


 

 

 حيمرالرحمن الاهلل سم ب

 

 

الحمد هلل رب العالمين، وأشهههأد أ  ل  لال  ل اهلل وحد  ل شهههر ه لال، لك المقه الح  

م تسقيًما بد اهلل ورسكلال، صقى اهلل عقيال وعقى آلال وصحبال، وسق  المبين، وأشأد أ  محمًدا ع

 كثيًرا. 

أ أا اإلخكة العقماء والباحثك  المشهههاركك  ه مأر ا   أصححح المعاليااامفعالةححح    

 الجنادر ة الثاين والثالثين، أ أا اإلخكة الحضكر  ميًعا، السالم عقيكم ورحمة اهلل وبركاتال. 

هلل تعالى عقى  قيل نعمال وتكاتر آلئال وحسههههن ع ائال وكثرة أحمد ا فإينمبادئمذيمبدء

ال وعفك  لعباد  المؤمنين، كما أين هبذ  المناسههههبة أشههههكر لكرارة الحر  ن  مغفرتال ورحمتال وم  

ليات اعميع اإلخكة الذ ن أعدوا لأذ  الفالكطني ممثقة ه سههههمك الكر ر ومعالي النائ  و 

ة الكطني لقرتاث والثقافة ه دورتال الثانية والثالثين، الثقافية والفكر ة ه مأر ا  الجنادر 

تكفي  بن عبد العز ز  :كما أين أشههههكر وخي ورميقي وصههههد قي فضههههيقة اوسههههتا  الدكتكر

ال   م  ر  هبذ  الكقمات التي لك وصهههقنا منأا  لى أ  نكك   ميعا طالب عقم ونبح   السهههد رَ ك 

   غفر لنا  نكبنا وأ  أل  و زعفنر ك اهلل عن الحقيقة ونرالا ه هنضههههة اومة لكنا عقى خير، 

  كفقنا وأ   جنبنا العثار ه القكل والعمل. 

أ   جزَ خادم الحرمين الشههر فين وسههمك ولي عأد  اومين خير  سححا ا  كما أسهههلال 

 اإلسالم والمسقمين وقكة لذ  اومة وفائدة عباد .  الجزاء عقى ما بذلك  من الخير ه عز  

، "مصححادامعاريححوأثمفأ و امدمفادممع م "  المحاضههرة عنكاهنا: لذ ،أ أا اإلخكة الكرام

عناو ن،  ةمكضههههكعات، ثالث ةوالمكضههههك  لم  كن من اختيارَ،  نما عرضههههث عقي ثالث

بالي أ ن سههههيكك  التجا  لذا العنكا ، وحين اخرتتال لم  كن ه  كن  تضههههمن ل ؟واخرتت 

م.وحدة اومة فعاللودممعاثا   :ر ع، مصادر التش عاللودممع فاى:أما؛ مفردتين مأمتين أحب  
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 أتم هبا كل طال  عقم، وكل فقيال، وكل باح  ه الفقال وأصههكلال؛   فلصححادامعاريححوأث

و  مصهههادر التشهههر ع لي المر ع الذَ بال  كك  الحكم عند الفقأاء وعند ألل الد انة ه ما 

 اختقف فيال النا  من أمكر. 

ثا   : عز  مخقص هلل كل   ،ة م ق  عز ز عظيموحدة اومة، وحدة اوم فعاللودممعا

ولرسهههكلال ولكتابال ووئمة المسهههقمين ولعامتأم، فلنال   ق  لذ  الكحدة؛ و  الخير ه  و ل

 التحاد والقكة ه الكحدة، والتفرق فيال الضعف وفيال قكة اوعداء. 

  مهخًذا لكن  لى أ ن سنتجال ه عرض لذا المكضك ، لل سنهخذ فااللودتانممهلران

ي   لة  ا؟أصههههكل أا واود لة المتف  عقي عددلا، واود فندخل ه مباح  مصههههادر التشههههر ع ون

المختقف فيأا والمذال  ه  له، وما اتفقكا عقيال منأا وما اختقفكا فيال منأا، وندخل ه دليل 

نذل   لى عرض مصادر التشر ع  القرآ  ودليل السنة وكيف  كك  الستدلل؟  لى آخر ، أم

 النتيجة، المآل، من ككهنا حجة.  ؛ا ونهخذ الحصيقةكقي  

م وض لر أ  مصههادر التشههر ع اإلسههالمي مقبكلة عند المتققي الذَ  سههمع لذا ماعفروعضحح 

ل  ناقش ه أ  القرآ  حجة والسههنة حجة واإل ما  حجة، والقيا  حجة عقى نحك  ،الكالم

 : قكل -دولك مك ك–فكر العقماين المت رف النفرتض القبكل، مع أ  لناك  ،ما، ونحك  له

 ول السنة بحجة، ول اإل ما  بحجة،  لى آخر .  ،ليس القرآ  بحجة

ا امماد    ومة وبكحدة اومة من  أة أننا سههههنتناول من  أتم بنأضههههة ا فنلروضمعفروعضحححح 

شههرعية؛ لناك من  نظر  لى الكحدة من  أة لغك ة، ومن  نظر  لى وحدة اومة من  أة قكمية 

ومنأم من  فرتض أ  تكك  وحهدة اومهة عقى نحك التفكير  -اومهة العربيهة أو أمم أخر -

 العقماين، بالعقمانية الشامقة، ولناك آراء كثيرة. 

ه أ  العالقة بين مصادر  فادممع م مفمصادامعاريوأثم يوضهامدمعاادعأ مبإأجاز؛

ش سقالت سباب و كدلا وحد ثة؛ و  وحدة اومة كانمير ع ووحدة اومة عالقة فقأًيا  ة من أ

لذله   ا كا  لناك ه مقام الستدلل عند تقر ر الحاضر  ،منأج التققي، وحدة أدلة التشر ع

النظرة لما حكله، النظرة لقكك ، النظرة لتعامل اإلنسا  مع ا إلنسا ، النظرة لتعامل اإلنسا  

حد د مع المكاف ، مع المخالف، مع دولتال، تعامقال مع الكك ، مع البيئة، ما لي المر عية ه ت
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عية ه لذا ال رح لي مصههادر التشههر ع؛  عني:  عالقة اإلنسهها  بما حكلال من  أة كقية، المر

 القرآ ، والسنة، واإل ما ، والقيا ، والقكاعد الشرعية، ومقاصد الشر عة الكقية. 

حين هنضههث واتحدت، حينما كانث متمسههكة بالمر عية ه منأج  اذاكم هةححامع م  

 ع؛  عني الحجة ه مصههادر التشههر ع التي أقرألا اومة عقى اختالف التققي وه مصههادر التشههر

منالجأا، أقرت بالقرآ ، وأقرت بالسهههنة عقى نحك ببعال الختالف، وأقرت باإل ما  عقى 

ا بخالف، وأقرت  عني باختالف ه بعال صههكر ،  نحك من الختالف؛ وأقرت بالقيا  أ ضههً

عقى لذا لقكاعد الكقية العامة، وترت  بعال مسههههائقال، أقرت بكثير من القكاعد، خاصههههة ا

أ   كك  الختالف ه اومة محدوًدا حتى انقضههى القر  اوول، دخقنا ه القر  الثاين  اإلقرار

ثم ظأرت الكثير من  ،بههالمر عيههات كيف  حتج هبههذا اد النقههايف ه مكضههههك  الحتجهها ر

د عن منأج التققي ع  لناك ب  كقما صهههار  ..قر  التفاصهههيل الفقأية ه نكعية الحتجا ، رادت الف  

حكل  اتلمكضكعادت الخالفات وصار لناك بح  ه ار ،الكاضح ه القر  اوول الأجرَ

  له. 

ق رادت اوطروحههات الفقسههههفيههة، اوطروحههات الكالميههة، رادت ر  رادت الف   بححاارححااا

  لى آخر ، حتى ضعفث اومة بذله. المذال  السق ك ة، اتجالات الحكم، وتعددت الدول

ضو د ضع مفقرنامعا ا شه أ  الك ضع   -وضع اومة ه تفرقأا- ل  عقيال، ل تحسد  و

ه فرتة سههههابقة كانث أضههههعف وا     هنا :مر، ول نقكلا مفأي ه أشههههد حالت ضههههعفأا في

 الم قكبة مر كذله، ا   لي أضههعف ما  كك ، لما ا؟ و  الكحدةصههارت أقك ، ليس او

ه صميمأا، ب رح المفاليم الكرب  الجد دة التي لي  ا   تضرب -وحدة اومة الم قكبة-

 والعقمانية الشامقة. منكطة بالفكر الماسكين العام وتفر عاتال ه العقمانية الجزئية

سق ة الد ن ومياد ن الثقافة، وأ  ل  كك  لناك  كذاكمعالوقممامب نمعادأنمفعاثقاف  

بين الد ن والدولة، وأ  ل  كك  لناك عالقة بين الد ن والثقافة، وأ  ل  كك  لناك عالقة 

 ل  كك  لناك عالقة بين الد ن وسقكك النا .وأ  م، ي  عالقة بين الد ن والق  

وأثر لذا البعد القتصادَ ه تكك ن البعد الثقاه، والعكلمة  كذاكمعاايدمعالقرصادي 

 قتصاد ة بامتيار. ه فكر العكلمة ه أساسأا فكرة ا ؛ حي     سي رة العكلمةمثال كبير لذله

ناما نم ر دثمعنمفادممع م ؛ فإ  رااام ا عقى باا  فنتحدث عن أمر صههههع   د 
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شههههذر مذر  ل أ   بل    اومة ا    راد لأا أ  تكك  متفرقةً ا، َ فيال كبير  د  الحقيقة، والتحد  

 ومفأكم العقمانية الشامقة.  دنيك ة بمفأكم العقمانية الجزئيةتجتمع عقى مصقحتأا ال

فصههل  :عقمانية عقى مسههتك ين، العقمانية الجزئية تعنيال اي لا   معاجز   مماذعمتينا؟ع

 ."ل عالقة لقد ن بالدولة"بمفأكم  ،الد ن عن الدولة

الدولة، ما لي؟ الدولة لي عبارة عن حكم وأرض ونا  وتشر ع، لذ  العالقة بين لذ  

حد اومة عقى منظكر د ني، لما ا؟ و  اوشياء ل دخل لقد ن فيأا، وبالتالي فال  مكن أ  تتك

ه العكلمة، ت رح وتبعد عن تميزلا الثقاه أو  ل بد أ  تدخل اومة :لسههههائدة ا  الفكرة ا

ا ما بين مكضهههك  العقمانية ومكضهههك  الخصهههكصهههية، خصهههكصهههياألا، ولناك عالقة متينة  د  

 ومكضك  العكلمة ومكضك  الخصكصية. 

انفصههههال اإلنسهههها  عن " : عني  امعاي لا   معايححححام   عانوعمعاثاينممنمعاي لا    م

ة تعامقال مع نفسههال، قيمال، ه ثقافتال، ه فكر ، ه طر قبكل اإلنسهها ،  عني انفصههال ه  "الد ن

لي سههق  لسههي رة أو  -االم روحة حالي  -تعامقال مع من حكلال، فالعقمانية الشههامقة والعكلمة 

شر ع تبقى لمر عية أو لمنأج التققي،  عني ل و كد لم صادر الت شر ع، م ر عية لمصادر الت

لفك  و ناقشك  ه الجامعات، لكن ا  تسامرو  بال و ؤه دائرة العقماء، ه بحكثأم الفقأية فيم

بين حياة ما و -منأج التققي الرباين- ج  أل  كك  لناك دخل وصههههقة ما بين لذا المنأج 

 النا . 

المعركة ما بين  ؛، أشهههد ما  كك  ه التار  رةة كبيلذله المعركة أ أا اإلخكة اليكم معرك

 :ه العالم، ولذ  المعركة الكبيرة لي اوفكار اوخر  لي ه لذا الكقث اإلسههههالم وما بين

سفة سفية، ثم نزلث من الفق سانية- معركة ه اوسا  فق سفة اإلن سفة الد نية والفق  لى  -الفق

كنية، و  الماسههك  من أوائل ما أرادوا دوائر السههياسههة، والفكرة العامة لي ه اوسهها  ماسهه

العقمانية الجزئية بفصههههل الد ن عن الدولة، لذ   :ه النا  ليكك  لناك منأج لال، لك التثبيت

 م. ي  بعاد عن الق   كتبأم، والعقمانية الشامقة باإلصرحكا هبا ه وصا الم وه

رة ماسههكنية عقمانية لذله كل عالقة ترالا ما بين  بعاد الشههر عة عن واقع الحياة فأي فك

لد ن؟ أو وهنم  قد ن و ل ا عداء ل لل لم أ نا ،  لد ن ه حياة ال عدم و كد ا ألدف  لى 
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اإلنسا   مكن  : ؤ د  له و قكل لقنا  بالد ن؟ ولناك من العرب من  قتنعك  أنال ل صالح

 ع اإلنسا  وحدة واحدة وأمة واحدة.أ   كك  م

مكن أ   ككنكا أمة واحدة لك لم  كن النا    أادمعايولمعاي لا   نمعاللكوأنمأقول:

، لك "ليس دلياًل "القرآ   :نا عقى  له، لك  قكلالقرآ  دل   :لناك قرآ  سههههنة وأنبياء، و قكل

لالالقرآ  دل   : قكل له ه قك وِأَنم) :كم عقى   َيَثمعهَّللُمعانَّاِ ِّ َنمُمَايححححِّ مَفَا ِاَدم  مَفع مَّ   اُسمُأ نَّ َكاَنمعا

 .٢١٣ابلقرة: م(َفُمنِذِاأنَم
 

ًئا نا  شههههي حدً  كا  ال ياء ففر   ،اوا فكرة مك كدة  الفكرة قتأم، ولذ ولكن  اءت اونب

مة واحدة ا  : نا   مكن أ   ككنكا أ  :لي -وحدة اإلنسهههها -ولكن عدو الكحدة  ،أ  ال

الد انات، و ضههههربك  اومثقة، ليس بالد ن اإلسههههالمي فقن،  ضههههربك  باليأكد ة ه بعال 

أا،  نائسهههه ألا وك عا ية ه بعال تجم بالمسههههيح له  كذ ألا، و ما ألا ومنظ عا ألا وتجم يا  مع

 اإلسالم.وب

الغربي عن اإلسههالم المضههاد لقفكرة الغربية، أو لقعقمانية الشههامقة فلنال  ه   نا   ا تكقمل

، والمدرسة السقفية عندلم تشمل كل المدار  التي "عإلسالممدمعالداس معاس ل  "و قكل: 

الذَ  ج  الر ك   ليال لتحد د عالقة اإلنسا  بنفسال بمن حكلال، -    مصدر التشر ع :تقكل

 لسنة واإل ما  والقكاعد والمقاصد.القرآ  وا -نسا  ا خرببقد ، باإل

    :هبذ  المصههادر  عتربونال مدرسههة سههقفية، المدرسههة فير السههقفية التي تقكل ن احتج  م  

بالعقل،  ناقش  نةالقرآ    أ نقبل منال ونذر، السهههه قد ونذر، ولذله  ذكرو انقبل من   كثيًرا ن

لكن لي الحداثة  ،فأكم فقسفي كبير لقعقمانيةلي م المكروث ه منظكمات الحداثة، الحداثة

وتفصههيالت  له تؤدَ أ  كل شههيء  ج  أ   كك  تحث النقد، ه النأا ة  ،وما بعد الحداثة

شر ع، كل  ك سفية ف  لناك احتجا  بمصادر الت سات الغربية الفق في المفأكم الغربي والدرا

سيين أو الفالسفة ال سيا سقفية" :د نيين،   ا قالكاسكاء ه الجامعات أو الفالسفة ال فلهنم  "ال

 ننا نر ع  لى  :ل  عنك  هبا ما نفأمال نحن بالسههههقفية،  فأمك  السههههقفية  عني الذ ن  قكلك 
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 :در التشههر ع ولياأصههكل السههقف ه الحتجا ، أصههكل اوئمة اوربعة ه الحتجا  ه مصهه

ية والمقاصههد العامة،  لى الصههحابة والقكاعد الكقأقكال و القرآ  والسههنة واإل ما  والقيا 

 آخر  له. 

فهشهههد المدار   ، عقأم  نظرو   لى أهنا السهههقفية دم  دخال العقل ه لذ  المدرسهههةع

ة لقحداثة عندلم لي السهههقفية بالمفأكم العام لأا، لكن   ا أردنا أ  نهخذ صهههكرة أخر  وعدا

قد مصهههادر فل  المدار  اوخر  التي تنفصهههل عن مدرسهههة تعظيم مصهههادر التشهههر ع  لى ن

شر ع لذ   حبذوهنا و  ق  عقيأا مدار  مختقفة بهسماء مختقفة، بحس  المص قحات  الت

 المك كدة. 

اومم تتحد بجامع القغة، تتحد   ع اذاكمعاا ثمدمفادممع م  مب ثمصيب مصيبمجد م

بهنكا  من الجكامع، لكن اومة  لد ن، تتحد  تار  ، بجامع ا بجامع اإلققيم، تتحد بجامع ال

 سالمية من المستحيل ه المع ى الحاضر أ  تتحد، لما ا؟اإل

 ولك كيف تتحد؟ وننا أمام سؤال ضخم وصع  أفال:

 ما لي عكامل لذا التحاد؟ وسائل لذا التحاد؟ فعاسؤعلمعاثاينمعاصيب م

اف  متفقة أم مختقفة؟  البعال ، لل اومة ه نظرألا لبعضأاعاسؤعلمعاثااثمعاصيبمأأة 

 ؟ألا لبعضههههأا البعال مختقفة أم متفقة دائمالل اومة ه نظر سححححؤعلمعاثااث إذعمبدأ امباا

صههههدام بعال طكائف اومة مع بعال بقكة لذا  أ  تنظر  لى أ  من ل  عي المعركة فلنال  ظن

ولذا ليس كذله، لك كذله لك كا  الجك فير لذا  ، ؤدَ  لى تنقية الصههف و خرا  الحقيقة

لكاقع فير لهذا الكاقع، والمجتمعهات الهدوليهة بغير لهذ  الجك، والقك  فير لهذ  القك ، وا

 النظرة. 

لكن مع سي رة الحداثة والعكلمة والعقمانية والماسكنية بشكقأا أو بهحداثأا العامة فل  

   تفرق العقماء وضهههرب بعضهههأم لبعال بحًثا عن الحقيقة أنال  ؤدَ  :من الصهههع  أ  نقكل

ه اتجا  واحد فيما أر ، الكقمة لذ  أقكلأا   لى وحدة ه المسههههتقبل،  له المسههههتقبل  تجال

ليس ه خصكص الممقكة العربية السعكد ة، الممقكة العربية  -ه العالم-صعبة، لكن  تجال 

ا ه اومة وليس بحثً نحن نبح   ء اهلل ولأا محافظتأا، لكنالسههعكد ة لأا خصههكصههيتأا    شهها
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 أ  تتحد اومة، لما ا؟ا لصع   د  ا، من اداخقي  

وبالتالي ل رؤ ة لتكحيد الثقافة  ؛ثقافة تبعبالدر ة اوولى والالنظرة ا   اقتصهههاد ة   و

صههية،  ، ل  ك د خصههكم الثقافة الخاصههة، خصههكصههية الثقافة ل بد أ  تحق     ح  بل  راد أ  ت  

كصية، كقمة أكثر كقمة تضا قال لي كقمة الخص فل  أو حداثي ولذله أَ عقماين  ه   تحدث

 لكسائل العيش الكر م. اك تق   لن، لذله لم ل  قبقك  أ   ككمةخصكصية او

م لقبشهههر ة خدمات  قيقة بكسهههائل العيش الكر م، لكن لك ل  ر د أ  ق وقد  الغرب تفك  

صد   شامقة   شامقة، ثقافة العقمانية ال سا   ل مع ثقافة العقمانية ال ر وسائل العيش الكر م لإلن

خل لقد ن ه اوخالق، ل دخل لقد ن ه أَ سقكك  نساين،  ر د ل دخل لقد ن ه القيم، ل د

بنفسهههه،  د  ب  ع  ن معه، ت  صهههاح  الد ن أ   تعبد؟ نعم، تدر  الد ن؟ تدرسهههال ه نفسهههه وم  

سقكك شخصي فقن ل دخل لال بحياة ا خر ن ا ه وبالتالي فل  العمقية صعبة  د   ،لكن لذا 

 .لقحداثة؛ السي رة الكرب  لقعكلمةد عن السي رة الكرب  ع  أ   كك  لناك ب  

لد ن،  ية،  عني ه ا تال العقم يادا تال ضههههعيف، كيف  قك ؟  قك  بقكة ق اإلنسهههها  ب بيع

 هنا فير متفقة عقى بشاعة المعركة.القيادات العقمية فير متفقة عقى كثير من التفاصيل حتى  

ة ه العالم اومكر تمشههههي بسههههأكل كا ومعآلن؟م لمكلمأادمأيححححيومأنمعإلسححححالممدمت د م

صادر د من لك تال،  جر  اإلسالمي لكن ه الحقيقة أ  العالم اإلسالمي  جر   د من مر عيتال وم

فباارااامفإ نامأماممتشههههر عال، و فصههههل ه د نال عن دولتال، و فصههههل ه أخالقال وقيمال عن د نال، 

 ة مع النفس حتى  ا كا  اومر كذله لبد من أ   كك  لناك مصههههارح عاكث وممنمعار دأات

 نعقم ما لي قكتنا.

ل لي التي ، العقالنية ه معرفة الحال والمآالقكة ه المشههأد الخ ابي ل تفيد عاخطاب  

نا مر ال :تفيد، المر ال لبد أ   قكل عال   ،أ نال لبد أ    به قد حتى  شههههعر  ج المرض، نعم 

   كل عال  المرض لكن لبد أ   عالج. 

 عازمنمف كونمأقاا م؟مدفل؟فادممع م مأيلومع  هاممأكونم لم وضىمبأن

ذ  الدولة بهَ مقدر من ف لع  ض  و مكن بشكل أو بآخر أ  ت   ،كل دولة مسئكلة عن نفسأا

و سههههي ر عقيأا بشههههكل من اوشههههكال دو  أ  تكك  ضههههمن دول أخر ، لناك  مقدراألا،
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منظكمات وا تماعات كبيرة و معيات ومؤسهههسهههات  ققيمية ودولية، عربية،  سهههالمية،  لى 

كن فاعقية تقه المنظمات ه الد ن، ه الثقافة، ه وسههههائل القكة، ه عكامل التحاد، آخر ، ل

سث ه مستك  التحدَ، ولنا لبد من الذلاب دائًما يل  أكد لكن لذ  ب  كقأا وسائل ضعيفة،    

 لى القك  المتاحة، القك  المتاحة لتهصهههيل مصهههادر التشهههر ع ه النا ، وبقاء لذا النتماء 

ا، وبمحمد ا وباإلسالم د نً ورب   ا لأً  ل و زعكحيد ولقتبعية لإلسالم واإل ما  باهلل لقد ن ولقت

باهلل  ملسو هيلع هللا ىلص نا  أ   ؤمنكا  ج  عقى ال نال   مة، وأ خات مة و تال لر ًيا، وأ  شههههر ع  ل و زعنب

وبرسههههكلال محمد بن عبد اهلل لك الرسههههكل الخاتم، لذ  الكقية تحتا   لى أ  تتعامل معأا ه 

اح، المتاح لي القك  الفرد ة، الرأَ العام، بذل الجأد ه خضههههم لذا التحدَ الكبير بالمت

، القك  تققي بظاللأا ادَ الزمن، الزمن  ققي بظاللال تحد ً وعدم النظر  لى تح  ما  النا ، 

ه التحدَ عقى نفس العالم، طال  العقم، نفس المفكر، ه نفس المثقف اإلسههههالمي،  لى 

 آخر . 

ه  ااد  ر  أ  ل مخر  لكن نحن أع ينا عزاء كبيرً حتى  ك اتققي بظاللأا و شههههتد عقيأ

أ  الرسههل لم  نتصههروا، الرسههل قاومكا، الرسههل بذلكا لكن لم  صههقكا  لى النتيجة فكًرا، منأم 

من مك  مائة سهههنة، ومنأم من مك  مائتين سهههنة، منأم من مك  ألف سهههنة، هلل الحكمة ه 

هلل حكمة فيأا، كيف تكك ؟ ولما ا  متحن قكاعد المغالبة البشهههر ة، قكاعد المغالبة البشهههر ة 

 سنة! هلل حكمة ه  له.  سنة، مائتيالمؤمنك  سنكات طك قة؟ مائة 

وه نفسه  ل و زعلكن كيف تتعامل أنث د انة حتى تربأ الذمة وتكك  أنث متصل باهلل 

، عقمانيةالالية، مضههههاد لرفكار اإللحاد ة واوفكار الالد نية بصههههكرلا المختقفة؛ فكرة القيرب

 عكلمة،  لى آخر ؟ال

أفراد -رفراد من اتجهها  ل لبههد لههذ  لبههد أ   كك  لههد نهها فيأهها بصههههيرة، البصههههيرة أنههال

سر له أ  تخاطبال، من  ل و زعما أراد اهلل وأ  تنقذ  ،-المسقمين التعاو   : له نقا  ، ما تي

  الرأَ العام.ه تك يال 

سا مدمعاقوفنمع فاى؟مكعاوأيمعاياممعإلسالما ممَم  سا مع لاءمعإلسالم مالاذع؟نمعاذيمك

ت دول، قامث الدولة اومك ة رت سههههياسههههاوهنم  ر عكنال  لى مصههههدر التققي، فمأما تغي  

 لى آخر ،  لعباسية لدو الت؛ ثم  لبث ثم  اء..قث الدولة اتفر   ثم   ،الدولة العباسية و اءت
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نا  ه مر عيتأم ه د نأم  حدةلكن ال ية وا ماء ؛مر ع بالعق باط  لذا  و  الرت  عل لأم 

مصههههادر  الفرتاق ه أشههههياء، لكن اإل ما ، وو كد ،الثبات ه  له مع و كد الختالفات

حد  قكل بث، ل تجهد أ ثا لذا أمر  ول  ،"ليس بحجهة"الكتهاب  :التشههههر ع، الر ك   ليأها 

سههنة، السههنة  صههح منأا ما لنعيد قراءة اولبد أ  نعيد قراءة القرآ ، نعيد تبك بال، "و  ،"السههنة"

أتى  لى قكم ه رمن مبكر  ملسو هيلع هللا ىلصوما ل  كاف  العقل ل  ناسهههه  رماننا لذا، النبي  ،واف  العقل

 ص     
 ،حال الباد ة و صقح حال اوعراب، و صقح حال ل  ناس  رمن ناطحات السحاب ح  ق 

  لى آخر مثل لذا الكالم.  .."لزمن الكمبيكتر، ول لزمن الثقافة ول

، -ثقافة العكلمة أو العقمانية-ن  ر د سههههي رة الثقافة ولال م  الذَ  تدا  أأهامعإلخوممعاكوعم

أ  المعركة كبيرة ه العالم اإلسهالمي، معركة الكحدة  :اما  تداولكنال لك سهمعتمك  لعقمتم حق  

من مكقع البح ، ل من مكقع  ا، لذله أنا من لنا أقكل:لذ  معركة ضههههخمة، وضههههخمة  د  

 وطال  العقم المتفحص  ر  أننا أمام تحد   ،دجر  لمالباح  ا البح ؛ المسههههئكلية، من مكقع

منال  ل أ  نكك  عقى  ا، ولذا التحدَ الكبير ل  نقذناا  د  ا  د  كبير  د   كبير، تحد   كبير، تحد  

لك أفقى عندنا من أَ شههيء وأ   كك  لك  ل و زع، وأ   كك  اهلل ل و زعقكة اتصههال باهلل 

 ل شيء.عقى ك اللال  ل م المقد  

ا  ذعمعإلألانم ومعاذ لذله معركة الفكر والثقافة، و يمأكسحححومع حوفااتمجل ي 

معركة اوخالق، معركة القيم، معركة الد ن ه نفسال، لذ  المعركة ل تظنكهنا سأقة، لي عقى 

   كك  العالم بالعكلمة صههاح  ثقافة واحدة،  كك  أأشههدلا ه العالم كقال، ولذله التجا  

 خالل خمسين سنة، العالم كقال لبد أ   كك  لناك خصكصيات خفيفة لكن  ج  أ  تنتأي

 : الثقافة العقمانية المفتكحة.بثقافة واحدة، ولي ،بفكرة واحدة

الد ن ليس لال عالقة باإلنسا ! ليس فقن الدولة، الد ن ليس لال عالقة باإلنسا ! وسكف 

 بحكل-لن  كك   له  :نقكل ل و زعونحن بل ماننا باهلل   همقك ، ا كك   كم من او ام فيم

التههار     هههمقك  أ   كك  لنههاك انتزا  ثقههاه لكههل مهها  خص   ا، فيمهه-وقكتههال ل ههو زعاهلل 
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عرتاف بالد ن لذ  اإلسههالمي، لذله العالقة ما بين الحضههارة اإلسههالمية والقغة العربية وال

 عالقة  كلر ة.

أ  جاءتمقو لداف  عاقوم  معايوب  م أا أ كا  ل فاليم ،و أا خ رة ه بعال الم  ،لكن

ئ   مفاليم العقمانية، لكن خ رةومكافقة ه ال و   ت. د  ه بعال المفاليم، لذله حكربث و 

اومهة اإلسههههالميهة و هدت ه عهدد من اوطروحهات ثم  : عني عاقوم  معإلسحححالم  

ث حتى صههارت ضههعيفة، أو صههارت ه مجر  التار  ، العقماء اليكم ما بين ق  خ  ق  ث، خ  ق  خ  ق  خ  

ما بين م  ولقمرحقة  وا    به  ما بين فير وا ،  ًبا  قد ن مكسهههه ن  ظن أ  ا    مكن أ   حق  ل

و شههههغال  م كك  ضههههد  خكانال عقًنا، و ج  أ   ز د من النقد إلخكانال العقماء والرد عقيأ

 .النفس بذله حتى  كك  لناك انتصار لقحقيقة

أ  الفكرة العقمههانيههة أقك  من فكرة المأتمين بههالههدعكة  -أ أهها اإلخكة- وه الكاقع

 الأو التمام اسههقفي   البعال المأتمين بالدعكة اإلسههالمية، سههكاء كا  التماماإلسههالمية؛ لذله 

لتحقي  ألداف الرؤ  الثقافية والعقمانية والحداثة، من  ؛ك  و مت ك ع  د  خ  ، بعضههأم    احركي  

 ص  نأا ة  ظن أنال م  حي  ل  شعرو ، وه  ال
 ح ولك ليس كذله.ق 

حينما  ه  أمر  فسههال السههؤال الكبير سهههل ن  أ ، عاين لذ  اومكر لنا دائما ل بد من الذَ

 نمعالسححرل د؟أنظوممَمالتي قد  دخل فيأا مما قد  ؤثر ه وحدة اومة،  ،من المسههائل المشههكقة

 ن المستفيد من و كد لذا الشيء؟م  

لنا  أة السههههتفادة، فل ا كا  المسههههتفيد لك الح ،  دفنجد أ   كاب لذا السههههؤال  حد

 مصادر التشر ع، حين  له :بيا   ال ر  ، المستفيد لك :تفيد لكالبح ، المس :المستفيد لك

العقمانية، المسههتفيد  :، لكن   ا كا  المسههتفيد لياصههحيحً  كك  نقايف عقمي ه داخل اومة 

،   ا كا  لك -ثقافة العكلمة-، أو الثقافة -الحداثة الغربية، حداثة العكلمة-الحداثة  :لي

فكر، كيف  دخل فيأا أحرار لثقافة اومة، كيف  دخل المسههتفيد فكيف  دخل فيأا أصههحاب 

 ؟فيأا من  نتمي بحقيقتال  لى د ن اإلسالم

و  اليكم كل شههههيء مك كد، تدخل ه أَ مكتبة تجد كت   ؛ععدممعاوعاما سمعذا م

اإللحاد والعقمانية والحداثة، وكل اوفكار بتفاصهههيقأا، والقيربالية، والقيربتالية، كل ما  تعق  
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 قيربالية الحككمية، والقيربالية العامة، والحر ة وأنكاعأا. بذله، ال

فأي  ،ص الدولة وأنظمة الدولة من سههههق ا  الد نتخق   :لي عا وأ مدمملهومهامعايام

لد ن ه أنظمتأا وه فل ا تخقصهههث الدولة من سهههق ا  ا ،تقتقي بشهههكل أو بآخر مع العقمانية

  كد لذ  اومة.رة الكقية لمضادة وخقنا ه الفكتشر عاألا د

و  العقماء لم القادرو  عقى أ   ؛  مالمألكنمأنمتنهضمإالمبي لا هاع م معإلسالم

 قكلكا بما  اء ه مصههههادر التشههههر ع، والعقماء لم المؤتمنك  ه لذ  المرحقة، ولذله لبد 

لة خالفاألم، بتناسههههيبا ؛لقعقماء أ   نأضههههكا بكا بأم تجا  وحدة اومة بلرا  ؛أا تماعأم، 

ت    الد ن، أل     ت  ج      أل   :خدمة الأدف اوكرب ولكل فال   :اإلسههههالم، وأ   بقى فقن  قال   ج 

سقكك، ل دخل لال بالقيم، ل دخل لال به صقي، فال  طي ، ولكن ل دخل لال بال نظمة الدولة،  

 ل دخل لال بالتشر ع.

لذَ خق ، وز  ع      ل و زعاهلل  خال ! لك ا قال م  ل عن الحكم ه أرضههههال، اهلل ال ن خق  ف

 لى آخرلا  ..الكتاب والسنة واإل ما  :وبالتالي مصادر التشر ع ،اومر، لذ  عقيدة المسقم

ما عن فير طر    ؟ ج  أ  تحكم، كيف  ج  أ  تحكم لتتحد اومة عن طر   العقماء، أ

وأ   ،، لذله العقماء  ج  أ   رتبكا وضههعأم، وأ   عيدوا حسههاباألم   ث  ، ل ت     ث  العقماء فال ت  

 .عكا فلهنم لم المقكمك د   نظروا  لى المستقبل، وأهنم مؤتمنك  عقيال، ولم   ا خ  

تدخل اليكم ه النث وتر   ميع المكاقع بجميع اوفكار،  مكن أ  تفردلا أو أ  تقرألا 

تجد أ  المسههههلة أكرب مما تتصهههكر، وبالتالي  ،أو أ  تفردلا عقى ورق وتحقل وتنظر ةمباشهههر

نال  ه  من   ما بين اإلسههههالم فل نا  عندلم  خالص  ر دو  التكفي   ر د التكفي ، ولؤلء 

 والعقمانية الشامقة، التكفي   خر  لنا مدار  تنك ر ة مختقفة لكن ه الحقيقة ليس لأا هنا ة. 

سيتجال ه النأا ة  أ امتنوأوي؟مح بمتوأدمأنمتروسط مح ب!ممام امعا دفد؟مإاىمأأن؟ ف

َ، لذا حد   ،ل :م أو ل تسههقيم  لى العقمانية الشههامقة، أو  قكلبتسههقي ،بال شههعكرأو  بشههعكر

ا حا ة، طي ، لذ  الحا ة فدً  لذ كل: وقفث عند لذا ولم تقف عند ما قبقال؟  ق طي ، لم

سههتز د، حا ة المجتمع سههتز د، األام اإلسههالم والدفا  عن اإلسههالم ل  عني أ  تتخقى عن 

ة لقمجتمع، و أة عن اإل ما  باهلل كك أ نسهههتغني  ننا :مصهههادر التشهههر ع، ل  عني أ  نقكل
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 .عن التشر ع ه الحكم والقضاء، وه الدساتير وه التنظيمات لقدول، نستغني

أ  نكك  ه منتصههههف   افعقي  ممععارلك ومب لمعاليحححكالتمأجبمأنمأكونمتلك و م

 ا زءً  ل  حأنا سههه :ال ر   المسههتفيد لك القكَ، دائًما   ا  اء قكَ وضههعيف، الضههعيف  قكل

ا كحل قتقي معال ه منتصف ال ر  ،   ا كا  اللتقاء ه منتصف ال ر   ممكنً   ،من المشكقة

صد ما  ؤد ال، لكن  شرعية والمقا أ  اللتقاء  -الحقيقة-شامل،  مكن أ   كك  ه القكاعد ال

عد  وبطي  نمشي ققياًل  :ض وإلقناعال؛  قكلار  ع  خ كة إلرالة لذا الم   :ه منتصف ال ر   لك

و كك  لناك النأا ة لقتفكير الشامل  ،و نتأي صاحبأا ،خمس سنكات تنتأي الفكرةأو  ،أربع

 الالد ني. 

   طر   وحدة اومة  كك  عن طر   مصادر التشر ع، عن طر   ألل العقم،  : نام قول

سح، معأا قك  ماد ة، قك  تخ ي ية،  سح، والعكلمة تكت شامقة تكت فير  له فل  العقمانية ال

أا قك   عالمية فظيعة، معأا ضعف اإلنسا ، شأكات اإلنسا ، رفبتال ه الخالص، الذَ مع

 . لى آخر  .. عيش كما  ر د ،الكل فيال  عيش لكحد  ،ابحتً   مياًل  ا نساني   ا ر د نمك ً  

  مياًل    بذله كا  شيًئا   أ    ل و زعالحياة هبذ  النظرة، لك كا  اهلل   ل و زع ما خق  اهلل

لذله  ،له ما خق    ل و زعنا الكتاب، لكن اهلل عنا النق ة، وأفقق.. وضههههوارتحنا، انتأث

ية  :ن  قكل قكل بعال م   مان بالفكرة العق تث، وأ  تنأال من  د د  نال  ج  لرمة أ  تتف  

شامقة،  قكل بعضأم سب  الغقك وسب  الت رف ليسث لي أفكار النا ، لك القرآ ،  :ال    

ولك مفكر مغربي - اد  ،  قكل أحدلمالقرآ  لك السههههب ، و ه  و ع يه با  ات وباوح

و لى  ..القرآ  فيال خمسههمائة آ ة ه القتل، والقتال، والمكا أة، واإلضههرار با خر :-عقماين

 آ ة ه الكد والسالم و لى آخر . آخر ، وفيال كم

المشههههكقة ه  :ن  قكلما نر د أ  نسههههيء أسههههماعكم بمثل لذا، لكن لتفأمكا أ  لناك م  

الد ل  جسهههرو  عقى  له، ما وصهههقكا  لى مثل لذ  المرحقة، لكن اعقم القرآ ، ه بعال الب

  د مصادر التشر ع  ميًعا أ  تذل .،  ر"القرآ "ن لا م اإلسالم لك  ر د أ  م  

 لى  ..القرآ  سههب  المشههكقة، الكت  السههماو ة كقأا نالقرآ  واإلنجيل والتكراة :أقول

بالتالي  ج   رالة الد ن من الحياة، و ،آخر ( لي سههههب ، كل الت رف نتج من لذ  الكت 

 .حتى  كك  لناك حياة  نسانية راقية وعدم دخكل ه  له
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ه بناء وحدة اومة،  كَوبالتالي لي عنصههر لدم ق  ذهمع فكااممؤ وممدمعالسحح ل ن 

 ا ه  له. ا  د  بل لي معكق كبير  د  

حيد اومة عرب مصههههادر وتك -مرحقيات العكدة لقكة اومة- أ  المرحقيات  لى لنا نه 

دعكة  و كك  لناك ،اتفاق عقى مصهههادر التشهههر ع أ   كك  لناك اتفاق عقيأا، التشهههر ع لبد 

: الممقكة العربية السههعكد ةه للتمام بمصههادر التشههر ع، الذَ نسههميال  نحن لنا  لى ا لرمة

ع، اإل ما  ه ربكبيتال،  لأيتال، أسمائال وصفاتال، تكحيد التشر  ل و زعتكحيد اهلل  ؛"التكحيد"

 .ة حاكمةشر ع، الملسو هيلع هللا ىلصبما  اء عن النبي 

 قكلك : طي ، بهَ مفأكم؟ الشههههر عة ل تصههههقح  "الشههههر عة حاكمة"لنا   ا  اء كقمة 

لذله عندنا مفأكم  ..وفيأا بالمبدأ أمكن التجد د،  ، ومفأكم "التجد د"وفيأا،   ا اقتنعنا 

، وصاح  ح  هلل صاح  فيرة و ا  عقى كلر  مفأكما       ، لذا"النسياق مع العقمانية"

  باسههم التجد د، ولكن لك  جدد ل لصههالح الد ن، د  خ  ولرسههكلال، فهحدلم  ه  و     ل و زع

أنا أ دد ولك ل  عرف  :أ   قكل امقة، وبالتالي فلنال ليس معذوًرا؛لك لصهههالح العقمانية الشههه

ات  د دة أنا سهههههشههههرتك مع فال  وفال  وفال  ه منظكم : لى أ ن  تجال لذا التجد د،  قكل

 مي.محاسن الد ن اإلسال ون ب ي نر س  ي  لقحياة ه أننا ن  

طي ، ولكن لبد أ  تعرف أ  ل  هخذوا لم الثمرة وأنث ه النأا ة تكك  أنث الذَ 

 .تخسر، الدفا  عن الد ن ليس شيًئا واحًدا

 نعم، الكثير  ههدافعك  سههههكاًء ه الههدوائر الغربيههة، عرب الجههامعههات، عرب المراكز، عرب

ح حقائقال، ا ه الدفا  عن اإلسهههالم وتكضهههيالبحكث، ومشهههككر ن، و ؤدو   أًدا كبيًرا  د  

ا، البح  بح  اسههتبداد، البح  اليكم ه العالم، حتى ليس حر   لناك البح  لكن الحقيقة أ 

لك أتيح لقمسقم أ   تكقم، لقعالم الشرعي أ   تكقم لك بمنظكر استبداد، نحن اوقك   ج  

كن نتيح له فرصههة تقكل ما تر د، لكن السههتبداد لك الرائج ه العالم، السههتبداد أ  تسههمع ل

لك  :العقمي، الستبداد الفكرَ، الستبداد السياسي، لك الذَ  مشي ه العالم، لكن ال ر  

وعنههد المسههههقم، وعنههد طالب العقم، عنههد المفكر ن، عنههد  ،أ   كك  لنههاك عنههد المؤمن

لذ ن  حمقك  لالمثق بالكاقع، وأ   ككنكا ألل لذ  اومة= أ م  فين، ا    كك  عندلم معرفة 
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ؤخذ وأ   عرفكا كيف ت   ،ل و زعوأل  سههههتعجقكا اومكر بشههههيء لم  قدر  اهلل  ،حكمة ولين

 سه بزمام القكة، وكيف تصنع أ يال.القكة، وكيف تم

 لى  ..وكانا اثنين فقن، ثم تبعأم ثال  ڤأتى لقكم مشركين وأسقم معال أبك بكر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ومائة،  عني عدد ققيل، بالمئات، ثم ه المد نة رادوا وصاروا  آخر ، عشر سنكات كانكا شيًئا

أ  القرآ  والسنة لي المسي رة ه أكثر اورض،  :أكثر وأكثر، ثم بعد عشر ن سنة صار اومر

 لبد من صههههدق و خالص ومعرفة بالعدو، لذله  قال  ع يه أ  العمل لبد منال، لكنولذا ك

فة من  ر من  كر اوعداء، أكثر من  كرلم؛ه القرآ  أكث ل و زع هللا طائ فة من اليأكد،  طائ

 زع كذا، الشهههي ا ، اوعداء... اوعداء.. اوعداء، وقال اهلل ..النصهههار ، المنافقين، اوعداء

مَفَكَلى ممَفعهَّللُمَأْعَ ُممبَِأْعَدع ُِكمْم) :لنا ه سهههكرة النسهههاء بعد  كر بعال العداوات المك كدة ل و

م
ِ
ممَفَكَلى ممَفاِ  امبِاهَّلل

ِ
 ٤٥النساء:   م(عَ ِص و ممبِاهَّلل

. 

باهلل ي  كفى  ي   ن لم  كتف  ا، م   ول لال كفا ة من أحد، وم   اباهلل ول باهلل لال فقيس  ن لم  كتف 

صر  صر باهلل وتكقن ه نفسه أ  النا سيخذله،   ا لم تنت صر  أحد، الجميع  صيًرا لال فقن  ن ن

لك اهلل، وأ  وليي اهلل، وباقي النا  وسههائل تسههتخدمأم، تسههتفيد من كل الكسههائل المتاحة، 

  لى آخر .  ..أو وسائل صناعات ،،  اتية، وسائل دولوسائل بشر ة

أننا نغمال ال رف ول نعرف أ ن مكقع القدم، لذا ل شههههه ه أنال  :لكن ل  كك  لناك

 ضعف، ضعف ه النظرة لكحدة اومة وكيفية اوخذ بزمام القكة. 

 لكن عندلم ،ألل العقم  ختقفك  عن فيرلم، ألل العقم عندلم وعي :نقكل لذله لنا

 مضههههيال ه ككنال بالضههههعف والقكة، من  ل و زعاهلل  ر  ، قد  ل و زعاهلل  ر  حكمة ومعرفة بقد  

سماء اهلل  سما  مقرتنا      :الحسنى ل و زعأ  زع ققا  مًعا عقى اهلل القابال الباسن، ولما ا

 .ل و

سن؛ سبحانال كما قال ه القرآ  القابال البا ك   ن :ونال  ع   ت ر   
ي ال  ن  و   ل  س  ب ال  و   ب  اهلل    ق  ابلقرة:   (و 

٢٤٥، 
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 ا، ثم  بسن الد انة، و قبال فيرلا؛فيرل حتى  قبال الد انة، و بسن ل و زعقبال اهلل   

ا، البتالء حاصل، لكن البتالء حاصل لكل واحد من   ،ه خققال تقتضي  له و  حكمتال 

كة نال ل و كد لمعر ما أ  نعترب أ نا ،أ لذ  ه أولام ية  ،وأ   مان نا  ل  خ  ك  لقعق وأ  ال

ة  ل أ  تكك  كذا، وأ  المعركة الشامقة ه اورض، وأ  النا  ل  ر دو  من الدول اإلسالمي

 .ن ل  عرف كيف  فكر النا لذا ل  مشي ول  عرفال م   =تسأيل وتس يح اوفكار

حتى  ؛ل نبالغ ه التفكير السههههقبي لكن نكك  عقى وعي، لبد أ  نكك  عقى وعي ،نعم

 نتجال  لى مرحقة قادمة. 

ا ل  عيش ه دوامة ن  ماإلنسهههها  التهثير عقى القك  المك كدة كل عقى حسهههه  قدرتال، 

لكحد  لك  عيش ه بيتال،  عيش ه عمقال،  عيش ضههمن مؤسههسههة،  عيش ضههمن دولة،  عيش 

  ل ....ضمن

ونال   ا لم  كن    لال أثر ه كل مكا  لك فيال، لكن لبد أ   كك  عند  وعي؛لبد أ   كك

ن يعرف  لى أ ل ؛ن  كك  عند  وعيكل، وقد  ست يع وقد ل  ست يع، ررت أشياءعند  وعي م  

 نال اليكم المعارك أكرب مما تتصكر.و  تجال العالم، وبالتالي ل  خد ؛

 من أوًل  قمة بسههههي ة! ل تؤثر، المصهههه قح  رمى، كمعركة المصهههه قح :اواحدً  خذ مثاًل 

أنا   فكرو ، فالسهههفة  فكرو  ه كيفية أثر المصههه قحات ه النا ، اومة اإلسهههالمية أمة 

لي التي صهههنعث مع أ  مصهههادر التشهههر ع القرآ  والسهههنة  ألا،متهخرة ه صهههناعة مصههه قحا

سميال  ستعمالت العرب لنققأا  لى المستقبل، ما   المص قحات الجد دة التي تختقف عن ا

ألفاظ  د دة،  اءت مص قحات ه كل شيء،  "اوسباب اإلسالمية"ابن فار  ه فقال القغة 

 قح  د د بمفأكم اإلسههالم، ل كي  كك  لناك اسههتعمال بمصههمصهه قحات انتققث لما ا؟ ل

نحن نتققى،  عالمنا  تققى، المشهها    تققك  لكن  فأكم العربي اوول، ا   مصهه قحاتبالم

رلاب؟ كل لذ  المصهه قحات ته  وتسههتعمل، من الذَ أتى بمصهه قح اإل و  ؛ل حيقة لأم

 اإلرلاب هبذا النحك؟ الغرب.

ل ندخل فيأا، لكن لك بدأ ه أوروبا ه  اإلرلاب بدأ ه أوروبا، وكانث ه ندوة ه  له،

آخر القر  التاسهع عشهر، وسهمي اإلرلاب، بحثكا ه كت  طبعث ه العشهر نات والثالثينات 
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الفرق بين اإلرلابي والفدائي، ثم دخقكا ه قضههها ا كثيرة  لى  م1930و  1920الميالدَ من 

 آخر . 

، آخر ، اسههههتخدام خاصواسههههتخدم،  لى  بدأ لناك ثم صههههيغ لذا العنكا  عإلا ال

مص قح اإلسالم السياسي، مص قح اإلسالم السياسي بدأ ه أوروبا، بدأ أساتذة ه    اليا 

مأتمين بمص قح اإلسالم السياسي، ولأم كت  فيال، ثم انتقل من ثالثين سنة أو أربعين سنة 

س    ع  ت  ه تحقيل بعال المظالر المك كدة، وا
ر، بعضال ل وشا  لذا الستعمال بشكل أو بآخم 

 صحيح وبعضال فير صحيح. 

ه المسا د فقن، عبادة  اوتعبدً  ،وتعبًدا ه البيكت ،ما نزل ليكك  تعبًدا ه الصكامع عإلسالم

ا الحكم ل و زعاهلل  َفَأِنمعْاُكممَبْ نَُهممن ،وحد  ل شههر ه لال بالعبادات فرض لرم، لكن أ ضههً

 .٤٩املائدة:  (بَِلامَأ َزَلمعهَّللُم

اء، ل ليكك  ه معزل عن الحياة، ن أ  اإلسههههالم  ي  ب  ت   آأاتمعا كممدمعاقوآنمكث وم

 اء ليكك  ه الحياة،  كك  مؤثًرا، لكن اخت اف اإلسههههالم بمفاليم فير شههههرعية بغير قيادة 

 ه مثل لذ  المكضكعات.  العقماء، لنا  اء الكثير من القبس

ة، لذله يبس   ا انسههههقنا وراء مصهههه قحات فرب  ر من اوشههههياء  تكلد عنال ل  البح  ه كثي

  كبير.عقينا تحد  

اومة عرب مصادر التشر ع؛ وأ   عمقكا  واال ر    بدأ من ألل العقم ه أنال  كحد فأقول:

ئل  معيات،  ماعات، مدار ، مع كل الكسائل المتاحة سكاًء كانث وسائل حككمية، وسا

 ليئات..  لى آخر .

 كك   أ  المعركة أو  خرا  الفكر  يحوتس ،و  المعركة كبيرة ج  أ   عمل الجميع؛ 

لال  ،لناك معركة لذ  اومة، المكضههههك   قة الغيرة عقى  لذا تفكير سهههه حي، ول  مثل حقي

 شجك . 

كيف نسههت يع أ  نرقى ب قبة العقم والدعاة والشههباب من الهنماك ه :مع فلمعاسححؤعل

الرؤ ة الجزئية والتي تسب  الختالف والتفرق والتبد ع والتشاحن  لى الرؤ ة الكقية العميقة 
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مًدا وممارسة ودعكة؟اأمنا لقد ن اعتقه ف

ل نفأمأا، نعقم   ل و زع أننا ل نفأم كل شههههيء، حكمة اهلل :لبد أ  نعقم عاجوعل:

خر  عقى صههحابتال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ،كثير من اوشههياء لما ا تحدث ه الكك  :لكن ل نفأمأشههياء 

امفأعطاينمع نر نمفمنينامفعادم مسحححأار :مأنمالمأه »وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص كمأمرامبسحححن مسحححأاامعهَّللم ال  

فأعطا  ها م»مما عاد  بقى منأم واحد، : عني  هتيأم ر ح، طكفا ،  لى آخر ،  نتأك  ؛«بيام 

سرا حمب ةرهممفأعطا  ها  نما  ه  عدو و نأي  م«فسأار :مأالمأس طمع  هممعدفعممنمغ و ممف 

ال الثال ، السههههؤ-م«فسحححأار » مأمته باقية :«فأعطا  ها»د، ا ما عاد  بقى منأم واحاومة تمامً 

«أنمالمأجيلمبأسهممب نهممفلنين ها»:م-الدعاء الثال 
(1ن

. 

أد النبي هلذا  لداعي لك النبي ملسو هيلع هللا ىلص ع نة، وا مد  عاملسو هيلع هللا ىلص، ه ال مدعك رب ال لمين، ، وال

 فهع ا  اثنتين ومنعال واحدة: أ  ل  جعل بهسأم بينأم.

أرحم  لذا ل ندخل ه حكمة أ   جعل به  لذ  اومة بينأم؟  ل و زع  اهلل    لما ا أ  

 الحكمة البالغة  ه كل شيء.  ل و زعالراحمين، نقكل: هلل 

حدث الفرتاق ما ا  حدث الفرتاق ول نا، ليس كيف  لذا ليس  ؟لكن السههههؤال ل و  

 عقال لكذا ليبتقي النا  كيف  تعامقك  مع لذا الفرتاق؛ لذله البتالء  ل و زع ليه، اهلل 

أما حدوثال، حدوث الشههحناء،  ،قل العقم، وكيف تتعامل مع الفرتافيما  خصههه،  خص أل

 ڤ ا وصههههارت من الزمن اوول، الصههههحابةا ككنً الذَ أ   هبا، أ   هب ل و زعلذا اهلل 

 ؟ل مع افرتاقصارت بينأم  له، كيف نتعام

كبير، الفرتاق ه اومة لذا حدث مبكًرا،  طك ل وبح    لذا مكضههههك   حتا   لى كالم  

، «فسحححاي نمفوق مك هامدمعاناامإالمفعادمفإنم ذهمع م مسحححرلروقمع ىم الثم»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ئل: «نمكانمع ىممثلممامأ امع   معا وممفأص ابامَم»ن لي  ا  رسكل اهلل؟ قال: م   وس 
(2ن

. 

                                                           

 (.2890مسقم ن أخر ال( 1ن

 (.204، رقم ن(404 /1ن الصحيحةوصححال اولباين بشكالد  ه  (.24ن رقم الشر عةا  رَ ه  أخر ال( 2ن
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، ليس معنالا أهنا تكفير، أهنم كفار؟ ل؛ وعيد لأم، بحسهه  وعيد   «ك هامدمعاناا»وقكلال: 

واضحة، ليجتأد  خ ئ،  جتأد و  الح  واضح، القرآ  والسنة  تكعدو  عقيأا؛ممخالفتأم 

 .لكن بشكل عام الصكاب مك كد ل  وزع  صي ، عقمال عند اهلل

لذا الخالف والفرتاق مل مع  عا ل ؟كيف تت يال  ل العقم،  ختقف و فرتقلذا لك صههههنيع أ ف

م)محكمتال بالغة، ل و زعآخر، لكن اهلل عقى  نسهها   مَفعِاَدم  اَءمَاَبَكمَاَجَيَلمعانَّاَسمُأمَّ    َفَاْومشححَ
 
مۖ

مم(118)مُمْخَرِ ِل نَممَأَزعُاونَممَفاَلم ِامَممَمنمإاِلَّ  ١١٩ - ١١٨هود:  (َاَبَكمماَّ

 ؛ل أل  قع لذا ه اومةسههه ملسو هيلع هللا ىلصقتضههث  له، النبي سههبحانال أ   بذله ككًنا، وحكمتال ا 

، «نين هححافل»: صهههههل  لههه ه اومم السهههههابقههة، قههالحأنههال  ملسو هيلع هللا ىلصلخكفههال عقى أمتههال ولعقمههال 

ه صههحيح مسههقم  اء ولأذا
(1ن

سمأنمأيادهمعالصحح ونمدمجزأوممأِمإنمعايحح طانمأَم»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنال أ 

قال ألل العقم: «عايولمفاكنمدمعار وأشمب نهم م   «س   أ  »،  أ  عز اإلسههههالم، أ   عبد  ا رل

 المصقك  ه  ز رة العرب، ولكن بقي لال التحر ش بينأم. 

 : لل  مكن أ  تجتمع العقمانية مع الد ن؟عاسؤعلمعاثاين

ن،  مكن   العقمانية  مكن أ  تجتمع مع الد :  ا   لناك أفكار كثيرة تقكل عاجوعل:

ما أعرف كيف؟! أ  ت ية،  ية  سههههالم مان ية : ممكن أ  تك لكن لم  قكلكك  عق مان كك  عق

ا   رح ه بعال البقدا  العقمانية ممكن تكك   سهههالمية، مثل ما طرح رمن  سهههالمية، فهحيانً 

 اإلسالم.  ..كذا :الشيكعية، الشرتاكية، اشرتاكية اإلسالم! مثل ما طرح  قكلك 

عقماين، ناط بال،  عمل لال الصهههكرة، نسهههخة، الفكرة العقمانية، أو الد ن الفهصهههبح كل شهههيء    

م هبا وأَ د ن  خضهههع اإلنسههها  لال، لذا تعر ف الد ن ه ز  ت  ق  الد ن لك مجمكعة من القكاعد    

ه سههههكرة  كسههههف عن بعال اوحكام التشههههر عية   ل و زعالقغة، وه الشههههر ، منال قال اهلل 

َخا) : لقمقه
َ
ُخَذ أ

ْ
َأ ُ َما ََكَن ِلي ن يََشاَء اّللا

َ
 ٧٦يوسف:  (هُ ِفي دييني الَْمليكي إيَّلا أ

                                                           

 .(2812رقم ن( 1ن
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 ه تشر ع المقه.  : عني 

فصههل الد ن عن الدولة، أو العقمانية الشههامقة  اسم افدمعالكوممعاي لا   مدمع سحح

 مثل ما ققث لكم ه فصل القيم، واوخالق، والسقكك، والتعامل والنظرة عن الد ن. 

انية، لذ  طرحث ه نما   الدولة التي تر د أ  تكك   سههههالمية، وممكن أ  تكك  عقم

أ   ككنكا عقمانية  سههالمية،  احاولكا ه وقث م متعددة، تركيا: قيم عقمانية  سههالمية، تكنس:

 ككنكا عقمانية  سههههالمية، لكن ل  مكن أ   كك  اإلسههههالم أ  حاولث ه وقث ما  مصههههر:

ي   مان مااعق يةً ، ول تكك  العق ية  سههههالم لذا ن ليرضههههى اوقك اء بك كد  ؛خقين جت  ن  م  ، لكن 

 .المسقمين ه الحكم، ه القكة،  رضى اوقك اء أ   كك  لناك تنارل

الد ن تماًما،  بقى اإلسههالم، أل ن رح  :نقبل العقمانية لكن تكك   سههالمية،  عنيطي ، 

القرآ ، السنة، لكن، نح  النا  عقيال، الحضارة اإلسالمية، الثقافة، التار   اإلسالمي،  لى 

 آخر . 

لدول ولي  بقث ه عدد  لذ  فكرة ط   يد الخصههههكم، لكنمن ا قة  ه و ل تحي ل الحقي

 ماين واإلسالمي،  ما أ  تؤمن باإلسالم، و ما أ  تؤمن بالعقمانية. عالقة بين العق

الد ن عن الدولة،  بعاد  العقمانية لي فصههل   عاي لا   ممةححادمماالسححالممما  مباالا   

اإلسههههالم عن القيم،  بعاد الد ن كقال، كل اود ا  عن القيم، واوخالق، والسههههقكك، وحياة 

 سالمية عقمانية، لذا  تحمقأا من  القة لأا،   ا ننتج نسًخالتالي ل عاإلنسا  ه مجتمعال، وبا

  عمل لذ  النس . 

 ما دور العقل ه نقد السنة وما حدود  وضكاب ال؟ عاسؤعلمعاثااث:

ن عاجوعل:م عبد الرحمن  العقل لال دخل، لكن عقل الشههههي  :نا  ا قق ،عايقلمفعاسححح

ة ومتكهنا ليس لك عقل فال  وفال ، عقل العقماء حينما  تناولك  السنو، رحمال اهللالمعقمي 

 ؤمنكا بالسنة، أو من لم م ا ا لقفكر الفرنسي ول الفكر الغربي،  ممن ل  ؤمنك  أصاًل، أو ل

ن؟ العقل مختقف، لل لك عقل العالم؟ فرق بين عقل وعقل، حينما نقكل العقل: ل، عقل م  

ا و ؤمن بمصههادر التشههر ع ومقر هلل، نً ا وباإلسههالم د عقل العالم معترب، عقل من  ؤمن باهلل رب  
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 ، لذا عققال  قبل أ   ناقش  كك   ما صائ  أو خ ه. خاضع هلل 

أنا بدخل بنقد السههههنة بالعقل، ل قبكل، ونال لك عققال  :اكنمشحححخلمع لاينمأقول

شرعي الذَ  نقد الن شرعية، لك مختقف، عققال ليس لك العقل ال  نقدلا بعقل آخر، صكص ال

 .رحمال اهلل ، لي التي  كرلا الشي  عبد الرحمن لذله نقد المتك

 عني؟ أ   كك   عند عقماء الحد  ، نقد المتن ما ا لذ  قضههههية مك كدة،  قدمعالرون

، تعرف أنال ليس  قكل:   ا كا  الحد   فيال سخافة مثاًل  -مثاًل -من  أة العقل،  ل عقة المتن

، لذا (ا لكا  حقيمً كا  اورر ر اًل لك نحد ًثا، سههخافة لكن بمنظكر ألل العقم، مثل حد  : 

 من أساسال.  نادس باإلم  ي  ق  ، ل  مكن أ     ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ال  قكلل

، المنار "دمتل  زمعا دأثمعاص  حممنمعاةي فمفعالناامعالن "ه  رحمال اهللابن القيم 

 لذ  صنعة ألل العقم. ثالحد   من مكضكعال، كان الذَ  كر قكاعد عدة ه رد  

العقل  -كقضههههية كقية-تن الحد   بالعقل، لكن عقل العالم، لذله نعم،  ناقشههههك  م

 العقل، وكذا العقل المتفاوت.  :متفاوت، ما ه عقل واحد، حينما  قكل النا 

كهها   عتمههد السههههتقراء، العقههل الغربي الحههد هه  بعههد الثكرة  وبامعاقححدأمعايقححلمعا 

يات صههههار عد الر اضهههه ية وب ناع ي   عقاًل  الصهههه لذااتجر ب حد، لكن  ، افرتق،  قل العقل وا ع

تال ،السههههتقرائي فير العقل التجر بي ه تقييم اومكر بال مة مجمقة، أَ و مة العقل كق ي كق

لصيانة  ؛فكضعكا عقم المن   طي ، المر عية العقل، :اليكنا  أدرككا المشكقة، قالكا عقل؟

 العقل من النحراف ه الحكم عقى اوشياء. 

ل  كك  أَ عقل، نقكل: ل، فيال خ كات معروفة  اء لضههههبن العقل كي  ع ممعالنطق

من ت ك رات،  الا اليكناين وما صار عقيحتى تصل  لى الحقيقة، العقل المن قي، أ ًض  ؛تفكر هبا

 أرس ك ومن معال فصار عقيأا ت ك رات أ ًضا، ناقشكا كثيرا من القضا ا ه كثير من  له. 

 :كبيرتا ، مدرسههة السههتقراء نولي لكن لما أتث أوروبا ه الثكرة الصههناعية، مدرسههتا 

مدرسة أرس ك ومدرسة أفالطك ( مدرسة أرس ك كا  فيأا الكنيسة ومن معأم و لى آخر ، 

  لى آخر .  .. نتج بالستقراء ،وكانكا عندلم الحقيقة ل تثبث عندلم  ل بالستقراء العقل
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، السههتقراء  قرب، لذا فقن كقال، السههتقراء ل  ع ينا حقائ  : اء العقم الحد  ، قال

أنث رأ ث ألف صهههكرة، ألف حالة، من الممكن أ   كك  ا لمكضهههك  فيال مقيك  حالة، لرم 

 ك كا  استقراءً حتى ل-فمن الممكن أ  لناك عشرة مال ين حالة؛ فل   الستقراء  ،تر  مقيك 

أ   صههههار  ا؛ فقذله ل  مكن زئي   اسههههتقراءً   كك  فلنال ل  عدو  ل أ  -، ول و كد لالكاماًل 

شرَ،  عتربونال القحقيقة عن طر   الستقراء الذَ كا  معتمدً   لك الكمال ه تار   العقل الب

 من أرس ك  لى قيام الثكرة الصناعية. 

بعد  له لما قامث الثكرة الصههناعية و اءت المباحثات الكثيرة ه الر اضههيات، ودخل 

 :ا لقعقل البشههرَ ولكا  د   د  عقم الر اضههيات، وفقسههفة الر اضههيات، دخقنا ه شههيء مأم 

 ، التجربة لي خير برلا ، لذا صحيح. "التجربة"

 لذله  رب لنا ت قع له كذا.

ا عقى الحقيقة، كيف تصههههل ه ككهنا مقياسههههً  إذنمعارجوب مععرلد امعاي ممعا دأث

ذله العقل الستقرائي ل، التجربة لل التي تكصل لقحقائ  وليس الستقراء، ب  ر  لحقيقة؟    

  كصهههل لقحقائ ،  قرب الشهههيء ولكن ل  صهههل لقحقائ ، الذَ  صهههل لقحقائ  التجربة، ل

 أو ليس بصحيح.  يحصح :التجربة لي التي تثبث له

بنفس - ل  مكن أ  تعمههل تجربههة واحههدة" اححذاححكمأقولمأأنيححححرححاأنمدمبيضمكالمحح :

 ، لذا صحيح."تصل  لى نتائج مختقفةمرتين و -المع يات

قل كيف  صههههل- رفدخقكا ه نكيف نع ثم مة؟(  -الع أا سههههقي لذ  نتيجت بة  أ  التجر

ل بد أ   كك  المعيار لك النقد، ليس  "نقد التجربة"فدخقكا ه مفأكم فقسهههفي  د د اسهههمال 

، النقد حتى نكقن به  "النقد"التسههههقيم بالتجربة، ل بد أ  تخضههههع التجربة دائما  لى عمقية 

 التجربة سقيمة. 

سفة ن ًضا  لى خالق  عادأن  مفعدخقث الفق العقمانية  أ  (، دخقث بالتجارب وصقتأم أ 

لي حل، والقيربالية لي حل بشرَ، لذله نقكل مسهلة العقل مض ربة، كقمة مض ربة، لكن 

نهها   تكقمك  ه الفيز ههاء  نههاقشههههك  ألههل الفيز ههاء  :عقههل ألههل التخصههههص نعم، نقكل
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يكا،  تكقمك  ه مسههههائل الكك  والر اضههههيات،  تكقمك  ه الميكانيكا  كقمأم ألل الميكان

الكم، وما أشههههبال  له، لذا عقل خاص، عقل والميتافيز قا   تكقم معأم أصههههحاب ميكانيكا 

أعقل النا  وأ كى  اأن :لكن  ه  عالم كنيسة  قكل ،العقل بشكل عام :عقمي خاص، ما نقكل

 ا ل  دخل لنا. النا  أر د أ  أناقش قكاعدكم ه ميكانيكا الكم؟ ما تدخقال فيال، العقل لذ

لذله تقسههيم العقل  لى عقكل، ومناسههبة كل عقل لقتخصههص الذَ  دخل فيال، لذا لك 

 .ن   القد م، المن   القد م انتأىالصحيح ولبد لال من ضابن، الضابن ليس لك الم

 -ألل البح - لذا شهههيء مأم، لبد لإلخكة  معالق معالسحححرادعدمبااللا  ممعاجدأد

بداد بالعقل البشههرَ، العقل البشههرَ ا    مار  ضههد  السههتبداد،  عتنك  بال، عالقة السههت

 ف! لذا ليس بصحيح. أنث متخق   ،ر و ل لسث بعاقلك  ف  كما ن   ر  ك  ف   :استبداد قكَ،  عني

ل بد أ  تحرتم مشاركة المتخصص أ ا كا ، ولذله نعم  عاذكاءمأيااكمدمكلمشاء 

مقيا  العقل و عقال لك الأثنى عقى   ل و زع نحرتم العقل، والشهههر عة عظمث العقل، واهلل

  العقل عقكل ليس شيًئا واحًدا. لكن ،لكثير من اومكر

م 

 

 

 

 


