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ي دمن منظور نق رالية كفلسفة ومنهج معرفه ومذاهب متعددةبتتناول هذه الدراسة اللي
  :قضايا ألتاليهلمن خالل تناول ا،  اسالمى
  . )الداللة اخلاصة املنفردة. شتركةالداللة العامة امل(دالالت مصطلح ليبرالية •

املوقف النقدي  )التغريب(القبول املطلق ).التقليد(الرفض املطلق (المواقف  المختلفة من الليبرالية •

  )).التجديد(

  .مناهج المقارنة بين الليبرالية واإلسالم •
  .الفلسفة الليبرالية •
  .منهج المعرفة الليبرالي •
  .المذاهب والنظم الليبرالية •
  .الحريةمفهوم  •

  .الراسماليه واالقتصاد الحر •

  .الديمقراطية الليبرالية •
  .حقوق اإلنسان •
  .)العلمانية(القة الدين  بالدولةع •

  )الليربالية االسالميه واإلسالم الليربايل(مصطلحات ومفاهيم ليبرالية •

  ).مفهوم امللكية اخلاصة (مفاهيم ليبرالية فى الفكر االسالمي المعاصر •

  الخاتمة •
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أن غير  ،)1(الحرية برجع في أصله اللغوي إلى معنى) LIBERALISME(ليبراليةمصطلح ال
   .متعددة ال) معانيال(دالالتات ذات المصطلحال شان اغلب ،لمصطلح داللتينل
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بصرف النظر عن أوجه ( تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهجكمفهوم مجرد  الحريةاى  
  ).االختالف بينها

دةا����� ا� ا�������	 :  
معين زمانا  اجتماعيمن معنى كمحصله لتطبيقه في واقع الحرية  مفهومكتسبه اما  اى 

تنفرد  الذيالمعنى  وهو. )لسابع عشر حتى اليومواقع المجتمعات الغربية منذ القرن ا(ومكانا
  ) .هما الليبرالية كفلسفة ومنهج معرفه(معينينمعرفه بفهمه فلسفه ومنهج 

فان اللبرالية طبقا لداللتها الخاصة المفردة تعبير عن تيار فكرى معين ظهر في الغرب   وبالتالي 
الوصايا الكنسية والملكيات المطلقة منذ القرن السابع عشر استهدف تحرير اإلنسان االوربى من 

مستندا إلي فلسفه ومنهج معينين تحول إلي ) الذين سادوا أوربا في العصور الوسطي (واإلقطاع
علماني في موقفه من الدين، فردى في (ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم انتهى إلي اقامه نظام 

) قراطي ليبرالي في موقفه من الدولةديم موقفه من المجتمع، راسمالى في موقفه من االقتصاد،
  .سادت أوربا نحو سبعه قرون) ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية( كان محصله عوامل

��   � اا�	�:,*+�*���  :�� ا����ا���ا�	

أشمل هي مشكلة كيفية تحقيق التقدم الحضاري ) حضارية(موقف من الليبرالية بمشكلة التصل ي
رتب على هذا أن هناك ثالثة مواقف من الليبرالية هي ذات المواقف ؟ يت في المجتمعات المسلمة

  .من مشكله كيفيه تحقيق التقدم الحضاري لهذه المجتمعات

 �  ):ا��#���(ا�!  ا�	��
تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي، والعزلة  أن يقوم على 

  فهو  .أصول الفقه الوقوف عند أصول الدين وفروعه وبمنظور علمعن المجتمعات المعاصرة، 
  
  .م1986دار اإلنماء العربي ،العربية الموسوعة الفلسفية )1(

    

  .الرفض المطلق لليبرالية موقف يقوم على
 �  ):ا��()'(ا�#�&ل ا�	��

يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن أن يتم إال باجتثاث الجذور  
فهو موقف ،  يقوم على القبول المطلق لليبراليةوبالتالي فهو  تبني قيم المجتمعات الغربية ،و

أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد التي جاء بها االسالم  مضمونهالذي يمكن يستند إلى التغريب  
ون بالقواعد واآلداب والقيم االوربيه التي كانت محصله تطور هذه المجتمعات لمده سبعه قر
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وهو ما يؤدى إلى قدر من الشعور باالنتماء إلى الحضارة الغربية وهو القاعدة النفسية الالزمة 
  ... العلماني،الراسمالى،الفردي (لنمو الوالء للنظام الليبرالي

  ):ا��,�)�(ا�	&+* ا��#�ي 
التي ( اإلسالمي يتم باستيعاب ما ال يناقض أصول على أن تحقيق التقدم الحضار يقوم  

التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات  )النصوص اليقينية الورود القطعية الداللةدرها مص
  . أو إسهامات المجتمعات المعاصرة األخرى، المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين 

إلى موقف  لليبراليةالقبول المطلق أو الرفض المطلق  موقفيو بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز 
العامة  الداللةفاإلسالم ال يتناقض مع مصطلح ليبرالية،  داللتيالتمييز بين ى نقدي يقوم عل

الداللة أما . اى الحرية كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج ،لليبرالية المشتركة
اى ما اكتسبه مفهوم الحرية من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع المجتمعات  منفردةالخاصة ال

هما (الذي تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينينونذ القرن السابع عشر حتى اليوم الغربية م
 ما ال يناقض اخذ وقبول فان الموقف االسالمي يقوم على، )للمعرفةالليبرالية كفلسفة ومنهج 

  .ورد ورفض ما يناقضها الداللة، القطعية اليقينية الورود النصوص أصول الدين ممثله فى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وا0��م ا�	�*ر+� ��� ا����ا���. ��*ه

مناحيه إلى تعدد  ضتعددت مناهج المقارنة بين الليبرالية واإلسالم ، ويرجع هذا التعدد فى بع
  :المواقف من الليبرالية طبقا للمواقف السابقة الذكر

  :أوال

التركيز على  شكلتأخذ المقارنة  فانطبقا للموقف التقليدي القائم على الرفض المطلق لليبرالية ف 
وتجاهل ما  ليبرالية أساليبوقيم من مفاهيم و) هوفروع هدون تمييز بين أصول( يناقض الدين ما

  . وافق أصول الدين من هذه المفاهيم والقيم واألساليب أو امكانيه استيعابها
تركة على الفلسفات والمناهج فى تقرير الداللة العامة المشبيان اسبقيه اإلسالم مع االكتفاء ب  

   لليبرالية اى الحرية كمفهوم مجرد تشترك فى فهمه كل هذه الفلسفات والمناهج،



 4

  :ثانيا

فيما يسمى بتيار يتمثل  والذي ( القائم على القبول المطلق لليبرالية وطبقا للموقف التغريبي
طبيقات قيم وتشكل التركيز على ما وافق الدين من مفاهيم وتأخذ المقارنة فان  )الليبرالي اإلسالم

مع اليبراليه دون تمييز  النصوص لتتفق أو تأويل،أصوله ليبرالية مع تجاهل ما خالف وأساليب
الورود والداللة  وما هو ظني ،اويلتوبالتالي ال يقبل ال الداللة قطعيالورود  يقينيما هو  بين

لية كدليل على قبوله العامةالمشتركه لليبرااإلسالم للداللة  إقراراتخاذ أو  يحتمل التاؤيل وبالتالي
  .المطلق للداللة الخاصة لليبرالية

  :ثالثا

 المساواة اإلسالم ألنه يلزم منهماالنقدي فيتجاوز الموقفين السابقين أما الموقف التجديدى 
تطابق أو (بصرف النظر عن اختالفهم في النتائج ) إذ المقارنة تكون بين المثيلين( والليبرالية 

الح لكل زمان ومكان، ومصدر هذه الصالحية اكتفائه بوضع المبادىء فاإلسالم دين ص) تناقض
لالجتهاد بوضع المفاهيم  للمسلمين  التي فيها صالح الناس في كل زمان ومكان، مع دعوته

بشرط عدم تناقضها مع هذه المبادىء  ،معينال همومكان هموالقيم واألساليب التي تصلح لزمان
تم تطبيقها في واقع زماني ومكاني معين سفه ومنهج للمعرفة لفهي ف الليبراليةأما  .الكلية 

  .كما سبق بيانه، فهي ابتداع يشرى نسبى يحتمل الصواب والخطأ)مذاهب(
وبالتالي فان المقارنة هنا تأخذ شكل بيان ما يتفق مع هذه المبادى الكلية من مفاهيم وقيم 

  ,ف مع هذه المبادىء تمهيدا لرفضهاوأساليب ليبرالية تمهيدا ألخذها واستعابها، أو ما يختل
  

�� ا����ا������  ا�

بل ...) كالماركسية أو الهيجليه(الليبرالية بأنها لم توضع بواسطة فيلسوف واحد ةتتميز الفلسف
القرن السادس عشر (ساهم فى وضعها عدد كبير من الفالسفة، ظهروا خالل فتره زمنيه طويلة

ا لم تبحث فى الوجود العام، بل ركزت جهدها على البحث كما تتميز بأنه). والقرون التي تليه
في الوجود االنسانى وتحديدا تنظيم عالقة الفرد بالمجتمع، فهي ليست فلسفه في الوجود إنما 

وهى بهذا . فلسفه اجتماعيه مضمونها أن الفرد ذو حقوق طبيعية سابقة على وجود المجتمع ذاته
فالفرد هو الكل والجماعة ( تلغى فيها وجود الجماعةتتطرف في تأكيد وجود الفرد إلي درجه 

  ).هي الفرع
أما الفلسفة االسالميه فهي فلسفه تتخذ المفاهيم الكلية التي جاء بها الوحي مسلمات أولى لها، كما 
أنها تجمع بين تناول الوجود العام والوجود االنسانى، فهي فلسفه في الوجود وفلسفه اجتماعيه 
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فلسفة االجتماعية االسالميه تجعل المجتمع بالنسبة للفرد بمثابة الكل للجزء في نفس الوقت ، ال
هذه الفلسفة االجتماعية هي  جزء من التصور االسالمي . يحده فيكمله ويغنيه ولكن ال يلغيه

فالشريعة . الكلى  الذي يهدف إلي تحقيق أقصى حد ممكن من التوازن بين الفرد و الجماعة
والمعامالت األصل فيها الجماعة ،األصل فيها الفرد والفرع فيها الجماعة تنقسم إلى العبادات 

  .والفرع فيها الفرد  والمقصود باألصل الكل والفرع الجزء
  :ا����ا�� ا�	2�3� ��1.

االوربيه ذات جذور في  األفكارككل  وهي، الطبيعيإلي فكره القانون المنهج الليبرالي ستند ي 
أن مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما ( مضمونهاو...)الرواقيةفسطائيه، السو( اليونانية الفلسفة

  .).الخاصةمن خالل عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته 
 هييحول دون تغييره  وان ما،أن الواقع قابل للتغيير الليبرالي األوربيين  المنهجعلم  وقد     

أن يحطموا تلك القيود حتى يتغير  وان عليهم الطبيعي،القانون  فعاليةعلى  المفروضةالقيود 
وان يسقطوا ، على سادتهم  األوربيينإلي تمرد هذا  أدىو،الزم للتغيير) التحرر( وان،الواقع

 أدى .ويمزقوا العالقات االقطاعيه، اإلقطاع وأمراءوامتيازات الملوك والنبالء  الكنيسةوصايا 
الرخاء    حضارةقواعد  وإرساء ناعيةالص والثورةبالعلم  الطبيعةتحطيم هذه القيود إلي قهر 

  .)المعاصرةاالوربيه  الحضارة(  المادي

النشاط  أناتكاال على  بالحريةانه لم يعلمهم ماذا يفعلون  إالرغم انه علمهم كيف يتحررون لكن 
ملكيه ( هذا التقدم  أن تصبح ثمار أدىوهذا ما . ينتهى إلي تحقيق مصلحه الجميع الفردي
أو ) األخرىالطبقات ( إلي غيرهم  من المجتمعات االوربيه بالنسبةبل كان  ألصحابه،) خاصة

 وعبوديةفقرا على فقر ) في ظل االستعمار االوربى الشرقيةالمجتمعات (األخرىالمجتمعات 
من ثمار  محرومة األخرىوبقيت المجتمعات االوربيه والمجتمعات  الوسطيالقرون  كعبودية

بان  والقائلةكمنهج  الليبراليةانه يجب مالحظه الخلل الكامن في  غير.ينالتقدم إلي ما قبل قرن
اى دون ،الخاصةمصالحه  تحقيقمصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما من خالل محاوله كل فرد 

قبل أن  إذ،واقع المجتمعات االوربيه ذاته خطاه  تما اثبوهو ،كممثل للمجتمع  الدولةتدخل 
 ،مسلمه في كل المجتمعات االوربيه الدولةتدخل  ضرورة ينتهى القرن التاسع عشر حتى كانت

مع مالحظه انه بعد المتغيرات الدولية االخيره المتمثلة في  .وان اختلفت في مدى هذا التدخل
انهيار الكتلة الشرقية وظهور نظام عالمي أحادى القطب ممثال في الواليات المتحدة ظهرت 

  .لدولةبعض الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل ا
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 المفروضةفي تقريره أن تحرير الناس من القيود  الليبراليمع المنهج  االسالميالمنهج  يلتقيو  
  .سلبي وإيجابي: عليهم شرط الزم لتغيير الواقع  ولكنه يرى أن لهذا التحرير وجهان

ائفة فعلى المستوى الذاتي نجد أن الوجه السلبي يتمثل في تحرير الذات من الغايات المطلقة الز
فاتخاذ الطاغوت هو عملية تقوم الذات بموجبها . وهو ما عبر عنه القرآن باجتناب الطاغوت،

 )ألن التصور لم يتصل بالمستقبل الذي يتخطاها(إلي غاية مطلقة ) فعالً(بتحويل غاية محدودة 
تنفذ لكن البد أن يأتي وقت يس ،د الذات بإمكانيات محدودة للتطورموالطاغوت بما هو كذلك قد ي

غاية محدودة  األمرألنه في واقع األمر  ،ويصبح بعدها معوقاً للتطور ،فيه هذه اإلمكانيات
أما الوجه اإليجابي .)والتطور خالل الزمان المكانبالزمان والمكان وبالتالي تخضع للتغير في 

ألنه ال  ،فيتمثل في أن اتخاذ اهللا تعالي غاية مطلقة يمد الذات بإمكانيات غير محدودة للتطور
  .هازاوجتتوافر للذات اإلنسانية إمكانية التحقيق النهائي فضالً عن ت

تحرير الفعل اإلنساني من في أما على المستوى الموضوعي فإن الوجه السلبي للتحرير فيتمثل 
الفعل المطلق  إسنادأي فعل مطلق زائف وهو ما عبر عنه القرآن باالستكبار، فاالستكبار هو 

ونشؤ ،وبالتالي إلغاء المساواة بين الناس  ،و ما يؤدي إلي إلغاء فعل اآلخرينوه ،لسواه تعالى
أما الوجه اإليجابي فيتمثل في أن إسناد الفعل  .ات طرفين المستكبر والمستضعفذعالقة 

المطلق هللا تعالى يمد الفعل اإلنساني بإمكانيات غير محدودة للتطور ألنه ضمان موضوعي 
  .مطلق الستمراره

  ا����ا���وا���� 5 هاا�	4

من  رظهور الكثي إلى أدى الغربيعلى المشاكل التي طرحها الواقع  المنهج الليبراليوتطبيق 
أو  الراسماليه(واالقتصاد) سيادة القانون(والقانون) الديمقراطية الليبرالية(النظريات في الدولة

ومذاهب في الدين ) الفن للفن(واألدب) الفردية(واالجتماع واألخالق) االقتصاد الحر
والتي يمكن أن نطلق على ")  المختلقةالمذاهب البروتستانتية "حركات اإلصالح الديني (المسيحي

ولما كانت المذاهب و النظم المالئمة لتحقيق المبادىء  .الليبرالية والنظم هباالمذمجموعها 
معين خاضعة الكلية الصالحة لكل زمان ومكان والتي جاء بها اإلسالم، في زمان ومكان 

فانه يمكن للمسلمين االستفادة من إسهامات المذاهب والنظم الليبرالية بشرط . الجتهاد المسلمين
  .اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية و واقع المجتمعات المسلمة 
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��1م ا�6�7��:  

سعى  كل فرد  المفهوم الليبرالي للحرية قائم على أن حرية المجتمع ككل تتحقق حتما من خالل
  .لتحقيق حريته الخاصة استنادا إلي فكره القانون الطبيعي

فهو مفهوم يركز على الحرية الفردية ويتجاهل حرية الجماعة كما انه يركز على الجانب السلبي 
ويتجاهل الجانب االيجابي للحرية ممثال فى ) التحرر من القيود المفروضة على اإلنسان(للحرية

ل ماذا نفعل بالحرية اتكاال على أن النشاط الفردي ينتهي إلي تحقيق مصلحه االجابه على السؤا
  .الجميع

أما  الحرية في التصور االسالمي فهي ليست المقدرة على الفوضى، بل المقدرة على التطور 
اى المقدرة على إشباع الحاجات المادية والروحية أو تحقيق الغايات والمثل ( المادي والروحي

لكن ).حدودة والمطلقة أو حل المشاكل المادية والمعنوية والروحية المتجددة زمانا ومكاناالعليا الم
تكوينيا بالسنن االلهيه التي تضبط حركه الوجود  ) مقيده( هذه المقدرة ليست مطلقه بل محدودة

وتكليفيا باألوامر والنواهي التي جاء بها الوحي ،وهذا التحديد هو ضمان موضوعي مطلق  
التحرر من (ر هذه المقدرة،وبالتالي تحقيق الحرية بتحقيق التوازن بين  ببعديها السلبي لتواف

على ) استمرارية هذه المقدرة(وااليجابي ) القيود المفروضة على مقدره اإلنسان على التطور
الفعل الالزم (والموضوعي ) الحاجات اوالحلولأو لهذه الغايات  تتصورا لذا(المستويين الذاتي 

وحرية ) الترقي الفردي( ، وحرية الفرد)تحقيق الغايات أو حل المشاكلأو باع الحاجات إلش
  ).الترقي االجتماعي( الجماعة
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  وا& �$*د ا��7 ا��ا�	*���

للحرية  افي تقريره الليبرالية االقتصادية الفلسفةلتقي مع ت هاالسالمي الفلسفة االقتصادية
التي هي بمثابة  الكليةالمبادىء مجموعه من ل افي وضعه اختلف عنهت أنهااالقتصادية، إال 

  ضوابط موضوعيه مطلقه للحرية في المجال االقتصادي 

  :إ4��د ����3 ا�	�ل 2 0���1 و.�-
واألرض وما  تالسماوا﴿وهللا ملك :الملكية صفة من صفات ربوبية اهللا تعالى نأيقرر القران 

وعلى هذا فان التصور ،)33: النور( الذي آتاكم﴾ ﴿آتوهم من مال اهللا).17: المائدة(بينهما﴾ 
وإسناد الملكية إلى غيره هو شرك في . االسالمى قائم على إسناد ملكية كل شئ هللا تعالى وحده

ويشكل إسناد ملكيه المال )111: ءإال سرا(الربوبية يقول تعالى﴿ ولم يكن له شريك في الملك﴾ 
لحرية في المجال االقتصادي ،إذ أن إسناد ملكيه هللا تعالى وحده أول ضابط موضوعي مطلق ل

المال لغيره تعالى يؤدى إلى أن يصبح حق التصرف المطلق للمال لفرد أو فئة دون الجماعة 
فالرأسمالية إذ أسندت الملكية ، الليبرالي مذهب االقتصاديال،وهذا األمر نلحظه عند المقارنة مع 

ضمان الموضوعي المطلق لحرية انتفاع الناس بالمال علي انتفى ال) الشعب أو األفراد( لغير اهللا 
الطبقة البرجوازية ( وجه المساواة وانتهت في الواقع إلى إسناد الملكية إلى فئة المترفين 

وبالتالي انفرادها باالنتفاع بالمال وهي الطبقية التي تلغي المساواة بين ) بالمصطلح الماركسي 
  .الح طبقةالناس فأصبح القانون يعبر عن مص

  :ا��4>ف ا�,	�:� !9 ا��8��ع ��6	�ل
إذا كانت ملكية المال هللا وحده كما بينا فإنه تعالى منزه عن االنتفاع به ومن هنا كانت حكمة 
: استخالف الجماعة في االنتفاع بالمال على الوجه الذي يحدده ملك المال تعالى يقول تعالى

يعني إن األموال التي في أيديكم "في تفسير ألنسفي ).7: يدالحد( ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه﴾

إنما هي أموال اهللا بخلقه وإنشائه لها وإنما مولكم إياها لالستمتاع به وجعلكم خلفاء في التصرف 
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فيها فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما انتم فيها إال بمنزلة الوكالء والنواب فأنفقوا منها في 
كن عليكم إال نفاق منها كما يهون على الرجل إال نفاق من مال غيره إذا أذن حقوق اهللا تعالى ولي

  "أو جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم–له فيه 
ويشكل استخالف الجماعة في االنتفاع بالمال ثاني ضابط موضوعي مطلق للحرية في المجال 

لتحديد ما تريده في إطار  )المستخلفة عن اهللا(االقتصادي، إذ طبقا له البد من الرجوع للجماعة 
  ).اهللا تعالى(الضوابط التي وضعها المستخلف

ولما كانت المذاهب النظم واإلشكال الفنية االقتصادية المالئمة لتحقيق هذه المبادىء الكلية في 
فانه يمكن للمسلمين االستفادة من إسهامات . الجتهاد المسلمين خاضعةزمان ومكان معين 
في هذا المجال بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء ) الراسماليه(صادية الليبرالية المذاهب والنظم االقت

  .الكلية و واقع المجتمعات المسلمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ا��6	��ا�8� ا����ا���

للحرية السياسية،  افي تقريرهالفلسفة السياسية الليبرالية مع يه االسالمالسياسية  تلتقي الفلسفة
التي هي بمثابة ضوابط موضوعيه  بادىء الكليةمجموعه من المل افي تقريره انهختلف عت الكنه

  مطلقه للحرية في مجال السياسة 
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  :إ4��د ا�
�آ	�� 2 و.�ة 
(  ﴾أن احلكم إال هللا يقضي احلق هو خري الفاصلني  ﴿يقرر القرآن أن الحاكمية صفة من صفات الربوبية 

أن احلكم إال هللا، أمر إال تعبدوا إال ﴿).  54:يوسف( ﴾ال تعبدوا إال إياهأن احلكم إال هللا أمر إ﴿) 57:األنعام

(  ﴾أال له اخللق واألمر ﴿ )62:األنعام(  ﴾إال له احلكم وهو أسرع احلاسبني  ﴿) 40: يوسف(  ﴾إياه

  ).54:األعراف
فئة أو  هللا تعالى وحدة وإسنادها إلى غير سواء كان فرد أو) السيادة ( وعلى هذه فإن الحاكمية 

  ).2:الفرقان(  ﴾مل يكن شريك يف امللك  ﴿حتى الشعب هو شرك في الربوبية 

هللا تعالى أول ضابط موضوعي مطلق للحرية السياسية للجماعة ) السيادة(ألحاكميهويشكل إسناد 
  .ألنه ضمان الن ال ينفرد فرد أو فئة بالسيادة دون الجماعة

  : ا��4>ف ا�,	�:� !9 إ@?�ر .�آ	��=
كان هللا تعالى الوجود المطلق المنزه عن الوجود في المكان والحركة خالل الزمان كانت  ولما

أي عالم الشهادة المحدود ( حكمته تعالى في استخالف اإلنسان إظهار لصفاته في األرض 
وبهذا فان اهللا تعالى بعد أن اسند ألحاكميه لذاته استخلف الجماعة في إظهار ) بالزمان والمكان 

في الزمان  - الحاكمية -هي ممارسة السيادة - األمر- ولما كانت السلطة. ه في األرضحاكمتي
والمكان، فإن السلطة هي إظهار للسيادة فاستخالف الجماعة في إظهار حاكميه اهللا إذا تعني 

الجماعة إلفراد أو فئة،  -األمر - لها أما أدلة أن المستخلف في السلطة -األمر - إسناد السلطة
ان األمر شورى بين المسلمين ومصطلح األمر كما أوضحنا يقابل مصطلح السلطة  تقرير القر

: فاطر(  ﴾وجيعلكم خلفاء األرض﴿... وكذلك عموم االستخالف في القرآن   ﴾وأمرهم شورى بينهم﴿

فاستخالف الجماعة في إظهار حاكميه اهللا تعالى في األرض إذا يشكل ثاني ضابط ).39
   .اسية للجماعة الن مضمونه إسناد السلطة لهاموضوعي مطلق للحرية السي

في  هذه المبادىء الكليةالمالئمة لتحقيق السياسية النظم واإلشكال الفنية المذاهب ت ولما كان
يمكن للمسلمين االستفادة من إسهامات فانه . الجتهاد المسلمين خاضعةزمان ومكان معين 

بشرط اتفاقها  بشرط اتفاقها مع في هذا المجال )يةالديمقراط( الليبرالية السياسيةالمذاهب والنظم 
  . واقع المجتمعات المسلمةمع هذه المبادىء الكلية و

  ��ق ا0+�*ن�

  :تميز باآلتيتلحقوق اإلنسان  الليبرالية الفلسفة
لى أن مصدر هذه الحقوق هو اإلنسان نفسه أي أنها حقوق طبيعية استمدها اإلنسان عقوم ت: أوالً

  .طبيعي المستقر في ضميرهمن القانون ال
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إن هذا الحقوق تنصب على الفرد ،فالمقصود باإلنسان الليبرالي الفرد ال المجتمع فهي :  ثانياً
) ممثل المجتمع( حقوق فردية مقدسة سابقة على وجود المجتمع وبالتالي يجب التزام الدولة 

  .باحترام هذه الحقوق
اإلنسان أنها جعلت مصدر تلك الحقوق هو اإلنسان لحقوق  الليبرالية للفلسفةوأول أوجه النقد 

واقع الممارسة أثبت فشل هذا القانون  إننفسه بموجب القانون الطبيعي المستقر في ضمير، 
الطبيعي أي أن ترك كل واحد يفعل ما يشاء يؤدي إلى أن كثيراً من الناس ال يستطيعون  أن 

ة  حقوقاً متساوية ولكنها  تبقي بالنسبة يفعلوا ما يشاءون أي يصبح للناس في ظل الليبرالي
الفلسفة متاز عن ت اإلسالمية الفلسفةوهنا نجد . لألغلبية حقوقاً شكلية غير ذات مضمون فعلي 

مصدر هذه الحقوق هو اهللا تعالى ال اإلنسان لذا نجد في الفكر اإلسالمي  تبأنه جعل الليبرالية
وإن كل "  ألشاطبيلى تأكيداً اللزاميته يقول بمعني أن مصدره هو اهللا تعا) حق اهللا(مصطلح 

حكم شرعي فيه حق اهللا من جهة وجوب العمل به وفيه حق للعبد من جهة أنه ما شرع إال 
  .)1(المصلحة

قد انصبت على الفرد ففكرة أن هذه  الليبرالية  الفلسفةأما النقد الثاني فهو أن هذه الحقوق في 
الحقوق السابقة على  وجود المجتمع تعرضت لالنتقاد حتى  من بعض المفكرين في أوربا ذاتها 

  ) 2(.منهم أميل دوركهايم ، جوزيف دي ميستير ، جورج دافي ، دي بوالند ، هانس كيلس

م هذه الحقوق وهو ما يعني أن بالتزا) ممثل المجتمع( كما يترتب على هذه الفكرة التزام الدولة 
ال تتدخل الدولة إلقرار هذه الحقوق إذ أن مجرد قبول مفكري الليبرالية مبدأ تدخل الدولة هو 
إقرار بسقوط القانون الطبيعي ، وهنا نشير إلى ما قرره مؤتمر دراسة حقوق اإلنسان في الدول 

  نسان يمثل على المستوى الطبقي أن المفهوم المجرد لحقوق اإل" م في كابول 1964النامية عام 
  ترفاً قد تستطيع الدول المتقدمة تحقيقه أما الدول النامية فهي في حاجة إلى دولة راعية مسئولة 

  
  
   .52ألشاطبي ، االعتصام ، ص )1(

  .445، ص1986 ،عصمت سيف الدولة، عن العروبة واإلسالم، بيروت،مركز دراسات  الوحدة العربية) 2(

  "اياها تحقيق التنمية الكافية ليكون اإلنسان إنساناًعن تحقيق لرع
لحقوق اإلنسان أن مصدر هذه الحقوق هو اهللا تعالى إذ أن  اإلسالمية الفلسفةأول ما يقابلنا في 

هذه ."مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق"   "فذلك اهللا ربكم احلق." الحق هو صفة من صفات ربوبيته تعالى
ويتمثل "وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق"  "ما خلق اهللا ذلك إال باحلق" :تكويني الصفة لها ظهور
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الفلسفة لتقي مع تهنا  اإلسالمية فالفلسفةفي أن اهللا تعالى  جعل لإلنسان حقوقاً بحكم تكوينه 
في أن هذه الحقوق التكوينية مصدرها اهللا تعالى ال حقوق  اختلف عنهتفي ذلك ولكنه  الليبرالية
ويتمثل في .."وقل اهللا يهدي للحق :" كما أن لهذه الصفة ظهور تكليفي.بذاتها عنه تعالى مستقلة

الحقوق األساسية التي قررها تعالى لإلنسان في شرعه والنقطة الثانية في التصور اإلسالمي هي 
أن اهللا تعالى استخلف اإلنسان في األرض لتنزهه تعالى عن المحدودية بالزمان والمكان قال 

وقد قرر اإلسالم الحقوق األصلية لإلنسان أما ...) األرضفي  خليفةيا داود إنا جعلناك " لى تعا
الحقوق الفرعية التي تجدد زماناً ومكاناً فقد ترك اإلسالم للمسلمين االجتهاد فيها وأباح لهم األخذ 

األخذ  بإسهامات غيرهم من األمم بشرط أن ال تناقض أصالً في الشرع، وبالتالي فانه يبيح
بالنظم واألساليب التي وضعتها  اللبرالية لضمان حقوق اإلنسان بشرط عدم تناقضها مع أصول 

  .الشرع أو واقع المجتمعات المسلمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ا��3	*+��(;� � ا���6  �*��و��

  إن مشكله عالقة الدين المطلق عن قيود الزمان والمكان غير الخاضع للتطور أو التغير فيهما،
المحدودة بالزمان والمكان الخاضعة للتطور والتغيير فيهما ،تم تناولها من ) السلطة(الدولة ب

  :خالل ثالثة حلول
   ::>+� ��C -أو�

الحل األول يقوم على الخلط بين الدين والدولة ومن ممثليه نظريتي الحكم بالحق االلهى والعناية 
لحكم فى أوربا فى العصور الوسطي باعتبار ومن أشكال هذا الخلط تدخل الكنبسه فى ا.االلهيه

مذهب االستخالف  يقارب هذا الحلوفى الفكر اإلسالمي  .اهللا فى األرض يمثل ارادهأن البابا 
الخاص اى أن الحاكم ينفرد دون الجماعة باالستخالف عن اهللا في األرض وهو مذهب قال به 
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ق أالئمه من أحفاد على غير أن بعض الخلفاء األمويين والعباسيين وقال به الشيعة في ح
) ص(االستخالف الخاص كما سبق ذكره مقصور على األنبياء وبختم النبوة ووفاه الرسول 

كما أن هذا الحل يودى إلى  تحويل المطلق عن قيود . انتهى هذا النوع من أنواع االستخالف 
أو العكس ) ة أو السلطةالدول(إلى محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما) الدين(الزمان والمكان 

إلى مطلق اى إضفاء قدسيه الدين ) الدولة(اى تحويل ما هو محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما 
المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما و هو ما رفضه  مو اطالقيته على البشر واجتهادا ته

جعله حقا للناس كما أن هذا  التشريع الذي جعله حقا هللا  واالجتهاد الذي اإلسالم حين ميز بين
الحل مرفوض من اإلسالم ألنه يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد 

واختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون (     بها دون الجماعة  اى الكهنوتية أو رجال الدين قال تعالى

من األرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم بل من المفسرين قالوا ليس المراد  ناألكثر و "اهللا 

التي عبر عنها القران باألمر (فهذه السلطة " المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم
﴿ كنتم خري أمه أخرجت مخوله  بموجب االستخالف العام للجماعة) بالمعروف والنهى عن المنكر

  للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر ﴾ 

�8�D�:�E! �+<::  
كانت في  واهم ممثل له العلمانية التي)  المحدود(عن الدولة) المطلق(لحل الثاني هو فصل الدينا

إلي تيار فكرى معين ظهر في مرحله معينه من  تاألصل جزء من الديانة المسيحية تحول
نظام مراحل التاريخ االوربى تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم انتهى إلي أقامه 

كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه متكامل للحياة هو النظام الليبرالي تشكل العلمانية احد أركانه 
هذا الحل ال يعبر عن الحل  غير ان.وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعه قرون

اإلسالمي للمشكلة فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسالمى هو أن تستبدل القيم 
بالقيم واآلداب ) التي تشكل الهيكل الحضاري لهذا المجتمع(اب والقواعد االسالميه واآلد

   )التغريب(والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر باالنتماء إلى الحضارة الغربية 
�F��D:G��	1و.�ة و �+<::  

 فهي)ال فصل(وتمييز ) ال خلط(الحل اإلسالمي  يقوم على أن عالقة الدين بالدولة عالقة وحدة 
القواعد القانونية التي ال تخضع للتغير الن السلطة في اإلسالم  مقيده ب) ال خلط(عالقة وحده

والتطور مكانا وزمانا وبالتالي ال يباح تجاوز والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام 
﴿ . ناهية التي ال يباح مخالفتهاوالتي تسمى باصطالح القران الحدود إذا هي القواعد اآلمرة أو ال

كما أنها )187البقرة.( ﴿تلك حدود اهللا فال تقربوها﴾)  : 229: البقرة(  تلك حدود اهللا فال تعدوها﴾
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الن اإلسالم ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسماها )ال فصل( عالقة تمييز
والقواعد القانونية التي .إلي مفهوم  التوحيد تشريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده استنادا 

تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في اإلسالم ،والتي جعل سلطة وضعها 
﴿ أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به للجماعة استنادا إلي مفهوم االستخالف قال تعالى 

  .اهللا﴾

إذا حاصرت حصناً سألوك أن ) "ص(دة بن الحصيب قوله ثبت في صحيح مسلم م حديث بري
تنزلهم على حكم اهللا ورسوله فال تنزلهم على حكم اهللا ورسوله فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا 

لما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب ".فيهم أم ال ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك
ال تقل هذا، ولكن قل هذا ما أرى : فقال" لمؤمنين عمرحكماً حكم به فقال هذا ما أرى اهللا أمير ا

  .أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
  
  
  
  
  
  
  
  

  �$#�7*ت و��*ه�� ���ا���
  :ا����ا��� ا&����� وا0��م ا����ا��

المرفوض ألنه قائم على اتخاذ إقرار اإلسالم  اإلسالم الليبرالي وهنا يجب التمييز بين مصطلحي
  .لمشتركه لليبرالية كدليل على قبوله المطلق للداللة الخاصة لليبراليةللداللة العامةا

االسالم ال يتناقص  مع  نبمعنى أالليبرالية االسالميه الذي يمكن قبوله بشرط فهمه  ومصطلح
دالله  مفهوم الحرية ان هذه الداللة ال تحول دون اكتسابو .الداللة المشتركة العامة للحرية

بالتالي يكتسب ،وإلي األساس الفكري االسالمي  مفهوم الحرية في استنادتتمثل  خاصةمنفردة 
 ال أنهاكما   ،فكرى كأساس اللبراليةإلي  المستندة للحرية )مطابقة أوال مناقضه (مغايرةدالله 

معات االسالميه تعند مراعاته لواقع المج خاصةدالله مفهوم الحرية سب تتحول دون أن يك
نمط خاص من  وجودتحول دون وجود  ات االوربيه عند التطبيق اى المعتالمغاير لواقع المج

  .الليبراليةأنماط 
�*ه�� ���ا��� 2@ ا��?� ا&���� ا�	3*<��:  

  :ا�	���3 ا�������?&م 
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من المفاهيم الليبرالية التي تسربت إلى الفكر االسالمىالحديث والمعاصر مفهوم الملكية الخاصة 
وساهم فى هذا )  ملكية الرقبة(رد التصرف المطلق في الملك وتسمىاى الملكية التي تخول للف

التسرب الخلط بين مفهومي الملكية الخاصة على الوجه السابق بيانه والذي يرفضه اإلسالم  
المال  هللا  اسند الملكية اإلسالم  وضح لنا فيما سبق أنوالملكية الفردية التي قررها اإلسالم فقد 

واستخلف الجماعة فى رد أو فئة أو حتى الشعب هو شرك في الربوبية لف إسنادهاتعالى وان 
ألنها قائمه على إسناد ملكية التصور اإلسالمي  تناقضفالملكية الخاصة للمال االنتفاع بالمال 

التقيد بالقواعد التي وضعها اهللا تعالى مالك المال ودون اعتبار مصلحة  دون أو فئةالمال لفرد 
أما الملكية الفردية بمعنى انتفاع الفرد . أصال عن مالك المال في االنتفاع بهالجماعة المستخلفة 

وعلى وجه ال  اهللا تعالى مالك المال ،بالمال مقيدا في التصرف فيه على الوجه الذي حدده 
فقد اقرها إال سالم على الوجه المستخلفة أصال فى االنتفاع بالمال يتناقض مع مصلحة الجماعة 

  .بعد قليلالذي سنوضحه 
  :فالقول أن إال سالم قائم على الملكية الخاصة غير صحيح، أدلة ذلك

وضع اإلسالم حد السرقة وجعل عقوبتها قطع اليد واتخذ البعض هذا دليل على إقرار الملكية * 
شرعية زجر اهللا عنها بعقوبة مقدرة  محظورات"الخاصة وهو غير صحيح إذ أن الحدود هي 

   .)1( تجب حقا هللا تعالى
وما كان حق اهللا يعنيان وضعه كان لحماية مصلحة الجماعة ال مصلحة الفرد يقول الكاساني  
  ".والمقصود بحق هللا كل فعل أو امتناع ترجع علة إيجابه أو النهي عنه إلى الجماعة(

وهذا دليل على أن حد السرقة إنما وضعه الشارع تعالى لحماية مصلحة الجماعة التي لها حق 
أصال وأن كان االنتفاع بيد الفرد، إذ لو كان المراد إقرار الملكية الخاصة لكانت عقوبة  االنتفاع

  .)2( ("ما وجب إتيانه أو االمتناع عنه لحق الفرد" السرقة قصاص ال حد إذ المقصود بالقصاص
  .إي أن القصاص وضع لحماية حق الفرد ولذا يجوز العفو في القصاص وال يجوز في الحد

ملكية في القرآن تسند إلى اهللا تعالى إذ الملكية من صفات الربوبية على الوجه الذي إن كلمة * 
وأسندها القرآن مرة إلى سواه وهو الجماعة ال الفرد في معرض الحديث عن . أوضحنا
   .بمعنى منتفعون" فهم لها مالكون... األنعام

(إن القرآن أضاف كلمة المال إلى ضمير الفرد سبع مرات فقط * 
  :غلب عليها صفة الذم منها )3

- 1: الهمزة( ﴾كال لينبذن يف احلطمة* أحيسب أن ماله أخلده * الذي مجع ماال وعدده * ويل لكل مهزة ملزه ﴿

4.(  
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: المسد( ﴾سيصلى ناراً ذات لهب* أغنى عنه ماله وما كسب  ما* تبت يدا أبي لهب وتب ﴿
1-3.( 
اغين  ما* يا ليتها كانت القاضية * ومل ادر ما حسابية * بيه امل أوت كتليتين  أويت كتابه بشماله فيقول يا وإما من ﴿

  ).29- 25: الحاقة (  ﴾هلك عين سلطانية* عين مالية 

  :وفي السنة
يقول ابن آدم مالي  هل لك من مالك إال ما تصدقت فأبقيت أو لبست فأبليت أو ) "ص(قوله  

 ).رواه مسلم وأبن حنبل والترمذي" (أكلت فأفنيت
  

  . 56، ص ،7الكاسانى بدائع الصنائع، ج)1(

320المرجع السابق، ص )2(
 .  

  .ا لمعجم المفهرس اللفظ لقرآن الكريم، محمد فؤاد وآخرون، مادة مال) 3(

   
  

   ﴾.. خذ من أمواهلم صدقة  ﴿ :مره منها 47بينما أضيفت كلمة المال إلى ضمير الجمع في القرآن 
: آل عمران( ﴾لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ﴿ )2النساء (  ﴾واهلمآتوا اليتامى أم ﴿ ).103: التوبة (

186.(   
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�	A*�  ا�

اى الحرية كمفهوم مجرد : الداللة العامة المشتركة :للمصطلح داللتين:دالالت مصطلح ليبرالية
مفهوم الحرية  اى ما اكتسبه: الداللة الخاصة المنفردة و.تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج

واقع اتمعات الغربية منذ القرن (من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانا

مها الليربالية (وهو المعنى الذي تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينين. )السابع عشر حىت اليوم

  ) .كفلسفة ومنهج معرفه

  :المواقف  المختلفة من الليبرالية

يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون  ):التقليد(المطلق الرفض 
بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف 

  .فهو موقف يقوم على الرفض المطلق لليبرالية. عند أصول الدين وفروعه
تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن أن يقوم على أن ):التغريب(القبول المطلق 

أصول  رفضوبمنظور علم أصول الفقه  يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ،
  .وبالتالي فهو يقوم على القبول المطلق لليبرالية  ،الدين وفروعه

م باستيعاب ما ال يناقض يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يت:)التجديد(الموقف النقدي 
أصول اإلسالم التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين 

اخذ وقبول ما ال يناقض أصول يقوم على فهو . ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة األخرى
  .، ورد ورفض ما يناقضها لليبراليةالداللة الخاصة المنفردة من الدين 

الليبرالية ليست فلسفه في الوجود إنما فلسفه اجتماعيه مضمونها أن  ةالفلسف:لسفة الليبرالية الف
أما الفلسفة االسالميه فلسفه في الوجود .الفرد ذو حقوق طبيعية سابقة على وجود المجتمع ذاته

د هدف إلي تحقيق أقصى حتوفلسفه اجتماعيه في نفس الوقت ، الفلسفة االجتماعية االسالميه 
  . ممكن من التوازن بين الفرد و الجماعة

أن ( يستند المنهج الليبرالي إلي فكره القانون الطبيعي، ومضمونها : منهج المعرفة الليبرالي

  ..)مصلحه اتمع ككل تتحقق حتما من خالل عمل كل فرد فيه على حتقيق مصلحته اخلاصة
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الجانب السلبي للمنهج الليبرالي ممثال يره و يلتقي المنهج االسالمي مع المنهج الليبرالي في تقر
يختلف عنه في أن تحرير الناس من القيود المفروضة عليهم شرط الزم لتغيير الواقع  ولكنه في 

الجانب االيجابي ممثال في وضعه مجموعه من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين 
  .مصلحه الفرد ومصلحه الجماعة

وتطبيق المنهج الليبرالي على المشاكل التي طرحها الواقع الغربي :اليةالمذاهب والنظم الليبر
 )سيادة القانون(والقانون )الدميقراطية الليربالية(من النظريات في الدولة رأدى إلى ظهور الكثي

ومذاهب في  )الفن للفن(واألدب )الفردية(واالجتماع واألخالق )الرامساليه أو االقتصاد احلر(واالقتصاد

والتي يمكن أن نطلق على  ")املذاهب الربوتستانتية املختلقة "حركات اإلصالح الديين (المسيحي الدين

ولما كانت المذاهب و النظم المالئمة لتحقيق المبادىء  .مجموعها المذاهب والنظم الليبرالية
الكلية الصالحة لكل زمان ومكان والتي جاء بها اإلسالم، في زمان ومكان معين خاضعة 

فانه يمكن للمسلمين االستفادة من إسهامات المذاهب والنظم الليبرالية بشرط . هاد المسلمينالجت
  .اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية و واقع المجتمعات المسلمة 

المفهوم الليبرالي للحرية قائم على أن حرية المجتمع ككل تتحقق حتما من خالل :مفهوم الحرية
فهو مفهوم يركز على .خاصة استنادا إلي فكره القانون الطبيعيسعى  كل فرد لتحقيق حريته ال

التحرر من القيود (الحرية الفردية ويتجاهل حرية الجماعة كما انه يركز على الجانب السلبي للحرية

ويتجاهل الجانب االيجابي للحرية ممثال فى االجابه على السؤال ماذا نفعل  )املفروضة على اإلنسان

أما  الحرية في التصور .ى أن النشاط الفردي ينتهي إلي تحقيق مصلحه الجميعبالحرية اتكاال عل
لكن هذه المقدرة ليست .االسالمي فهي ليست المقدرة على الفوضى، بل المقدرة على التطور

تكوينيا بالسنن االلهيه التي تضبط حركه الوجود  وتكليفيا باألوامر ) مقيده( مطلقه بل محدودة
بها الوحي ،وهذا التحديد هو ضمان موضوعي مطلق  لتوافر هذه  والنواهي التي جاء

  .أبعادها المختلفةالمقدرة،وبالتالي تحقيق الحرية بتحقيق التوازن بين  

الفلسفة االقتصادية االسالميه تلتقي مع الفلسفة االقتصادية الليبرالية في تقريرها :الراسماليه 
ي وضعها لمجموعه من المبادىء الكلية التي هي للحرية االقتصادية، إال أنها تختلف عنها ف

إسناد ملكية المال هللا تعالى :أهمها بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقه للحرية في المجال االقتصادي
المذاهب النظم واإلشكال الفنية  أما على مستوى.استخالف الجماعة في االنتفاع بالمالو وحده

يمكن للمسلمين االستفادة من إسهامات المذاهب فانه ،االقتصادية المالئمة لتحقيق هذه المبادىء
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في هذا المجال بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية و ) الراسماليه(والنظم االقتصادية الليبرالية 
  .واقع المجتمعات المسلمة 

ي تلتقي الفلسفة السياسية االسالميه مع الفلسفة السياسية الليبرالية ف :الديمقراطية الليبرالية
تقريرها للحرية السياسية، لكنها تختلف عنها في تقريرها لمجموعه من المبادىء الكلية التي هي 

إسناد الحاكمية هللا وحدة  :أهمها بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقه للحرية في مجال السياسة
المذاهب النظم واإلشكال الفنية  أما على مستوى: استخالف الجماعة في إظهار حاكمتيهو

فانه يمكن للمسلمين . ية المالئمة لتحقيق هذه المبادىء الكلية في زمان ومكان معينالسياس
في هذا المجال بشرط  )الدميقراطية(االستفادة من إسهامات المذاهب والنظم السياسية الليبرالية 

  .اتفاقها مع بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية وواقع المجتمعات المسلمة 
في أن اهللا تعالى  جعل لإلنسان حقوقاً أن  ترى لسفة اإلسالمية لحقوق اإلنسانالف:حقوق اإلنسان
فالفلسفة اإلسالمية هنا تلتقي مع الفلسفة الليبرالية في ذلك ولكنه تختلف عنها في أن بحكم تكوينه 

وقد قرر اإلسالم الحقوق . هذه الحقوق مصدرها اهللا تعالى ال حقوق مستقلة بذاتها عنه تعالى
ية لإلنسان أما الحقوق الفرعية التي تجدد زماناً ومكاناً فقد ترك اإلسالم للمسلمين االجتهاد األصل

فيها وأباح لهم األخذ بإسهامات غيرهم من األمم بشرط أن ال تناقض أصالً في الشرع، وبالتالي 
عدم  برالية لضمان حقوق اإلنسان بشرطيفانه يبيح األخذ بالنظم واألساليب التي وضعتها  الل

  .تناقضها مع أصول الشرع أو واقع المجتمعات المسلمة

  :عالقة الدين  بالدولة

الحل األول يقوم على الخلط بين الدين والدولة ومن ممثليه نظريتي الحكم : عالقة خلط - أوال
ومن أشكال هذا الخلط تدخل الكنبسه فى الحكم فى أوربا فى .بالحق االلهى والعناية االلهيه

و هو ما رفضه اإلسالم حين . طي باعتبار أن البابا يمثل اراده اهللا فى األرضالعصور الوس
ألنه يرفض إسناد السلطة والتشريع الذي جعله حقا هللا  واالجتهاد الذي جعله حقا للناس  ميز بين

(  الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة  اى الكهنوتية أو رجال الدين 

   .فهذه السلطة مخوله  بموجب االستخالف العام للجماعة )أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا واختذوا 

واهم ممثل له العلمانية   )احملدود(عن الدولة )املطلق(الحل الثاني هو فصل الدين:عالقة فصل:ثانيا

النظام كانت في األصل جزء من الديانة المسيحية تحولت إلي نظام متكامل للحياة هو  التي
تشكل العلمانية احد أركانه كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية  التى الليبرالي

ان كما هذا الحل ال يعبر عن الحل اإلسالمي للمشكلة  أنغير .سادت أوربا نحو سبعه قرون
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سالميه جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسالمى هو أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد اال
بالقيم واآلداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور  )اليت تشكل اهليكل احلضاري هلذا اتمع(

   )التغريب(المستقر باالنتماء إلى الحضارة الغربية 

ال (الحل اإلسالمي  يقوم على أن عالقة الدين بالدولة عالقة وحده:عالقة وحدة وتمييز:ثالثا
القواعد القانونية التي ال تخضع للتغير والتطور مكانا سالم  مقيده بالن السلطة في اإل) خلط

وزمانا وبالتالي ال يباح تجاوز والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام والتي تسمى 
كما أنها عالقة . باصطالح القران الحدود إذا هي القواعد اآلمرة أو الناهية التي ال يباح مخالفتها

الن اإلسالم ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، )فصلال ( تمييز
والقواعد القانونية التي تخضع .وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده استنادا إلي مفهوم  التوحيد 

للتطور والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في اإلسالم ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة 
  .ادا إلي مفهوم االستخالف استن

المرفوض  اإلسالم الليبرالي يجب التمييز بين مصطلحي :الليبرالية االسالميه واإلسالم الليبرالي
مصطلح الليبرالية االسالميه الذي يمكن قبوله و.قبول المطلق للداللة الخاصة لليبراليةالألنه قائم 

وان هذه الداللة . لة المشتركة العامة للحريةاالسالم ال يتناقص  مع الدال نأ نيابمعبشرط فهمه 
ال تحول دون اكتساب مفهوم الحرية دالله منفردة خاصة تتمثل في استناد مفهوم الحرية إلي 

واقع المجتمعات االسالميه المغاير لواقع المجتمعات  مراعاة واألساس الفكري االسالمي ، 
  .االوربيه عند التطبيق

  :االسالمي المعاصرمفاهيم ليبرالية فى الفكر 

من المفاهيم الليبرالية التي تسربت إلى الفكر االسالمىالحديث :مفهوم الملكية الخاصة
التصرف المطلق في الملك حق والمعاصر مفهوم الملكية الخاصة اى الملكية التي تخول للفرد 

ى الوجه وساهم فى هذا التسرب الخلط بين مفهومي الملكية الخاصة عل)  ملكية الرقبة(وتسمى
بمعنى انتفاع الفرد بالمال مقيدا في  السابق بيانه والذي يرفضه اإلسالم  والملكية الفردية

التصرف فيه على الوجه الذي حدده اهللا تعالى مالك المال ، وعلى وجه ال يتناقض مع مصلحة 
  اقرها إالسالم  والتيالجماعة المستخلفة أصال فى االنتفاع بالمال 
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