
 منها تفرع وما العلمانية لحقيقة موجز توضيح

 الحذيفي علي عمار أبو

 

 وخمتصر موجز توضيح فهذا: وبعد أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى العاملني رب هلل احلمد
 .اإلسالمية اجملتمعات على خطور من حتمله وما املنحرفة األفكار من حتمله ما وبيان العلمانية حلقيقة

 

 :العلمانية تعريف ·

 بعض هو إمنا الدولة ُشُئون عن الدين وفصل الدين، غري على احلياة إقامة هي أوسع ومبعىن احلكم، عن الدين فصل هي
 .صورها

 (.ديين غري أساس على والتعليم األخالق تقوم أن ضرورة يرى مفهوم": )أكسفورد" قاموس يف والعلمانية

 - كلها فاألديان هبا، دين ألي عالقة أدىن هناك تكون فال اجملتمع، خيتارها بقوانني تتعامل الدولة تبقى أن العلمانية ومعىن
 وتسقط وآخر، دين بني وال وأنثى ذكر بني فرق ال مواطنون، – نظرها يف – كلهم اجملتمع وسكان متساوية، - نظرها يف

 أخالقي فساد فال شيء، كل يف الشخصية احلرية على اجملتمعات وتُقام الربا، على االقتصاد ويُقام اجلهاد، ويُلغى احلدود
 .فيه حمذور فال ورًضا باختيار   كان ما وأما الرذيلة، فهو كذلك كان فإذا وإكراها، قسرا كان ما إال عندهم قبيح

 ُدور   ويف فقط، اإلنسان نفس يف الدين وإبقاء العامة، احلياة عن الدين فصل هو العلمانية من املقصود أن الكالم وخالصة
 .فقط العبادة

 قوهتم مصدر ألنه دينهم؛ عن املسلمني إبعاد هو الدعوة هذه من – اإلسالمي العامل يف - العلمانية هدف أن والشك
 .واقتصاديا وأخالقيا وثقافيا سياسيا للغرب تابعة اإلسالمية األمة جعل مث وكرامتهم،

 

 :الشريعة في حكمها ·



 اإلسالم ألن وذلك جاهلياً؛ حكماً  اإلسالم ميزان يف تعترب - الناس حياة عن الدين فصل مفهوم – املفهوم هبذا والعلمانية
 .واآلخرة الدنيا يف الناس سعادة فيه ملا جاء احلياة، نواحي جلميع متكامل ونظام شامل دين

مُ  إ ن  : ﴿ تعاىل اهلل قال كح م ه   ُمَعقِّبَ  الَ  ََيحُكمُ  َوالّلهُ : ﴿ تعاىل وقال[ 04: يوسف﴾] إ يّاهُ  إ اّل  تَ عحُبُدوا َأاّل  أََمرَ  ل ّله   إ اّل  احلُح  حل ُكح
مَ : ﴿ تعاىل وقال[ 04: الرعد﴾] ل ّية   أََفُحكح َاه  ُغونَ  اجلح َسنُ  َوَمنح  يَ ب ح ماً  الّله   م نَ  َأحح  وقال[ 04: املائدة﴾] يُوق ُنونَ  لَِّقوحم   ُحكح

َا ََيحُكمح  ملَح  َوَمنح : ﴿ تعاىل لَئ كَ  الّلهُ  أَنَزلَ  مب  َا ََيحُكمح  ملَح  َوَمنح : ﴿ وقال[ 00: املائدة﴾] الحَكاف ُرونَ  ُهمُ  فَُأوح لَئ كَ  الّلهُ  أَنَزلَ  مب   ُهمُ  فَُأوح
َا ََيحُكمح  ملَح  َوَمنح : ﴿ وقال[ 00: املائدة﴾] الحظّال ُمون لَئ كَ  الّلهُ  أَنَزلَ  مب  ُقون ُهمُ  َفُأوح  َورَبِّكَ  َفاَل : ﴿ وقال[ 04: املائدة﴾] الحَفاس 

ُنونَ  اَل  نَ ُهمح  َشَجرَ  ف يَما َُيَكُِّموكَ  َحَّت  يُ ؤحم  ه مح  يف   َيَ ُدوا اَل  مثُّ  بَ ي ح ّا َحَرًجا أَن حُفس  ل يًما َوُيَسلُِّموا َقَضيحتَ  ِم  [ 50: النساء﴾] َتسح
ُكمح  َوأَن  : ﴿ وقال نَ ُهمح  احح َا بَ ي ح َواَءُهمح  تَ تّب عح  َوالَ  اهللُ  أَن حَزلَ  مب  َذرحُهمح  أَهح ت نُ وحكَ  أَنح  َواحح : املائدة﴾] إ لَيحكَ  اهللُ  أَن حَزلَ  َما بَ عحض   َعنح  يَ فح
 الّلهَ  يَ عحص   َوَمنح  ۗ   أَمحر ه مح  م نح  اْلح يَ رَةُ  ََلُمُ  َيُكونَ  َأنح  أَمحرًا َوَرُسولُهُ  الّلهُ  َقَضى إ َذا ُمؤحم َنة   َواَل  ل ُمؤحم ن   َكانَ  َوَما: ﴿ وقال[ 04

ء   يف   تَ َناَزعحُتمح  فَإ نح : ﴿ وقال[ 65: األحزاب﴾] ُمب يًنا َضاَلاًل  َضلّ  فَ َقدح  َوَرُسوَلهُ   تُ ؤحم ُنونَ  ُكنحُتمح  إ نح  َوالّرُسول   الّله   إ ىَل  فَ ُردُّوهُ  َشيح
ر   َوالحيَ وحم   ب الّله   خ  ل كَ   اآلح  .[04: النساء﴾] تَأحو ياًل  َسنُ َوَأحح  َخي حر   ذََٰ

لُّوا لن ما فيكم تركتُ : "وسلم عليه اهلل صلى وقال  برقم"]صحيحه" يف مسلم رواه(. اهلل كتاب به اعتصمتم إن بعده تض 
 [ الوداع خطبة يف مرفوعاً  عبداهلل بن جابر عن 6444

 

 :الغرب في نشأتها وظروف العلمانية ظهور أسباب ·

 فهم على يساعده فذلك وغريه، األورويب الواقع سطح إىل الفكرية االحنرافات هذه مثل برزت ملاذا املسلم يعرف أن املهم من
 كان الغربية اجملتمعات يف ظهورها ألن مربر؛ أي َلا ليس اإلسالمية اجملتمعات يف العلمنة إىل الدعوة أن منها كثرية، أشياء

 .جمتمعاتنا يف اليوم موجودة غري خاصة أسباب له

 :منها وداوفع أسباب له كانت الغرب يف العلمانية فظهور

 :اجملتمعات عن الصحيح الدين غياب أوال

 له فليس هذا ومع وحمرفا، منسوخا دينا إال وغريهم النصارى يعش ومل األوروبية، اجملتمعات يف غائبا كان الصحيح فالدين
 .العامة احلياة أثر له يكون أن دون فقط الكنيسة واقع يف إال حضور

 :الكنيسة رجال طغيان ثانيا



 السلطة الكنيسة رجال فيها استغل وهيمنتهم، الكنيسة رجال طغيان حتت قاسية فرتة الوسطى القرون يف أوروبا عاشت فقد
 هذه إىل الكرمي القرآن أشار وقد أنفسهم، على ُيضفوهنا اليت القداسة قناع حتت شهواهتم، وإرضاء أهوائهم، لتحقيق الدينية
َبار   م نَ  َكث ريًا إ نّ  آَمُنوا اّلذ ينَ  أَي َُّها يَا: ﴿ ُسبحانه فقال احلقيقة َحح َبان   األح  َعنح  َوَيُصدُّونَ  ب الحَباط ل   النّاس   أَمحَوالَ  لََيأحُكُلونَ  َوالرُّهح

 أعظم من ذلك فكان. األموال بأكل الدنيا وأفسدوا اهلل، سبيل عن بالصد الدين فأفسدوا[. 60: التوبة]﴾ۗ   الّله   َسب يل  
 .الكنيسة على األوروبية الشعوب مترد أسباب

 ما أشبه وهم الفكرية، االحنرافات هذه إىل الغربيني جلوء سبب هو الغربية اجملتمعات يف والنفسي الديين الفراغ فإن وباختصار
 .بالنار احلر من استغاث مبن يكونون

 .بالنار الرمضاء من كاملستجري***  كربته عند بعمرو املستجري

 غريه على - اإلسالم بشريعة اهلل أكرمها اليت - اإلسالمية اجملتمعات تقاس أن العظيم الغلط فمن كذلك ذلك كان وإذا
 .الكبري الفارق لوجود التائهة اجملتمعات من

 تنقل ألهنا حلول، أي متلك ال وهي فكيف األوروبية، اجملتمعات ملشاكل احللول من نوع فيها العلمانية أن افرتاض على وهذا
 .اإلحلاد إىل اْلاطئ التدين من اجملتمعات

 الصحيح بالدين التدين إىل املنسوخ، احملرف بالدين التدين من اجملتمعات ينقل حيث اإلسالم به جاءه فيما احلل وإمنا
 .لغريه الناسخ احملفوظ

 

 :اإلسالمية المجتمعات في العلمانية بداية ·

 البالد يف العلمانية بذور سبب هو الغربية الدول إىل العريب الوطن يف املبتعثني من املفكرين من جمموعة بروز كان لقد
 ضروسا حربا العثمانية الدولة على وَيُشنُّون ومواكبتها، الغربية احلضارة موافقة إىل يدعون هناك من رجعوا حيث اإلسالمية،

  .وأمثاله الكواكيب عبدالرمحن هؤالء رأس وعلى فيها هوادة ال

 وتونس مصر مثل حماكمها يف الفرنسية القوانني من القليلة املواد بعض بإدخال - فشيئا شيئا - العربية الدول بعض بدأت مث
 .م4886 عام مطلقا بالشريعة احلكم فرنسا ألغت فقد اجلزائر وأما واملغرب،



 عام العثمانية اإلسالمية اْلالفة سقوط مع - العريب الوطن يف عامة بصورة - التطبيق إىل النظرية من انتقلت العلمانية ولكن
  .أتاتورك كمال مصطفى املتسرت اليهودي يد على م4490

 ويتمّلق اجلنود، مقدمة يف ويصلي بالتدين، يتظاهر فكان نفاقا اإلسالم أظهر الدومنة، يهود من أتاتورك كمال مصطفى كان
  .العثمانية الدولة أجزاء بقية عن تركيا بفصل انتهت كبرية بثورة قام مث العثمانيني، على انقلب متّكن وعندما للعلماء،

 األذان وحرم املساجد، من كثريا وأغلق صرَية، إحلادية علمانية وأعلنها اإلسالمية، اْلالفةَ  أتاتورك كمال مصطفى ألغى
 على الشعب وأجرب الشجر، بأعواد وعلقهم لعشرات،ا منهم وقتل االضطهاد، أنواع بأبشع العلماء واضطهد العربية، باللغة
 وألغى متحف، إىل وحّوله ،"صوفيا أيا" جامع يف الصالة ومنع األوقاف، وألغى األورويب، الزي ولبس اإلسالمي، الزي تغيري

 الكرمي، القرآن مدارس ومنع اإلسالمي، التعليم على وقضى السويسرية، املدنية الوضعية القوانني وفرض الشرعية، احملاكم
 التقومي استعمال وألغى املرياث، يف واألنثى الذكر بني وساوى والطالق، الزوجات، تعدد وحرم بالعربية، الالتينية واستبدل
 يف قدوة كان بل املنكرات، وأباح والفجور الدعارة على والفتيات الشباب وشجع امليالدي، التاريخ مكانه ووضع اَلجري،
 .اْلمر وإدمان والفساد اْللق احنطاط

 من املنسلخني من جملموعة إال احلكم زمام يسلم ال أن َيرص كان اإلسالمية العربية الدول من األجنيب االحتالل خرج وملا
 جبميع والتدين اإلسالم على باحلرب اجملموعات هذه فقامت اإلسالمي، االجتاه إىل البالد تتجه أن َيبون ال والذين الدين،
 .صوره

 فبعضهم اإلسالم، من اجملتمعات يف تبقى ما على القضاء إىل سعوا فقد العلمانيني، هؤالء من واملاركسيون القوميون وكان
 اجملتمع أبناء من كثري مترد إىل ذلك فأدى اجملتمع، عن الفتوى علماء فصل وبعضهم منهم، كثريا ونفى العلماء من كثريا قتل
 [4.]اإلسالم على

 

 :العربي العالم في العلمانية دعاة ظهور نتائج ·

  :منها سيئة آثار العربية اجملتمعات إىل العلمانية لتسرب كان

 والدمار اْلراب إال الناس منها َين مل اليت الوضعية بالقوانني عنها واالستعاضة احلكم، عن وإقصاؤها الشريعة تنحية: أوال
 يف العباد ومصاحل احلكم على وأساسها مبناها الشريعة ألن الشريعة، هتميش بسبب هذا وكل املستويات، مجيع على واملآسي
 .والرمحة العدل على تشتمل وهي واملعاد، املعاش



 لتنظيم الدين إمنا: )كقوَلم ذلك، على تدل عبارات منهم صدرت حَت املنحرفة الفكرة هذه مبثل الناس من كثري تأثر وقد
 يف دين وال الدين يف سياسة ال: )وقوَلم( باحلكم َلا عالقة ال شخصية مسألة الدين: )وقوَلم ،(بربه اإلنسان عالقة

 .العبارات هذه وحنو(. ويوقر َيرتم حيث فهناك املسجد يف مكانه الدين: )وقوَلم( السياسة

 األماكن من وغريها اإلعالم وسائل من وتنحيتهم بتهميشهم وذلك الناس، حياة عن الدينية واملراجع العلماء فصل: وثانيا
  .الصارمة الرقابة حتت فيبقون هذا ومع املساجد يف اْلطابة منابر مثل كثريا تؤثر ال أماكن وإعطائهم احلساسة

 انتقاء مع الطالب، تقديرات يف تؤثر ال هامشية، مادة الدين مادة وجعل النظامي، التعليم عن الشرعي العلم فصل: وثالثا
 بالنسبة الدراسية املواد ثنايا يف األفكار بعض زيادة مع أفكارهم، ختالف ال أهنا يروهنا اإلسالمي، الفقه من املواد بعض

  .التعليم مراحل خمتلف يف للتالميذ

 كانت مهجية عصور أهنا على اإلسالمية الفتوح حلركة الذهبية العصور وتصوير وتزييفه، اإلسالمي التاريخ حتريف: ورابعا
و   قادهتا وأن الشخصية، مطامع دوافعها  .الصحاري من جاءوا مهج بدح

 الظاهر، حيث من واحدة مبنزلة مجيعا وجعلهم واحد، إطار يف اجلميع وصهر والكفار، املسلمني بني الفوارق إذابة: خامسا
 .واإلميان والطاعة التوحيد أهل على والعصيان والفسوق واإلحلاد الكفر أهل تفضيل يتم احلقيقة يف كان وإن

 .امليالدي بالتاريخ واستبداله اَلجري التاريخ إلغاء: سادسا

 تسلم اإلسالم، يناوئون حقرية رموز ونصب فكريا، األمة قيادة عن – الشريعة محلة وهم – وتنحيتهم العلماء هتميش: سابعا
 .فكريا اجملتمعات قيادة َلم

 اْلاصة امليادين يف للرجل ومزامحتها وأخالقها، دينها على املرأة مترد بذلك ويعنون املرأة، بتحرير يسمى ما إىل الدعوة: ثامنا
 .بالرجال

 .األسرة بنيان وراءه من ينهدم أخالقية، فوضى يعيش اجملتمع ترك: تاسعا

 .والوطنية الوطن أجل من بالقتال واستبداله الدين ألجل القتال إلغاء: عاشرا

 

 :العلمانية صور ·



 :لمنياملس جمتمعات يف توجدان صورتان للعلمانية

  :امللحدة العلمانية األوىل الصورة

 أمر العلمانية هذه وكشف ذلك، من بشيء تعرتف وال سبحانه، اْلالق اهلل وجود وتنكر: كلية الدين تنكر اليت وهي
 .ميسور

  :امللحدة غري العلمانية الثانية الصورة

 عالقة ال لكن الدين أن يصرحون ولكنهم املسلمني، من حمسوبني الظاهر يف كانوا رمبا بل اهلل، وجود تنكر ال علمانية وهي
  .السياسة له

 .املسلمني عوام على خفاء أكثر َيعلهم الظاهر يف املسلمني مع وكوهنم

 

 :العصر هذا في العلمانية رموز ·

 ورفاعة ،- شيعية إيرانية أصول من منحدر وهو – الكواكيب عبدالرمحن: اإلسالمية اجملتمعات يف العلمانيني كبار ومن
 السيد، ولطفي ،[9] حسني وطه مظهر، وإمساعيل اهلل، خلف أمحد وحممد عبدالرازق، وعلي الدين، وخري الطهطاوي،

 .وآخرون احلمد، وتركي زيد، أبو ونصر فودة، وفرج إمساعيل، وعبدالفتاح باذيب، عبدالرزاق وعبداهلل موسى، وسالمة

 .وأخريات سعداوي، ونوال شعراوي، وهدى زغلول، صفية: النساء ومن

 وحزب - عموما االشرتاكية واألحزاب – اليمين االشرتاكي واحلزب االشرتاكي، العريب البعث حزب: العلمانية األحزاب ومن
 .وغريها ،- العريب الوطن يف عبدالناصر مجال أتباع – الناصرية واألحزاب املصري، الوفد

 

 :اإلسالمية البالد في ودعاتها العلمانية فشل ·

 باالنقراض وستبوء املستقبل، يف وستفشل املاضي يف فشلت والعربية، اإلسالمية البالد يف دعاهتا وفشل العلمانية فشلت لقد
 أَنح  يُر يُدونَ : ﴿ تعاىل قال وجتديده، القيامة يوم إىل وبقائه اإلسالم دين بظهور تكّفل تعاىل اهلل ؛ألن- تعاىل اهلل شاء إن –



َُدى َرُسوَلهُ  أَرحَسلَ  اّلذ ي ُهوَ *  الحَكاف ُرونَ  َكر هَ  َوَلوح  نُورَهُ  يُت مّ  أَنح  إ ال الّلهُ  َويَأحَب  ب أَف حَواه ه مح  ه  اللّ  نُورَ  يُطحف ُئوا قِّ  َود ين   ب اَلح  ل ُيظحه َرهُ  احلَح
ر ُكونَ  َكر هَ  َوَلوح  ُكلِّه   الدِّين   َعَلى  .[66-69: التوبة﴾] الحُمشح

 التطبيق، يف اجلد يّة بعدم يعتذرون ومرة وغريكافية، قصرية املدة بأن فشلها عن يعتذرون فتارة فشلهم، تربير يف اختلفوا وقد
 .ذلك بغري وتارة متأهلون، دميقراطيون َلا يكن مل الدميقراطية بأن اعتذروا ومرة النظرية، يف ال التطبيق يف اْلطأ بأن ومرة

 :يلي فيما فشلهم ويظهر

 حباجة وأهنا والظالمية، واجلهل التخلف يف غارقون أهنم على اإلسالمية الشعوب من الساحقة الغالبية إىل ينظرون أهنم   1
 .التثقيف مستوى على ليكونوا طويلة قرون إىل

 اليت – اإلسالمية الدول ووصلت جمال، كل يف األزمات كثرت - اإلسالمية البالد يف – العلمانية دعاة متكني منذ أنه   2
 .شعوهبم تطيقه ال شديد اختناق مرحلة إىل – للعلمانيني متكن

  .أراضينا من جزء ألي اسرتداد أي هناك يكون أن دون أراضينا من كثري على األعداء بسط   3

 سلبية مواقفهم كانت بل املسلوبة، األراضي من أعدائها أيدي يف ما لبعض األمة رد يف يسعى مشروع أي َيملون ال وهم
 املغتصبة، األراضي هذه لرد يسعى من على هجمات َلم كانت بل أراضيها، بعض اغتصبوا الذين ألعدائها األمة قتال أثناء

 [6. ]األمة هذه ألعداء الوحيدون الوكالء أهنم فأثبتوا

 بالدهم يف َيدوا مل ألهنم بالدهم خارج إىل والكيمياء الفيزياء وعلماء واملهندسون األطباء من كثري البالد هذه من رحل   4
 .مشاريعهم بعض وطبقوا بلداهنم يف هؤالء تصدر أن بعد ذلك وكل تطلعاهتم، يسعف ما

 .أخرى أشياء وهناك

 

 :العلمانية لألحزاب الغرب دعم ·

 وهذا العلمانية، من الوحيد املستفيد ألهنا واملال، بالرأي ومتدها العلمانية، األحزاب هذه وراء تقف اليت هي الغربية الدول إن
 جتاه اإلسالمية اجملتمعات يف وحدهم يقفون ألهنم الرأي، يف والشذوذ الشديدة الغربة هذه العلمانيني على خيفف وحده

 .اإلسالمية بالشريعة تطالب اليت الساحقة األغلبية



 .غري ليس مرتزقة احلقيقة يف فالعلمانيون

 

 :العلمانية تناقض ·

 املسلمني، بالد يف اإلسالمية الشعوب بني يعيشون قليلة حفنة هم إمنا اهتادع أن ودعاهتا، العلمانية تناقضات أقبح ومن
 على حرهبم من خيجلون ال هذا مع ولكنهم اإلسالم، بشريعة للحكم متعطشة الشعوب َلذه الساحقة األغلبية أن ويعلمون

 إىل ورائها من ويهدفون املسكينة، الشعوب هذه هوية تغيري إىل فيها يسعون خطرية مبخططات َلا ويكيدون الشعوب، هذه
 .السنني من عقود بعد ولو مقاصدهم إىل الوصول

 حَت شديدا انزعاجا ينزعجون بل ،- يقولون كما – السياسة عن الدين فصل إىل بالدعوة يكتفوا مل العلمانيني هؤالء إن
 بكل وينددون اإلعالمية، منابرهم يف شعواء حربا التدين هذا على ويشنون قليلة، كانت ولو جمتمعاهتم يف التدين مظاهر من

 تدخلهم من بأسا يرون ال ولكن السياسة، يف الدين لتدخل يسمحون ال فهم وختلفا، وتطرفا إرهابا هؤالء ويسمونه مظاهره،
 .احلكم عن الدين فصل يف حمصورا وليس أشكاله جبميع التدين على حرب أهنم هبذا فعرفنا الدين، يف

 

 :الليبرالية ·

 غري احلرية، تعين األصل يف وهي اجملتمع، ألفراد الكاملة الشخصية باحلرية ينادي مذهب وهو الليربالية، العلمانية صور ومن
 وال الدين أحكام تقيدها ال اليت احلرية تلك املختلفة، احلياة ميادين مجيع يف حرا اإلنسان يكون أن هبا يقصدون معتنقيها أن

 [0.]العلمانية ميدان يف جديد وجه فهي إليه، يرجع

  .طويلة عقود عرب تشكلت وإمنا وليلة يوم وليدة ليست املبادئ من كغريها وهي

 

 :المدنية الدولة ·



 دين هو اإلسالم بأن تنادي مادة كل فتلغى ديين، غري أساس على اجملتمع فيقوم جانبا، الدين تنحية تعين املدنية والدولة
 كلهم وهم وآخر، دين بني فرق بدون سواء فيها املواطنون ويكون بالشريعة، باحلكم فيها يطالب أن ألحد َيق وال الدولة،

 .الدولة جنسية َيملون طاملا والواجبات احلقوق يف يستوون مواطنون

  :املدنية الدولة مفهوم عن - مصر يف املدنية الدولة دعاة أكرب أحد – اجمليد عبد وحيد قال

 الكنيسة، وتدخل هيمنة عن بشؤوهنا تستقل اليت الدولة به ويقصد احلديثة، الغربية الثقافة من ومعرب مرتجم مفهوم هذا)
 لتدخالت ختضع ال الوقت نفس يف واليت واألجهزة واالنتخابات املصاحل حسب قوانينها تضع اليت هي املدنية فالدولة

 [0(. ]الكنيسة

 .ورسوله عبده على وبارك وسلم اهلل وصلى

 

 الحذيفي علي عمار أبو

 ه  4060/  شوال

 

                       

 مفهومها من وتنطلق صراحة، العلمانية منهج تتبىن عربية دولة - علمي حدود يف – اليوم أعلم فال كله هذا ومع [1]
 منابر َلم للعلمانية دعاة الدول هذه يف يكون قد لكن الدولة، دين اإلسالم بأن تصرح الدول هذه أغلب بل الغريب،
  .ذلك غري أو فضائيات أو صحفية إعالمية

 وتارخيهم العرب أدب على فضال لليهود بأن والعرب املسلمني إقناع َياول كلها حياته عاش والعقل، الفكر علماين [2]
  .وتراثهم

 طريقهم؛ ونسلك، األوربيني سري نسري أن وهي واحدة ذلك اىل السبيل إن": )مصر يف الثقافة مستقبل" كتابه يف قال
 ه .أ( ومرها حلوها وشرها، خريها احلضارة يف شركاء َلم لنكون



 والسياسة، باحلكم له عالقة وال فقط، وعبادة اإلسالمدين بأن" احلكم وأصول اإلسالم" كتابه يف عبدالرازق علي زعم وقد
 مبلغ جمرد وسلم عليه اهلل صلى الرسول كان حيث الرسالة؛ عهد يف حَت اإلسالمي احلكم امسه لشيء أساس فال وعليه
 .للدين

  .بعض فوق بعضها ظلمات فكان املذكور عبدالرازق علي لكتاب حسني طه قدم وقد

 .للماركسيني املخزية املواقف وبينا" املاركسية" يف ذلك من شيئا ذكرنا وقد [3]

 .اْلراشي سليمان بن صاحل/  تأليف" منها اإلسالم وموقف الليربالية حقيقة: "انظر [4]

 ."الغد جريدة موقع" [5]


