٗظشٗح ئ٠ُ ًِٔس جُؼِٔح 

ِْْ ذؿ٤ٔغ ٓؾطوحضٜح  ك٘وٍٞ ٝذحهلل ضؼح٠ُ جُطٞك٤ن:, ٓؼ٢٘ ًِٔس جُِؼ

 كٔؾطوحضٜح ًٔح ٢ِ٣:, ذحُ٘غرس ٌُِٔس جُؼِٔح٤ٗس 

  Secularism/ ػذّ جُٔرحالز ذحُذ٣ٖ ) جعْ ( :  Secularityؽ٢ء د١ٞ٤ٗ ) جعْ ( : 

  Secularization جإلؽرحع ذحُ٘ضػس جُذ٣ٞ٤ٗس )جعْ ( : / ٣Secularizeؿؼِٚ د٣ٞ٤ٗح  ) كِؼَ ( :

 ( 528) جُٔٞسد ٤ُ٘ٔش جُرؼِر٢ٌ فـ Secularؿ٤ش د٢٘٣ ) فلس ( : 

ِْْ  ك٘وٍٞ:, ٝأٓح ذحُ٘غرس ٌُِٔس جُِؼ

ِْْ ) جعْ ( ٢ِْٔ ) جعْ (:  / Science:  جُِؼ   Scientismجُٔزٛد جُِؼ

٢ِْٔ ) فل ٌْ ) جعْ ( /  Scientific )فلس(/  Scientialس ( ِػ ُِ ٌَ َػح   Scientistَسؾ 

 ( 928) المورد لمنٌر البعلبكً صـ
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 العلمانٌة والِعْلمٌة :

جٗطٜض ذؼل جُؼِٔح٤٤ٖٗ كشفس جُطشؾٔس جُخحهثس ٌُِٔس ) جُؼِٔح٤ٗس ( ٓكح٤ُٖٝ إٔ ٣ؿؼِٞٛح ٓشجدكس ُـ 

٤ِْٔس ( ٝهحُٞج : ئٕ جُؼِٔح٤ٗس  ٤ٖٔٛٞٓ ذزُي أٝ ٓقشق٤ٖ ذإٔ  ,ضؼ٠٘ جعطخذجّ جُؼِْ ٝجُؼوَ) جُِؼ

 جإلعالّ مذ جُؼوَ ٝجُؼِْ !

 . ٝٛزٙ ٓـحُطس ٌٓؾٞكس كإ جُرٕٞ ؽحعغ ذ٤ٖ جُؼ٤ِٔس ٝجُؼِٔح٤ٗس 

٤ِْٔس ( ٝؾٜس ض٘طغد ئ٠ُ جُؼِْ  ,ٓحد٣س ٝأدذ٤س ,ك٢ ًَ ٓؿحالش جُك٤حز ٝؽثٜٞٗح ,ٝضكطٌْ ئ٤ُٚ ,) جُِؼ

 . كشد٣س ٝجؾطٔحػ٤س  ,ع٤حع٤س ٝجهطقحد٣س ,ٓذ٤ٗس ٝػغٌش٣س

٤ِْٕٔٞ ( ٖٓ جُ٘حط ٣ٝ٘ضُٕٞ ػ٠ِ  ,ك٤كطشٕٓٞ ٓح ٣وشسٙ جُؼِْ ,ْٛ جُز٣ٖ ٣طرٕ٘ٞ ٛزٙ جُٞؾٜس ,)ٝجُِؼ

ضرؼح  ُألٛٞجء ٝجُؼٞجهق  ,ك٤ٔنٕٞ ك٢ هش٣وْٜ ,أٓح ؿ٤شْٛ. ٤ٌ٣ٝلٕٞ ق٤حضْٜ ٝكوح  ُٔوطنحٙ  ,قٌٔٚ

 . دٕٝ ككـ ٝال جخطرحس  ,أٝ ضو٤ِذج  ُـ٤شْٛ ,) جُؾخق٤س ( أٝ ) جُكضذ٤س( أٝ ُالكطشجمحش ٝجألٝٛحّ

كٌْ ٖٓ هنح٣ح أدخِص ضكص ػ٘ٞجٕ ) جُؼِْ (  ,ٓح هحٓص ػ٤ِٚ جألدُس جُوحهؼس ,ٝٗش٣ذ ذـ ) جُؼِْ ( ٛ٘ح

 (76دكتور ٌوسف القرضاوي صـ)اإلسالم والعلمانٌة لل. ٢ٛٝ ٤ُغص ٖٓ جُؼِْ ك٢ ؽ٢ء 

 فائدة مهمة : 

جػِْ أخ٢ جُٔغِْ جٌُش٣ْ إٔ جُِؼِْ ج٤ُو٢٘٤ ال ٣طؼحسك ٓغ ٗقٞؿ جُوشإٓ جٌُش٣ْ أٝ جُغُّ٘س جُ٘ر٣ٞس 

 . جُقك٤كس 

 اإلسالم دٌن الِعْلم:

٤ِْٔس ك٢ ًَ أٓٞسٗح ,ٗكٖ جُٔغ٤ِٖٔ أ٠ُٝ جُ٘حط ذحقطشجّ جُِؼِْ ِْ ٝجُؼ ,كحُذ٣ٖ ػ٘ذٗح ػِْ ,ٝضر٢٘ جُِؼ

جُز١ أدجس سق٠ جُكشخ  ,ًٔح ػشكٚ جُـشخ ,ُْٝ ٣ؼشف ضشجغ٘ح فشجػح  ذ٤ٖ جُذ٣ٖ ٝجُِؼِْ ,ػ٘ذٗح د٣ٖ

 . جُط٢ ٣٘ذٟ ُٜح ؾر٤ٖ جُطحس٣خ  ,ًحٕ ٖٓ آغحسٛح ٓكحًْ جُطلط٤ؼ ٝأٛٞجُٜح ,ذ٤ٜ٘ٔح هشٝٗح  

ُٜح  ضزػٖ ,ذَ آ٣س ػ٤ِٔس ,ضخنغ ُٜح جألػ٘حم ٓوٜٞسز ,ٝٓؼؿضز ٗر٢ جإلعالّ ُٖٔ ضٌٖ آ٣س ٤ًٗٞس

 . ٢ٛٝ جُوشإٓ جٌُش٣ْ  ,جُؼوٍٞ ٓوط٘ؼس

ًحٕ جُشد  ,ًٔح ًحٕ ُألٗر٤حء ٖٓ هرِٚ ,إٔ ضٌٕٞ ُٚ آ٣س قغ٤س -ملسو هيلع هللا ىلص-ُٝٔح هِد ٓؾشًٞ جُؼشخ ٖٓ جُ٘ر٢ 

رِ  َٝ س   َٔ َُِي ََُشْق َّٕ ك٢ِ رَ ْْ ِئ ِٜ طَحَخ ٣ ط٠َِْ َػ٤َِْ ٌِ ُْ َُْ٘ح َػ٤ََِْي ج َض ْٗ ْْ أََّٗح أَ ِٜ ِل ٌْ َ٣ ْْ َُ َٝ ّ  جإل٢ُٜ ػ٤ِْٜ : )أَ ْٞ ُِوَ َشٟ  ًْ

َٕ () جُؼٌ٘رٞش :   ٞ٘ ِٓ  ( ٣51 ْإ

ِْ َسذ ِ  ,ٝقغر٘ح إٔ أٍٝ عٞسز ٗضُص ك٢ جُوشإٓ َي جَُِّز١ َخََِن ( ) جُؼِن : ذذأش ذوُٞٚ ضؼح٠ُ : )جْهَشأْ ذِحْع

1 ) 

ٝضشٟ جإلٗغحٕ ٝجُطحس٣خ  ,ٝجُؼِْ كش٣نس ,جُط٢ ضؼطرش جُطلٌش ػرحدز جُؼو٤ِس جُؼ٤ِٔس ٝجُوشإٓ ٣٘ؾة

ْْ أَكاََل  ,ٝجٌُٕٞ ًِٚ  ٌ ْٗل ِغ ك٢ِ أَ َٝ  * َٖ ٞه٤ِِ٘  ٔ ِْ ُِ ك٢ِ جأْلَْسِك آ٣َحٌش  َٝ ٓغشقح  ُِ٘ظش ٝجُطأَٓ هحٍ ضؼح٠ُ : )

َٕ ( ) ج ٝ  ( 21:  22ُزجس٣حش : ض ْرِقش 

ْٖ َؽ٢ْء  ( ) جألػشجف :  ِٓ ح َخََِن جَّللَّ   َٓ َٝ جأْلَْسِك  َٝ جِش  َٝ ح َٔ ٌ ِٞش جُغَّ َِ َٓ ٝج ك٢ِ  ْ٘ظ ش  َ٣ ْْ َُ َٝ ٝهحٍ عركحٗٚ : )أَ

155 ) 
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 َ ِْ٘ؾة  جَُّْ٘ؾأ َّْ جَّللَّ  ٣  َِْن غ  َُْخ َ ج ٤ًََْق ذَذَأ ٝج  ْٗظ ش  ٝج ك٢ِ جأْلَْسِك كَح َْ ِع٤ش  َ ٝهحٍ ؾَ ؽأٗٚ:)ه  َّٕ جَّللَّ زَ ج٥ِْخَشزَ ئِ

َ ِ َؽ٢ْء  هَِذ٣ٌش ( ) جُؼٌ٘رٞش :   ً   (79)اإلسالم والعلمانٌة للدكتور ٌوسف القرضاوي صـ ( 22َػ٠َِ 

 أسباب ظهور العلمانٌة:

 ٢ِ٣: ٣ٌٖٔ إٔ ٗٞؾض أعرحخ ظٜٞس جُؼِٔح٤ٗس ك٤ٔح 

 . هـ٤حٕ سؾحٍ ج٤ٌُ٘غس جُذ٢٘٣ (2)

 . هـ٤حٕ سؾحٍ ج٤ٌُ٘غس جُغ٤حع٢ (1)

 . جُقشجع ذ٤ٖ سؾحٍ ج٤ٌُ٘غس ٝجُؼِٔحء (0)

 . ه٤حّ جُػٞسز جُلشٗغ٤س جٌُرشٟ (4)

 . ظٜٞس ٗظش٣س ضطٞس جُٔخِٞهحش  (7)

 . ضؾؿ٤غ ج٤ُٜٞد ُِؼِٔح٤ٗس (7)

 ك٘وٍٞ ٝذحهلل ضؼح٠ُ جُطٞك٤ن: ٝعٞف ٗطكذظ ػٖ ٛزٙ جألعرحخ ذا٣ؿحص:

 طغٌان رجال الكنٌسة الدٌنً: (2)

ٝكغحد , ضكص هـ٤حٕ سؾحٍ ج٤ٌُ٘غس ٤ٛٝٔ٘طْٜ, جُٞعط٠ كطشز هحع٤سػحؽص أٝسٝذح ك٢ جُوشٕٝ  

ضكص ه٘حع جُوذجعس جُط٢ , ٝئسمحء ؽٜٞجضْٜ, ٝجعطـالٍ جُغِطس جُذ٤٘٣س ُطكو٤ن أٛٞجتْٜ, أقٞجُْٜ

غْ جمطٜحدْٛ جُؾ٤٘غ ٌَُ ٖٓ ٣خحُق , ٤ٜ٣ٕٝٔ٘ٞ ذٜح ػ٠ِ جألٓس جُغحرؾس, ٣نلٜٞٗح ػ٠ِ أٗلغْٜ

قط٠ ُٞ ًحٗص , ٝجُط٢ ٓح أٗضٍ هللا ذٜح ٖٓ عِطحٕ, ٔرطذػس ك٢ جُذ٣ٖأٝجٓش أٝ ضؼ٤ِٔحش ج٤ٌُ٘غس جُ

 . أٓٞسج  ضطقَ ذكوحتن ٤ًٗٞس ضػرطٜح جُطؿحسخ ٝجُٔؾحٛذ جُؼ٤ِٔس

َّٕ جإل٣ٔحٕ ذحهلل جُٞجقذ جألقذ , ٝئٕ ػ٤غ٠ ػرذ هللا ٝسعُٞٚ, جُز١ ال ئُٚ ؿ٤شٙ ٝال ٓؼرٞد ذكن عٞجٙ, ئ

َُّ ذحإلٗغحٕ ر١ غالغس أهح٤ْٗ )جألخ , ٓػِع ٣طؿغذ هذ ضكٍٞ ك٢ ػو٤ذز جُ٘قحسٟ ئ٠ُ ئ٣ٔحٕ ذحُٚ أٝ ٣ك

 . ٝجالذٖ ٝجُشٝـ جُو ذ ط( 

, ّ ٝج٤ٌُ٘غس ضٔحسط جُطـ٤حٕ جُذ٢٘٣ ٝجإلسٛحخ ك٢ أذؾغ فٞس325ٙٝرُي أٗٚ ٓ٘ز ٓؿٔغ ٤ٗو٤س ع٘س 

ٓص ُٝؼ٘ص ٓخحُل٤ٜح, كلشمص ذطـ٤حٜٗح ٛزج ػو٤ذز جُطػ٤ِع هٜشج   ذَ علٌص دٓحء ٖٓ ظلشش ذٚ , ٝقش 

 . ٝأرجهطْٜ ف٘ٞف جُطؼز٣د ٝأُٞجٕ جٌُ٘حٍ, ُٔٞقذ٣ٖٖٓ ج

ّ   ٝٗق رص ج٤ٌُ٘غس ٗلغٜح ػٖ هش٣ن جُٔؿحٓغ جُٔوذعس "ئُٜح " َُّ ٣ٝ كش ِ ٤ُٝظ , ٣٘غخ  ٣ٝن٤ق, ٣ ك

ٝجُِؼ٘س , ٝئال كحُكشٓحٕ ٓق٤شٙ, أٝ ػ٠ِ جألهَ قن ئذذجء جُشأ١ ًحت٘ح  ٖٓ ًحٕ, ألقذ قن جالػطشجك

 .  ػوٞذطٚ؛ ألٗٚ ًحكش

ًٝحٗص جُطٔحغ٤َ ؽشًح  , ًٝحٗص ج٤ُٔطس ٓكشٓس كأفركص ٓرحقس, جُخطحٕ ٝجؾرح  كأفرف قشجٓح  ٝهذ ًحٕ 

ًٝحٕ أخز , ًٝحٕ صٝجؼ سؾحٍ جُذ٣ٖ قالال  كأفرف ٓكظٞسج  , ٝٝغ٤٘س كأفركص ضؼر٤شج  ػٖ جُطوٟٞ

غ ٖٓ ٝأٌٓٞس ًػ٤شز ٗوِطٜح جُٔؿحٓ, جألٓٞجٍ ٖٓ جألضرحع ٌٓ٘شج  كأفركص جُنشجتد جٌُ٘غ٤س كشمح  الصٓح  

 . أٝ ضشٟ ك٢ رُي قشؾح  , جُكَ ئ٠ُ جُكشٓس أٝ جُؼٌظ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٜح ٖٓ هللا عِطحٕ



 العلمانية في ميزان اإلسالم                               بلبيس  –موقع مسجد التوحيد 
 

www.altawhed.net                                                                     www.facebook.com/MasjedAltawhed
  
  
  
   
 
 
 

ٝأمحكص ج٤ٌُ٘غس ئ٠ُ ػو٤ذز جُطػ٤ِع ػوحتذ ٝآسجء أخشٟ ضكٌْ جُرذ٣ٜس ذحعطكحُطٜح ٌُٖٝ ال ٓ٘حؿ 

ٝػضصش ج٤ٌُ٘غس . ٖٓ جإل٣ٔحٕ ذٜح ٝجإلهشجس ذؾشػ٤طٜح ػ٠ِ جُقٞسز جُط٢ ضٞجكن ٟٛٞ ج٤ٌُ٘غس

ُْٝ , ٝقن جُكشٓحٕ, ططٜح جُذ٤٘٣س جُطحؿ٤س ذحدػحء قوٞم ال ٣ٌِٜٔح ئال هللا؛ ٓػَ: قن جُـلشجٕعِ

 . ضطشدد ك٢ جعطؼٔحٍ ٛزٙ جُكوٞم ٝجعطـالُٜح

 صكوك الغفران:

ٝرُي أٗٚ ئرج أسجد جُرحذح إٔ ٣ر٢٘ ٤ً٘غس أٝ ٣ؿٔغ ٓحال  ُؾ٢ء  ٓح؛ , أفرف ؿلشجٕ جُزٗٞخ ذذػس ػؿ٤رس

ٝذحُقي . ٜح ػ٠ِ أضرحػٚ ٤ُر٤ؼٞٛح ُِ٘حط؛ ًحُز٣ٖ ٣ر٤ؼٕٞ أعْٜ جُؾشًحشهرغ فٌٞى جُـلشجٕ ٝٝصػ

طد ذٚ جعْ جُز١ ع٤ـلش رٗرٚ ٝجُؼؿ٤د إٔ ٛزج جُقي ٣َـلش ُٔؾطش٣ٚ ٓح ضوذّ ٖٓ , كشجٌؽ ض ِشَى ٤ٌُ 

 . كٜٞ ذؼرحسز أخشٟ ئرٕ ذحسضٌحخ ًَ جُؿشجتْ ذؼذ إٔ م ٔ٘ص جُؿ٘س ُٜزج جُٔكظٞظ, جُزٗٞخ ٝٓح ضأخش

 االعتراف:

ٝرُي , ذَ عشػحٕ ٓح دخِٜح ػ٘قش ؾذ٣ذ كحمف, ُْٝ ضوق هن٤س ؿلشجٕ جُزٗٞخ ػ٘ذ ٛزٙ جُقٌٞى

ك٢ خِٞز ٓغ هغ٤غٚ؛ ٤ُغطط٤غ ٛزج , كٌحٕ ػ٠ِ جُٔزٗد إٔ ٣ؼطشَف ذزٗرٚ ٓح ٣ غ٠ٔ "جالػطشجف"

 (141:106صـ:227)مجلة الجامعة اإلسالمٌة جـ. جُوغ٤ظ إٔ ٣ـلش ُٚ رٗرٚ

 اسً :( طغٌان رجال الكنٌسة الس1ٌ)

قط٠ ًحٕ , ذِـص عِطس جُرحذح جُذ٤٘٣س ج٤ُٜٔٔ٘س ػ٠ِ ر١ٝ جُغِطس جإلدجس٣س ٝجُغ٤حع٤س أٝؾٜح

ٝإٔ , ٝإٔ ٣خِغ ض٤ؿحْٜٗ ئرج ٗحصػٞٙ ٝسكنٞج أٝجٓشٙ, ذحعططحػس جُرحذح إٔ ٣طٞؼ جُِٔٞى ٝجألذحهشز

قط٠ , حذ٣ٞسٝال ٣غطؿ٤رٕٞ ألٝجٓش جُخِغ جُر, ٝإٔ ٣كشّ ؽؼٞذْٜ جُز٣ٖ ٣ٞجُْٜٞٗ, ٣كشْٜٓ ٖٓ جُذ٣ٖ

ِْغ جإلٓرشجهٞس جألُٔح٢ٗ " "جرٌجوريئٕ جُرحذح " ََّ أضرحػٚ , " ٝقشٓٚهنري الرابعجُغحذغ خ ٝأق

كؼوذ جألٓشجء جؾطٔحػح  هشسٝج ك٤ٚ أٗٚ ئرج ُْ ٣كقَ , ٝقشمْٜ ػ٤ِٚ, ٝجألٓشجء ٖٓ ٝالتْٜ ُٚ

" نري الرابعهكحمطش جإلٓرشجهٞس ", جإلٓرشجهٞس ػ٠ِ ٓـلشز جُرحذح كاٗٚ ع٤لوذ ػشؽٚ ئ٠ُ جألذذ

ّ( كحؾطحص ؾرحٍ جألُد ك٢ ؽطحء ذحسد 1288قلحظح  ػ٠ِ ػشؽٚ إٔ ٣غؼ٠ العطشمحء جُرحذح ع٘س )

ٓغحكشج  ئ٠ُ جُرحذح جُز١ ًحٕ ك٢ هِؼطٚ ذٔشضلؼحش ًحٗٞعح ك٢ ضغٌح٤ٗح ٝظَ ٝجهلح  ك٢ جُػِؽ ك٢ ك٘حء 

٣كَٔ ػٌحصٙ ٓظٜشج  ٗذٓٚ , ػحس١ جُشأط, قحك٢ جُوذ٤ٖٓ, ٝٛٞ ك٢ ُرحط جُشٛرحٕ , جُوِؼس غالغس أ٣حّ

 (147صـ:227)مجلة الجامعة اإلسالمٌة جـ. ٝققَ ػ٠ِ سمحٙ, قط٠ ظلش ذؼلٞ جُرحذح, ٝضٞذطٚ

 ( الصراع بٌن رجال الكنٌسة والعلماء :0)

ِْْ ٓؾٌِس ٖٓ أػٔن ٝأػوذ جُٔؾٌالش ك٢ جُطحس٣خ جُلٌش١ جألٝسٝذ٢    . جُقشجع ذ٤ٖ جُذ٣ٖ ٝجُِؼ

رس جُغِطس هٞجٍ جُوشٕٝ جُٞعط٠ ك٢ أٝسٝذح قط٠ هحٓص جُٜ٘نس ٝرُي إٔ ج٤ٌُ٘غس ًحٗص ٢ٛ فحق

 . جُؼ٤ِٔس ٛ٘حى

ٝجعطٔشش هٞجٍ جُوش٤ٖٗ , ٝك٢ ٛزٙ جألغ٘حء ٝهؼص جُكشٝخ جُق٤ِر٤س ذ٤ٖ جُٔغ٤ِٖٔ ٝجألٝسٝذ٤٤ٖ

ٝجقطي جُق٤ِر٤ٕٞ خالُٜح ذحُٔغ٤ِٖٔ ٝٝهلٞج ػ٠ِ فلحش , ٝجُػح٢ٗ ػؾش ج٤ُٔالد١, جُكحد١ ػؾش

ك٢ جألٗذُظ ٝجُؾٔحٍ جإلكش٣و٢ ٝفو٤ِس , ٤ٔغ ٓؿحالش جُؼِّٞ ٝجُلٕ٘ٞجإلعالّ ٝسٝػطٚ ك٢ ؾ
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٣إٜٓح هالخ , ق٤ع ًحٗص جُٔذجسط ٝجُؿحٓؼحش جُٔطؼذدز ك٢ ًَ ٌٓحٕ ك٢ ذالد جُٔغ٤ِٖٔ, ٝؿ٤شٛح

ٝضشؾٔص ذؼل جٌُطد ئ٠ُ , ْٜٝٓ٘ جألٝسٝذ٤ٕٞ جُز٣ٖ ٝكذٝج ٣طؼِٕٔٞ ٖٓ جألعحضزز جُٔغ٤ِٖٔ, جُؼِْ

ػحد أُٝثي جألٝسٝذ٤٤ٖ جُز٣ٖ ضأغشٝج ذ٘ٞس جإلعالّ ٝػشكٞج إٔ ج٤ٌُ٘غس ٝسؾحُٜح كِٔح . جُِـس جإلٗؿ٤ِض٣س

أخز ٛإالء ٣وحٕٝٓٞ ج٤ٌُ٘غس ٝد٣ٜ٘ح , ٝٝع٤ِس ُِذؾَ ٝجُطكٌْ جُظحُْ ك٢ ػرحد هللا, ػِٔس ٓض٣لس

٤ِْٔس ٝجُؿـشجك٤س ػ٘ذ رُي , ٝجُؼِّٞ جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ضكشٜٓح ج٤ٌُ٘غس, جُٔض٣ق ٝأػِ٘ٞج جًطؾحكحضْٜ جُِؼ

ل شٕٝ ٣ٝوطِٕٞ ٣ٝكشهٕٞ ٣ٝؾشدٕٝ , طذ جُقشجع ذ٤ٖ سؾحٍ جُِؼِْ ٝسؾحٍ ج٤ٌُ٘غسجؽ جُز٣ٖ أخزٝج ٣ٌ 

ٝأٗؾأش ج٤ٌُ٘غس ٓكحًْ ُِطلط٤ؼ ُٔالقوس قِٔس جألكٌحس جُٔخحُلس ٥سجتٜح , جُؼِٔحء ٝجٌُٔطؾل٤ٖ

 ٝجٗط٠ٜ ذاذؼحد ج٤ٌُ٘غس ٝسؾحُٜح ػٖ جُطذخَ ك٢ ٗظْ, ٌٝٓع ٛزج جُقشجع ِػذز هشٕٝ. ٝأكٌحسٛح

ٜٓٔطٚ دجخَ ؾذسجٕ ج٤ٌُ٘غس كوو ٝال دجػ٢ ُٞؾٞدٙ  -ذٔؼ٠٘  أٝمف  -كحُذ٣ٖ , جُك٤حز ٝؽثٕٞ جُذُٝس

٣ٌٕٝٞ ُشؾحٍ جُذُٝس ٝجُِؼِْ ئدجسز ؽثٕٞ جُك٤حز ذحألعِٞخ جُز١ ٣٘حعرْٜ عٞجء أًحٕ ٓطلوح  , خحسؾٜح

 (147:147صـ227)مجلة الجامعة اإلسالمٌة جـ ٓغ ٓرحدب جُذ٣ٖ أّ ال؟!!

 الثورة الفرنسٌة الكبرى:( قٌام 4) 

هحٓص جُػٞسز جُلشٗغ٤س جٌُرشٟ , ٝٝهٞكٜح مذ ٓطحُد جُ٘حط, ٗط٤ؿس ُٞمغ ج٤ٌُ٘غس ٝد٣ٜ٘ح جُٔكشف

 . 1851ّػحّ 

كوذ ظٜشش ألٍٝ ٓشز ك٢ ضحس٣خ أٝسٝذح جُٔغ٤ك٤س دُٝس , ٝٗطؽ ػٖ ٛزٙ جُػٞسز ٗطحتؽ ذحُـس جُخطٞسز

ٝػ٠ِ جُكش٣س  -٤ُٝظ ذحعْ هللا  -جُؾؼد  ضوّٞ كِغلطٜح ػ٠ِ جُكٌْ ذحعْ, ال د٤٘٣س, ؾٜٔٞس٣س

ٝهحٓص . ٝػ٠ِ دعطٞس ٝمؼ٢ ذذال  ٖٓ هشجسجش ج٤ٌُ٘غس, جُؾخق٤س ذذال  ٖٓ جُطو٤ذ ذحألخالم جُذ٤٘٣س

, ٝهشدش جُشٛرحٕ ٝجُشجٛرحش, جُػٞسز ذأػٔحٍ ؿش٣رس ػ٠ِ ػقشٛح كوذ قِص جُؿٔؼ٤حش جُذ٤٘٣س

ٞس, ٝأُـص ًَ جٓط٤حصجضٜح, ٝفحدسش أٓٞجٍ ج٤ٌُ٘غس ٝهذ جٓطذش , ذص جُؼوحتذ جُذ٤٘٣س َػِ٘ح  ٝذؾذز ٝق 

 (146:147صـ227)مجلة الجامعة اإلسالمٌة جـ . ٛزٙ جُػٞسز ئ٠ُ ًَ ذالد جُـشخ

 ( ظهور نظرٌة تطور المخلوقات :7)

ًطحذٚ أفَ جألٗٞجع جُز١ ٣شًض ػ٠ِ هحٕٗٞ  ّ ٗؾش جُرحقع جإلٗؿ٤ِض١ ضؾحسُض دجس1551ٖ٣ٝك٢ ع٘س 

ٝهذ ؾؼِص ٗظش٣طٚ ًٕٞ جُؿذ جُكو٤و٢ ُإلٗغحٕ ؾشغٞٓس فـ٤شز , جألٗغدجالٗطوحء جُطر٤ؼ٢ ٝذوحء 

ٝجُوشد ٓشقِس ٖٓ ٓشجقَ جُططٞس جُط٢ ًحٕ جإلٗغحٕ , ػحؽص ك٢ ٓغط٘وغ سجًذ هرَ ٓال٤٣ٖ جُغ٤ٖ٘

ٝٛزٙ جُ٘ظش٣س أدش , آخشٛح كحقذظ رُي مؿس ُْ ٣كذغٜح أ١ ٓإُق آخش ك٢ جُطحس٣خ جألٝسٝذ٢ هحهرس

 . ٝهذ جعطـِٜح ج٤ُٜٞد جعطـالال  ًر٤شج  , ٝٗؾش جإلُكحد ك٢ أٝسٝذح, ٤٘سئ٠ُ ج٤ٜٗحس جُؼو٤ذز جُذ٣

ًٔح أٜٗح , ٝجُ٘ظش٣س ك٢ ؾٞٛشٛح كشم٤س ذ٤ُٞٞؾ٤س أذؼذ ؽ٢ء ػٖ إٔ ضٌٕٞ ٗظش٣س كِغل٤س ػحٓس

"  ك٢ جُ٘ظش٣س جُذجس٤٘٣ٝس: أحد العلماء الغربٌٌنٝهذ هحٍ , ذؼ٤ذز ػٖ إٔ ضٌٕٞ قو٤وس ػ٤ِٔس غحذطس

 . جُوزجسز" أذٞٛح جٌُلش ٝأٜٓح
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, ٝذحهِس ذؿ٤ٔغ جٌُطد جُغٔح٣ٝس, ٝجُ٘ظش٣س جُذجس٤٘٣ٝس ذحهِس ذٌطحخ هللا ضؼح٠ُ ٝذغُّ٘س سعُٞٚ ملسو هيلع هللا ىلص

ٝذحُلطشز جُغ٤ِٔس ٖٓ , ٝذحهِس ذحُؼوَ جُقك٤ف, ٝذحهِس ذاؾٔحع جُٔغ٤ِٖٔ ك٢ ًَ صٓحٕ ٌٝٓحٕ

 . جُؾزٝر ٝجالٗكشجف

ٖٓ آالف جُغ٤ٖ٘ ٢ٛٝ ػ٠ِ , ٤ٔغ ٓح ك٢ جُرشجس١ ٝجُركحسٝؾ, كر٘ٞ آدّ ٝؾ٤ٔغ جُك٤ٞجٗحش ٝجُط٤ٞس

 . ٓح ٢ٛ ػ٤ِٚ ُْ ضطـ٤ش أؽٌحُٜح ٝال أعٔحؤٛح

كٖٔ جُز١ ػحػ آالف , ٝٓزٛد دجس٣ٖٝ ذحهَ؛ ُؼذّ ٓؾحٛذز أ١ جسضوحء ٖٓ أ١ ٗٞع ٖٓ ٓخِٞهحش هللا

ٝٛٞ , دجس٣ٖٝجُغ٤ٖ٘ قط٠ ؽحٛذ ضـ٤ش جإلٗغحٕ ٖٓ خ٤ِس ئ٠ُ قؾشز ئ٠ُ ق٤ٞجٕ ئ٠ُ هشد ًٔح ٣ضػْ 

 . ع٘س 85جُز١ ُْ ٣ؼؼ عٟٞ أهَ ٖٓ 

 َٖ ِنِ ٤ِ  ٔ ُْ طَِّخزَ ج  ٓ ْ٘ص    ً ح  َٓ َٝ  ْْ ِٜ ْٗل ِغ َِْن أَ ال َخ َٝ جألَْسِك  َٝ جِش  َٝ ح َٔ َِْن جُغَّ ْْ َخ  ٜ ْذض  َٜ ح أَْؽ َٓ ذج ( هحٍ ضؼح٠ُ: ) َػن 

 . (51) جٌُٜق: 

 ُِ ْْ  ٌ رِط ٞج ذَْؼن  ْٛ َِْ٘ح ج ه  َٝ طَحعٌ ٝجُ٘ظش٣س ذحهِس ذوُٞٚ عركحٗٚ: ) َٓ َٝ ْغطَوَشٌّ   ٓ ْْ ك٢ِ جأْلَْسِك   ٌ َُ َٝ  ٌّٝ رَْؼل  َػذ 

( )جُروشز:  ٖ  ( 36ئ٠َُِ ِق٤

رو قؾشز غْ فحسش ق٤ٞجٗح  ال ٣ؼوَ غْ فحس هشدج     . كحهلل ضؼح٠ُ ئٗٔح أٛرو ٖٓ جُؿ٘س أد٤ٓح  ٣ؼوَ ُْٝ ٣ٜ 

 (148:149صـ227)مجلة الجامعة اإلسالمٌة جـ 

 ( تشجٌع الٌهود للعلمانٌة :7)

كشقص جُٔ٘ظٔحش جُٔحع٤ٗٞس ج٤ُٜٞد٣س ذذػٞز جُلقَ ذ٤ٖ جُذ٣ٖ ٝجُذُٝس ٝعحسػٞج ك٢ ئعوحه  

ٝهذ ًحٗص  ,جُكٌٞٓحش جُط٢ ضغ٤طش ػ٤ِٜح ج٤ٌُ٘غس ٝئٗؾحء قٌٞٓحش أخشٟ ٓطكشسز ٖٓ ه٤ٞد جُذ٣ٖ

ٝهذ ضِطٜح غٞسجش ٓطؼذدز ك٢ ٓخطِق جألهطحس  ,جُػٞسز جُلشٗغ٤س أ٠ُٝ جُخطٞجش ك٢ ٛزج جُغر٤َ

 . جعططحػص جُلقَ ذ٤ٖ جُذ٣ٖ ٝجُذُٝس ٝضك٣َٞ جُطؼ٤ِْ جُـشذ٢ ًِٚ ئ٠ُ ضؼ٤ِْ ػِٔح٢ٗ  جألٝسذ٤س

ٝهذ ًحٕ أٍٝ هشجس ألٍٝ قٌٞٓس  ,ٌٝٛزج ضذخَ ج٤ُٜٞد ك٢ جُٔؿطٔغ جألٝسذ٢ ذؼذ إٔ جٗوطؼٞج ػ٘ٚ

ػِٔح٤ٗس ك٢ أٝسذح ٢ٛٝ ) جُؿٔؼ٤س جُٞه٤٘س جُلشٗغ٤س ( ٛٞ جػطرحس ج٤ُٜٞد جُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ كشٗغح 

 . جُٔٞجهٖ ٝػ٤ِْٜ ؾ٤ٔغ ٝجؾرحضٚ  ُْٜ ًَ قوٞم ٓٞجه٤ٖ٘

كحُؼِٔح٤ٗس ٢ٛ جُغ٤ق جُٔغِو جُز١ قطْ ذٚ ج٤ُٜٞد جُو٤ذ جُز١ ٣لقِْٜ ك٢ ًَ ٓؿطٔغ ٣ٝكٍٞ ذ٤ْٜ٘ 

 . ٝذ٤ٖ جُغ٤طشز ػ٠ِ ٓوذسجضٚ 

٣وٍٞ أقذ جُرحقػ٤ٖ جُـشذ٤٤ٖ : ئٕ جُلقَ ذ٤ٖ جُذُٝس ٝجُذ٣ٖ ك٢ جُذٍٝ جُـشذ٤س عحػذ ػ٠ِ جٗقٜحس 

 . ك٢ ٛزٙ جُٔؿطٔؼحش ج٤ُٜٞد 

ِص جُٔؾٌِس ج٤ُٜٞد٣س ك٢ دٍٝ ؿشخ أٝسذح ذطكشس جُذُٝس ٖٓ جُذ٣ٖ ٌُٖٝ ٓغ ضكشس ج٤ُٜٞد ٖٓ  ُوذ ق 

جالمطٜحد ع٤طشش ج٤ُٜٞد٣س ػ٠ِ جُٔؿطٔغ ذأعشٙ ٝأفرك٘ح ٗٞجؾٚ ٓؾٌِس ضكش٣ش جُٔؿطٔغ ٖٓ 

 . ج٤ُٜٞد٣س 
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ػ٠ِ جُذُٝس أٝ ج٤ٌُ٘غس ػ٠ِ جُذُٝس  ٣ٝوٍٞ أقذ جُرحقػ٤ٖ جُـشذ٤٤ٖ: ئٕ ج٤ُٜٞد ٣شكنٕٞ ع٤طشز جُذ٣ٖ

ألٕ ٛزج ٓؼ٘حٙ إٔ ضقرف جُذ٣حٗس جُٔغ٤ك٤س ػ٠ِ أٝالدْٛ ُزُي ًحٗٞج أٍٝ ٖٓ ٗحدٟ ذلقَ ج٤ٌُ٘غس 

 . ػ٠ِ جُذُٝس 

ِْْ ٝجُقكحكس ٝضشًٞج ُـ٤شْٛ  ٝعشػحٕ ٓح ع٤طش ج٤ُٜٞد ػ٠ِ ٤ٓحد٣ٖ جُلٌش ٝجُػوحكس ٝجُطد ٝجُِؼ

خالٍ ٓكحكِْٜ جُٔحع٤ٗٞس ٝٓح ٣٘ؾشٕٝ ك٤ٜح ٖٓ كغحد  ٝئٕ ًحٗٞج ٣كشًٜٞٗح ٖٓ ,ٓشجًض جُغِطس

 . ُطكط٤ْ ًَ جُو٤ْ جإلٗغح٤ٗس 

ُوذ أدسى ج٤ُٜٞد أْٜٗ ُٖ ٣غطط٤ؼٞج جُغ٤طشز ػ٠ِ أٝسذح ئال ٖٓ خالٍ ٗؾش جإلُكحد ذحهلل ٝجٌُلش  

هحٍ قٌٔحء ج٤ُٜٞد ك٢ . ذؿ٤ٔغ جألٓٞس جُـ٤ر٤س ٝئهحٓس جُكغحذحش جُش٣حم٤س ٝجُشؿرحش جُٔحد٣س

ٝإٔ ٗنغ ٌٓحٜٗح  ,ٞالضْٜ: ) ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ٗ٘طضع كٌشز هللا رجضٜح ٖٓ ػوٍٞ ؿ٤ش ج٤ُٜٞدذشٝضًٞ

 ( 278:279) بروتوكوالت حكماء صهٌون صـ. ػ٤ِٔحش قغحذ٤س ٝسؿرحش ٓحد٣س ( 

ٝأدسًٞج ًزُي أْٜٗ ُٖ ٣كووٞج ٛزج جُٜذف ئال ٖٓ خالٍ جُٔ٘ظٔحش جُٔحع٤ٗٞس جُط٢ ضأخز ػ٠ِ ػحضوٜح 

 . ٓكحسذس جُذ٣ٖ ك٢ ًَ ٌٓحٕ 

و٤ص ك٢ ٓإضٔش جُؾشم جألػظْ جُٔحع٢ٗٞ هٍٞ أقذ  أهطحخ  ,كوذ ؾحء ك٢ ئقذٟ جٌُِٔحش جُط٢ أُ 

كو٤ن جُٔحع٤ٗٞس جُؼح٤ُٔس ٣ؿد ُٝط ,ج٤ُٜٞد : ) ٣ؿد أال ضوطقش جُٔحع٤ٗٞس ػ٠ِ ؽؼد دٕٝ ؿ٤شٙ

عكن ػذٝٗح جألص٢ُ جُز١ ٛٞ جُذ٣ٖ ٓغ ئصجُس سؾحُٚ ( ُٝزج كوذ أكغذ ج٤ُٜٞد ق٤حز أٝسذح جُلٌش٣س 

 ) العلمانٌة وأثرها فً أوربا للدكتور دمحم رشاد عبد العزٌز. ٝجُؼوحتذ٣س ٝجألخاله٤س ٝجالؾطٔحػ٤س 

 (82: صـ 99صـ

 آثار العلمانٌة على الدول الغربٌة: 

ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ جُكنحسز جُؼِٔح٤ٗس جُـشذ٤س هذ هذٓص ُإلٗغحٕ ًَ ٝعحتَ جُشجقس ًَٝ أعرحخ جُطوذّ 

ذَ جُؼٌظ , ئال أٜٗح كؾِص ك٢ إٔ ضوذّ ُٚ ؽ٤ثح  ٝجقذج  ٝٛٞ جُغؼحدز ٝجُطٔأ٤ٗ٘س ٝجُغ٤ٌ٘س, جُٔحد١

ألٕ جُغؼحدز  ٝرُي, هذٓص ُإلٗغحٕ ٛ٘حى ٓض٣ذج  ٖٓ جُطؼحعس ٝجُوِن ٝجُرإط ٝجُطٔضم ٝجالًطثحخ

ٝجالُطضجّ ذأٝجٓشٙ ٝجؾط٘حخ , ٝجُشٝـ ال ٣ؾرؼٜح ئال جإل٣ٔحٕ ذخحُوٜح, ٝجُغ٤ٌ٘س أٓٞس ضطؼِن ذحُشٝـ

 . ٗٞج٤ٛٚ

ٖٓ أْٛ جألعرحخ جُط٢  -ٝال ٣ضجٍ  -ئٕ ئذؼحد جُذ٣ٖ ػٖ ٓؿحالش جُك٤حز ك٢ جُٔؿطٔؼحش جُـشذ٤س ًحٕ 

 . أدش ئ٠ُ جُك٤شز ٝجُن٤حع

َٛذٌ ٌِٝٓٔٞط ك٤ٔح ٣ٝ:٢ِ٣ٌٖٔ إٔ ٗٞؾض آغحس جُؼِٔح٤ٗ  س ك٢ جُٔؿطٔؼحش جُـشذ٤س ٓٔح ٛٞ ٓؾح

 . جالٗـٔحط ك٢ ؽشخ جُخٔٞس ٝجإلدٓحٕ ػ٠ِ جُٔخذسجش (2)

 . جٗطؾحس جألٓشجك جُؼقر٤س ٝجُ٘لغ٤س (1)

 . ٝجُوطَ ٝؿ٤شٛح, ٝجُؾزٝر جُؿ٘غ٢, ٝجالؿطقحخ, جٗطؾحس جُؿشجتْ ذٔخطِق أٗٞجػٜح ًحُغشهحش (0)

 . س ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖضأؾ٤ؽ جُـشجتض جُؿ٘غ٤ (4)
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ٝأخ٤شج  ٣رط٢ِ هللا ضِي جُٔؿطٔؼحش ذحُطحػٕٞ , ٝجُغ٤الٕ, جٗطؾحس جألٓشجك جُٔخ٤لس ًحُضٛش١ (7)

 . جُؿذ٣ذ ٝٛٞ ٓشك "جإل٣ذص"
 . جٗطؾحس ظحٛشز جالٗطكحس (7)

ذَ , ٝال جٗؾشجـ ُقذٝس أِٛٚ, كال هٔأ٤ٗ٘س ُٚ ٝال سجقس, ئٕ جُـشخ ٣ؼ٤ؼ ق٤حز جُن٘ي ٝجُوِن 

ٝئٕ ض٘ؼٔٞج ظحٛشج  ك٢ , ٝٓح رُي ئال ُنالُْٜ ٝذؼذْٛ ػٖ هللا, ٝهِن ٝق٤شز فذٝسْٛ ك٢ م٤ن

 . جُك٤حز جُذ٤ٗح

ٝك٢ ٛزٙ , ٝكطشجش جالخط٤حس جُط٢ ضغروٚ هذ ضٔطذ ع٤ٖ٘. (جٗخلحك ٗغرس جُضٝجؼ ذذسؾس ًر٤شز ؾذج  8)

غْ , ك٤ٜح ٝؿحُرح  ٓح ض٘ط٢ٜ كطشجش جالخط٤حس ذحالًطلحء ذٔح ققَ, جُلطشز ٣ٔحسط ك٤ٜح جُضٗح ٝجُلكؼ

جالٗطوحٍ ئ٠ُ جخط٤حس آخش أٝ جُؼذٍٝ ػٖ كٌشز جُضٝجؼ ئ٠ُ كٌشز جُٔؼحؽشز جُكشز جالخط٤حس٣س ذ٤ٜ٘ٔح 

ٝهذ ذِؾ جألٓش إٔ أًػشْٛ ئرج , ٝقط٠ ئرج جخطحسٝج جُضٝجؼ كْٜ ٣٘لشٕٝ ٖٓ جألهلحٍ. دٕٝ أػرحء جُضٝجؼ

ٞع قط٠ ٣غطٔطؼٞج ٝقذْٛ سصم ذأهلحٍ كاْٜٗ ؿحُرح  ال ٣قطكرْٜٞٗ ك٢ كطشجش ػطِس ٜٗح٣س جألعر

 . ذحُ٘ضٛس دٕٝ مؿ٤ؽ جألٝالد
ٝجٗؼذجّ جُؼالهحش ذ٤ٖ جُؿ٤شجٕ قط٠ ئٕ جُٞجقذ ئرج ٓحش , أٓح جُٔؿطٔغ كٜٞ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ جُطلٌي ٝجالٗكالٍ

)العلمانٌة وموقف اإلسالم منها . ال ٣ ؼشف ئال ٖٓ سجتكطٚ جُ٘ط٘س جُط٢ ضطقحػذ ذؼذ أ٣حّ ٖٓ ٓٞضٚ

 (074:073صـ لحمود بن أحمد الرحٌلً

 عوامل انتقال العلمانٌة إلى العالم اإلسالمً

ذذأش كٌشز جُؼِٔح٤ٗس ضـضٝ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ ٓ٘ز أًػش ٖٓ هشٕ ٖٓ جُضٓحٕ ٌُٜ٘ح ُْ ضطٌٖٔ ئال ك٢ ذذج٣س 

ػ٠ِ أٗوحك جُخالكس جُؼػٔح٤ٗس غْ  -ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُذُٝس  -ق٤ٖ هروص , جُوشٕ جُؼؾش٣ٖ ج٤ُٔالد١

حُْ جإلعال٢ٓ ًٝحٗص ٛ٘حى ػذز ػٞجَٓ ست٤غ٤س عحػذش ػ٠ِ ظٜٞس جٗطوحٍ عشش ئ٠ُ أًػش ذِذجٕ جُؼ

 جُؼِٔح٤ٗس ئ٠ُ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ أٜٛٔح:

ٖٝٓ ٛ٘ح ًػشش , جٗكشجف ًػ٤ش ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ػٖ جُؼو٤ذز جُقك٤كس جُٔغطٔذز ٖٓ جٌُطحخ ٝجُغُّ٘س (2)

ََّ جُلوٚ ك٢ جُذ٣ٖ ذ٤ْٜ٘  . جُرذع ٝجُخشجٓحش ٝجُؾؼٞرز ٝجألٛٞجء ٝه

 . ع٤طشز جالعطؼٔحس جُؼغٌش١ جُـشذ٢ ػ٠ِ ٓؼظْ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ (1)

ًٝحٕ أْٛ . قشفص جُذٍٝ جُـشذ٤س ٓ٘ز ٝهثص أهذجٜٓح أسجم٢ جُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٗؾش جُؼِٔح٤ٗس ذأًػش ٖٓ عر٤َ 

 ٓؿحالش ٗؾشٛح ٝٝعحتِٜح ك٤ٔح ٢ِ٣:

 ك٢ جُطؼ٤ِْ ُٝٚ ك٢ رُي أًػش ٖٓ عر٤َ أٜٛٔح: -1

 . ٝققحسٙ ٓحد٣ح  ٝٓؼ٣ٞ٘ح  )أ( ققش جُطؼ٤ِْ جُذ٢٘٣ 

 . )خ(جُرؼػحش جُؼ٤ِٔس ُألذ٘حء جُٔغ٤ِٖٔ ئ٠ُ جُذٍٝ ؿ٤ش جإلعال٤ٓس ٝقون رُي ٗطحتؿٚ جُٔوقٞدز

 . )ؼ( ٗؾش جُٔذجسط جألؾ٘ر٤س ك٢ جُرالد جإلعال٤ٓس

 . )د( ض٤٤ٔغ جُٔ٘حٛؽ جإلعال٤ٓس ذحعْ جُططٞس

 . ذٜح ك٢ جُؿحٓؼحش ج)ٛـ( ٗؾش جالخطاله ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ك٢ ٓشجقَ جُطؼ٤ِْ ٝهذ ذذءٝ
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ٝأًػش ٛزٙ جُٔال٤٣ٖ عحرؾس ضإغش ك٤ٜح , ك٢ جإلػالّ ٝجإلػالّ ٣خحهد جُٔال٤٣ٖ ٖٓ جُ٘حط ذرشجٓؿٚ -2

 . جٌُِٔس ٓوشٝءز أٝ ٓغٔٞػس أٝ ٓ٘ظٞسز

 . ئذؼحد جإلعالّ ػٖ ٓؿحٍ جُططر٤ن -3

ٕ أٍٝ ػَٔ هحّ ذٚ ٝٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ دٝس جالعطؼٔحس جُـشذ٢ ك٢ ٗوَ جُؼِٔح٤ٗس ئ٠ُ جُرِذجٕ جإلعال٤ٓس أ

ٝأٍٝ ػَٔ هحّ ذٚ ٗحذ٤ِٕٞ ك٢ ٓقش ٛٞ ضؼط٤َ , جإلٗؿ٤ِض ك٢ جُٜ٘ذ ٛٞ ئُـحء جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس

ٝأٍٝ ػَٔ هحّ ذٚ جُٔخطو ج٤ُٜٞد١ جُق٤ِر٢ , ٝئقالٍ جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ ٓكِٜح, جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس

  .ك٢ ضش٤ًح ٛٞ ئُـحء جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس غْ ئػالٕ ضش٤ًح دُٝس ال د٤٘٣س
ٝأخ٤شج  ؿحدس جُٔغطؼٔشٕٝ د٣حس جُٔغ٤ِٖٔ ذؼذ إٔ خِلٞج ػ٠ِ ضشًطْٜ ٝسغس ٓخِق٤ٖ؛ ٤ُكحكظٞج 

 . ٝألْٜٗ ٣طٌٕٔ٘ٞ ٖٓ جُؼَٔ ك٢ فحُكْٜ أًػش ٓٔح ٣طٌٕٔ٘ٞ ْٛ ذأٗلغْٜ, ػ٤ِٜح

 . جٗطؾحس قشًس جُٔغطؾشه٤ٖ ٝجُٔرؾش٣ٖ)جُٔ٘قش٣ٖ( ك٢ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ (0)

ِْْ جُٔوقٞد ذحُٔغطؾشه٤ٖ :ْٛ ػِٔحء  جُـشخ جُز٣ٖ ػٌلٞج ػ٠ِ دسجعس ًَ ٓح ٣طؼِن ذحُؾشم ٖٓ ِػ

 . ُٝـس ٝقنحسز

ْٛ سؾحٍ جُذ٣ٖ جُٔغ٤ك٢ جُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ٗؾش جُذ٣حٗس جُٔغ٤ك٤س ذ٤ٖ  ٝجُٔوقٞد ذحُٔرؾش٣ٖ:

 . جُٔغ٤ِٖٔ

٣ٌٖٝٔ جُوٍٞ ذإٔ , ُْٜٝ ٝعحتَ ٓطذجخِس, ُِٔغطؾشه٤ٖ ٝجُٔرؾش٣ٖ )جُٔ٘قش٣ٖ( أٛذجٌف ٓؾطشًس

ذ٤٘ٔح ٣شًض جُٔرؾشٕٝ ؾٜٞدْٛ ك٢ جُ٘ٞجق٢ , ٔغطؾشه٤ٖ جألعحع٢ ٛٞ جُػوحكس ٝجُلٌش٤ٓذجٕ جُ

 . جالؾطٔحػ٤س ٝجُطشذ٣ٞس

ٖٝٓ خالٍ جُطٔػ٤ِ٤حش , ٝهذ ٗوَ جُٔرؾشٕٝ )جُٔ٘ق شٕٝ( جُؼِٔح٤ٗس ٖٓ خالٍ ٗؾشجضْٜ ًٝطرْٜ

ٓ٘حٛؽ جُطؼ٤ِْ غْ ًحٕ ضأغ٤شْٛ ػ٠ِ , ٖٝٓ خالٍ جُٔذجسط جُٔخطِلس جُط٢ ذذأش ذحألؾ٘ر٤س, ٝجألكالّ

 . جُٞه٤٘س

 ٝٝعحتَ جُٔرؾش٣ٖ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ًػ٤شز ٗزًش ٜٓ٘ح:

 . جعطخذجّ جُطد ًٞع٤ِس ُِط٘ق٤ش (2)

ٝٓشجًض سػح٣س جؾطٔحػ٤س , جعطخذجّ أػٔحٍ جُخ٤ش ٝجُخذٓحش جالؾطٔحػ٤س: ًاٗؾحء ٓالؾة ُأل٣طحّ (1)

 . ُِلوشجء ٝجُٔكطحؾ٤ٖ

 . جعطخذجّ جُطِرس ٝػحٓس جُ٘حط ك٢ جُط٘ق٤ش(0)

 . جعطخذجّ جُشؽٞز (4)

 . جعطخذجّ جٌُٔطرحش ٝجُقكحكس ٝجُ٘ٞجد١ ٝجُؿٔؼ٤حش (7)

 . جالٛطٔحّ ذحُٔشأز جُٔغِٔس ٝرُي ذٔكحُٝس ئذؼحدٛح ػٖ ػو٤ذضٜح ٝئؿشجتٜح ذطو٤ِذ جُٔشأز جُـشذ٤س (7)

 . جُٔإضٔشجش جُٔؾطشًس ٝجُرؼػحش جُخحسؾ٤س (6)

 . جألؾ٘ر٤سئٗؾحء جُكنحٗحش ٝجُٔذجسط ٝجُؿحٓؼحش ( 9)

 . جعطخذجّ جُوٞز أق٤حٗح   (8)



 العلمانية في ميزان اإلسالم                               بلبيس  –موقع مسجد التوحيد 
 

www.altawhed.net                                                                     www.facebook.com/MasjedAltawhed
  
  
  
   
 
 
 

 . ئ٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ جألعح٤ُد جُط٢ جعطخذٜٓح جُٔرؾشٕٝ )جُٔ٘قشٕٝ( ك٢ جُٞفٍٞ ئ٠ُ ؿح٣حضْٜ

 . ظٜٞس جُ٘ضػحش جُو٤ٓٞس ٝضلٌي جُذُٝس جُؼػٔح٤ٗس جإلعال٤ٓس (4)

 . 1124حّ ٓحسط ػ 3ئُـحء جُخالكس جُؼػٔح٤ٗس جإلعال٤ٓس ػ٠ِ ٣ذ ٓقطل٠ ًٔحٍ أضحضٞسى ك٢  (7)

 (060:077صـ لحمود بن أحمد الرحٌلً)العلمانٌة وموقف اإلسالم منها 

 (087:002)دراسات فً العلمانٌة ـ للدكتور عزت أبو بركة صـ

 آثار العلمانٌة على العالم اإلسالمً

 . ًحٕ ُطغشخ جُؼِٔح٤ٗس ئ٠ُ جُٔؿطٔؼحش جإلعال٤ٓس أعٞأ جألغش ػ٠ِ جُٔغ٤ِٖٔ ك٢ د٣ْٜ٘ ٝد٤ٗحْٛ

 إٔ ٗٞؾض ذؼل ج٥غحس جُغ٤ثس جُط٢ ؾ٘طٜح جُٔؿطٔؼحش جإلعال٤ٓس ٖٓ ضطر٤ن جُؼِٔح٤ٗس:٣ٌٖٝٔ 

, ٝئهقحء جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ػٖ ًحكس ٓؿحالش جُك٤حز, سكل جُطكحًْ ئ٠ُ ًطحخ هللا ضؼح٠ُ (2)

ٝجػطرحس جُذػٞز ئ٠ُ ضطر٤ن , ٝجالعطؼحمس ػٖ رُي ذحُوٞج٤ٖٗ جُٞمؼ٤س جُٔوطرغس ػٖ أٗظٔس جٌُلحس

 . جإلعال٤ٓس ضخِلح  ٝسؾؼ٤س جُؾش٣ؼس

 ؾؼَ جُطؼ٤ِْ خحدٓح  ُ٘ؾش جُلٌش جُؼِٔح٢ٗ ٝرُي ذحُطشم جُطح٤ُس: (1)

 . ذع جألكٌحس جُؼِٔح٤ٗس ك٢ غ٘ح٣ح جُٔٞجد جُذسجع٤س -أ

ٝضٌٕٞ ك٢ آخش ج٤ُّٞ , ضو٤ِـ جُلطشز جُض٤٘ٓس جُٔطحقس ُِٔحدز جُذ٤٘٣س ئ٠ُ أهق٠ قذ ٌٖٓٔ -خ

 . جُطالخ جُذسجع٢ ٝهذ ال ضإغش ك٢ ضوذ٣شجش

 . ٓ٘غ ضذس٣ظ ٗقٞؿ ٓؼ٤٘س ألٜٗح ٝجمكس فش٣كس ك٢ ًؾق ذحهِْٜ ٝضض٤٣ق مالالضْٜ -ؼ

ذك٤ع ضرذٝ ًٝأٜٗح , ضكش٣ق جُ٘قٞؿ جُؾشػ٤س ػٖ هش٣ن ضوذ٣ْ ؽشٝـ هق٤شز ٝٗحهقس ُٜح -د

 . أٝ ػ٠ِ جألهَ ال ضؼحسمٚ, ضإ٣ذ جُلٌش جُؼِٔح٢ٗ

ٝذ٤ٖ أَٛ جُطكش٣ق ٝجُطرذ٣َ , جُٔغِْٕٔٞٝٛ , ئرجذس جُلٞجسم ذ٤ٖ قِٔس جُشعحُس جُقك٤كس (0)

, ٝجُٔؿٞع٢, ٝجُؾ٤ٞػ٢, ٝج٤ُٜٞد١, كحُٔغِْ ٝجُ٘قشج٢ٗ. ٝفٜش جُؿ٤ٔغ ك٢ ئهحس ٝجقذ, ٝجإلُكحد

 . ال كنَ ألقذ  ػ٠ِ ج٥خش ئال ذٔوذجس جالعطؿحذس ُٜزج جُلٌش جُؼِٔح٢ٗ, ٝؿ٤شْٛ ٣طغحٕٝٝ أٓحّ جُوحٕٗٞ

٣ْ ذ٤٘حٕ جألعشز ذحػطرحسٛح جُ٘ٞجز جأل٠ُٝ ك٢ جُر٤٘س ٝضٜذ, ٗؾش جإلذحق٤س ٝجُلٞم٠ جألخاله٤س (4)

 جالؾطٔحػ٤س ٝرُي ػٖ هش٣ن:

 . جُوٞج٤ٖٗ جُٞمؼ٤س جُط٢ ضر٤ف جُشر٣ِس ٝال ضؼحهد ػ٤ِٜح -أ

 . ٝعحتَ جإلػالّ جُٔخطِلس جُط٢ ال ضٌَ ٝال ضَٔ ٖٓ ٓكحسذس جُلن٤ِس ٝٗؾش جُشر٣ِس -خ

 . جُٔذجسط ٝجُؿحٓؼحش ٝجُٔقحُف ٝج٤ُٜثحشٓكحسذس جُكؿحخ ٝكشك جُغلٞس ٝجالخطاله ك٢  -ؼ

ئٕ أػذجء جإلعالّ ُْ ٣ٌطلٞج ذاذؼحد جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ػٖ ٓؿحالش جألٗظٔس جُغ٤حع٤س ٝجالهطقحد٣س 

ٝٛزج أٓش ك٢ , ذَ ضٔحدٝج ك٢ جالػطذجء ػ٠ِ أٗظٔس جألعشز جُٔغِٔس, ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجإلػال٤ٓس ككغد

قط٠ ال ٣ك٤ذ ٣ٝقشف ضِي , ٔس ُطر٤ؼس جإلٗغحٕ ٝؿشجتضٙؿح٣س جُخطٞسز؛ ألٕ ضِي جألٗظٔس ؾحءش ٓالت

 . جُـشجتض ك٢ جُٔكشٓحش
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٢ٛ دػٞز ضؼَٔ ػ٠ِ ضؿ٤ٔغ جُ٘حط ضكص ؾحٓغ ٖٓ  جُو٤ٓٞس:. جُذػٞز ئ٠ُ جُو٤ٓٞس أٝ جُٞه٤٘س (7) 

ػ٠ِ , أٝ ٝقذز جُك٤حز جالهطقحد٣س, أٝ جُٔقحُف جُٔؾطشًس, أٝ جٌُٔحٕ, أٝ جُطحس٣خ, أٝ جُِـس, جُؿ٘ظ

ذَ جُذ٣ٖ ٖٓ ٓ٘ظحس ٛزٙ جُذػٞز ٣ ؼذُّ ػحٓال  ٖٓ ػٞجَٓ , أال ٣ٌٕٞ جُذ٣ٖ ػحٓال  ٖٓ ػٞجَٓ جالؾطٔحع 

َّٕ جُلٌشز جُو٤ٓٞس أٝ جُٞه٤٘س ٝكذش ئ٠ُ د٣حس جُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ جُـشخ. جُطلشم ٝجُؾوحم , ٝال ؽي أَ

تق أخشٟ ضؼ٤ؼ ك٢ ُٝوذ أغحسش جُذػٞز ئ٠ُ جُو٤ٓٞس هٞج. ٝجُز١ دػح ئ٤ُٜح أؽخحؿ ٤ُغٞج ذٔغ٤ِٖٔ

كل٢ جُغٞدجٕ دػح عٌحٕ جُؿ٘ٞخ ئ٠ُ ذؼع جُو٤ٓٞس , ٝدكؼطٜح ألٕ ضشكغ ٗلظ جُشج٣س, جُٔ٘طوس

ٝك٢ , ُِو٤ٓٞس جُؼشذ٤س ٝك٢ جُؾٔحٍ جإلكش٣و٢ جسضلؼص أفٞجش ذو٤ٓٞس ذشذش٣س؛ ًشد كؼَ, جُضٗؿ٤س

شٕٝ ذحالٗطغحخ ٝك٢ جُٜ٘ذ ظٜش ٓغِٕٔٞ ٣لخ, جُؼشجم دػح عٌحٕ جُؾٔحٍ ئ٠ُ ذؼع جُو٤ٓٞس جٌُشد٣س

ٝذذٍ إٔ ضٌٕٞ هش٣وح ُٞقذز , ٌٝٛزج ًحٗص ج٥غحس جُو٤ٓٞس جُغ٤ثس ال قذ ُٜح. ئ٠ُ جُو٤ٓٞس جُٜ٘ذ٣س

 . أفركص ٖٓ ػٞجَٓ ذع جالمطشجذحش ٝجُطلشم ذ٤ٖ جألٓس جإلعال٤ٓس, ًٔح صػْ دػحضٜح, ػشذ٤س ؽحِٓس

 . جُذػٞز ئ٠ُ أخز جُكنحسز جُـشذ٤س دٕٝ ٝػ٢ ٝال ض٤٤ٔض (7) 

ق٤ع , جُلٌشز ًػ٤ٌش ٖٓ دػحز جُطن٤َِ ُألٓس جإلعال٤ٓس ػ٘ذ مؼق جُٔغ٤ِٖٔ ٝضلشهْٜ هحّ ذٜزٙ

ٝجألخز ذٜٔ٘ؿْٜ ٝهش٣وطْٜ ك٢ , ٛٞ جُغ٤ش خِق سًحخ جُـشذ٤٤ٖ, صػٔٞج إٔ عر٤َ جُطوذّ ٝجُٜ٘نس

ٝٗط٤ؿس ُطِي جُذػٞجش جُٔـشمس , ذخ٤شٛح ٝؽشٛح, قط٠ ٌٕٗٞ ٓػِْٜ ك٢ جُكنحسز جُكذ٣ػس, ًَ ؽ٢ء

ٝؿحُرح  ٓح , إلًٔحٍ ضؼ٤ِْٜٔ, رٛد ًػ٤ش ٖٓ أذ٘حء جُٔغ٤ِٖٔ ئ٠ُ جُذٍٝ جألٝسٝذ٤س, جُلٌشٖٓ أدػ٤حء 

 . ٣طأغش ٛإالء جُطالخ ذؼحدجش جُـشخ ٝأكٌحسٙ
 . جالدػحء ذإٔ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ال ضطٞجكن ٓغ جُكنحسز جُكذ٣ػس (6)

 -ؾٜال   -كظ٘ٞج , جُكذ٣ػس ٝٛزج جُضػْ ؾحء ٗط٤ؿس القطٌحى أذ٘حء جألٓس جإلعال٤ٓس ذحُكنحسز جُـشذ٤س

ذَ هحُٞج . ٝال ٣٘غؿْ ٓغ ٓططِرحش جإلٗغحٕ ك٢ ٛزج جُؼقش, إٔ جإلعالّ ال ٣طٞجكن ٓغ جُك٤حز جُؼقش٣س

, ٝإٔ جُغر٤َ ئ٠ُ جُطخِـ ٖٓ ٛزج جُذجء, ئٕ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٢ٛ جُغرد ك٢ جُطخِق ٝجُشؾؼ٤س

)العلمانٌة وموقف اإلسالم منها  . ؼح٤ُٔٚٝجُٜ٘ٞك ذحألٓس ئ٠ُ جُطوذّ ٝجُكنحسز ٛٞ ٗرز جإلعالّ ٝض

 (080:096صـ لحمود بن أحمد الرحٌلً

 

 مظاهر العلمانٌة فً العالم اإلسالمً: 

 عٞف ٗزًش ذؼنح  ٖٓ جُٔظحٛش ٝجالضؿحٛحش جُِؼِٔح٤ٗس ك٢ جُؼحُْ جُؼشذ٢ ٝجإلعال٢ٓ : 

أؽحس ئ٤ُٜح جُؿرشض٢ ٝهذ . 1815ّ دخِص جُِؼِٔح٤ٗس ٓقش ٓغ قِٔس ٗحذ٤ِٕٞ ذٞٗحذشش ػحّمصر:  (2)

ذؼرحسجش ضذٝس قٍٞ ٓؼ٠٘  -جُؿضء جُٔخقـ ُِكِٔس جُلشٗغ٤س ػ٠ِ ٓقش ٝأقذجغٜح  -ك٢ ضحس٣خٚ 

أٓح أٍٝ ٖٓ جعطخذّ ٛزج جُٔقطِف جُؼِٔح٤ٗس كٜٞ ٗقشج٢ٗ . ٝئٕ ُْ ضزًش جُِلظس فشجقس, جُِؼِٔح٤ٗس

ٓ ؼؿْ ػشذ٢ كشٗغ٢ ٖٓ ضأ٤ُلٚ ع٘س  ُخذ١ٞ٣ ئعٔحػ٤َ ٝأدخَ ج. ٣1528ّ ذػ٠ ئ٤ُحط ذ وطش ك٢ 

ًٝحٕ أِٓٚ إٔ ٣ؿؼَ ٖٓ ٓقش , ًٝحٕ ٛزج جُخذ١ٞ٣ ٓلطٞٗح  ذحُـشخ, 1553ّجُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ ع٘س 

 . هطؼس ٖٓ أٝسٝذح



 العلمانية في ميزان اإلسالم                               بلبيس  –موقع مسجد التوحيد 
 

www.altawhed.net                                                                     www.facebook.com/MasjedAltawhed
  
  
  
   
 
 
 

غْ ذذأ جُطذسؼ ٖٓ ٛزج جُطحس٣خ  ّ ًحٗص جألقٌحّ ٝكن جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس1811قط٠ ع٘س  الهند: (1)

 . جعو جُوشٕ جُطحعغ ػؾشإلُـحء جُؾش٣ؼس ذطذذ٤ش جإلٗؿ٤ِض ٝجٗطٜص ضٔحٓح  ك٢ أٝ

 . 1532ّػود جالقطالٍ جُلشٗغ٢ ع٘س  ئُـحء جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس الجزائر: (0)

 . 1126ّأدخَ جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ ك٤ٜح ع٘س  تونس: (4)

 . 1113ّأدخَ جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ ك٤ٜح ع٘س  المغرب: (7)

كص ع٤طشز ٓقطل٠ ًٔحٍ ٝجعطوشجس جألٓٞس ض ُرغص غٞخ جُؼِٔح٤ٗس ػود ئُـحء جُخالكس تركٌا: (7)

 . ٝئٕ ًحٗص هذ ٝؾذش ٛ٘حى ئسٛحفحش ٝٓوذٓحش عحذوس, أضحضٞسى

أُـ٤ص جُؾش٣ؼس أ٣حّ ئُـحء جُخالكس جُؼػٔح٤ٗس ٝضْ ضػر٤ص أهذجّ جإلٗؿ٤ِض  العراق والشام: (6)

 . ٝجُلشٗغ٤٤ٖ ك٤ٜٔح

 . ك٤ٜح قٌٞٓحش ٗقشج٤ٗس جٓطٌِص جُغِطس ذؼذ سق٤َ جالعطؼٔحس  معظم أفرٌقٌا: (9)

 . ٝٓؼظْ ذالد ؾ٘ٞخ ؽشه٢ آع٤ح: دٍٝ ػِٔح٤ٗس أندونٌسٌا (8)

جُ٘ضػس , جُكضخ جُو٢ٓٞ جُغٞس١, قضخ جُرؼع العلمانٌة والنزعات القومٌة: انتشار األحزاب (23)

 .ٝجُو٤ٓٞس جُؼشذ٤س, جُ٘ضػس جُطٞسج٤ٗس ذطش٤ًح , جُلشػ٤ٗٞس ذٔقش

 ( 791:792صـ 1)الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب المعاصرة جـ

 حْكم اإلسالم فً العلمانٌة

أّ ذٔؼ٠٘ , جإلعالّ ٣شكل جُؼِٔح٤ٗس سكنح  هحهؼح  عٞجء أًحٗص جُؼِٔح٤ٗس ذٔؼ٠٘ كقَ جُذ٣ٖ ػٖ جُك٤حز

 . جُالد٤٘٣س؛ ألٜٗح دػٞز مذ جإلعالّ

ٝٝفٍٞ , ٝف٤حٗس جُكوٞم, ٝرُي إلٗلحر جألقٌحّ جُؾشػ٤س, كحُذُٝس ك٢ جإلعالّ مشٝسز الذذ ٜٓ٘ح

 . جُذ٣ٖ ئ٠ُ أٛذجكٚ ٝأؿشجمٚ ك٢ قلع جُذ٣ٖ ٝجُ٘لٞط ٝجُؼوٍٞ ٝجألػشجك ٝجُٔحٍ ٝؿ٤شٛح

ح ئرج أذؼذ جإلعالّ ػٖ جُكٌْ ٝػطِص فالق٤حضٚ َّٓ كغطقرف ًػ٤ٌش ٖٓ أقٌحٓٚ ٝضؾش٣ؼحضٚ قرشج  ػ٠ِ , أ

ٝض٘ل٤ز , ٝرُي ًحُؿٜحد ك٢ عر٤َ هللا ضؼح٠ُ, ٖٓ هرَ جُلشد ٝقذٙٝسم؛ ألٗٚ ال ٣ٌٖٔ ض٘ل٤ز ضِي جألقٌحّ 

 . ٝكل جُخقٞٓحش ٝٓح ؽحذٚ رُي, ٝٗؾش جألٖٓ, ٝضأ٤ٖٓ جُطشم, ٝؾرح٣س جُضًحز, جُوقحؿ

ٝجُذ٣ٖ , ٝؽش٣ؼس ضذ٣ش ؾ٤ٔغ ؽثٕٞ جُك٤حز ًِٜح, ئٕ جإلعالّ ؾحء ػو٤ذز ض٘ظْ ػالهس جُ٘حط ذشذْٜ

ٍُّ ػ٤ِٚ جعٔٚ ٛٞ جالعطغالّ هلل ذحُطٞق٤ذٝجإلعال, ػ٘ذ هللا ضؼح٠ُ ٛٞ جإلعالّ ٝجالٗو٤حد ُٚ , ّ ًٔح ٣ذ

 . ٝجُخِٞؿ ٖٓ جُؾشى, ذحُطحػس

 

ك٤ِظ ٛ٘حى ؾحٗد ٖٓ ؾٞجٗد جُك٤حز أٝ ؽ٢ء ٖٓ , ٝهذ ؽِٔص أٝجٓش هللا ٝٗٞج٤ٛٚ جُك٤حز ذأعشٛح

, ٝجُغ٤حع٤س, ٝجالهطقحد٣سٝجُطشذ٣ٞس , ٝجالؾطٔحػ٤س, كك٤حض٘ح جُؼوذ٣س, ٗظٜٔح ئال ٝهلل ضؼح٠ُ ك٤ٚ قٌْ

 . ٝكقَ ُ٘ح ذؼل ؾٞجٗرٜح ضلق٤ال  , ٝمغ ُ٘ح أفٍٞ جُطؼحَٓ ك٤ٜح

( )جُ٘كَ : َٖ ٤ ِٔ ِِ ْغ  ٔ ِْ ُِ ذ ْؾَشٟ  َٝ س   َٔ َسْق َٝ   ٟ ٛ ذ َٝ َ ِ َؽ٢ْء    ٌ ُِ طَحَخ ضِْر٤َحٗح   ٌِ ُْ َُْ٘ح َػ٤ََِْي ج َٗضَّ َٝ  (51هحٍ ضؼح٠ُ: )
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ْ جإلعالّ ه٢ جُؼِٔح٤ٗس ًٔح  ٌْ  ٣ٝ:٢ِ٣ٌٖٔ إٔ ٗٞؾض ق

, ٝضشى جُؼَٔ ذأقٌحٓٚ, جُؼِٔح٤ٗس ٖٓ جُؿحٗد جُؼوذ١ ضؼ٢٘ جُطٌ٘ش ُِذ٣ٖ ٝػذّ جإل٣ٔحٕ ذٚ (2)

 . ٝٛزج ًلش فش٣ف, ٝقذٝدٙ

, أٝ كقَ جُذ٣ٖ ػٖ جُك٤حز ًِٜح, جُؼِٔح٤ٗس ك٢ جُؿحٗد جُطؾش٣ؼ٢ ضؼ٢٘ كقَ جُذ٣ٖ ػٖ جُذُٝس (1)

 . ٝٛزج ٣ؼ٢٘ جُكٌْ ذـ٤ش ٓح أٗضٍ هللا

ََ ػِٔحء  ْ ذٜزج ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:ٝهذ كقَّ ٌْ  جُؼو٤ذز جُك

ئرج ٝهغ جُكٌْ ذـ٤ش ٓح أٗضٍ هللا ضؼح٠ُ ٝجُكحًْ )عٞجء أًحٕ كشدج  أّ ٓؿٔٞػس( ٣شٟ إٔ قٌْ هللا  )أ(

أٝ إٔ قٌْ جُوٞج٤ٖٗ أفِف ٝأضْ ٝأؽَٔ ُٔح ٣كطحؾٚ جُ٘حط أٝ جػطوذ إٔ , ؿ٤ش فحُف أٝ ؿ٤ش ؾذ٣ش

أٝ جػطوذ ؾٞجص جُكٌْ ذٔح ٣خحُق قٌْ هللا ٝسعُٞٚ ٝٗكٞ , قٌْ جُوٞج٤ٖٗ ٓغح٣ٝس ُكٌْ هللا ٝسعُٞٚ

 . ٝٛٞ ٖٓ ٗٞجهل جإلعالّ. رُي كٜٞ ًلش جػطوحد ٓخشٌؼ ػٖ جُِٔس
ٓغ , أٝ ُـشك د١ٞ٤ٗ, أٝ ُٜٟٞ ك٢ ٗلظ فحقرٚ, أٝ مؼق, ٝئرج ٝهغ جُكٌْ ػٖ ؾَٜ )ب(

ٝأٗٚ أكنَ ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ جُٞمؼ٤س , أقن ٝأفِف ٝأؾذس -ملسو هيلع هللا ىلص -جالػطوحد ذإٔ قٌْ هللا ضؼح٠ُ ٝسعُٞٚ 

٣ٝر٤ٖ , ضوحّ جُكؿس ػ٠ِ فحقرٚ. )ال ٣ خشؼ فحقرٚ ػٖ جإلعالّ ( ٝٛٞ كغن ٝظِْ, ػ٢ٌِٔ  كٜزج ًلشٌ 

 . ٣ٝشؾغ ئ٤ُٚ, ٣ٝؿد ػ٠ِ جُٔغِْ إٔ ٣طٞخ ئ٠ُ هللا ضؼح٠ُ, ُٚ جُكن
 ٍَ َْٗض ح أَ َٔ ْْ ذِ  ٌ ْْ ٣َْك َُ ْٖ َٓ َٝ (٣ٝذٍ ػ٠ِ رُي كْٜ جُغِق ُوُٞٚ ضؼح٠ُ: ) َٕ ٝ ٌَحكِش  ُْ ْ  ج  ٛ َُثَِي   ٝ  جَّللَّ  كَأ

 (44)جُٔحتذز:

ٖ  ؾش٣ش جُطرش١ َٕ )ػٖ جذٖ ػرحط هُٞٚ:  سٟٝ جذ ٝ ٌَحكِش  ُْ ْ  ج  ٛ َُثَِي   ٝ ٍَ جَّللَّ  كَأ َض ْٗ ح أَ َٔ ْْ ذِ  ٌ ْْ ٣َْك َُ ْٖ َٓ َٝ )  ,

ًَلَشَ  ٍَ هللا  كوذ  ٖ َؾَكذَ ٓح أٗض َٓ  : ٍَ ٖ أهشَّ ذٚ ُْٝ ٣كٌْ. هَح َٓ ٌْ كحعنٌ , ٝ )إسناده حسن( )تفسٌر . كٜٞ ظحُ

 (21370حدٌث 076صـ 23الطبري جـ 

َٕ ()ػ٘ذ ضلغ٤شٙ ُوُٞٚ ضؼح٠ُ (:سقٔٚ هللا)عكرمة هحٍ  ٝ ٌَحكِش  ُْ ْ  ج  ٛ َُثَِي   ٝ ٍَ جَّللَّ  كَأ َض ْٗ ح أَ َٔ ْْ ذِ  ٌ ْْ ٣َْك َُ ْٖ َٓ َٝ 

ٌْ كحعنٌ  ٖٝٓ أهش  ذٚ ُْٝ ٣كٌْ ذٚ كٜٞ, ٓؼ٘حٙ: ٖٝٓ ُْ ٣كٌْ ذٔح أٗضٍ هللا  ؾحقذج  ذٚ كوذ ًلش  . ظحُ

 (72صـ 0)تفسٌر البغوي جـ 

ٖ  ؾش٣ش جُطرش١ ػٖ هحٝط: َٕ () سٟٝ جذ ٝ ٌَحكِش  ُْ ْ  ج  ٛ َُثَِي   ٝ ٍَ جَّللَّ  كَأ َض ْٗ ح أَ َٔ ْْ ذِ  ٌ ْْ ٣َْك َُ ْٖ َٓ هحٍ: ٤ُظ  َٝ

 (21371حدٌث 077صـ 23)إسناده صحٌح()تفسٌر الطبري جـ  . ذٌلش  ٣٘وَ ػٖ جَُِّٔس

َٖ َُٚ  اإلمام أبو العز الحنفًهحٍ  ْٕ ٣ طَلَطَّ ٌش ٣َِؿد  أَ ْٓ ٛ َ٘ح أَ َٝ ٍَ , )سقٔٚ هللا( :  َض ْٗ ح أَ َٓ َْ ذِـ٤َِْش  ٌْ ُْك  َّٕ ج : أَ َٞ  ٛ َٝ

َِّسِ  ِٔ ُْ ِٖ ج َ  َػ ْ٘و  ج ٣َ ً ْلش    ٕ ٞ ٌ ٤َشز  , جَّللَّ  هَْذ ٣َ ـِ ْٝ َف ًَر٤َِشز  أَ  :
ْؼِق٤َس  َٓ   ٕ ٞ ٌ هَْذ ٣َ َؿحِص٣ًّح, َٝ َٓ ح  َّٓ ج: ئِ ً ْلش    ٕ ٞ ٌ َ٣ َٝ ,

ئِ  ج أَْفـَشَ َٝ ً ْلش  ح  َّٓ , ِٖ ً َٞس٣ْ ْز َٔ ُْ ِٖ ج ٤َُْ ْٞ ُْوَ ح . َػ٠َِ ج َٔ َْ ذِ ٌْ ُْك  َّٕ ج ِٕ جْػطَوَذَ أَ : كَِاَّٗٚ  ئِ ِْ ًِ َُْكح ٍِ ج َُِي ذَِكَغِد َقح رَ َٝ

جِؾد   َٝ ٍَ جَّللَّ  َؿ٤ْش   َض ْٗ ِٚ , أَ َخ٤ٌَّش ك٤ِ  ٓ أََّٗٚ   َٝ ,  ْ ٌْ ِٚ أََّٗٚ  ق  ِ َغ ض٤ََوُّ٘ َٓ  ِٚ َٕ ذِ ح َٜ ِٝ جْعطَ ِ  أَ رَش  -جَّللَّ ًْ ًَْلٌش أَ زَج  َٜ ِٕ . : كَ ئِ َٝ

ٍَ جَّللَّ   َض ْٗ ح أَ َٔ ِْ ذِ ٌْ ُْك  َٞخ ج ؾ   ٝ جهِؼَسِ , جْػطَوَذَ  َٞ ُْ ِٙ ج ِز َٛ ٚ  ك٢ِ  َٔ ِِ َػ ْغطَِكنٌّ , َٝ  ٓ ِٚ ذِأََّٗٚ   َغ جْػطَِشجكِ َٓ   ْٚ٘ ٍَ َػ َػذَ َٝ

ذَسِ  ِْؼ وٞ  زَج َػحؿ  , ُِ َٜ َؿحِص٣ًّ , كَ َٓ ج  ً ْلش  ج  ًَحكِش   ٠ َّٔ ٣ َغ ج أَْفـَشَ , حَٝ ً ْلش   ْٝ ح. أَ َٜ ِ ك٤ِ َْ جَّللَّ ٌْ ََ ق  ِٜ ْٕ َؾ ئِ َٝ , ٍِ َغ ذَْز َٓ



 العلمانية في ميزان اإلسالم                               بلبيس  –موقع مسجد التوحيد 
 

www.altawhed.net                                                                     www.facebook.com/MasjedAltawhed
  
  
  
   
 
 
 

أَْخَطأَٙ  َٝ  ِْ ٌْ ُْك  ْؼِشكَِس ج َٓ ِٚ ك٢ِ  ْعِؼ  ٝ جْعطِْلَشجؽِ  َٝ  ِٙ ِذ ْٜ ْخِطةٌ , ؾ   ٓ زَج  َٜ ِٙ , كَ حِد َٜ ٙ  , َُٚ  أَْؾٌش َػ٠َِ جْؾطِ َخَطإ  َٝ

سٌ  ـْلٞ   (47صـ1جـ )شرح العقٌد الطحاوٌة ألبً العز الحنفً. َٓ

ْ ذحٌُطحخ ٝجُغُّ٘س ػ٠ِ  ٌْ َْ ذٔح أٗضٍ هللا ضؼح٠ُ ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٣ؼ٢٘ جُك ٌْ ٖٝٓ جُٔؼِّٞ إٔ جُك

 . جُغٞجء
 ْْ  ٌ ْ٘ ِٓ ِش  ْٓ ٢ُِ جألَ أٝ  َٝ  ٍَ ع ٞ ج جُشَّ أَِه٤ؼٞ  َٝ  َ ج جَّللَّ ج أَِه٤ؼٞ   ٞ٘ َٓ َٖ آ ح جَُِّز٣ َٜ  ًٔح ٣ذٍ ػ٠ِ رُي هُٞٚ ضؼح٠ُ:)٣َح أ٣َُّ

 ْٕ ُِيَ كَِا ِّ ج٥ِخِش رَ ْٞ َ٤ ُْ ج َٝ  ِ َٕ ذِحَّللَّ  ٞ٘ ِٓ ْْ ض ْإ ْ٘ط   ً  ْٕ ٍِ ئِ ع ٞ جُشَّ َٝ  ِ ٙ  ئ٠َُِ جَّللَّ دُّٝ ْْ ك٢ِ َؽ٢ْء  كَش  ٖ   ضََ٘حَصْػط  أَْقَغ َٝ َخ٤ٌْش 

٣ال ( ِٝ
ْ  (51)جُ٘غحء: ضَأ

جُؼِٔح٤ٗس ٖٓ جُؿحٗد جألخاله٢ ضؼ٢٘: جالٗلالش ٝجُلٞم٠ ك٢ ئؽحػس جُلحقؾس ٝجُشر٣ِس  (0)

ٖٝٓ , ٝٛزج مالٍ ٓر٤ٖ ٝكغحد ك٢ جألسك, ٝعٖ٘ جُٜذٟ, ٝجالعطٜحٗس ذحُذ٣ٖ ٝجُلن٤ِس, رٝجُؾزٝ

ٝٛزج . جُؼِٔح٤٤ٖٗ ٖٓ ٣شٟ إٔ جُغُّٖ٘ ٝج٥دجخ جُؾشػ٤س ٝجألخالم جإلعال٤ٓس ئٗٔح ٢ٛ ضوح٤ُذ ٓٞسٝغس

 . ضقٞس ؾح٢ِٛ ٓ٘كشف

ِْ جُ ٌْ ِْ جإلعالّ دػٞزٌ ٓشكٞمسٌ؛ ألٜٗح دػٞز ئ٠ُ ق  ٌْ ْ ذٔح ٝمَغ , ؿح٤ِٛسجُؼِٔح٤ٗس ك٢ ق  ٌْ أ١ ئ٠ُ جُك

ح , ال ذٔح أٗضٍ هللا  , جُ٘حط   َٔ ُِ ه ح  َقذ ِ  ٓ  ِ َُْكن  طَحَخ ذِح ٌِ ُْ َُْ٘ح ئ٤ََُِْي ج َْٗض أَ َٝ ٝهللا  ضؼح٠ُ ٣وٍٞ ك٢ ًطحذٚ جُؼض٣ض:) 

 َٝ ٍَ جَّللَّ   َض ْٗ ح أَ َٔ ْْ ذِ  ٜ ْْ ذ٤ََْ٘  ٌ ِٚ كَحْق ٘ ح َػ٤َِْ ِٔ ٤ْ َٜ  ٓ َٝ طَحِخ  ٌِ ُْ َٖ ج ِٓ  ِٚ َٖ ٣َذ٣َْ ِ ذ٤َْ َُْكن  َٖ ج ِٓ ح َؾحَءَى  َّٔ ْْ َػ  ٛ جَء َٞ ْٛ َّرِْغ أَ اَل ضَط

 ْْ  ً َٞ ٤َْرِ  ُِ  ْٖ ٌِ َُ َٝ جِقذَز   َٝ س   َّٓ ْْ أ   ٌ ْٞ َؽحَء جَّللَّ  ََُؿؼََِ َُ َٝ ح  َٜحؾ  ْ٘ ِٓ َٝ ْْ ِؽْشَػس    ٌ ْ٘ ِٓ َِْ٘ح  َ   َؾؼَ  ٌ ج ُِ ْْ كَحْعطَرِوٞ   ً ح آضَح َٓ ك٢ِ 

ْْ ؾَ   ٌ ْشِؾؼ  َٓ  ِ َُْخ٤َْشجِش ئ٠َُِ جَّللَّ اَل ج َٝ ٍَ جَّللَّ   َض ْٗ ح أَ َٔ ْْ ذِ  ٜ ْْ ذ٤ََْ٘  ٌ ِٕ جْق أَ َٝ  * َٕ ِِلٞ  ِٚ ضَْخطَ ْْ ك٤ِ ط  ْ٘  ً ح  َٔ ْْ ذِ  ٌ َر ِث  ٤ؼ ح ك٤َ٘  ِٔ

 ْْ ج كَحْػَِ ْٞ َُّ َٞ ْٕ ضَ ٍَ جَّللَّ  ئ٤ََُِْي كَِا َض ْٗ ح أَ َٓ ْٖ ذَْؼِل  َى َػ ْٕ ٣َْلطِ٘ٞ  ْْ أَ  ٛ جْقزَْس َٝ  ْْ  ٛ جَء َٞ ْٛ َّرِْغ أَ ح ٣ ِش٣ذ  ضَط َٔ ْٕ  أََّٗ جَّللَّ  أَ

ْٖ أَ  َٓ َٝ  َٕ ٤َِِِّس ٣َْرـٞ  ِٛ َُْؿح َْ ج ٌْ َٕ * أَكَك  َٖ جَُّ٘حِط َُلَحِعوٞ  ِٓ ج  ًَػ٤ِش   َّٕ ئِ َٝ  ْْ ِٜ ذِ  ٞ ْْ ذِرَْؼِل رٗ   ٜ ِ ٣ ِق٤رَ َٖ جَّللَّ ِٓ   ٖ ْقَغ

) َٕ هِ٘ٞ   ٞ٣  ّ ْٞ وَ ُِ ح   ٔ ٌْ  لحمود بن أحمد الرحٌلً)العلمانٌة وموقف اإلسالم منها  ( 52:45)جُٔحتذز: ق 
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٠ إٔ ٣ؿؼَ ٛزج جُؼَٔ خحُقح  ُٞؾٜٚ جٌُش٣ْ  ٍ  هللاَ ضؼح٠ُ ذأعٔحتٚ جُكغ٠٘ ٝفلحضٚ جُؼِ  ٝإٔ , أعأ

)  ْ ٤ِِ ِْد  َع َ ذِوَ ْٖ أَض٠َ جَّللَّ َٓ َٕ * ئِالَّ  اَل ذَ٘ٞ  َٝ  ٌٍ ح َٓ ْ٘لَغ   َّ اَل ٣َ ْٞ  ٣ؿؼِٚ ر ْخَشج  ٢ُ ػ٘ذٙ ٣ّٞ جُو٤حٓس)٣َ

ِ جُؼح٤ُٖٔ   .ٝآخش  دػٞجٗح إٔ جُكٔذ  هلل َسخ 

 .ٝف٠ِ هللا  ٝعِْ ػ٠ِ ٗر٤٘ح دمحم ٝػ٠ِ آُٚ ٝفكرٚ ٝجُطحذؼ٤ٖ ُْٜ ذاقغحٕ ئ٠ُ ٣ّٞ جُذ٣ٖ


