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الباب الثاني

الكريم" و"بنو لقرآنترجمة الشيخ محمد سيد طنطاوي والتعريف بكتابيه "التفسير الوسيط ل
.ولمحة تاريخ حركة اإلسالمية الليبرالية اإلندونيسيةوالسنة",لقرآناإسرائيل فى 

الشيخ محمد سيد طنطاويترجمة .1

اسمه .1

1هو حممد سيد طنطاوى, شيخ األزهر الراحل.

والدته و نشأته و طلبه للعلم. .2

تلقى م. 1928أكتوبر عام 28ولد بقرية سليم الشرقية مركز طما حمافظة سوهاج يف 

طنطاوى تعليمه األساسي بقريته,  وحفظ القرآن الكرمي مث التحق مبعهد اإلسكندرية الديىن عام 

م, مث حصل 1958ج منها عام م. وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق بكلية أصول الدين وختر 1944

2عاما على دكتوراه ىف احلديث والتفسري.38وحصل عمره ,م1959على ختصص التدريس عام 

ثناء العلماء عليه.3

يقول الدكتور على مجعة, .وقد أثىن على الدكتور طنطاوى عدد كبري من علماء األزهر وغريهم

مفىت مجهورية مصر العربية : "لقد فقدت األمة اإلسالمية مبوت فضيلة الدكتور الشيخ حممد سيد 

الفاحتة ن الكرمي : دراسة عن تفسريه  لسورتىآر الدكتور حممد سيد طنطاوى وترجيحاته يف التفسري الوسيط للق), 2010عبد اهللا, أمحد جنيب (1
.1اإلسالمية, ص جورنل النور جملة النور, جاال, الدراسات العليا جامعة جال ,2010يونيو -ينايروالبقرة, 
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طنطاوى, شيخ األزهر, املفسر اللغوى والفقيه الكبري علما من أعالمها وكوكبا من كواكب اهلداية يف 

وخدمة القرآنه يف خدمة العلم وخدمة مسائها ورمزا شاخما من رموزها العظام, فقدت رجال عاش عمر 

اإلسالم. 

وقال الدكتور أمحد الطيب رئيس جامعة األزهر : كان الدكتور طنطاوى من أكرب علماء 

كامال.القرآنالكرمي وكان ثاىن اثنني ممن تصدوا لتفسري القرآناملسلمني على اإلطالق ىف تفسري 

ووصف الدكتور طه أبو كريثة نائب رئيس جامعة األزهر الشيخ بأنه كان قيمة شاخمة من القيم 

اإلسالمية الىت تعتز بدينها وكرامتها, وكان اإلمام ىف املقام األول خادما لكتاب والسنة من خالل 

فليس بأزهري)القرآنوإعالنه لشعار (من مل حيفظ القرآناملتابعة الدقيقة حلفظ 

يوسف البدرى حيث يقول : "اإلمام الراحل خلف للمكنبة اإلسالمية عشرات خومنهم الشي

3الكتب واملؤلفات يف الفقه والتفسري واحلديث والدعوة".

وكتب العالمة الدكتور يوسف القرضاوى برقية عزاء للدكتور حممد عبد العزيز واصل وكيل 

حممد سيد طنطاوى: أحسن اهللا عزاءكم ىف فضيلة األخ األزهر ىف وفاة اإلمام األكرب الشيخ الدكتور

الكرمي, والصديق العزيز, اإلمام األكرب الشيخ الدكتور حممد سيد طنطاوى, شيخ األزهر. الذى حنتسبه 

ن الكرمي : دراسة عن تفسريه  آر الدكتور حممد سيد طنطاوى وترجيحاته يف التفسري الوسيط للق), 2010املصدر السابق : عبد اهللا, أمحد جنيب (3
.4يا جامعة جال اإلسالمية,     ص جورنل النور جملة النور, جاال, الدراسات العل,2010يونيو - ينايرالفاحتة والبقرة, لسورتى
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عند اهللا, والذى عرفته منذ أكثر من نصف القرن, وكانت تربطىن به مودة وأخوة وثيقة, مل تزدها األيام 

4ف ىف عدد من القضايا الفقهية, فاختالف الرأى اليفسد الود.إال القوة, رغم اخلال

مكانته العلمية..4

يعد طنطاوى واحدا من أجل علماء األزهر وأغزرهم علما, خاصة يف علم التفسري, وهو 

متفوق طوال مشواره التعليمى, وكان ممتازا أكادمييا, وتوىل الكثري من املناصب القيادة يف املؤسسات 

5الدينية.

جهوده.5

يعترب فضيلة الدكتور من األئمة الذين خاضوا معارك فكرية كثرية و متعددة ألنه قدم اجتهادات 

جديدة القت قبوال وعاجلت مشكالت حياتية وىف الوقت نفسه القت اعرتاضات كما قام بتطوير 

أحيانا الدراسة باألزهر الشريف مرتني لتواكب التطورات والعصر احلديث وهو ما القي استحسانا

والقى كذلك معارضة.

ىف عهده جتاوزت املعاهد األزهرية مثانية االف معهد ىف أحناء اجلمهورية وجتاوزت كليات جامعة 

6كلية وهو تطوير بدأه فضيلة الدكتور عبد احلليم حممود ووسع فيه وزاد عليه اإلمام الراحل60األزهر 

ه, العدد 1431ربيع األول 27املوافق –م 2010مارس 13القرضاوى يعزى وكيل األزهر ىف وفاة طنطاوى, جريدة العرب القطرية, السبت 4
4ص : 7944

ن الكرمي : دراسة عن    تفسريه  آر التفسري الوسيط للقالدكتور حممد سيد طنطاوى وترجيحاته يف ), 2010املصدر السابق : عبد اهللا, أمحد جنيب (5
.3جورنل النور جملة النور, جاال, الدراسات العليا جامعة جال اإلسالمية, ص ,2010يونيو -ينايرالفاحتة والبقرة, لسورتى

5املصدر السابق ص : 6
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مناصبه.6

ذ الدكتور حممد سيد طنطاوى مناصب عدة, يوجزها لقد ارتقى فضيلة اإلمام األكرب األستا

الباحث فيما يلى :

عني إماما بوزارة األوقاف فظل مثاىن سنوات يعمل باإلمامة منتقال من مسجد 1960ىف عام .1

إىل اخر يعظ الناس وىف الوقت نفسه يقوم بدراسة العليا بأصول الدين حىت حصل على الدكتوراة 

."القرآنلته "بنو إسرائيل ىف ىف التفسري وكان موضوع رسا

, انتقل للعمل باجلامعة و أعري إىل العراق, ومكث ىف بغداد سنتني, مث 1966وكان ذلك عام .2

1967إنتقل ىف البصرة سنة 

ستاذا مساعدا بكلية م مث عاد إىل مصر, فعني مدرسا للتفسري بكلية أصول الدين مث أ1969

, 1976, مث سافر إىل ليبيا ليعمل باجلامعة اإلسالمية إىل عام 1972أصول الدين بأسيوط عام 

وعني بعد عودته عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط مث دعته اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

تفسري بالدرسات العليا مث 

7عاد ليتول عمادة كلية الدراسات اإلسالمية بالقاهرة .

, وظل مفتيا عشر سنوات ليتوىل بعدها مشيخة األزهر 1986مث عني مفتيا للديار املصرية ىف .3

فتوى مسجلة بدفاتر دار اإلفتاء.7557بعد أن أصدر 

3املصدر السابق ص : 7
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من 8وصدر القرار اجلمهوري بتولية فضيلته مشيخة األزهر ىف 8عني مبرسوم رئاسى شيخا ألزهر,.4

9م.1996من مارس عام 27ه املوافق 1416ذى القعدة سنة 

مؤلفاته.7

مخسة عشرة جملدا–الكرمي لقرآنلالتفسري الوسيط .1
والسنة (وهو رسالته الدكتوراة)القرآنبنو إسرائيل يف .2
جملدان–الكرمي القرآنالقصة يف .3
احلوار ىف اإلسالمأداب .4
االجتهاد يف األحكام الشرعية.5
معامالت البنوك وأحكامها الشرعية.6
والسنةالقرآنجوامع الدعاء من .7
أحكام احلج والعمرة.8
الصوم املقبول.9

احلكم الشرعى ىف أحداث اخلليج  .10
كلمة عن تنظيم األسرة.11
السرايا احلرية يف العهد النبوى.12
فتاوى شرعية.13
املرأة يف اإلسالم.14
عشرون سؤاال وجوابا.15

-16ه / 1431من ربيع األخر 6-من ربيع األول30, جريدة أخبار اخلليج, الثالثاء لوطنيةالبقيع تضم جثمان شيخ األزهر..رجل الوحدة ا8
18ص:50م العدد 2010مارس 22

www.dar-alifta.orgاملوقع الرمسى لدار اإلفتاه : 9
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عن العوطف اإلنسانيةالقرآنحديث .16
17.
الفقه امليسر.18
حتديد املفاهيم.19
10خطبة اجلمعة.20

وفاته.8

عاما إثر إصابتة 82عن عمر يناهز 2010- 3- 10توىف الدكتور حممد سيد طنطاوى ىف 

وذلك قبيل عودته للقاهرة. وكان رمحه اهللا يزور امللكة بأزمة قلبية ىف مطار امللك خالد الدوىل بالرياض,

العربية السعودية للمشاركة ىف حفل توزيع جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم وتكرمي العلماء. 

11ومت دفنه ىف البقيع باملدينة املنورة.

والسنة"القرآنالكريم"و"بنو إسرائيل فى لقرآنلالتعريف بكتابيه "التفسير الوسيط .2

الكريملقرآنلالتفسير الوسيط .1

التعريف حول التفسري.أ

الكرمي" ميتاز بكونه تفسريا وسيطا. لقرآنلهذا التفسري كما مساه مؤلفه "التفسري الوسيط 

جملدا كبريا. قد قرر الشيخ 15والوسيط هو ما بني الكبري والوجيز إال أن حجم هذا التفسري وهو ىف 
4ص املصدر السابق10
ن الكرمي : دراسة عن تفسريه  آر طنطاوى وترجيحاته يف التفسري الوسيط للقالدكتور حممد سيد ), 2010املصدر السابق : عبد اهللا, أمحد جنيب (11

.5جورنل النور جملة النور, جاال, الدراسات العليا جامعة جال اإلسالمية, ص ,2010يونيو -ينايرالفاحتة والبقرة, لسورتى
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نصب شيخ األزهر تعميم تفسريه هذا على طالب املراحل التعليمية األزهرية الطنطاوى فرتة توليه مل

اذ هذا القرار لكون التفسري سهال ميسورا مبسطا ومناسبا لطلبة ختاملختلفة,وقد وفق الشيخ رمحه اهللا ىف ا

12العلم ىف فهم كتاب اهللا.

منهجه ىف التفسري.ب

وذلك  ىف مقدمة تفسريه حيث ذكر أنه بني الدكتور حممد سيد طنطاوى منهجه ىف تفسريه, 

وكان هدفه من تأليف تفسريه ليكون تفسريا علميا حمققا حمررا من األقوال الضعيفة والشبه 

13الباطلة واملعاىن السقيمة,

ىف املكتبة اإلسالمية ترى العشرات من كتب هذا, وأنت إذا سرحت طرفكحيث قال "

التفسري, منها القدمي واحلديث وترى منها الكبري والوسيط والوجيز, وترى منها ما تغلب عليه طابع 

التفسري باملأثور, وترى مايغلب عليه طابع التفسري بالرأى, وترى منها ماتغلب عليه الصبغه الفقهية, أو 

علمية, أو اإلجتماعية, أو الطائفية..... أو غري ذلك من االجتاهات وامليول الفلسفية, أو الصوفية, أو ال

وترى منها احملرر أو شبه احملرر من اخلرفات, الىت ختتلف بإختالف أفكار الكاتبني وثقافتهم ومذهبهم...

كتبه واألقوال السقيمة, والقصص الباطلة.... كما ترى منها ماهو حمشو بذلك. ولقد انتفعت كثريا مبا  

الكاتبون عن كتاب اهللا تعاىل وهأنذا أخى القارئ أقدم لك تفسريا وسيطا لسورتى الفاحتة والبقرة, 

املصدر السابق12
املصدر السابق13
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فبذلت فيه أقصى جهدى ليكون تفسريا علميا حمققا, حمررا من األقوال الضعيفة, والشبه الباطلة, واملعاىن 

السقيمة....

نية شرحا لغويا آدأ بشرح األلفاظ القر ومن منهجه أيضا مالحظته من خالل القراءات, كثريا ماب

يات, ية أو اآليات, وذكر املعىن اإلمجاىل آلة أو اآليمناسبا مث بني املراد منها, مث ذكر أسباب النزول آل

مستعرضا ملا اشتملت عليه من وجوه البالغة والبيان, والعظات واألداب واألحكام, مدعما ذلك مبا 

ألحاديث النبوية, من أقوال السلف الصاحل, وقد جتنب التوسع ىف يؤيد املعىن من ايات أخرى, ومن ا

14ء.آوجوح اإلعراب, واكتفى بالرأى أو االر 

والسنةالقرآنبنو إسرائيل فى .2

م, ويقع ىف جملدين تزيد صفحاته عن ألف صفحة, وقد طبع 1969هذا الكتاب طبع عام 

عدة طبعات. وهذا الكتاب من رسالة الدكتوراة الشيخ حممد سيد طنطاوى, ومن أهم منهجه فيما اأيض

يلى :  

12, القاهرة : دار الرسالة الطبعة الثالة, ص.1, ج آن الكرمير يط للقالتفسري الوس), 1987طنطاوى, حممد سيد (14
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ن الكرمي, عن بىن إسرائيل ووضعها ىف املواضع الىت آيات, الىت وردت ىف القر العناية جبمع اآل.1

تناسبها, مث تفسريها تفسريا علميا حمققا.

يات.تناسب تلك اآلالىت حاديث النبوية الشريفةذكر اآل.2

يات الكرمية.االستشهاد حبقائق التاريخ وباالحداث اجلارية عند التفسري اآل.3

ء املفسرين, واخرتت أمثاهلا ىف نظره مع بيان السبب ىف ذلك اإلختيارآتعرض ألر .4

15اهتمامه بالنحيتني : التارخية والسياسية لفلسطني اهتماما ملحوظا..5

اإلسالمية الليبرالية اإلندونيسيةلمحة عن تاريخ حركة .3

تاريخها ونشأتها.1

الليربالية فكرٌة ليست من صنع َعقٍل بشري واحد، وال وليدَة بيئٍة ثَقافيٍة أو ظروٍف زَمنيٍة واحدة، 

6, القاهرة: دار الشروق, ص.ن الكرميآر لقابنو إسرائيل يف ه)  1420طنطاوى, حممد سيد, (15
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وقابل ثابت، إال ثابت واحد وهو عدم الثَّبات؛ فكل شيء يف املذهب الليربايل متغري،كل قيٍد أو 

16.للجدل واألخذ والرد

يف اإلجنليزية، (Liberalism )مصطلٌح أجنيبٌّ ُمعرَّب، مأخوذ من-يف األصل - والليربالية هي 

يف اإلجنليزية، (Liberty)ا إىليف الفرنسية، وهي تعين: (التحررية)، ويعود اشتقاقه(Liberalisme )و

ومل يتفق صنَّاع الليربالية واملنظِّرين هلا على تعريٍف ُحيدد .يف الفرنسية، ومعناها احلرية(Liberte )و

)احلرية املطلقة(معناها بوُضوح، لكنهم اتفقوا على وصفها بـ 

مذهب رأمسايل ينادي باحلرية املطلقة يف امليدانني االقتصادي والسياسي، وهلا هىوالليربالية

تعريفات مرتكزها: االستقاللية؛ ومعناها: التحرر التام من كل أنواع اإلكراه اخلارجي: دولة، مجاعة، فرًدا؛ 

كل صورها: مادية، 

.17سياسية، نفسية، ميتافيزيقية َعَقِديّة

ىف األصل احلرية, غري أن معتنقيها والليربالية هي وجه آخر من وجوه العَلمانية، وهي تعين

ُقْل ِإنَّ (إله نفسه, وعابد هواه, غري حمكوم بشريعة من اهللا تعاىل الذى قال : فاإلنسان عند الليرباليني

23اإلسالمي. ص.. اإلسكندرية : دار اخللفاء الراشدين، دار الفتح اإلسالم والليربالية نقيضان ال جيتمعانصقر, شحاتة. 16
املرجع السابق17
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ِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمَني ◌ۖ َال َشرِيَك َلُه َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني  َوِبذَٰ

18(.19

هذه رتوتطو .م1980سنة ةكون معروفتىف إندونيسيا و يةالليرباليةاإلسالمحركةمطلع

بدأت احلركة اإلسالمية الليربالية بالكتابات 2001يونيو 25منذ ,الفكرة أوهلا من نور خالص جميد

احللقات تالعلمانية والليربالية وبدأوا فوس وجمالت غريها إلنتشار فكر ىف جريدة جااملقالتطبع و 

قع ىف شارع أوتن كايواتها, وكان مركز www.islamlib.com)(يف املوقع توكتبابينهاتواحلوار 

(utan kayu).20

داخل البالد وخارج البالدية المشهورةالتعريف بأصحاب الليبرال.2

ومن أصحاب هذه احلركة فيها املفكر, والكاتب, واملدرس, واألستاذ يف داخل البالد وخارج 

الباحث فيما يلى:البالد سيذكر 

مدرسا ىف جرليسز كورزمن,أوال نور خالص جميد, مدرسا ىف جامعة بارا مدينا جاكرتا, مث 

عبداهللا مشالية, وأزيو مردى أزرى, مدرسا ىف جامعة الشريف هداية اهللا, جاكرتا, و كاليفورنياجامعة  

أفاندى, وعبد اهللا أمحد النعيم, ومصدر ف.مسعودى, وغوناوان حممد, وإيدوار سيد, وجوحان ,الروي 

قمر و , وأصغر على, وناصر الدين عمر, وحممد أركون, اتجالل الدين الرمحن, و جامعة اخلرطوم.سودا

163- 162األنعام, اآلية 18
. القاهرة: اللجنة العلمية جبمعية الرتتيل, العلمانية, الليربالية, الدميقرطية, الدولة املدنية يف ميزان اإلسالم), 2011حممد هاىن, حممد نعيم, (19

.16ص.
5جاكرتا: غيما اإلنساىن, ص.ليرباىل واحنرافه والرد عليه.اإلسالم ال), 2006حسيىن, عديان, نعيم اهلدايات, (20
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بودى منور, و ريزال ماالرانغيغ, و ديىن ج أ, و سيد عغيل سراج, و صديق جالل عزم, و الدين هدايات, 

ىل األبصار عبد اهللا, ولطفى الشوكاىن, محيد بشاعيب,وأو و توفيق عدن عمل, و إحسان على فوزى, و 
وا.تأثر منوغري ذالك, كثري21

ومفكريهاية الليبراليةاإلسالمحركة ىمؤسسترجمة .3

هارون ناسوتيون.أ

23طفانوىل اجلنوىب سومطرة الشمالية, املوافق , (Pematang Siantar)ولد ببيماتنغ سيانرت

م. عاش ىف حياة الدينية اإلسالمية على والديه. وتلقى تعليمه األساسى ىف املدرسة 1919سبتمرب عام 

وكان عمره أربعة عشر, م1934وخترج سنة (Hollandsh Inlandsh School)اإلبتدائية اهلولندية 

وتعلم اللغة اهلولندية وعلوم املختلفة, ووصل دراسته ىف  معهد اإلسالم

(Moderne Islamietische kweekschool) كة سنة واحدة عام مثالث سنوات. وذهب إىل

وتعلم ىف جامعة األزهر كلية أصول الدين, وانتقل ىف جامعة األمركية ىف م. وذهب إىل املصر1938

كندا, ومت McGillعة سات اإلسالمية مث وصل ىف جاما. ودرس ىف الدر 1952القاهرة, وخترج سنة 

وعاد إىل إندونيسيا ويكون أستاذا وعميد اجلامعة ىف جامعة الشريف هداية اهللا ,1968دكتوراه عام 

22م.1998سبتمرب عام 18. توىف 1982- 1973جاكرتا 

ومن املولفاته :

املرجع السابق21
262جاكرتا : غرافندو فرمي, ص.أصحاب التجديد ىف تربية اإلسالمية اإلندونيسيا, ), 2005نات, أبو الدين (22
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(Islam ditinjau dari berbagai dimensi)املختلفةمن أوجهاإلسالم .1

Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiranاإلسالم, التاريخ واحلركة.التجديد ىف .2

dan Gerakan

فلسفة الدينيةال.3

Muhammad Abduh dan Teologi Rasional.العقالنيةحممد عبده, وفكرته.4

العقل والوحى.5

دينور خالص ماج.ب

جاوا (Jombang)ه جبومبانغ 1358احملرم 26, املوافق 1939مارس 17ولد ىف التاريخ 

Sekolah)الشرقى من األسرة الىت تتمسك بالدين اإلسالمى, بدأ تعليمه ىف مدرسة الشعبية  Rakyat)

Gontor)صباحا ودرس ىف مدرسة اإلبتدائية مساءا. وتعلم ىف معهد الدار السالم غونتور فونورغوا 

Ponorogo)لدكتوراه ىف جامعة شيكاغو وواصل دراسته ىف جامعة الشريف هداية اهللا جاكرتا, ومت ا

(Chicago) وكان أستاذا ىف جامعة الشريف هداية اهللا وخصص ىف علم فلسفة. توىف 198423عام .

.2005أغسطس 29جباكرتا

ومن املؤلفاته :

(Khazanah Intelektual Muslim)اخلزانة املفكر املسلم .1

Islam Kemodrenan)اإلسالم ىف احلديثية واإلندونيسية .2 dan Keindonesiaan)

322املصدر السابق, ص.23
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اإلسالم دين احلضارة.3

أبواب إىل اهللا.4

5.

احلوار املفتوح بني اإلسالم والسياسة املعاصرة.6

أزي مردى أزرا.ج

. تعليمه ىف قريته ىف املدرسة اإلبتدائيةأم, بلبوك لنغاوا, بد1955مارس  عام 4ولد ىف التاريخ 

وتعلم ىف جامعة الشريف هداية اهللا جاكرتا ,م1975عم(PGAN)وخترج ىف املدرسة الدينية احلكومية 

, حىت وصل إىل 1988. ووصل دراسته ىف جامعة كولومبيا عام 1983مارس 13ومت دراسته ىف التاريخ 

. بعد عودته تواله كثريا من املناصب, وعني ليكون عميد اجلامعة ىف 1996-1995درجة الدكتورة 

جامعة الشريف هداية اهللا.

من مؤلفاته :و 

مسائل اإلجتماعيةىفاإلسالم .1

دور اإلسالم ىف أسيا الشرقى.2

الصوىف وتعريفه.3

24التطور اإلسالم احلديثية.4

), 2009(392املصدر السابق, ص.24
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المبادئ األساسية لليبرالية .4
ية.احلرية الدين.1

.لدين وفق تطور الزمان واملكاناالفهم .2

.األديان متساوية مادمت األهداف إىل السالم.3

اهللا.احلكم حكم البشر ال حكم .4

الشذوذ اجلنسيةجواز .5

مرجعه إىل اهللا.مجيع األديان.6

باب اإلجتهاد لكل أوجه ىف اإلسالمفتح.7

25بني الدين والدنياالتفريق والتفصيل.8

الهدف والغاية .5

ايةاألساساتطوير اإلسالم بتفسري الليرباىل, وفق مبادئه.أ

أحدعلىضغطمن غرياحلوار واحلرية فتحاحملاولة ىف .ب

26العدالة اإلجتماعيةإجياد.ت

الفرق بين العلمانية والليبرالية والتعددية .6

7, ميدان:أسو فريس, ص.التكنولوجىن وعلوم آر لقادرذا ز.أ,25
www.Islamlib.comاملوقع الرمسى الليرباىل :26
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الَعَلمانّية .1

أّال يكون اإلنسان ُملَزًما بتنظيم بـ :- وهي البالد اليت نشأت فيها -الَعَلمانّية تـُْعَرُف يف أوربا 

SECULARISMاالجنليزية اليت هي لغته األصلية  

( الَعَلمانّية) ، ولعلَّ ذلك كان مقصوًدا بغيَة إلباسها لبوًسا جيعلها مقبولة بني املسلمني.

العلمانيَّة مفهوم يرى ضرورة أن تقوم األخالق والتعليم :ويف قاموس (أكسفورد) ُعرَِّفْت مبا يلي

على أساس غري ديين.

:مانية تقوم على ثالثة أركان هيالعل

الركن األول : َقْصر االهتمام اإلنساين على الدنيا فقط ، وتأخري منزلة الدين يف احلياة ، .1

ليكون من ممارسات اإلنسان الشخصيَّة ، فال يتدخل يف احلياة العامة.

دين ، أيِّ دين  الركن الثاين: َفْصل العلم واألخالق والفكر والثقافة عن االلتزام بتعاليم ال.2

كان.

27الركن الثالث: إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غري ديين..3

الليربالية.2

11. اإلسكندرية : دار اخللفاء الراشدين، دار الفتح اإلسالمي. ص.اإلسالم والليربالية نقيضان ال جيتمعانصقر, شحاتة, املرجع السابق. 27
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والليربالية هي وجه آخر من وجوه العَلمانية ، وهي تعين يف األصل احلرية ، غري أن معتنقيها 

يشاء وحيكم مبا 

املصطلحات اليت أطلقها الليرباليون على أنفسهم أو أطِلَقت عليهم من غريهم: يشاء. 

الليربالية: تدعو إىل احلرية املطلقة وعبادة الفرد نفسه وهواه وشهوته وقد عرب عنها منظروها يف .1

أيضا تدعو إىل احلرية 

املطلقة اليت ال تعرتف بدين وال نص مقدس وال عادات وال تقاليد وال أي أمر يعيق احلرية 

الفردية.

العصرانية : إشارة لتطويعهم نصوص الشريعة وأحكامها لتتوافق مع مستجدات العصر دون .2

اعتبار لقداسة النص واملرجعية الشرعية وهي الكتاب والسنة.

العقالنية.3

واملعتزلة على وجه اخلصوص.

وبا تعبريا عن التنوير: ظهر مصطلح التنوير يف القرنني السادس عشر والسابع عشر يف أور .4

الفكر الليربايل البورجوازي ذي النزعة اإلنسانية العقلية والعلمية والتجريبية ويتضمن هذا الفكر 

نزعة مادية واضحة بعد إقصاء الالهوت وذلك بإحالل الطبيعة والعقل بدال من الفكر الغييب 

يف تفسري ظواهر العامل ووضع قوانينه.
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الفكر التجديدي: وليس املقصود املتبادر من اصطالح التجديد وهو إحياء ما اندرس من .5

معامل اإلسالم وأصوله ، بل يعنون به تغيري أصول اإلسالم فاملتمعن يف كتب هذا التوجه يرى 

28ا

التعددية.3

التعددية كلمة عربية مشتقة من العدد, إال أن هذا الرت كيب مل يستخدمه علماء املسلمني على 

املعىن املراد منه ىف العصور األخرية, وال يوجد ىف معاجم مصطلحات العلوم اإلسالمية, والتعددية مصدر 

"تعدد" وفعله "تعدد" ويقال : تعدد يتعدد تعددا, أى صار ذا صناعي مأخوذ عن املصدر األصلى

عدد. 

والثقافية واإلجتماعية كافة, إال أنه ليس هلا تعريف واضح حمدد, بل تستعمل ىف معان شىت, وذلك ألن 

تبط به شبكة من املفاهيم الفكرية والفلسفية مثل : الدميقراطية, وحقوق األقليات, التعددية مفهوم تر 

24صقر, شحاتة, املرجع السابق, ص.28
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آومذاهبه ومجاعاته وأحزابه بإظهار عقائدهم و 

29خرين.التجمعات السلمية, من غري إضرار باآل

, اململكة العربية السعودية, جامعة ). 2012مراد (رايق عودة, 29
66اجلوف. ص.


