
 
  



 
 

كنن  النن   ذا ومنن  ،احلةة    هةة  التنميةة  فل  أن ُيم  التنمينن   مصننحل  أن علنن  إذا ذلنن  يف ُيننم
 هن   علن  اإلنسنفن خلق م  الغفي   هو ال   األرض يف االستعمفر هو قرآين ملصحل    مرادف
 فيهننف يمشننفرانف   ينن غف وهنن  ،هلل االسننتعبفد هنن  اإلنسننفن خلننق منن  املحلقنن   الغفينن   ألن ؟!البسننيح  

ْنسَ  اجلِْ    َخَلْقتم  }َوَمف: تعفىل قفل امف  ؛اجل   من  الغفين   أمف ،[٥٦: ]النن ار   لِيَنْعبمدموِن{ ِإال   َواإْلِ
 املخلوقنف  من  غنهه  وال اجلن  فيهف يشفرانف ال واليت خفص ، األرض ه   عل  اإلنسفن خلق
ف{ َواْستَنْعمَرَام ْ  اأْلَْرضِ  ِم َ  أَْنَشَأام ْ  }هموَ : تعفىل قفل حيث ،األرض عمفرة فه   [٦١: ]هننود ِفيهنَ
فر ا وجعلكنن ": أ  د   وألجلهننف ؛(١)"فيهننف عممنن    هلنن  وسننخر ،والبدنينن   ال هنينن   ابلقننو  البشننر هللا أمننَ
 أحند هنو االسنتعمفر وهن ا والفضنف؛؛ األرض مقندرا  من  حتته  ومف فوقه  ومف حوهل  مف ال

 .[٣٠: ]البقرة َخِليَف  { اأْلَْرضِ  يف  َجفِعل   }ِإيّنِ : تعفىل قوله يف الوارد االستخالف مدلوال 
َتْخَل الْ  واجبنننف  ومننن   ويتبننن  ابحلنننق يقنننو  أن األرض مننن  علينننه  ممكنننِّ  ملنننف عمفرتنننه يف ممسنننْ

ف َ  ِإَن   َداومودم  } َ : تعننننفىل قننننفل امننننف  ؛حيفتننننه جواننننن  اننننل  يف تعننننفىل هللا سننننبيل  يف  َخِليفننننَ    َجَعْلنننننَ
ل  َ  اهْلََو  تَنت ِب ِ  َواَل  اِبحلَْقِّ  الن فسِ  َبْيَ  فَفْحكم ْ  اأْلَْرضِ  ِبيلِ  عنَ ْ  فَنيمضنِ لوونَ  الن ِ ي َ  ِإن   اَلل ِ  سنَ  عنَ ْ  َيضنِ
فِب{ يَنْو َ  َنسموا ِبَف َشِديد   َعَ اب   هَلم ْ  اَلل ِ  َسِبيلِ   إصنال  :هنو تعنفىل هللا وسنبيل .[٢٦: ]ص احلِْسنَ
دموا }َواَل : وجنننل عننن  قنننفل امنننف  ؛إفسنننفدهف وعننند  األرض هننن   دَ  اأْلَْرضِ  يف  تنمْفسنننِ اَلِحَهف بَنعنننْ  ِإصنننْ

ِنَي{ منِ َ  َقرِين    اَلل ِ  َرْحنَْتَ  ِإن   َوَطَمع ف َخْوف ف َواْدعمو م   ففلتنمين   هن ا وعلن  .[٥٦: ]األعننراف اْلممْحسنِ
، احلنننل هننن   والننندنيف، الننندي  قنننوا  وهبنننف وجنننل، عننن  هللا منننراد وهننن  اننن ل   تكنننون ال وايننن  فعنننال 
دم و  تَنْ مر ،األمنننن  وينتشننننر ،النننننفس عنننني م  يَرغننننَ  االقتصننننفدي   القننننوة وت دهننننر ،األرض خننننها  وتمسننننْ

 علنن  وتتقنند  ،خصننومهف علنن  وتسننتقو  ،ِبواردهننف الدولنن   فتسننتكف  ؟!والصنننفعي   والعسننكري  
 اخلمننس الكليننف ِ  حبفنن  الشننر  مقفصنند لتحقيننق تكننون مننف أنسنن  األجننوا؛ وتصننب  منففسننيهف،

  هف.وحتسينيِّ  هفوحفجيِّ  هفضروريِّ 

 

 (.٣٦٨/ ١٥الحرب  )تفسه  (١)



 قحعينن   نبوينن   قرآنينن   قيمنن   بننل ؛الننبع   يموِِهمنننف امننف  فليربالينن   مبنندأ   ليسننت احلننل هنن  ففلتنمينن  
 تعنفىل هللا سنبيل طفلبوهنف يغنفدر حني التنمين   أمف الدالل . قحعي ِ  نصوص   م  مستنبح   ،ال بو 
 علنن  واإلفسننفد غنن هل  نقنن   إىل -جواننن  يف اإلصننال  منننه  ظهننر وإن- تنميننته  منن ل فنن ن

 : جفنبي م  وذل  ،غهه  وعل  أنفسه 
 ختننفل  الننيت األمنن  أخنن  يف سنننته عنن  تعننفىل أخننرب حيننث قننََدرِ  ؛ جفننن  : األول اجلانةة   

 الكتنننفب مننن  ا نننهة  أدلننن   ذلننن  وعلننن  علينننه، هننن  ِبنننف واغتبنننفطه  فنننرحه  ذروة وقنننت يف سنننبيله
ف: اآلينن   هنن   املقننف  هنن ا يف منهننف يكفنن  ،والسننن   وا }فَنَلمنن  ف َنسننم َوابَ  َعلنَنْيِه ْ  فَنَتْحننَنف بنِنهِ  رمواذماننِّ  مننَ  أَبنننْ
  .[44: ]األنعف  ممْبِلسموَن{ هم ْ  فَِ َذا بَنْغَت    َأَخْ ََنهم ْ  أموتموا ِبَف َفرِحموا ِإَذا َحَت   َشْ ؛   املِّ 

ِي ؛  فجفنن  : اآلخة   اجلان  أما ف تندد  تعنفىل هللا قنفنون خمفلفن   إن   إذ َاسنْ  وضن  إىل حتمن 
ف اإلصننال  معننه ينقلنن  النن   األمننر مواضننعهف؛ غننه يف األشننيف؛ : ، قننفل تعننفىلإفسننفد إىل حتمنن 
َف قَفلموا اأْلَْرضِ  يف  تنمْفِسدموا اَل  هَلم ْ  ِقيلَ  }َوِإَذا دمونَ  هم م  ِإَّن م ْ  َأاَل  ممْصِلحمونَ  ََنْ م  ِإَّن   اَل  َوَلكنِ ْ  اْلممْفسنِ

عمرموَن{ ه   الغننننري الواقنننن  علنننن  لنننن ذ وتن يننننل .[١٢، ١١: ]البقننننرة َيشننننْ  واقعهنننن  تتبنننن  ملنننن  اجنننند   َيسننننِ
 خححهنن  هبننف فوتعيننَ  تت سنن  اجلننفنبي هنن ي  يف مشننكال   أن واينن  ،واالقتصننفد  االجتمننفع 
 اإلصالحي .
 العنفم وصنل اليت وه  التنمي ، ه  الليربالي   أن احلدي    الفلسفف  طغيفن يف البع   يتوه 

 فحقننن   افننننت  رباليننن  اللي إن: أقنننول وأمفنننن    والرقننن . والتقننند  والتقنيننن   العلننن  مننن  إلينننه وصنننل ملنننف هبنننف
 وقننفنوين، وزراعنن  وتقنني صنننفع  تقنند  جواننن  منن  اليننو  العننفم يعيشننه مننف لكننل األول السننب 
ْو َ  عننفم يعيشننه منننف اننل  يف السننب  انن ل   وهنن   وِقَيمنننِ  وأخالقنن  دينني فسننفد جوانننن  منن  اْلينننَ

 وبيئ . واجتمفع 
 ؛األمول الليربالينن   رواد منن  وأضننراهبمف وديكننفر  بيكننون فرانسننيس لننوال أنننه منندر    يشنن و  فننال

ف  والفلننن  والحننن  التكنولوجينننف علنننو  يف التقننند  مننن  علينننه حصنننلت منننف علننن  أوراب حصنننلت َلمنننَ
 وبني بيننه حفلنت والنيت ،الصنم ف؛ الكنيس   بتعفلي  ُممَفَصر ا افن  األوري العقل أن وذل  ؛وغههف

 ال قنوب خنالل من  إال ،به حييط مف ال  إىل النظر وبي بينه حفل استعبفد ا واستعبدته التفكه،
 مننن  العقننل بتحريننر طننفلبوا األمول الليربالينني لكننن  والكرادلنن ؛ والقسفوسنن   اآلاب؛ لننه يتيحهننف الننيت



 مننف إىل ينظننرون واؤ بنند عننندهف الكهننن ، تفسننها  منن  املقنندس اتننفهب   وحتريننر الكهنننو  اتبننو 
 نتنفئ  علن  وأقنفموا ،والفي  ؛ الكيميف؛ مغفليق هل  ففنفتحت متسفئل، َنقد علم  ّ  بعقل حوهل 
  حيفتنف. خفلحت اليت املخرتعف  م  اليو  نعفيشه مف أنت  ال   اهلفئل العلم  البنف؛ ذل 

َ   وايننن  تلننن ؟ الليرباليننن   نشنننأ  ايننن   : هنةةةا السةةة ال لكةةة   ينفنننت  أن الغنننري للعقنننل تسننن
 امنننف  أسنننبفب ودون فجنننأة اسنننتيق  األوري العقنننل أبن القنننول إن احلضنننفرة؟ هننن   ويبننني فجنننأة
نعه النهضنن   منندرخ   ننرأا حيننمَفول  األوري التننفري  أصننول" اتفبننه  يف فيشننر ههبننر  أم ننفل منن  صننم

 أا نر قبل وقوني   وإسبفرط   أبثينف النهض   ه   ربط حيفولون فه  للسوخري ، م ه   أَلمر "احلديث
 مث املنندة، تلنن  اننل  اسننتغرقت طويلنن    نومنن    جمننرد هننو حصننل النن   أن لي عمننوا عننف ؛ ألفنن  منن 

 هكنننن ا النهننننوض، يعننننفود مث القنننندم اليننننوَنين تراثننننه إىل ليلتفننننت فجننننأة األوري العقننننل اسننننتيق 
ا يهملننننون األوربينننني املنننندرخي إن ببسننننفط ! يوالْ  يقظننننته  يف الننننرئيس السننننب  عمنننند   األول َمعننننِ

 الصنليبي ؛ احلنروب عنرب أانرب وبشنكل ،لألنندلس واراجلنِ  عرب ابملسلمي التأثر وهو ،الستففد  
 أمنفمه  ليجندوا ُمنفربي؛ اجلهلن   ينياألمِّ  من  اآلالف مئف  منه  ومصر الشف  إىل خرج حيث
 وشنعواب   ،واملختنربا  واملصنحف  واملستشنفيف  واملكتبنف  ابملندارس عنفمرة مرتبن   مرصنوف   مدَن  
 القينننفدة لتتحنننول االنتقنننفل رحلننن   بننندأ  هننننف  ومننن  وتعفملهنننف؛ أخالقهنننف يف راقيننن   افتبننن    قفرئننن  

 ال فلننث القننرن منن  الليربالينن   ظهننور إرهفصننف  بنندأ  حيننث الغننرب؛ إىل املسننلمي منن  احلضننفري  
 هبنن  بنندأ النن ي  األوربينني أوائننل منن  هننو ( ١٢١4:  ) بيكننون روجننر ويعنند ،املننيالد  عشننر

 الكنيس . عل  الكفمل التمرد إعالن َنو التدري 
 آرا؛ إن إذ لألوربينني؛ فكرينن   ضننرورة عشننر اخلننفمس القننرن يف وقتهننف يف الليربالينن   أصننبحت

جلنن ، افنننت  واحليننفة والكننون العلنن  يف الكنيسنن   كنن  وال خمم  منن  التفكننه رحفبنن   اسننتففد لعقننل ُيم
 دةالسنفئ املعلومنف  عن  القداسن   نفن  فكرة افنت  عندهف. يتوق  أن اجملفورة املسلم   الشعوب

 عنننند والشننن  بيكنننون عنننند االسنننتقرا؛ وفكنننرة ،ديكنننفر  ورينينننه بيكنننون فرانسنننيس تبنفهنننف والنننيت
 ابلعلن  للبند؛ مدخال   وافنَتف املسلمي، عند الكال  عل  م  واض  بشكل مستففدتي ديكفر 
 .املسننلمي واألطبننف؛ والكيميننفئيي والفلكينني الفينن  ئيي منن  مسننتففد اآلخننر هننو النن   التجننريي

 الكنيسننن   تفسنننها  تعتمننند بقينننت لنننو أوراب ألن ألوراب؛ ضنننرورة بننندايتهف يف الليرباليننن   افننننت  لقننند
 الندي  إىل الكنيسن   آاب؛ بعن   أدخلهف اليت أرسحو فلسف   م  والقليل واجلديد القدم للعهدي 



ِفَيت مث النصننراين   تقتننل اليننو  حننَت السننتمر  ذلنن  تعتمنند أوراب بقيننت لننو القداسنن م، عليهننف أمضننْ
رتِ  ال  جفليليو.و  نيكوس اوبر  م  فعلوا امف  لتوب  اب تمل مه أو ،وممكتش  خمم

 يف األخحننف؛ تصننحي  عننند األوربينن   الليربالينن   تقنن  م أعقبننه ومننف عشننر اخلننفمس القننرن بعنند
 جننف؛ ومنن  عفصننر  منن  اننل  علنن  منندثرة الننديكفري الشنن  نظرينن   اسننتمر  بننل ،النصننراني   الد ننن  
 املعفمنننننل ليتجنننننفوز النظريننننن   هنننن   طوفنننننفن وفنننننفر ،ابلكليننننن   النننندي  إلنكنننننفر بوابننننن   افننننننتو  ،بعنننند 

 اإللننه جحنند فننت  ،األخالقيننف  حننَت يننف هلاإل منن  البشننر  العقننل حرانن   اننل  ويغمننر ،واألفننال 
 الواقنننن  إىل الشنننن  نظرينننن   يف االسننننتغرا  هنننن ا أد  حننننَت ابآلداب، والعبننننث األخننننال  وإنكننننفر

عهف أن امننف  ؛ابالنقننراض بكفملننه األوري للجنننس دواملهنندِّ  اآلن احلفصننل االجتمننفع   مشننل تَنَوسننو
 منن  القننرون عشنرا  آد  ابنن  منن  عنف  النن   الحبيعنن  االقتصنفد انقننراض إىل فننأد  ،االقتصنفد
 أديتنف ومنف وظنفهرة، خفي   عيوب م  فيهمف مف بكل والشيوعي   الرأمسفلي   مكفنه وحلت ،السني
 واحلينفة البيئن   علن  حتصن  ال ومففسند إابدة وحنروب اسنتعمفر ا أنتجنت مضنفر م  إليه وتدد ن
 .واالقتصفد  والبيئ  اخلِلق  وازنوالت الفحري  
 نشنهد  الن   األوري للتقند  القنو  احملنر  هن  املسنلمون انفن  إذا : األهم الس ال أييت مث
 وغههننف والقحننفر والحننفئرة السننيفرة يصنننعوا م وملننفذا ؟!املسننلمون يتقنند  م فلمننفذا أشننكفله، جبمينن 
 .بتفصيل مث إبجيفز، إ   أعحي  اجلواب! اآلن؟ حيفتنف لتمَسهِّ  اليت املخرتعف  م 

 نننن   اال هنننو التقننني التقننند  ذلننن  وبننني بيننننه  حنننفل الننن   نفننن  : املختصةةة   اجلةةة ا إمةةةا 
 فوري نن   خحننأ نفسننه غننربال يعتننرب الننيت األمنن   تلنن  ،اليننوَنن ومنننه  ،األخننر  األمنن  َنننو احلضننفر 
 .هلف حضفر   
 جنننف؛ا وسنننل  علينننه هللا صنننل  رسنننوله وسنننن   تعنننفىل هللا اتنننفب  ن فننن  : ابلتفصةةةي  اجلةةة ا  أمةةةا
 حيفتنننه تضنننبط بتعنننفلي  وقَني دتنننه ،هلل األرض هننن   يف اإلنسنننفن اسنننتعبفد جعلنننت ،عظيمننن   بتعنننفلي 
 فيمننف والتفكننر العلنن  يف رحبنن ف جمننفال   لننه فتحننت هنن ا منن  لكنهننف وليلتننه، يومننه يف تعفمالتننه ومجينن 
 أن  ُيكن  ال ذلن  وانل واستكشنففه. ذلن  انل  يف والبحنث ،أنفسنه  ويف حنوهل  منِ  هللا خلق
 بعضنهف، أو اخلمنس حبواسنه اإلنسنفن يدرانه منف هنو الشنهفدة وعنفم ،الشنهفدة عفمَ  يف إال يتسَ



سننننو  أو يبصننننر  أو يسننننمعه أو اإلنسننننفن يننننرا  فيمننننف مبفشننننرة ذلنننن  أاننننفن سننننوا؛  أ  يشننننموه، أو هحيم
 .وخمربي   جمهري   بوسفئط إال تمسم  وال تمر  ال اليت الدقيق   افلكفئنف   بوسفئط
 إحسفسنه ُيكن  ال منف أو وعنوام، خملوقنف  من  السمف؛ فو  افن  مف وهو- الغي  عفمَ  أمف

 وأمننرَ  ،تتبوعننه عنن  الكننرم القننرآن َّننن  قنندف -الننوح  سننو  طريننق ملعرفتننه لننيس ومننف مشننفهدته أو
 ِبهِ  َل َ  لَْيسَ  َمف تَنْق م  }َواَل : عنه وسل  عليه هللا صل  ورسوله سبحفنه هللا ُيرب ملف فيه ابلتسلي 

{ َعْنهم  َافنَ   أمولَِئ َ  املو   َواْلفمَدادَ  َواْلَبَصرَ  الس ْم َ  ِإن   ِعْل     اإلنسنفن حبنث فن ذا .[٣٦: ]اإلسرا؛ َمْسئموال 
 حولننننه، مننننِ  وابلكننننون بنفسننننه معرفنننن   ت ينننند  نتننننفئ  إىل وصننننل الشننننهفدة عننننفم يف وتنننندبر وتفكننننر

 وأفضننل، أيسننر حيفتننه جيعننل مننف ُيننرت  أن األشننيف؛ خصننفئ   معرفنن   منن  إليننه يصننل ِبننف فيسننتحي 
ه  عنننفم يف لدينننه موجنننودة احلقنننفئق إىل الوصنننول أدوا  ألن وأنفننن ؛ وأقنننو  أشننند للكنننون وعمراننننَ
 البحنث ي يند  فنال الغين  عنفم أمنف ؛آال  من  عنهنف انب نق ومنف اخلمنس اساحلنو  وهن  ،الشهفدة

ف؛ واضنننحرااب   وتشنننتنوت ف عننننف؛   إال فينننه  الوصنننول مننن  ننننهمتكِّ  أداة أ    ُيلننن  ال اإلنسنننفن ألن واختالفننن 
 علن  للتعنرف الوحيندة ففلوسنيل   ؛اتفبنه  يف تعنفىل هللا علينه نن   مف سو  العفم ه ا يف للحقيق  

 .غه ال الشرعي   النصوص ه  الغي  عفم
 الشننهفدة عنفم علنن  العلمن  البحننث يف االقتصنفر وهن  احلقيقنن ، هبن   املسننلمون عمنل وقند
 لإلسنننال  السنننلف  الفهننن  سنننيفدة طيلننن   الغيننن ، بعنننفم يتعلنننق فيمنننف تعنننفىل هلل والتسنننلي  ،وحسننن 

ف احلقبننن   وهننن  ؛األمَول األربعننن   القنننرون يف ذلننن و   التنننفري  يف الننننفهبي ابنننفر  فيهنننف ظهنننر النننيت ذا نننم
 العلمننن  اجلنننو وانننفن ،والعمنننفرة واهلندسننن   والر ضنننيف  لننن والف والصننننفع   الحننن  يف اإلسنننالم 
 مننن  علينننه  نننيم  ومنننف اخلالفننن   حفضنننرة يف لسنننيفدة فكنننر    ُيضننن  العصنننور تلننن  يف والسيفسننن 
 عهننند وأوائنننل املنننأمون عهننند آخنننر بننني منننف القصنننهة احلقبننن   ابسنننت نف؛ ،السنننلف  للمننننه  األمصنننفر
 ال الشنننهفدة عننفم يف العلمنن  البحننث ينن  حمر  وافنننت سنننن ؛ عشننرة بضنن  تتجننفوز ال والننيت الواثننق
 هندال؛ م  اآلفف  يف أمسفؤه  طفر  م  معظ  إن ،نع  .سيفس  قرار وال شرعي   فتو  يعيقهف

 وابنن  والبننهوين حيننفن بنن  فبروجنن  افلكننند   واعتقننفده ؛ السننل  منننه  علنن  يكونننوا م البننفح ي
 وغنننن ارة ظهننننوره  عنننن  املسنننندول   هنننن  عفشننننوهف الننننيت العلمنننن  البحننننث حرينننن   أجننننوا؛ لكنننن  ،سننننينف

 أحبفثننه يف هنندال؛ منن  أ  ّ  علنن  الشننريع   علمننف؛ منن  أحنند -أعلنن  فيمننف- يعننرتض فلنن  إنتننفجه ،
 ورا؛ ِبننف يتعلننق فيمننف آرائهنن  يف بعضننه  علنن  اعرتضننوا وإَّنننف والر ضنني ؛ والحبينن   الفلكينن   وأعمفلننه



 عنننفم يف يتكلمنننون وأضنننراهبمف فنسننني وابننن  البنننهوين انننفن  فحينمنننف ،الغيننن  عنننفم يف: أ  الحبيعننن ،
 اننفنوا  وحنني ،أتتننيه  واالعرتاضننف  الننردود افنننت  فيننه البحننث وا أد ُيلكننون ال النن   الغينن 
 تع ر. دون متش  العلمي   طرقه  افنت  والر ضيف  والح  الفي  ؛ يف يبح ون

 نتنفئ  أمنف ؛ابلضنرورة خالفنه الندي  من  املعلنو  الشنر  من  للقحعن  خمفلفن   آرا؛ واملفورائيف 
ا تكنن  فلنن  النصننوص قحعنن  منن  يتعننفرض ال فيمننف أحبننفثه   أتليننن  أو معهنن  خصننوم   ُمننل أبنند 
  معه . اتفف  ُمل تك  م لو حَت ضده 

 ال :ُمورهنننف علننن  تننندور األرض انننون  يف البنننهوين الرحينننفن أي رأ  ذلننن  علننن  م نننفل وخنننه
ا -لنفس  املعرف   عد  وأنس - أعرف  افن  بل نشر ؛ وبي بينه حفل أو القول هب ا اف ر   أحد 
 شنأن وإعنال؛ التندي  راين   برف  معروف سيِّ  بالط وهو الغ نو  البالط م  املقربي م  البهوين
 ملننننه  املننننفوئي هننندال؛ أم نننفل فنننربوز األحنننوال انننل  وعلننن  هللا. سنننبيل يف واجلهنننفد الننندي  علمنننف؛
 هننو إَّنننف السننلف  املنننه  إىل مننيال   أشنند علمنن  جننو يف التجريبينن   بعلننومه  االعتقننفد يف السننل 
 ولننو حننَت ،التجريبينن   األحبننف  هنن   مل ننل العلمننف؛ رمهننفينمَوفِّ  اننفن  الننيت العلمينن   للحرينن   ةننَنهِّ  شننهفدة
  ملنهجه . منفوئي أيد  عل  أتت

، األخنهة افننت  ورِبنف- الفلسنف   بتهمن   قتنل حفدثن   أول أن : إلية  االلتفةا  ينبغة  والذي
ف ثبتننت إن  جلبننت الننيت املوحنندي  دولنن   ينند علنن  افنننت  -ت بننت م أَّنننف علمنن  وحسنن  ،اترُيينن 

 .تبعه  وم  األشفعرة لد  ابلعقالني   العريض   الدعفو  م  املغرب؛ إىل األشعر  امل ه 
 يف األول األربعنن   القننرون يف املسننلمي لنند  تقنندمت قنند التقنينن   العلننو  َّنضنن   افنننت  فنن ذا
 فمننف ،السننلف  للمنننه  ينن  املتبنِّ  وللنندول  السننلف العقنند  للتوجننه فيهننف اهليمننن   افنننت  الننيت الننبالد
 النهض ؟ ه   توقفت واي  ؟حد  ال  

، إمجفال   التسفؤل ه ا عل  اجلواب وسأسو    التفصيل. م  بش ؛ مثم   أوال 
 عننننفم يف والبحننننث ابلتفكننننر القفضنننن  تعننننفىل هللا أمننننر خمفلفنننن   هننننو ففلسننننب  : اإلمجةةةةال أمةةةةا
 بنه هللا أمنر مف عكس يف البحث أمر تعفظ  حيث الغي ، عفم يف تعفىل هلل والتسلي  ،الشهفدة

 الشهفدة. عفم يف البحث وَضعم َ  األذايف؛، أوسفطَ  وسفد ،الغي  عفم وهو



 واؤ وبند مبكنر، وقنت يف الشنبفب من  طوائن  اليوَننين   ابلفلسنف   افتنن فقند : التفصةي  أما
 وفرضيف  الحبيع ، ورا؛ مف وفرضيف  الحبيع ، نظر  : منهف افن  اليت  قضف هف يف اخلوض يف
   املعرف . عل 

ف اوننه  من  نقلنو  حينث فيه قواومفِّ  فقد األول القس  فأمف  عن  التحبينق حين  إىل نظرين   علومن 
ِرف منننف طرينننق ف ذانننر م  ملنننف موافنننق وهنننو التجنننريي، ابلعلننن  بعننند فيمنننف عنننم  القنننرآين األمنننر أبننننه آنفننن 

  الشهفدة. عفم يف ابلبحث
 العلنن  وهننو األهنن  اجلفننن  علنن  طننف    وغننه ضننعيف ف فيننه حبنن ه  بنندأ فقنند وال فلننث ال ننفين وأمننف
 النقنف  حين  م  وخرج ،الحبيع   ورا؛ ِبف االهتمف  تحور حي جف؛  املشكل   أن إال التجريي،
ِت  احملننن   العقلننن  الفلسنننف   فتصنننب  ،اإلسنننالم  الشنننر  إىل الكنننال  علننن  طرينننق عننن  إدخفلنننه لِينننَ

 بننندأ هننننف األشنننعري . بعنننده  ومننن  املعت لننن   يننند علننن  وذلننن  الننندي ، مننن  جننن ؛ ا الفالسنننف   أقنننوال
 بعنن   األاننويي وتومننف أوغسننحي القننديس أدخننل فكمننف التجننريي، الِعلنن  عنن  والبعنند االَننندار
 إىل ورومفنيننن   وبراِهيننن   يوَننيننن   مفنننفهي َ  إدخنننفلم  مت النصنننراين، الننندي  يف اليوَننيننن   الفلسنننفي   اآلرا؛

 ابلصننفف ، اإللننه اتصننفف انفنن   احلقيقنن ؛ والنندي  التوحينند هنن  اآلرا؛ تلنن  أن   وَزعننْ  اإلسننال ،
 استشنرس والنيت املفورائين   العقفئند من  ذلن  وغنه ابجلرب، والقول البشر إىل األفعفل خلق ونسب  
  متففوت . بدرجف  النصوص دالال  يف إقحفمهف أجل م  واألشفعرة ريدي  املفت مث املعت ل  

 القضنف  تلن  يف اخلنوض لكون ؛األول األربع   القرون يف ا ه ا  مدثر ا يك  م االَنراف ه ا
 مننه  اجملنفل ه ا يف دخلوا وَم  ابه؛  بشكل فيه ينخرطوا م الشريع   علمف؛ أن امف  خنبو    ظل  
) :  هللا رْحنه البنفقالين بكنر انأي  سقحف   م  واعتمربَ  اجل ئي ، ه   يف انتقفص موض  بقوا

 واملوحنندي  املشننر  يف السننالجق   ينند علنن  سيفسنني ف األشننفعرة منن ه  فننرض بعنند أمننف .هننن(4٠٣
 الشننهفدة، عننفم يف العلمنن  البحننث علنن  ع  شننجِّ امل األجننوا؛ ذهننفب ابلفعننل بنندأ فقنند املغننرب يف

 ألسننبفب وذلنن  والصنننفع ، والفلنن  والكيميننف؛ الفينن  ؛ علننو  يف التوقنن  بداينن   عصننر حبننق وهننو
 عننننفم أحبننننف  عنننن  أهلننننفه  حننننَت ابننننه  بشننننكل اجلنننندل هبنننن ا األمنننن   أذايننننف؛ انشننننغفل: منهننننف عنننندة

 -الكنننال  أهننلو  األشننفعرة عظمننف؛ منن  واننفن- هللا رْحنننه الغنن اي حفمنند أاب جعننل ممننف ؛الشننهفدة
 من  اثر ومنف والتجرب ، والعيفن املشفهدة: به اخللق تضرر عل  والدليل": الكال  عل  ع  يقول
 رضنن  الصننحفب   منن  األول العصننر َّننن  منن  ،الكننال  صنننفع   وفشننت املتكلمننون، نبنن  مننن  الشننر



 أبمجعه  والصحفب   وسل  عليه هللا صل  الرسول أن أيض ف عليه ويدل ذل . م ل ع  عنه  هللا
 ،ذلنن  عنن  منننه  لعجنن  ال ،وتنندقيقف   تقسننيمف   يف املتكلمنني مسننل  احملفجنن   يف سننلكوا مننف
ف األدلنن   حتريننر يف وخلفضننوا فيننه، ألطنبننوا َنفنن  ذلنن  أن علمننوا فلننو  يف خوضننه  علنن  ي ينند خوضنن 

ف وقنننفل ،(٢)"الفنننرائ   مسنننفئل  ُمفجننن   إىل ُمتنننفجي انننفنوا  عننننه  هللا رضننن  الصنننحفب   إن": أيضننن 
 شنيئ ف، القنرآن أدلن   علن  زادوا فمنف وسنل ، علينه هللا صل  ُممد نبوة إثبف  يف والنصفر  اليهود
 أبن لعلمهنن  ذلنن  اننل  املقنندمف . وترتينن  العقلينن   املقننفييس وضنن  يف اللجننفج ظهننر رابننوا ومننف
 فمف ،والسنفن السي  إال يقنعه ال القرآن أدل   يقنعه ال وم  التشوي ، ومنب  الفن م فر ذل 
 .(٣)"بيفن هللا بيفن بعد

 أن: التقنينن   علننو  عنن  التوقنن  أسننبفب منن  اننفن  الكننال  يف االنغمننفس ناننو   أسننبفب ومنن 
 ابننهة  منففنن  افنننت  العبننفدة توحينند وعنن  والقنندر القضننف؛ وعنن  تعننفىل هللا عنن  الكالمينن   األفكننفر
 من  وسنداهل  امليتني وتعظني  اخلنرايف والتصنوف البنفطي والفكنر واالحتنفد احللنول م ه  لدخول
 واالحتننفد، احللننول إثبننف  منننه لنن   وجننل عنن  اخلننفلق عنن  الصننفف  بنفنن  فننفلقول تعننفىل؛ هللا دون

  ننت األلوهين   بتوحيند العنفين   وضنع  ،والدروشن   والتنبلن   اخلمنول تشري  عنه نت  ابجلرب والقول
  به. واالستغفث   تعفىل هللا غه دعف؛ تشري  عنه

 م واملتننننأخري  املتوسنننحي األشنننفعرة مننن  العلننن  أهنننل وابنننفر األولننني األشنننفعرة أن مننن  هننن ا
 .النفس بي تسربت اليت البد  ه   م  ا ه ا  يقرون يكونوا

 أثنر  لنه افن  األشعر  امل ه  يف ودخوهلف الفلسفي   األقوال تل  أن فيه أش  ال ممف لك ْ 
 صنول   هلن  انفن  الن ي  البنفطنيي أن امنف  ابتندا؛ ؛ إقرارهنف يف يكن  م وإن اخلرافنف  تلن  مترينر يف
   الفلسننننف أتبننننف  منننن  واألفلننننوطينيي ابلننننرواقيي ارتبننننفط هلنننن  اننننفن  والسننننفدس اخلننننفمس القننننرني يف

 العننننفم علنننن  اخلرافنننن   أطبقننننت حننننَت يتفننننفق  الوضنننن  هنننن ا وظننننل ،القدُينننن   واإلسننننكندري   اليوَننينننن  
ا مالئم ف اجلو يك  وم اله،  اإلسالم    تقني . علمي   لنهض   األحوال تل  يف أبد 

 

 (.٨٢-٨١ص: ) إجلف  العوا  ع  عل  الكال  (٢)
 (.9٠-٨9ص: ) إجلف  العوا  ع  عل  الكال  (٣)



 املننننن اه  بعننننن   إىل أفكفرهنننننف بعننننن   ودخنننننول األوربيننننن   اليوَننيننننن   ابلفلسنننننف   ففالنبهنننننفرا إذ  
 املسنلمي أن ولنو معني؛ حند عنند اإلسنالمي   العلمين   املنجن ا  توقن  يف سنبب ف انفن  اإلسالمي  
 الينوَنن عنند الحبيع   علو  تحوير يف واستمروا اليوَنني   الغيبي   البحو  أفكفر م  مبكر ا ختلصوا
 عنننفم يف البحنننث علننن  جهنننوده  تقتصنننر حبينننث إلينننه هللا ينننوفقه  منننف وابتكنننفر والصنننينيي واهلننننود
ِعد التقند  من  ملراحنل وصنلوا لكنفنوا الشهفدة  الغنرب؛ صنن  ممنف أبا نر انفن  ورِبنف اإلنسنفني ، تمسنْ

 للكتنننفب عننننه  هللا رضننن  السنننل  فهننن  إىل الرجنننو  إال ذلننن  مننن  املسنننلمي   لنننيمخلِّ  يكننن  وم
 هللا رْحنه تيمين   ابن  قنف  وقند ؛واحلينفة والكون الدي  ع  منهمف ةاملأخوذ تصورا   وإىل ،والسن  
 فتعننود هلننف، وجننل عنن  هللا أراد امننف  النندنيف احليننفة تسننتقي  أن يف رغبنن   التصننحيحي   حبراتننه تعننفىل
 وجننل؛ عنن  هلل خننفل    صننحي    اسننتعبفد   ظننل يف اإلصننالح  مسننفرهف إىل األرض عمننفرة مهمنن  
 انفن  اجملتمن  علن  أثرهنف امتنداد أن إال ه ا، يومنف حَت العلم  أثرهف بق  وإن احلرا   ه   لك 

؛ مكنننفَن   ُمننندود ا  واملتصنننوف   العقالنيننن   يننند عون الننن ي  األشنننفعرة اسنننتعدا؛ بسنننب  وذلننن  وزمنننفَن 
 ومننف فهمننه، يف السننل  ومنننه  للننوح  الرجننو  منن  إليننه دعننف ومننف تيمينن   ابنن  علنن  احلنن  منند ع 
 املسننلمون فعننفد ،األمنن   لفقننه  رِّ احملننَ  االجتهننفد بعننث وإىل اخلرافنن   منن  العقننل حتريننر منن  إليننه دعننف
 فنتاملِّ   فيمنف األمن   رانود يف زاد ذلن  وانل املعتقد، واَنراف الفقه ومجود اخلراف   ظلم   إىل بعد 
 عننندة وبننند  الشنننهفدة. عنننفم يف البحنننث جفنننن  يف فيهنننف واالسنننتخالف األرض عمنننفرة مننن  بنننه

 يننت  البننوار  تلنن  لكنن  ،السننل  ملنننه  ابلعننودة إال يكننون ال النن   اإلسننالم  لإلحيننف؛ بننوار 
ل منن  إطففؤهننف  عبنند بنن  ُممنند اجملنندد اإلمننف  جننف؛ حننَت ،الظننال  يف العنني  منن  املسننتفيدي  ِقبننَ
 يعيشنه منف مثفرهنف من  فكنفن ،بلوغهنف ملند  ع  املوسنِّ  هلنف احلفمي   ابلدول   دعوته واقرتنت ،الوهفب
 فكر . تنوير م  اليو  اإلسالم  العفم

 أن ويدسننفي ؛فج ئينن   أو فالينن    اإلسننال  منن  تتنننفق   ال الليربالينن   ناننو   عنن  الننبع   يتحنند 
 ولعنل الكبنه. النوه  هنو فج ئين   أو فالين    اندي   اإلسنال  من  تتوافق الي  الليرب  أبن القول إن: أقول
 من  التحنرر هن  الليربالين   أن ه تنوِهو  هنو إَّننف القنول هن ا م نل يقولنوا ألن الحيبي بع   حدا مف

 قلتم  امف  وه ا واإلالهوس، الكهنو  م  ابلتخل   أوراب يف يسمونه ومف الدي  رجفل سلح  
 قبنننور وسننندن   الحنننر  ملشنننفي  الننندي  ابسننن  ال اتيننن   السنننلح   مننن  الننننفس ختلننني   ألن ابنننه؛  وهننن 

 منن  العبننفد إبخننراج اإلسننال  دعننوة جنندد النن   السننلف  املنننه  بننه جننف؛ مننف هننو هنن ا الصننفحلي



 أبن العبنفد أيمنر السلف  املنه  جدد  ال   احلق ففإلسال  العبفد؛ رب عبفدة إىل العبفد عبفدة
 علمنننف؛ أمنننف وسنننن ؛ اتنننفب  مننن  الشنننرع  النننن   يف مم لننن   تعنننفىل هلل إال سنننلح   علنننيه  تكنننون ال

 نصننوص منن  حيملونننه مننف منند  يفرضننهف مكفننن   هلنن  وإَّنننف أحنند علنن  سننلح   هلنن  فلننيس الشننريع  
 تلننن  درجننن   ملعرفننن   احملننندثي وأقنننوال احلنننديث فننننون يف علميننن   أدوا  مننن  ُيلكوننننه ومنننف شنننرعي  

 تلنننن  لفهنننن  الفقننننه وأصننننول اللغنننن   فنننننون منننن  يتقنونننننه ومننننف والضننننع ، الصننننح   منننن  النصننننوص
 علنن  وقنندر   عليهننف، النصننوص وتن يننل احلفدثنن   النننوازل لفهنن  َمَلكننَ  الْ  منن  رمزِقننمو  ومننف النصننوص،
 األحكننف  لتن يننل املنننفظرة العلننل وإجيننفد املسننتجدا  ودراسنن   املنصوصنن   األحكننف  علننل اسننتنبفط
  عليهف.
 بقندر مكنفنته  واألطبنف؛ املهندسنون أيخ  امف  اجملتم ، يف مكفنته  العلمف؛ أيخ  هنف م 

 شننرط ف الشننريع   لعلمننف؛ أن بينند هلنن ؛ النننفس حفجنن   ومنند  اختصفصننه  يف علنن  منن  حيملونننه مننف
عم َ  ختلنن  فنن ن ،فننيه  يوجنند أن ينبغنن   والننور  التقننو  وهننو أال علمهنن ؛ عظنن  ولننو قنندرمه  ضننَ

 ابألخننال  والتمسنن  املننرو؛ا  وخننوار  املعفصنن  واجتنننفب الحفعننف  منن  م ينند علنن  احلننفمالن
َقطَ  ذلنن  منن  خننال ذاإ الشننريع   فعننفم اجملننفال ؛ شننَت ويف النننفس سننفئر منن  الحيبننف   مكفنتننه َأسننْ

ه ال ملن  دينهنف أمنر دم تنمَقلنِّ  ال الننفس أن وذلن  وعلمنه، فهمنه اتسن  لنو حَت  فن ن نفسنه؛ يف يمِقيمنم
 عليهنف سنلح   مكفنتنه من  واختن   ،تلقفئهنف من  لرهبنف مم ِعنن  الْ  القلنوب له دانت منه ذل  ص 
ال   فنرتا  واسنتدراج ف، لنه هللا من  ابنتال؛   ويَنعنمدوهف منهنف ويتنرب  يريندهف ال بل هو؛ يحلبهف م  من  وجنِ

 ابألتبنف  يفنر  حني أمنف إليهنف. الرانون أو هبنف االغرتار م  نفسه عل  خفشي ف ،عليه النفس إقبفل
 لنه حنفمال   تكنون وقند هلل، نيتنه خلنوص مهنددا  من  فهن ا ،مننه  االسنتك فر يف اجلهند ويب ل
 للمأل يظهر ممف وذل  ربه؛ أمر اتبف  عل  حرصه م  أا ر عنه يرضيه  ومف رغبف   اتبف  عل 
 واالنصنيف  لنه االنقينفد يضنع  حنَت نفسنه يدر  م إن يلبث ول  إخففئه، إىل العبد سع  وإن
 : األول قفل وامف لرأيه،

 تمعل ِ  النفس  عل  ختف  خفهلف وإن   خليق    م   امرئ عند تك  ومهمف
  إذ ا؟ الليربالي   فمف الكت فب؛ م  ا ه  يتوِهه مف ه  ليست الليربالي   أن فبمف

 املدرخننون ويسننميهف أسننلفنف، امننف  األوربينن   النهضنن   محننفل  يف ظهننر  الليربالينن   أن : اجلةة ا 
 املقدس، وللكتفب للدي  الكنيس   بتفسها  االلت ا  عد  تعي وافنت ابلتنوير، األوري للفكر



كن  ال ا نه ا  أمد  يحمل م ال   التفسه هب ا وه   لندينف يوجند ال ألننه وذلن  لننف؛ َتصنل  أن ُيم
ر إَّننف الشنرعي   النصنوص بنل ابلعلمف؛، خفص والسن   للكتفب تفسه  وبداللن   اترة ببعضنهف تمفسن 
 ال مبتنند  أو ابطنني تفسننه فهننو األمننري  هنن ي  التفسننه خننفل  وإذا أخننر ؛ اترة العربينن   اللغنن  
 يتعلنننق فيمنننف تفسنننرهف الكنيسننن   تكننن  م النننيت النصنننراني   الكتننن  بعكنننس وهننن ا بنننه، األخننن  جينننوز

 تعتربهنف الكفثوليكين   افننت  النيت الكنسني   اجملنفم  أهوا؛ ِبوج  بل اللغ ، ِبقتض  العل  بقضف 
 قننرارا  منن  الكنسنني   اجملننفم  إليننه تصننل ومننف هللا، منن  ملهنن  عنننده  ففلبننفاب تعننفىل، هللا منن  وحينن ف
ف ذلنن  يكننون أن أنكننروا أَّننن  هننو األوائننل التنويريننون فعلننه ومننف هللا، منن  إهلننف  هننو  وأعحننوا وحينن 

  عندَن؟ إليه ذهبوا مف يصل  هل لك  ُمقون، ذل  يف وه  التفسه، حق أنفسه 
ف، عننننندَن وجننننود هلننننف لننننيس منهننننف عننننفنوا الننننيت املشننننكل   ألن ال؛ : اجلةةةة ا   يفعلننننه ومننننف محلقنننن 

 علن  ان ب  هنو والسنن   والكتنفب الشنريع   علمنف؛ بني املشكل   ه   وجود عف؛ادِّ  م  الليرباليون
 يف اللغن   جتنفوز من  اتفهب   يف القسفوس   يفعله افن  مف أن ه  العجيب   واملففرق   والتفري ؛ الواق 
 يف فعلنه املسنلمي الليرباليني من  ا نه  يريند منف هنو النصنوص هنفتمِقرو  ال و بدعف واإلتيفن تفسه 
 يف للعقل املوافق اللغو  ابملدلول االلت ا  م  األوائل التنويريون  يحلبه افن  ومف والسن ،  الكتفب
 والسنن ! الكتنفب من  السنل  منه  أتبف  اإلسال  علمف؛ يفعله مف هو النصراني   الكت  تفسه

 حيننث ببعينند، منننف الليربالينني بعنن   هبننف يتشنند  والننيت للنصننوص التننفرُي  الفهنن  بدعنن   وليسننت
ف وَنتنفج للنصوص قدم فه  ذل  أبن ال اين ورج  السفر  قح  إنكفر إىل يعمدون  يوافنق فهمن 

 التنننننوير عهنننند يف الرهبننننفن دور أخنننن وا املعفصننننري  الليربالينننني أن: ففحلقيقنننن   العصننننر! متحلبننننف 
  األهوا؛. عبث م  النصوص صيفن   يريدون وال ي  احلق التنوير أهل ه  والعلمف؛ ،األوري
ف وتنوعننت ابأور  يف الليربالينن   تحننور  مث  وافنننت الليربالينني، منن اه  معننه ا ننر   ابننه ا  تنوعنن 
 ذلنن  فيهننف يعتننرب خننر أ حقبنن   أتي مث ،الليننرباي الفكننر منن  معنني َّنننط فيهننف فيسننود أتي احلِقبنن  
 الفكنر انفن  فقند الينو ؛ تقليند  هو األمس فليرباي الليرباي، هو اجلديد والنمط تقليد    النمط

 عننن  والبحنننث الشننن  علننن  يعتمننند فكنننر وهنننو عشنننر، السنننفب  القنننرن يف السنننفئد هنننو النننديكفري
ف ستوصنننننل  الشننننن  بعننننند البحنننننث عمليننننن   أن وينننننر  جديننننند،  ابهلل واالعتقنننننفد الننننندي  إىل حتمننننن 
 ديكننفر  فكننر فيهننف أصننب  لننيتا الفرنسنني   ال ننورة حقبنن   بعنند  فجننف؛  فحرينن ، معننفرف ابعتبفرهننف
 املختلفننننن   ِبدارسنننننهف والوجوديننننن   العدميننننن   فظهنننننر  ،اللينننننرباي هنننننو اإلحلنننننفد  والفكنننننر تقليننننند   



 الينننو  حنننَت األوربينننون زال وال األخالقننن ، االَّنينننفر تربينننر يف آاثر مننن  هلنننف انننفن  ومنننف والفرويديننن  
 السنننننفئد، الفكنننننر أو املدرسننننن   أصنننننحفب هننننن  ففلتقلينننننديون وليرباليننننني، تقلينننننديي إىل ينقسنننننمون
 فكرين   مدرس   فأيض   يوجد ابأور  يف أنه اللحي  وم  اجلديدة. املدرس   أصحفب ه  والليرباليون

 معلومننف  أخنن  للقننفرئ وُيكنن  بننه، واالرتبننفط الننرتا  إىل العننودة إىل تنندعو ،السننلفي   :تسننم 
  ار .  ليوس  "احلدي    الفلسف   اتري " اتفب  م  عنهف أا ر

 لنه، مضنفدة هن  بنل ،الندي  من  تتوافنق ال فقنط ليسنت الليربالين   أن: تقدم مما ل م َحص  وال  
 هن   بنه، رمغنر   أو جفهنل هنو فج ئين   أو فالي    اإلسالم  الدي  م  تتفق الي  الليرب  إن: يقول وم 
  ابلتنمي ؟ عالقتهف فمف الليربالي   ه  ه   افنت  ف ذا احلقيق . ه 

 فيننه اثر النن   التننفرُي  الظننرف ذلنن  يف فقننط ابلتنمينن   الليربالينن   عالقنن   تنحصننر : اجلةة ا 
 علنن  البفبوينن   واهليمننن   الكنسنني   واخلرافنن   اجلمننود علنن  اإلسننالمي   ابحلضننفرة متننأثر ا ياألور  العقننل

 عفملننننننف يف أمنننننف تننننننه ، اننننن   ذلننننن  إىل حفجننننن   يف ابأور  وافننننننت والقلنننننوب، واألنفنننننس العقنننننول
 فعننال   مت مننف وهننو ،الصننحي  النندي  إىل العننودة وهننو آخننر أمننر إىل حفجنن   يف انننف  فقنند اإلسننالم 

 أَننف؛ مجي  يف القبول تلق  أن الدعوة هب   حر    وافن العربي ، اجل يرة يف ف واإلم الشي  بدعوة
 مت لنو -يكنون ِبنف أعلن  وهللا- وانفن فينه، قفمنت الن   املبكنر الوقنت ذلن  يف اإلسنالم  العفم
 آخر. شأن احلضفري   وللنهض   لألم   لكفن ذل 

 واآلداب األخننال  بتحريننر عالقتهننف اسننتمر  البننفبو  للعننر  إسننقفطهف فبعنند الليربالينن   أمننف
َي   ومدسسننف ف، ورجفهلننف الدولنن   سننلح   أو رجفلننه، أو النندي  سننلح   افنننت،  سننلح   أ  منن  والقننِ

 املسنندول   هنن  وحنندهف األوربينن   ففلليربالينن   ،الرصنني اجملتمنن  وهنند  األسننرة فكينن ت علنن  وعملننت
 الننننيت األصننننيل   القنننني  مكننننفن الربامجفتينننن   الفلسننننف   حلننننول وعنننن  أوراب يف األخالقنننن  االَّنيننننفر عنننن 

 جلمي  تصدير  ابلقوة ولو الغرب يريد مف هو ذل  وال ،وجهف ف أد َّنف جبمي  البشري   فتوارثته
  .العفم

 فنشننفط الكنيسنن   ربقنن   منن  البشننر  العقننل انفننال  بعنند ابأور  يف التنمينن   منن  حنند  مننف أمننف
 النشنفط وهبن ا شن ؛، األرض مقندرا  وبني بيننه حينل م إذا اإلنسفن ِجِبل    هو ،طبيع  إنسفين
 يسنتفيد العنفم زال ال حضنفرة من  إلينه وصلوا مف إىل القدمف؛ الصينيون وصل اإلنسفين الحبيع 



 إىل النظنر وُيكنن  األوائل. والعرب والفرس والرو  املصريي وقدمف؛ األمول اهلنود وا ل  منهف،
  األم . تل  مكفن   لتعرف مراني  الع وآاثره  خمحوطف  
 عننند اننفن  مننف مجنن  علنن  االسننتعمفر حرانن   وسننفعد   ،متننأخري  واؤ جننف أَّننن  األوربينني حنن 

 هنو فمف ذل ، بكل عالق   لليربالي   وليس النفس، انته  حيث م  وانحلقوا ،معفرف م  األم 
 انننفن  رِبنننف ،نعننن  املنفسنننب . البيئنن   لنننه تنننوفر  إذا ومكنننفن زمنننفن اننل  يف البشنننر بنننه يقنننو  نشننفط إال

 الننيت واليهودينن   نصننراني  ال األصننول وخمفلفنن   سننفئ  اقتصننفد  اعمننل  الننراب اعتمننفد يف أثننر   لليربالينن  
 الن   املنفي الندمفر هنو الرأمسنفي االقتصنفد ابسن  الغنرب اسنتبفحه الن   احملر  وه ا ،ذل  حتر 
  .وحد  الغرب وليس العفم منه عفيني

 يف لنيس الصنفح السل  فهمه وامف وسل  عليه هللا صل  الرسول به جف؛ امف  اإلسال  إن
 املننراد اننفن  إذا إال التنمينن ، إىل النننفس ينندعو انن   جدينند مصننحل  أو وافنند فكننر أ  إىل حفجنن  
لو أم  مننف وهنن ا هللا، حنندود وتعنند  َي والقننِ  األخننال  حتحنني  ابلتنمينن   ف الليربالينني جننِ  املسننلمي عمومنن 

 عنه. خصوص ف السعودييو 
 وصل  هللا وسل  وابر  عل  نبينف ُممد، وعل  آله وصحبه أمجعي.


