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:تسويغ الدعوة إىل العلامنية يف املجتمعات املسلمة
تصوور كريو   استغل العلامنيون األثر الذي تركه الفكر اإلرجايئ عىل

ضوووي فزعموووا  ن العلامنيووة يمووا ي مووا املسوولمق لة ي ووة اإل ووان  
.ال تُصادم الديا يال تُعارضهتةتها ما مذاهب ي فكار

رسووة إمنووا هوور إ ووراا للسياسووة يالت اموويم االجتامعوور مووا  ي ووز املام
.الدي ية؛ ليكون الديا مجرد مامرسة شخصية فردية

ز عووووو–ي ن الوووووديا ريميا يإ وووووانا يمعاملوووووة ي ضوووووو  الضوووووم  إىل اللوووووه 
.يليس ترشيًعا يسياسة-يجل



عليه؛للردكاف  ي دهاملذهبهذاتصور
ملمتكا ياةيم هجيديلةدياا اإلسالمألن

.يمكانزمان  لكلالصالحيهو
يَايَ ِك َينُسُ َصاَلِت إِن  قُل  }:تعاىلقال َيَمة 

.162:األنعام{ال َعالَِمقَ رَب  لِل هِ َيَماَمِت 
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:الخلل يف ع يدة الوالء يالرباء
ديق  يإ ووراا يهوور نتيجووة يةيعيووة لريموورة التعريوون  اإل ووان  نووه التصوو

.العمل عا مسمى اإل ان



ر  ةكوم قرر  عض العلامنية  ن ت سيم الةشور عىل  ساس الديا هو
لزموان الواقع ال الشور ؛  ي  نها مجرد اجتهوادات تختلون  وا تالف ا
نتيجوووة ياملكوووان  يموووا ثوووم  فلووويس لهوووا  سووواس يف الفكووور اإلسوووالمر؛ ي 

.لذلك يد ل يف  هل الوالء الكفار ماداموا غ  مةار ق



صولا يال اظر لع يدة  هل الس ة يالجامعة سيجد  ن الوالء يالورباء   
امل عاميم ما  صول الع يدة؛ يهو مة ر عىل الفهوم الودقيق يالشو

.ل صوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  الكتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب يالسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ة
لكفوور مووواالة  هوول اإل ووان يالصووالمي  يالوورباءة مووا ا: اإل ووان تضوووى مُ 

.ي هله
مووا يمووواالة مووا  لعوووا عمووالً صووالًةا ي  ووَر سوويهًا  ةسووب مووا معهووم

اإل ووووان يالصووووالمي  يمعوووواداتهم  ةسووووب مووووا هووووم عليووووه مووووا الفسوووواد 
.ياملعايص

ةب ي هووول السووو ة يف هوووذا الةووواب يسوووا  وووق الغوووا  يالجوووايف؛  سووو
.التمسك مبدلوالت ال صو  الرشعية
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:تسويغ الدعوة إىل الت ريب  ق اإلسالم ي ديان  هل الكتاب
عورب ثالثوة يتتدرا   ي ة الت ريب  ق األديوان يف العصوور الةودي 

:مستويات



صائصه الع دية  أن يكون لكل ديا  : الت ريب دين التوفيق  ي التلفيق
اء  يجه يالتعةدية املميزة  يا رتام ع يدة اآل ر يإ راز  يجه االتفاق يإقص
ة ياملودة اال تالف  يالتعاين عىل تة يق ال يم املشرتكة  يإشاعة املةة

.يهذا هو االتجاه السائد. ياملجامالت الدي ية



 وووة  اعت ووواد صوووواب جميوووع صوووور التوووديا  يانتامئهوووا لة ي: ي ووودة األديوووان
.يا دة يإن ت وعت صور التديا



وا  االلت اييوة التور تسو: تو يد األديان تمد ع وا   جعل الوديا يا وًدا  إم 
 يودة الديا الجديد ما مصادر شتى   ي  السعر الجتوذاب اآل وريا نةوو ع

.معي ة أل د األديان
ة عىل  ن يعالقة اإلرجاء  هذه الدعوة مبستوياتها الريالثة ظاهرة؛ فهر مة ي

ل اإل ان هو التصديق؛ يما قال  ن اإل ان هو مجرد اعت اد صدق الرسوو 
!ما غ  متا عة؛ لزمه  ن يكون هؤالء كلهم مؤم ق



.يحمتييع مفهوم اإل ان الرشعر  تضخيم الجوانب املشرتكة  يإهامل الكفر الرص

.إرجاء الةكم عليهم إىل اآل رة  مع يضومي ي ا ة ال صو  يف ذلك

 وووه يُ وووادي يقووود يوجووود يف املسوووتو  األيل موووا يُ ووورر كُفووور اليهوووود يال صوووار   يلك
يهووووووذا  إرجوووووواء الةكووووووم علوووووويهم يف اآل وووووورة  ياللووووووه هووووووو الووووووذي يتوووووووىل  سووووووا هم  

-:يتضما اإلرجاء ما جهتق



ألديوان يال يخفى ضالل دعو  الت ريب  ق ا
مق  ال امئووة عووىل تصووةيح  ديووان غوو  املسوول

 ي عوووووودم الةكووووووم  كفوووووورهم  يال يجوووووووز ملسوووووولم
 َيَُّهووووا قُوووول  يَووووا}:الوووودعوة إليهووووا  قووووال اللووووه تعوووواىل

لَوُه ُكم  َجِميًعوا ال وِذيال  واُس إِي  رَُسووُل الل وِه إِلَوي  
َر ِ   وووووووواَمَياِت َياأل   إِلََٰووووووووَه إاِل  ُهووووووووَو اَل ۖ  ُمل ووووووووُك الس 

ِيووور َيُ ِيوووُت  ِةووور  ل وووِه َيرَُسوووولِِه ال   فَووونِم ُوا ِ الۖ  يُة 
وووووور  ال وووووووِذي يُووووووؤ ِمُا ِ الل ووووووو ُم  ُعووووووووُه ِه يَكَلِاَمتِووووووِه َيات ةِ األ 

كووووووام جوووووواءت . 158: األعووووووراف{ لََعل ُكووووووم  تَه تَووووووُدينَ 
اللووووووووه عليووووووووه صووووووووىل -  اديوووووووو  عووووووووا الرسووووووووول 

.ه يةووووووة يف كفوووووور موووووا   يووووووؤما  وووووو-يسووووولم



.الدعوة إىل الةوار  ق األديان
ازل يُ اموور فيهووا إىل مضووامق هووذا الةووووار  فووإذا  لووت مووا الت ووو

الكفووور عوووا املةوووادو ياألصوووول الشوووورعية  ي  تتضوووما تصوووةيح
فاألصوووووووووووووووووووول فيهووووووووووووووووووووا املووووووووووووووووووووورشيعية؛ -عووووووووووووووووووووز يجوووووووووووووووووووول– اللووووووووووووووووووووه 



يالةوووووار الشووووورعر  ووووق املسوووولمق ي هوووول الكتوووواب  يغوووو هم مووووا 
:الكفار يكون عىل نوعق

يهوووو يظيفوووة :  ووووار الووودعوة: األيل
املرسووووووووووووووووولق يال ةيوووووووووووووووووق يالووووووووووووووووودعاة 

.ال اصةق

: ة ووووووار السياسوووووة الشوووووورعي: الريووووواي
 ووق يهوو مووا تفرضووه يةيعوة التعوواي 

الةشووووووووور؛  ةكووووووووم الجوووووووووار ياملصووووووووالح
املتةادلووووة  يهووووذا ال وووووو  مووووا الةووووووار 
ياملعاهووووووووووودات يُو كووووووووووول ألي  األمووووووووووور 
ي هووووووووووول الةووووووووووول  يالع ووووووووووود  يتضوووووووووووةعه 

.ال واعد العامة يف الرشيعة
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:الدعوة إىل  رية االعت اد يفق املفهوم الغريب.  
 ريوووووة االعت ووووواد موووووا املصوووووعلةات املعوووووا ة املجملوووووة؛ فوووووال
يصووووووح إيووووووالق ال ووووووول  صووووووةته  ي عوووووودم صووووووةته   وووووول ال وووووود مووووووا

.التفصيل
 ديووار فووإن كووان امل صووود  هووذا املصووعلح  ن الكووافر امل وويم يف

اإلسوالم  اإلسالم ال يُجورب  ي يُكوره عوىل تورن دي وه يالود ول يف
.فهذا صةيح يال إشكال فيه
ل  الةووق يف الكفووور يالضوووال ععووواه يإذا كووان امل صوووود  ن اللووه 

ضووالل  فهووذا  ايوول؛ فاللووه   يععوور   ووًدا الةووق يف الكفوور يال
م؛ يإن عدم اإلكوراه عوىل د وول اإلسوال ! فضالً عىل  ن ي رشه

الد ال يُععيووووووه الةووووووق يف الوووووودعوة إىل الكفوووووور يالضووووووالل يف  وووووو
.اإلسالم



:الدعوة إىل إلغاء  د  الر دة. ب
جو  يقد كرثت يف هذا العرص الدعوة إىل ذلك  إموا  إنكوار م

لخريا  ي  صوووره يف الوور دة امل رتنووة  ووا. ذلووك الةوود يف الشووور 
.املسلح

توة يف ييجوب قتل املرتد  ًدا  هو ما الةديد الورشعية الريا 
.الس ة الصةيةة ياإلجام  الرصيح


