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أ   الليبرالية 

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  

  :املقدمة
  

ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات          ، حنمده ونستعينه ونستغفره  ، إن احلمد هللا  
وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا        ، ومن يضلل فال هادي له    ، من يهده اهللا فال مضل له     ، أعمالنا

آلـه وسـلم             صلى اهللا عليه وعلى     ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله    ، وحده ال شريك له   
   :أما بعد 

خيية  حيث سيطر الغرب الصلييب      أصعب مراحلها التار   تعيش يف     اليوم األمة اإلسالمية فإن  
 يتحكم فيهـا  متخلفة ضعيفة األمة هذه وأصبحت، الدويل السياسية واالقتصاد على مقاليد   

  .ملختلفةاواملذاهب نظمة األيفرضون عليها و اخلاصة اشؤو ويتدخلون يف  ،األعداء
  
 واهلزمية، املوجه مواإلعال، واالقتصادية السياسيةوالضغوط   ،من خالل االحتالل املباشر    و

وسلوكيات تنطلق من    وأفكار أنظمة  والفراغ العقدي فرض على األمة اإلسالمية      ،النفسية
 واإلصـالح   واالنفتـاح  والتسامح كاحلريةحلادية حتت شعارات خادعة     فلسفات مادية إ  

   .ومواكبة احلضارة وغريها ثوالتحدي، نساناإلوحقوق 
  
 هـذه  منحرفـة  فئاتوتبىن   ،اإلسالميثر واضح على اتمع      هلذه املذاهب أ   أصبحقد   و

  .اإلسالمتنايف   الأا وتدعي ،ز حماسنها تدافع عنها وترب:الفلسفات اإلحلادية
  

النهضة عصر  يف  وهو مذهب غريب ظهر      ،"الليرباليةمذهب  " ومن هذه املذاهب اإلحلادية   
 فجاء ردة فعل    وف غري طبيعية  وقد نشأ يف ظر   ، يف القرن اخلامس عشر امليالدي     بيةواألور
 والسياسية االقتصادية حنو التحرر من قيود الدين والنظم         متجهاً لهوأَ يف   هوكان ظهور ، هلا

له زمنـاً   بل أخذ تشكي  ، منذ البداية   بذاته  ولكنه مل يكن واعياً    ،ةوامللكي لإلقطاع الصارمة
 له  وأصبح مث تبلور بعد ذلك      طويالً،وتنوعت صوره يف كل فترة حسب ظروفها وطبيعتها،       

  . فكريه عامةأسس
  



 

  

ب   الليبرالية 

 ،به وتقلّ هاجتاهاتثر عميق يف تعدد      أ الرأمساليني الليربايل بأطماع    كان الرتباط الفكر  وقد  
   . ومكاناً زماناًأشكالهواختالف 

 ةاملادي ةالصناعيجنازات  لإلوكان   ، "املعاصرة ربيةالغمذهب اجلاهلية   " وهو بصوره عامه    
   . الوحيد بل وفرضه ليكون خيار اإلنسانية، فيه والترغيب،إليه الدعوةدور بارز يف 

  
" الرجيانيـة   "  علـي يـد    امليالديـة السبعينات  ليربايل املعاصر يف     الفكر ال   تنامي وقد بدأ 

مبدرسة " املعروفة    النقدية من خالل املدرسة  اجلديدة   بالليرباليةعرف   وهو ما  " ريةتشاالت"و
 نأ حيث زعـم النقـديون       ، الفكر الغريب بعد سقوط الشيوعية     وزاد ظهوره يف  " شيكاغو

  .وآرائهمسقوط الشيوعية يؤكد كافة حتليالم 
  

 صـورها   ىأقس الفكري الذي قامت عليه فكرة العوملة يف         األساسوالليربالية اجلديدة هي    
   .يتة مقوأنانيةوحشية 

  
  يقف وراء نـشره     ألنه ميأل السمع والبصر     أصبحهب حىت    املذ  هذا راانتش يف   بوال عج 

 واقتصادية وعـسكريه     ما متلكه من قوة سياسية      الكربى بكل  ةالصناعيبه الدول   لتبشري  او
و أذرعتها مـن املنظمـات      ) هيئة األمم املتحدة  (، و كذلك تبنته املنظمة الدولية       وإعالمية

 مـع    خاصـة   والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري    ،عية مثل صندوق النقد الدويل    الدولية الفر 
  .الدول الفقرية والنامية من خالل برامج اإلصالح االقتصادي والتكيف اهليكلي

يوم هـو    ولكنه ال  إليه تلتفأن ن  ملا كان لنا     باوأور أسوارولو أن هذا املذهب بقي حبيس       
 خاصة وانه يعتمد على معان عامة براقـة كاحلريـة            يف حياة املسلمني   تأثرياًبرز املذاهب   أ

  . وحنوهاوالدميقراطيةوالتسامح واملساواة 
  
 الضغوطات  أو اإلعالمي اإلغراءمجع من خالل     يكون مذهب العامل أ    أنهلذا املذهب    دويرا

  . العدوان العسكري املسلح أو،  املقاطعة االقتصادية أوالسياسية 
  



 

  

ج   الليبرالية 

 األنانية الفردية يعتمد على    ألنه على العامل    اهليمنةاري يريد    فكر استعم  الليربايل والفكر
 وهلذا كان القـرن  ،لألصلح  البقاء التنافس واعتبار القوة هي معيار احلق والصواب، ألن       و

هو العـصر الـذهيب     " االستعمار املباشر " و،"يةقرن احلروب العامل  " التاسع عشر امليالدي    
 دمـج الـبالد املـستعمرة يف سياسـيات          رهـا مت  ، وبعد خروج االستعمار مك    لليربالية

ـ  يـدل علـى      اوهذ" واألطرافكز  ااملر" واقتصاديات الدول الكربى على قاعدة       اء بق
   .االستعمار بصورة جديدة

  
 سواء بفقد حريتـها يف صـياغة        الفكر  هذا ثارآ تعاين من    اإلسالميةقد أصبحت البالد     و

ئـات  بوجود ف  أو،ين هللا تعاىل به   داين الذي ت   مصاحلها وفق املنهج الرب    تقتضيه مبا   أنظمتها
  . مبا يناىف دينها ومصاحل شعوا  اإلسالميةالبالدمدعومة من الدول الكربى تصنع أنظمة 

  
 املذهب اجلاهلي مهما كـان اخللـل يف          مل يكن هناك أي مربر العتناق هذا       نهواحلقيقة أ 

فهذا الدين  ،  القومي اإلسالمينهج   بغري امل   إصالحه  ميكن  ألن هذا اخللل ال    اإلسالميةاحلياة  

 هذا القـرآن يهـدي للـيت    إن {:فة شؤون احلياة كما قال تعاىل   يف كا  لإلصالحهو املصدر الوحيد    
  .]٩/ اإلسراء[  }لون الصاحلات أن هلم أجراً كبرياً ويبشر املؤمنني الذين يعمهي أقوم 

  
بعضها وحماولة   ر الليربالية أو  وتزداد املشكلة خطورة بتبين بعض الدعاة اإلسالميني لألفكا       

تأويل النصوص الشرعية لتوافق الفكر الليربايل املعاصر حتت ذريعة أن اإلسالم ال يعارض             
 بطريقة خاطئـة    كرة صحيحة يف ذاا ولكنها طُبقت     احلريات بل يدعمها ويقويها وهي ف     
  .حدود هلا ومبنية على أصل إحلادي فاحلريات الغربية حريات منفلتة ال

  
ـ         و ،وآثارها "الليربالية  "  رأيت خطورة  اومل     اغفلة كثري من املـسلمني عـن نتائجه

 وجهل الكثريين مبعناها وداللتها قمت باختيـار        وأساسه ألصل الدين     ومناقضتها الكارثية
  املعاصـرة   يف العقيدة واملذاهب الفكريـة     الدكتوراه لدرجة   هذا املذهب ليكون موضوعاً   

سائالً اهللا تعاىل التوفيق والسداد،وأن ينفع بـه         " منها اإلسالمموقف  الليربالية و  :"بعنوان
   .كاتبه وقارئه انه جواد كرمي



 

  

د   الليبرالية 

  :سات السابقةاالدر
مفهوم الليرباليـة عنـد جـون    " نوان رسالة علمية بع على   يف املوضوع   حبثي أثناءوقفت  
 الفلـسفة   سالة ماجستري يف قسم   وهي ر ، وه  صعبد املنصف قن  ياسر بن   : للباحث  " ديوي
طالعي إحسب  " الليربالية  "  يف موضوع    )١( وهي الرسالة اجلامعية الوحيدة   ، معة القاهرة جبا
وموضوع هذا البحث يتبني من     ،  والفرق بني هذه الرسالة    ا يف موضوعه  ة مفيد  رسالة وهي

  :يلي خالل ما
  

 وتطورهـا،  لنشأا،ومل يتعرض   ، "مفهوم الليربالية "موضوع الرسالة حمصور يف      نأ :أوالً
 مـن   ذلك منها وغري    اإلسالم وموقف   ،اإلسالمي يف العامل  والليربالية    وجماالا، ،واجتاهاا

  .هلااملباحث اليت تعرضت 
الليرباليـة  " الرسالة السابقة خمتصة باجتاه واحد من االجتاهات الليرباليـة وهـو             نأ :ثانياً

  .األخرىلليربالية  اتاجتاها بينما تعرضت يف هذا البحث ألبرز "الربمجاتية
  
بينما متيـز  ،احث للموقف الشرعي من الليربالية فيها الب   مل يتعرض   الرسالة السابقة  نأ :ثالثاً

 العقيدة أصولمفاهيم الليربالية على هذا البحث ببيان موقف اإلسالم من الليربالية، وعرض 
  .اإلسالمية

  
  :خطة البحث 

  وخامته ،  أبوابومخسة ،  مقدمة إىلقمت بتقسيم البحث 
  . والدراسات السابقة فيه وخطة البحثوخطورتهت يف املقدمة أمهية البحث وقد بين
 :وهو مشتمل على فصلني "حقيقة الليربالية"  عنوانهف :األولالباب  أما *

ـ      ،   الليربالية  مصطلح  مفهوم  :الفصل األول       صطلح وقد حتدثت فيه عـن م
غموض :  وهي   غموضه أسباببينت  و  املعاجم والقواميس واملوسوعات ،    الليربالية يف 

                                                 
والدميقراطية،والرأمسالية ، وهو مما يعسر حصره خاصة  والرسائل اجلامعية يف موضوع احلريات ، ، يوجد كثري من البحوث املستقلة    ) ١(

، واملقصود هنا الرسـائل اجلامعيـة املتعلقـة         )مثل السياسة واالقتصاد والتربية وغريها    ( مع تعدد اجلوانب اليت يتم البحث من خالهلا         
   .)الليربالية (  البحث بشكل خاص مبوضوع



 

  

ه   الليبرالية 

ـ    ،املصطلح يف   والتردد ، االتساقاملبدأ ، وعدم      ، اإلنـساين ل  وشعار تلقائية الفع
  .بالرأمساليةوارتباط املصطلح 

 : أسس وهـي   ة ثالث وحتدثت فيه عن   لليربالية األسس الفكرية    :الفصل الثاين و    
                .والـسليب للحريـة    املفهـوم االجيـايب   فيـه   رية وذكـرت     احل :األولاألساس  

.            التقليديـة والفرديـة اجلديـدة         الفرديـة   الفردية وذكرت فيـه    :واألساس الثاين   
   . العقالنية: الثالث واألساس

جعلتـه  وبدأت بتمهيد مث    " وتطورها  نشأة الليربالية   "  عنوانهف :الباب الثاين وأما  * 
  :مخسة فصول وهيعلى 
وحتدثت فيه   "السياسي بني االحنراف الديين واالستبداد      أوربا" :األولالفصل       

وذكرت اسـتبداد   ، احملدثة   والبدع ، ثوالتثلي اإلجنيلعن االحنراف الديين مثل حتريف      
  .واستبداد السادة واستبداد امللكية ، الكنيسة

 وهذه التحوالت   " حنو الليربالية    ورباأالتحوالت الفكرية يف     " :الفصل الثاين   و    
الفكر التجـرييب   و،  الديين   اإلصالححركة   ، اإلنسانية ذات الرتعة    األدبيةهي احلركة   

  املادي
وذكرت  ، ةالليرباليدور الطبقة الوسطى يف ظهور      "  فهو الفصل الثالث  أما     

والثـورة  ) م١٦٨٨(زية  وهي الثورة االجنلي  يف التاريخ األورويب     ةالليرباليأهم الثورات   
  )م١٧٩٨(والثورة الفرنسية)م١٧٧٥( األمريكية

 ةسـت  فيـه وذكرت    "الليربالية اجتاهات :"الفصل الرابع ملوضوع   وقد خصصت 
 ،واالسـكتلندية  الطبيعيـة، (الليربالية الكالسيكية ومدارسها    : اجتاهات لليربالية وهي    

 الفلسفية وهو مذهب    ةالراديكالي:  االجتاه الثاين  ،) ومدرسة مانشستر  ،والتنوير الفرنسي 
: واخلـامس ، التحليل احلـدي  :  والرابع   الفكرية،الليربالية  : والثالث، القانونية  املنفعة  

ومدرسة الطريق  ، رز مدارسها وهي املدرسة الكيرتية    وذكرت أب ( الليربالية االجتماعية   
    اجلديدة وأبرز مدارسـها    الليربالية: والسابع   ، الربمجاتيةالليربالية  : والسادس  ،)الثالث

   ) . ومدرسة االختيار احلر، سة شيكاغو وهي مدرالنقديةاملدرسة ( 



 

  

و   الليبرالية 

وقد قـسمت    "الليربالية بني الصعود واهلبوط    " بعنوانالفصل اخلامس    وقد كان 
 مراحل موضحة بصورة تامـة      أربع إىل مراحل الليربالية منذ نشأا واىل الواقع املعاصر      

  داخل البحث
  :فصالنوفيه  "جماالت الليربالية "  :عنوانهف باب الثالثالأما * 

،  الجتماعيانظرية العقد   : وذكرت فيه  "الليربالية السياسية " :األولالفصل         
،  علـى الفـرد      اتمعوحدود سلطة   ، وفصل السلطات ، لإلفراد األساسية واحلقوق

 بأزمـة النظـام     وختمتـه ، يف مواجهة الدميقراطيـة      ةوالليربالي، والفكروحرية الرأي   
   .الدميقراطي

وذكـرت فيـه املـذهب الطبيعـي         "االقتصاديةربالية  يالل ":الفصل الثاين و      
واملذهب الكيرتي ونظرية الطريق الثالث ومدرسة شـيكاغو وأطلـت          ، الكالسيكي  

  .الرأمسايلالكالم حول الليربالية اجلديدة وجوانبها املتعددة وختمته بأزمة النظام 
  :وفيه فصالن  "اإلسالميالليربالية يف العامل " عنوانهف الباب الرابعا أم* 

وذكـرت فيـه     "اإلسالميعوامل ظهور الليربالية يف العامل      "   :األولالفصل      
   .االستعماريةوالقوى ، واجلمود والتقليد ، واالستبداد السياسي ، عقدي االحنراف ال

  : يلي وحتدثت فيه عن ما" اإلسالمي العامل  يفالليرباليةمظاهر :" الفصل الثاينو  
 منذ عهد التنظيمـات وإىل مـشروع        وتتبعتها الليربالية يف  احلكم والسياسة        :أوالً 

التبعيـة   : واالقتـصاد وبينـت فيـه      الليربالية يف املال     :ثانياً ،الشرق األوسط الكبري  
ـ  وبـرامج    يلالرأمسااالقتصادية بدمج اقتصاديات الدول النامية يف االقتصاد          فالتكي

  .اهليكلي وآثارها
 اإلسـالم  لقـضية    األمريكياملشروع  :  الليربايل وذكرت فيه     اإلسالم دعوى    :ثاًثال

  .  الليربايل اإلسالمدعاة ل يةالليربايل ومناذج تطبيق
، اإلسالميةتيار الليربالية   :  وذكرت فيه أهم هذه التيارات وهي      تيارات الليربالية  : رابعاً

  .ن اجلدد والليرباليو، لقوميةية اوالليربال
 : ومهافصالنوفيه  " من الليربالية اإلسالمموقف " عنوانهف الباب اخلامس أما *

وبينت فيه القواعد واألصول    ،  "موقف اإلسالم من احلريات   " :األول  الفصل    
 واملتـضمنة  اإلرادةحريـة   :  مث مناذج تطبيقية وهي      اإلسالمالدالة على احلرية يف     



 

  

ز   الليبرالية 

 واحلريـة   )القضاء والقـدر  ( وحرية االختيار    )توحيد العبادة ( اإلراديوحيد  للت
واحلرية ، وحرية التعبري عن الرأي وضوابطه    ،  الظلم ونفي مثل إقامة العدل     ةالسياسي

  .وحرية االعتقاد ، االقتصادية

 الليرباليـة  اشتمالبينت فيه   و "احلكم الشرعي يف الليربالية   " :الثاينالفصل  و    
واحلكم بغري  ، واالمتناع واإلباءمثل كفر االستحالل والشك      ناإلميا اقصنوعلى  
 ، األثـرة  : مثـل  األخالق وادحقواشتماهلا على    ، اإلرادةوشرك  ، نزل اهللا   ما أ 

  .شبهات والردودالمث ختمت هذا الفصل ب، والظلم ،  اهلوى وأتباع
ختصار غـري   ولطول املوضوع وتشعبه اجتمعت لدي مادة كبرية وحرصاً على اال         

املخل اكتفيت باإلشارة اليت تدل على ما بعدها دون تطويـل بـذكر النمـاذج               
فالبحث يهدف إىل تقـدمي صـورة واضـحة         واالكتفاء مبا البد منه     والتطبيقات  

 مث تبيني موقف اإلسـالم       والتركيز على املنهج دون قصد التتبع واالستقراء       لليربالية
   .منها

  
 اإلخالص وأساله   ،البحثال على أن وفقين إلمتام هذا       هذا وإنين أشكر اهللا جل وع     

  . للناس مفيداًن جيعله من العلم النافع الذي يبقى أثره نافعاً وأ،والقبول واإلتباع
خص بالذكر املشرف الكرمي سعادة     وأ،كما أشكر كل من أعانين وساعدين عليه        

بيل وتصويباته   على حسن خلقه وتعامله الن     "أمحد السيد رمضان  " الدكتور   األستاذ
وأسأل اهللا تعاىل له التوفيق والسداد والربكة       ، أثره الطيب يف هذا العمل      و ،النافعة

  . ل واألهل واملال والولدميف العلم والع
 ،"إبراهيم الزهراين بن  علي  " الدكتور    الشيخ  فضيلة : الكرميني   املناقشنيكما أشكر   

على قبوهلما مناقشة هـذه      ، " بن عمر الدميجي   عبد اهللا " الشيخ الدكتور    فضيلةو
  .فيدةامل اوتوجيهام السديدة ا بآرائهمين ينفعأن اهللا واسأل الرسالة

            بـرأي أو كتـاب أو نـصيحة        على إمتام هذا البحث     كما أشكر كل من أعانين      
  .نه ويل ذلك والقادرإ  أثناء املراجعةتصحيحأو 

 مجعني وآله وصحبه أوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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