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       االسالم السٌاسً, الدٌن , العلمانٌة : المحور

 ((األسالم السٌاسً ))ٌستخدم الكثٌر من الكتاب والمفكرٌن والساسة مصطلح 
فهل هو حقٌقة واقعة ؟ أم خرافة ووهم وكذبة كبٌرة صدقها الناس لشٌوع إستخدامها ؟ 

:  ماٌلً 210فً كتاب حوار الحضارات لمؤلفه عطٌة الوٌشً ٌقول فً ص 
أنا ال , قائالً له,مفتً فلسطٌن آنذاك ,هتلر هو أول من إستخدم هذا المصطلح خالل لقائه بأمٌن الحسٌنً }

 {..أخشى الٌهود وال الشٌوعٌة ولكن أخشى األسالم السٌاسً 
, الواقع على األرض ٌشٌر بوضوح الى صعوبة الفصل بٌن شقً األسالم 

فاألمر متداخل بٌنهما الى درجة ٌؽدو معها من العبث التمٌٌز بٌن النصوص ,  (العقائدي والسٌاسً  )
حتى لو , الدٌنٌة وفعل الحركات األصولٌة المنتشرة على الساحة والتً تسعى الى السلطة بأي وسٌلة 

. كانت التحالؾ مع الشٌطان نفسه 
هو محاولة الفصل بٌن ,  (أصحاب األعراؾ )الذٌن أسمٌهم ب ,وما أراه شخصٌا من محاولة البعض 

ماهو إال تذاكً من , وبٌن سلوك الجماعات األرهابٌة بمختلؾ أنواعها ... األسالم كنص وعقٌدة ودٌن
, جانبهم مكشوؾ للجمٌع 

, هم مشاٌخ األسالم نفسه وعلماؤه إن صحت التسمٌة , بل إن أول المعارضٌن لذلك التفرٌق بٌن األثنٌن 
. وحتى َمْن ٌسمون منهم بالمتفتحٌن 

 : 5ص{االسالم السٌاسً والتعددٌة السٌاسٌة من منظور إسالمً}ٌقول فً كتابه ,محمد عمارة .فهذا د
. {أنً الأسترٌح كثٌراً لهذا المصطلح رؼم شٌوع إستخدامه وصدور الكثٌر من الكتابات حوله 

: الدٌن والسٌاسة ماٌلً ,بٌنما ٌقول القرضاوي فً مقدمة الفصل الثالث من كتابه 
ٌُشنِّع بها العلمانٌون والحداثٌون} وهً عبارة دخٌلة على , تعبٌر األسالم السٌاسً : ومن التعبٌرات التً 

ٌُعنى بشؤون األمة اإلسالمٌة وعالقاتها فً الداخل  مجتمعنا اإلسالمً بال رٌب، وٌعنون به اإلسالم الذي 
ه أمورها المادٌة واألدبٌة  ٌُوجِّ م فً رقابها، و والخارج، والعمل على تحرٌرها من كل سلطان أجنبً ٌتحكَّ
كما ٌرٌد، ثم العمل كذلك على تحرٌرها من رواسب االستعمار الؽربً الثقافٌة واالجتماعٌة والتشرٌعٌة، 

 {..لتعود من جدٌد إلى تحكٌم شرع هللا تعالى فً مختلؾ جوانب حٌاتها 
أال تخجل من نفسك وشٌبتك ؟الذي : سؤال واحد أخٌرللشٌخ القرضاوي/أحمد صبحً منصور . ومن مقال د

فما هو الحال ...بأن القرضاوي ٌكفر حتى القرآنٌٌن ,ٌفهم القاريء , مازال منشوراً فً الحوار المتمدن 
مع العلمانٌٌن مثال ؟ 
, حسن معوض .سأل مقدم البرنامج د, وفً الحلقة األخٌرة لبرنامج فً الصمٌم من البً بً سً 

وهو ٌرتدي البدلة الؽربٌة ,زعٌم حركة النهضة التونسٌة المحظورة  }ضٌفه الشٌخ راشد الؽنوشً 
عن األسالم السٌاسً وعلمانٌة حكام الخلٌج والضجة , {ومحسوب على رأس المتفتحٌن من المشاٌخ 

بحٌث ,فظل الرجل ٌتناقض فً أجوبته ...,الحالٌة حول التشٌع فً المؽرب العربً عموما ودور إٌران فٌها 
صدرت عنه عدة أقوال تفضحه كلٌا 

فلماذا الٌذهبون , لماذا ٌنشرون التشٌع فً البالد السنٌة ؟ فالمسلمٌن ٌشكلون خمس العالم فقط : كقوله 
بأنه ٌرفض نشر طائفة إسالمٌة أخرى ,ومن هذا الرد ٌفهم المتابع .الى باقً العالم المشرك لنشر دعوتهم 

فما الحال إذن مع ؼٌر المسلمٌن ؟ , 
لكنً سأوجه السؤال التالً لمن ,ولن أطٌل األقتباس من كالم المشاٌخ عن رأٌهم فً المصطلح المذكور 

.. ٌدعً العكس 
فمن أٌن ٌستقً هذا الشق , لو كان األسالم السٌاسً حقٌقة قائمة بذاتها وتختلؾ عن األسالم التشرٌعً 

تعلٌماته ومبادئه وسلوك أفراده ؟ 
هل من الشٌوعٌة مثال ؟ أم من البوذٌة ؟أم الكنفوشوسٌة ؟ أم الهندوسٌة ؟ أم ربما الرأسمالٌة ؟ 
من , أال ٌأخذ كل تعالٌمه وتبرٌراته ألي سلوك إجرامً بما فٌها قطع الرؤوس واالٌدي واالرجل من خالؾ 

من مسند أحمد :أحد الثقلٌن ؟ولشرح كلمة الثقلٌن ٌكفً ذكر الحدٌث النبوي التالً 
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لن تظلوا , ما إن تمسكتم به ,(وعند الشٌعة وعترتً اهل بٌتً  )كتاب هللا وسنتً , إنً تارك فٌكم الثقلٌن }
ٌُنكر هذا الحدٌث أٌضاً ؟ ..{من بعدي  فهل سٌأتً اآلن َمْن 

كونه ٌعنً أن عدم التمسك بالثقلٌن هو ظالل مبٌن ؟ 
أنا أقول أن األسالم فكر شمولً متسلط الٌقبل الرأي اآلخر وال ٌسمح بأي خروج عن نصوصه  

.. ألن ذلك ٌعنً ضمناً الكفر بمبادئه وتعالٌمه 
هل ٌستطٌع أحد أن ٌقول عكس ذلك ؟ 

األسالم ٌسمح بالخروج عن نصوصه وٌقبل الرأي اآلخر ..ال أنت تكذب ..ٌعنً هل ممكن أن ٌقول عاقل 
. بكل ترحاب 

إن وجد قاريء بمثل تلك العقلٌة فلٌترك هذه المقالة المتواضعة ولٌتجه الى أقرب رجل دٌن وٌسأله 
: وأتوقع أن ٌدور الحوار التالً بٌنهم ,بصراحة عن رأٌه 

هل ٌقبل األسالم بالعلمانٌة أو اآلخر ؟ ..دلنً ٌا سٌدي على الحقٌقة : الرجل 
.. قم لعنك هللا ولعن والدٌك الذٌن لم ٌحسنوا تربٌتك ٌا بذر الشٌطان : الشٌخ 

كٌؾ تقول كلمة علمانٌة فً المسجد ؟ أال تعلم أنهم كفرة خالدٌن فً النار؟لماذا تصؽً ألٌهم وتجادلهم ؟ 
: ألم تسمع الى اآلٌة الكرٌمة تقول ..أنك إذن معهم ومنهم 

وقد نزل علٌكم فً الكتاب أن إذا سمعتم آٌات هللا ٌكفر بها وٌستهزأ بها فال تقعدوا معهم حتى ٌخوضوا }

 140النساء  {فً حدٌث ؼٌره إنكم إذا مثلهم إن هللا جامع المنافقٌن والكافرٌن فً جهنم جمٌعا 
هم ٌرٌدوا التعاٌش مع األسالم وٌطلبون مقابل ذلك أن نقبل بهم , لكن ٌا شٌخنا هؤالء ال ٌكفرون : الرجل 

كما هم  
لكننا نعرفهم من دعواتهم للسفور وحرٌة المجتمع , طبعا هؤالء المنافقٌن الٌعلنون كفرهم : الشٌخ 

هل ٌوجد دٌن أنصؾ المرأة مثلما فعل األسالم ؟ : قل لً بربك , والمساواة التً ٌنكروها فً االسالم 
بتعالٌمه السمحة فً القرآن وبسلوك نبً الرحمة مع نسائه وأهل بٌته ؟ 

هؤالء كفرة ٌرٌدون تدمٌر الدٌن بدعواهم المؽلفة بالسالم لكن , نعم ٌاشٌخنا العزٌز أنت على حق : الرجل 
. كً ال أكون من المنافقٌن , سأتركهم ولن أعود الى مجلسهم وحوارهم بعد الٌوم ..باطنها الشر والعذاب 

حاول أن تقؾ بوجههم وتعٌقهم ..شاؼلهم ..ال تتركهم ..التتعجل فً أمرك .. إسمع ٌارجل .. ها : الشٌخ 
ثم قل لهم هذا تناقض وإكتب نصؾ القرآن اآلخر وبذلك ..ناقشهم بكتابة نصؾ القرآن فً كل سؤال لك ..

.. تضٌع وقتهم وتشتت جهود جند الشٌطان
ٌفكر الشٌخ مع نفسه أن ذلك سٌعٌق جهود العلمانٌٌن بتنوٌر الناس وفضهم عن المشاٌخ والذي ٌؤدي }

....  {الى بوار بضاعتهم 
ألٌس ذلك نفاق والعٌاذ باهلل ؟ ,لكن ٌا شٌخنا الشرٌؾ : الرجل 

.. ألم تسمع ٌا جاهل أن الحرب خدعة ؟ هٌا إنهض من أمامً فرائحة خلوؾ فمك أفقدتنً صوابً : الشٌخ 
وكل ضاللة ..وكل بدعة ضاللة ..إن هذه العلمانٌة بدعة ..والذي بعث محمد بالحق : إذهب إلٌهم وقل لهم 

فً النار 
...... الوٌا عنقُه ....إنتهى الحوار وخرج الرجل 

وسوؾ أعٌنه قلٌال , وهنا إذا بقً ؼٌر مصدق فلٌبحث بنفسه عن النصوص وٌبتديء من القرآن أوال 
.. ببعضها ولو أنه معاند ومتكبر وٌقوم بتكذٌبً وشتمً سراً وجهراً 

.. تفضل عزٌزي المستمع 
 

ِدٌُنوَن ِدٌَن اْلَحقِّ ِمَن  ٌَ ُ َوَرُسولُُه َواَل  َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ٌَُحرِّ ْوِم اآْلِخِر َواَل  ٌَ ِ َواَل ِباْل ٌُْؤِمُنوَن ِباهللَّ َقاِتلُوا الَِّذٌَن اَل 

ٍد َوُهْم َصاِؼُروَن  ٌَ َة َعْن  ٌَ ٌُْعُطوا اْلِجْز ى  (. 29التوبة )الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّ

ْعَملُوَن َبِصٌٌر  ٌَ َ ِبَما 
ِ َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنَّ هللاَّ ٌُن ُكلُُّه هلِلَّ ُكوَن الدِّ ٌَ (. 39األنفال )َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتَنٌة َو

 

ِتَرُكْم أَْعَماَلُكْم  ٌَ ُ َمَعُكْم َوَلْن  ْلِم َوأَْنُتُم اأْلَْعَلْوَن َوهللاَّ (. 35محمد )َفاَل َتِهُنوا َوَتْدُعوا إَِلى السَّ
 

وال تهنوا فً ابتؽاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم ٌألمون كما تألمون وترجون من هللا ما ال ٌرجون وكان )



 [ 104سورة النساء  ] (هللا علٌماً حكٌماً 

ٌُْقَبلَ ِمْنُه َوُهَو فًِ اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ } َر اإلِْسالَِم ِدٌناً َفَلن  ٌْ ْبَتِػ َؼ ٌَ  85آل عمران ,...{َوَمن 
 

 , {لكم دٌنكم ولً دٌن }, ٌستطٌع المجادل أن ٌستشهد ببعض اآلٌات المعاكسة للمعنى السابق مثل 
وبالتالً فال ٌعول علٌها وٌجب حذفها أصال , وؼٌرها لكن تلك اآلٌات قد نسخت بأعتراؾ كل علماء األمة 

. ثم أنه الٌجوز العمل بنصٌن متناقضٌن , ألنه من ؼٌر المفهوم بقائها بعد نسخها , من القرآن 
بٌنما ٌصرون على ..وهذا ٌشبه أٌضاً آالؾ األحادٌث النبوٌة التً ٌسموها ضعٌفة أو مرفوعة أو مقطوعة 

.. وهذا ما أسمٌه بالنفاق الصرٌح ....بل ٌستخدمونها فً الجدال عندما ٌتطلب األمر, إبقائها فً الكتب 
: والسؤال المهم اآلن هو 

هل ٌوجد إسالم معتدل ؟ أم مسلمون معتدلون ؟ 
! أعتقد أن األجابة واضحة للجمٌع وال تستدعً مزٌداً من الشد والجذب والتنظٌر 

.. هو فكر شمولً وتسلطً ولٌس معتدالً .. فاألسالم كدٌن ٌفسر من نصوصه
هم بشر عادٌٌن وأقرب الى االعتدال منه ..لكن بالمقابل هناك مالٌٌن من المسلمٌن المنتشرٌن فً العالم 

وحتى لو قالوا هم بذلك وطالبوا ..لكن هؤالء الٌمثلون جوهر األسالم ..الى التطرؾ والتزمت وإنكار اآلخر
فأئمة الدٌن ومشاٌخه لن ٌقبلوا وسٌجادلونهم حسب اآلٌات واألحادٌث وٌثبتوا لهم أنهم لٌسوا ,لٌل نهار 

.. بمسلمٌن حقٌقٌٌن وربما سٌكفرونهم وٌحلوا دمائهم
وقد أوردت فً مقالة سابقة قائمة بالكبائر التً التؽتفر وتخرج المسلم من الملة وبعضها تافه جداً 

!!! أو كون الرجل جواظ أو جعظري ,كالنوم على البطن أو تأخٌر الصالة دون سبب وجٌه 
.. فأذن المسلم العادي ممكن تكفٌره بسهولة حسب النصوص 

فكٌؾ بالعلمانً الذي ٌنادي بفصل الدٌن عن الدولة لتسٌر الحٌاة بخط حر واضح دون مشورة ورقابة 
الدٌن ورجاله؟ 

, بل حتى مع المسلمٌن العادٌٌن , ٌستحٌل تعاٌش األسالم كنصوص مع العلمانٌة : خالصة القول فً ظنً 
ألن مانراه من إضطهاد فً المجتمعات األسالمٌة هو لٌس فقط لآلخر المختلؾ فً العقٌدة 

وإال ما تفسٌر جلد صحفٌة ..لكن أٌضاً للمسلمٌن أنفسهم خصوصا النساء واالطفال, كاالقباط فً مصر 
ألرتدائها بنطال جٌنز ؟ أو تزوٌج طفلة من شٌخ طاعن فً السن ؟ 

.. إن األسالم ٌضطهد أتباعه أٌضاً إذا طبقت نصوصه األصلٌة: الجواب ؼٌر المراوغ ٌقول 
لكن هل ٌحق ,حتى لو إعتبرنا تزوٌج القاصرات وإجبار البنات على الزواج بمشٌئة األهل لٌس جرٌمة 
للناس والمنظمات رفض ذلك وإدانته ؟ ألن ٌتهموا بالكفر والفجور حٌنها ؟ 

لماذا نناقش كل التفاصٌل ؟هل من داعً لذلك ؟ 
األسالم ٌعارض كل تقدم وٌتدخل فً صؽائر األمور 

ألم تسمعوا قبل أٌام بالفتوى الشهٌرة التً تسمح بأفطار العبً كرة ..من دخول الحمام الى رؤٌة الهالل 
لكن ماهو رد الفعل من المشاٌخ ؟ إسمعوهم لتعرفوا رأي األسالم ..القدم ؟ حسنا إنها جٌدة وعادلة 

ولتذهب هً , ألن كرة القدم أصال إختراع كافر , ٌجمعون بأن تلك الفتوى تهدم الدٌن االسالمً ...الحقٌقً
! كً ٌحق لنا أن نحلم بالنعٌم , وكل متع الحٌاة الى الجحٌم 
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