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تقديم:
ز جل اات ززح
ال ي زاجلد جلق ززًد حادا ززا فؼ ززاعجل ؼ ز د
ف ززًر ذ اوت ز ا فذثاحي ز ا ززال جل ززًية ا ززا فجل ز
ؤف ز ززً ذثاحي ز ز ا ز ززح ؼ ز ززس
ز ززو فظ ز ززح جلها ز ز
حيشزً لزط فزمن زة جليايزًية فجلي اوتزه ؤع رزح  -فومبزا
جل ًيث ززح  -رززً ط ززو ززً ذثززاحن جل اات ززح ززال جل ززًية
زمج ؤف رززً ط زو ذثاحيز اا ززمج ؤازمر خز جل يز
ز ز جل اات ز ززح
ز ززة جلقز ززًد فجلالاز ززر ن ؼز ز د ز ز
ف ززا جل يزمجلع ثززح تززه ذ ززاو يمظ ززح ب جل ز  -تكسززم جل ززه -
فآاززم ب جل ززا  -ت ززرػ جل ززه  -ك ز ب ث ززًؤ جل اات ززح ززو
ز ز ززاخ جل ز ز ز جل ز ز ززًيس
ص ز ز ز ح ت ز ز ززايثعاجلخ جل ا ز ز ززح ف
حماف ز ززح ز ز زاء ز ززا ال ير جل ز ز ز ز ززال خ ز ز ج جلي ز ززاخ فح ز ززد
ذا ز ز ززا ًخ ا ز ز ززاخمج ذ ز ز ززًي جليثع ز ز زاجلخ جل ا ز ز ززح ؤف ك ز ز ز ب
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ززو ص ز ح تا ززا جل ز ىل ح ززط بت ززح يمظ ززال ب ؤص ز د جل ززح
جل سز ز ز ززميات ح ً ا ز ز ز ز ن ؤف ً ا ز ز ز ززان في ث ز ز ز ززا جل ز ز ز ززًية رك ز ز ز ز ب
اتزط جل ززًية زة ؼ ززس بب
جل اات زح خزم ثززًؤ جل زًت ا
جل ثاس ؤ من تشافب عت اخ .
فت ز ززن جل ثخ ز ززم ز ززة جلالا ز ززر ن جل ك ز ززث ؼ ز ز د ًي ز ززً
ز جل اات ززح ف ززًر ذثاحي ز ا ؤف ززً ذثاحي ز ا ززال
ززو فظززح جل رؽًيززً ززة ؼ ززس جل رثززاحن
جل ززًية فجل ز
ز
جل س ز م فجل ك ززمىل ت ززه ث ززاعت فؤص ز د ل ززط ززة
جل اات ز ززح فجل ز ززًية ز ززةبى ز ززا كز ززة ؼخرز ززح ز ززو سز ززاو
جل ثؽززس فجل ث ززاى ززًر لززص ية ززة ص ززم جل ززث ع جل مت ززح
فذ ز ززال ؤ ز ز د ا
ؤهنز ز ي يز ز ب جلظرز زاجلء جل ثاز ز
از ززً ت يز ز ب
ز ززا جلالؼرعز ززاض فجلقز ززًد جل كز ززمىل
ح رً ط زو
عيث ح تط فب
جل ر ر ش ة تا
ز ززً ذثز ززاحا ثز ززًؤ جل اات ز ززح ز ززال جل ز ززًية جل ز ز م ز ززة
فبب جلي ا ززح جل ثث ي ززح
ؼ ززس بب جل ززًية ززإب ززمعىل فا ززا
تشم جل ًية ال ذرعافز جل حثاع.
ف ز ز ل ؼ ززافد ت ززن ص ززم جل ززث ع جل مت ززح شز ز ً
6
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ًع ة جلآلياخ هل جل جل مض ف ة خ ج جلآلياخ:
 { وَقُل لللَّ ِذينل لوْتََُُّْولْكل للبَََّذَُِّْل للأَََّوَََمْتل ل ت ََّْْ لل للي لِّك لََّّف ل لأَسَّْ ل ل للي كبََّفدل ل لَََّّْ لَِّل ل لََّوََّونََّسََّْبَذنل ل لبلََّف َأ ن َ ل للأََّّعَي لل ل ل َََّّ
َذبَالغَُّوََهللَّبَصْرينَّبَأذعْبَأدْ} ً وج آد امجلب02 :ن.
 {ْنأَّعَيىََّذ نر كبلََََّّالنََّذبَالغَُّوََهللَّتَعلي كََّْأَّ كْ لبَّكوسَّوََْأََُِّّْك كبس} ً وج جليادًج33 :ن.
 {فأَسََّْبَذنبلََّف َأ ن َأَّعَي لل َََّذلبَالغََُّذ كلبَ كَّ} ً ز وججل ثؽط20 :ن.
كز ززة ذسز ززا ر ا تأي ز ززاخ
فغ ز ز ز ززل ز ززة جلآليز ززاخ جل ز ز
ًع اح جل ثيب تا ث غ.
جل ث غ فجل رث غ فجل
 {وَقللأذُبََّذ لبلالَّ ُْ لََلَّعَي ل ل َّْ تَللأ نََّّْتللَُّبنبت ل َّْقُلللَََّّ ن َللأَََّّآل تَ ل ل للأ كَّعْه ل ل لََََّّذين ل ل ل َّْوَََّ ن َ ل ل للأَّْ َ ل ل للأَّ َ ل ل لوْترنَّْ ل ل لبَ نَّ} ً ز ز وج
جل ثكث خ02 :ن.
 { َو ْسَّْ لْيُل لبَََّذدُل ل لر سَّف َل لَََُّ لَِّل لََّتَّف َأ ن َل للأَّتَ لَِّل لَّْ ََُّّ} ً ز وج
َللنَّف ُدللَََّّ ن َلأَّْ َلأَّ ْْلَََُّذ كهل ْوبَت َ
س َّْ َو َْلَُّ َ
ْذهَف ِ
جل ثاط30 :ن.
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 {وَقُل لللَََّّ تل للاَّْ َل للأََّذهنل لوْتركََّذ كل لبَ ك} ً ز وج جل ع ززم:23ن.
فغ

ل ة جلآلياخ جل

صُ ِّث د و آياخ جل ت جلو.

 { ْن لُلَّتكِْ لََََّّذ نر ك للبلَّفد لَّلَّْ للأ َََّذيَّ ل ََّوََْ للََُّْ لبَذنىََّّحفْ ظأً} ً وج جل ثساء22 :ن.
ف َأَّْ لب َيهَأكََّعَي ل َ لَّ َ
 {قَّلَّجَأءكُ َّبَصَآئْركََُّّْْبن تبُُ لَّف َُلَّْبلصَرََّفيْهَفسِ َّْوََْ لُلَّعَ ْ لاََّفعَي ل َ للأَّوََْ للأَّْ َ للأَّعَي ل لُُ َّبَ َفْ ل َّ} ً ز وج
جلألت ا 421 :ن.
حفْ ظلأًَََّّسَّ
 {فلأَسَّْعلرََكللبََّف َللأَّْ لب َلليهَأكََّعَيل ل َ لَّ َعَي ل ََََّّالََّذبَال ُغ} ً وج جل ش ور12 :ن.
فغ خززا ززة جلآليززاخ جل ز
فخم لص ج:

صُ ز ِّث د ززو آي ززاخ جلهلًجلي ززح

 {فوكِرلَََّّ ن َأَّْ تََّْكوكِرنَّذنسللتََّعَيل ل َ َّبَ كصَل لِْرَّ}ً وج جل ا ح00-04 :ن.
 { وَذل ل لبلَََّل ل للأءَّبَبل ل ل ََّآلَْل ل لَََُّْل ل للَُّفْل ل للاَََّ لب ََّكُي كل ل ل لََّّ8
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ج ْ عل لأًَّْفَ ل لتََّْكُل لرََكََّذهنل للأوََّحَِّنل للىَّ َتُُب كل للبََّْكل ل لْْهَ ََّ}
َ
ً وج ي ت 33 :ن.
 {الَََّّكرَََََّفْاََّذلَّتتََُّقلََّّ نْبَل نَََُّذرَللَّكَّْْلَََُّذ َلاتَّ}ً وج جل ث مج002 :ن.
 { وَذ لبلَََّ للأءََّهللََّْ للأََّْل لرَكُبََّوََْ للأَّجَعَيهَ للأكََّعَي ل ل َ لََّّحَفْ ظأًَّوََْأَّْ تََّعَي ل َ َّبَبَكْ ل} ً وج جلألت ا 421 :ن.
فغز ز ز ززل ز ززة جلآليز ززاخ فخز ززم ذث ز ززم جل سز ز مج ز ززو
لاا ذث م جل لزمجلج فح زم جل ثزاس
جل ثشم فجل لا ح
و جل اب.
فال جيز ززً جليرز ززاتال ثز ززاء جللرشز ززان جل ز ززاتال جل ر سز ز م
اززح ززة خ ز جل جل ث ز ع ب يززر جلتر ززاء ززًع
فجلالتر ززادم
ززة جلآلي ززاخ ف اهلززا ززة ز اح ا جلهززا ذ ززاوج ؤف اهل ززا
ز ززة جل سز ز اا جل كز ززمىل ا ز ززا ف ز ززل ز ززة از ز د اخز ززط
ًع ة جلآلياخ جل ال ذسا ً و ذً جل كمج.
جل حززد جل ز ىل ت ززمؤ ززح آيززاخ ذرؽززًز ززة اززح
ب
خا ح جلألتث اء ف ث جل ثيب ً ن
جل ث غ فجل ت غ
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يز ززة آيززاخ جل تز جلو فجل رز ل فآيززاخ جلهلًجليززح فت ززم
جل سز مج فت ززم جل لا ززح ززة جلا فت ززم جل لزمجلج ف ززً
ز ززم ح جل ظثز ززاو ةتثز ززا ت ز ززمؤ آيز ززاخ ؤاز ززمر ذرؽز ززًز ز ززة
ظ جلتززة ؤاززمر ززة ززا جل ززثيب فخززم ززا ا ززح ذراززط
تا شافب جل س ا ح فجلالظراا ح ف ة خ ج جلآلياخ:
 { ََّ نل للأَّْ ََذ َهل للأَََّّذ ل ل ل َََّذ ُْ َِّل للأَََّ َبل للأذ َ تَّ ْذ ل ل َِّ ل ُُ ََّ َب ل ل لََََُّّذهنل ل للأوََّبَ َل ل للأَّْبََكَََّهللَّوَالَّ َُُْل ل للَُّذِي َل ل للآئْهَ ََّ َصْ ل ل ل أًَّ}
ً وج جل ثساء420 :ن.
 { ََّ نللأَّْ ََذهَ للأََّذِّن ل لببََََّفْ َ للأَّ ك لَّمتَّ َو ك للببنَّتَ لُُ ل كََّّبَ َ للأََّذ نهبَ ل ل للبسََّذن ل ل لوْتََُّْ ل ل ل للي كبََّ ْذين ل ل لوْتََُّ َ ل ل للأدكوََّوََذرنبن ل ل للأ َ بسَّ
حبَللأبكَّبَ َللأََّ ل لِّك لفْظُبََّْْللَُّكَِّْللأََََّذيَّل َّْوَكللأ كبََّعَي لل ََّّْ
وَََ ل
َك ََََّءَّفالََّْ لشَبكَََّذهنأوََّوََ لشَبلسَّْوَالََّْشلَِّركوََّبَآتَلأْْاََّّ
ث َهلأًَّقيْ ل الًَّوََْللََُّّذن ل لَّتَ لُُل َّبَ َللأَّْ لََلََّهللَّفَُولذ ل ْ ََّ ك ل كََّّ
َذُأفْركوس} ً وج جليادًج11 :ن.
 { كل ل للأسََّذهنل ل للأوكَُّْْنل ل لًََّوََحْل ل لًََََّّفبَعَل ل ل ََّهللََّذ نهبَل ل ل ت َََّّكْبَشترَتََُّوَْكه ْوبَتََُّوَْ ََلََّْعَ ك كََّذَُِّْلأَََّبَلأذ َ تَّذْل َ لُُ َََّّ
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بَل ل لَََُّذهن للأوََّفْ َ للأََّ لََِّّيفُ للبََّفْ ل ل َّْوََْ للأََّ لَِّيل لَََّّفْ ل ل َََّّْالنََّّ
جل ل للأء لْ ك كََّذ َب ت َهل ل للأ كَّ َب ل ل ل لأًََّّ
َ نذل ل لوْتََُُّْو كْل ل للبَكَّ ْْل ل للَُّ َب لع ل ل لََّّْ َْل ل للأَّ َ
بَ لهَ ك ل} ً وج جل ث مج042 :ن.
 { فل للالَّ َوبَبتل ل ََّالَّتك لْْهكل للبسَّحَِّنل لىََّتك َُِ كل للبكََّفْ َل للأََََّّل ل َرََّبَ لل لهَ ك لَّثُل ل نَّالَّتَ َل لَّكوََّفْل للاَّْ فُسِل ل ََّ لَّحَرَجل لأًَّْت نل للأَّ
سيِ كبَََّْسليْ أً} ً وج جل ثساء20 :ن.
قضَ لتََّوَتك َ
 { وََْل ل للأَّكل ل للأسَّذْ ك ل ل ل لَُّْْوَالََّّْك لْْهَل ل للَََََََّّّقضَل ل للىََّذين ل ل ل كَََّّو َب ك للب ُذ كَّْْل للرًََّْسَّ َتُُل للبسَّذ كل ل كََّذ ْ َل لرَََُّْْل لُلَّْْلل لرَ ْ لَّوََْل للََُّّ
تَعلل للَََّهللَّ َو َب كل للبذ كَّفدل لَّلَََّل للنَََّل للالَّالًَّْبَ هل لأً} ً ز وج
جلألؼاجلب22 :ن.
 { وَق للأ ْْيُب ك لَّحَِّن للىَّالَّ َُُْ للبسَّفِّْلهَل لَاَّوَ َتُُ للبسََّذل لَّتتُكََّّْذيَّ َّْفأَسََّْ َِّ َبََّفلالَّعكلَّلوََسَََّّالنَّعَيلىََّذظنلأذْ ْ ََّ} ً ز وج
جل ث مج432 :ن.
 { َو كرَت ل لَّكَّْسَّ ن ك ل لُنَّعَي ل للىََّذن ل لوْتَََُّ لِّكضل ل لعْفُبََّفْ ل للاََََّّ لب ََّ َو َ لعَي كل ل لَّْئْ نل لًََّ َو َ لعَي كل ل كََّذل لبََبَثْ َّ َّو ك َُِل لَََُّّ
ذ ك ل ل لَّفْ ل للاََََّّ لب ََّ َو ك ل لرَ َّفْرلعَ ل لبلسَّوَ َأَْ ل للأسَّوَجكهكبدَ ك َ ل للأََّّ
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ْْهل ك َّْنأَّكأ كبََّتَ لوبكوس} ً وج جل اا2 - 0 :ن.
 { ذدل ل لَّلَّْ لب َل ل لليهَأَّ كب كل ل لليهَأَّبَأذبَ تهَل ل للأ َّْوَْ ََذهَل ل للأََّْعَ كل ل ل كََّذَُِّْل للأَََّوََذ ْ ل لَََسَّذْ َدُل للبَََِّذهنل للأوكَّبَأذدْسلل ل ْ َّ} ً ز وج
جل ًيً00 :ن.
فغز ززل زة جلآليززاخ جل ز ذرؽززًز زة جل رززاد ف ززة
جل ززً ج ف ززة جل اززط مبززا ؤتززاد جلا فجل ززراكه اززا ثه
فغ ل لص .
فؤاززة ؤ ب ظزًجلال كميززا ززو خز جل جل ثؽز ال يثر ززً ززة
جليثال ز ززح ل ا ز ززا ال يرع ز ززافز ا ز ززاخمج ث ز ززًا جلي ز ززص ه
ا زط ب ز ؤهنزا آ ثزح فال كزة
جل ص ا زح جل ز ُ
صز جل
ذ ز ز ز ززما جل شز ز ز ززل ب ز ز ز ززا ب بب ذاز ز ز ز ً جلألع ز ز ز ززح فجل راز ز ز ززاس
جل شز ز جلخً ز ززة خثز ززا فخثز ززات ت ز ززح بشثز ززاخ وئيز ززح ؤف جلتراز ززاو
تثاء جمراال فال ي عف ح.
كمج ال يس
ف ة ا د رات ح خ جل جلقًجلد جل كزمىل ي از جليرزاتال
فح ز ع اا ز جل ز ه جل ززن ت س ززح جل ز ىل ح ززط بب
ه ؤف ت ي فح جل ح فخ ن جل رثس ط.
جل
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فب جل لز ز ززاب ز ز ززة ؼز ز ز ع ز ز ززاج جل اات ز ز ززح ؤب ي ز ز ز جل ز ز ززو
جلظ ززح ززا يسززا تح تا ًف ززح جل ًيث ززح
جل يز ح جلألاززمر
ةتز ززح ال يسز ز غ هلز ز  -فال يثث ز ززم  -جل عز ز ء ب جل ز زمجلءجلخ
رز ز ززً ط ز ز ززو
جلال تر اد ز ز ززح فذ ز ز ززال ؤ ز ز ز ء جل ثاز ز ز
جل رثز ززاحن جل ز زًجلا م تز ززه جل ز ززً ج ب ز ززا يسز ززا تح تا ًف ز ززح
جل ًيث ح فجليمظ ح جل كميح ألعياب ت سز ا ألب حزمجلءجلخ
ززة خز ز جل جل ثز ز ع ت ز ززًج  -ت ز ززً جليش ززمحه فجلي ز ززمته  -ز ززة
جليث ز ز ط جل ا ز ززم فجلي ت ز ز م فخ ز ززم ال ذرع ز ززافز جم ز ززاالخ
جليثال ززح جل ز ي عززإ ب ززا ت ززن جليززص ه ؼ ززس ال ذسز
ذً ؼ جلو فال ذث ن مبشمفع ش ا .
فب جل لز ز ززاب حيز ز ز ز ز ززً اج جل اات ز ز ززح ؤب يرخز ز ز فجل ح ز ز ززا
اوت ز ززا ز ززًفو جل ز ززًية جل ز ززاج جل ا ز ززح ف ث ز ز ا جل ز ززاج
ه  -و فظح جلها
جل س ا ح ةتح حي إل
 جل ز ززً اع ز ززة جل ز ززًفو جل ز ز ىل ي ثز ززح جل ز ززًية خز ز ج جل ز ززاججل ا ززح اا ص ززا فؤب ززًية ززو فظ ززح جل ا ز ف ززًية
كاتزا ك ثزا خز ج جل زاج
م و فظح ازا
جل
ذث ا مئيح جل ًيح ف ا يرم ػ ث ا ة تخ ف جلحف
13

نصوص في العلمانية

----------- ---

فؤؼك ززا ال ك ززة اخ ز ا فب ائخ ززا ززة ؼ ززاج جليس ز اه
فال يز ز زاجلد جلقا ز ز ز و جليسز ز ز رش ز ززثصا تا ًي ز ززً ثز ز ز ا ت ز ززط
ز ززح فجل ز ززا
ؤغ ثز ز ز ا ك ز ززف ك ز ززة ز ززافز خز ز ز ج جل
ا؟!
ؤال يُ ًُّ ب اء عفو جل ًية ة جل اج جل ا ح جل رئاذا و
ؼز جليززا ثه تززح جلال ر ززاع فخز ؼ ز ل رززح جل ً ززاذ
جل فث ح فو رح جلي جلش فجل ع جل ًف ح؟!
يا جل حي ً اج جل اات ح ؤب حيعمفجل و جل ًية فال
حي ز ا ززا ثه ت ززح ؤب يك ز ب ؼات زمجل ؼ ززا جلهاص ززح
فجل ا ح؟!
ؤال يش ز ز م ع ز ززاج جل اات ز ززح فاا ص ز ززا ز ززة جلي ز ززص ه
جل ز ززمب فجليسز ز اه ؤهنز ز فح ز ز جل جل ز ز فو ت سز ززح جل ز ز ىل
از ززاعوج
ب ز ززة فظ ز ززح تخز ززمخ
فحز ززال ز ززح جل ز ز
؟!
ؼ ا جل ثاس ف مض حثا اخ ااصح
ؤا ززة ؤب س ززإ ح عفو جل ززًية جل ززاج جل ا ززح ف ثز ز ا
جل اج جل س ا ح ب كا ح كميح راض ب ايً جل ر ك
14
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فجل رإ ط ت ًجل ة جليثال ح فجلقًد جل ازث ا ..ف شزك ح
ززة خ ز جل جل ث ززط ر ززاض ب ظ س ززاخ ؼ ز جلو ر جلص ز ح ت ززه
جلي ز ز ز ز ز ززص ه ز ز ز ز ز ززد ز ز ز ز ز ز ف ف خ ز ز ز ز ز ززح جل ثؽ ز ز ز ز ز ززس جل ا ز ز ز ز ز ززم
جلألا ح ح ف ت ء جليااحل
فجلي ت م فهبًىل جل
ح.
جل ا ح اعرا اخ جل مت ح فجل
ف ز ززو فاف ز ززح ظ سز ززاخ جل ز ز جلو خز ز ج ز ززًج ذسز ززائالخ
ث ا ا جية و ع اج جل اات ح ؤب جي ث جل ثزح ف ثز ا
م.
ًج ع اج جليشمفع جل س ا م جل
اخ
ززًج ع ززاج جل اات ززح يرا ززط
فؤخ ز ذس ززائد ي ززمغ
ت ززًفو جل ززًية جل ش ززافب جل ا ززح ف ث زح جل ش ززإب جل س ا ززم
ف ا خم سزاؼح خز جل جل زًفو فخزط يزر ذاز رح؟ فل زف
فتإيزح فمي زح فيزا جل؟ ف ززا خزم جل از ح جلألحزمب اات ززح
جل ز ز ز يثشز ز ززم هبز ز ززا ع ز ز ززاج جل اات ز ز ززح؟ ز ز ززط خز ز ززم اات ز ز ززح
ؤ ميك ززح ؤ اات ززح متسززا ؤ اات ززح ؤذززاذ وت فخززم
اات ح جلخ تاااخ مح ح؟!
ف ززا خززم

حززح خز ج جل اات ززح تر ززاو جل ًجلشززح جل ز ىل ال
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ير جلىن

جل ااغ ة وؤيح تا ًية ف خ جلا؟!

فل ز ز ززف كز ز ززة ز ز ز ن جل ز ز ززًية ز ز ززة جمرا اذثز ز ززا جل مت ز ز ززح
فجل ز ز ح؟ فعا يسز ززر اض؟! فل ز ززف كز ززة ؤب ذرؽز ز د
خ ج جلجملرا اخ ت ًوج حزاعو ب جمرا زاخ اات زح؟ خزط
يك ب ل تا ج ؤ تا حثاع فتإيح فمي ح؟!
ف زة ظ ززح ؤاززمر ززةب ززو ع ززاج جليشززمفع جل س ا ززم
ًع غ ح طٍ ة ال
م ب اعج جل ثخم
جل
فجل كز ز ززف – ؤييز ز ززا  -ز ز ززة جل رشز ز ززثس مبثز ز ززرطٍ ش ز ز ززا كز ز ززمىل
ززح
يثراززم ب جل ززمب جل سززاعس جلهلعززمىل ف ززا ت ززًخا
ز ا .ي ُزًف لا ززا إلظاتززح ززة ر ثززاخ جل اززم بب
ز ز ز ز ززح
يك ز ز ز ز ززة ثئ ز ز ز ز ززا جلأل ز ز ز ز ز اس ز ز ز ز ززو جل مئي ز ز ز ز ززح جل
ح.
جل
از ززا جل يُ ز زًُّ جل ز ز
جل جلؼز ززً فجل شز ززمية؟!
جل ش ور لاز ح ؽكز
ت ز ء جل مفجليززاخ ززً

ب ؽ ز ززاج جل س ا ز ز ح جل ز ززمب
ز ززط يك ز ززم جلالع ز ززاء تاز ز غ ثز ززًؤ
جل ز م؟ ؤف جل رك زف جل زم
اع ززة ثززًؤ فاليززح جل ززح؟! ف ززا

16

نصوص في العلمانية

----------- ---

خ ززم جل ي ززااتاخ جل ز ذك ززط ؤال يرؽ ز د ل ز جليث ززًؤية ب
عيكراذ ويح ذااعو ؼمياخ جل ثاس فمتر ة لمجل ر ؟
ز ز ززاوهب
ف ز ز ززو جل ز ز ز ه ؤب ي ز ز ززًفجل جل ثخز ز ززم
ز ز جلء ؤلات ز ززد ز ززاوب اوت ز ززح ؤ ز ززاوب ؽك ز ز فؤب
ي ز جل بف ززاو جليمجلظ ززح جل ث ًي ززح ت ززح جل ص ز د ب ؼ ز د
ؤ يط فص غٍ ر ايش ؤلاط.
فؤا ز ز ززة ؤبْ ال جل اات ز ز ززح تا ز ز ز ر ا جل جل ز ز ززًج  -فجل ز ز ز
يث ز ززاعىل هب ز ززا ع ز ززاج جل اات ز ززح ز ززة ص ز ززم جل ز ززمب فجل ز ززث ع
جل ز ز ح  -ذاز ز ػ ه ز ز ذثا ززح ش ا ز ززح فجلحراز ززاعيح
جمرا اذثز ززا جل مت ز ززح فجل ز ز ح فال جل ز ز جل س ا ز ززم
ززح ح ززً  -ح ززاعو
تا ز وذح جل رمجلش ززح  -جل ز ز ىل يثرا ززم ب
ثخ ر ز ز ززح
فذك ز ز ززمي
ز ز ززو ذص ز ز ز يم ث ز ز ززاخ جل ز ز ز
جل ا ززح فجلألا ح ززح فجل رشززمي ح ؼ ززاج جليسز اه دمززا
ززً
ي ززمض ززو جل ثخززة جل ص ا ززح فجل كميززح جل ززر ك
جل ص د ب ص غٍ ظًيًج راض ا جلألص ط ال جل جل ً
ال جلير ِّم.
فجل صاتد جليسر م ة جل
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ظزًيم تا ز لم خز جل جل كرززاب ييز ُّ تا صززا لرثز ا مثززح ززة
كز ز ز ززمىل جل ز ز ز ز ؼز ز ز ز د جل اات ز ز ز ززح ف ز ز ز ززًر ذ اوتز ز ز ز ا
ززة ظ ززح ف ززًر ب كات ززح ذماؼ ززا
فذثاحيز ا ززال جل ز
ح ززاعج جلجملرا ززاخ جل مت ززح فجل ز ح ب تززم جلأل ززاب.
ز ز ززًع ز ز ززة جل كر ز ز ززة
ثرخث ز ز ززح تش ز ز ززمخ
فخ ز ز ززم تا ز ز ز
اقز ززد ب ز ززكا اخ ا اثز ززح جمرا اذثز ززا ز ززة تز ز جلغٍ ًيز ززًج
فظ اخ خمر ح تي ا ته يًىل جل مجلء.
بئ سََّملركَ َّ
حم ََّّ أ رََّحلس ين َّ
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ضلٖ يف ػٖو ر٘ىػذ كُ ٚادلناٛت ،ورؼلكد كُٚ
اُؼوبئل يف اَُُبٍخ واالعزٔبع واُلَٖ .وؿلا ًَ ٖٓ
ؼلزوع هؤَبً ٖٓ اِهاء ػلبوٍ ؤٕ غلؼَ ٖٓ ٛنا اُوؤٌ
ٍِٔبً ُٔٞىؽ ،ٚوٓ٘لناً َاكٌ ث ٚبىل اُْهوح ومَىع
اُُٖذ ،ووٍُِخ هل حتَٔ بُُُّ ٚئبً ٖٓ اَُِٞخ وٗلىم
أٌُِخ.
وٖٓ مث َإفن ٕبؽت اُوؤٌ يف اَُُبٍخ ؤو االعزٔبع
ؤو اُلَٖ يف كػىح اُ٘بً بىل ٓنٛج ٚوٝوَوزٓ ،ٚزىٍالً
بىل مُي ثٌَ ٓب َزبػ ُ ٖٓ ٚاُىٍبئَ واألٍبُُت.
وَاكٌ مُي يف ًضَت ٖٓ األؽُبٕ بىل ؤٕ َـلو اُوؤٌ
اُنٌ َووط ُٕ ٚبؽجٓ ٚنٛجبً جلٔبػخ ٖٓ اُ٘بً ٓـبٓوح
ؤو َٓزَِٔخ ،ػًِ ثُ٘خ ٖٓ ؤٓوٛب ؤو سللوػخ.
ورٖىؽ اجلٔبػخ ٕبؽجخ ادلنٛت ٓنٛجهب يف
ّؼبهاد ماد ٓلُىالد رتُِخ واػلبءاد ٓـوَخ رالػت
21
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ٔٝىػ اُ٘بً وسلبوكهْ وآٓبذلْ ،كزلكغ هبْ بىل ؤُىإ
ٖٓ اُوٙب واَُق ،ٜوؤكبُٗت ٖٓ االٍزجْبه واخلىف.
وهل ال ٌَىٕ اُوؤٌ وادلنٛت سلزوػبً ُلػبرٚ
وٓووعُ ٚاُنَٖ َٖىؿىٕ اُْؼبهاد ،وبظلب ٌَىٕ ٛنا
ادلنٛت َٓزىهكاً ٖٓ ؽٚبهح ؤفوي ،وٖٓ صوبكخ ؤفوي،
وٖٓ ظووف اعزٔبػُخ ؤفوي ختزِق افزالكبً ؤٍبٍُبً
ػٖ اُضوبكخ واجملزٔغ اُِنَٖ َواك ؿوً ادلنٛت كُهٔب،
وزتَ اُ٘بً ػًِ عؼِ ٚؽوُوخ ٓؼبّخ يف ؽُبمهْ
اُؼبٓخ واخلبٕخ.
الحضارة الحدٌثت وإنتاج األفكار

وبما ًبٗذ احلٚبهح احللَضخ رزُٔي ثولهمهب اُلبئوخ
ػًِ بٗزبط األُّبء ٓزٔضِخ يف ٍِغ االٍزهالى وآالد
اإلٗزبط وْٓووػبد اَُُٞوح ػًِ اُٞجُؼخ ،كةهنب رزُٔي
ؤَٚبً ػٖ ًَ احلٚبهاد اُيت ٍجوزهب ثولهمهب اُلبئوخ
ػًِ بٗزبط األكٌبه ٓزٔضِخ يف آهاء وٓناٛت وػوبئل عيئُخ
ؤو ًُِخ يف ّاوٕ اَُُبٍخ واالعزٔبع واُ٘لٌ واُلَٖ.
22
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وٛن ٙادلناٛت واُؼوبئل رْ٘إ يف ٓواًي احلٚبهح يف
ػبدلٍ اُْوم واُـوة ثَجت ادلْبًَ واُزؼوُلاد اُيت
رؼبين ٓ٘هب ٛن ٙاحلٚبهح ٗظواً ُٞجُؼزهب ادلبكَخ اُيت
رَجت يف كِْهب يف حتوُن اَُؼبكح واَُالّ اُلافٍِ
ُإلَٗبٕ ،وبٕ ؽووذ ُ ٚاُوفبء واُِنح ،وُنا كهٍ ختزوع
األكٌبه وادلناٛت يف ٛنا اُْإٕ اإلَٗبين ؤو ماى حبضبً
ػٖ ؽِىٍ دلْبًِهب اإلَٗبُٗخ ،وٌُٖ كوٕ علوي ألٕ
ٍجت ادلٌِْخ ٌُُ يف األٌّبٍ واألٍبُُت ،وبظلب ٛى
ًبٖٓ يف ُْٕٔ ٛن ٙاحلٚبهح ٖٓ ؽُش ؤهنب ٓبكَخ ؿَت
بَٗبُٗخ.
وٌُٖ ،ألٕ احلٚبهح احللَضخ ماد بّؼبع ػبدلٍ ،كةٕ
ؤكٌبهٛب – ًَِؼهب – ماد رإصَت ػبدلٍ ،وٖٓ مث كةٕ
ؤكٌبهٛب وٓناٛجهب راصو – ؤو َواك ذلب ؤٕ راصو – ثٌَْ
ؤو ثأفو يف ٓ٘بفبد ثْوَخ ختزِق يف ٓٔٚىهنب
اُضوبيف وثُ٘زهب االعزٔبػُخ ػٖ ٓواًي احلٚبهح يف
ؤَٓتًب واالحتبك اَُىكُيت وؤوهوثب اُـوثُخ .وٖٓ مث
رٌَْ ٛن ٙاِهاء وادلناٛت فٞواً ؤًُلاً ػًِ اُْؼىة
23
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اُيت ال رؼبين ٖٓ ادلْبًَ واألوٙبع اَُبئلح يف ٓواًي
احلٚبهح احللَضخ .وَْج ٚاألٓو يف ٛن ٙاحلبُخ ؤٕ
حتوٖ ٓبكح ًُُٔبوَخ يف عَل بَٗبٕ ال َؼبين ٖٓ ٗؤ
كُهب ،ؤو ؤَٗ ٚؼبين ٖٓ ؽَبٍُخ ٓؼُ٘خ جتبٛهب ،وٖٓ مث
كةٕ ٛن ٙاُؼُِٔخ رىُل ٌُْٓ ٚالد ٕؾُخ ًبٕ يف ؿٌت
ػ٘هب ُى ؤٗ ٚكثو ؤٓىه ٙاُٖؾُخ ثٞوَوز ٚاخلبٕخ.
واألكٌبه ادليَلخ واُٚبهح ؤًضو فٞىهح ٖٓ األُّبء
ادليَلخ واُٚبهح .بٕ صالعخ ؤو ٍُبهح ٍُئخ اُٖ٘غ ؽلٌٖ
اًزْبف ػُىهبب ثَوػخ ثؼل كزوح هَٖتح ٖٓ
اٍزؼٔبذلب ،وَزْ االٍزـ٘بء ػ٘هب ؤو اٍزجلاذلب ،وال
َزورت ػًِ مُي ٍىي فَبهح ٓجِؾ ٖٓ ادلبٍ .ؤٓب
اُلٌوح اُٚبهح كةٕ اٍزؼٔبذلب كوٕ كؾٔ وكوٕ ٗول
َلٓو عبٗجبً ٖٓ ؽُبح اجملزٔغ ،وَاصو ػًِ اٍزوواهٙ
ورولٓ ،ٚوٌَىٕ اُزقِٔ ٖٓ األكٌبه – ثؼل جتوثزهب –
ػًِ كهعخ ًجَتح ٖٓ اُٖؼىثخ واخلٞىهح ،ألٗ ٚػللس
دتيهبد يف اُجُ٘خ االعزٔبػُخ ،ويف ادلٔٚىٕ اُضوبيف
ُإلَٗبٕ ودلاٍَبر.ٚ
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األفكار وحضارة اإلعالن

واُنٌ َيَل ٖٓ فٞىهح األكٌبه واُؼوبئل وادلناٛت
يف ٛنا اُؼٖو ٛى ؤٗ٘ب ٗؼُِ حتذ رإصَت ؽٚبهح
بػالُٗخ رووّط كُهب اَُِغ واألكٌبه وؤٍبُُت شلبهٍخ
احلُبح يف علٛب وذلىٛب ثبإلػالٕ اُؼٍِٔ اُنًٍ اُوبٛو
اُنٌ ال غلل اإلَٗبٕ ٍجُالً بىل اُلواه ٖٓ رإصَت.ٙ
بٕ اإلَٗبٕ اُجَُ ٜيف ٛنا اُؼٖو َزؼوٗ
ثبٍزٔواه ػٖ ٝوَن اإلػالٕ ادلجبّو ؤو ؿَت ادلجبّو يف
اجلوَلح اُُىُٓخ ،واجملِخ األٍجىػُخ واُْهوَخ ،واٌُزبة
اجلبك ،واُوٖخ ادلَُِخ ،واإلماػخ واَُُ٘ٔب واُزِليَىٕ
– َزؼوٗ ُؼُِٔخ ؿََ كٓبؽ َٓزٔوح رَزهلف رووَظ
ٍِغ ٓؼُ٘خ ،ؤو ؤكٌبه ٓؼُ٘خ ُلَ ،ٚورٌىّٕ كُ ٚآِبٍ
وادلقبوف واُزؼبٝق ٓغ األُّبء واألكٌبه واجلٔبػبد
اُيت َواك فلٓزهب ثبإلػالٕ ػٖ ٝوَن اُزٌواه اإلػالين
ادلجبّو ؤو ؿَت ادلجبّو ،وٛى ؤّلعلب فٞىهح وكزٌبً،
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ألَٗ ٚـيو ػوَ اإلَٗبٕ وْٓبػو ٙوؤػٖبث ،ٚوٛى ػًِ
ؿَت اٗزجب ٙواؽزواى ،كُاصو كُ ٖٓ ٚؽُش ال َْؼو،
وٌَىّٕ ُلَ ٚه٘بػبد ال ّؼىهَخ جتبٓ ٙب َوَل ؤٕؾبة
اإلػالٕ رووغل.ٚ
بٕ اإلَٗبٕ ؽُت َوي ؤََغ وَووؤ اُْؼبهاد
ادلوكىػخ َُُ هنبه ،ويف رتُغ وٍبئَ اُلػبَخ واإلػالّ،
رٚؼق ُلٌَِٓ ٚخ اُ٘ول ،ورـلو كوٓ االفزُبه
زللوكح علاً .بٕ ٛنا اُىاهغ اُنٌ ال ٓلو ٓ٘ - ٚوألٗٚ
ٖٓ ؤفٔ فٖبئٔ احلٚبهح احللَضخ َ -لوٗ ػًِ
اإلَٗبٕ ؤٕ َىاع ٚاُْؼبهاد واألكٌبه اُىاكلح ثؼوَ
ٓ٘لزؼ وٌُٖ ثووػ اُْي واُ٘ول ،ال ثووػ اُزَُِْ
واالٍزوٍبٍ ٌُُ .ادلِٞىة اُزؼٖت ٙل ًَ علَل
وؿوَت ،وٌُٖ ٌُُ ٖٓ احملٔىك االٍزَالّ – كوٕ ٗول –
ٌَُ علَل وؿوَت.
وبٕ شلب َيَل األٓو رؼوُلاً جتب ٙاألكٌبه اُىاكلح يف
ثؼ٘ احلبالد ٛى ٓب َٖبؽجهب ٖٓ بهٛبة كٌوٌ ،ػلَٔ
اُ٘بً ػًِ ؤٕ ٌَىٗىا  -ثبَُ٘جخ بُُهب – يف ؿبُجُزهْ –
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كوَوُت :كوَن ٕبٓذ بَضبهاً َُِالٓخ واُؼبكُخ ،وكوَن
َٓزَِْ َٓ٘بم ٓغ اُزُبه اجلبهف وادلىعخ اُٞبؿُخ ،هل
ػ َٞيف ٗلٌَِٓ ٚخ اُ٘ول ،وؿلا ؤّج ٚثبُججـبء ؤو آُخ
اُزَغَُ َوكك ٓب َوبٍ ُ ،ٚوٓب َجش كُ ٚكوٕ رـَُت ؤو رجلََ.
وُنا كةٕ ػًِ اُوِخ اُوُِِخ اُيت رىاع ٚاألكٌبه ثووػ
اُ٘ول ؤٕ رؼْٔ كهٔهب ُُزبػ ألًضو اُ٘بً ؤٕ َواعؼىا
ٓىاهلهْ كُإفنوا هبنا اُوؤٌ ؤو ثناى ثؼل زلبًٔخ
كٌوَخ ،وٌُُ روُِلاً ؤو ارجبػبً.
شعار العلمانٍت

وٖٓ اُْؼبهاد اُيت رٞوػ يف ؤَبٓ٘ب ٛن ٙثبٍزٔواه
ػًِ رلزٔؼ٘ب اُِج٘بين اجلوَؼ ادلٔيم ّؼبه اُؼِٔبُٗخ
ثبػزجبهٛب بؽلي ؤصلؼ اُىٍبئَ يف بٕالػ اُ٘ظبّ اُنٌ
ظهو كِْ ،ٚؤو ثبػزجبهٛب بؽلي ٓؼبمل اُ٘ظبّ اجللَل
اُنٌ َواك ُ ٚؤٕ ََىك يف ُج٘بٕ.
وهل رج٘ذ ٛنا اُْؼبه وهوعذ ُ ٚيف رتُغ وٍبئَ
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اإلػالّ ّقُٖبد كٌوَخ ،وؤؽياة ٍُبٍُخ( ،وكٖبئَ
ٓوبرِخ يف ًال اُلوَوُت ادلز٘بىػُت يف ُج٘بٕ) ،كإؽياة
أُُُت رلػى بًُُٔ ٚب ؤٕ ؤؽياة اَُُبه رلػى بُُ،ٚ
(واُٞوَق يف ٛنا األٓو ؤٕ ًَ واؽل ٖٓ اُلوَوُت
َزهْ اُلوَن اِفو ثإٗ ٚؿَت عبك يف ٛن ٙاُلػىح،
كؾية اٌُزبئت اُِج٘بُٗخ َلػى بىل اُؼِٔبُٗخ اٌُبِٓخ يف
ًَ ٍّء ،وَزهْ ادلَُِٔت ثإهنْ  ْٛاُنَٖ َوكٚىٕ
اُؼِٔ٘خ اٌُبِٓخ ،وؤؽياة اَُُبه رلػى بىل اُؼِٔ٘خ،
ورزهْ ؤؽياة أُُُت ثإهنب ؿَت عبكح يف كػىمهب بىل
اُؼِٔ٘خ ،وؤٕ اجلل ًَ اجلل ،واُٖلم ًَ اُٖلم ٛى
يف كػىح ؤ َٛاَُُبه بىل رٞجُن ٛنا اُْؼبه).
واُ٘بً اُجَٞبء ٖٓ َُِٓٔت وَُٓؾُُت ثُت ٓزبثغ
ذلاالء ؤو ٛاالء  -يف كػىمهْ وبكػبئهْ حبَجبٕ ؤٕ ٛنا
ٛى اُزوَبم اُنٌ َْلٍ ٗظبٓ٘ب ٖٓ رتُغ َٓبوئ،ٚ
وغل٘ج٘ب يف ادلَزوجَ جتبهة ؤفوي ٓضُِخ ُِزغوثخ
اُلآُخ اُجْؼخ اُيت ؽٔٞذ اُى ٖٝواإلَٗبٕ يف ُج٘بٕ،
وَٚؼ٘ب ػًِ ٝوَن اُج٘بء اُىٍٝت اَُُِْ – وثُت ٍبًذ،
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ألٗ ٚؽبئو ال َؼوف ٓىهغ احلن يف ٛنا اُْؼبه وكُٔب
وهاء ٖٓ ٙؤكٌبه.
بٕ ٓهٔخ ٛنا اُجؾش ٓ ٍٛىاعهخ ٛنا اُْؼبه ثووػ
اُ٘ول :دلؼوكخ ٓٔٚىٗ ،ٚوٓلي ٓب كُٕ ٖٓ ٚلم وٓلي
ٓب كُ ٖٓ ٚعلوي وٍ٘٘بهْ٘ٛ ٚب ٖٓ وعهخ ٗظو
بٍالُٓخ وُ٘ٝخ ،وٌْٗق ػٖ ؤثؼبكُ٘ ٙوي ٓلي
اَٗغبٓٓ ٚغ اُجُ٘خ اُضوبكُخ َُُِِٔٔت وٖٓ مث ُ٘وي
ٓلي ٓب َز ٖٓ ٖٔٚفٞىهح ػًِ االٍزوواه اُىٍٝت،
وٓلي ٓب ػللَ ث ٖٓ ٚوػىك اخلَت واُوعبء.
ما العلمانٍت؟

(ػِٔبُٗخ)ٛ ..نا ادلِٖٞؼ َٗجخ بىل (ػبمل – اُؼبمل)
ػًِ ؿَت هُبً.
وادلؼٌت ثٓ ٚب َوبثَ (هوؽُخ – اًِربًُخ – ًه٘ىرُخ)،
ؤو ٓب َوبثَ (كَُ٘خ) ثىع ٚػبّ.
وادلوٖىك ث ٚؤٕ َزىىل هُبكح اُلوُخ :احلٌْ وؤعهيرٚ
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وٓاٍَبر ٚوفلٓبر ٚهعبٍ ىُٓ٘ىٕ ،ال ََزٔلوٕ
فٞٞهْ وؤٍبُُجهْ يف احلٌْ واإلكاهح واُزْوَغ ٖٓ
اُلَٖ ،وبظلب ََزٔلوٕ مُي ٖٓ فربمهْ اُجْوَخ يف
اإلكاهح واُوبٗىٕ وؤٍبُُت اُؼُِ ،ورٌىٕ اُووػ اُؼبٓخ
اُيت رىع ٚاُلوُخ واجملزٔغ يف رتُغ ٓاٍَبر ٚاُضوبكُخ
واَُُبٍُخ واُزْوَؼُخ وؿَتٛب هوؽبً ؿَت كَُ٘خ .ويف
ٓوبثَ مُي :ؤٕ َزىىل هُبكح اُلوُخ واحلٌْ هعبٍ
ََزٔلوٕ فٞٞهْ وؤٍبُُجهْ يف احلٌْ ٖٓ ػلح
ٖٓبكه ٖٓ رتِزهب اُلَٖ ،ورٌىٕ اُووػ اُؼبٓخ اُيت
رىع ٚاُلوُخ واجملزٔغ وٓاٍَبمهب ماد ٓ٘بثغ كَُ٘خ ؤو
ٓزإصوح ثبُلَٖ.
وٛنا ادلٔٚىٕ دلِٖٞؼ (ػِٔبُٗخ) َزَٖ – ًٔب
ٍ٘وي – ثبُظووف اُيت ْٗإ كُهب ٛنا ادلنٛت اَُُبٍٍ
ورٞىه يف ؤوهوثب يف ػٖو اُ٘هٚخ األوهوثُخ ،وٓب وُل
ٖٓ ٕواع ثُت اٌَُُ٘خ ٖٓ عهخ ،واُوىي اجللَلح يف
ؽوىٍ اُزغبهح واُؼِْ واُلٖ واالعزٔبع واَُُبٍخ
وؿَتٛب ٖٓ ؽوىٍ احلُبح يف اجملزٔغ اَُُبٍٍ.
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وبمٕ كـ (اُؼِٔبُٗخ) رؼٍت – ثؼجبهح ؤفوي – ؤٕ روىّ
احلُبح يف اجملزٔغ واُلوُخ ػًِ ٙىء ادلؼُٞبد اُيت
َىكوٛب ٍَت احلُبح اُٞجُؼُخ يف اُؼبمل ،واٗٞالهبً ٖٓ
ادلٌْالد اُيت رضَتٛب ؽُبح اإلَٗبٕ يف اُؼبمل (يف
اُيٓبٕ) .ويف ٓوبثَ ٛنا ادلِٖٞؼ ؽلٌٖ ؤٕ َىٙغ
ِٖٓٞؼ (كَُ٘خ صُىهواُٝخ) ،واُنٌ َُوٖل ث ٚكوُخ
َ٘ظْ كُهب اجملزٔغ واَُِٞخ ػًِ ؤٍبً ٖٓ اُلَٖ،
وَوىكٛب – ثٌَْ ٓجبّو ؤو ؿَت ٓجبّو – هعبٍ اُلَٖ
وادلاٍَبد اُلَُ٘خ ،ورُْغ كُهب هوػ اُلَٖ وهئَزٚ
اٌُىُٗخ.
وهل رٌىٕ ٛنإ ادللهىٓبٕ اَُُبٍُبٕ اُِنإ َؼرب
ػ٘هٔب ٛنإ ادلِٖٞؾبٕ ٗزُغخ ُو٘بػخ رٌىٗذ يف
ظووف ربهؼلُخ ٓؼُ٘خ رو ٍٚثإٕ اجملزٔغ اُجْوٌ يف
ؤٗظٔز ٚاَُُبٍُخ وؿَتٛب ال ؽلٌٖ ؤٕ َوىّ وَىعل
وََزٔو بال ػًِ ؤٍبً ٖٓ بؽلي ٛبرُت اُُٖـزُت ،وال
ؽلٌٖ ؤٕ رىعل ُٕـخ صبُضخ راافٍ ثُ٘هٔب .وَلهْ ٖٓ
ٛنا اإلكػبء ؤٕ اُلَٖ َؼبًف ٌْٓالد ختزِق ٖٓ ؽُش
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اُ٘ىع ػٖ ادلٌْالد اُيت َٖبككهب اإلَٗبٕ اَُُبٍٍ يف
اجملزٔغ اَُُبٍٍ اُوبئْ يف اُؼبمل ادلىٙىػٍ اخلبهعٍ،
وٖٓ مث كهى َولّ ؽِىالً ال رزلن ٓغ ٝجُؼخ ادلٌْالد
ادلىٙىػُخ اُيت َىاعههب اإلَٗبٕ يف ٛنا اُؼبمل .كؼًِ
اُلَٖ ،بمٕ ،ؤٕ َزقًِ ػٖ اُزؼبَٓ ٓغ اإلَٗبٕ مبب ٛى
ػٚى يف رلزٔغ ٍُبٍٍ ،وػًِ اإلَٗبٕ ؤٕ َجؾش ػٖ
ؽِىٍ دلٌْالر ٚاُ٘بّئخ ػٖ ًىَٗ ٚؼُِ يف اُؼبمل
اُيٓبين ادلىٙىػٍ يف رلبٍ آفو ؿَت اُلَٖ ٛى
اُلَِلخ واُؼِْ .ؤًب َلهْ ٖٓ ٛنا اإلكػبء ؤٕ اإلَٗبٕ
اَُُبٍٍ ؼلزِق ػٖ اإلَٗبٕ اُلٍَتَ ،لهْ ٓ٘ ٚؤَٚبً
ؤٕ اُلَٖ واُؼِْ ال َِزوُبٕ.
ٓب هٔ٘ب ث ٚؽىت إِ ٛى زلبوُخ اًزْبف (اُؼِٔبُٗخ)
ٖٓ فبهط ،وال ؽلٌٖ ؤٕ رزْ ػُِٔخ ٗول ٗبعؾخ ثلوٕ
اًزْبف ٛنا ادلنٛت ٖٓ اُلافَ دتهُلاً ُلهاٍخ
والكر ،ٚورٞىهار ،ٚمث رٞجُوبر ٚيف اُزبهَـ ادلؼبٕو ،مث
طلِٔ ٖٓ مُي ًِ ٚبىل اًزْبف بٌٓبٗبد رٞجُو ٚيف
ُج٘بٕ ،وٓب َوعً ٓ٘ ،ٚوٓب ؼلًْ ٖٓ آصبه.ٙ
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وبمٕ كَ٘ىاع ٚإِ ػُِٔخ حتُُِِخ دلِٖٞؼ
(ػِٔبُٗخ) ثبػزجبهٓ ٙنٛجبً يف اَُُبٍخ واالعزٔبع يف
اُؼٖو احللَش.
ما معنى إقامت الدولت على أساس علمانً؟

 َٛرؼٍت بهبٓخ اُلوُخ ػًِ ؤٍبً ػِٔبين بكفبٍ
ٓ٘غياد اُؼِْ اُٞجُؼٍ يف رلاوٍ اإلَٗبٕ يف اجملزٔغ،
ورََُت ؽُبر ،ٚوعؼِهب ؤًضو ؿٌت وهبغخ وهاؽخ مبب
َىكو ُٚ ٙاُؼِْ اُٞجُؼٍ ٖٓ ذتواد يف ادلإًَ ،وادلِجٌ،
وادلٌَٖ ،وادلىإالد ،وؤعهيح االرٖبٍ ،ورجبكٍ األكٌبه،
وؿَت مُي؟
ٖٓ اُىٙىػ مبٌبٕ ؤٕ ٖٓ اَُقق يف ٛن ٙاحلبُخ
رَُٔخ كوُخ ٓب ثإهنب ػِٔبُٗخ كوٕ ؿَتٛب ،ورَُٔخ
رلزٔغ ٓب ثإٗ ٚػِٔبين كوٕ ؿَت ،ٙكةٕ ؤّل اُلوٍ
واجملزٔؼبد اُلَُ٘خ ريٓزبً وزلبكظخ ال ؽلبٗغ يف رََُت
ؽُبر ٚادلبكَخ مبب َىكو ٙاُؼِْ ٖٓ ٓ٘غياد يف ّىت
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احلوىٍ واجملبالد ،وبمٕ كال ٓؼٌت ُزَُٔخ كوُخ ثإهنب
ػِٔبُٗخ جملوك ؤهنب رَزقلّ ٓ٘غياد اُؼِْ يف ؽُبح
رلزٔؼهب.
وبما مل ٌَٖ األٓو ًنُي كهَ َؼٍت ًىٕ اُلوُخ
ػِٔبُٗخ ؤٕ ٗظبٓهب اإلكاهٌ ،وٗظبٓهب االهزٖبكٌ َوىٓبٕ
ػًِ ؤٌٍ ػُِٔخ ،كبُلوُخ اُلالُٗخ ال رلَو ّاوهنب
وّاوٕ اهزٖبكٛب ػًِ ضلى ػْىائٍ ؿَت سل ،ٜٞوؿَت
ٓلهوً ،وبظلب رزجغ يف مُي ؤٕىٍ وؤٍبُُت اُؼِىّ
اإلكاهَخ ،وؤٕىٍ وؤٍبُُت اُؼِىّ االهزٖبكَخ ،كزجٌت
بكاهمهب واهزٖبكٛب ػًِ ؤٍبً ٖٓ مُي؟
ٖٓ اُىٙىػ مبٌبٕ ؤٕ ؤّل اُلوٍ وادلاٍَبد اُلَُ٘خ
ريٓزبً ال دتبٗغ – ألٍجبة كَُ٘خ –ر٘ظُْ بكاهمهب وّاوهنب
ادلبُُخ واالهزٖبكَخ ػًِ ؤٌٍ ػُِٔخ ر ٖٔٚذلب ؤًرب
هله ٖٓ اإلٗزبعُخ ،ثَ رَؼً بىل مُي ،ورٌِق اخلرباء
ُز٘ظُْ ّاوهنب ػًِ ؤك َٚاألٌٍ واألٍبُُت اُيت
رىكو ذلب اإلٗزبعُخ اُؼبُُخ ٓغ بروبٕ اُؼَٔ .وٖٓ اَُقق
وٕق كوُخ ؤو ٓاٍَخ ثـ (اُؼِٔبُٗخ) جملوك ؤهنب رزجغ
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ؤٍبُُت ػُِٔخ يف اإلكاهح وؿَتٛب ٖٓ ّاوٕ اُز٘ظُْ،
وبال كؼُِ٘ب ؤٕ ٍَٗٔ اُلبرٌُبٕ كوُخ ػِٔبُٗخ ذلنا
اَُجت.
بٕ اُؼِْ اُٞجُؼٍ ور٘ظُْ اُؼَٔ ؤٓىه ْٓبػخ يف ًَ
اجملزٔؼبد وًَ اُلوٍ ،وال َىعل كَٖ ًٔب ال رىعل
ٓاٍَخ كَُ٘خ – يف ٛنا اُؼٖو ػًِ األهَ – َوق يف
وع ٚاُؼِْ اُٞجُؼٍ ؤو َوك٘ ث٘بء بكاهح وٓاٍَبد ماد
بٗزبعُخ ػبدلُخ ألٍجبة كَُ٘خ زلٚخ ،كبُؼِىّ اإلكاهَخ
واُٞجُؼُخ زلبَلح ٖٓ ٛن ٙاجلهخَُُ ،ذ ٓغ اُلَٖ
وَُُذ ٙل ،ٙوٛنا ٖٓ األٓىه اُىاٙؾخ ُِؼُبٕ كُٔب
ؤٓبٓ٘ب ٖٓ كوٍ وٓاٍَبد َُُذ ػِٔبُٗخ ثبُزإًُل.
وبمٕ كبُؼِٔبُٗخ ال رؼٍت ٛنا وال ماى ،وبظلب رؼٍت
ُّئبً آفو ؿَتعلب ،وٛى ػجبهح ػٖ ؤٓوَٖ ٓزٌبُِٓت ال
رٌىٕ اُلوُخ ػِٔبُٗخ ثلوهنٔب ،األوٍٖٓ :له اُْوػُخ
يف اَُِٞخ اَُُبٍُخ ،واُضبين :اُزْوَغ اُلٍزىهٌ
واُوبٗىين يف اُلوُخ.
ثبَُ٘جخ بىل األٓو األوٍ رؼٍت اُؼِٔبُٗخ ؤٕ اُْوػُخ
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اُيت ختىٍ اَُِٞخ اَُُبٍُخ ؤٕ حتٌْ اجملزٔغ ورََتٙ
وكوبً دللبُٔٛهب وفٞٞهب َُُذ َٓزٔلح ٖٓ اهلل ،ؤػٍت
َُُذ َٓزٔلح ٖٓ اُلَٖ ،كبهلل ؤو اُلَٖ ٌُُ ٖٓلهاً
ُِْوػُخ اُيت رزٔزغ هبب اَُِٞخ اَُُبٍُخ يف اُلوُخ
اُؼِٔبُٗخ ،وال رزىهق ّوػُخ اَُِٞخ اَُُبٍُخ ػًِ ؤٕ
ر٘بٍ اػزواكبً هبب ٖٓ اَُِٞخ اُلَُ٘خ.
وٛنا يف ٓوبثَ ٓب ًبٕ ََىك يف اُؼٖىه اُىًٍٞ
ادلَُؾُخ ٖٓ ًىٕ اَُِٞخ اَُُبٍُخ يف اُلوُخ آزلاكاً
َُِِٞخ اُلَُ٘خ يف اٌَُُ٘خ ،وال ر٘بٍ اَُِٞخ اَُُبٍُخ
(اُلُٗىَخ) ّوػُزهب ورربَوٛب بال ػٖ ٝوَن اػزواف
اَُِٞخ اُلَُ٘خ هبب.
وهل روِجذ َٓإُخ ٖٓله اُْوػُخ َُِِٞخ اَُُبٍُخ
ثُت ػلح ٓناٛت واجتبٛبد ٝىاٍ اُؼٖىه احللَضخ ؽىت
اٍزوود ؤفَتاً يف اُلو ٚاُلٍزىهٌ (اُؼِٔبين) ػًِ
اػزجبه ؤٕ اُْؼت ٛى ٖٓله اَُِٞبد ،وُنا كهى اُنٌ
َؼ ٍٞاُْوػُخ َُِِٞخ اَُُبٍُخ ،ؤٓبًُ :ق َؼٛ ٍٞنٙ
اُْوػُخ؟ وٓب  ٍٛاألٍبُُت اُيت رٌْق بهاكرٚ
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ورلىَُِ ٚٚؾبًْ ؤو ُِهُئخ احلبًٔخ؟ كضٔخ ٓناٛت ّىت
يف ٛنا اُْإٕ رزواوػ ثُت ادلىاكوخ اَُِجُخ ثبٌَُىد
وػلّ االػزواٗ ،وثُت االٍزلزبء اُؼبّ ،وثُت االٗزقبثبد
اُُ٘بثُخ ػًِ افزالف اُُٖؾ واألٍبُُت اُيت َُلػً ؤٕ
هؿجخ اُْؼت ورلىَ ٚٚرَزٌْق هبب.
وثبَُ٘جخ بىل األٓو اُضبين رؼٍت اُؼِٔبُٗخ ُلي كػبمهب
ؤٕ َوىّ اُزْوَغ اُوبٗىين واُلٍزىهٌ يف اجملزٔغ
واُلوُخ ػًِ ؤٍبً ؿَت كٍَت ،ؤََْ مُي ًَ رلبالد
اُزْوَغ مبب كُهب رلبٍ األؽىاٍ اُْقُٖخ ُِلوك
واُؼبئِخ ٖٓ ىواط وٝالم وٗلوبد وٓىاهَش ،وٓب َزلوع
ٖٓ مُي وَؼىك بُُ.ٚ
وبمٕ كؾوُوخ اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ وعىٛوٛب َزوىّ ثإٕ
رٌىٕ ّوػُخ اَُِٞخ اَُُبٍُخ كُهب َٓزٔلح ٖٓ اُْؼت،
وٖٓ مث كةٕ ٛن ٙاَُِٞخ ال رَزٔل ّوػُزهب ٖٓ اهلل ،وؤٕ
ٌَىٕ رْوَؼهب هبئٔبً ػًِ ؤٌٍ ؿَت كَُ٘خ.
وٖٓ اُىاٙؼ ؤٕ ٛنَٖ األٍبٍُت َزٌبٓالٕ ،كَِٞخ
رَزٔل ّوػُزهب ٖٓ ٖٓله ؿَت كٍَت ال ؽلٌٖ ؤٕ رجٍت
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رْوَؼهب ػًِ ؤٍبً كٍَت ّبَٓ – وبٕ ًبٕ ٛنا ال َ٘لٍ
ؤٕ ٌَىٕ اُلَٖ ٖٓ ٖٓبكه رْوَؼهب – وٍِٞخ روُْ
رْوَؼهب ػًِ ؤٍبً ؿَت كٍَت ال ؽلٌٖ ؤٕ رؼزوف هلل ؤو
ُِلَٖ ثإٖٗٓ ٚله اُْوػُخ اُيت رربه شلبهٍزهب ُِؾٌْ.
وبما ً٘ب َٗزُٞغ ؤٕ ٗؼُِ ٍٞؼِٔبُٗخ ٕلخ بغلبثُخ
ثبَُ٘جخ بىل ؤٍبٍهب األوٍ ،وٛى ٖٓله اُْوػُخ،
ك٘وىٍ :بٕ اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ  ٍٛاُيت ٌَىٕ ٖٓله
ّوػُخ اَُِٞخ كُهب ٛى اُْؼت ،كةٗ٘ب ال َٗزُٞغ ؤٕ
ٗؼُِ ٍٞؼِٔبُٗخ ٕلخ بغلبثُخ ثبَُ٘جخ بىل ؤٍبٍهب اُضبين،
وٛى اُزْوَغ ،وبظلب ؿبَخ ٓب ؽلٌٖ ؤٕ ٗؼ ٍٞيف ٛنٙ
احلبُخ ٛى ٕلخ ٍِجُخ ،ك٘وىٍ :بٕ اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ ٍٛ
اُيت ال َوىّ رْوَؼهب اُلٍزىهٌ واُوبٗىين ػًِ ؤٍبً
كٍَت .بظلب كوُخ ال كَُ٘خ ٖٓ ؽُش ٓظهوٛب اُزْوَؼٍ.
وٛنا َؼٍت ؤٗ ٚثلالً ٖٓ ؤٕ َؼىك اُ٘بً (ؤو اَُِٞخ
احلبًٔخ) يف ّإٕ وٙغ اُوىاُٗت واُْوائغ ادل٘ظٔخ
ُِٔغزٔغ واُلوُخ بىل اُلَٖ ََزىؽىٕ ٖٓ ٓجبكئٚ
ؤؽٌبٓهْ وّوائؼهْ وٗظٔهْ ،كةهنْ َوعؼىٕ يف ٛنا
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اُْإٕ بىل ػوىذلْ (ؤو ػوىٍ ٝبئلخ ٓ٘هْ) ،وٓب رواٙ
ٛن ٙاُؼوىٍ ٓالئٔبً دلٖبحلهْ – حبَت بكهاًهْ ذلنٙ
ادلٖبٌف – اُِٗخ وادلَزوجُِخ ،كُْوػىٕ ألٗلَهْ ػًِ
ٙىء بكهاًهْ ٛنا.
وذتخ مسخ ؤفوي ُِلوُخ اُؼِٔبُٗخ ٓزلوػخ ػٖ اجلبٗت
اُزْوَؼٍ ٓ٘هب ،و ٍٛؤٕ اُوُْ واألفالم اُلَُ٘خ ال رؼىك
ٓىٙغ اػزجبه واؽزواّ ٖٓ وعهخ اُ٘ظو احلوُوُخ
ُِلوُخ ،وبما ًبٗذ ؤعهيح احلٌْ يف ثؼ٘ احلبالد
رزظبٛو ثبُـَتح كنُي كو ٜألعَ بٌٍبد اُوؤٌ اُؼبّ
بما ًبٗذ ال رياٍ ُلَ ٚثوُخ ٖٓ اُزؾٌَ ثبُوُْ
واألفالم اُلَُ٘خ.
طبٍعت املسألت

بٕ اُوىي اُلٌوَخ واَُُبٍُخ اُؼِٔبُٗخ يف اُؼٖو
احللَش ،واُيت ككؼذ ثبجملزٔؼبد احللَضخ ضلى رجٍت
ادلنٛت اُؼِٔبين ،ؤو كوٗ ػُِهب مُي ،وؤهبٓذ كُوالً
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ػِٔبُٗخ – بٕ ٛن ٙاُوىي اِٗٞوذ يف ٛنا االجتبٖٓ ٙ
ِٓ٘ٞن كَِلٍ ٍُبٍٍ .كبُؼِٔبُٗخ َُُذ ٗظوَخ كَِلُخ
جتوَلَخ ؽلٌٖ ؤٕ رلهً كوٕ ٗظو بىل اُىاهغ اُُىٍٓ
احلٍ يف اجملزٔغ اَُُبٍٍ ،وال راكٌ بىل ٗزبئظ ماد
ّإٕ يف احلُبح اُُىُٓخ ُِٔغزٔغ اَُُبٍٍ ًٔب ٛى
احلبٍ ٓضالً ثبَُ٘جخ بىل َٓإُخ اُىعىك اُلَِلُخًٔ .ب
ؤهنب َُُذ يف اُىهذ ٗلَٓ ،ٚىهلبً ٍُبٍُبً آُٗبً ًٔب ٛى
اُْإٕ يف ٌِْٓخ رزؼِن ثبحللوك ؤو ثبُزغبهح اخلبهعُخ
ثُت كوُخ وؤفوي ،وبظلب ٓ ٍٛىهق كَِلٍ َزَٖ
ثبُىاهغ اَُُبٍٍ واالعزٔبػٍَ٘ ،جغ ٖٓ ٛنا اُىاهغ،
وَوزوػ ُٕـخ ُزـَُت .ٙوٖٓ ٘ٛب كال ؽلٌٖ ادل ٍٚيف
ٛن ٙاُلهاٍخ هجَ ؤٕ ٗلوؽ ٖٓ اإلدلبّ ثبخلِلُخ
اُلَِلُخ ُِٔنٛت اُؼِٔبين ،واُىاهغ اُزبهؼلٍ اُنٌ وُل
وظلب كُٛ ٚنا االجتب ٙاُلَِلٍ ،مث ٗلهً اُؼِٔبُٗخ يف
ٓىاعهخ ادلَُؾُخ ،واُؼِٔبُٗخ يف ٓىاعهخ اإلٍالّ ،مث
ٗوي ٓبما َؼٍت رٞجُن اُؼِٔبُٗخ يف ُج٘بٕ ،اُى ٖٝاُنٌ
َزُٔي ثٌىٕ ّؼج ٚؿَت ٓىؽل اُلَٖ.
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متى بدأث املشكلت؟

ٖٓ األٍبً اػزوكذ ادلَُؾُخ ثىعىك ٍِٞزُت:
ٍِٞخ اهلل ،وٍِٞخ هُٖو ،ومُي يف اجلىاة ادلْهىه
ادلَ٘ىة بىل ػًَُ (ع) هكاً ػًِ اَُااٍ اُنٌ وعهٚ
بُُ ٚاُُهىك ؽىٍ والئ ٚاَُُبٍٍ( :بصلَُ ٓزًَّ .)32/33
وهل ؿِت عبٗت اٌَُُ٘خ ٓ٘ن ثلاَبد اُؼٖىه
اُىٍ ًٞادلَُؾُخ ػًِ رتُغ عىاٗت احلُبح اَُُبٍُخ
واُضوبكُخ واالعزٔبػُخ يف ؤوهوثب ثٌَْ فبٓ ،ويف
رتُغ اُؼبمل ادلَُؾٍ ثىع ٚػبّ ،كٌبٗذ اٌَُُ٘خ ُِٝخ
كزوح اُؼٖىه اُىٍ ًٞادلَُؾُخ ،ثٖىهح ٓجبّوح ؤو ؿَت
ٓجبّوح ،رٌبك ؤٕ رٌىٕ ٕبؽجخ اَُِٞبٕ ادلِٞن ػًِ ًَ
ٍّء ،كِهب – مبب ٓ ٍٛاٍَخ كَُ٘خ – ٍِٞبٕ ِٓٞن
ػًِ هوػ اُلوك وػؤًِ ،ٚب ؤٕ ذلب – ذلنا االػزجبه
ٗلٍَِٞ – ٚبٕ ػًِ األٍوح ٖٓ ؽُش ْٗإمهب،
وَٕتوهمهب ،وؽِهب ،وذلب – ٖٓ ؽُش ؤهنب دتضَ ٍِٞبٕ
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اهلل ػًِ األهٗ – ٍِٞخ ػًِ اجملزٔغ وٓاٍَزٚ
اَُُبٍُخ ادلزٔضِخ يف اُلوُخ واإلٓبهاد اإلهٞبػُخ.
وًبٗذ اٌَُُ٘خ يف ؽوَ اُلوك واألٍوح دتبهً
ٍِٞزهب ثٌَْ ٓجبّو ،ؤٓب يف ؽوَ اجملزٔغ وادلاٍَخ
اَُُبٍُخ كٌبٗذ دتبهً ٍِٞزهب ربهح ثٌَْ ٓجبّو يف
األها ٍٙواإلهٞبػبد اٌُجَتح اُزبثؼخ ٌُِوٍٍ اُجبثىٌ
ٓجبّوح (ؤو اُزبثؼخ بىل اَُِٞبد اُلَُ٘خ اُؼُِب يف
ادلنٛت األهصىمًٍَ) وربهح دتبهً ٍِٞبمهب ثٌَْ ؿَت
ٓجبّو ٖٓ فالٍ ّجٌخ اُؼالهبد اُوبئٔخ ثُت ٗظبّ
اإلهٞبع – وٛى ٓب ؽلضَ اَُِٞخ اَُُبٍُخ ادللُٗخ –
وؤعهير ٚاإلكاهَخ ،وثُت اجلهبى اٌٍَُ٘ ٖٓ عهخ
ؤفوي.
وًبٕ ٌَُُِ٘خ يف ؽوَ اجملزٔغ وٓاٍَز ٚاَُُبٍُخ
رإصَت ًجَت يف بٙلبء ٕلخ اُْوػُخ ػًِ شلضٍِ
اَُِٞخ اَُُبٍُخ ًٔب ًبٗذ دتبهً رلفالً ٓجبّواً يف
ًضَت ٖٓ احلبالد يف ػُِٔخ اُزْوَغ اُوبٗىين ُِلوك
واجملزٔغ واَُِٞخ اَُُبٍُخ.
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وٌَلٍ ٓضبالً ػًِ ٓلي ٓب ًبٕ ٌَُُِ٘خ ٖٓ ٗلىم
ورإصَت ؤٗ ٚثؼل اُضىهح اُلوَُٗخ ٍ٘خ ً ّ289:بٗذ
اٌَُُ٘خ رزٔزغ ث٘لىم ٍبؽن ،وثَِٞبد ػظُٔخ
األعلُخٓ ،ؼزوف هبب كول اٞٙود اجلٔؼُخ اُزإٍَُُخ
اُلوَُٗخ بىل ِٝت ٓىاكوخ اُجبثب ػًِ اُلٍزىه ادللين
ٌُُىٕ ّوػُبً وٍبهٌ ادللؼىٍ يف ٗظو اُلوَُُٗت،
ومُي يف ؤوٍ آة  ،ّ28:1وٌُٖ اُجبثب ثُىً اَُبكً
ؽٌْ ثبُْغت همسُبً ػًِ اُلٍزىه ادللين يف  22آماه
وَُٗ 24بٕ  ،ّ28:2شلب ؤكي بىل اْٗوبم يف ٕلىف
اإلًَِتوً ،وٖٓ مث بىل اْٗوبم يف ٕلىف األٓخ
اُلوَُٗخ ،وؽُت ْٗجذ احلوة األُِٛخ ثؼل مُي
ر٘ٔٚذ ٓؼٌت كَُ٘بً ثبإلٙبكخ بىل ٓٔٚىهنب اَُُبٍٍ.
كةما ًبٗذ اٌَُُ٘خ – ؽىت يف ؤَبّ اُضىهح اُلوَُٗخ،
رزٔزغ مبضَ ٛنا اُ٘لىم كٌُق ًبٕ ٗلىمٛب هجَ مُي يف
اُؼٖىه اُىٍ ًٞوػٖو اُ٘هٚخ ؽُت ثلؤد مهت هَبػ
اُزـَُت ػًِ رتُغ ؤوهوثب؟
وٌُٖ ؽلصذ يف هنبَبد اُؼٖىه اُىٍ ًٞادلَُؾُخ
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يف ؤوهوثب ثؼ٘ ادلزـَتاد اٌُربي اُيت ؤكد بىل بؽلاس
ثؼ٘ االٛزياى ػًِ ٗظبّ اُؼالهبد اُنٌ ًبٗذ اٌَُُ٘خ
حتزَ هٔز ٚاُؼُِب.
وهل مشِذ ٛن ٙادلزـَتاد :اَُُبٍخ اُلوُُخ ثلفىٍ
اُؼضٔبُُٗت بىل اُوَُُ٘ٞ٘ٞخ ٍ٘خ  ،ّ2564واُْ٘بٛ
ادلبيل ث٘ٔى اُزغبهح ورجبكٍ اَُِغ وادل٘زغبد ثُت اإلٓبهاد
اإلهٞبػُخ كافَ ًَ كوُخ وثُت اُلوٍ ٗلَهب ،وؽوَ
اُؼِىّ ثةصلبى ثؼ٘ االًزْبكبد اذلبٓخ يف اُلِي
واجلـواكُب وؿَتعلب ،واِكاة ثةؽُبء اُزواس اُُىٗبين
اُووٓبين اُولمي.
ٛن ٙادلزـَتاد يف ؽوىٍ اَُُبٍخ واُؼِْ وادلبٍ
واُلٖ ؤكفِذ ًٔ -ب هِ٘ب  -ثؼ٘ االٛزياى ػًِ ٗظبّ
اُؼالهبد اُنٌ ظَ ٍبئلاً ُِٝخ اُؼٖىه اُىًٍٞ
ادلَُؾُخ ،وؤكد بىل ٝوػ ؤٍئِخ ؤٍبٍُخ ؽىٍ ػلاُخ
اُىٙغ اُوبئْ ،وثلؤد اٌُبهصخ ؽُت رجُت ؤٕ اٌَُُ٘خ مل
رٌٖ ٓاِٛخ الٍزُؼبة ادلزـَتاد اجللَلح واُزٌُق ٓؼهب،
كؾلس اُٖلاّ اُنٌ ال رياٍ ؤوهوثب وٖٓ وهائهب اُؼبمل
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ٌَزىَبٕ ث٘به ٙؽىت إِ.
ُول ؤفن احلٌ اُوىٍٓ َ٘ٔى وَوك٘ اُُٖـخ
اَُُبٍُخ ُِٔغزٔغ اإلهٞبػٍ ،ؤَٞؼ بىل اُلوُخ
ادلوًيَخ اُوىُٓخ اُيت رِـٍ اإلهٞبػُبد واحلىاعي
اُلافُِخ ثُت ًَ ٓوبٝؼخ وؤفوي .وًبٕ اجملزٔغ
اإلهٞبػٍ واهزٖبك ٙاُيهاػٍ اُوبئْ ػًِ ٓجلؤ االًزلبء
اُنايت َؼىم ٖٓ ْٗب ٛاُربعىاىَخ اُىُُلح اُٞبزلخ بىل
ؽوَخ احلوًخ ،وبىل بُـبء احللوك اُلافُِخ ،وبىل ر٘ىَغ
ادل٘زغبد وىَبكح اإلٗزبط.
ُول ؤكي مُي بىل ؽِق ثُت اُوىي اَُُبٍُخ
اجللَلح شلضِخ يف كػبح اُلوُخ اُوىُٓخ ،وثُت هعبٍ
ادلبٍ واُزغبهح اُٞبزلُت بىل ؽوَخ احلوًخَ ،هلف بىل
بْٗبء كوُخ ٓوًيَخ هىَخ ماد ٍِٞبٕ ِٓٞن ػًِ رتُغ
األهٗ ،ورتُغ اٌَُبٕ ،وٖٓ مث بىل بُـبء ٗظبّ اإلهٞبع
ثُٖـز ٚاَُُبٍُخ واالهزٖبكَخ .وهل ؤكي هُبّ ٛنا
احلِق بىل ٕلاّ ٓغ ؤٓواء اإلهٞبع ،وٖٓ مث بىل ٕلاّ
ٓغ اٌَُُ٘خ ٗلَهب ؽُش هؤد يف هُبّ اُلوٍ ادلوًيَخ
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اُوىَخ ٓب َهلك ٗلىمٛب اَُُبٍٍ.
وؤكي رولّ اُؼِىّ واُل٘ىٕ بىل ٓىاعهخ ثُت هواك
اُجؾش اُؼٍِٔ وثُت اٌَُُ٘خ اُيت هؤد يف ٓىاهلهْ
وآهائهْ ورِٞؼبمهْ ٓب َهلك اإلؽلبٕ اُلٍَت وَزؼبهٗ ٓغ
اُزلََت ادلؼزٔل ُِٖ٘ىٓ اُلَُ٘خ.
وهل ؤكي ٛنا اُٖواع واُزؼبهٗ ادلزؼلك اجلىاٗت
بىل ٝوػ ٌِْٓخ اجملزٔغ اَُُبٍٍ ثوٓزهب.
ًُق َزٌىٕ اجملزٔغ؟ ٓب ٓوًي اُلوك كُ ٚوؽوىهٚ
وواعجبرٚ؟ ٓب  ٍٛاُوُبكاد اُؼُِب ُِٔغزٔغ؟ وٓب  ٍٛث٘بٙ
اُلىهُخ؟ وٓب اُنٌ غلؼِهب هُبكاد ػُِب دتبهً اَُِٞبٕ؟
ًُق َ٘ظْ اجملزٔغ؟ ٖٓ َْوع ُٚ؟ وٖٓ ؤَٖ ََزٔل
اُزْوَغ هلٍُزٚ؟ ٓب اُووػ اُيت َوىّ اجملزٔغ ػًِ
ؤٍبٍهب ،ورٌىٕ ٓز٘ٔٚخ كُ ،ٚورٞجؼ ٚثٞبثؼهب؟
وبما ًبٕ اُلَٖ ٛى األٍبً واُووػ وادلٔٚىٕ اُنٌ
َوىّ ػُِ ٚاجملزٔغ اَُُبٍٍ يف ؤوهوثب ،وَز ٚ٘ٔٚهجَ
ٛن ٙادلوؽِخ .وًبٕ اُالٛىد ٛى اُزورتخ اُزْوَؼُخ
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واٌَُْ اُوبٗىين دلربهاد ٗظبّ اُؼالهبد اَُبئل يف
اجملزٔغ اإلهٞبػٍ ،وًبٗذ اٌَُُ٘خ دتضَ اَُِٞخ – كةٕ
اُوىي اجللَلح اٍزؼبٗذ – يف ٓوبثَ ادلَُؾُخ –
ثبُلَِلخُ ،زَز٘ج٘ٓ ٜهب ٓربهاد اُزـَُت اجللَل،
وُزؼ ٍٞاألٍبً اُ٘ظوٌ واُْوػُخ ُزٖىهامهب ُِجٌت
اجللَلح يف رلبٍ اَُِٞخ واُزْوَغ.
وََىم كػبح اُؼِٔبُٗخ ػبكح رتِخ ٖٓ احلغظ
واالػزجبهاد اُيت ََز٘لوٕ بُُهب يف اكػبئهْ ٙووهح
ث٘بء اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ .وَ ْٛؼوٙىٕ االػزجبهاد ادلْبه
بُُهب ثبٌَُْ اُزبيل:
 -2بٕ اُلوُخ اُلَُ٘خ رؼٍت ٍُٞوح هعبٍ اُلَٖ،
وٛنا َؼٍت ؤٕ ٛن ٙاُلئخ رلػٍ ُ٘لَهب ؽوىهبً
اٍزض٘بئُخ ػًِ ٍبئو اُ٘بً ،ؤو ؤَٗ ٚؼٍت – ػًِ األهَ –
هلهمهب ػًِ اُزٔزغ ثىٙغ اٍزض٘بئٍ ثبَُ٘جخ بىل ٍبئو
اُ٘بً .وٛنا اُىٙغ َزُؼ ُوعبٍ اُلَٖ ؤٕ َزؾٌٔىا
مبٖبئو اُ٘بً ثَجت هلهمهْ االٍزض٘بئُخ ػًِ اُزإصَت
اَُُبٍٍ ،وٛنا سلبُق ُلٌوح اُؼلاُخ ،وُنا كال ثل ٖٓ
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ػِٔ٘خ اُلوُخ ُزؾوَوٛب ٖٓ ٛنا اُىٙغ ؿَت اُؼبكٍ.
 -3اُلوُخ اُلَُ٘خ ال رزٔزغ ثبحلوًخ واُولهح ػًِ
اُزٞىه ،ألٕ هىاُٗ٘هب صبثزخ وٓزؾغوح ،ألٕ اُلَٖ ػ٘ل
ؤرجبػ ٚؽلضَ احلوُوخ ادلِٞوخ واُ٘هبئُخ ؿَت اُوبثِخ
ُِزـَُت ،وكوُخ ٓضَ ٛنُ ٙى اٍزٔود ٓئبد اَُُ٘ت
كٌَُىٕ آفوٛب ٓضَ ؤوذلب ،ألٕ هىاُٗ٘هب صبثزخ ال رزـَت،
وٖٓ مث كهٍ حتىٍ كوٕ كفىٍ ؤَخ ؤوٙبع علَلح بىل
ؽُبح اجملزٔغ ،وَ٘ؼٌٌ رتىك اُلوُخ ػًِ ؽُبح اُ٘بً
كُهب كُغؼِهب ٓزقِلخ ؽبكِخ ثبٌُضَت ٖٓ ادلزبػت ،ثَ بٕ
كوُخ ًهنٍ ٙز٘هبه ٖٓ رِوبء ٗلَهب ػ٘لٓب رزـَت األُّبء
ٖٓ ؽىذلب ،كال رؼىك يف وٍ ٜػبدلٍ وصوبيف ٓالئْ
ُوىاُٗ٘هب ادلزؾغوح.
 ٖٓ -4اُ٘بكه وعىك كوُخ َ٘زَت رتُغ ٓىاُ٘ٝهب بىل
كَٖ واؽل وٓنٛت واؽل ،كةٕ اُـبُجُخ اُؼظًٔ ٖٓ اُلوٍ
رزإُق ّؼىهبب ٖٓ ٓؼز٘وٍ ؤكَبٕ سلزِلخ ،وٓناٛت
ٓز٘ىػخ .ويف ٛن ٙاحلبُخ ،ؽُش رٌىٕ اُلوُخ كَُ٘خ َوغ
اُزُُٔي كائٔبً ثُت ادلىاُ٘ٝت اُنَٖ َ٘زٔىٕ بىل كَٖ اُلوُخ،
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وادلىاُ٘ٝت اِفوَٖ اُنَٖ َ٘زٔىٕ بىل كَٖ آفو ،ورؼزرب
اُلوُخ اُلَُ٘خ ؤٕ ٓؼز٘وٍ كَ٘هب  ْٛادللِؾىٕ وؽل،ْٛ
وَإيت ؤرجبع األكَبٕ األفوي يف اُلوُخ اُلَُ٘خ – يف
ؤؽَٖ احلبالد – يف اُلهعخ اُضبُٗخ يف ٕلخ ادلىاُ٘ٝخ
ويف ؽوىههبٛ .نا اُزلبود يف اُزٔزغ ثلهعخ ادلىاُ٘ٝخ
وؽوىههب يف اُلوُخ اُلَُ٘خ ٓ٘بف ُلٌوح اُؼلاُخ ،وَهلك
اُلوُخ ٗلَهب ثبُزٖلع واالٗوَبّ.
 -5واُلوُخ اُلَُ٘خ روق يف وع ٚرولّ اُؼِْ واُلٌو،
ألٕ هُبكامهب اُؼُِب رلَو – اٗٞالهبً ٖٓ اُٖ٘ىٓ
ادلولٍخ – اٌُىٕ واحلُبح واإلَٗبٕ واُزبهَـ مبب رلػٍ
ؤٗ ٚؽلضَ احلوُوخ ادلِٞوخ ،وهمبب َزؼوٗ اُؼِٔبء
وادللٌووٕ حلبالد ٓإٍبوَخ بما هبٓىا ثإحببس رِ٘ٞن ٖٓ
كوُٙبد ختبُق ٛن ٙاحلوبئن اُلَُ٘خ ،ؤو ؤكد هبْ
ؤحببصهْ بىل ٗزبئظ ختبُق ٛن ٙاحلوبئن .وهل ؽلَ
اُزبهَـ ثٌضَت ٖٓ ٓأٍٍ اُؼِٔبء وادللٌوَٖ ذلنا اَُجت.
ٛن ٙاالػزجبهاد ثؼٚهب َزؼِن ثبَُِٞخ ،وثؼٚهب
َزؼِن ثبُزْوَغ ،وهل اٍز٘ل بُُهب ادللٌووٕ واٌُزبة ٖٓ
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كػبح اُؼِٔبُٗخ يف ٓوبثَ اُلوُخ اُيت ًبٗذ رزٔزغ كُهب
اٌَُُ٘خ ثبُ٘لىم يف ؤوهوثب .وٖٓ مث كهٍ اػزجبهاد ٙل
اٌَُُ٘خ ٗلَهب ،وؼلِٖىٕ ٖٓ مُي بىل ؤٗ ٚثلالً ٖٓ
كوُخ رَُٞو ػُِهب اإلَلَىُىعُخ ادلَُؾُخ الثل ٖٓ
بهبٓخ كوُخ ال كَُ٘خ (ػِٔبُٗخ) رزىكو كُهب اخلٖبئٔ
اُزبُُخ:
 -2احلوًخ ادلَزٔوح ،وٖٓ مث اُولهح ػًِ اُزٞىه،
واالٍزغبثخ ُِٔزـَتاد.
ٓ -3وًي ؽوىهٍ ٓزَبو جلُٔغ ٓىاُ٘ٝهب اُنَٖ
ؼلزِلىٕ يف االٗزٔبء اُلٍَت ؤو اُؼوهٍ.
ٍُٞ -4وح اُْؼت ػًِ احلٌْ ،وًىٖٗٓ ٚله
ّوػُخ اَُِٞخ وّوػُخ اُوىاُٗت.
 -5بكَبػ اجملبٍ ؤٓبّ ؽوًخ اُلٌو واُؼِْ اُٞجُؼٍ
ُُزبػ ذلٔب اُزولّ ،واًزْبف اِكبم اجللَلح يف اُٞجُؼخ
واإلَٗبٕ ،كوٕ ؤٕ رٌىٕ ذتخ هُىك كَُ٘خ ٓلوو ٙخ
ػُِهٔب.
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وهل اٍز٘جٞذ ٛن ٙاالػزجبهاد ٖٓ رلَٔ اُ٘ظوَبد
اُلَِلُخ ،واُ٘ظوَبد االعزٔبػُخ اَُُبٍُخ اُيت ثلؤد
رٌىّٕ هؤَبً ؿالثبً يف اُلٌو األوهويب ٓ٘ن اُووٕ اَُبكً
ػْو.
العلمانٍت يف مىاجهت املسٍحٍت

ُول روًي االجتب ٙاُلَِلٍ اجللَل ػ٘ل ثلء رٌىٗٚ
ػًِ ادلجلؤ اُوب ٍٙثىعىك ٍِٞزُت ،ؤو ٖٓلهَٖ
َُِِٞخ :اٌَُُ٘خ واُلوُخ.
واُلوُخ َٓزوِخ ػٖ اٌَُُ٘خ دتبٓبً ،كْوػُزهب ؿَت
َٓزٔلح ٖٓ اٌَُُ٘خ ًٔب ًبٕ ػُِ ٚاحلبٍ يف ادلبٍٙ
وؼلزِق هواك ٛنا االجتب ٙاُلَِلٍ هُِالً ؤو ًضَتاً يف
ثؼ٘ اُزلبَُٕ ادلنٛجُخ ،ؤو يف ِٓ٘ٞن ًَ واؽل ٓ٘هْ
يف ٓنٛج ،ٚوٌُ٘هْ – ثىع ٚػبّ – ٓزلوىٕ ػًِ ٛنا
ادلجلؤ.
وُؼَ ُِٝؼخ ٛاالء اُلَُِىف اإلٌُِٗيٌ رىٓبً
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ٛىثي ( )ّ278: -2699اُنٌ ًبٕ َوي ؤٕ احلوُوخ
رزٔضَ يف ادلبكح ،وؤٕ ؽُبح اإلَٗبٕ وؽوًز ٚهبئٔخ ػًِ
ؽت اُجوبء ،وٛى َٖبهع ُِزـِت ػًِ اِفوَٖ ،وٌُُ
يف ُْٕٔ ٝجُؼز ٚؿوَيح اُزؼبوٕ ٓغ اِفوَٖ ،وٕواع
اإلهاكاد بما ثوٍ ثال ًجؼ ػلوّ اٌُضوح اُؼظًٔ ٖٓ
اُ٘بً ٖٓ ؽُبىح ؤٌ ٌَٓت ،وػلوّ اجلُٔغ ٖٓ ث٘بء
احلُبح االعزٔبػُخ ،وُنا كالثل ٖٓ ُٕـخ حتىٍ ثُت
ٕواع اإلهاكاد ،وثُت ؤٕ ََزٔو ثُت األكواك وػلىٍ كوٕ
ث٘بء احلُبح ،و٘ٛب َإيت كوه اُؼوَ اإلَٗبين اُنٌ اثزٌو
ُٕـخ ر٘ظْ ٖٓبٌف األكواك واجلٔبػبد ،وحتون اَُِْ،
و( ٍٛاُزؼبهل) ػًِ ؤٕ ًَتٍ ًَ كوك ػٖ ؽو ٚادلِٞن
يف ؽبٍ اُٞجُؼخ بىل ٍِٞخ ٓوًيَخ  ٍٛؤهىي ٖٓ ًَ
كوك ،وحتون ورٖىٕ ٖٓبٌف ًَ كوك ،و ٍٛاُلوُخ،
كبُلوُخ ٓظهو ُِؼول اُوبئْ ثُت اإلهاكاد اُلوكَخ.
وٍُبكح اُلوُخ رْ٘إ ٖٓ جتٔغ اإلهاكاد واحتبكٛب،
وُنا كؼًِ اجلُٔغ ؤٕ ؼلٚؼىا ذلب فٚىػبً ِٓٞوبً ،وذلب
ؽن كوٗ ٍُبكمهب ػًِ اجلُٔغ ،وُنا كال ٓؼٌت ،وال
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ٌٓبٕ ُىعىك ٍُبكح ؤفوي يف  ٖٔٙاُلوُخ ألٌ كوك ؤو
رتبػخ ،وُنا كال ٍُبكح ٌَُُِ٘خ يف ٓوبثَ ٍُبكح
اُلوُخ ،ثَ ػًِ اٌَُُ٘خ ؤٕ ختٚغ ُِلوُخ .وٖٓ
ٓوزُٚبد ٍُبكح اُلوُخ ادلِٞوخ ؤٕ ذلب ؽوبً يف رووَو
ٗىػُخ ادلؼزولاد اُلَُ٘خ ،واُوىاػل األفالهُخ ،وؽَْ
اخلالكبد كُهب إلهواه اُ٘ظبّ.
وَ٘زهٍ ٛنا ادلنٛت اَُُبٍٍ بىل ؤٕ احلٌىٓخ ٍٛ
اجلهبى اُنٌ رٖ٘ج ٚاُلوُخ دلٔبهٍخ اَُِٞخ ادلِٞوخ،
وؤٕ هؤً احلٌىٓخ  -وٛى ادلِي َ -زٔزغ ثبَُِٞخ ادلِٞوخ
ػًِ احلٌىٓخ ،وٖٓ مث كهى َ٘زهٍ بىل اػزجبه ؤٕ ادلٌُِخ
ادلِٞوخ  ٍٛاٌَُْ األكُِ َٚؾٌْ.
وٓ٘هْ اُلَُِىف االٌُِٗيٌ – ؤَٚبً  -عىٕ ُىى
( )ّ2815 -2743اُنٌ مٛت بىل ؤٕ اُؼالهخ اُٞجُؼُخ
ثُت اُ٘بً  ٍٛػالهخ ؤؽواه راكٌ هبْ بىل ادلَبواح،
وٛن ٙاُؼالهبد احلوح راكٌ بىل هُبّ رلزٔغ ٝجُؼٍ
وهبٗىٕ ٝجُؼٍ ٍبثوُت ػًِ اُلوُخ واُوبٗىٕ ادللين،
وٖٓ مث كٌُِ ألؽل ٍُبكح ٝجُؼُخ ػًِ ؤؽل ،واَُِٞخ
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ًتٍ كُٚ
اَُُبٍُخ رواٗ ْٓزوى ،وػول بهاكٌ ؽو َ ِ
األكواك ػٔب َز٘بىف ٖٓ ؽوىههْ ٓغ وٙؼُخ االعزٔبع
ادل٘ظْ ،وُنا كةٕ ٍِٞخ اُلوُخ ،يف ؽوُوزهبٍِٞ ،خ
هٚبئُخ ،وُنا كةٕ اٍزجلاك اُلوُخ ؿَت ْٓووع ،وادلِي
ادلَزجل فبئٖ ُِؼول االعزٔبػٍ ،وُِْؼت  -يف ٛنٙ
احلبُخ  -فِؼ ،ٚوٖٓ ٘ٛب َزٚؼ ؤٕ ُىى ػًِ اُٚل ٖٓ
ٛىثي يف ٗظوَز ٚاَُُبٍُخ.
ودلب ًبٕ ٛلف اُلوُخ احلُبح األهُٙخ كُغت اُلَٖ
ثُ٘هب وثُت اٌَُُ٘خ اُيت رؼَٔ ٖٓ ؤعَ ؽُبح ؤفوي ؿَت
ؤهُٙخ ،وُنا كٌُِ ُِلوُخ ؤٕ رواػٍ يف رْوَؼبمهب
ٓؼُٞبد اُؼوُلح اُلَُ٘خ ،ثَ بٕ ػًِ اُلوُخ ؤٕ ختٚغ
اٌَُُ٘خ ُِوىاُٗت ادللُٗخ .وَوزوػ – يف كَِلز– ٚ
بكفبٍ رؼلََ يف ِٕت ادلؼزول ادلَُؾٍ غلؼِ ٚػوالُٗبً
وهبثالً ُِلهْ اُجْوٌ.
وٓ٘هْ اُلَُِىف اُُهىكٌ اذلىُ٘لٌ ثبهوؿ ٍجُ٘ىىا
( )ّ2:88 –2743اُنٌ مٛت بىل ؤٕ اُ٘بً احتلوا يف
رلزٔغ بكهاًبً ٓ٘هْ خلٞىهح ؤٕ َؼَٔ ًَ بَٗبٕ ٓب
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َوَل كوٕ ٓبٗغ ؤو ىاعو ،كِنُي ر٘بىٍ ًَ كوك ُِغٔبػخ
ػٔب ُ ٖٓ ٚؽن ٝجُؼٍ ػًِ رتُغ األُّبء ،وؿلا
َُِِٞخ اُؼُِب  -اُيت وعلد ٗزُغخ ُِزؼبهل واالرلبم -
احلن ادلِٞن يف األٓو ثٌَ ٓب روَل ،واُٞبػخ َُِِٞخ
واعجخ ػًِ ًَ بَٗبٕ حبٌْ اُؼول وادلُضبم اُنٌ ؤْٗئذ
مبىعج ٚاَُِٞخ .وٌُٖ ٛن ٙاُٞبػخ ؿَت واعجخ بال
ُِوبٗىٕ اُ٘بكغ ُِؼٔىّ ،ؤٓب بما ؤهاكد اَُِٞخ كوٗ
هىاُٗت ٙبهح ثبجملٔىع ،كِِ٘بً ؤٕ َضىهوا ػُِهب ،وٛنا
ػًِ فالف ٗظوَخ ٛىثي االٍزجلاكَخ.
واَُِٞخ ادللُٗخ  ٍٛاحلبًٔخ يف اُلَٖ ،وٍٛ
ؽبُٓز ،ٚوؽوهب يف مُي ِٓٞن ،وال ٌَزَت اُلَٖ هىح
اُوبٗىٕ بال ثةهاكح اَُِٞخ ،وٓظبٛو اُؼجبكح غلت ؤٕ
رؼُت رجؼبً ألٖٓ اُلوُخ وكبئلمهب .واُىالء ُِلوُخ ؤهكغ
ٕىه اُزوىي.
ويف ٛنا االجتبٗ ٙلَ - ٚيف اُ٘ظو بىل اُلوُخ
احللَضخ ،وٓىهغ اُلَٖ كُهب ،وهكٚهب ُىٕبَخ اٌَُُ٘خ
ػُِهب ،وزتبَزهب حلوَخ االػزوبك يف احللوك اُيت
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رووهٛب اُلوُخ – َوق اُلَُِىف اإلٌُِٗيٌ اِفو ُىهك
ٍلزَربٌ ( ،)ّ2824 - 2782واُلَُِىف األدلبين
عىرلوَل ُُج٘زي (.)ّ2827 - 2757
وهل اهزوػ اُلَُِىف اإلٌُِٗيٌ كَلُل ُٛىّ
(  )ّ2887 - 2822اإلثوبء ػًِ ادلَُؾُخ ًؾبعخ ٗلَُخ
كو ٜكوٕ أَُبػ ثإٌ رلفَ يف ّاوٕ اُلوُخ ،وًنُي
احلبٍ ثبَُ٘جخ بىل اُلوٍَٗ كوٌَُٗ كىُزَت (– 27:5
.)ّ2889
ؤٓب اُلَُِىف اُلوٍَٗ عبٕ عبى هوٍى (– 2823
 )ّ2889األة اُووؽٍ ُِضىهح اُلوَُٗخ ،كول وِٕذ
ٗظوَخ اُؼول االعزٔبػٍ اَُُبٍُخ يف كَِلز ٚبىل هنبَخ
ٗٚغهبٛ ،ن ٙاُ٘ظوَخ اُيت ثلؤد يف اُلَِلخ احللَضخ
ثزىٓبً ٛىثي ،وكوُخ ادلٌُِخ ادلِٞوخٓ ،ووهاً جبىٕ ُىى،
وثبهوؿ ٍجُ٘ىىا.
مٛت بىل ؤٕ اُ٘بً َىُلوٕ ؤؽواهاً ،كٌُِ ألٌ
بَٗبٕ ٍِٞبٕ مايت ػًِ ؤٌ بَٗبٕ آفو ،واُوىح ال
رؼٕ ٍٞبؽجهب ؽن اُٞبػخ ػًِ اِفوَٖ ،وبمٕ كٌَ
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ٍِٞخ الثل ؤٕ رٌىٕ ٗزُغخ رؼبهل ؽو .وهل ٌَّ
األكواك األؽواه اُلوُخ ٗزُغخ إلكهاى ًَ ٓ٘هْ ؤٕ هىرٚ
وؽل ٙال حتُٔ ٚألهنب زللوكح ،ورىاع ٚؤفٞبهاً ًربي
رإيت ٖٓ اُٞجُؼخ وٖٓ األكواك واجلٔبػبد األفوي،
واُىٍُِخ اُىؽُلح ُِجوبء  ٍٛرٌزَُ اُوىي اُلوكَخ يف
هىح واؽلح رتبػُخ رزٌىٕ ثإٕ َهت ًَ كوك ٗلَٚ
ورتُغ هىا ٙوبٌٓبٗبر ٚبىل اجملزٔغ اُنٌ َىكو ُٛ ٚنٙ
احلوىم ٓغ ىَبكح زتبَزهب.
واجملزٔغ اُنٌ َوىّ ػًِ اُؼول َاُق ُٛئخ ٓؼ٘ىَخ
ذلب (كَٖ ٓلين) ال َلع ُِلوك ٗبؽُخ ٖٓ احلُبح َٓزوِخ
ػٖ احلُبح ادللُٗخ ،وَزؼُت ػًِ اُلوُخ ؤٕ رٌ٘و كَ٘بً
ًبدلَُؾُخ َلَٖ ثُت اُووؽٍ واَُُبٍٍ ،وؤال رَٔؼ
ثىعىك ٍِٞخ ًَُ٘خ بىل عبٗجهب.
وبظلب ُيّ اُلَٖ ،ألٗٓ ٚب ٖٓ كوُخ هبٓذ بال وًبٕ
اُلَٖ ؤٍبٍهب ،ػًِ ؤٕ ٌَىٕ ٛنا اُلَٖ هبٕواً ػًِ
اُؼوبئل اُٚووهَخ ُِؾُبح رلوٗ ًوىاُٗت ؽىت ُُ٘لٍ
ؤو َؼلّ ًَ ٖٓ ال َآٖ هبب ،ال ثبػزجبهً ٙبكواً ،ثَ
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ثبػزجبه ٙؿَت ٕبٌف ُِؾُبح االعزٔبػُخٛ .ن ٙاُؼوبئل ٍٛ
ػوبئل اُوبٗىٕ اُٞجُؼٍ :وعىك اهلل ،واُؼ٘بَخ اإلذلُخ،
واُضىاة واُؼوبة يف ؽُبح آعِخ ،وهلاٍخ اُؼول
االعزٔبػٍ واُوىاُٗت.
بٕ اُزُبهاد اُلَِلُخ اُيت ؽلضِهب ٛاالء اُلالٍلخ يف
ؤوهوثب ٓ٘ن هنبَبد اُووٕ اَُبكً ػْو بىل هنبَبد اُووٕ
اُضبٖٓ ػْو ًبٗذ رىاع ٚادلَُؾُخ ػًِ اُٖؼُل اَُُبٍٍ،
ًْإٕ صوبيف ،ؤو ًٔاٍَخ رزٔضَ يف اٌَُُ٘خ ،مبىهلُت:
األوٍٛ :ى ادلىهق اُنٌ اختن ٖٓ اُلَٖ – ٓزٔضال
ثبدلَُؾُخ – يف ؽل مارًْ ٚإٕ بَٗبين.
اُضبينٛ :ى ادلىهق ٖٓ ادلَُؾُخ ثبػزجبهٛب دتبهً – ٖٓ
فالٍ شلضُِهب وٓاٍَبمهب – ٍِٞخ ٍُبٍُخ يف اجملزٔغ
اَُُبٍٍ.
وهل ؤٍلود ٓىاعهخ ٛنا اُزُبه اُلَِلٍ َُُِٔؾُخ
– يف ادلىهق األوٍ – ػٖ ٓىاهق رزواوػ ثُت االػزواف
ثبٌُضٌِخ ،وثُت اإلحلبك اٌُبَٓٓ ،ووهاً مبناٛت بٕالؽُخ
رز٘بوٍ ثؼ٘ ادلؼزولاد ادلَُؾُخ ثبُزؼلََ ؤو اإلُـبء،
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وٖٓ رتِخ ٛن ٙادلناٛت ٓب ّبع يف اُووٕ اُضبٖٓ ػْو
يف بٌِٗزوا وكوَٗب وؿَتعلب ،وٓ ْٛنٛت األُىُٛخ
اُٞجُؼُخ .وٌُٖ ٛن ٙادلناٛت ًِهب ًبٗذ رؼزوف ثإٕ
اُلَٖ ّإٕ ّقٍٖ ُإلَٗبٕ وٖٓ ؽوىه ٚاألٍبٍُخ.
وؤٍلود ٓىاعهخ اُزُبه اُلَِلٍ َُُِٔؾُخ يف
ادلىهق اُضبين ػٖ ٓؼبهٙز ٚذلب – شلضِخ يف اٌَُُ٘خ –
يف كػىي ؤهنب رزٔزغ حبن اَُِٞبٕ اَُُبٍٍ يف اُلوُخ.
وهل رلبػَ ٛنا اُزُبه اُلَِلٍ ٓغ اُلَِلخ اُؼوُِخ
اُيت ُّل ؤهًبهنب كٌَبهد وادلنٛت اُزغوَيب اُنٌ وٙغ
ؤٍَ ٚكوٌَُٗ ثٌُىٕ ( )ّ2737 - 2672كىٙؼذ
ٓىٙغ اُزَبئٍ – ال ٍِٞبد اٌَُُ٘خ كؾَت –
مبؼزولامهب ؤَٚبً .وهل رلبػَ ًَ مُي ٓغ األكة واُلٖ،
وؿلا ،يف هنبَبد اُووٕ اُضبٖٓ ػْو ،ؽلضَ يف ؤوهوثب
ًِهب رووَجبً رُبهاً ثبهىاً يف اُضوبكخ ػًِ سلزِق
ادلَزىَبد .ؽىت اٗلغود اُضىهح اُلوَُٗخ ٍ٘خ ّ289:
كىٙؼذ ٛن ٙاألكٌبه ٓىٙغ اُزٞجُن يف كوَٗب يف
ٍَِِخ ٖٓ اُوىاُٗت ر٘بوُذ ؽىت ٍِٞخ اٌَُُ٘خ ػًِ
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ٗلَهب ،حبُش ثلا يف ثؼ٘ احلبالد ؤٕ ادلَُؾُخ
ٗلَهب ً -لَٖ ٓ -هلكح ثبُيواٍ ،وًبٕ ٖٓ ٓظبٛو
اُؼِٔ٘خ ؤٕ مشِذ ًَ ٗلىم وٍِٞخ ٌَُُِ٘خ يف اُزْوَغ
واُزؼُِْ واُوٚبء وٓب ٍىي مُي .وهل رَجت رِٖت
اٌَُُ٘خ وهكٚهب ُِز٘بىٍ ػٖ آزُبىامهب ،وهكٚهب
االٍزغبثخ ُزِٞؼبد رتبَٛت اُْؼت اُلوٍَٗ يف بُـبء
ٗظبّ االٓزُبىاد اُنٌ رزٔزغ ثٝ ٚجوخ اُ٘جالء ،ثَ
كِٚذ ػًِ مُي اُزٚبٖٓ ٓؼهْ ،وهل رَجت ًَ مُي
يف ؤٕ ر٘لكغ اُضىهح بىل بعواءاد ؤّل هَبوح ٙل
اٌَُُ٘خ واُجبثىَخ ،وُئٖ ثلد اُضىهح اُلوَُٗخ يف ثؼ٘
ٓواؽِهب يف ؤّل ؽبالد اُؼلاء واُوك٘ َُُِٔؾُخ،
وٌَُ ٓب ؽلضِهب ٖٓ هٓىى وٓاٍَبد وٓظبٛو ،كول ًبٗذ
ٓزإصوح ثؼىآَ ّىت يف ٓولٓزهب ًىٕ ػُِخ اإلًَِتوً
ًبٗذ دتضَ ٝجوخ ؽوُوُخ ٓزؾبُلخ ٓغ ٝجوخ اُ٘جالء
ٙل ِٖٓؾخ اُْؼت (اُٞجوخ اُضبُضخ) ،وًىٕ هَْ ًجَت
ٖٓ ػبٓخ اإلًَِتوً (ؽىايل  61111فىهٌ ؤو ٗبئت)
َؼبٗىٕ ٖٓ ٖٓبػت ؽُبرُخ ؽوُوُخ ٛنا بىل عبٗت
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اضلالٍ فَٞت ًبٗذ رؼبين ٓ٘ ٚاٌَُُ٘خ اٌُبصىٌُُُخ يف
كوَٗب ٓ٘ن وهذ ٝىََ.
وٌُٖ األٓو ػبك ،ثؼل ؤٕ فلذ صىهح اُضىهح وذلُجهب،
بىل ٍّء ٖٓ االػزلاٍ ثبَُ٘جخ بىل ادلَُؾُخ واٌَُُ٘خ،
وٌُٖ ٛنا ال َؼٍت ثٞجُؼخ احلبٍ ؤٕ ُّئبً ٖٓ ٍِٞبمهب
اُولؽلخ ػبك بُُهبُ ،ول ه ٍٚػًِ مُي دتبٓبً.
وٖٓ كوَٗب اٗزْود هَبػ اُؼِٔبُٗخ بىل ًَ ؤوهوثب
اُيت ًبٗذ ٓهُئخ الٍزُؼبة رـَتاد ًهن ٙثلؼَ اُضوبكخ
اُيت ْٗومهب اُزُبهاد اُلَِلُخ اُيت ؤّوٗب بُُهب ،وٓب
روًذ ٖٓ اٗؼٌبٍبد ػًِ األكة واُلٖ.
وٌُٖ بما ًبٗذ اُؼِٔبُٗخ يف كوَٗب هل عبءد ػٖ
ٝوَن صىهح كآُخ ،كةهنب يف ٍبئو ؤضلبء ؤوهوثب هل عبءد
ػٖ ٝوَن اُربدلبٗبد واُوىاُٗت ،كزؾووذ اُؼِٔبُٗخ يف
ٓؼظْ ثِلإ اُوبهح األوهوثُخ رلهغلُبً ،واٍزٔو جتوَل
اٌَُُ٘خ ٖٓ ٍِٞبمهب دلِٖؾخ اُلوُخ ثجٜء يف ثؼ٘
احلبالد ،وٌُٖ ثضجبد.
وٌٛنا ؽُ َِّذ ٌِْٓخ اُٖواع ثُت اُلوُخ واٌَُُ٘خ
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ثبُلَٖ ثُت اَُِٞزُت ،وعُؼِذ ٍِٞخ اٌَُُ٘خ يف
كائوح فبٕخ ،وعُؼِذ ٍِٞخ اُلوُخ ّبِٓخ ٌَُ ٓب َزؼِن
ثْاوٕ اجملزٔغ اَُُبٍٍ .وٌٛنا وُلد اُؼِٔبُٗخ يف
ٓىاعهخ اٌَُُ٘خ .كـلد مسخ اُلوُخ يف ؤوهوثب ،وٛنا
ٛى ٓٔٚىهنب ػًِ افزالف يف ثؼ٘ أَُبد وادلُٔياد
يف ؤوهوثب وؤَٓتًب ثُت كوُخ وؤفوي ،و ٍٛػِٔبُٗخ
َُٗٔهب – رَهُالً ألؿواٗ اُجؾش – ٓؼزلُخ ٖٓ عهخ
ؤهنب رؼزوف – ٌُِّبً  -ثبدلٔٚىٕ اإلؽلبين ُِٔغزٔغ
اَُُبٍٍ.
كبُلوُخ رَهْ يف ُٓياُٗزهب يف َٓبػلح اُزؼُِْ
اُلٍَت يف ٓلاهً اجلٔؼُبد اُلَُ٘خًٔ ،ب ؤهنب ال رٚغ
ؤَخ هُىك ػًِ اٗزْبه اُزؼُِْ اُلٍَت يف ادللاهً اخلبٕخ.
ًٔب ؤٕ اُلوُخ األوهوثُخ واألَٓتًُخ ال رؼلٍ ٗلَهب ٖٓ
بظهبه هػبَزهب – ٖٓ فالٍ وىاهاد اخلبهعُخ ؤو ؿَتٛب –
ثبٌَُُ٘خ – ٓزٔضِخ يف ثؼ٘ ؤْٗٞزهب ًبُزجَْت
واالٍزْوام – ؽُت رزؼوٗ يف اُؼبمل اإلٍالٍٓ ُِ٘ول
واُزْهَت ،ثَ هل ََٖ األٓو بىل ؽل االؽزغبط اُلثِىٓبٍٍ.
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ًٔب ؤٕ اُلوُخ اُؼِٔبُٗخ رزىىل ػٖ ٝوَن ؤعهيمهب
اإلكاهَخ عجبَخ اُٚوائت اخلبٕخ ثبٌَُُ٘خ ،وًنُي
حتٍٔ ؤٓالًهبٛ .نا ثبإلٙبكخ بىل ؤٕ اٌَُُ٘خ دتبهً –
كوٕ ؤٌ اػزواٗ ؤو هُىك – ْٗو صوبكزهب ،وهئَزهب
اخلبٕخ ُِْٔبًَ اجملزٔؼُخ واحلِىٍ اُيت روزوػ ػٖ
ٝوَن اإلػالّ اخلبٓ (ٕؾق ،رلالدِٖٓ ،وبد،
ؤكالّ) وػٖ ٝوَن اإلػالّ اُومسٍ يف ادل٘بٍجبد.
ثَ بٕ اٌَُُ٘خ ٓ٘ن احلوة اُؼبدلُخ اُضبُٗخ هل
اٍزؼبكد – ثٌَْ ٓب – رإصَتٛب اُلبػَ يف اَُُبٍخ
اخلبهعُخ واُلافُِخ يف ٓؼظْ اُلوٍ األوهوثُخ ػٖ
ٝوَن األؽياة اُلؽلىهواُٝخ ادلَُؾُخٛ .ن ٙاألؽياة
اُيت رَزىؽٍ اجتبٛبد اُلبرٌُبٕ ،ورىعُهبر ٚاُؼبٓخ يف
حتوًبمهب وٓىاهلهب اَُُبٍُخ.
وبمٕ كبٌَُُ٘خ – اٌُبصىٌُُُخ ثىع ٚفبٓ – ال رياٍ
ٓوًياً ٓهٔبً ُِزىعُ ٚاُضوبيف واَُُبٍٍ ،يف اُؼبمل
اُـويبًٔ ،ب ؤٕ ٍِٞزهب وؽوىههب وآزُبىامهب يف كائومهب
اخلبٕخ مل دتٌ.
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بٕ اٌَُُ٘خ  -ػًِ وع ٚاُؼٔىّ  -رظهو إِ اُوٙب
ػٔب ؽلس ذلب ،وػٔب آٍ بُُ ٚؤٓوٛب يف اُلوُخ احللَضخ،
وال روي ٍىي ؤٗ ٚؤػبك ادلَُؾُخ بىل ؽوَ ػِٔهب
األٍبٍٍ ،كول فِٖهب ٖٓ اهرجبٝبد روُِلَخ ثوىي ال
دتذ يف ؽوُوزهب بىل اٌَُُ٘خ ثِٖخ .وعؼَ اٌَُُ٘خ
هبكهح ػًِ اؿز٘بّ كوٕخ علَلح ُِزؼجَت ػٖ عىٛوٛب
احلوُوٍ ،وهٍبُزهب احلن ،و ٍٛؤٕ رٌىٕ ّبٛلح ػًِ
بصلُِهب ،وفبكٓخ ُِؼبمل ثإٍو ٙثإهىاذلب وؤكؼبذلب.
العلمانٍت املتطزفت – امللحدة

وٌُٖ األٓو مل َزىهق ػ٘ل ؽل ٓب مسُ٘ب – ٙرَهُ ً
ال
ألؿواٗ اُجؾش – اُؼِٔبُٗخ ادلؼزلُخ اُيت اٍزوود
ػُِهب ؽبٍ اجملزٔؼبد اَُُبٍُخ يف ؤَٓتًب وؤوهوثب
اُـوثُخ ،كول ّهل اُووٕ اُزبٍغ ػْو رٞىهاً فَٞتاً يف
اُ٘ظوح اُلَِلُخ بىل ٛن ٙادلٌِْخ ،وهل ْٗإ ٛنا
اُزٞىه ٖٓ رؼبظْ االجتب ٙادلبكٌ يف اُلٌو اُلَِلٍ
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األوهويب ثىع ٚػبّ.
ُول ثلؤد اُلَِلخ (اُىٙؼُخ) مبنٛت ٍبٕ ٍُٔىٕ
( )ّ2936 – 2871ؽُش ؤػ ًٞهُٔخ ِٓٞوخ ُِؼِْ ،وثِـذ
اُىٙؼُخ ؤوعهب ثلَِلخ ؤوؿَذ ًىٗذ (.)ّ2968 - 28:9
ؤٕ ٛن ٙاُلَِلخ ال رؼزرب ُّئبً ؽوُوُبً وواهؼُبً بال
مُي اٍُْء اُىٙؼٍ اُنٌ فٚغ ُالفزجبه احلٍَ،
وٌٛنا اٍزجؼلد – ٗزُغخ ادلنٛت ُِٔنٛت اُىٙؼٍ –
احلوبئن اُووؽُخ واُـُجُخ واٛزي ّإٕ اُؼوَ ًٖٔله
ُِٔؼوكخ اُُوُُ٘خ .كٌبٗذ اُىٙؼُخ ؽِوخ ٛبٓخ يف رٞىه
اُلَِلخ ضلى اُ٘ظوح ادلبكَخ اخلبُٖخ بىل اإلَٗبٕ واُؼبمل.
وهل ظهو ٛنا اُزٞىه ػ٘ل اُلَُِىف األدلبين
ُىككُظ كَتثبؿ ( – )ّ2983 – 2915وٛى رُِٔن ثبهى
الوؿَذ ًىٗذ – ومُي يف كَِلز ٚادلبكَخ اُيت ُّل
ؤهًبهنب يف ٓؼبهٙزُ ٚلَِلخ ُٛغَ ()ّ2942 – 2881
ادلضبُُخ ،وكٌور ٚػٖ (ادلِٞن).
وهل ًبٕ ُلَِلخ كَتثبؿ ادلبكَخ اٗؼٌبٍبد ػًِ
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ٓىٙىع حبض٘ب ٌُُ ٖٓ ؽُش ًىٕ اٌَُُ٘خ دتضَ ٍِٞخ
كَُ٘خ يف اجملزٔغ ،ثَ ػًِ ادلَُؾُخ ٗلَهب ًلَٖ َولّ
رٖىهاً ٓؼُ٘بً ٌُِىٕ ،وَؼرب ػٖ ٗلَ ٚيف شلبهٍبد
وػالهبد ٓؼُ٘خ يف كافَ اجملزٔغ.
كةما ًبٗذ اُلَِلخ يف ادلب ٍٙرؼَٔ ػًِ بغلبك
األٍبً اُ٘ظوٌ ُِلَٖ ثُت ٍِٞخ اٌَُُ٘خ وٍِٞخ
اُلوُخ يف كائورُت ٓزٔبَيرُت ،وًبٗذ رؼزوف – ثىع ٚؤو
ثأفو – ُِلَٖ ثٌىَُٗٔ ٚضَ هُٔخ ؤٍبٍُخ يف احلُبح
اإلَٗبُٗخ ،ورؼُِٔبً صوبكُبً َْزَٔ ػًِ رىعُهبد ٓلُلح
ُِؾُبح اإلَٗبُٗخ وٗبكؼخ ُِٔغزٔغ (ٓغ حتلظبد ًضَتح
ػًِ رىعُهبد ؤفوي كُ ٚؤو هكٚهب) ،كةٕ االجتب ٙاُلَِلٍ
اجللَل اُنٌ ػرب ػ٘ ٚكَتثبؿ يف ٓبكَز ٚهل ٛلف بىل
بهنبء اُٖواع ثُت اٌَُُ٘خ واُلوُخ ثبإلٝبؽخ ثبدلَُؾُخ
ٗلَهب هنبئُبً ،وبفواعهب ٖٓ كائوح احلُبح اإلَٗبُٗخ،
واػزجبه اُلَٖ ّواً ال كبئلح كُ ٚػًِ اإلٝالم ،وبٕ اُلوُخ
ٔٚٓ ٍٛىٕ اُىاهغ ًِ ٍٛ ،ٚاُٞجُؼخ اُؼبٓخ واإلَٗبُٗخ،
 ٍٛاحلبُٓخ اُىاهؼُخ ُإلَٗبٕ ،هبنا رٖجؼ اُلوٍ
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ٓ٘بهٚخ ُِلَٖ ،وبٕ اإلحلبك اُؼٍِٔ ٛى اُوثب ٛثُت اُلوٍ،
وبٕ ادلَُؾُخ – ًلَٖ – رَْ كبػُِخ اإلَٗبٕ اَُُبٍُخ.
املذهب اإلنسانً اإللحادي

وٌٛنا وٙغ األٍبً اُ٘ظوٌ ثزغوَل ادلَُؾُخ ٖٓ
رتُغ ٕالؽُبمهب ،وبفواعهب ٖٓ رتُغ رلبالمهب يف
اَُُبٍخ واُزؼُِْ واُزْوَغ واُزىعُ ،ٚومل رؼل ذتخ
– ٖٓ وعهخ اُ٘ظو ادلبكَخ – ؽبعخ بُُهب ػًِ اإلٝالم،
ثَ – ػًِ اُؼٌٌ ٖٓ مُي – ُول اػزربد ُّئبً ٙبهاً
ُإلَٗبٕ ،وػًِ اإلَٗبٕ ؤٕ َزقِٔ ُٓ٘ ،ٚول وٙغ
كَتثبؿ ،بمٕ األٌٍ اُ٘ظوَخ ُِؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ ادلِؾلح.
وػًِ ؤصو كَتثبؿ عبء ًبهٍ ٓبهًٌ ()ّ2994 - 2929
اُنٌ رإصو ثبدلٔٚىٕ ادلبكٌ اُٖوف ُلَِلخ كَتثبؿ.
وٓب َزَٖ ثبُلَٖ ٖٓ كَِلخ ٓب هًٌ ادلبكَخ
اُلَبٌُزٌُُخ ورٞجُوهب االعزٔبػٍ – اَُُبٍٍ (ادلبكَخ
واُزبهؼلُخ) َزِقٔ كُٔب ٍَِ:
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بٕ ٛلّ ادلَُؾُخ ٓولٓخ ٙووهَخ ُج٘بء ػبمل ٌَىٕ
اإلَٗبٕ كٍُُ ٚل ٗلَ ،ٚوٌُٖ ال روك٘ ادلَُؾُخ
وؽلٛبٓ ،ؼهب َوك٘ ًَ كَٖ ًنُي ،بم اُلَٖ ََِت
اإلَٗبٕ وػُ ٚمبإٍبر ٚوّوبئ ٚيف اُىهذ اُنٌ ؽلُ٘ٚ
كُ ٚثؼبمل ؤك( َٚاُلَٖ ٛى ؤكُىٕ اُْؼىة).
وهل ؤفند ٛن ٙاُلَِلخ اجللَلح ُِؼِٔبُٗخ اُيت
روىّ ػًِ ادلبكَخ واإلحلبك ُٕـزهب اُزٞجُوُخ األوىل يف
االحتبك اَُىكُيت ثؼل اُضىهح ٍ٘خ  ّ2:29ثوُبكح ُُُ٘ت
( )ّ2:34 - 2981وؤػىاٗ ٚوفِلبئ ،ٚمث اٗزْود – يف
ُٕؾ سلزِلخ بىل ؽل ٓب – يف ؤوهوثب اُْوهُخ ثؼل
احلوة اُؼبدلُخ اُضبُٗخ.
وهل ؤكي ٛن ٙاُىٙغ اجللَل ػًِ ٕؼُل اُ٘ظوَخ،
واُزٞجُن ،بىل بُـبء كوه اُلَٖ هنبئُبً ٖٓ ًَ ؽوَ ٖٓ
ؽوىٍ احلُبح اُؼبٓخ واخلبٕخ :رْوَؼبً ،ورؼُِٔبً،
ورىعُهبً ،ثَ ُول ؽىهة اُلَٖ – وال َياٍ ػلبهة –
ًٔؼزول ّقٍٖ وفبٓ ػٖ ٝوَن اُلػبَخ ادلَزٔوح
ٙل ٙثْىت األُىإ واألٍبُُتًٔ .ب ؤؽُٞذ ادلٔبهٍخ
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اُلَُ٘خ (اُؼجبكح) ثٌضَت ٖٓ ادلؼىهبد واُوُىك.
ُول مًوٗب آٗلبً ؤٕ اٌَُُ٘خ هل اػزربد – يف ٓىهق
ٗولٌ دلب ًبٗذ ػُِ ٚيف اُؼٖىه اُىٍ ،ًٞودلب آٍ بُُٚ
ؽبذلب يف اُؼٖىه احللَضخ ،يف ظَ ٓب مسُ٘ب( ٙػِٔبُٗخ
ٓؼزلُخ) – ؤٕ ٓب ؽلس ًبٕ فَتاً ػًِ ادلَُؾُخ ،وؤٕ
اٌَُُ٘خ ختِٖذ ثنُي ٖٓ ؤوٙبع مل رٌٖ دتذ بُُهب
ثإَخ ِٕخُ .ول ؤػٞذ ٓب ُوُٖو ،واؽزلظذ مبب هلل.
وٌُٖ اٌَُُ٘خ بىاء اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ مل روق ٗلٌ
ٛنا ادلىهق ،وبظلب هبثِذ اُزُبه ادلزٞوف ثبُوك٘
واالؽزغبعبد ادلزالؽوخ ،وٛنا ٓىهق ٝجُؼٍ ،ألٕ
اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ رِـٍ كوه اٌَُُ٘خ بُـبء ربٓبً.
وهل ؽلصذ يف اَُُ٘ت األفَتح زلبوالد ُجؼش
احلوًخ واحلُبح يف اُؼالهبد ثُت ثؼ٘ ٛن ٙاُلوٍ
اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ ،ويف ٓولٓزهب االحتبك اَُىكُبيت،
وثُت اُلبرٌُبًٕٔ ،ب اٍزؼبكد اٌَُُ٘خ األهصىمًَُخ يف
االحتبك اَُىكُيت وؤوهوثب اُْوهُخ ثؼٚبً ٖٓ ؽوًزهب،
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وذتخ اّبهاد ٙئُِخ بىل ؤٕ اإلٍالّ هل ََزؼُل – ثٌَْ
ٓب – ثؼ٘ ؽوًز ٚوؽٚىه ٙػًِ اُٖؼُل اُضوبيف.
وضلٖ ٗؼزول ؤٕ رُبه اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ ٍُ٘ؾَو
فالٍ هثغ هوٕ ،وٍزؼُل ادلاٍَبد اَُُبٍُخ احلبًٔخ
يف ٛن ٙاُلوٍ روُُْ ادلىهق ٖٓ علَل ػًِ ٙىء اُىاهغ
اُِٖت اُنٌ ؤظهو ؤٕ اُلَٖ ٌُُ ّإٗبً ػبهٙبً َيوٍ
ًٔب ريوٍ ؤَخ ػبكح صوبكُخ ٌٓزَجخ ماد ٓ٘بثغ يف
اجملزٔغ وٝواى احلُبح ،وبظلب ٛى ّإٕ بَٗبين كٞوٌ
ؤَُٕ ،ؤَُٕ يف اُجُ٘خ اإلَٗبُٗخ ،وَ٘جغ ٖٓ ُْٕٔ
اُىعىك اإلَٗبين ،كال َزإصو ثزـَُت ظووف احلُبح ،وال
رٞلئ ٚاُوَبػ اذلىط ،وألََٗ ٚزٔل ىَزُْٕٔ ٖٓ ٚ
اإلَٗبٕ ،كال ختٔل ٙزلبوالد ٍل ادل٘بكن اُيت ََٞ
ٓ٘هب ػًِ اجملزٔغ وظبٛو احلُبح اإلَٗبُٗخ ،وبظلب َظَ
يف ٛن ٙاحلبُخ ٓزولاً يف األػٔبم ،مث َظهو بىل اُؼِٖ
ػ٘لٓب ريوٍ ػ٘ ٚاُوُىّ واَُلوك .وُنُي ك٘ؾٖ ٗؼزول
ثإٕ اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ ٍزوزوة ًضَتاً ٖٓ اُؼِٔبُٗخ
ادلؼزلُخ ،وٍزيكاك رلزٔؼبد اُؼِٔبُٗخ ادلؼزلُخ ه٘بػخ
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ثٚووهح ػىكح اُوُْ اُلَُ٘خ بىل احلُبح اإلَٗبُٗخ ػًِ
ضلى ؤًضو كبػُِخ ورإصَتاً ،ومُي إلٕالػ اخلَِ اُوُٛت
اُنٌ كفَ ػًِ ثُ٘خ احلٚبهح ادلبكَخ احللَضخ ٗزُغخ
ثُؼلِٛب ػٖ اُوُْ اُلَُ٘خ ،واٍزـوام بَٗبهنب يف اُْإٕ
ادلبكٌ وؽل ،ٙشلب ؤظهو جبالء كَْ ٛن ٙاحلٚبهح هؿْ
ثوَوهب اَُبٝغ ،يف اُىٕىٍ بىل بَٗبُٗخ ٓزٌبِٓخ.
وٌٛنا ٗوي ٖٓ رلَٔ اُؼوٗ اَُبثن ؤٕ اُؼِٔبُٗخ
يف ٓ٘بثؼهب وٓظبٛوٛب َُُذ ثلػخ كٌوَخ ٗإفن هبب ًٔب
ُى ًبٗذ ٓنٛجبً يف األكاء اُلٍت يف اُْؼو ،ؤو يف
اُوٖخ ،كوٕ ؤٕ رؼٍت ُّئبً ثبَُ٘جخ بىل اُىاهغ اُُىٍٓ
ادلؼبُ ػًِ ٕؼُل اُزؼُِْ واُزْوَغ واُزىعُ ،ٚثَ ؤًضو
ٖٓ مُي ،ػًِ ٕؼُل هئَخ اإلَٗبٕ ٌُِىٕ وُ٘لَ ٚكُ،ٚ
وبظلب  ٍٛهئَخ كَِلُخ َُِِٞخ اَُُبٍُخ يف اجملزٔغ
اَُُبٍٍ ،ر٘جغ ٖٓ هئَخ كَِلُخ ُِىٙؼُخ اإلَٗبُٗخ يف
اُٞجُؼخ واجملزٔغ ،ور٘ؼٌٌ ػًِ اجلبٗت اُز٘ظٍُٔ
واُز٘لُنٌ ُِٔغزٔغ اَُُبٍٍ ،وُِلوك يف ٛنا اجملزٔغ.
ورلبالد االٗؼٌبً  ٍٛاجلبٗت اُزْوَؼٍ ،واجلبٗت
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اُزؼٍُِٔ ،واجلبٗت اُزىعُهٍ ،وٖٓ مث ػًِ ٝوَوخ
اُ٘ظو بىل احلُبح وشلبهٍزهب ػًِ ٕؼُل اُؼالهبد
اإلَٗبُٗخ كافَ اجملزٔغ ثىع ٚػبّ ،وروًُت األٍوح،
وػالهبد اجلَُ٘ت ،واُؼالهبد اُىاُلَخ واُجُ٘ىَخ ،وؿَت
مُي ،ػًِ افزالف َٓزىَبد األفن ثبُ٘ظوح اُلَِلُخ
يف ٓوبثَ اُلَٖ.
وذتخ ًٔ -ب هؤَ٘ب  -رُبهإ ػوَٚبٕ٘ٓ ٌَُ ،هٔب
ُٕؾ وَٓزىَبد ُِؼِٔبُٗخ ،ؤؽلعلب ٓب مسُ٘ب ٙاُؼِٔبُٗخ
ادلؼزلُخ ،ؽُش رؼزوف اُلوُخ ُِلَٖ ثلائوح ْٗب ٛفبٓ
ث ،ٚؽلبهً كُهب ْٗب ٚٝاخلبٓ – ٖٓ فالٍ ٓاٍَبرٚ
يف اجملزٔغ .وصبُٗهٔب اُؼِٔبُٗخ ادلزٞوكخ ؤو ادلِؾلح
ؽُش روق اُلوُخ ٖٓ اُلَٖ ٓىهلبً ٍِجُبُ ٖٓ رتُغ
اجلهبد ،كزِـٍ وعىك ٙبُـبء ربٓبً ،ودت٘ؼ ٖٓ ٚشلبهٍخ
ؤٌ ْٗب ٛػًِ اإلٝالم.
ُول حتلص٘ب يف ٛن ٙادلوؽِخ ٖٓ حبض٘ب ػٖ اُؼِٔبُٗخ
يف ٓىاعهخ ادلَُؾُخ ،وِٗ٘ٞن إِ بىل اُجؾش ػٖ
اُؼِٔبُٗخ يف ٓىاعهخ اإلٍالّ.
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ئٕ جُـٍخ جُُىّ هى ختًِ ػٖ وَ٘ ،ٚوػرى جُؼوَ
وجُؼِْ ،و ًٙٛجُلِٓلس ضًٓٔ ذحُؼِٔحُٗس ،Secularism
و ٍٛجُيت ُُٓش ػحمل جُـٍخ جُُىّ ،وضِِٓص ئىل ًَ
ؾىجٗد جحلُحز كُ.ٚ
وذتس أٌذؼس جكطٍجٞحش أْحُْس َوىّ ػُِهح جدللهىّ
جُُِربجيل ُِطحٌَم:
األول :جالػطوحو ذإٔ جُطوىّ جُرٌٍٗ ؽلٌٖ إٔ َوحِ
مبوحَُّ ػِٔحُٗس ،وإٔ جدلوحَُّ جخلِوُس جُؼِٔحُٗس جُيت
ال ضطؿحوَ رلحٍ جدلِٛكس جُرٍَٗس جُُُٓ٘س ضٌلٍ ُطلَٓت
ضحٌَم جُرٍٗ ،وض٘ظُْ ٖإوهنْ.
والثاينٛ :ى ًٓٛد ئٌٓحٕ حتوُن جٌُٔحٍ جُرٌٍٗ
حتوُوحً ؿَت زلىوو.
والثالث :جالػطوحو ذإٔ جُوىٍ ذىؾىو جحلوُوس
جدلىٞىػُس يف وٌجْس جُطحٌَم وججملطٔغ جُرٌٍٗ ٛى هىٍ
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ٍِٓء ذحدلؼٌت .وإٔ جًًُحء وقٖٓ جُُ٘س ؽلٌٖ إٔ ٍَهُح
ئىل ٓٓطىي ٖٓ جحلُحو ال ػلى ٓ٘ ٚجًُٗوي جُٗه ٍٛأو
جدلًٍُ جالؾطٔحػٍ أو جُىٞغ جُطحٌؼلٍ .وًُُي غلى ًٛج
جالكطٍجٓ ٜؼٌت ًرَتجً يف جػطرحٌ جُطوىّ يف جُؼِْ
جالؾطٔحػٍ ئٌٓحُٗس ٓىٞىػُس ،وَطىهغ ٖٓ ٓػَ ًٛج
جُطوىّ إٔ َؼ ٍ٣جإلٗٓحٕ هىٌز ٓطُجَىز ٍُُِٓ٣ز ػًِ
َٓٛت.ٙ
وأنَتجً ذتس جػطوحو ذإٔ ججملطٔغ ؽلٌٖ إٔ َؼحجل يف
قىوو أؾُجت ،ٚوُُّ ٖٓ جٍُٟوٌٌ إٔ َلهْ أو َؼحو
ضٌىًَ٘ ٚالً وجقى أو وكؼس وجقىز ،وًٛج ٛى جالػطوحو
ذإٔ جُطوىّ جالؾطٔحػٍ ؽلٌٖ إٔ َطْ ذىجْ٣س وْحتَ
ضٍَٗؼُس أو هٟحتُس أو ئوجٌَس ض٘ظْ هٛىجً ٖٓ أؾَ
يُي ،وػٖ ٍَ٢ن ئػحوز ذ٘حء جُ٘ظْ جُرٍَٗس هٓٔحً
هٓٔحً ،ال ػٖ ٍَ٢ن جالٛطىجء جٍُوقٍ أو جُىػىز جخلِوُس
ُط٣هَت جُوِىخ ،أو ضىنَ جُوىي جخلحٌؾُس جُلؿحتٍ(.)1
--------------------------------( )1أصم ــح اإلنس ــا :احل ــذيث:
صيادج.

 55 – 54ذش ــاسلض لشنت ــل ذش ـ ـح :نق ــو
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وظهٍ يُي جُ٣حذغ جُؼِٔحين ٌُُىٕ ذىَالً ػٖ جُ٣حذغ
جدلُٓكٍ يف ججملطٔغ جألوٌويب ،مث ججملطٔغ جإلٗٓحين ذؼى
يُي .وضرِىٌ ًٛج جالجتح ٙذؼى هُحّ جُػىٌز جُلٍُٗٓس ْ٘س
 ،ّ1789ػًِ أغٍ جُٛىجّ جُىجٍٓ ٓغ جٌُُ٘ٓس
جٌُحغىٌُُُس يف جُؼٛىٌ جُىْ ً٣جُيت ًحٕ ذلح جُِٓ٣حٕ
ػًِ جُ٘حِ ذىػىي جُُ٘حذس ػٖ جهلل ،وًحٕ الذى إٔ
ٍَك ٝججملطٔغ وػىي ًُ٘ٓس ،وٍَكٓ ٝؼهح ًَ ٓح
ذوٍ ٖٓ ذًوٌ جإلؽلحٕ جُيت مل دتص .وٖٓ ٘ٛح ٗٗأش
كِٓلس ك َٛجُىَٖ ػٖ جُىوُس ُِطكٌٍ ٖٓ ِْ٣س
جٌُُ٘ٓس.
أوالً :أزمة الدين يف الغرب

ُوى ض٘كً جُىَٖ ػٖ قُحز أوٌوذح ذؼى ُٛز ػُ٘لس
أٚحذط ً٘ٓ ٚجُؼ ٍٛجُىُْ ،١وضٍؾغ  ًٙٛجذلُز ئىل
أْرحخ َطؼِن ذؼٟهح ذحدلُٓكُس ٗلٓهح .وٍَؾغ جُرؼٝ
جِنٍ ئىل ِْىى ٌؾحٍ جُىَٖ ،وٗىؾُ  ًٙٛجألْرحخ يف
ٓح ٍَِ:
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ُ -1وى ًحٗص ُْحوز جٍُ٘ٛجُٗس ػًِ ٌوٓح ػٖ ٍَ٢ن
هُٓ٣٘٣ت ٌٗرس ػُِهحَ .وىٍ أذى جحلٖٓ جُ٘ىوي:
>وٌُٖ جٗط ٍٛجُ٘ٛحٌي يف ْحقس جُوطحٍ ،وجهنُٓىج يف
ٓؼطٍى جألوَحٌٕ ،حبىج ٌِٓحً ػظُٔحً ،ونٍٓوج وَ٘حً
ؾُِالً ،ألٕ جُىغُ٘س جٍُوٓحُٗس ٓٓهص وَٖ جدلُٓف ،وًحٕ
أًػٍ ٓٓهحً ُ ،ٚوحتٍَلحً ٛى هُٓ٣٘٣ت جٌُرَت قحٍٓ
َٓحٌ جٍُ٘ٛجُٗس ،وٌجكغ ُىجتهح<َ .وىٍ (وٌجٍَ) :ونِص
جُىغُ٘س وجٍُٗى يف جٍُ٘ٛجُٗس ذطأغَت جدل٘حكوُت جًَُٖ
ضوِىوج وظحتق نَ٣تز ،وٓ٘حٚد ػحُُس يف جُىوُس
جٍُوُٓس ذطظح ٍْٛٛذحٍُ٘ٛجُٗس ،ومل ٌَىٗىج ػلطلِىٕ
ذأٍٓ جُىَٖ ،ومل ؼلِٛىج َُ ٚىٓحً ٖٓ جألَحّ ،وًًُي ًحٕ
هُٓ٣٘٣ت ،ه ًٟػٍٔ ٙيف جُظِْ وجُلؿىٌ ،ومل َطوُى
ذأوجٍٓ جٌُُ٘ٓس جُىَُ٘س ئال هُِالً يف آنٍ ػٍْٔ٘ ٙس
.ّ327
ئٕ ججلٔحػس جٍُ٘ٛجُٗس وئٕ ًحٗص هى ذِـص ٖٓ جُوىز
حبُع وَُّص هُٓ٣٘٣ت جدلِي ،وٌُ٘هح مل ضطٌٖٔ ٖٓ إٔ
ضو٣غ وجذٍ جُىغُ٘س ،وضوطِغ ؾٍغىٓطهح ،وًحٗص ٗطُؿس
78

نصوص في العلمانية

----------- ---

ًلحقهح إٔ جنطِ٣ص ٓرحوتهح ،وٗٗأ ٖٓ يُي وَٖ ؾىَى
ضطؿًِ كُ ٚجٍُ٘ٛجُٗس وجُىغُ٘س ْىجء ذٓىجء ،و٘ٛحُي
ؼلطِق جإلْالّ ػٖ جٍُ٘ٛجُٗس ئي ه ًٟجإلْالّ ػًِ
ٓ٘حكٓ( ٚجُىغُ٘س) هٟحء ذحضحً ،وٍٗٗ ػوحتى نحُٛس ذـَت
ؿٕ(.)1
دتص جٍَُٗؼس جُيت يف جُطىٌجز،
 -2وجدلُٓكُس ًىَٖ أ َّ
كحإلصلَُ ٓٛىم ذلح .وهى قٍف جُُهىو كُهح ٓح قٍكىج،
وج٣ٞهىوج جدلُٓكُُت ج٣ٞهحوجً أذؼى ْٛػ٘هح ،وًحٕ
جُىجؾد إٔ َِْٓ جُُٓحّ ئىل جإلْالّ ذىٚل ٚجٍُْحُس
جخلحدتسُُ ،وىو جإلٗٓحُٗس ئىل ؿحَطهح ،قىت ٍَظ جهلل
جألٌ ٜوٖٓ ػُِهح.
كىجؾ ٚججملطٔغ جألوٌويب قُت هنٟط ٚػوُىز ضؼؿُ
ػٖ ض٘ظُْ ججملطٔغ ،ووكؼ ٚئىل جألٓحّ ،كٌحٕ الذى إٔ
َػىٌ ػُِهح ،وإٔ َؼطٔى ػًِ هىٌجض ٚجحملىووز ،وُٗوجضٚ
يف جُطه ١ُ٣جملطٔؼ.ٚ
وًًٍَ (ئهرحٍ) إٔ (ٓحو ٓحٕ) يف ًطحذٌْ ٚحتَ ػٖ

---------------------------------

( )1مارا خسش العامل تاحنطاط املسلمني:
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جُىَٖ َؼَِ ك َٛجُىَٖ ػٖ جُىوُس ذوىُ> :ٚئٕ جدلُٓكُس
جُرىجتُس مل جتؼَ هُٔس ٓح حللظ ًُحٕ جُىوُس ،ومل
حتلَ يف جُطٍَٗغ وجُط٘ظُْ جإلٗطحؾٍ ،ذَ ئهنح مل ضلٌٍ
يف أقىجٍ ججملطٔغ جإلٗٓحين ه ،١وٖٓ ذتس كآح إٔ ضطؿٚ
ئىل إٔ ضٌىٕ ٖٓ ؿَت قٌىٓس ،كِ٘وٍ ذأٗلٓ٘ح ذُت ذٍجغٖ
جُلىٓ ًٞطؼٔىَٖ ،وئٓح إٔ ٗوٌٍ ذإٔ ضٌىٕ ُ٘ح ػوُىز
ُْحُْس ئىل ؾحٗد ػوُىض٘ح جُىَُ٘س<(.)1
وَ( َٛؾىٕ ئْطُىجٌش) يف ًٛج جُ٘وى جدلُٓكٍ ئىل
جُوىٍ> :وذُ٘ٔح ػلطَ جُىجؾد ضلى جُىوُس ٌٓحٗحً وجْؼحً
يف أنالم جألْٓ جُىغُ٘س ،وَ٣ـً أقُحٗحً قىت ػًِ
جحلٍَس جُلٍوَس ،كاٗ٘ح ال صلى يف جألنالم جدلُٓكُس
جخلحُٛس أٌ جُطلحش ئىل يُي جًٍُٖ جٌُرَت جًٌُ ٛى
جُىجؾد ،أو قىت جالػطٍجف ذ .ٚئٕ جُوحػىز جُيت ضوىٍ:
>ئٕ جحلحًْ جًٌُ َؼُت ٖهٛحً يف وظُلس ذُ٘ٔح َىؾى
ذُت ٌػُطٛ ٖٓ ٚى أًلأ ذلح ٓ٘ ،ٚئظلح ٛى آمث ضلى جهلل
وجُىوُس< ٍٛ ،هحػىز صلىٛح يف جُوٍإٓ ،ال يف جُؼهى
---------------------------------

( )1جتذيذ الرغايش الذيين يف اإلسالم:
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ججلىَى ،وئٕ ٓح يف جألنالم جحلىَػس ٖٓ جػطٍجف هَُِ
ذحُىجؾد ضلى ججلٔهىٌ ،ئظلح ٛى آش ٖٓ ٓٛحوٌ ئؿٍَوُس
وٌوٓحُٗس ،ال ٓٛحوٌ ُٓٓكُس ،وأٓح أنالم جحلُحز
جخلحٚس ،كٌَ ٓح كُهح ٖٓ كٌٍز جُٗهحٓس وجُ٘رَ ،ومسى
جُطلٌَت ،وجٌٍُجٓس جُٗهُٛس ،وقىت جحلّ ذحٍُٗف،
ئظلح ٗٓ ٍٛطوس ٖٓ يُي ججلحٗد جإلٗٓحين يف ضٍذُط٘ح ال
ٖٓ ججلحٗد جُىٍَت .وٓح ًحٕ ُ ٚإٔ َ٘رػن ٖٓ ٓؼُحٌ يف
جألنالم ال َوُْ وَٗحً ئال ُِ٣حػس<(.)1
وذِؾ ًٛج جُٓه ١هٔط ٚذِٓىى ٌؾحٍ جُىَٖ .كِوى
أٞحكىج ئىل جُىَٖ جنطالكحش ُُٓص ٓ٘ ،ٚجػطربوٛح هنحَس
جُؼِْ ،وُٓؾىج ذ ٚكِٓلس أٌْ٣ى ،وأؾربوج جدل٘٣ن وجُؼِْ
إٔ ََٓتج وجتٔحً وكن ًٛج جدلَُؽ.
وُوى جهط ٍٛقن ضلَٓت جٌُطحخ جدلوىِ ػًِ جُرحذح
وأػٟحء رلِٓ ٖٓ ٚجُ٣روس جٍُوقُس جٌُربي ،وْىي يف
جالػطرحٌ ذُت ٗ ٙجٌُطحخ جدلوىِ ،وكهْ جٌُُ٘ٓس

--------------------------------( )1حبـ ـ ـ ــث يف احلشيـ ـ ـ ــح
اليقظح العشتيح.

ـ ـ ـ ــو :إسـ ـ ـ ــريواسخ
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جٌُحغىٌُُُس ػ٘.ٚ
وًحٕ أؿٍخ ٓح قىظ ٛى كُٟكس ٚي جُـلٍجٕ.
وٚي جُـلٍجٕ ه٣ؼس ٖٓ جٍُم َرًٍ كُهح جُىػى ًُِٔٗد
ُوحء هىٌ ٖٓ جدلحٍ ذاٗوح٘ جدلىز جُيت ؽلٌػهح يف جدل٣هٍ،
وًحٗص  ًٙٛأقٖٓ وُِْس جلٔغ جدلحٍ.
وًحٕ ػًِ جُؼِٔحء إٔ ؼلطحٌوج ذُت جُىَٖ وجُؼوَ،
كحنطحٌوج جُؼوَ ،وأنً ٌؾحٍ جٌُُ٘ٓس يف جُطٌَُ٘
ذحُؼِٔحء قٍهحً وِٚرحً وْؿ٘حً .كٔػالً (ًىذٍ ٌَّ٘
وؾحُُِى)  -جًُِجٕ ال ٌٍَ٘ كِٟهٔح ػًِ جُؼِْ  -هى
ج٣ٞهىج ٗطُؿس ُلٌٍز جٌُُ٘ٓس جألوٌوذُس ػٖ جُىؾىو،
وًٍُٓ جألٌ ٜكُ .ٚوًحٗص زلحًْ جُطلطُٕ وْؿىهنح
ٓػحٌ يػٍ ذُت جُ٘حِ .وًحٕ ٍٚجع جٌُُ٘ٓس ٓغ جُؼِْ
جُٓرد جدلرحٍٖ ُظهىٌ جالجتح ٙجُطؿٍَيب جدلحوٌ ،وٓح
ٚحقر ٖٓ ٚكهْ ُِىَٖ ػًِ أٗ ٚنٍجكس وأْحَ٢ت.
 -3وَجو جألٍٓ ْىءجً ذاهرحٍ ٌؾحٍ جُىَٖ ػًِ جُىُٗح،
وجهط٘حء جإله٣حػُحش وجُوٛىٌ ،كحٌضر٣ص ذحُ٣روس
جُـُ٘س ،وجْطـِىج جُىَٖ يف ختىٍَ جُلوٍجء ،وٓ٘ؼهْ ٖٓ
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جدل٣حُرس حبوىههُْ .وى ًحٗص ٓؼُٗس جُوّٓ وضٍكهْ
َلىم ضٍف جألٍٖجف ،وجْطكىي ػُِهْ ججلٗغ وقد
جدلحٍ ،قىت إٔ جدل٘حٚد وجُىظحتق ضرحع ػِ٘حً ،وو َٚهبْ
جألٍٓ إٔ ٍَجذىج وٍَضٗىج.
ُوى قحٌذىج جُ٘حِ يف ػوىذلْ ،وِْرى ْٛأٌَجههْ،
كحٓطألش جُ٘لىِ ذحدلٍجٌز ،وجٖطؼِص ذححلوى ،وًحٗص
جُ٘طُؿس ؿحَس يف جُٓىء.
ُوى ًحٕ ٖؼحٌ أٖهٍ غىٌضُت يف أوٌوذح وُُالً ػًِ
ٓىي ْه ١جُ٘حِ ػًِ ٌؾحٍ جُىَٖ ،وٗلىٌٖٓ ْٛ
جُىَٖ ،كٖٔ ٖؼحٌجش جُػىٌز جُلٍُٗٓس( :جٖ٘وىج آنٍ
ِٓي ذأٓؼحء آنٍ هُّٓ) .وٖٓ ٖؼحٌجش جُػىٌز
جُُٗىػُس( :جُىَٖ أكُىٕ جُٗؼىخ).
وؿحىل جُلٍُٗٓىٕ نٛىٚحً (كىُطَت) يف دتؿُى
جُؼوَ يف ػ ٍٛجُط٘ىٍَ ،قىت أهنْ جختًوج جٍٓأز قٓ٘حء
ٖٓ ٗٓحء ذحٌَّ ٌُٓجً أِ٢وىج ػُِ( ٚآذلس جُؼوَ)،
وأنًش جُؼوُىز جُىَُ٘س يف جًُذىٍ قىت أٚرف جإلحلحو
ٓلهٍز جألٗىَس قىت أٗىَس جٌُُ٘ٓس ٗلٓهح .وجٗطٍٗش
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جًُتػس جدلحوَس يف ئٌِٗطٍج أَٟحً ،ووؾىٗح (ٛىذُ) ،وٛى ٖٓ
ًرحٌ كالْلطهح َوىٍ ُُّ> :يف جُىؾىو ئال يٌجش
جُلٍجؽ<(.)1
ثانياً :فلسفة الغرب

جكططف جُلِٓلسَ جحلىَػسَ حلٟحٌز جُـٍخ كُِٓىكحٕ
ٖهَتجٕ ،أوذلٔح (وٌَحٌش) وجٞغ ٓ٘هؽ جُركع
جالْط٘رح ،ٍ٢وٖٓ وٌجت ٚأضرحػ ٚجُلٍُٗٓىٕ وجألدلحٕ
وؿَت .ْٛغحُٗهٔح (كٍُّٗٓ ذٌُىٕ) وجٞغ ٓ٘هؽ جُركع
جُطؿٍَيب ،وٖٓ وٌجت ٚجدلىٌْس جإلٌَُُِٗس .وًحٗص ًٙٛ
جالجتحٛحش غىٌز ػًِ جدلىٌُُْت جًَُٖ ضحذؼىج (أٌْ٣ى)،
وضُػٔهْ جُوّ (ضىٓح جألًىٍَت) ذؼى إٔ َٖ جُوُحِ
أنٓ ٙح يف جدل٘٣ن جألٌْ٣ح٢حٍُُٓ قُع ِٖص جُوىي
جُلٌٍَس ،وقرٓص قٍَس جُركع.
وُوى القظ جدلإٌنىٕ جُطٗحذ ٚذُت (وٌَحٌش وذٌُىٕ)
--------------------------------( )1قص ـ ــح الحللس ـ ــحلح احلذيثـ ـ ــح – أمح ـ ــذ أم ـ ــني صكـ ـ ــي
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يف ٌذ ١جُلِٓلس ذححلُحز جُؼُِٔس ،كحُـحَس ٖٓ جُلِٓلس
ُُّ رلٍو جُؼِْ ًٔح يٛد أٌْ٣ى ،وئظلح حتوُن
ٌكحُٛس جُرٍٗ.
كحُلِٓلس جُؼوُِس ،وئٕ ذىأش دتؿُى جُؼوَ وجإلٖحوز
ذِٓ٣حٗ ،ٚئال أهنح ًحٗص ًلِٓلس جُطؿٍَرُُت يف جضٛحذلح
ذححلُحز جُؼُِٔس(.)1
وًحٕ أغٍ (ذٌُىٕ) ًرَتجً ،ئي جٗىكؼص أوٌوذح وٌجء ٙضػن
ذحُؼِْ ،وال ضإٖٓ ئال ذحُطؿٍذس ،وظهٍ جُلُِٓىف
جُلٍٍٗٓ (ًىٓص  )Compteيف جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ
( ،)ّ1857 -1798كأّْ (جدلًٛد جُىٞؼٍ ،)posivitism
و ٍٛكِٓلس ال ضؼطرب ُٖثحً قوُوُحً وجهؼُحً ئال يُي
جدلىٞىع جُىٞؼٍ جًٌُ ؾحء ئغٍ جُطؿحٌخ جحلُٓس،
وأٌٖٓ جنطُحٌ ٙذححلّ ،وًحٕ ٓؼٌت ًٛج ئنٍجؼ جألكٌحٌ
جٍُوقُس وجُـُرُس ٖٓ أَس ٗظٍز ئىل جحلُحز ،قُع
جُ٣رُؼس  ٍٛجدلٛىٌ جُىقُى ،وٓح وٌجءٛح و ْٛونُحٍ.
وُوى ًحٕ (ُىوكُؽ كُىٌذحل )Ludving Feurbach

--------------------------------( )1أسس الحللسحلح (ذوليق الطويل)
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ْ٘س  ّ1872 – 1884ضًُِٔجً ٌُىٓص ،وضطٟف أعلُس ًٛج
جُلُِٓىف يف أًّٗ ٚحٕ علُز جُى َٚذُت (ُٛؿَ
وٓحًٌّ)(.)1
والذى إٔ ٗطىهق ٘ٛح هُِالً ػ٘ى ٌوجو جدلىَ٘س
جألوٌوذُس جدلؼحٍٚز (وجٌوٕ وٓحًٌّ وكٍوَى) ،وَؼطرب
(وجٌوٕ) أعلهْ قُع جذطٌٍ ٗظٍَط ٚيف جُط٣ىٌ وأَٚ
جألٗىجع ،ضطالءّ ٓغ يُي جالجتح ٙجدلحوٌ جًٌُ ؿُج أوٌوذح،
ويُي أٗ ٚجػطرب جإلٗٓحٕ قُىجٗحً ٓطٍهُحً يف (جألُٓرح
 ،)Amebaوهبًج َوٍخ ُِؼوَ ضلَٓتجً ُِىؾىو وجإلٗٓحٕ
ػًِ أْحِ قٍٓ ػوٍِ.
و(كٍوَى) ػًِ ٗلّ جُىٌخ ٗٓؽ ذُ٘ٓؽ (وجٌوٕ) يف
جُىٌجْحش جُ٘لُٓس ،وكٍٓ جُِٓىى جُرٌٍٗ ػًِ أْحِ
جُـٍَُز ججلُ٘ٓس .كحجلّ٘ ٛى جحملٍى جألوٍ ،وجُىجكغ
جألُ َُٚإلٗٓحُٗس ،وََٗٔ ًٛج جُطلَٓت جُلٍو
وججلٔحػس وجألنالم وجُىَٖ وجُلٖ وجُلٌٍ.
---------------------------------

( )1الحلت ــش اإلس ــالمي احل ــذيث وا س ــرعماس د .حمم ــذ الث ـ ي
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وأًَٔ (ٓحًٌّ) جحلِوس يف جُؼِىّ جالؾطٔحػُس
كٍْْ قِوس جُط٣ىٌ جالؾطٔحػٍ ػًِ أٗ ٚال ػلًٍهح
ْىي جإلٖرحع جدلحؤًٌ ،ح إٔ أووجش جإلٗطحؼ  ٍٛجُيت
ض٣ىٌش ذحإلٗٓحٕ ،كأغٍ آالش جُؼَٔ جُـحذٍز ضإوٌ
ُِرحقع يف أقىجٍ ججملطٔغ جدلحُٞس ٓهٔس ًحدلهٔس جُيت
ضإوَهح ػظحّ جحللٍَحش ُِرحقع يف ض٣ىٌ جإلٗٓحٕ ٖٓ
قُىجٕ ،وًُلُس ٘ٚؼهح ضرُت ُ٘ح  ًٙٛجألووجٌ ،وٓح جُلٌٍ
وجُىَٖ وجُلٖ ئال جٗؼٌحْحش ذلًج جُىجهغ جدلحوٌ.
وُوى ْحو جُلٌٍَ جألٌٍٍَٓ ًٓ٘ أوجنٍ جُوٍٕ جدلحٍٞ
جدلًٛدُ جُؼٍِٔ (جُربجرتحضُّ)ًٛ ،ج جدلًٛد جًٌُ َوىٍ
ذإٔ جُلٌٍز ال ضٌىٕ كٌٍز ئال ئيج ًحٕ كُهح ٓح َىٍ ػًِ
ٗىع جُِٓىى جُ٘حؾف ،وئال كهٍ و .ْٛكرىالً ٖٓ جحلٌْ
ػًِ جدلؼٌت ذحٍُؾىع جىل أٚىُ ،ٚأو ذحالْطىالٍ ٖٓ
ٓرحوب أوُُس غحذطس ،أنٟغ (وُُْ ؾُّٔ) ٚ -حقد
جدلًٛد  -جدلؼٌت النطرحٌ جُؼَٔ كأنٟغ جُلٌٍز
ُألُٖحء ،وػ٘ى (ؾىٕ وَىٌ) إٔ جُلٌٍز أوجز ًحدلؼىز
وجٍُؾُِت ،وٓؼُحٌ جُلٌٍ ٛى  -ذ٘حء ػًِ يُي  -هُحّ
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جُلٌٍ ذأوجء وظُلط ٚأوجء ٚكُكحً ،أٌ كهْ جحلُحز،
وجُطكٌْ كُهح.
كحدلحًٌُٓس وجُربجرتحضُس علح جُو٣رحٕ جًُِجٕ غلًذحٕ
ئُُهٔح ٓٓطورَ جدلىُٗس جألوٌوذُس يف جُؼ ٍٛجحلىَع.
وهى ختىع جُؼوىٍَ ذؼٓ ُٝظح ٍٛال َجُص ذحهُس يف
أوٌوذح ٖٓ ذوحَح جدلُٓكُس حبُع َطٛىٌ أهنح ال َجُص
ٓإغٍز يف ججملطٔغ .ك٘ؿى ٖٓ َوىٍ أٗ ٚال َُجٍ ٌُُِ٘ٓس
ِْ٣حٕ يف ضىؾُ ٚجُُٓحْس جُىجنُِس ُِٔؿطٔؼحش
جألوٌوذُس جحلىَػس ،ذَ وػالهس  ًٙٛجُٗؼىخ ذؼٟهح
ذحُرؼ ٝجِنٍ.
ذَ ئٕ ٖٓ جألقُجخ جُُٓحُْس جُيت ٗٗأش يف
ججملطٔؼحش جألوٌوذُس جحلىَػس ٖٓ زتَ جْْ جألقُجخ
جدلُٓكُس ػًِ ضلى ٓح ٛى ٓىؾىو يف ذِؿٌُُح وكٍٗٓح
وئَ٣حُُح وأدلحُٗح ،وضطِوً  ًٙٛجألقُجخ جُطىؾُٚ
وجدلٓحػىز ٖٓ جٌُُ٘ٓس ،وجدل٘ظٔحش جُىَُ٘س جُيت ٗٗأش
ًحجلُوَص وجُلٍٍَ وجُرؼػحش جُطرَٗتَس وججلحٓؼحش
جدلطهٛٛس ،وجألٗىَس جدلطؼىوز ،يف ججملحالش جألوذُس
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وجُُٓحُْس وجالؾطٔحػُس ،ويف ٗٗح ٠جُلحضٌُحٕ جُُٓحٍْ
وَُُ َٓطٔى ٙجُوحتِىٕ ذأغٍ جُىَٖ يف ججملطٔغ جألوٌويب
جحلىَع ،قُع ئٕ ُ ٚئيجػس نحٚس ،وٚكُلس ٌمسُس،
ودتػَُ ُْحٍْ يف ٓؼظْ ووٍ جُؼحمل ،وًِ ٍٛهح ضوىّ
ػًِ ضىؾُ ٚجدلُٓكُس يف رتُغ أضلحء جُؼحمل ،وضىيل
ذٍأَهح يف جدلٓحتَ جُُٓحُْس جُؼحدلُس ،شلح ؾؼَ ٗلىي
جٌُُ٘ٓس ٛحٓحً ػًِ جُرالو جدلُٓكُس.
ئال أٗ٘ح ال ٗٓطُ٣غ إٔ ٗوىٍ ئٕ جدلُٓكُس  ٍٛجُيت
ضىؾَّ ،ٚكحدلُٓكُس ًٔح ذَُّ٘ح ضؼؿُ دتحٓحً ػٖ إٔ ضٌىٕ
هىي زلًٍس ُِٔؿطٔغ ،وذلًج ُِٓثص جُػـٍز ذحالجتحٙ
جُىغٍت جٍُوٓحين جًٌُ ؽلػِ ٚيف جُؼ ٍٛجحلىَع جألكٌحٌ
جدلحوَس ٓحًٌُٓس وذٍرتحضُس ونالكهح.
ئٕ جًٌُ ذوٍ ٛى ٗلىي جٌُُ٘ٓس ،وُُّ ٗلىي
جدلُٓكُس .وًٛج ٛى ضلَٓت يُي جالضلالٍ جالؾطٔحػٍ
جٍُُٛد ،وجالهنُحٌ جخلِوٍ وجٍُوقٍ يف ججملطٔغ.
ذلًج ال ٗٓطُ٣غ إٔ ٗؼُِٔ ٍ٣ظح ٍٛجُٓحذوس أعلُس
ضًًٍ ئال ػًِ أْحِ أهنح ٓظح ٍٛػح٢لُس ال دتطى ئىل
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وجهغ جحلُحز .أٓح جحلًٍس جُىجهؼُس ٖٓ ضلٌَت أو ٓ٘ظٔحش
جؾطٔحػُس كاهنح ضٓطٔى أٚىذلح ٖٓ جُؼوَ جإلٗٓحين
ككٓد.
ئٕ جإلٗٓحٕ ال ؽلٌٖ إٔ َؼُٕ ذال ػوُىز ،وٌُ٘ٚ
ؽلٌٖ إٔ ؼلحُلهح يف وجهغ قُحض .ٚوًٛج ٛى جٍُٓ يف ٓح
ٍٗج ٖٓ ٙضؼٛد جُـٍخ ُُِٔٓكُس ٖٓ ؾحٗد ،وجْطرؼحوٙ
ذلح ٖٓ وجهغ قُحض ٖٓ ٚؾحٗد آنٍ .ئهنح ضؼُٕ يف
ٓٗحػٍ ،ٙوٌُٖ ال ِْ٣حٕ ذلح ػًِ ؿٍجتُ.ٙ
ثالثاً :اندحار الغرب

وٗطُؿس كٓحو جػطوحو أوٌوذح كوى جٗؼُُص ػٖ
جألنالم ،كٓحوش جدلٌُحكُُِس يف جُُٓحْس ،قُع جُـحَس
ضربٌ جُىُِْس ،وجألغٍز ضظهٍ يف جالهطٛحو مبح مسىٙ
(جإلٗٓحٕ جالهطٛحوٌ) ،وجإلذحقُس يف جألنالم ذُٓحوز
جُطكَُِ ججلٍ٘ٓ ُـ (كٍوَى).
ئٕ جإلٗٓحٕ جدلؼح ٍٚهى ِْْ هُحوضُِ ٚـٍَُز قُت
ه ٍٛؿحَحض ٚيف جإلٖرحع جدلحوٌ ،كٛحٌ أ ٖٓ َٞجألٗؼحّ.
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ئٕ جحلُىجٕ َ٘ظْ ؿٍَُض ٚضِوحتُحً ،أٓح جإلٗٓحٕ جُؼحهَ
جًٌُ َؼُٕ يف كٍجؽ ووٕ أٍَٓٗ ،ي ػوََِٓ ٚت ذـٍَُضٚ
ئىل جحلى جًٌُ َطِق ججلْٓ وجُ٘لّ ٓؼحً.
ُوى ؿح٘ جإلٗٓحٕ يف أػٔحم جحملُ٣حش ،و٢حٌ يف
أؾىجء جُلٟحء ،وكؿٍ جًٌُز ،ودلّ جُؤٍ ،وٌُٖ ٚهد
جُِس ،وًٍَٗ جحلٍخ ،وجٍُٛجع ػًِ جدلحوز هى أضِق
قُحض.ٚ
ئٕ ًٛج جُؼحمل جُـٍت ال َٓطُ٣غ إٔ َؼُٕ يف ْالّ
وًٛج جإلٗٓحٕ جًًٍُ ػلٗ ْ٣لٓ ٚذحٍُٛجع .وٓىَ٘س
أوٌوذح جُُىّ ضوىّ ػًِ أْحِ جألغٍز وجألٗحُٗس ،وهى
جْطكٌٔص هبح جألٛىجء وجُٗهىجش ،وجٍ٣ٞذص كُهح
جحلوحتن ،كحٖطر ٚجحلن وجُرح.َ٢
ئٕ جُؼِْ وجٍُكحُٛس أٚركح ٖٓ أًرب أْرحخ جُٗوحء
وجُُٟحع ُإلٗٓحُٕ .وى أنً جُ٣حهس ٖٓ جُ٘حٌ ،وجٌضوً هبح
ئىل جٌُهٍذحء ،وو َٚئىل يٌوهتح ذحًٌُز ،مث ئٌْٖٗ ٚ
جُوٛىٌ ،وضلٖ٘ يف جدلأًَ وجدلِرّ ،ئال أ ٗ ٚال ػلّ
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ذحُٓؼحوز يف ٗلٓ ،ٚوال ذحألٖٓ يف و ،ٚ٘٢وال ذحُٓالّ
يف ػحدل ،ٚذَ ٚحٌ نحتلحً َطٍهد قٍذحً ضىٍٓ ٙضىَٓتجً.
ئٕ وٓحٌ جحلٍخ جُؼحدلُس جُػحُٗس  -جُيت أٌِٛص
ػٍٗجش جدلالَُت ٖٓ جُ٘حِ ،وُٞؼص ٓثحش جدلالَُت ٖٓ
جدلحٍ  -هٍَد ٖٓ جأليٛحٕ .وضلٖ جِٕ ػًِ أذىجخ قٍخ
جُل٘حءًِٔ ،ح ضأنٍ ُٓؼحوٛح ًحٕ جذطٌحٌ وْحتَ جُطىَٓت
أٖى .ومل َؼى ًًُِحء جإلٗٓحين ٍَ٢ن ُِ٘رىؽ ْىي
جُطلٖ٘ يف جذطٌحٌ آالش جذلالى.
ويف جُىهص جًٌُ ضظهٍ كُ ٚرتُغ جُىوٍ جمشثُجَٛح
ٖٓ جحلٍخ ،صلىٛح ضطٓحذن يف جالْطؼىجو ذلح ضٓحذوحً
َٓط٘لً أًرب هىٌ ٖٓ ٓىجٌوٛح ورلهىوٛحًٛ ًَ .ج
وًػَت ٖٓ جُرٍٗ َؼحٗىٕ ٖٓ جُلوٍ وجدلٍ ،ٜوال غلىوٕ
ٓح َٓىوٕ ذٌٓ ٚوهْ ،أو َٗلٍ ؿِطهْ .كهَ ٓ ًٙٛىُٗس
ضُِن ذرٍت جإلٗٓحٕ؟
وضطٗحذ ًٙٛ ٚجدلىُٗس ضٗحهبحً ػؿُرحً ٓغ جدلىُٗس
جٍُوٓحُٗس .كٖٔ ٗحقُس ضلَٓت جُىؾىو وجُطحٌَم صلى يُي
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جُطٗحذَ ،ٚوىٍ (ٌٍُُ) يف ًطحذ ٚضحٌَم أنالم أوٌوذح:
>ئٕ جحلًٍس جُُىٗحُٗس ًحٗص ػوُِس ويُ٘ٛس زلٟس،
وًحٗص جحلًٍس جدلٍَٛس ذحُؼٌّ ٖٓ جألوىلٌ ،وقُس
ذحُ٘٢س< ،وَ٘وَ ػٖ (أذىُُّ) جدلإُق جٍُوٍٓ هىُ> :ٚئٕ
جدلٍَُٛت ًحٗىج َؼظٔىٕ آذلطهْ ذحُطٍٟع وجُرٌحء ،وًحٕ
جُُىٗحُٗىٕ َؼظٔىٕ آذلطهْ ذحٍُه ٙوجُـ٘حء< .وَؼِن
ػُِ ٚذوىُ> :ٚال ٌَد إٔ جُطحٌَم جُُىٗحين َٛىم يُي
وَإَى ،ٙكال ٗؼِْ وَ٘حً ٖٓ جألوَحٕ َُجقْ وَٖ جُُىٗحٕ
وضوحُُى ٙيف ًػٍز جألكٍجـ وجألػُحو وجألُؼحخ ،ويف هِس
جخلُٗس وجخلٗىع ،كِْ ٌَٖ جُُىٗحٕ َؼظٔىٕ جهلل ضؼحىل
ئال ًٔح َؼظٔىٕ ُٖىنهْ وػظٔحء ،ْٛوًحٗىج ٌَطلىٕ
يف ضؼظُٔ ٚودتؿُى ٙذٍْىّ ػحوَس وضوحُُى ؾحٌَس<.
وًحٕ ُُِىٗحٕ كِٓلس ئذلُس ،وػوحتى َٓطـٍخ ٓؼهح
جخلٗىع هلل ،وػرحوض ،ٚوجُطلٍؽ ُ ،ٚوجالُطؿحء ئُُ،ٚ
وجالٍ٢جـ ػًِ ػطرط ،ٚكإ ٖٓ َ٘لٍ جُٛلحش ػٖ جهلل
ضؼحىل وَؼِ٣هح ،وَ٘لٍ ػ٘ ٚجالنطُحٌ وجألكؼحٍ وجخلِن
وجألٍٓ يف ًٛج جٌُىٕ ،وٍَذًٛ ١ج جُؼحمل مبح َٓٔىٗٚ
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(جُؼوَ جُلؼحٍ ،وقًٍس جألكالى) ،كاٗ ٚذ٣رُؼس ًٙٛ
جُؼوُىز ال َوٛى جهلل يف قُحض ٚجُؼُِٔس ئال ضوُِىجً.)1(<! ..
وؿِرص جُلِٓلس جإلؿٍَوُس ػًِ جٍُوّ ،وؾٍش يف
وٓحتهْ ،قُع ال نالف ذُت جإلغُ٘ت يف ٍَ٢وس جُطؼٍف
ػًِ جُىؾىو وؿحَط .ٚوَوىٍ جٍُجٛد (أوؿ٘ٓطُت
> :)Augnastineئٕ جٍُوّ جُىغُ٘ت ًحٗىج َؼرىوٕ آذلطهْ
يف جدلؼحذى ،وَهُؤوٕ هبح يف ووٌ جُطٔػََُ ،<..وىٍ
(ٌٍُُ)> :ئٕ جُىَٖ جٍُوٍٓ ًحٕ أْحْ ٚػًِ جألغٍز ،ومل
ٌَٖ ٍٍَٓ ئال ئىل ٌكحُٛس جألكٍجو وْالٓطهْ ٖٓ
جدلٛحتد وجدلطحػد ،وجُٗحٛى ػًِ يُي أٗ ٚظهٍ يف
ٌوُٓٓ ٚثحش ٖٓ جألذ٣حٍ وجُؼظٔحء ،وٌُٖ مل َ٘هٝ
كُهح َجٛى يف جُىُٗح ،ػَُوف ػٖ ًِٓجش جحلُحز ،وال
ٗٓٔغ ٓػحالً يف ضحٌَم جٍُوّ ُِطٟكُس وجإلَػحٌ ئال وجتىٙ
ال ضأغَت ُِىَٖ كُ ،ٚوٌُٖ ٓرُ٘حً ػًِ جُىُ٘٢س<(.)2
وًًُي ٓ٘هؽ جحلُحز جًٌُ جٗرٌت ػًِ أْحِ ًٛج
--------------------------------( )1مارا خسش العامل تاحنطاط املسلمني:
.164 -163
( )2نحلس املصذس:
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جُطلَٓت ،كِوى وؾى يف جألنَتز جُطلحوش جُ٣روٍ،
وجْطـالٍ جُـٍت ُِلوَت جًٌُ ظهٍ يف جدلىَ٘س جدلؼحٍٚز.
قُع ًحٕ قحٍ جُلالـ أْىأ ٓح ٌَىٕ ٖٓ ُٓجزتس جدلحُي
جٌُرَت جًٌُ َٓطهىّ جُؼرُى ،وُوى ػحٔ جألقٍجٌ ٖٓ
جُؼٔحٍ يف ٓٓطىي أْىأ ٖٓ ٓٓطىي جُؼرُى ،قىت أٗٚ
وؾى يف ًػَت ٖٓ جألقُحٕ إٔ ٍٖجء جُوىز جُؼحِٓس أٌذف
ٖٓ ٍٖجء جُؼرُى .وًحٕ القطٌحٌ جدلحٍ جُـِرس وجُُٓحوز
ػًِ رلحالش جحلٍَس جُلٍوَس جألنٍي ،وأٚرف جقطٌحٌ
جدلحٍ ٛى جحملٍى ُِلٌٍ وجُُٓحْس وجحلٌْ .وًحٕ ٖٓ
٢رُؼس جُ٘ظحّ جٍُأمسحيل  -جًٌُ ال َوق أٓحّ جْطـالٍ
جألؿُ٘حء ،وال َٟغ قىووجً ٌُِٓد جُ٘ظُق  -إٔ َُوجو
جحملطٌٍوٕ ٚىُس وظِٔحً ،وَُوجو ججلٔحَٛت كحهسً وذإْحً.
وٓغ جُلوٍ  -أَٟحً  -هبطص كٌٍز جحلٍَس جُيت هحّ ػُِهح
ججملطٔغ جحلىَع .كأنًش ٚىٌجً ٌُِٖس ال ضٓطُ٣غ إٔ
ختلٍ ٍُغحغطهح وًطحضىٌَس ٌأِ جدلحٍ ،وْحوض ٚجًَُٖ
نٍّذىج جًُْٓ ،وجٖطٍوج جُٟٔحتٍ ،وجْطؼرىوج جألقٍجٌ.
وًحٕ ؾ٘ىٕ جٍُذف وجٍُُٓ٣ز ْررحً يف جْطؼرحو
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جُٗؼىخ ،وجْطًتجف غٍوجهتح ،وجٗطوَ جالقطٌحٌ ٖٓ
ٓظهٍ ٙجُلٍوٌ ئىل ٓظهٍ ٙجُىويل ،وٚكد يُي ئٌجهس
جُىٓحء ،وئيالٍ جُٗؼىخ ،وظِْ جُ٘حِ.
وًػَتج ٓح جٌضلؼص ٌٖىي جُ٘حِ ٖٓ جٍ٣ٞجخ
جألٓىٌ ،وجٌضلحع أْؼحٌ جُِٓغ ،وجطللح ٜأؾىٌ جُؼٔحٍ،
يف جُىهص جًٌُ ًحٕ ػلطٌٍ كُ ٚجألؿُ٘حء جحلرىخ وجدلحٍ.
وجُلوٍجء َطٟىٌوٕ ؾىػحً يف جألقُحء جدلٌطظس جُوًٌز يف
جدلىٕ جٌُربي.
وُوى وخ جُلٓحو يف ٌوٓح ٗطُؿس ضىكن جُػٍوز ٖٓ
جْطؼٔحٌ جُٗؼىخ ،وحلن جُلٓحو أػٟحء رلِّ
جُٓ٘حضىٌ ،وَوىٍ (ؾُرىٕ)> :ئٕ جالقطٌحٌجش جدلِ٣وس
أٚركص حتًٔ ذوىجُٗت ،وَؼَِ وؾىوٛح ذأْرحخ
ٓ٘٣ٛؼس ؿَت هحٗىُٗس<(.)1
وجٗطٍٗ جالضلالٍ جخلِوٍ وجُطٍف ،وٚحٌ ًرحٌ ػِٔحء
جألنالم ٖٓ جٍُوٓحُُٗت َؼىوٕ جُُٗح ُٖثحً ػحوَحً .وقىت

---------------------------------

( )1مذني ــح اإل شي ــق والشوم ــا :تني ــامني ل ــاس رو :ذش ــح أم ــني نق ــال
.122
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(ٍُٖٗوٕ  )cisroجدلِٛف جُٗهَتً ،حٕ ٍَي ػىّ ضوُُى
جُٗرحخ ذأؿالٍ جألنالم ،وٍَي ضٍى جُؼ٘حٕ ذلْ يف ًٛج
جُٗإٔ.
وُُّ ؼللً ػًِ أقى إٔ  ًٙٛجُٛىٌز ٢رن جألَٚ
ٖٓ قُحز أوٌوذح جُُىّ ،كهٍ ضٓطؼرى ًػَتجً ٖٓ جُٗؼىخ،
ودتط ٙوٓحءٛح ،ويف وجنِهح ضٓطـَ ٢روسٌ ٢روسً
أنٍي ،وَٓىو جالقطٌحٌ وجٍُذح.
أٓح ػٖ جُطٍف وجالضلالٍ ،كِوى أٚركح ذىػس
أوٌوذح ،وٓؼٍ ٜضلحنٍٛح يف ٗىوجهتح وٚكلهح ،وُوى
ًحٗص  ًٙٛجألْرحخ  ٍٛجُيت أٌؾغ ئُُهح جدلإٌنىٕ جهنُحٌ
جدلىُٗس جٍُوٓحُٗس .كٗحع يف ججملطٔغ جدلؼح ٍٚجإلوٓحٕ
ػًِ جدلٌٍٓجش ذُت جٌُرحٌ وجُٛـحٌ .وٖحع ضؼحٍ٢
جدلهىٌجش ًحذلٍوَُت وجٌُىًحَُت ذُت جُٗحذحش وجُٗرحٕ
ٖٓ ِ٢رس ججلحٓؼحش ،وضالًُٓ جدلىجٌِ جُػحٗىَس ..وأٚرف
ًٛج ويجى ٌَىٕ ٌِٓٗس جؾطٔحػُس نَ٣تز يف جُرالو
جُيت ضطٔطغ ذحٍُنحء جالهطٛحوًٌ ،حُىالَحش جدلطكىز
وئٌِٗطٍج ..وٖحع جًُٗوي ذُت ججلُ٘ٓت يف ججملطٔغ
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جُـٍيب جدلؼح ،ٍٚحبُع أٚرف َ٘حوٌ ذؼ ٝيوٌ جٍُأٌ
ذاذحقس جًُٗوي ججلٍ٘ٓ ذُت جُرحُـُت ػ٘ى جضلحههْ،
ذٍٗ ٠إٔ ٌَىٕ يف ؿَت ػالُٗس ،وهى ضوىّ ذحُلؼَ
ذؼ ٝأػٟحء قُخ جحملحكظُت يف ئصلِطٍج ئىل رلِّ
جُؼٔىّ جُربَ٣حين يف ووٌض ٚيف ٗىكٔرب ْ٘س ،ّ1965
مبٍٗوع هحٗىٕ َط ًٙٛ ٖٟٔجإلذحقس ،ذؼى إٔ حتٖٓ ؾى
رلِّ جُِىٌوجش ُِٔىجكوس ػًِ جُطؼىََ يف ووٌضٚ
جُٓحذوس (َٛتجُى ضٍَرُىٕ ،يف  .)ّ1965/12/25وجٗطٍٗ
جالجتحٌ ذؼٌٍ أؾٓحّ جُ٘ٓحء ،ويف أوٞحع ٖحت٘س ٓغ
جٍُؾحٍ ،ضرحع يف ٚىٌز ٓلٍوز ،أو ضؼٍ ٜيف أكالّ
ٍَْس ،ويف جْطىوَىٛحش ،ويف جُُٓحقس ػًِ ٖىج٢ة
ٓؼُ٘س ...وٖحع جُُٗح ذُت جدلطُوؾُت وجدلطُوؾحشًٔ ،ح
ٖحػص جدلؼحٍٖز ججلُ٘ٓس هرَ جُُوجؼ ذُت جُٗرحٕ
وجُٗحذحش يف ْٖ ٓرٌٍز يف ٍٓقِس جدلٍجٛوس ،شلح
َؼٍف ذحُطؿٍذس ججلُ٘ٓس هرَ جُُوجؼ ،وأٚرف يُي ػٍكحً
يف ججملطٔؼحش جُ٘ٛحػُس يف ٌوُْح وأوٌوذح وأٌٍَٓح.
وضوىٍ جُِٓ٣س جدلهطٛس مبٗحًَ جدلٍجٛوُت وجدلٍجٛوحش
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يف ضوٍٍَ ٌمسٍ :ئٕ زتَ جُر٘حش ؿَت جدلطــُوؾحش  -ويف
ؿَت أَٓ ذلٖ يف جُُوجؼ مبٖ قِٖٔ ذَ - ٚطُجَى يف
جُىالَحش جدلطكىز جألٌٍَُٓس ،وئٕ ٓطىْ ١جُٖٓ ُألٓهحش
ؿَت جدلطُوؾحش ٛى جُٓحوْس ػٍٗز ٖٓ جُؼٍٔ .وحتىغص
جُىًطىٌز ( )Bermice G. Sachaيف ٗىوز ٢رُس،
كًًٍش إٔ  ٖٓ % 68جُر٘حش جُاليت َؼوىٕ هٍجهنٖ يف
ْٖ جُٓحذؼس ػٍٗز كأهَ قىجَٓ َىّ َكحكهٖ.
ئٕ جُٗرحخ جُُىّ ضحت ،ٚويف وٞغ جنطِ٣ص ػُِٚ
جألٓىٌ .كهى ال َىٌٌ :أَإغٍ جٍُٖحهس ..أّ جُػٍوز ..أّ
جُُوجؼ؟ ئٕ جٍُْْ جُرُحين ُِ٘ٗح ٠ججلٍ٘ٓ ذُت جُٗرحخ
ًٓ٘ جحلٍخ جُؼحدلُس جُػحُٗس َىٞف إٔ ًٛج جُ٘ٗحً٘ٓ - ٠
غالظ ْ٘ىجش ضوٍَرحً  -يف ٚؼىو وضُجَى ٓٓطٍٔ.
ئٕ ٖرحخ جُُىّ َلؼَ جِٕ ٓح ًحٕ َلؼِ ٚجِذحء
وجألٓهحش ،وٌُٖ جألوالو َلؼِىٗ ٚأذٌٍ ٖٓ آذحتهْ ،شلح
ًحٕ ْررحً ُىهىػهْ يف قَتز وجٍ٣ٞجخ.
ًٔح جٗطٍٗ ضؼح ٍ٢قرىخ ٓ٘غ جحلَٔ ذُت ٢حُرحش
جدلىجٌِ جُػحٗىَس ،وججلحٓؼحش وجٌُُِحش ،وأٚرف
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جدلطهٛٛىٕ ٖٓ جأل٢رحء وجالؾطٔحػُُت َىٚىٕ ذاذحقس
ضؼحُ٢هح ووٕ جُطوُى ذحُؼالهس جُُوؾُس.
وجٗطٍٗ – أَٟحً  -جإلؾهحُ ٜألؾ٘س ذُت جُلطُحش
جُٛـَتجش ،وأٚرف َُ٣حُد ذاذحقطهح ػًِ ظلٓ ١ح يف
ججملطٔغ جُٗٔحيل جإلٌْ٘ىٗحيف ،وججملطٔغ جُُحذحين ،ال
ًىُِْس ُط٘ظُْ جَُ٘ٓ ،وٌُٖ ًىُِْس إلػ٣حء كٍٚس
وجْؼس ُِطؿٍذس ججلُ٘ٓس.
وَجوش ٗٓرس جُ٣لىُس ؿَت جٍُٗػُس ََحوز ضؼحوٍ
ٗٓرس جُ٣لىُس جٍُٗػُس يف ذؼ ٝججملطٔؼحش ذُت
جدلطُوؾحش وؿَت جدلطُوؾحش ،وأٚركص جُُوؾس أُٓحً ُىُى
ؿَت ٍٖػٍ ٖٓ ٌؾَ آنٍ ُُّ َوؾهح ،وُىض ٚيف كٍجٔ
جُُوؾُس ،وأغ٘حء جُؼالهس جٍُٗػُس جُوحتٔس.
وٖحػص جألٍٓج ٜجُط٘حُِْس جٍَُٓس ُٖىػحً يٌَؼًح
ٌََٗ نٍ٣جً وجٞكحً ػًِ ججملطٔغ جدلؼح ،ٍٚوػًِ
جألؾُحٍ جُرٍَٗس جُوحتٔس ،وًحٕ ٖٓ جُؼىجَٓ جٍُتُُٓس يف
جٗطٗحٌٛح ٍَٓ جحلٛىٍ ػًِ قرىخ ٓ٘غ جحلَٔ ،ذؼى
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يَىع ئٗطحؾهح وٌن ٙأذتحهنح(.)1
وضٍي جألٌٍَُٓس (ًحٌٕ ٛىٌٗحٌ  - )Karn Harneyأقى
ٓإٍْٓ ٓىٌْس جُطكَُِ جُ٘لٍٓ ججلىَىز  -إٔ
جحلٟحٌز جحلىَػس ضُنٍ ذٗهُٛحهتح جُؼٛحذُس جدلؼطِس،
وجُيت ؽلٌٖ إٔ ضٍو ئىل ٍٚجػحش غالغس صلٔص ػٔح َٓىو
جُ٘ظحّ جٍُأمسحيل ٖٓ ٓط٘حهٟحش ،و:ٍٛ
ٍٚ -1جع ذُت جُط٘حكّ جدل٘٣ٛغ ذحُطكىٌ وجُؼىوجٕ،
وذُت َُٓ جُلٍو ئىل رلحٌجز جُ٘حِ ،وجُظلٍ مبكرطهْ،
ووالتُِٔ ٚرحوب جُىؽلوٍجُ٢س.
ٍٚ -2جع ذُت ٓح ٍََى ٙجُلٍو ،وٓح َوىٌ ػُِ.ٚ
ٍٚ -3جع ذُت ٓح َطىَّعل ٚجُلٍو ٖٓ أٗ ٚػلظً ذوىز
وقٍَس ال قى ذلٔح ،وذُت ٖؼىٌ ٙذحُؼؿُ ،وهِس جحلُِس يف
ًٛج جُؼحمل جدللؼْ ذحُوُىو وجُٓىوو.
َوىٍ (ٌوُُٕ  - )Redlichأقى أ٢رحء جُ٘لّ
جألٌٍَُُٓت ْ٘ -س > :ّ1958يف جُؼوى جدلحً ٍٞحٗص
--------------------------------( )1الحلت ـ ــش اإلس ـ ــالمي واجملرم ـ ــع احلاال ـ ــش مش ـ ــتالخ األس ـ ــشج والرتال ـ ــل:
 .37 36د .حممذ الث ي.
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ٓٓطٗلُحش جألٍٓج ٜجُؼوُِس ض ْٟقىجيل 758,888
ٖهَٗ ٙـِىٕ  ٖٓ % 55رتُغ أٍَِّْز جدلٓطٗلُحش يف
جُىالَحش جدلطكىز ،وَُوجو ػىو ْٛػحٓحً ذؼى ػحًّٛ ،ج
ػالوز ػًِ ٓثحش جألُىف ٖٓ ٍٓ٣ٟيب جُٗهُٛس
َؼحجلهْ جأل٢رحء جُ٘لُٓىٕ يف جُؼُحوجش جُؼحٓس وجخلحٚس.
وأغ٘حء جحلٍخ جُؼحدلُس جُػحُٗس ذِـص ٗٓرس ٖٓ أػلطهْ
جُوىجش جدلِٓكس الٍ٣ٞجذحش ٗلُٓس وػوُِس ٖٓ % 43
ججملٔىع جُؼحّ دلٖ أػلطهْ وػىؤً ،988,888 ْٛح ذِؾ
رلٔىع ٖٓ ٌُكِٟىج يف جٓطكحٗحش جالنطُحٌ ُِهىٓس
جُؼٌٍَٓس ُ٘لّ جألْرحخ  .868,888وضلٖ ٓطأًىوٕ
إٔ جدلٍ ًٞجًَُٖ ضٟٔهْ جدلٛكحش جُؼوُِس ذحإلٞحكس
ئىل أوُثي جًَُٖ َؼحجلىٕ يف جُؼُحوجش جُؼحٓس وجخلحٚس
ال ؽلػِىٕ ئال ؾُءجً كوٍ٣ٟٓ ٖٓ ١يب جُٗهُٛس<.
>وشلح ضوىٌ ٙذؼ ٝجإلقٛحءجش جألٌٍَُٓس جحلىَػس
إٔ  1,758,888ؾٍؽلس نَ٣تز ضٍضٌد يف ًَ ػحّ ،وإٔ
٢ 1,588,888لَ ذُت ْٖ  17 - 7ضور ٝػُِهْ
جٍُٗ٢سٛ ٖٓ ،إالء َ 358,888وىٓىٕ ئىل زلحًْ
جألقىجظًٔ .ح ضىٍ جإلقٛحءجش جدلطٌٌٍز إٔ ػىو ٓىٍٓت
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جخلٍٔ وجدلهىٌجش ال َوَ يف جُؼحّ ػٖ 4,588,888
ٓىٖٓ ،وإٔ قحالش جالٗطكحٌ ضىوٌ قىٍ  288,888قحُس
يف ًَ ػحّ ،أٓح ػىو زلحوالش جالٗطكحٌ كأًرب ٖٓ يُي
ذٌػَت ،وػٖ ذؼ ٝجإلقٛحءجش إٔ ٘ٛحُي قحُس ٢الم يف
ًَ أٌذغ َغلحش<(.)1
وٍَي جُلُِٓىف (ؾحى ٓحٌضُحٕ) إٔ جالكطٍجٞحش
جُيت هحٓص ػُِهح جُؼِٔحُٗس ،وجُيت ْرن إٔ يًٍش يف
أوٍ جُل َٛهى أوش ئىل ٗظٍَس ذحِ٢س ذٗإٔ جدلؼٍكس،
وأنٍي ٓػِهح ذٗإٔ جألنالم ،ويف كِٓلس جُطحٌَم .كلٍ
ٗظٍَطهح يف جدلؼٍكس أٌٍٗش ػًِ جُ٘حِ ٓوىٌهتْ ػًِ
إٔ َؼٍكىج أَس قوحتن ِٓ٣وس ،وٖٓ مث كوى جنطحٌش إٔ
ضؼُت ٓىي جحلوحتن جٌُُِس يف قىوو ٓح َٓطُ٣غ جإلٗٓحٕ
و٢رُؼط ٚجُىج٘ٛس إٔ ٌَطٗلهح ذ٘لٓ .ٚوصلْ ػٖ يُي أهنح
يف ٗظٍَطهح يف جألنالم ضطٍى هىجُٗت جإلٗٓحٕ جخلِوُس
ووٕ أٌ ٓوُحِ نحٌؾٍ ؽلٌٖ إٔ ضوحِ ذ .ٚكحُ٣رُؼس
---------------------------------

( )1ع ـ ــامل الحلت ـ ــش اجملل ـ ــذ الث ـ ــاين الع ـ ــذد الثال ـ ــث أكر ـ ــوتش – ن ـ ــولم –
ديس ــم س ــنح 1971م – مق ــال األتع ــاد النحلس ــيح لليض ــاسج الص ــناعيح
احلذيثح .أمحذ عضخ سا ح.

103

نصوص في العلمانية

----------- ---

جُرٍَٗس  -مبح كُهح ٖٓ ًٖوي كٍوٌ وػىج٢ق ٓطوِرس
وججتح٢ ٙحؽ ضلى ضىًُى يجهتح  ًٙٛ -جُ٣رُؼس جُرٍَٗس
ٌكؼص ئىل ًٓتُس نحٚس ُطٛىٌ قٌٔهح قىت يف جُوٟحَح
جخلِوُس .كحإلٗٓحُٗس جُيت ضطًٍُ قىٍ جإلٗٓحٕ ال ضؼىو
ًىهنح ئقُحء ُ٘ظٍَس هىؽلس ػلً ػُِهح جُُٖٓٗ ٍٛ ،ظٍَس
جُٓىكٓ٣حتٍ ذٍوضحؿىٌجِ جُوحتِس ذإٔ جإلٗٓحٕ ٛى ٓوُحِ
ٌَُ ٍٖء.
وَطحذغ (ٓحٌضُحٕ) حتُِِ ٚذحُوىٍ إٔ ٗطحتؽ يُي ضَٗٔ
رتُغ أُىجٕ جٌُ٘رحش يف جُؼ ٍٛجحلىَع .كحدلًٛد
جُوحتَ ذإٔ جإلٗٓحٕ ٓوُحِ ٌَُ ٍٖء َ٘ٗأ ػ٘ ،ٚػًِ
ْرَُ جدلػحٍ إٔ جالنطالكحش جخلِوُس ئظلح  ٍٛهُٟس
يوم ،وٛى جػطوحو أٚرف وذحتُحً يف ججملطٔغ جحلىَع،
وَٓططرغ ًٛج إٔ جُِٓ٣س جالؾطٔحػُس ئظلح ضوىّ ػًِ
جُوىز ،وال ٍٖء آنٍ ،وٛى جالػطوحو جًٌُ أنًٙ
جُلحُٖىٕ وجُُٗىػُىٕ ٖٓ (جُُِربجُُُت) جدلطٓحزلُت،
وؾٍوو ٖٓ ٙقىجُٖ ،ٚمث ئي مل ٌَٖ ٌُِىٕ ضُْٔٛ
نِوٍ أمسً ٖٓ جدلٛححل جُرٍَٗس ،كاَٗ٘ ٚطؽ ػٖ يُي
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إٔ جإلٗٓحٕ وقى - ٙوػٖ ٍَ٢ن يجضَ - ٚؼى ٍَ٢ن
نال ،ٚٚوذًُي ضِِّْٓ جُػوحكس جُُِربجُُس ٗلٓهح ُ٘ىع ٖٓ
جدلًجٛد جُؼوُِس ٓؼٍ .١٣ُِٗ ٜئهنح ال حتٓد قٓحذحً
ُِوىي جُيت ضلىم جُؼوَ ،وضٓطُ٣غ  ٍٛوقىٛح إٔ
ضٓٔى ذحُ٘حِ كىم يوجهتْ .وُُّ ذحْط٣حػطهح إٔ ضٍُٓ
ُِ٘حِ ػىٗحً ٓٛىٌ ٙهىي أًرب ٖٓ هىهتْ ،وال ض٘رثهْ
ًُق ؽلٌٖ دلح كىم جُطؼوَ إٔ ٌَ٘ٓد يف يوجهتْ،
كُىقٍ ئُُهْ ،وَٗغ جُ٘ىٌ يف قُحهتْ .وػًِ ًٛج جُ٘كى
َُطٍى جُ٘حِ ػحؾَُٖ ػٖ ٌٓحككس جُوىز ؿَت جدلطؼِوس
يف ٗلىْهْ .يُي ذإٔ جُؼوَ جُرٌٍٗ ٞؼُق ؿَت
وجكة ،وووٓحً ضطـِد ػُِ ٚجُ٘ىجَع ؿَت جُؼحهِس ،وٓح مل
َطف ُِ٘حِ ٗىٌ ووفء أهىي ٖٓ جُؼوَ َٛحٌػىٕ هبٔح
هىز ٓح ٛى ووٕ جُؼوَ ،كإ جُؼوَ ٗلٓٓ ٚو ًٟػُِٚ
ذحخلًالٕ .وذحنطٛحٌ كإ جالػطٔحو جُطؼوٍِ جُرُٓ١
ػًِ هىي جُؼوَ جُرٍَٗس ُطٌُُق جدلَٛت جُرٌٍٗ كُٚ
ٍٖء ٖٓ جخلًالٕ جًُجيت ،وجدلًٛد جُؼوٍِ ال َطٌٖٔ
قىت ٖٓ ئٗوحي قُحز جُؼوَ.
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وأنَتجً كإ كِٓلس جُطحٌَم جُيت ضطًٍُ قىٍ جإلٗٓحٕ
هى ؾٍوش جُطحٌَم جُرٌٍٗ ذٌحَٓ أقىجغ ٚورلحًَُ ٖٓ ٚ
ٓؼٌت .يُي ذأٗ ٚئٕ مل ٌَٖ ذتس وؾهس ٗظٍ ضوىٍ ذحألذىَس
نحٌؼ جُطحٌَم ٗلٓ ٚدتٌ٘٘ح ٖٓ جحلٌْ ًٌَ ،كإ أؾُجء
ًٛج جُطحٌَم ًِهح ضٛرف رلٍوز ٖٓ جُـحَس وجدلؼٌت ،وال
َروً يف جُطحٌَم ًِ ٚأٌ ٓؼٌت ٖٓ جدلؼحين .وَوىٍ
(ٓحٌضُحٕ)> :ئٕ جدل٘٣ن جُرُٓ ١جُ٘حؾْ ػٖ ًٛج جالػطوحو
ٛى جًٌُ وكغ ذحإلٗٓحٕ جحلىَع ئىل ًٓٛد جُؼىُٓس
جُوحٗ٣س جذلىجٓس ،وؾؼَ ٖٓ جدلطؼًٌ ػُِ ٚجالٌضرح٠
جهط٘حػحً ذأٌ ٍٓٗوع أو هُٟس جؾطٔحػُس ئال ئيج جػطُّ
ػحٓىجً ٓطٌٌٗحً إٔ غلؼِهح ؾُءجً ٖٓ قًٍس وٓ.ٚ
كحجلٔحَٛت جُٟحتؼس جُيت ال ؾًوٌ ذلح يف ججملطٔغ
جحلىَع ،وجُطٔؿُى جُوِن جُطؼّ ُألُٖحء جُىُٗىَس
دتؿُىجً ذِؾ قى جُطأُُ ،ٚوهٟٓ ٝحؾغ جُؼحمل جحلىَع
وأي ،ِٚٛوجُىُ٘٢حش جذلٓطَتَس ،وجختحي جُوحوز أٌذحذحً،
وجُؼوحتىَحش ٖىَىز جُطؼٛد ،وجحلد جُطحكُِٔ ٚهطٍػحش
جُُِس ،وًٓجٛد جُؼ٘قًٛ ..ج ًِٛ ٚى جًٌُ ٘ٚغ كِٓلس
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ُِطحٌَم ال ضإٖٓ ذىؾىو جحلوحتن جألَُُس ،كحًٌُ كؼِطٚ
(جُُِربجُُس) ٛى أهنح هىٞص أًٌحٕ جُِٓ٣س جخلِوُس يف
جُؼحمل جحلىَع<(.)1
أٓح وئٕ جدلىُٗس جُـٍذُس هى جْطرؼىش جُىَٖ ػٖ
ض٘ظُْ قُحهتح ،وػرىش جدلحوز ،وأنِٛص ذلح ،كاٗ٘ح ال
ٗٓطُ٣غ إٔ ٗٛلهح ذـَت وٚق جُىغُ٘س.
وجُىغُ٘س ػرحوز أِْىهبح سلطِق ،وٌُ٘هح ضطلن رتُؼًح
يف ٟٓٔىهنح ،وٛى ضوىَّ جدلحوز وجقطٍجٓهح ،ال كٍم
يف يُي ذُت جإلٗٓحٕ جًٌُ ًحٕ َؼُٕ يف جُـحذحش،
وجإلٗٓحٕ جًٌُ َؼُٕ يف جُوٍٕ جُؼًٍَٖٗ ،العلح ال
ضٍٛر ٚئال جُ٣رُؼس ،وال ػلًٍْ ٚىي جُىجكغ جدلحوٌ ،وٓح
ػرى جُلٍِ جُ٘حٌ ئال ألهنح هترهْ جحلُحز .وُُّ ٖٓ
جٍُٟوٌٌ إٔ ضطٗحذٖ ٚؼحتٍ  ًٙٛجُىغُ٘س ،كهٍ ختطِق
ػًِ ٓىي جُؼٛىٌ ،ويف سلطِق جُرُثحش.
-------------------------------- 62 56نقلـ ــد مـ ــن ع ـ ـشض مؤلـ ــف هـ ــزا
( )1أصمـ ــح اإلنسـ ــا :احلـ ــذيث
التراب آلساء (ماسذيا ):املخالحلح له يف معشض املناقشح لتراتيه:
Acholasticism and Politics, True Humanism.
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ُوى هبٍش ظىج ٍٛجُ٣رُؼس جإلٗٓحٕ يف جدلح،ٍٞ
كؼرى جُّٗٔ أو جُ٘ؿىّ ،ويف جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ هبٍش
جُِس ٓحًٌّ ،كحػطربٛح جإلُ ٚجًٌُ ػلٍى جدلحوز،
وأػ ً٣ألوجز جإلٗطحؼ نحُٚس جِذلس ًٔح ٛى جحلحٍ ػ٘ى
ػرحو جُىغٖ.
وًحٕ (ُٓوى) َ٘هً جُ٘حِ ػٖ جدلهحُلس وجدلرحؿٟس،
ودلح ًحٕ أًػٍ يُي ئظلح َوغ ذٓرد جُ٘ٓحء وجألٓىجٍ ،أذحـ
جألٓىجٍ ،وؾؼَ جُ٘ٓحء ًٍٖس ذُ٘هْ ًحٖطٍجًهْ يف جدلحء
وجُ٘حٌ وجٌُأل.
و(ُٓوى) ٛى جًٌُ ظهٍ أَحّ (هرحي) وجُى (آٗىٍٖوجٕ)،
ووػح هرحي ئىل ًٓٛر ،ٚكأؾحذ ٚوأِ٢غ آٗىٍٖوجٕ ػًِ نَُٚ
وجكطٍجت ،ٚكِ٣ر ٚكىؾى ٙكوطِ.ٚ
ئٕ جُؼحمل جُُىّ َؼرى وَ٘حً وجقىجً ٛى جإلٖرحع جدلحوٌ
كهى ٛىف جحلُحز جُىقُى ،وُٛحًَ  ًٙٛجُىَحٗس يف
جدلٛحٗغ وٓؼحَٓ جألحبحظ وأٓحًٖ جُِهى ،وًه٘س ًٙٛ
جُىَحٗس ٌ ْٛؾحٍ جألػٔحٍ وجُؼِٔحء وجُل٘حٗىٕ.
و ٍٛهبً ٙجُٛىٌز ٌوز ئىل جُىغُ٘س ٍٓز أنٍي
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َٓؿِهح جُطحٌَم ،وٖٓ مث كهٍ ٌٗٓس ُإلٗٓحُٗس يف
ضحٌؼلهح جإلٗٓحين جًٌُ ذ٘ط ٖٓ ٚهىمي .و ًٙٛجٍُوز
ضطرِىٌ ،وضأنً ٚىٌهتح جُطحٓس يف أػًِ ٍٓجقَ جُط٣ىٌ
ذلً ٙجحلٟحٌز جدلحوَس يف جُُٗىػُس جُيت  ٍٛذتٍز
٢رُؼُس ُىغُ٘س أوٌوذح جدلحوَس.
وذؼى إٔ ذَؼُى جإلٗٓحٕ ػٖ جُطُِْٓ هلل ،وجُؼرىوَس ُ،ٚ
ػرى (جُ٣ىجؿُص)ْ ،ىجء ًحٕ ًٛج ٢حؿىش جٍُأمسحُُس
كُٔح َٓٔىٗ ٚوؽلوٍجُ٢س ،أو ٢حؿىش جُىٌَطحضىٌَس.
وًِهح وٌَطحضىٌَس ذٍَٗس ضٓطؼرى جُرٍٗ ،وضًٍ أػ٘حههْ،
وضـٛد أٌَجههْ ،وُْظَ جإلٗٓحٕ ػرىجً ُإلٗٓحٕ،
َ٘طوَ ٖٓ ٢حؿىش ئىل ٢حؿىش قىت َٓطؼرى ٗلٓ ٚهلل،
و٘ٛح كوِ٣َ٘ ١ن قٍجً ٌجٖىجً.
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طريقة العلماوية توجب االختالل يف شخصية اإلوسان
يف إدارة وجوده

ِىعىدَخ اإلٔغبْ رزشىً ِٓ أسثؼخ أثؼبد:
الجعذ األول :األِىس ادلشرجـخ ثبٌىعىد اٌـجُؼٍ،
واٌيت ٍ٘ ػجبسح ػٓ األػؼبء اجلغّبُٔخ واٌفُضَىٌىعُخ،
وٌىاصِهب اٌـجُؼُخ ،وبالسرجبؽ ثبحملُؾ اٌـجُؼٍ ،واٌزىٌذ
واٌزٕبعً ،وغَت رٌه.
الجعذ الثبين :األِىس اٌىالؼُخ ادلزؼٍمخ ثبحلُبح
االعزّبػُخ ِضً اٌمبٔىْ وااللزظبد ،واٌغُبعخ ،واٌضمبفخ
دبؼٕب٘ب ادلشرجؾ ثبحلُبح اٌذُٔىَخ ،وعىف ٔشَت ئىل رٌه
يف حبش آخش.
الجعذ الثبلث :األٔشـخ اٌفىشَخ وإٌفغُخ ِضً
اٌزظىساد واٌزخُالد ،واٌمذسح ػًٍ اجلغُُ واٌزؼمً،
واٌفىش واإلداسح وازببر اٌمشاس ،واالخزُبس واٌؼىاؿف.
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الجعذ الشاثع :اٌىالؼُبد ادلزؼٍمخ ثبٌجؾش ػٓ اٌىّبي،
وأمههب اٌذَٓ واألخالق ،وغَت٘ب ِٓ اٌمُُ اٌؼبٌُخ.
الشخصَخ اإلًسبًَخ يف إداسح الجعذ األول (احلَبح
احلَواًَخ):
رذاس اٌىلبئغ ادلزؼٍمخ ثبٌىعىد اٌـجُؼٍ ٌإلٔغبْ
ػٕذِب رزىفش اٌظشوف ادلغبػذحِ ،ضً :اٌىػٍ ،واٌغالِخ،
وعبئش اٌمذساد ،ئال ئرا رذخً ػبًِ عربٌ أػبق
ؽشوزهب ثىاعـخ ئػذاَ أؽذ اٌششائؾ ادلزوىسح.
أوضش أٔشـخ األػؼبء اجلغّبُٔخ ادلغزٕذح ئىل
االؽزُبعبد األطٍُخ يف احلُبح ،واٌيت رزىشس دلشاد ِزؼذدح،
وأهنب لذ رغزغٍت ػٓ االعزفبدح ِٓ اٌشخظُخ ثشىً واع،
ثً رغزفُذ ِٓ شخظُخ اإلٔغبْ ثشىً ال واع ،وٌزا ٔشي
أْ ٘زٖ األػؼبء رمىَ ثىظُفزهب دوْ اٌزفبد ووػٍ.
و٘زٖ األػّبي رظجؼ ػبدح ثغجت اٌزىشاس ،وٌزا
رغًّ ثبألػّبي ادلغزٕذح ئىل اٌؼبدح .وأِب األػّبي اٌيت
َمىَ هبب اإلٔغبْ ٌٍّشح األوىل أو دلشاد لٍٍُخ ،فاهنب
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ربزبط ئىل وػٍ وأزجبٖ ربَُِّت.
وثبخزظبس ،فإٔب ٔشي أْ شخظُخ اإلٔغبْ رذَش ٘زا
اٌجؼذ ِٓ ِىعىدَخ اإلٔغبْ ػًٍ أعبط االؽزُبعبد
اٌـجُؼُخ ،واعزٕبداً ئٌُهب.
الشخصَخ الثبًَخ يف الجعذ الثبين (احلَبح ثبألصول
والقواًني املوضوعَخ):
يف ٘زا اٌجؼذ رشرجؾ اٌشخظُخ اإلٔغبُٔخ حبمبئك
رمشسد دوْ اخزُبس اإلٔغبْ ،وألعً أ٘ذاف احلُبح
االعزّبػُخ ،وَشي اإلٔغبْ ٔفغٗ ٍِضِبً دبشاػبح ٘زٖ
احلمبئك ورلبساهتب ،و٘زٖ احلمبئك ٍ٘ ػجبسح ػٓ
اٌمبٔىْ ،وااللزظبد واٌغُبعخ ،وغَت٘ب .واٌفشق ثُت
ػاللخ اٌشخظُخ ثبٌجؼذ األوي وػاللزهب ثبٌجؼذ اٌضبين أّْ
اٌجؼذ األوي َغٍت ػٍُٗ اٌـبثغ اجلربٌ خبالف اٌضبين،
ورٌه ألْ سلبٌفخ اٌمىأُت االعزّبػُخ أوضش عهىٌخ ِٓ
سلبٌفخ اٌمىأُت اٌيت ربىُ ػًّ األػؼبء اجلغّبُٔخ.
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وّضبي ػًٍ رٌه ،فاْ فزؼ اٌؼُىْ وإٌظش ئىل األِبَ
ػٕذ ادلشٍ أوضش ئٌضاِبً ِٓ ئؿبػخ اٌمىأُت االعزّبػُخ،
وٌزٌه ٔشي األشخبص اٌزَٓ خيبٌفىْ اٌمبٔىْ ػٓ وػٍ
أو اشزجبٖ ،أوضش ِٓ اٌزَٓ َغّؼىْ أػُٕهُ ػٕذ ادلشٍ.
اإلٔغبْ يف اٌجؼذ األوي ديىٕٗ أْ َؼُش وبحلُىأبد،
وٌىٕٗ يف اٌجؼذ اٌضبين َشرفغ ػٓ احلُىأبد دسعخ ،وَأخز
طفخً وػٕىأبً ديُّضٖ ػٕهب.
واإلٔغبْ يف ٘زا اٌجؼذ أَؼبً ديىٕٗ أْ َمجً ِٓ
احلمبئك واٌمىأُت ادلشبس ئٌُهب ِب َإِٓ ٌٗ ؽُبرٗ
اٌذُٔىَخ ،وَذَش ظهشٖ ٌىً اٌمُُ اٌذَُٕخ واألخاللُخ.
و٘زا إٌىع ِٓ احلُبح وؾُبح احلُىأبدٌ ،ىٓ دبغزىَبد
أوضش ػّمبً ورؼمُذاً ،وؽىت خـىسح.
الشخصَخ اإلًسبًَخ يف الجعذ الثبلث:
ٌٍشخظُخ اإلٔغبُٔخ يف ٘زا اٌجؼذ ،ػاللخ حبمبئك
راد عهبد وعـىػ سلزٍفخ ،وأوضش دلخ ،وئِىبْ دخبٌخ
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اٌشخظُخ يف ٘زا اٌجؼذ ِزىفشح أوضش ِٕهب يف اٌجؼذَٓ
ادلزمذُِت.
رىػُؼ رٌه أٔٗ ئرا أساد اإلٔغبْ ربشَه َذٖ ٌزٕبوي
وزبة ِٓ ادلىزجخ ،واٌؼضىس ػًٍ اٌظفؾخ اٌيت َشَذ
ادلـبٌؼخ فُهب .فال حيزبط ئال ئىل ربشَه سعٍٗ،
واالٔزمبي ضلى ادلىزجخ ،وِذ َذٖ ،ورٕبوي اٌىزبة،
وفزؾٗ ،واٌمشاءح فُٗ ،ثُّٕب األٔشـخ اٌفىشَخ ربزبط ئىل
دلخ ربًٍُ ،واعزٕزبط أوضش ِٓ رٌه ثىضَت.
واألٔشـخ اٌذِبغُخ وإٌفغُخ ِٓ لجًُ اإلدسان،
واٌزظىساد ،واٌزخُالد ،واٌزغغُُ ،واالوزشبف،
واٌؼٍُ احلؼىسٌ ،واٌزؼمً ،وزلبعجخ إٌفظ ،واٌفىش
اٌزغشَذٌ ،واإلداسح ،وازببر اٌمشاس ،واالخزُبس،
واألؽبعُظ ادلزٕىػخ (ِضً ئؽغبط اجلّبي ،ئؽغبط
اٌؼظّخ يف اٌىعىد) ،وأٔىاع اٌؼىاؿف.
وِٓ اٌىاػؼ أال واؽذح ِٓ األٔشـخ ادلزوىسح رظبدفُخ،
أو ٔشأد ِٓ اٌفشاؽ ،وثؼذ وعىد٘ب ال رز٘ت ِٓ وعىد
اإلٔغبْ ئال ػًٍ أعبط لبٔىْ.
117

نصوص في العلمانية

----------- ---

و٘زٖ األٔشـخ رٕمغُ ئىل لغُّت ِهُّت:
القسن األول٘ :ى رٌه اٌمغُ اٌزٌ ال حيزبط ئىل
وػٍ وئداسحِ ،ضً رظىس األشُبء اٌيت َىعههب اإلٔغبْ
ألوي ِشح .وِٓ ٘زٖ ادلشب٘ذاد اٌيت ٔىاعههب رٕؼىظ
يف أر٘بٕٔب رظىساد رىعذ أِىاط أو سداد فؼً يف
اٌز٘ٓ ،وّب احلغش اٌزٌ ٍٔمُٗ يف ؽىع ِبء ،وئرا
وبٔذ ٘زٖ ادلشب٘ذاد غَت ِهّخ ال ربٍٍهب اٌشخظُخ
اإلٔغبُٔخ أو ربزفظ هبب يف ِشاوض٘ب اخلبطخ ،ثً رزشن
حببذلب ئىل أْ رضوي دبشوس اٌضِبْ ِٓ أفك اٌز٘ٓ.
وِٓ ٘زا إٌىع وً األؽذاس اٌزُٕ٘خ اٌيت رظهش يف
ؽبالد اٌىػٍ أو ٔظف اٌىػٍ ٌٍؾظبد ،مث رأخز
ؿشَمهب ضلى اٌضواي دوْ أْ رمغ ربذ عٍـخ اٌشخظُخ
ورظشفهب.
القسن الثبين٘ :ى رٌه اٌمغُ ِٓ األٔشـخ اٌيت
رىىْ ِىسداً ٌٍىػٍ وِذَشَخ وعٍـخ اٌشخظُخ
اإلٔغبُٔخ ،ففٍ ٘زا اٌمغُ رشرجؾ اٌشخظُخ حبمبئك
فىق اٌمىأُت اجلغّبُٔخ (اٌفُضَبئُخ واٌفُضَىٌىعُخ).
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وٍ٘ ِٓ لجًُ:
 -1اٌزغغُُ :وادلشاد ِٕٗ اػزجبس إٌفظ ٌٍشٍء ادلؼذوَ
ِىعىداً ،وأفؼً ِىاسد اٌزغغُُ اٌزّضٍُُبد ادلخزٍفخ
ثظىسح ِغشػ أو غَتٖ ،ؽُش َشؼش ادلشب٘ذوْ ثأْ ادلّضٍُت
ُ٘ ػُت اٌىالغ اٌزٌ ديضٍىٔٗ ،ويف ثؼغ األؽُبْ َشرجىْ
أصشاً ػًٍ ٘زا اٌىالغ ،ووّضبيٌ :ى أخز أؽذ األشخبص دوس
(أَِت وجَت)( ،)1وآخشوْ دوس لبرٍُٗ فغىف َشؼش ادلشب٘ذوْ
أّْ أَِتًا وجَتًا ثؼُٕٗ أِبِهُ ،وَغززوشوْ أؽىاٌٗ وِىافمخ
ووأٔٗ أِبِهُ ،ووزٌه ِىالف أػذائٗ سغُ ػٍّهُ اٌُمٍُت
ثأٔٗ ال (أَِت وجَت) أِبِهُ ،وال أػذاءٖ .و٘زٖ ٍ٘ اٌمذسح
اخلبسلخ (ٌألٔب اإلٔغبُٔخ) (اٌشخظُخ).
 -2االوزشبف :اٌظب٘شح اٌيت ال ديىٓ رفغَت٘ب وفك
أٌ ِٓ اٌمىاػذ اٌؼٍُّخ وّب َمىي (وٍىد ثشٔبسد) يف
ِمذِخ اٌـت اٌزغشَيب> :ال ديىٓ ئػـبء أٌ لبػذح أو
ٔظبَ ِؼُت َؼجؾ ػٍُّخ االوزشبف ،ثأْ َمبي ػٕذِب
--------------------------------(( )1أهريريري كريريجري) أحريريذ الشخصريريَبد امليفوريريخ يف الزريريبسٍخ اإلٍريريشاين ،وكريريبى وصٍريريشا
أٍبم القبجبسٍني (املزشجن).
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َشب٘ذ احملمك ظب٘شح ِؼُٕخ عىف َأيت اٌفىش اٌظؾُؼ
أو ادلٕزظ هبزٖ اٌـشَمخ اٌفالُٔخ ،ثً فمؾ ػٕذِب رأيت
اٌفىشح ورظهش ديىٓ اٌمىي ثىُفُخ رىعُههب واالعزفبدح
ِٕهب ،وال جيىص ألٌ زلمك أْ َٕؾشف ػٓ اٌمىاػذ
ادلٕـمُخ ِٕهب ،ادلمشسح ٌالعزٕزبط ،وٌىٓ ػٍخ ظهىس ٘زٖ
اٌفىشح أو رٍه َجمً أِشاً غَت ِؼٍىَ .وَجمً أِشاً
شخظُبً خبطبً ،و٘ى ِٕشأ االوزشبف وإٌجىؽ ألٌ
شخض<(.)1
أوضش اٌؼٍّبء َؼزشفىْ ثٕىع ِٓ اٌشهىد يف االوزشبف.
 -3اٌؼٍُ احلؼىسٌ (اإلؽغبط ثبٌزاد واٌىػٍ هبب):
٘زا األِش حيظً ٌىً ئٔغبْ ػٕذٖ اٌمذسح ػًٍ ئدسان
رارٗ ،يف ٘زٖ اٌظب٘شح اخلبسلخ احملَتح ادلذسن ػُت
ادلذسن ،ورارٗ اٌيت ٍ٘ ػجبسح ػٓ (األٔب) أو اٌشخظُخ،
واحلبي أٔٗ ٌى دلمٕب يف ٘زٖ اٌظب٘شح ٌىعذٔب٘ب شجُهخ
ثبٌزٕبلغ ،ورٌه ألْ (األٔب) ثذوْ أْ رٕمغُ ئىل
لغُّت ِذسِن وِذسَن .رذسِن ورذسَن ،ورٌه وّب َمىي
---------------------------------

( )1فلَسني شبلَ ،شٌبخذ سوشيفبى علوم (هزذلوسءى) ،ص.22

120

نصوص في العلمانية

----------- ---

اٌشُخ زلّىد اٌشجغزشٌ٘> :زا األِش أشجٗ ِب َىىْ
ثأْ َشي اإلٔغبْ ٔفغٗ ثؼُٕخ ثذوْ اٌؼُت ...اٌؼذَ
ِشآح ،واٌؼبمل طىسح ،واإلٔغبْ وؼُت ذلزا اٌؼبمل خيزفٍ
فُٗ اٌشخض .أٔذ ػُت اٌؼبمل ،و٘ى ٔىس ٘زٖ اٌؼُت،
وثبٌؼُت ثذد األشُبء وظهشد<.
 -4اٌزؼمً٘ :ى اٌفىش ػًٍ ػىء أطىي ولىأُت
صبثزخ ألعً اٌىطىي ِٓ اٌىٍُبد اجملشدح وادلٕزضػخ ئىل
اٌزـجُك ػًٍ ادلىاسد واألفشاد.
 -5االخزُبس٘ :زٖ اٌظب٘شح ِٓ أػظُ األٔشـخ اٌيت
رمىَ هبب اٌشخظُخ إلداسح شإوْ راهتب ،ؽىت أهنب رمغ
فىق ادلؼمىالد اٌيت رىاصهنب ،ورمبَظ ثُٕهب ،وٌزا فاهنب
سببسط ٘زٖ اٌؼٍُّخ حببٌخ ِٓ اإلششاف واٌفؼبٌُخ ،فىق
اٌفؼبٌُبد واألٔشـخ اٌـجُؼُخ يف اٌجؼذ اجلغّبين.
 -6لؼبوح اٌشخظُخ ؽىي راهتب :وً ِٓ ديٍه
دِبغبً ِؼزذالً ،ؤفغبً وزٌه ،ديىٕٗ أْ َذسط أعضاء
ثذٔٗ ،وَشعؼ أؽذ٘ب ػًٍ اِخشِ ،ضً اٌُذَٓ واٌشعٍُت
واٌىعٗ واٌشأط ،ووزٌه َغزـُغ اإلٔغبْ أْ حيىُ ػًٍ
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ئؽغبعبرٗ وػىاؿفٗ وأٔشـزٗ اٌىعذأُخ ،وسدّاد فؼٍٗ
ذببٖ اٌٍزائز واِالَ ،وئسادرٗ واخزُبسٖ ،وازببرٖ ٌمشاسٖ،
وغَت رٌه ،فّضالً َزغبءي ً٘ :أؽبعُغٍ عبدلخ؟ ً٘
فىشٌ وػمٍٍ َؼّالْ ثظىسح ؿجُؼُخ؟ ً٘ أٔشـيت
اٌىعذأُخ ذبشٌ وفك اٌمىأُت اٌـجُؼُخ؟ و٘ىزاً٘ ..
رؼًّ لىاٌ وؿبلبيت ثشىً ِٕغغُ؟ و٘زا احملمك
وادلزفؾض ٘ى اٌشخظُخ اإلٔغبُٔخ.
وئرا عبء ثؼغ األشخبص ولبٌىا ديىٓ أْ َغزٕذ
٘زا اٌؼًّ ئىل ؿبلخ ِٓ ؿبلبد اٌذِبؽ اجملهىٌخ ،وٌُظ
دٌُالً ػًٍ ذبشد اٌشخظُخ (األٔب) ،فُمبي ذلُ٘ :زا
االؽزّبي اٌزٌ روشسبىٖ َظؼ ٌى مل َىٓ اإلٔغبْ خيؼغ
مجُغ أعضائٗ وؿبلبرٗ ٌٍّؾبوّخ وادلىاصٔخ ،واٌىالغ
خالف رٌه ،فإٔب ٔشي أْ اإلٔغبْ خيؼغ وً ؿبلبرٗ
ولىاٖ ٌٍّمبَغخ واٌزفزُش ،وحيىُ ػٍُهب.
وٌى فشػٕب طؾخ ٘زا االؽزّبي فإٔب يف ؽبٌخ اٌشه
يف طؾخ احلىُ اٌزٌ ٔزىطً ئٌُٗٔ ،ؼُذ ادلىاصٔخ ثُت
٘زٖ اٌـبلخ احلبوّخ ،وثُت عبئش لىأب واعزؼذادارٕب،
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ويف ٘زٖ احلبٌخ عىف ٔىاعٗ اٌغإاي اٌزبيل٘ ِٓ :ى ٘زا
احلىُ اجلذَذ يف ادلىاصٔخ اٌضبُٔخ؟ وِب ٘ى؟ أٌ شٍء
فشػزّىٖ الثذ أْ َىىْ فىق وً ٘زٖ اٌمىي واٌـبلبد
و٘ى ِب ٔذػُٗ .أٌ اٌشخظُخ (األٔب اجملشدح).
٘زا أؽذ األدٌخ اٌيت رغبق إلصجبد ذبشد اٌشخظُخ
(األٔب اإلٔغبين) ،وسدبب أوطٍهب اٌجؼغ ئىل عزُت دٌُالً.
وئرا ذببٍٕ٘ب ٘زا إٌىع ِٓ األٔشـخ ،ولٍٕب ثؼذَ
وعىد أٌ ٔشبؽ ذبشَيب وخبسط ؽذود اٌـجُؼخٌٕ ،فزؼ
اٌـشَك ثزٌه ٌـ (فظً اٌذَٓ ػٓ اٌغُبعخ) يف ؽُبح
اإلٔغبْ ،ؤىىْ لذ ذببٍٕ٘ب ِشع اٌمشْ اٌؼششَٓ،
و٘ى (اٌغشثخ ػٓ اٌزاد) .وؽبطً ٘زا اٌجؾش ٘ى أْ
ؽزف اٌذَٓ ِٓ ؽُبح اإلٔغبْ َإدٌ ئىل رشن اٌشخظُخ
اإلٔغبُٔخ ربذ سمحخ احلىادس اجلضئُخ ادلزغَتح ثشىً
دائُ ،ؤفُٕب وً صجبد َأرُهب ِٓ ِب وساء اٌـجُؼخ.
 -7ئششاف (األٔب) ػًٍ ػبمل اٌىعىد :ال شه يف أْ
أفشاد اٌجشش اٌىاػُت ،حيظٍىْ ثىاعـخ ربظًُ ادلؼبسف
اٌشالُخ ػًٍ ٔىع ِٓ اٌشهىد ،حبُش َشؼشوْ ثبٌؼبمل يف
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رواهتُ ػًٍ ضلى اٌؼٍُ احلؼىسٌ ؽىت َشؼشوْ ثىعىدٖ
وغضء ِٓ ٘زا اٌؼبمل ،وأوي ادلفىشَٓ اٌزَٓ اعزفبدوا ِٓ
٘زا األِش دٌُالً ػًٍ ذبشد اٌشخظُخ ٘ى ٔبطش خغشو
لجبدَبين.
 -8اٌشخظُخ اإلٔغبُٔخِ :ؼبفبً ئىل ِب سبٍىٗ ِٓ
ػظّخ واعزؼذاد ،فاهنب رزظف ثظفخ اٌضجبد واالعزّشاسَخ،
فّضالً ٌى أْ شخظبً لزً ئٔغبٔبً فغىف َجمً لبرالً ،وٌٓ
رغزـُغ وً زلبوُ اٌذُٔب أْ رربئٗ ؽىت ٌى ِؼً ػٍُٗ ِبئخ
عٕخ فبساً ِٓ اٌؼمبة٘ .زا سغُ أْ أثؼبدٖ اجلغّبُٔخ لذ
رغَتد ػذح ِشاد.
َمىي اٌشبػش:
ِغ وً ٔفظ رزغذد اٌذُٔب ِٓ ؽىٌٕب
دوْ أْ ٔـٍّغ ػًٍ ٘زا اٌزغذد يف اٌجؾش ِٓ اٌجمبء
فبٌؼّش َشجٗ عبلُخ رزغذد ثبعزّشاس
ثُّٕب رجذو واؽذح ِغزّشح يف اجلغذ
أٌ إٔٔب صلذ اإلٔغبْ ديًُ ئىل اٌزّغه ثبألطىي
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اٌضبثزخ سغُ غشلٗ يف حبش ِٓ اٌزغذد واٌزغَت يف وً
األِىس ادلشرجـخ ثٗ.
وَمىي اٌشبػش اِخش:
ِؼذ لشوْ و٘زا اٌمشْ عذَذ
واٌمّش ٘ى ٔفغٗ ثُّٕب ادلبء َزغَت ثبعزّشاس
اٌؼذي ٘ى رٌه اٌؼذي واٌفؼً ٘ى ٔفغٗ
وٌىٓ رجذٌذ اٌمشوْ واألُِ
رجذٌذ لشوْ وساء لشوْ أَهب اذلّبَ
و٘زٖ ادلؼبين ػًٍ ثمبئهب ورٌه اٌذواَ
رجذي ِبء احلىع دلشاد ػذَذح
وطىسح اٌمّش واٌىىاوت فُٗ واؽذح
ئرْ ٌُظ ثٕبؤٖ ػًٍ رٌه ادلبء اٌغُبي
ثً ػًٍ أوط ألـبس اٌغّبواد
ئرْ ،ؽظش اٌشخظُخ وأٔشـزهب ثزٍه األِىس
ادلزغَتح َغبوٌ فٕبء٘ب وصواذلب.
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الشخصَخ اإلًسبًَخ يف الجعذ الشاثع( :احلَبح
املعقولخ)
رمذَ أْ أُ٘ ؽمبئك اٌجؼذ اٌشاثغ ِٓ أثؼبد اٌشخظُخ
اإلٔغبُٔخ ٍ٘ األخالق واٌذَٓ ،ووبْ ديىٓ روش ٘برُت
احلمُمزُت يف اٌجؼذ اٌضبٌش ئال أٔٗ ألعً اسرجبؿهّب
ادلجبشش دبب وساء اٌـجُؼخ ،ووىهنّب ِٓ أُ٘ اخلظبئض
اٌزغشَذَخ ٌٍشخظُخ اإلٔغبُٔخ روشٔبمهب يف ثؼذ
ِغزمً ،ويف اٌجذاَخ ٔشَت ئىل ثؼغ طفبد األخالق
ػٕذ ادلفىشَٓ يف اٌششق واٌغشة يف اٌمشوْ واٌؼظىس
ادلخزٍفخ:
 -1األخالق رفزؼ احلمُمخ يف سوػ اإلٔغبْ.
 -2األخالق ِظهش احلُبح اإلٔغبُٔخ واٌىعذاْ
اٌغبمل ،وأِب اٌىعذاْ فهى ثىطٍخ عفُٕخ اٌىعىد
اإلٔغبين يف حبش يف اٌىعىد.
 -3األخالق رفغش احلُبح ادلؼمىٌخ ٌإلٔغبْ.
 -4األخالق وعٍُخ أزظبس اإلٔغبْ ػًٍ اٌظفبد
احلُىأُخ.
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 -5ال ديىٓ أْ َُغبوي االثزهبط واٌغشوس احلبطً يف
ٔفىط إٌبط األخاللُُت ثأٌ عشوس أو اثزهبط آخش.
 -6اإلداسح واٌمشاس اٌزٌ َُزخز ػًٍ أعبط أخاللٍ
ال َزجؼٗ ٔذَ.
 -7اإلؽغبط ثبٌزىٍُف ادلجزٍت ػًٍ دوافغ أخاللُخ
َىٌذ يف إٌفظ أششف األؽبعُظ واٌؼىاؿف.
 -8ال رغزؾك أٌ أِخ يف وزبة اٌزبسَخ اٌىجَت
ادلـبٌؼخ ،ئرا مل رىٓ ِزؾٍُخ ثبٌفؼبئً األخاللُخ.
 -9ئرا ؽزفٕب األخالق واٌمُُ ِٓ ؽُبح اإلٔغبْ
مسً ٔفغٗ
فغىف ٔىاعٗ ِىعىداً خـشاً وِؼمذاً َّ
ثبإلٔغبْ.
دبالؽظخ ٘زٖ اٌؼجبساد ادلزمذِخ ؽىي األخالق صلذ
أّْ ؽزفهب ِٓ احلُبح َغبوٌ االعزغٕبء ػٓ اٌشخظُخ أو
ئػذاِهب ،وٍ٘ اٌيت سبُض اإلٔغبْ ػٓ احلُىاْ .وال
شه أَؼبً يف أْ ؽزف اٌذَٓ ِٓ احلُبح ال َجمٍ زلالً
ٌٍشخظُخ اإلٔغبُٔخ ،وال األخالق ادلىىٔخ ذلب.
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ؽزف اٌذَٓ ِٓ احلُبح ػًٍ أعبط اٌؼٍّٕخ َإدٌ
ئىل ذبضئخ وؽذح (احلُبح ادلؼمىٌخ) ،وذبضئخ (وؽذح
اٌشخظُخ) ،فغؼً أ٘ذاف اٌجششَخ ِٕؾظشح ثأِىس
صائٍخ دُٔىَخ ،وؽزف اٌذَٓ ِٓ ثُت ٘زٖ األ٘ذاف ،أشجٗ
ِب َىىْ ثأْ ٔىزفٍ دبشب٘ذح احملغىعبد وئدخبذلب ئىل
اٌذِبؽ دوْ زلبوٌخ االعزٕزبط وأزضاع اٌمبػذح واٌمىأُت
ِٕهب .فاْ اٌؼمً ئرا مل َزذخًَ ،غزؾًُ ػًٍ اإلٔغبْ
أزضاع أٌ لبٔىْ أو اوزشبفٗ ِٓ ػبمل اٌىعىد.
ووزٌه ئرا ؽزف اٌذَٓ ِٓ احلُبح ،فاْ اإلٔغبْ
َفمذ لذسرٗ ػًٍ ئػـبء أٌ لبٔىْ ٌٍؾُبح اذلبدفخ.
احلُبح ادلؼمىٌخ اٌيت ثذأد أطىذلب يف اٌؼبمل األػًٍ
َغزؾًُ أْ زبزُ يف اٌؼبمل األعفً أو رزغضأ حبُش
َىىْ أؽذ أعضائهب يف ٘زٖ اٌذُٔب ،وربذ رظشف
اإلٔغبَْ ،زظشف فُٗ ػًٍ أعبط اذلىي وادلُىي
واٌشغجبد ،وعضؤ٘ب اِخش ثؼٕىٔخ عضءٍ أخشوٌ َإِٕٗ
ثىاعـخ رلّىػخ ِٓ األروبس واألدػُخ.

128

نصوص في العلمانية

----------- ---

وموذج مه آثار وأضرار العلماوية

الثذ  -أوالً  ِٓ -ئشبسح ثؼٕىاْ ِمذِخ سلزظشح ؽىي
اإلفشاؽ واٌزفشَؾ اٌزٌ ِأل ربسَخ اإلٔغبُٔخ ،ؤزوش
ثأٔٗ لً ِب فهُ اإلٔغبْ ِؼٌت اإلفشاؽ واٌزفشَؾ ػرب
اٌزبسَخ ،أو ؽبوي اعزٕبثٗ فُّب ٌى فهّٗ.
وأػزمذ ثأْ أوضش ؽبالد اإلفشاؽ واٌزفشَؾ اٌيت
اسرىجهب اإلٔغبْ ػشساً ٘ى ِب اسرىجٗ يف رلبي ِؼشفزٗ
ٌزارٗ .و٘زا االضلشاف أصش ػًٍ إٌىاؽٍ األخشي ِٓ
ؽُبرٗ ،وٌزا ال ثذ ِٓ االػزشاف ثأْ عزوس ٘زا
االضلشاف ِزأطٍخ يف داخً اإلٔغبْ ،و٘زٖ االضلشافبد
أصشد ػًٍ اإلٔغبْ وؽشِزٗ ِٓ احلُبح (احلُبح ادلؼمىٌخ)
يف اٌذُٔب واِخشح ،ؤشَت ئىل منبرط ذلزٖ االضلشافبد:
 -1يف ثؼغ األؽُبْ لذ َجزًٍ اإلٔغبْ ثبٌزـشف
يف فهّٗ ورمُُّٗ ٌٕفغٗ ،فُؼزرب ٔفغٗ صَٕخ ػبمل
اٌىعىد ،وأؽُبٔبً َجزًٍ ثبٌزفشَؾ ،فًُتي ٔفغٗ ئىل
دسعخ ؽُىاْ ِفزشط.
129

نصوص في العلمانية

----------- ---

 -2فُّب ِؼً وبٔذ اٌؼجىدَخ أعبعبً ٌٍؾُبح
اإلٔغبُٔخ يف مجُغ اجملبالد ،ويف ٘زٖ األَبَ ؽٍذ
احلشَخ زلً اٌؼجىدَخ ،ئال أْ ادلشاد غبٌجبً ِٓ احلشَخ
ػٕذ ئٔغبْ اٌُىَ ٘ى االضلالي واٌزَّفٍُّذ ِٓ وً اٌمىأُت
واٌمُىد األخاللُخ.
وِٓ اٌجذَهٍ أْ ٘زا اإلفشاؽ أرً ٔزُغخ ٌزٌه
اٌزفشَؾ أو ثبٌؼىظ.
 -3فُّب ِؼً وبْ ٕ٘بن رضِذ يف االٌزضاَ ثبٌذَٓ
وأؽىبِٗ يف وضَت ِٓ اجملزّؼبد ئىل دسعخ أْ ِغبؽخ
اٌزفىَت احلش وبٔذ ػُمخ عذاً .صلذ اٌُىَ يف وضَت
اجملزّؼبد امشئضاص ِٓ مسبع ثؼغ ادلظـٍؾبد اٌذَُٕخ.
 -4ػٍُ إٌفظ وبْ ثبألِظ سأعبً ثال عغذاً ،واٌُىَ
أطجؼ عغذاً ثال سأط .أٌ ئْ اٌؼٍىَ وِؼبسف اإلٔغبْ
ؽىي إٌفظ ػجبسح ػٓ رلّىػخ ِٓ ادلفبُُ٘ اٌزخٍُُخ
واٌزغشَذَخ ،واٌُىَ رجؾش رلّىػخ ِٓ اٌمىاػذ واألطىي
اٌجُىٌىعُخ واٌفُضَىٌىعُخ واٌغٍىوُخ ادلؼٍىٌخ ٌؼًٍ زلذدح،
وال َجؾش أطالً يف ٘زٖ اٌؼًٍ .و٘ىزا فاْ ػٍُ إٌفظ
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يف ٘زٖ األَبَ َجؾش وً ادلغبئً ِب ػذا راد إٌفظ
اإلٔغبُٔخ (األٔب) ،و(ؽمُمخ اٌشخظُخ) ،وغَت رٌه.
 -5يف ثؼغ األؽُبْ َمىٌىْ ئْ االلزظبد ال أمهُخ
ٌٗ يف ؽُبح اإلٔغبْ ،وأؽُبٔبً َؼزربوْ االلزظبد أعبعبً
ٌىً ِظب٘ش احلُبح.
و٘ىزا فاْ طفؾبد اٌزبسَخ اٌجششٌ ٍُِئخ ثبإلفشاؽ
واٌزفشَؾ ،وثغجت اسرجبؽ أثؼبد احلُبح اإلٔغبُٔخ
ثجؼؼهب اٌجؼغ ،فمذ أدي ٘زا اإلفشاؽ ورٌه اٌزفشَؾ
ئىل اإلخالي ثغبئش األثؼبد .ئال أٔٗ وبْ ذلب أشذ األػشاس
واخلغبئش يف ِىسدَٓ:
ادلىسد األوي :اإلفشاؽ واٌزفشَؾ يف ِؼشفخ ورمُُُ
(إٌفظ) و(اٌشوػ) و(األٔب) و(اٌشخظُخ) اإلٔغبُٔخ.
ادلىسد اٌضبين :اإلفشاؽ واٌزفشَؾ ؽىي ِؼشفخ اٌذَٓ
ورمُُّٗ ،اٌزٌ ديىٓ أْ َىىْ أعبعبً ٌالخزالي يف
ِؼشفخ ؽمُمخ وسلزظبد وً اٌمُُ اإلٔغبُٔخ.
واِْ ،ثؼذ ٘زٖ ادلمذِخ ٔجذأ ثجُبْ خظبئض ؽزف
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اٌذَٓ ِٓ احلُبح وأػشاسٖ ،ؤجؾش يف ادلىسد اٌضبين اٌزٌ ال
َمً أمهُخ ػٓ اإلفشاؽ واٌزفشَؾ يف ادلىسد األوي.
ال أدسٌ ً٘ أزجٗ اٌؼٍّبء وادلفىشوْ اٌؼٍُّىْ
واالعزّبػُىْ واٌذَُٕىْ وغَتُ٘ ،ئىل اٌفبعؼخ اٌيت ؽٍذ
ثبإلٔغبُٔخ يف اٌمشْ اٌشاثغ ػشش واخلبِظ ػشش ،ثؼذ
ؽزف اٌذَٓ ِٓ ؽُبح اإلٔغبْ ،وثؼذ دخىي فىشح اٌؼٍّبُٔخ
ئىل األر٘بْ؟ ٘زٖ اٌفبعؼخ اٌيت ٔشأد ػٓ ؽزف األطىي
واٌمُُ اٌؼٍُب ،وأدد ئىل غشثخ اإلٔغبْ ػٓ اهلل واٌؼبمل
وأثٕبء ٔىػٗ ،وثبٌزبيل ئىل االغزشاة ػٓ اٌزاد.
ثعض األصول اليت اخزلذ أو صالذ ثعذ ُزٍ الواقعخ(:)1
 -1روضَح ورفسري حقَقخ وجزوس اجلوبل
احملسوس واملعقول :ورٌه ألْ اٌذَٓ وؽذٖ٘ ،ى اٌزٌ
َؼزرب أْ اٌمـت اٌؼٍُت ٌٍغّبيِ ،ظهش ِٓ ِظب٘ش اجلّبي
--------------------------------( )1وهشادًريب هريريي اخريريزالل ُريزٍ األصريريول أو صواهلريريب أًٌريب ًواجريريَ يف ا زوعريريبد
املعبص ريريشح ح ريريذٍثب ع ريريي ك ريريثري ه ريريي الق ريريَن إ أًٌ ريريب ً ريريشى و ًس ريريوع أً
رفسري هعقول هلب حبَث ٍقٌع املخبطت.
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اإلذلٍ ،واٌمـت اٌزايت اٌذاخٍٍ ٌٗ ٘ى االشزُبق اإلٔغبين
ٌزٍمُٗ ،عىاء وبْ ٘زا اجلّبي فُضَبئُبً ،وجبلخ ِٓ اٌىسد ،أو
شالالً ،أو خـبً مجُالً ،أو طىربً مجُالً ،أو مسبء مجٍُخ ،أو
لّشاً وزٌه .أو وبْ ِؼٕىَبً وبٌؼىاؿف اٌشالُخ ،واٌؼفى،
وؽت اخلَت ،أو ئؽغبط اٌزغبوٌ ثُت إٌبط.
اإلٔغبْ اٌزٌ َزظف هبزٖ اٌظفبدَ ،زظف
جبّبالد ػمٍُخ ثبؿُٕخ َُغش هبب أوضش شلب َغش ثبجلّبي
اخلبسعٍ .وال رىعذ ٔظشَخ ِمجىٌخ ِٓ اٌؼٍّبء ٌزفغَت
اجلّبي غَت ِب روشٔب .وِٓ اٌىاػؼ أٔٗ حبزف اٌذَٓ،
اٌزٌ أعبعٗ االػزمبد ثبهلل ال َجمً أٌ رفغَت ٌٍغّبي.
 -2العذالخ مبعٌبُب احلقَقٌ :رؼٍّىْ أْ اٌؼذاٌخ
ذلب ِؼبْ سلزٍفخ ،وِظبدَك ِزٕىػخ ،ورٌه ألْ اٌؼذاٌخ
اإلذلُخ رؼٍت فؼً أو لىي اهلل رؼبىل ادلغزٕذ ئىل ؽىّزٗ
اٌجبٌغخ ،وغٕبٖ اٌزايت .واٌؼذاٌخ دبؼٕب٘ب اٌمبٔىين رذي
ػًٍ اٌزـبثك ثُت اٌفؼً أو اٌمىي ،وثُت اٌمبٔىْ ادلمشس.
واٌؼذاٌخ دبؼٕب٘ب األخاللٍ ػجبسح ػٓ احلشوخ ػًٍ
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أعبط اٌىعذاْ احلبوُ ثٍضوَ ارجبع اخلَت ،واعزٕبة اٌشش
واٌشرائً ،ثذوْ رىلغ أعش أو فشاس ِٓ ػمىثخ ،واٌؼذاٌخ
دبؼٕب٘ب اٌفٍغفٍ ػجبسح ػٓ ادلشُئخ اٌؼبٌُخ اٌيت رزغًٍ
يف ٔظبَ اٌؼبمل.
سغُ أْ اٌؼذاٌخ دبؼٕب٘ب األخاللٍ  -ئرا ربممذ
ألعً ئسػبء اٌىعذاْ فمؾ  -طفخ ِمجىٌخ ِٓ احلىّبء
اٌىجبس يف اٌششق واٌغشة ،وَؼزربوهنب واؽذح ِٓ دالئً
رىبًِ اإلٔغبْ .وٌىٓ ػٕذِب ضلًٍ اٌىعذأبد اٌؼبدَخ
ٔفهُ اٌٍزح اٌيت ضلظً ػٍُهب ػٕذ ئعشاء اٌؼذاٌخ ،ورٌه
أْ اٌٍزح ؽىت ٌى وبٔذ ِب فىق اٌـجُؼخ ئال أْ فُهب شُئبً
ِٓ األٔبُٔخ ،وٌزا رىىْ ػبئمبً ٌىضَت ِٓ إٌبط ػٓ
اٌزىبًِ٘ ِٓ .زا اٌجُبْ َزؼؼ أْ اٌؼذاٌخ ذلب عزوس يف
اٌىعذاْ اإلٔغبين اٌؼبدٌ اٌزٌ ٌجؼغ أٔشـزٗ عٕجخ
ئذلُخ فىق اٌٍزائز واِالَ.
 -3حشٍخ الشخصَخ إىل دسجخ عبلَخ هي ا خزَبس:
ِب رمزؼُٗ اإلدساوبد وادلُىي ٌٍؾُبح اٌـجُؼُخ٘ ،ى أْ
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رظبْ اٌزاد ،ورإِٓ ػىاًِ عٍت اٌٍزح ودفغ األمل.
و٘زٖ اٌزاد اٌـجُؼُخ ال رؼشف عىي األٔبُٔخ ،وئشجبع
ادلُىي اٌـجُؼُخ ،وئرا مل َزشق اإلٔغبْ ػٓ ٘زا ادلغزىي
دسعخ ٌٓ َغزـُغ رُّٕخ اعزؼذادارٗ ،وذببوص ٘زٖ اٌزاد
اٌـجُؼُخ ،سغُ ؽُبصرٗ ألمجً ظب٘ش.
وِٓ ٕ٘ب فاْ وً األدَبْ اإلذلُخ رإوذ ػًٍ االٔزمبي
ِٓ اٌزاد اٌـجُؼُخ ئىل (األٔب اٌؼبٌُخ).
فمذ وسد يف والَ أَِت ادلإُِٕت (ع)> :عجبد اهلل إى
ِهي أحت عجبد اهلل إلََ عجذا أعبًَ اهلل علي ًفسَ<(.)1
ولذ وسد يف والَ اهلل عجؾبٔٗ ،أْ اإلٔغبْ ئرا مل َنب
أٔبٖ اٌؼبٌُخ فأٗ عىف َىىْ أوضش ؽمبسح ِٓ احلُىأبد
{لَيفُنِ ُقلُوةٌ َّ ٍَفْقَيفُوىَ ثِيفَب وَلَيفُنِ أَعِ َُيٌ َّ ٍُجِصِشُوىَ
ألًِعَبمِ ثَلْ ُُنِ
ثِيفَب وَلَيفُنِ آرَاىٌ َّ ٍَسِوَعُوىَ ثِيفَب أُوِلَريئِكَ كَب َ
أَضَلُّ أُوِلَريئِكَ ُُنُ الْغَب ِفلُوىَ}(.)2
--------------------------------( )1هنج الجالغخ ،خطجخ.78 :
( )2األعشاف.181 :
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أُن عواهل ا ًزقبل:
أُ٘ ػىاًِ االٔزمبي ِٓ (اٌزاد اٌـجُؼخ) ئىل (األٔب
اٌؼبٌُخ اإلٔغبُٔخ) ٘ى االعزمشاس يف دائشح عبرثُخ اٌىّبي
ادلـٍك اٌزٌ ٘ى اهلل عجؾبٔٗ ورؼبىل.
ورٌه ألْ وً اِزُبص يف ٘زٖ اٌذُٔب ألً ِٓ (األٔب
اٌؼبٌُخ) ،وال َغزؾك أْ َىىْ ٘ذفبً .وأوػؼ دًٌُ ػًٍ
٘زا ادلذػً أْ اإلٔغبْ ػٕذِب َٕظش وَذلك يف أٌ
اِزُبص حيظً ػٍُٗ ِٓ ِٕظت أو شهشح أو ٍِه أو ػٍُ
أو فٓ ،وَمبسهنب ثؼظّخ (األٔب اٌؼبٌُخ) ،ورُّٕخ
اعزؼذاداهتب عىف َشي أهنب ال رغبوٌ شُئبً يف ِمبثٍهب.
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ض ٍ٧ ٖٜجٛو٠ٜحُ٣س يف ٟىجؾهس جُٓ٤٘ٛسٟ :و٤ح٧ح،
٣شأهتح ،ضـىٌجهتح يف ٟٓطىي ج٤ٛلٍَس ويف ٟٓطىي
جٛطـرُْ.
وٓى ٌأَ٤ح أهنح ٟشٜ٘س أوٌوذُس – ُٗٓ٤س زلؼسُٔ ،ى
وٛىش يف أوٌوذح ٣طُؿس ٜٛطوحٌع ج٣ ًٌٛشأ ذني جٛىوٛس
وذني جُٓ٤٘ٛس ذٓرد ُهٟ ٞوني دلِهىُٟٓ ٝكٍ أنًش
ذ ٦جُٓ٤٘ٛس ،وٟحٌْص ه ًٜأْحْ ٦جٜٓٛـس جُٓٛحُْس،
و٣طُؿس ٜٛطوحٌع ذني ججملط٠ن وجُٓ٤٘ٛس ذٓرد أ٥ً٧ ١
حتحِٛص ٟن ٣لح ٝجؾط٠حهٍ (جٔٓـحم) ،وؿرٔس قحٗ٠س
(ج٤ٛرٗء) ،وجْط ٍ٠قِٜهح ٟن ج٤ٛلح ٝوؿرٔط ٦هًٌٞ ًٜ
ضوحٌػهح جدلٓط ٍ٠وجدلطُجَى ٟن ٟرىأ جٛوىجٛس جٛوح ،ٝوٟن
ٟظححل ججل٠ح٧ري ،و٣طُؿس ٜٛطوحٌع ذني قٍٗس جٛوٜٞ
جٛظحهىز وذني جُٓ٤٘ٛس ذٓرد متٓ٘هح ذ٤لٍَحش يف
ضِٓري جٛـرُوس وجٛطحٌَم جهطربهتح هنحتُس وٟزنَّٛس.
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و٘٧ذذًج ٣ذذٍي أ ١جٛو٠ٜحُ٣ذذس كذذحٍ٧ز أوٌوذُذذس زلؼذذس ،ئ١
 ٢ٟقُع ٟىؿ٤هح ،أو  ٢ٟقُع وْـهح جٛرشٌٍ وجحلؼحٌٌ،
أو ٟذذ ٢قُذذع جدلوـُذذحش جُٓٛحْذذُس وجٖؾط٠حهُذذس وجٍَِ٘ٛذذس
وجٛىَُ٤ذ ذذس جٛذ ذ أوش ئُٛهذ ذذح ،وٟذ ذذ٤٧ ٢ذ ذذح َطؼذ ذذف أهنذ ذذح ُٓٛذ ذذص
ٟشذٜ٘س ئْذُٟٗس ٖ هٜذً ٟٓذطىي جٛذىَ ٢وٖ هٜذً ٟٓذذطىي
جُٓٛحْذ ذذس ،وٖ هٜذ ذذً ٟٓذ ذذطىي ججملط٠ذ ذذن ،وٖ هٜذ ذذً ٟٓذ ذذطىي
جحلؼ ذ ذ ذذحٌز .و َ ذ ذ ذذس ي ٛذ ذ ذذٖ أ ٤٣ذ ذ ذذح ٖ  ٓ٣ذ ذ ذذطـُن جحل ذ ذ ذذىَع ه ذ ذ ذذ٢
جٛو٠ٜح ُ٣ذ ذذس ونػه ذ ذذح ذ ذ ذذىو ١جحل ذ ذذىَع ه ذ ذذ ٢أوٌوذ ذ ذذح :رلط٠و ذ ذذح
وُْحْذ ذذس وغٔحُذ ذذس ووَ ٤ذ ذذح ،وذذ ذذىو ١جحل ذ ذذىَع هذ ذذ ٢ج ُٓ٤٘ٛذ ذذس
ْذ ذ ذ ذذٜـس ُْحْذ ذ ذ ذذُس وغٔحُُذ ذ ذ ذذس ووَُ٤ذ ذ ذ ذذس وجؾط٠حهُذ ذ ذ ذذس .ذُ٠٤ذ ذ ذ ذذح
ٓ٣ذ ذذطـُن أ٣ ١طك ذ ذذىظ – ٗ ٠ذ ذذح ُو ٤ٜذ ذذح ُُ٠ذ ذذح ْ ذ ذذرْ  ٟذ ذذ ٧ ٢ذ ذذًج
جٛركذ ذ ذذع – هذ ذ ذذ ٢جٛو٠ٜحُ٣ذ ذ ذذس وو ١أَ ١ذ ذ ذذٍو ْٕٛذ ذ ذذٗ - ٝوَ٤ذ ذ ذذح
وقؼحٌز  -أٌ يٍٗ ه ًٜجٔؿّٗ ،ذ ٚئ ١ئٓكذح ٝجْٔذٗٝ
يف جحلذذىَع هذذ ٢جٛو٠ٜحُ٣ذذس َِٓذذى جٛركذذع ،وؼلذذٍؼ ذذذ ٦هذذ٢
جٛوُ٠ٜس وجدل٤هؿُس ٖ ١ْ ،هٗٓس  ْٕٝٗٛذًُُ٘ ،ٖٛى١
قذذىَػح هذذٟ ٢ىػذذىم غذذىَى جٌٍٛذذذس هذذ ٢جٛو٠ٜحُ٣ذذس يف نذذع
سلظض ذلح.
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ٔٛى وٛىش جٛو٠ٜحُ٣س  ٢ٟنٗ ٙجٛظٍجم ذني جُٓ٤٘ٛس
وذني هحدلهحُ ،ه ٚضطىٍُ  ٥ً٧جدلوـُحش يف وجنٚ
جْٔٗ ٝوهحدلٛ ٦طربٌ ه٤٠ٜس جٛىوٛس يف جٛوحدل جْٔٗ،ٍٟ
أو أ ١ه٤ُٜح ٤ٛ -طىقى ٟن جٌٍٛخ  -أِ٣ ١طٍع يف هحدل
جْٟٔٗ ٝشٜ٘س ًري ٟىؾىوز يف جْْحِ مث ٍِ٣ع
ه ًٜوجٓو٤ح جُٓٛحٍْ وجٛػٔحيف وجٖؾط٠حهٍ قٗ ؿرٔط٦
أوٌوذح دلشٜ٘س هح٣ص ٤ٟهح يف جحلُحز جُٛىُٟس وجٛوحٟس
ؿُٜس ٍٓو١؟
حل املشكلة؟

قذني ِ٣كذض ٟٓذأٛس جٛو٠ٜحُ٣ذذس هٜذً جدلٓذطىي ج٤ٛلذذٌٍ
ِٜ٘ٛذ ذذٍ جْٔ ذ ذذٗ ،ٍٟوقٍٗذ ذذس  ٧ذ ذذًج جِ٘ٛذ ذذٍ يف ججملط ٠ذ ذذن ،مث
ج٣ـٗٓذ ذذح ٟذ ذذ ٢جٛطذ ذذحٌَم جُٓٛحْذ ذذٍ وجحلؼذ ذذحٌٌ ٠ٜٛؿط٠وذ ذذحش
جْٔ ذ ذ ذ ذذُٟٗس ُٜ ،ذ ذ ذ ذذ ٢صل ذ ذ ذ ذذى أذ ذ ذ ذ ذذىج جدلش ذ ذ ذ ذذٜ٘س ج ٛذ ذ ذ ذ وجؾه ذ ذ ذ ذذص
ججملط٠وذ ذ ذذحش جْوٌوذُ ذ ذ ذذس وج ُٓ٤٘ٛذ ذ ذس ،وجػ ذ ذ ذذـٍش ج ُٔٛذ ذ ذذحوجش
جُٓٛحْذذُس وجٍَِ٘ٛذذس يف جٛوظذذٍ جحلذذىَع ئذل أ ١حتٜذذهح أو
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ضطؿحوَ٧ح ذحٛو٠ٜحُ٣س.
ُٔ ذ ذ ذذى ٌأَ ٤ذ ذ ذذح أ ١جٛوذ ذ ذ ذذحدل جْوٌويب يف مجُ ذ ذ ذذن جٛوظذ ذ ذ ذذىٌ
جدلحػ ذذُس ٗ ذذحَ ١و ذذحا  ٟذذٟ ٢ش ذذٜ٘س جَووجؼ ٟظ ذذىٌ ج ٓٛذذٜـس،
وٗذذحَ ١وذذحا يف هظذذٍ ٟذذح ذوذذى ج٤ٛهؼذذس ٟذذ ٢جٛطوذذحٌع ذذذني
ج ٔٛذ ذذىي ججلىَذ ذ ذذىز يف جدل ذ ذذح ٙوجُٓٛحْذ ذ ذذس وجٖؾط ٠ذ ذذحم ،وذذ ذ ذذني
وػ ذذن ٓ ذذحتٟ ٞطكؿ ذذٍ و ٟٓذذطرى ،وٗ ذذحَ ١و ذذحا يف هظ ذذٍ  ٟذذح
ذوذ ذذى ج٤ٛهؼذ ذذس ٟذ ذذ ٢جٛطوذ ذذحٌع ذذ ذذني قٍَذ ذذس جٛركذ ذذع جٛو٠ٜذ ذذٍ،
وذني جٛطِٓريجش جٛػحذطس ٜٛـرُوس وجٛطحٌَم.
وٓى قٜص ٟشٜ٘س جَووجؼ جٜٓٛـس يف جٛوظىٌ
جٛىْـً ،ه ًٜجٛظوُى ج٤ٛلٌٍ ،ذطٌُٜد ْٜـس جُٓ٤٘ٛس
جٛىَُ٤س جُٓٛحُْس هْٜ ًٜـس جٛىوٛس جدلىُ٣س جُٓٛحُْس.
وقٜص  ٥ً٧جدلشٜ٘س ه ًٜجٛظوُى جٛو ٍٜ٠جٛىجٓوٍ
ذطكح َٛجُٓ٤٘ٛس ٟن جٔٛىي جُ٤ُٟٛس جدلُٓـٍزٟ ،ح ؾوٚ
جُٓ٤٘ٛس غٍَ٘ح ُوُٜح يف جحل٘ .ٞوجْطً٧ ٍ٠ج جٛطكحَٛ
ٓحت٠ح يف جٛىجٓن يف وؾٌَ ٦حـ جٛطٌُري ؿُٜس ٟح ذوى هظٍ
ج٤ٛهؼس ئذل قني ج٣ىٖم جٛػىٌز جُٓ٣ٍِٛس ْ٤س ،ٝ9871
قُع ج٣طهً وْؾ ٟلحٍ٧ز وٟىَس ؿىَٜسٛ ،طكٟ ٚشٜ٘س
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جَووجؼ جٜٓٛـس جذطىجء ً٧ ٢ٟج جٛطحٌَم  ُّٛ -يف ٍُٓ٣ح
وقى٧ح ،وئظلح يف ٗ ٚأوٌوذح وجٛوحدل جدلُٓكٍ  -ؤُح
ٔقىي طٌُطني :ضٌُٜد ْٜـس جٛىوٛس ذ٤كى غح ٟٚهًٜ
ْٜـس جُٓ٤٘ٛس ٟن ئذٔحء ووٌ زلىوو ُٓ٤ٜ٘ٛس ،أو ئٌٛحء
ووٌ جُٓ٤٘ٛس ،وٟح متػ ،ٚيف ججملط٠ن ه ًٜجٔؿّٗ.
وئيَ ُٜٞ ،١ىؾى يف جْٔٗ ٝض٤حٓغ ذني ٟظىٌَ٢
ٜٜٓٛـس ،و ٢ٟمث ُ ٜٞضىؾى يف جْٔٗ ٝجدلوـُحش جٛ
وؾىش يف جٛطؿ٠وحش جْوٌوذُس ،وًٛج ُا ١جدلربٌجش
ج٤ٛلٍَس ٜٛو٠ٜحُ٣س  -ج ٛجْط٤رـهح ج ٍِ٘ٛجْوٌويب ٢ٟ
رل ٚ٠ج٤ٛلٍَحش جُِِٜٓٛس وجٖؾط٠حهُس وجُٓٛحُْس جٛ
كهٍش ذني جِِْٗٛس وجدلٍَِ٘ ٢وجْوٌوذُني  ً٤ٟج١ٍٔٛ
جٓٛحوِ هشٍ  ٥ً٧ -جدلربٌجش دل َىؾى يف جْٟٔٗ ٝح
َىهى ئُٛهح ه ًٜجٔؿّٗ.
٠ُُِ -9ذح َوذذىو ئذل ْذذُـٍز ٌؾذذح ٙجٛذذىَ ٢هٜذذً جحل٘ذذٞ
ٗ٣ق ذ ذذق أ ٣ذ ذذَ ٖ ٦ىؾ ذ ذذى يف جْٔ ذ ذذٗ ٟ ٝذ ذذح َٓ ذ ذذ ً٠ذذ ذ ذ (ٌؾ ذ ذذحٙ
جٛذ ذ ذ ذ ذ ذ ىَ )٢ذذ ذ ذ ذ ذ ذذحدلوو جٛـرٔذ ذ ذ ذ ذ ذذٍ جٖؾط٠ذ ذ ذ ذ ذ ذذحهٍ جدلىؾذ ذ ذ ذ ذ ذذىو يف
ججملط٠و ذ ذ ذذحش ً ذ ذ ذذري جْٔ ذ ذ ذذُٟٗس ،وي ٛذ ذ ذذٖ ْ ٣ذ ذ ذذَ ٖ ٦ىؾ ذ ذ ذذى يف
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جْٔذذٗ ٝأٌ ٟوطٔذذى أو ضشذذٍَن ؽل٘ذذ ٢أَ ١ط٘ذذى ١ذٓ ذرر ٦أو
ْؾ ٜذذ ٦مجحه ذذس (ٗه ٤ذذىش) ٗ ذذح ٛوؾ ذذىش يف ْ ذذحتٍ جْوَ ذذح١
جْنٍي ،وي ١ْ ٖٛجٛورحوز وًري٧ح يف جْٔٗ ٖ ٝحتطذحؼ
ئذل وْذذُؾ ،ذذذ ٚئهن ذذح ٖ ؽل٘ذذ ٢أ ١ضذذط ٞه ذذ ٢ؿٍَذذْ وْ ذذُؾ
وئظلذ ذذح ٧ذ ذذٍ ضوحٟذ ذذٟ ٚرحغذ ذذٍ ٟذ ذذن ج ضوذ ذذحذل وٟذ ذذن جٛشذ ذذٍَوس،
وْ٣ذذٛ ٦ذذُّ يف جْٔذذٗ ٝأٌ ْذذٍ هٜذذً جٔؿذذّٗ ،وٛذذًج ُٜذذٞ
ػل ذذىظ أ ١ض٘ى ٣ذذص يف أٌ هظ ذذٍ  ٟذذ ٢جٛوظ ذذىٌ جْٔ ذذُٟٗس
مجحه ذ ذذس ؿرُٔ ذ ذذس ضٓ ذ ذذط٠ى غ ذ ذذٍهُس وؾىو ٧ذ ذذح جٛـرٔ ذ ذذٍ  ٟذ ذذ٢
جْٔ ذ ذ ذذٗ ،ٝوضط٠ط ذ ذ ذذن ٣ -طُؿ ذ ذ ذذس  ٛذ ذ ذذً - ٖٛذحٟطُ ذ ذ ذذحَجش ه ٜذ ذ ذذً
رل٠ذ ذ ذ ذذى م جٛشذ ذ ذ ذذود اىذلذ ذ ذ ذذح ْذ ذ ذ ذذٜـس جْذ ذ ذ ذذطػ٤حتُس ،وقٔىٓذ ذ ذ ذذح
جْطػ٤حتُسٗ ،ط ٖٜج٣ ٛحػٜص جٛػذىٌز جٓ٣ٍِٛذُس – ٟذػٗ -
ػذ ذ ذ ذ ذ ذذى٧ح ،و٣حػذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٚجٜٔٗذ ذ ذ ذ ذ ذذريوِ جٓ٣ٍِٛذ ذ ذ ذ ذ ذذٍ يف ْذ ذ ذ ذ ذ ذذرُٚ
جٖقطِذذحف ذذح ،وأوي يٛذذٖ ٟذذ ٢ذوذذغ جٛىؾذذى ٥ئذل ٣شذذىخ
قٍخ أُٜ٧س وَُ٤س قني ٌُغ ٍَُْ ٗرري  ٢ٟجٜٔٗريوِ
أوجء ٓٓ ذ ذذ ٞجٛىُ ذ ذذحء ٜٛىْ ذ ذذطىٌ جدل ذ ذذىا يف  8ضش ذ ذذٍَ ٢جٛػ ذ ذذحا
 ،ٝ 9811ويٛذ ذ ذ ذذٖ ذوذ ذ ذ ذذى أ ١ضٍَذ ذ ذ ذذع يف جْٖذ ذ ذ ذذطؿحذس ٛـٜذ ذ ذ ذذد
ججل٠وُ ذذس جٛطأُْٓ ذذُس  ٤ٟذذ ٦جدلىجُٔ ذذس ه ٜذذً جٛىْ ذذطىٌ جدل ذذىا
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جٛذذًٌ وػذذوط ،٦مث غذذؿر ٦ذوذذى يٛذذٖ ٌ ُذذح  -يف  99يجٌ
وُٓ٣ 91ح - ٝ9819 ١جٛرحذح ذُىِ جٓٛحوِ.
 ٔٛذذى وؾ ذذى يف جْٔ ذذٗ ٝوجت ٠ذذح ٌؾ ذذحَ ٙو ٠ٜذذى ١يف قٔ ذذٚ
جٛىٌجْذذحش جْٔذذُٟٗس ،وَطهظظذذى ١يف جِٔٛذذ ٦جْٔذذٍٟٗ
ذحهطر ذ ذذحٌ ٥ه ٠ٜذ ذذح ،و ٛذ ذذُّ رل٠ىه ذ ذذس أْ ذ ذذٍجٌ ،أو ً ذ ذذري ٟ ٥ذ ذذ٢
جٛوٜذ ذ ذ ذذى ٝجْٔذ ذ ذ ذذُٟٗس ،وٟذ ذ ذ ذذ٤٧ ٢ذ ذ ذ ذذح َ٘ى٣ذ ذ ذ ذذىٍٟ ١ؾوذ ذ ذ ذذح ٌٛذ ذ ذ ذذري
جدلهطظ ذ ذ ذذني يف  ٧ذ ذ ذذًج جحلٔ ذ ذ ذذ ٚجٛو ٠ٜذ ذ ذذٍ ٠ٗ ،ذ ذ ذذح  ٧ذ ذ ذذى جٛش ذ ذ ذذأ١
ذحٓ٤ٛرس ئذل ه٠ٜحء جٛـد وجذل٤ىْذس أو ًري٧ذح .وَط٠طوذى١
ذحٔػحُس ئذل ٟإٗ٧هت ٞجٛوُ٠ٜس مب٤حٓذد أنُٗٓذس هحُٛذس،
وج٣ؼ ذذرحؽ ٗح ٟذذ ٠ُُ ٚذذح َو ذذىو ئذل  ٟٓذذُٜ٘طه ٞيف ججملط ٠ذذن،
وٛذذًج ٗذذح٣ىج هذذرب جٛوظذذىٌ ٟىػذذن غٔذذس جْٟذذس وزلذذؾ ٟحذلذذح.
وئ٣ذ ذذ ٦دل ذ ذذ ٢ج٤ٛذ ذذحوٌ أَ٘ ١طش ذ ذَ جٛرحق ذ ذذع وجدلذ ذذإٌل هحدل ذ ذذح  ٟذ ذذ٢
ه٠ٜذ ذ ذ ذذحء جٛذ ذ ذ ذذىَ ٢جدلٓذ ذ ذ ذذ٠ٜني دل َ٘ذ ذ ذ ذذ ٢أ٤ُٟذ ذ ذ ذذح هٜذ ذ ذ ذذً قٔذ ذ ذ ذذىّ
ججل ٠ذذح٧ري وٟظ ذذححلهح يف وؾ ذذ ٦أه ذ ج ٓٛذذٜـحش وأغ ذذى٧ح
ذـشذح ،ذذذ ٚئ ١ضذذحٌَم جدلٓذذ٠ٜني قحُذ ٚذأ ذذحء ه٠ٜذذحء جٛذذىَ٢
جٛذذًَ ٢ضوٍػذذىج ٗٛػذذـهحو وقذ جدلذذىش يف ْذذرُ ٚجٛذذىُحم
هٟ ٢ظححل ج٤ٛحِ وقٔىٓه.ٞ
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أٟذذح يف وجنذذ ٚجْٔذذُٜٗ ٝذذ ٞػلذذىظ ٧ذذًج جَٖووجؼ أذذذىج
ٓٛرد ذُٓؾ ٧ى أ٣ذ ٦دل ض٘ذ ٢يف جْٔذُٗٓ٤ٗ ٝذس وووٛذس.
ودل ض٘ذ ذذ ٢ةذ ذذس شلٜ٘ذ ذذس ج وٜٟ٘ذ ذذس ُٓظذ ذذٍ ،ودل َ٘ذ ذذ ٢ةذ ذذس
ٌوـ ؿ ذ ذذحٍ٧ز وؾٓ ذ ذذى سلـ ذ ذذة يف جٔ ٓ٣ذ ذذح .١دل ضىؾ ذ ذذى يف
جْٔذ ذذٗ ٝغ٤حتُذ ذذس ضذ ذذإوٌ ئذل جٛط٤ذ ذذحٍُ ،وٟذ ذذ ٢مث ئذل جٛظذ ذذٍجم
يف جٛـرُو ذ ذ ذ ذذس ،وٖ يف ججملط ٠ذ ذ ذ ذذن ،وٖ يف جٔ ٓ٣ذ ذ ذ ذذح ُ .١ذ ذ ذ ذذا١
هُٔذذىز جٛطىقُذذى جْٔذذُٟٗس ٗح٣ذذص ضوـذذٍ جٛوذذحدل جٛـرُوذذٍ
ٜٗذ ذ ذ ذذ( ٦جدلذ ذ ذ ذذحوٌ وجٔٓ٣ذ ذ ذ ذذحا) جٓ٣ذ ذ ذ ذذؿحٟح وض٘ذ ذ ذ ذذحٌ ٟٗجتوذ ذ ذ ذذني،
وج٤ٛلذ ذ ذ ذذح ٝجٛط شذ ذ ذ ذذٍَوٍ جدل٤رػذ ذ ذ ذذْ هذ ذ ذ ذذ ٢جدلوطٔذ ذ ذ ذذى جٛطىقُذ ذ ذ ذذىٌ
جْٔذذٗ ٍٟوٟطٍِهحضذذ ٦يف جٛؤُذذىز ٗذذحَ ١رٜذذىٌ  -يف طذذُي
ضشذذٍَوُس متػذذ ٚجدلرذذحوب ج٘ٛذذربي يف جٛشذذٍَوس جْٔذذُٟٗس -
طذِس جٛط٘حٟذ ٚذذني جدلذحوٌ وجٍٛوقذٍ يف جٛـرُوذس وججملط٠ذن
وجٔٓ٣ح ،١وغلو ٚٗ ٚوجقى ٤ٟهح ػٍوٌَح ّٛنٍ ذى ٙأ١
غلو ٦٤ٟ ٚػىج .٦ٛ
ٔٛذذى ٗذذح ١ةذذس ُٔهذذحء ،وٗذذح ١ةذذس ُْحْذذُى ١ذذذٗ غذذٖ،
و٘ٛذ ٢دل َ٘ذ ٢ذُ٤ذذه ٞض٤ذحٓغْ ،هنذ ٞمجُوذذح َظذىٌو ١هذذ٢
ٌؤَس وجقىز ٜ٘ٛى ١وجحلُحز وجٔٓ٣ح ١وججملط٠ذن جُٓٛحْذٍ،
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ٌؤَس ٟط٘حٜٟس ،وٖ ضوحا  ٢ٟأٌ ضوحٌع يف وجنٜهح ،ذذني
جٍٛوقذ ذ ذذٍ وجدلذ ذ ذذحوٌ هٜذ ذ ذذً جٔؿذ ذ ذذّٗ ،وٟذ ذ ذذ ٢مث ُٔذ ذ ذذى ٗح٣ذ ذ ذذص
جٍٛؤَ ذ ذذس جُٓٛحْ ذ ذذُس  ُِٜٔٛذ ذذٟ ٦طِٔ ذ ذذس  ٟذ ذذن جٍٛؤَ ذ ذذس جُٓٛحْ ذ ذذُس
ُٜٓٛحْ ذ ذ ذذٍ و ٓ٣ٕٛذ ذ ذذح ١جدلٓ ذ ذ ذذ ،ٜٞوٗح ٣ذ ذ ذذص جٍٛؤَ ذ ذ ذذس جِٔٛهُ ذ ذ ذذس
ُٜٓٛحْذ ذذٍ وٓ٣ٕٛذ ذذح ١جدلٓذ ذذٟ ٜٞطِٔذ ذذس ٟذ ذذن جٍٛؤَذ ذذس جِٔٛهُذ ذذس
 ُِٜٔٛذ ذذ ،٦وجٖن ذ ذذطٍٗ ذُ ٤ذ ذذه٠ح يف ج ٛذ ذذىوٌ ٗ ذ ذذح٣ ١حغ ذ ذذثح ه ذ ذذ٢
جٖنذ ذذطٍٗ يف ججملذ ذذح ٙجٛذ ذذىكٍُِ ٘ٛذ ذذ٤ٟ ٚذ ذذهح ،و٧ذ ذذًج َوذ ذ
ض٘حٜٟه٠ح ،و٣ ُّٛحغثح  ٢ٟجٖنطٍٗ جدلرىتٍ جَ ًٌٛو
ض٤حٓؼه٠ح.
 ٔٛذ ذذى ٗ ذ ذذح ١جُٓٛحْ ذ ذذٍ  -ئيج دل َ٘ ذ ذذُُٔ ٢ه ذ ذذح  -ؽل ذ ذذحٌِ
جُٓٛحْ ذ ذ ذذس وجٔوجٌز ه ٜذ ذ ذذً ػ ذ ذ ذذىء ج٤ٛلٍَ ذ ذ ذذس ج ٛذ ذ ذ َرٜىٌ ٧ذ ذ ذذح
جُِٔٛذ ذ ذ ذذ ،٦وَوطٔ٤هذ ذ ذ ذذح جٔٓ٣ذ ذ ذ ذذح ١جدلٓذ ذ ذ ذذ ،ٜٞوٟذ ذ ذ ذذ٤٧ ٢ذ ذ ذ ذذح ٗذ ذ ذ ذذح١
جُٓٛحْذ ذذٍ َٓذ ذذط٠ى غذ ذذٍهُط .٦وٗذ ذذح ١جُِٔٛذ ذذ - ٦ئيج دل َ٘ذ ذذ٢
ُْحْ ذذُح  -ؽل ذذحٌِ ٣ش ذذحؿ ٦ج ِ٘ٛذذٌٍ يف قٔ ذذ ٚجٛش ذذٍَوس ٖ
ه ًٜأ ٦٣هُٔىز صلحز يف جِنٍز ُكٓذد ،وئظلذح هٜذً أ٣ذ٦
غذٍَوس ه٠ذذٜٛ ٚذذىُ٣ح أَؼذذحَٓ ،ذطهىٌ ذذح جحلذذحٗ ٞوجُٓٛحْذذٍ،
وٌؾذ ذ ذذ ٚجٔوجٌز ،وجٔٛحتذ ذ ذذى جٛوٓذ ذ ذذٌٍ٘ٔٛ .ذ ذ ذذى ٗذ ذ ذذح ١جُِٔٛذ ذ ذذ٦
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وجُٓٛحْذٍ ٠ٗ -ذح ٓ٤ٜذح – ٟط٘ذحٜٟني ،ودل َ٘ى٣ذح ٟط٤حٓؼذني
ٗ ٠ذذح  ٧ذذى جحل ذذح ٙيف ججملط٠و ذذحش جْوٌوذُ ذذس ج ٛذ هح ٣ذذص  ٟذذ٢
جدلهذ ذذحع جْٛذ ذذُ ٞجٛذ ذذًٌ وٛذ ذذىش ٤ٟذ ذذ ٦جٛو٠ٜحُ٣ذ ذذس .دل َ٘ذ ذذ ٢يف
جدلؼذ ذذ٠ى ١جْٔذ ذذٗ( ٍٟج وُٓظذ ذذٍ) ٔٛذ ذذى ٗذ ذذح ١ةذ ذذس (ج )
ُٔ ذذؾ ،أ ٟذذح ُٓظ ذذٍ ُ ٜذذَ ٞىؾ ذذى ٣لٍَ ذذح ه ٜذذً جٔؿ ذذّٗ ،ذ ذذٚ
ٔٛى ٗح٣ص (جُٔٛظذٍَس وجٓ٘ٛذٍوَس) غذطُ٠س حتذؾ ٟذٓ ٢ذىٌ
جحلذ ذذحٗ ،ٞوضذ ذذى ٙهٜذ ذذً هذ ذذى ٝأُٜ٧طذ ذذ ،٦ذذ ذذ ٚهذ ذذى ٝغذ ذذٍهُط.٦
وقني ٗح ١جحلحَٗ ٞظٍ هٜذً أَ٘ ١ذىُٓ ١ظذٍُ ،ذا ١يٛذٖ
ٗ ذ ذ ذذح َ ١ذ ذ ذذإوٌ يف جٌٛح ٛذ ذ ذذد ئذل جقطؿ ذ ذ ذذحؼ ٗ ذ ذ ذذرري ٓ ذ ذ ذذى َ٤ط ذ ذ ذذهٍ
ذحٛػىٌز.
ودل ػلىظ يف أٌ هظٍ  ٢ٟجٛوظىٌ جْٔذُٟٗس قذ
أَح ٤ٟذذح  ٧ذذً ٥أ ١حت ذذى ٧ ٙذذإٖء جٛو ٠ٜذذحء ئذل ؿرٔ ذذس ،وجٛطو ذذرري
ه٤ه ٞذذ (ٌؾح ٙجٛىَ )٢ضورري ونُ ٚيف جٛػٔحُس جُْٟٔٗس
وجٌٜٛذذس جٛوٍذُذذس ؾذذحء ٟذذ ٢جٛطذذأغري جِ٘ٛذذٌٍ ْوٌوذذذح ،وجٛطوذذرري
جٛش ذ ذذحتن جدلط ذ ذذىجو ٧ ٙذ ذذى (جٛذوذٜذ ٠ذ ذحء) أو (هذٜذ ٠ذ ذحء جٛذىَ ذ ذ ،)٢و ٧ذ ذذى
٣ذلذُ ذ ذ ذ ذٍ ٓى٤ٛذ ذ ذ ذذح( :جدله٤ىْذ ذ ذ ذذى ،١ه٠ٜذ ذ ذ ذذحء جذل٤ىْذ ذ ذ ذذس ،ه٠ٜذ ذ ذ ذذحء
جُ٠ُ٘ٛحء ...ئخل).
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وئيُ ١حٛطذ ذ ذ ذ ذذهىَ - ٚذذ ذ ذ ذ ذذحٔٛى :ٙق٘ذ ذ ذ ذ ذذٌ ٞؾذ ذ ذ ذ ذذح ٙجٛذ ذ ذ ذ ذذىَ،٢
وْذ ذذُـٍز ٌؾذ ذذح ٙج ٛذ ذذىَ - ٢هتىَذ ذذ ٚذش ذ ذذٍء ٖ وؾذ ذذىو  ٛذ ذذ ٦يف
جْٔ ذذٗ ٝه ٜذذً جدلٓ ذذطىي ج٤ٛل ذذٌٍ ،ودل ػل ذذىظ يف ضحٌؼل ذذ٦
ه ًٜجدلٓطىي جٛطـرٍُٔ  ً٤ٟههى ٌْى ٙج (ص) وئذل
هنحَذذس جخلُٗذذس جٛوػ٠حُ٣ذذسٔٛ .ذذى ٗذذح ١ةذذس ُٓذذحو يف جحل٘ذذٞ
يف ٗػري  ٢ٟجٛوهىو ،وٗح ١ةس ههىو ُْحُْني ُحْىَ،٢
وٗح٣ذ ذذص حتذ ذذىظ وجت٠ذ ذذح غذ ذذىٌجش وجقطؿحؾذ ذذحش ذٓذ ذذرد يٛذ ذذٖ،
و٘ٛذذ ٢ه٠ٜذذحء جٛذذىَ ٢دل َ٘ى٣ذذىج أذذذىج ٟٓذذإوٛني أو ٟطٓذذررني
هذذ ٢جِٓٛذذحو جٛذذًٌ ػلذذىظ ،ودل َُرذٌٍو ٥هٜذذً جٔؿذذّٗ ،ذذذٚ
ٔٛذذى ٗذذح٣ىج يف ٗذذػري ٟذذ ٢جحلذذحٖش ٧ذذ ٞجٛذذًََ ٢روػذذى ١هٜذذً
جٛػىٌز ،وَوـىهنح جٛشٍهُس ػى جحل٘ ٞجٛلحدل.
 -2وُُ٠ح َوىو ئذل ق٘حَس حتؿٍ جٔٛىج٣ني ومجىو٧ح
ٗ٣قق أً٧ ١ج جٖهتحٟ ٦ٛ ُّٛ ٝح َربٌ ٥ذحٓ٤ٛرس ئذل
جْٔٗ ،ٝوي:ٖٛ
أوٖ ١ْ :جٛش ذ ذ ذذٍَوس جْٔ ذ ذ ذذُٟٗس دل ضىػذ ذ ذ ذذن  ٟذ ذ ذذٓ ٢رذ ذ ذ ذذٚ
شلػ ٜذ ذذٍ ؿرٔ ذ ذذس ٟوُ ٤ذ ذذس ،و ٟذ ذذ ٢مث ُه ذ ذذٍ ٖ حت ٠ذ ذذٍ ٟظ ذ ذذححل
ؿرٔ ذذس ذوُ ٤ذذهح ،وئظل ذذح غ ذذٍهص ٛطك ذذى ٙوو٣ ١ش ذىء ؿرٔ ذذحش
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ذحدلوو جٖؾط٠حهٍ  -جٖٓطظحوٌ ٠ٜٛظـٜف ،وًٛج ُٜذُّ
يف وجن ٚجٛشٍَوس أٌ هحَٔ ٟٚؼٍ ذحٛطكؿٍ وججل٠ىو.
غحُ٣حٟ ١ْ :رىأ جٖؾطهحو يف جٛشٍَوس ػلى ٙوو١
يُ ،ٖٛحٛشٍَوس ُٓٛص طٌُح هنحتُس ؾحٟىز ،وئظلح ٍ٧
ٟىػىم ئهحوز ٣لٍ وجت٠س ،وً٧ج ٟح َوـُهح ٓىٌز ُحتٔس
ه ًٜجْطُوحخ جدلطٌريجش.
ُحٖؾطهحو ئيج ٟحٌْ ٦جدلهطظى ٢ٟ ١أ ٦ٜ٧يف جحلٔىٙ
ج ٛغلٌٍ ُُهح ،و٧ى  -ؤُح ٜٔٛىجهى وجْطى ٙجدلٔذٌٍز
ه ٤ذ ذذى ُٔه ذ ذذحء جْٔ ذ ذذٗ ٤ٟ ٝذ ذذً أٓ ذ ذذى ٝجٛوظ ذ ذذىٌ  ُِٗ -ذ ذذ ٚذ ذ ذذأ١
َطٔذ ذذى ٝوجت٠ذ ذذح جٛظذ ذذُي جٔٛح٣ىُ٣ذ ذذس جدلٗت٠ذ ذذس ٠ٜٛذ ذذطٌريجش جٛذ ذ
ضُنٍ ح جحلُحز.
وٓى جهطٍُص ٟإمتٍجش ٓح٣ىُ٣س ووُٛس ٟطوىوز ٜٛشٍَوس
جُْٟٔٗس خبحطس جدلٍو٣س وجحلٍُٗس ،و٤ٟ ًٍٗ٣هح:
ٟ -9ذ ذذإمتٍ جٔٛذ ذذح٣ى ١جدلٔذ ذذحٌ ١جدل٤ؤذ ذذى يف ٖ٧ذ ذذحٌ ْذ ذذ٤س
 ٓ ،ٝ9118ذ ذذٌٍ جهطر ذ ذذحٌ جٛش ذ ذذٍَوس جْٔ ذ ذذُٟٗس ٟظ ذ ذذىٌج  ٟذ ذذ٢
ٟظحوٌ جٛطشٍَن جٛوح ،ٝوجهطرحٌ٧ح قُس طححلس ٜٛطـىٌ.
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ٟ -2إمتٍ جحملحٟني جٛىورل جدل٤ؤى يف ٖ٧حٌ ْ٤س
 ٌٍٓ ،ٝ9197ضر جٛىٌجْس جدلٔحٌ٣س ٜٛطشٍَن جْٔٗ،ٍٟ
وجٛطشؿُن هُٜهح٣ ،لٍج دلح ضط٠طن ذ ٦جٛشٍَوس جُْٟٔٗس
ٍٟ ٢ٟو٣س.
 -1أْ ذ ذ ذ ذذرىم ج ِٔٛذ ذ ذ ذذ ٦جْٔ ذ ذ ذ ذذٗ ٍٟيف غ ذ ذ ذ ذذورس جحلٔ ذ ذ ذ ذذىّ
جٛشذذٍهُس ٟذذ ٢ججمل٠ذذن جٛذذىورل ٜٛكٔذذىّ جدلٔحٌ٣ذذس جدل٤ؤذذى يف
ذ ذذحٌَّ ْ ذذ٤س  ٓ ،ٝ9199ذذٌٍ ذ ذذأٟ ١ر ذذحوب ج ِٔٛذذ ٦جْٔ ذذٍٟٗ
ذلذذح ُٓ٠ذذس ضشذذٍَوُس ٖ ؾذذىجُُ ٙهذذح ،وأ٧ ١ذذً ٥جٛشذذٍَوس مبذذح
ضش ذط ٚ٠هُٜذذٟ ٦ذذٟ ٢ذذًج٧د ُٔهُذذس ٓذذحوٌز هٜذذً جْٖ ذذطؿحذس
جل٠ن ٟـحٛد جحلُحز جحلىَػس.
ويف جٛشٍَوس جُْٟٔٗس ضىؾى نحطس جٛػرحش جدلٍ،١
وً٧ج ًري ججل٠ىو٠ٗ ،ح أهنح  ٥ً٧ ٢ٟج٤ٛحقُس اط َٜه٢
جٔٛىج٣ني جٛىػوُس.
ئ ١جٛطشذ ذ ذ ذذٍَن جْٔذ ذ ذ ذذَٗ ٍٟهذ ذ ذ ذذىٍ ئذل ئٓحٟذ ذ ذ ذذس ججملط٠ذ ذ ذ ذذن
جٔ ٓ٣ذ ذ ذ ذذحا جِٛحػ ذ ذ ذ ذذ ٚجدلط٘ح ٟذ ذ ذ ذذ ٚؤُ ذ ذ ذ ذذح دلر ذ ذ ذ ذذحوب جْٔ ذ ذ ذ ذذٗٝ
وأنُٗٓحض ذذ ،٦و ٟذذ ٤٧ ٢ذذح ض٤شذ ذذأ ط ذذِس جٛػر ذذحش يف جٛطشذ ذذٍَن،
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و٧ذ ذ ذذًج ججملط٠ذ ذ ذذن ٟطِحهذ ذ ذذٟ ٚذ ذ ذذن قٍٗذ ذ ذذس جٛطذ ذ ذذحٌَم يف جٛوذ ذ ذذحدل
وٟطؿ ذذحوخ  ٟذذن جحلحؾ ذذحش جدلطؿ ذذىوز ،و ٟذذ ٤٧ ٢ذذح ض٤ش ذذأ ط ذذِس
جدلٍو٣ذ ذ ذ ذذس جٛذ ذ ذ ذ ضُٓذ ذ ذ ذذٍ ٠ٜٛؿط٠ذ ذ ذ ذذن أَ ١طـذ ذ ذ ذذىٌ وَٓذ ذ ذ ذذطؿُد
 ٠ٜٛذ ذذطٌريجش يف وجن ٜذ ذذ ٦ويف جٛو ذ ذذحدل ه ٜذ ذذً أْ ذ ذذحِ جٖ٣طٔ ذ ذذحء
وٛذُّ هٜذً أْذحِ جْٖذطؿحذس ٘ٛذ ٚجدلذطٌريجش وو ١جهطرذحٌ
دلٔطؼُحش جٛػرحش.
وٟذ٤٧ ٢ذذح اطٜذَ جٛشذذٍَوس هذذ ٢جٔٛذىج٣ني جٛىػذذوُس ُذذا١
 ٧ذ ذ ذذً ٥ض ذ ذ ذذ٤ل ٞججملط ٠ذ ذ ذذن ج٣ـٗٓذ ذ ذ ذذح  ٟذ ذ ذذ ٢جٖهط ذ ذ ذذٍجٍ ُ٠ذ ذ ذ ذذن
جدل ذذطٌريجش ق ذ ض ٜذذٖ ج ٛذ ػل ذذىغهح أُ ذذٍجو  ٟذذ ٢ج ٤ٛذذحِ ،مث
ضشذ ذذُن ذُ٤ذ ذذه ،ٞوْ٧ ١ذ ذذً ٥جٔٛذ ذذىج٣ني ٖ ضٔذ ذذى ٝهٜذ ذذً ٓحهذ ذذىز
أنُٗٓس ُهٍ ٖ ضأذ ٦دلح ئيج نحِٛص أو وجُٔص ضشذٍَوحهتح
جدلرحوب جْنُٗٓذسٟ .ذػَٗ :وطذرب ج٣ُٛذح ؾٍؽلذس يف جْوَذح،١
ٗ٠ذ ذ ذ ذ ذذح ٗذ ذ ذ ذ ذذحَ ١وطذ ذ ذ ذ ذذرب ه٠ذ ذ ذ ذ ذذٗ ًذ ذ ذ ذ ذذري أنٗٓذ ذ ذ ذ ذذٍ يف جٛو ذ ذ ذ ذ ذذٍٍ
جٖؾط٠حهٍ ،و ٢٘ٛقىظ أ ١ذوذغ ٟذىجٌِ هٜذ ٞجٛذ،ِّ٤
وذو ذ ذ ذ ذ ذذغ جٖاح ٧ذ ذ ذ ذ ذذحش ج ِٜٓٛذ ذ ذ ذ ذذُِس ،وذو ذ ذ ذ ذ ذذغ جدلُجَ ذ ذ ذ ذ ذذىجش
جُٓٛحُْس هٜ٠ص ه ًٜئغحهس جٍِ٘ٛز جٔٛحتٜس ذأ ١جٖضظحٙ
ججلٓ٤ذ ذذٍ نذ ذذحٌؼ جحلُذ ذذحز جُٛوؾُذ ذذس جٛشذ ذذٍهُس ُٓٛذ ذذص ه٠ذ ذذٗ
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غذ ذذحت٤ح ،ذذ ذذ٧ ٚذ ذذى ضظذ ذذٍٍ ؿرُوذ ذذٍ ضذ ذذربٌ ٥جٛـرُوذ ذذس ،وٟرذ ذذىأ
جحلٍَذذس ،وٓذذى جهطٜذذً ٧ذذًج جٖاذذحٍُ ٥طذذس ج٠٤ٛذذى وجٖ٣طشذذحٌ
يف أوْ ذذحؽ ججملط ٠ذذن ق ذ ً ذذىج ج ٣ُٛذذح ه ٠ذذٗ غ ذذحتوح ،وً ذذري
زلل ذ ذذىٌ أنُٗٓ ذ ذذح  ٛذ ذذىي ج ٛذ ذذٍأٌ جٛو ذ ذذح ،ٝويف  ٧ذ ذذً ٥جدلٍق ٜذ ذذس
َذذأد ووٌ جٛطشذذٍَن جٔٛذذح٣ىاُ ،رذذىٖ ٟذذ ٢أَ ١ؼذذن قذذىج ٟذذ٢
أو ٙجْٟذ ذذٍ ُ٘ٓٛذ ذذحٌ جخلحؿثذ ذذس قذ ذذى ٙج٣ُٛذ ذذح ،وػلذ ذذحُق هٜذ ذذً
ؿهذذحٌز ججملط ٠ذذن ْ ذذ٘ص ئذل أ ً ١ذذىج ج ٣ُٛذذح أ ٟذذٍج غ ذذحتوح ،ودل
َوذذى  ٟذذ ٢جدل ٘٠ذذ ٢قل ذذٍ ٥ذحٛطشذذٍَن ج ٔٛذذح٣ىا ُُ ،ذذأد جٛطش ذذٍَن
جٔٛذ ذذح٣ىا ُٓٛذ ذذري هٜذ ذذً ج٣ُٛذ ذذح جٛشذ ذذٍهُس جٔٛح٣ىُ٣ذ ذذس ذوذ ذذى أ١
ا ٜذ ذذض – ٣طُؿ ذ ذذس  ٌُٛذ ذذحخ ج ٔٛذ ذذح٣ى ١ج ٛذ ذذٍجوم –  ٟذ ذذ ٢جحلل ذ ذذٍ
جْنٗٓذ ذ ذذٍ ،وًذ ذ ذذىج ه٠ذ ذ ذذٗ ؿرُوُذ ذ ذذح ضٔؼذ ذ ذذٍ ذذ ذ ذذ ٦جحلٍَذ ذ ذذس.
و٘٧ذذًج جحلذذح ٙيف جٍٛذذذح ،وجٖقط٘ذذحٌ ،ذذذ ٚق ذ جْٖذذطو٠حٌ
وؾى  ٦ٛجٔٛح٣ى ١جٛىػوٍ ٟربٌجش ،وأْري ه ٦ُٜجٛشٍهُس.
 -9وُُ٠ح َوىو ئذل جٛط ُُُ٠ذني جدلىجؿ٤ني ذٓرد
جٖ٣ط٠حء جٛىَ ٗ٣قق أً٧ ١ج جٖهتح ٝجَ ًٌٛىؾ ٦ئذل
جَْٔٗ ٝطؼٓ ٢٠ىٌج ٗرريج  ٢ٟججله ٚأو ٓىٌج ٗرريج ٢ٟ
ْىء جُ٤ٛس.
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ئ ١جْٔ ذ ذذٗ ٝوَ ذ ذذ ،٢و ٟذ ذذ ٢جٛـرُو ذ ذذٍ أٖ غل ذ ذذرب ٟىجؿ ُ٤ذ ذذ٦
ج ٛذذًََ ٖ ٢إ ٤ٟذذى ١ذ ذذ ٗ ٦ذذىَ ٢ه ٜذذً أوػ ذذحم وشلحٌْ ذذحش ذل ذذح
ؿ ذذحذن ٌوق ذذٍ هر ذذحوٌ ضط ٤ذذحا ذش ذذ٘ ٚأو ذ ذ نٍ  ٟذذن ئؽل ذذحهنٞ
ج ٛذذىَ  ٠ُ ،ذذح ٗذ ذذح ١يف جٛطش ذذٍَن جٛورذ ذذحوٌ يف جْٔ ذذٟٗ ٝذ ذذ٢
أق٘ذذح ٝنحط ذذس ذحدلٓ ذذ٠ٜني ُه ذذى  ٟذذر ه ٜذذً  ٧ذذًج جٖهطر ذذحٌ.
أٟذذح جٛطش ذٍَن جدلذذىا جٛذذًٌ َذذ٤ل ٞجحلٔذذىّ وجٛىجؾرذذحش ُهذذى
–  ٟذذ ٢قُذ ذذع جدلر ذذىأ أو جْْذ ذذحِ – َوـ ذذٍ ٍٟٗذ ذذُج قٔىُٓذ ذذح
ٟطٓحوَح جلُ٠ن جدلىجؿ٤ني ،وو ١جْطػ٤حء ،ووو ١متُُُ.
٧ذ ذ ذذًج ٟذ ذ ذذن ٟٗقلذ ذ ذذس أْحْذ ذ ذذُس ؾذ ذ ذذىج ،و٧ذ ذ ذذٍ أ ١جِٔٛذ ذ ذذ٦
جْٔٗ - ٍٟونحطس ٟح َط٤حو ٙجْقىج ٙجدلىُ٣س ٓ - ٦٤ٟذى
وُػذذوص أْٓذذ ٦ج٘ٛذذربي ،وأٗػ ذٍ ضِحطذذُ ٦ٜيف هظذذٍ ٗح٣ذذص
جٛىو ٙجدلُٓكُس حتٍ ٝأٗػٍ  ٢ٟضٓوني ذحدلثس ٌ ٢ٟهحَح٧ح
 ٚٗ ٢ٟقْ يف جدلٓحوجز أٟح ٝجٔٛح٣ىٟ ١ن ؿرٔس ج٤ٛرٗء أو
جٜٔٗذ ذ ذ ذذريوِ ،وٓذ ذ ذ ذذى جْذ ذ ذ ذذط ٍ٠يٛذ ذ ذ ذذٖ ئذل ٟذ ذ ذ ذذح ذوذ ذ ذ ذذى جٛػذ ذ ذ ذذىٌز
جٓ٣ٍِٛذُس ،وقذ جٛػذذىٌز جٓ٣ٍِٛذذُس ِٓ٣ذذهح ،قذذني وػذذوص
ٓذ ذ ذذىج٣ني جٖ٣طهذ ذ ذذحخ ،قظذ ذ ذذٍش قذ ذ ذذْ جٖ٣طهذ ذ ذذحخ خبظذ ذ ذذىص
جدلح٘ٛني ،وقٍٟص ج ٖ ٢ًَٛؽلٜ٘ىً٧ ٢ٟ ١ج جحلْ.
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 ٔ٣ذذى ٧ ٙذذًج ٤ٛؤ ذذد ه ُٜذذ ٦ذ ذذأ ٟ ١ذذ ٢جٛـرُو ذذٍ أَ ١ط ذذأغٍ
جٖؾطهحو جٔٛح٣ىا ذحٓ٤ٛرس ئذل جٛىػن جحلٔىٍٓ ٠ٜٛىجؿ٢
ذذ ذذروغ جٖهطرذ ذذحٌجش جٓٛذ ذذحتىز ،وؽل٘ذ ذذ ٢أ ١ض٘ذ ذذىٟ ١ىػذ ذذىم
ئهحوز ٣لٍ ه ًٜأْحِ  ٢ٟجٖؾطهحو جِٔٛهٍ.
و ٟذذ ٢جْ ٟذذىٌ ج ٛذ ضػ ذذحٌ ه ذذحوز يف  ٧ذًج جٛش ذذأ ١أ ١وو ٛذذس
ئُْٟٗس ٖذى أَ٘ ١ى ١وَ٤هح ج ٍ ٍٛجْٔٗ ،ٝويف ً٧ج
جُطث ذذحش ه ٜذذً أضر ذذحم جْوَ ذذح ١جْن ذذٍي ُُه ذذح .وٗ٣ق ذذق  ٤٧ذذح
أ ٗ ١ذذى ١وَذ ذذٟ ٢ذ ذذح وَ٤ذ ذذح ٌ ُذ ذذح ٜٛىوٛذ ذذس ٛذ ذذُّ أٟذ ذذٍج َطىٓذ ذذَ
هٓ ًٜذٍجٌ ٌ ذٍ َظذىٌ ٟذ ٢جٓٛذٜـس جحلحٗ٠ذس ،وئظلذح ٧ذى
أ ٟذذٍ َ٤ر ذذن  ٟذذ ٢وجٓ ذذن ٗى ٣ذذ ٦جْٗػٍَ ذذس ج ٓٛذذحقٔس ٛش ذذود ض ٜذذٖ
جٛىوٛذ ذذس  ٟذ ذذ ٢أ ضرذ ذذحم ي ٛذ ذذٖ جٛذ ذذىَ ،٢ويف  ٧ذ ذذً ٥جحلحٛذ ذذس حتط ذ ذذحؼ
جٓٛذذٜـس جحلحٗ٠ذذس ِٓ٣ذذهح ئذل جهطذذٍجٍ ٟذذ ٢أٗػٍَذذس غذذورهح
ح ٛط٤ح ٙجٛشٍهُس٧ .ذًج ٟذ ٢ؾهذس ،وٟذ ٢ؾهذس أنذٍي ُذا١
ٓ ذ ذذح٣ى ١جْٗػٍَ ذ ذذس  ٧ذ ذذى ج ٛذ ذذًٌ غل ذ ذذد أ َٓ ١ذ ذذىو ه ٜذ ذذً مجُ ذ ذذن
جٛشذذود .وضلذذٓ٣ ٢ذذىّ ٧ذذً ٥جدلٗقلذذحش هٜذذً جُطذذٍجع أ١
ضٔذ ذذى ٝيف رلط ٠ذ ذذن ئْ ذ ذذٗ ٍٟوو ٛذ ذذس حت٘ ذ ذذ ٞذحْ ذ ذذ ٞجْٔ ذ ذذٗ،ٝ
ٔ٤ٛذى ٙأ٣ذذ ٦يف ٧ذذً ٥جحلحٛذذس ٖ ؽل٘ذذ ٢أ ١ض٘ذذى٧ ١ذذً ٥جٛىوٛذذس
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ٟىػذذىهح ٔ٤ٜٛذذى ٟذذ ٢ؾهذذس جٖهطرذذحٌجش جٛذ ضٔذذح ٙيف غذذأ١
جٛىوٛس جٛىَُ٤س ج٣ـٗٓح  ٢ٟج٠٤ٛىيؼ جْوٌويب يف جٛوظذىٌ
جٛىْذ ذ ذذـً ،وٖ َظذ ذ ذذف ئطذ ذ ذذىجٌ ق٘ذ ذ ذذ ٞوجقذ ذ ذذى هٜذ ذ ذذً ذ٤ذ ذ ذذحتني
ُ٘ ذ ذ ذ ذذٍَني سل ذ ذ ذ ذذطِٜني يف ٣لٍهت ٠ذ ذ ذ ذذح ئذل ج ٘ٛذ ذ ذ ذذى ١وجحلُ ذ ذ ذ ذذحز
وجٔٓ٣ذ ذذح ١جملذ ذذٍو أهن٠ذ ذذح ػل٠ذ ذذٟٗ ١وذ ذذح ذ ذذس جٛذ ذذىَُِ ،٢ذ ذذٍ
٧ذ ذذً ٥جحلذ ذذحٖش َٔؼذ ذذٍ ج٤ٛذ ذذهؽ جٛو٠ٜذ ذذٍ ذذ ذذأَ ١طؿذ ذذ ٦جٛركذ ذذع
جٔ٤ٛىٌ ئذل ه٤حطٍ جٛط٤ىَن ٖ ئذل ج٠ٓٛحش جدلشطٍٗس.
 -9وُُ٠ح َوىو ئذل ٟٓحٛس جٛطٔى ٝوٟىَٓ جٛىَ٤ٟ ٢هح
ٗ٣قذ ذذق أ٧ ١ذ ذذًج جٖهتذ ذذح ٖ ٝؽل٘ذ ذذ ٢أَ ١ىؾذ ذذ ٦ئذل جْٔذ ذذٗٝ
ذىؾ ذ ذذ ٟ ٦ذ ذ ٢جٛىؾ ذ ذذى ،٥وغ ذ ذذهحوز جٛط ذ ذذحٌَم ٗش ذ ذذهحوز جحلحػ ذ ذذٍ
ضػرط ذذح ١أ ١جْٔ ذذٗ ٝق ذذحُُ ضل ذذى جٛطٔ ذذى ،ٝو ٛذذُّ هحتٔ ذذح يف
ْرُ ،٦ٜوٓى جْذطـحم يف جدلحػذٍ  -ذذححلىجُُ جٛذ ٗىهنذح،
وذحٛطذذحٌَم وجٍٛوقُذذس جدلِ٤طكذذس هٜذذً جٛـرُوذذس جٛذ ًٍْذذهح
يف وهذ ذذٍ ٟوطُٔ٤ذ ذذ - ٦أَ٘ ١ذ ذذىٓ ١ذ ذذىز ضٔىُٟذ ذذس ٗذ ذذربي ،ذذ ذذٚ
وقُذ ذذىز يف قٔرذ ذذس ؿىَٜذ ذذس ٟذ ذذ ٢جٛطذ ذذحٌَم .ويف جحلحػ ذ ذذٍ دل
َٔ ذذَ ،جْٔ ذذٗ ٝيف وؾ ذذٟ ٦ول ذذ ٞجدل ذذطٌريجش ج ٛذ أونٜط ذذهح
جحلؼذذحٌز جحلىَػذذس يف جٛوذذحدل جْٔذذٗ ٍٟؿحدلذذح ٗح٣ذذص ٧ذذً٥
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جدلذذطٌريجش يف ٣ـذذحّ جٛوٜذذ ٞجٛىػذذوٍ ،وجٛط٤لذذُ ٞججملط٠وذذٍ،
أ ٟذذح جدل ذذطٌريجش جٛذ ذ ضط٤ذ ذذحو ٙذحٛطش ذذىَ ٦جْْ ذذّ جْنُٗٓذ ذذس
وجدلوطٔىَ ذذس ٠ٜٛؿط ٠ذذن جْٔ ذذٗ ُٔ ٍٟذى هحٌػ ذذهح ،وٖ َ ذذُجٙ
َوحٌػذذهح ،وٖ ٣ذذٍي يف ٟوحٌػذذط ٦ذلذذح ٟذذح َشذذ٘ ٚهحتٔذذح يف
وؾذ ذذ ٦جٛطٔذ ذذى ٝجٛرشذ ذذٌٍ جحلُٔٔذ ذذٍُ ،اهنذ ذذح ضوذ ذذىو ئذل ئهذ ذذٗء
غذ ذ ذ ذذأ ١جٌٍَٛذ ذ ذ ذذُز يف جٔٓ٣ذ ذ ذ ذذح ١وئؿٗٓهذ ذ ذ ذذح ،و٧ذ ذ ذ ذذٍ يف ٌأٌ
ج٤ٛهرذ ذذس جٛىجهُذ ذذس ٟذ ذذٌ ٢ؾذ ذذح ٙجِ٘ٛذ ذذٍ وجٛذ ذذٍوـ يف جحلؼذ ذذحٌز
جدلى ُ٣ذذس متػ ذذ ٚجخلـ ذذٍ جِد ج ٛذذًٌ َه ذذىو ئ ٓ٣ذذح ١جحلؼ ذذحٌز
ذحٛىٟحٌ.
ئ ١ج ٛذذًََ ٢ط ذذه٠ى ١جْٔ ذذٗ ٝذ٘ى ٣ذذ َٔ ٦ذذَ ػ ذذى جٛطٔ ذذىٝ
ْ٣ذذ ٦وَذذُٓ ٢حْذذح هٜذذً ظلذذىيؼ ضذذحٌؼلٍ قظذذ ٚيف جٛوظذذىٌ
جٛىْ ذذـً وجحلىَػذ ذذس يف أوٌوذذ ذذح  ٧ذذ ٞأٓذ ذذٍخ ئذل جٓٛذ ذذـكُس
 ٤ٟذ ذ ذذه ٞئذل جٛو ٜذ ذ ذذ ٞوجدلىػ ذ ذ ذذىهُس ُ ،ذ ذ ذا ١ج ٠٤ٛذ ذ ذذحيؼ ج ٍَِ٘ٛذ ذ ذذس
وجٛظ ذ ذذُي جحلؼ ذ ذذحٌَس ٖ ؽل٘ ذ ذذ ٢أ ١ض٘ ذ ذذىٟ ١ىػ ذ ذذىهح حل٘ ذ ذذٞ
وجقى جملذٍو أهنذح حت٠ذ ٚج ذح وجقذىج ،أو ض٤ط٠ذٍ ئذل ٤ٟذحذن
وجقذذىز ،وئظلذذح ػل٘ذذ ٞهُٜهذذح ٠ٗ -ذذح ٓ٤ٜذذح ِ٣ذذح ٟ -ذذ ٢نذذٗٙ
نظحتظهح جدل٤ىهس ذحٔػحُس ئذل ُوٜهح جٛطحٌؼلٍ.
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وجَ ٢ًَٛطه٠ى ١جْٔٗ ٝذأ ٦٣ػذى جٛطٔذى ٝػلٜ٠ذى ١يف
أي٧ذذحهنٟ ٞوذذو ٜٛطٔذذىٌ ٝمبذذح َ٘ذذى - ١يف ذوذذغ ضِظذذُٗض- ٦
سلطِٜذذح ٟذذن ِٟه ذذى ٝجْٔذذٗ ٝه ذ ٢جٛطٔ ذذى ،ٝوٟذذ٤٧ ٢ذذح َ ذذأد
جٖٛطرذذحِ وجٛزنهذذس جًٛجضُذذس يف ئطذذىجٌ جْق٘ذذحُ ،ٝو٤ُٜذذح أ١
٣طِذ ذ ذذْ هٜذ ذ ذذً ِٟهذ ذ ذذىٟ ٝىقذ ذ ذذى ٜٛطٔذ ذ ذذى ،ٝمث ٤٣ذ ذ ذذحٓ هٜذ ذ ذذً
أْحْ.٦
وٟذ ذذ ٢جٛـرُوذ ذذٍ أ ١اطٜذ ذذَ جدل٤ذ ذذح٧ؽ جٍَِ٘ٛذ ذذس وجٛظذ ذذُي
جحلؼ ذذحٌَس ُُ ٠ذذح ذُ ٤ذذهح يف ذو ذذغ جٛطِحط ذذُ ٚجْْحْ ذذُس أو
جٛػح٣ىَذذس ذحٓ٤ٛذذرس ئذل وػذذوُس جٔٓ٣ذذح ١يف ج٘ٛذذى ،١وٟذذ ٢مث
ذح ٓ٤ٛذذرس ئذل جٛظ ذذٌُس وجٛىػ ذذوُس جٛطٔى ُٟذذس ذح ٓ٤ٛذذرس ئ ُٛذذ.٦
 ٟذذػٗ ،يف ٣ـ ذذحّ جحلؼ ذذحٌز جحلىَػ ذذس ،صل ذذى أ ١ة ذذس ٍُوٓ ذذح
ٗ ذذربي وأْحْ ذذُس ذ ذذني ِٟه ذذى ٝجٛطٔ ذذى ٝجٛرش ذذٌٍ يف جٖحت ذذحو
جٓٛىُُ وأوٌوذح جٛشٍُٓس ،وِٟهى ٝجٛطٔى ٝجٛرشٌٍ يف
جٛىَٖحش جدلطكىز وجٛوحدل جٌٍٛيب ،ذ ٚيف وجن ٚٗ ٚوقىز
قؼ ذ ذ ذذحٌَس (جٛو ذ ذ ذذحدل ج ٌٛذ ذ ذذٍيب) ضىؾ ذ ذ ذذى ُ ذ ذ ذذٍوّ ضِظ ذ ذ ذذُُٜس يف
ِٟهى ٝجٛطٔى ٝذني رلط٠ن و نٍ.
ئ ١مجُ ذذن جٖهطر ذذحٌجش جدلرىتُ ذذس ج ٛذ
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جْوٌويب  ٟذ ذ ذذ ٢اٍذط ذ ذ ذذ ُٛ ٦ذ ذ ذذربٌ جاح ٧ذ ذ ذذ ٦ئذل جٛو٠ٜح ُ٣ذ ذ ذذس يف
ٟإْٓذ ذذط ٦جُٓٛحْذ ذذُس ٛذ ذذُّ ذلذ ذذح يف جِ٘ٛذ ذذٍ جْٔذ ذذٗ ،ٍٟوٖ
يف جٛطؿٍذ ذ ذذس جْٔ ذ ذذُٟٗس أٌ ٤ٟش ذ ذذأ غلو ٜذ ذذهح ضظ ذ ذذىّ ه ٜذ ذذً
جْٔذ ذ ذذٗ ،ٝوٟذ ذ ذذ ٢مث ض٘ذ ذ ذذىٟ ١ذ ذ ذذربٌجش ٜٛو٠ٜحُ٣ذ ذ ذذس يف جٛوذ ذ ذذحدل
جْٔٗ.ٍٟ
ضل ٍ٘٤٣ ٖ ٢أٗ ٦٣حَ ١ىؾى يف جٛطحٌَم ذحْطٍ٠جٌ
ُٓحو وْىء جْطو٠حٜٜٓٛ ٙـس ،وٗحً٧ ١ج َ٤شأ ْ ٢ٟىء
جحلحٗ٠ني وُٓحو جٔوجٌز ،و ٢ٟا َٜقٍٗس جٖؾطهحو،
و ٢ٟضىجؿإ أطكحخ جدلظححل ،و ٢٘ٛه٤ُٜح أٗ٣ ١قق أ١
ً٧ج جِٓٛحو ٗح٤َ ١شأ ْ ٢ٟىء جدل٠حٌْس  -و٧ى ٟح ؽل٘٢
أ ١ػلىظ يف أذوى ججملط٠وحش ه ٢جٛىَ - ٢ودل َ٤شأ ٢ٟ
ا َٜجٛطشٍَن.
وٓ ذذى كه ذذٍ  ٧ذذًج ج ِٓٛذذحو يف ججملط٠و ذذحش جْٔ ذذُٟٗس يف
هظىٌ جٖضلـحؽ .وٗح ٢ٟ ١جدل٘٠ذ ٢جٛطٌٜذد هُٜذ ٦ذاهذحوز
جحلُ ذ ذذحز ئذل قٍٗ ذ ذذس جٖؾط ذ ذذهحو ،وئط ذ ذذٗـ جٔوجٌز ،وضىؾُ ذ ذذ٦
جٛو٤حَذذس ضلذذى جٛطكذذىَع جٛو٠ٜذذٍ جٛـرُوذذٍ .و٘ٛذذ ٢جٛؼذذٍذحش
ج٘ٛذربي جٛذ أطذحذص جْٔذٗ ٝيف جٛشذٍّ وجٌٛذٍخ (جؾطُذذحـ
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ججملط٠ذ ذ ذذن جْٔذ ذ ذذٗ ٍٟيف ئ ْذ ذ ذذرحُ٣ح ،جٗطٓذ ذ ذذحـ جٛططذ ذ ذذٍ ٛرٜذ ذ ذذىج١
جخلُٗذ ذ ذذس جٛشذ ذ ذذٍُٓس ،جٌٛذ ذ ذذُو جٛظذ ذ ذذ ُٜوجٛطِذ ذ ذذحهٗش جٛذ ذ ذ
أ٣شأ٧ح يف وجن ٚججملط٠ن جٛوٍيب ،وٟح ٌجُذْ ٗذ ٚيٛذٖ ٟذ٢
حتـذ ذذُُ٧ٌ ٞذ ذذد دلإْٓذ ذذحش جِ٘ٛذ ذذٍ وجحلؼذ ذذحٌز ،و٤ٟحن ذ ذذحش
غٔحُُذ ذذس ًٍَرذ ذذس) ٗذ ذذ ٚيٛذ ذذٖ أوي ئذل ئقذ ذذىجظ نٜذ ذذ ٚهُ٠ذ ذذْ
هـ ٚجٔٛىٌز ه ًٜاحوَ جٛذًجش ،وغذٓ ٚذىٌز جدلٓذ ٜٞهٜذً
جٛو.ٚ٠
وٓ ذ ذذى ذٔ ذ ذذٍ جٛىػ ذ ذذن ه ٜذ ذذً قح ٛذ ذذ ٦ق ذ ذ ؾ ذ ذذحء جْٖ ذ ذذطو٠حٌ
جحلىَع .وجْٖطو٠حٌ جحلىَع ؽلػ ٚقؼحٌز ٟحوَس ًحٛرس
يف رلط ٠ذ ذ ذ ذذن ٟطه ٜذ ذ ذ ذذَ ه ٜذ ذ ذ ذذً جٛظ ذ ذ ذ ذذوُى جدل ذ ذ ذ ذذحوٌ وجٛو ٠ٜذ ذ ذ ذذٍ
وجٛط٤لُ ٦٣ْ ،ٍ٠ضىَٓ ه ٢جحلٍٗس جٛذ ٧ذٍ يف طذُٞ٠
ٟوطٔذ ذ ذ ذذى ٥جْٔذ ذ ذ ذذٗ .ٍٟونذ ذ ذ ذذربجء جحلؼذ ذ ذ ذذحٌز جٛذ ذ ذ ذ أُذ ذ ذ ذذٍَش
جْٖذذطو٠حٌ  -وٗذذح ١جْٖذذطو٠حٌ شلػٜذذهح جٛذذًٌ هٍُ٤ح٧ذذح ٟذذ٢
نٗ ٛذ ذ ذذَ - ٦وٍُ ذ ذ ذذى ١وٌوِ جٛط ذ ذ ذذحٌَم  ٤ٟذ ذ ذذً جْٔ ذ ذ ذذ٘٤ىٌ .ئ١
جْطو٠حٌج ٖ ٌَري جٛرُ٤س جٛػٔحُُس وجٛطشٍَوُس يف جٛشوىخ
جدلٓ ذذطوٍ٠ز ٖ ؽل٘ ذذ ٢أ َٓ ١ذذط ٟ ١ْ ،ٍ٠ذذح ْ ذذُكىظ قُ٤ث ذذً
 ٧ذ ذذى ئقذ ذ ذذىي ق ذ ذذحٛطني :ئٟذ ذ ذذح أ ١ضرط ٜذ ذذن جٛشذ ذ ذذوىخ جدلٓذ ذ ذذطوٍ٠ز
160

نصوص في العلمانية

----------- ---

 ٟٓذ ذذطوٍَ٠هح ،وئ ٟذ ذذح أ ١ضـ ذ ذذٍو ٞ٧وضٓ ذ ذذطوُى ُٓحو ٧ذ ذذح ؤُ ذ ذذح
دلِح٠ُ٧هذذح جخلحطذذس .وٟذذ٤٧ ٢ذذح ُٔذذى ؾذذحء جْٖذذطو٠حٌ ػل٠ذذٚ
ٟو ذذ ٦ط ذذٌُط ٦جٛػٔحُُ ذذس ُٛـر ذذن ذذح مجُ ذذن وؾ ذذى ٥جحلُ ذذحز يف
ججملط ٠ذذن جٛو ذذٍيب ،وٓ ذذى ٗح ٣ذذص جٛو٠ٜح ُ٣ذذس  ٧ذذٍ  ٟذذ ٢مج ٜذذس  ٟذذح
ؾذذحء ذذذ ٦جْٖذذطو٠حٌ ئذل جٛوذذحدل جٛوذذٍيب ،وْذذحتٍ ذذذٗو جٛوذذحدل
جْٔٗ.ٍٟ
وٗح٣ص هحٓرس ي ٖٛأ ١ونٜص جٛو٠ٜحُ٣س ئذل ججملط٠ن
جٛوٍيب وجْٔٗ ٍٟذىؾ ٦هح ٢ٟ ٝجٛرحخ جٛىجْنٌُ ،ىج
جحل٘ ٞه٠ٜحُ٣ح ،وجٛطشٍَن ه٠ٜحُ٣ح ،وضرن ي ٖٛه٠ٜحُ٣س
جُٓٛحْس وجٖٓطظحو وجٛطو ،ُٜٞوْحتٍ وؾى ٥جحلُحز جٛوحٟس
يف ججملط٠ن جُٓٛحٍْ ٚٗ ،ي ٖٛيف ْرُ ٚض٘ىَ ٢ظلحيؼ
يف جدلٓطوٍ٠جش شلحغٜس يف ؿٍَٔس جحلُحز وج٤ٛلٍز ئُٛهح
دلح َٓىو يف جٛرٗو جدلٓطوٍ٠ز.
و٤٧ح ٣طٓحء:ٙ
٧ذ ذ ذذ ٚؾذ ذ ذذحء جْٖذ ذ ذذطو٠حٌ ُىؾذ ذ ذذى ٟشذ ذ ذذٜ٘س ٗذ ذ ذذح ٛهح٣طذ ذ ذذهح
أوٌوذذذح وقٜذذهح ،أو احوَ٧ذذح ذحٛو٠ٜحُ٣ذذس؟ ٧ذذ ٚوؾذذى طذذٍجهح
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ه ٜذ ذذً ج ٓٛذ ذذٜـس ذ ذ ذذني ج ٛذ ذذىَ ٢وٌؾ ذ ذذح ٙجُٓٛحْ ذ ذذس؟  ٧ذ ذذ ٚوؾ ذ ذذى
طذ ذذٍجهح ذذ ذذني ه٠ٜذ ذذحء جٛـرُو ذ ذذس وه٠ٜذ ذذحء جٛذ ذذىَ٢؟ ٧ذ ذذ ٚوؾ ذ ذذى
جاذ ذ ذ ذ ذ ذذح٧ني يف جٛطشذ ذ ذ ذ ذ ذذٍَن أقذ ذ ذ ذ ذ ذذىعلح َٓذ ذ ذ ذ ذ ذذطٜه ٞجٛشذ ذ ذ ذ ذ ذذٍَوس
جْٔ ذذُٟٗس وجِنذ ذذٍ َٓذ ذذطٜهٟ ٞظ ذذحوٌ أنذ ذذٍي؟ ئ ١ججلذ ذذىجخ
جدلإٗذ ذذى ٧ذ ذذى أ ١جْٖذ ذذطو٠حٌ ه٤ذ ذذىٟح ؾذ ذذحء دل غلذ ذذى غذ ذذُثح ٟذ ذذ٢
يٛذ ذذٖ أو ًذ ذذري ٥شلذ ذذح هٍُطذ ذذ ٦أوٌوذذ ذذح ٓرذ ذذ ٚجٛوظذ ذذٍ جحلذ ذذىَع
ه ٜذ ذ ذذً جٔؿ ذ ذ ذذّٗ ُٛطىْ ذ ذ ذذ ٚئذل ق ٜذ ذ ذذ ٦أو ا ذ ذ ذذحوَ ٥ذحٛظ ذ ذ ذذٌُس
جْوٌوذُس ،و ٍ٧جٛو٠ٜحُ٣س.
ئ ١جْٖذ ذذطو٠حٌ ٓذ ذذى جُطذ ذذٍع ٟشذ ذذٜ٘س قُذ ذذع ٖ ٟشذ ذذٜ٘س
ْؾذ ذذ ٚأَ ١ـرذ ذذْ قٜذ ذذ ٦جخلذ ذذحص ذلذ ذذً ٥جدلشذ ذذٜ٘س جدلِطٍػذ ذذس.
ٔٛى جْطىٌو جْٖطو٠حٌ جدلشٜ٘س وأغحٌ٧ح ه ًٜجٛىٌّ ُٔؾ
ُٛطٓذ ذذو ٛذ ذذ ٦أَٓ ١ذ ذذطىٌو قذ ذذ ٚجدلشذ ذذٜ٘س ١ْ ،يٛذ ذذٖ َ٤حْذ ذذد
نــ ذذ ٦جحلحػ ذذٍز وجدلٓ ذذطٔرٜس ٧ ١ْ ٖ ،ذذًج جحل ذذ٤َ ٚحْ ذذد
غذذوىخ جٛذذرٗو جدلٓذذطوٍ٠ز .ذذذٔٛ ٚذذى أوي ضـرُذذْ جٛو٠ٜحُ٣ذذس
ئذل ٣شذذىء ٟشذذٜ٘س دل ض٘ذذٟ ٢ىؾذذىوزُٔ :ذذى وؾذذى ظلذذؾ ٟذذ٢
جحلُ ذذحز وجدل٠حٌْ ذذحش ؼل ذذح َٛيف ٓ ُٜذذ ٚأو ٗ ذذػري جدلوطٔ ذذىجش
وجٛش ذذٍجتن وجٛطٔح ُٛذذى وجْنُٗٓ ذذحش جٛذ ذ ٗح ٣ذذص ْذ ذذحتىز يف
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ججملط ٠ذ ذذن جٛو ذ ذذٍيب ،و ٛذ ذذًج ُٔ ذ ذذى ق ذ ذذىظ ط ذ ذذٍجم وض ٤ذ ذذحٍُ ذ ذ ذذني
ؿٍَٔس جحلُحز جْطُٜس جٗ ٛح ١ؽلحٌْذهح ج٤ٛذحِ يف كذٚ
غ ذ ذذٍَوطه ٞجْٔ ذ ذذُٟٗس ،وٗ ذ ذذح٣ىج َش ذ ذذوٍو ١يف ك ٜذ ذذهح ذطذ ذ ذ ل
وجٓ٣ذذؿح ٝذُ٤ذذه ٞوذذذني جٛوذذحدل ،وذذذني جٔٓ٣ذذح ١وججملط٠ذذن ذ
وؿٍَٔذ ذذس جحلُذ ذذحز ججلىَذ ذذىز جٛذ ذ أقٓذ ذذىج ذٌٍذطذ ذذه ٞه٤ذ ذذهح،
وه ذذىُ ٝه٠ه ذذ ٞذل ذذح ،وه ذذى ٝج ٓ٣ذذؿحٟهح  ٟذذن ٌؤَط ذذهٜٛ ٞكُ ذذحز
وج ٘ٛذ ذذى ١وجٔ ٓ٣ذ ذذح ،١وٓ ذ ذذى ْ ذ ذذرد ي ٛذ ذذٖ ذل ذ ذذ ٜٔٓ ٞذ ذذح ذحؿ ُ٤ذ ذذح
هُٔ٠ذ ذ ذذح ،وأوي ئذل كهذ ذ ذذىٌ ٟشذ ذ ذذ٘ٗش ٟؤذ ذ ذذىز يف جٛشذ ذ ذذأ١
جُٓٛحْ ذ ذذٍ وجٖٓطظذ ذ ذذحوٌ وجٖؾط٠ذ ذ ذذحهٍ ،وأوي ٗذ ذ ذذً ٖٛئذل
ض ٤ذ ذذحٍُ يف وجن ذ ذذ ٚججملط ٠ذ ذذن جُٓٛحْ ذ ذذٍ ذ ذ ذذني ج ٓٛذ ذذٜـس وذ ذ ذذني
جٛش ذذود ٖ ض ذذُج ٙمجُ ذذن ججملط٠و ذذحش جْٔ ذذُٟٗس ضو ذذحا  ٤ٟذذ٦
ق جِ.١
ٔٛى ٗح ١جٛوذحدل جٛوذٍيب  -وٟذ ٢وٌجتذ ٦جٛوذحدل جْٔذٍٟٗ
ٜٗذ ذ ذذَ - ٦وذ ذ ذذحا يف هنحَذ ذ ذذس جٔٛذ ذ ذذٍ ١جٛطحْذ ذ ذذن هشذ ذ ذذٍ  -ه٤ذ ذ ذذىٟح
قظذ ذ ذ ذٜص جذلؿ٠ذ ذ ذ ذذس جْٖذ ذ ذ ذذطو٠حٌَس ٟ -ذ ذ ذ ذذٟ ٢شذ ذ ذ ذذٜ٘س اٜذ ذ ذ ذذَ
جدلإْٓذحش وغذذُهىنطهح ،وٟذ٤٧ ٢ذذح ُٔذى ٗذذح٧ ١ذًج ججملط٠ذذن
نحؾذذس ئذل حتذذىَع َٔذذىٟ ٝذذ ٢ؾهذذس هٜذذً جٛو٤حطذذٍ جًٛجضُذذس
163

نصوص في العلمانية

----------- ---

يف جحلؼ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحٌز جْٔ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذُٟٗس (جحلٍُٗ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذس ،وجٖؾط ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذهحو،
وجْنُٗٓذ ذ ذذس ،و جٛطذ ذ ذذىجَ ١ججملط٠وذ ذ ذذٍ...جخل) وَٓذ ذ ذذطُِى ٟذ ذ ذذ٢
ؾهذذس أنذذٍي ٟذذ ٢ضٔذذى ٝجٛوٜذذ ٞجٛـرُوذذٍ ،وأْذذحُٛد جٛط٤لذذُٞ
جُٓٛحٍْ وجٔوجٌٌ يف جٌٍٛخُُ ،ؿ٠ن ذً ٖٛذني جْطحٛس
وجحلىجغ ذ ذذس ،وَ٘ ذ ذذى ٓ ١ذ ذذىز ُحه ٜذ ذذس يف جٛو ذ ذذحدل جحل ذ ذذىَع ذ ذ ذذني
جٛش ذذٍّ وج ٌٛذذٍخ ؽل٘ ذذ ٢أ َِ ١ذذٍع ه ٜذذً جٛو ذذحدل ضىجَ ٣ذذح  ٟذذ٢
٣ذذىم نذذٍ ًذذري ضذذىجَ ١جٍٛهذذد ،وًذذري ضذذىجَُْ ١حْذذس جٛىُذذحّ
جٛذذىورل .و٘ٛذذ ٢جٛذذًٌ قذذىظ هٜذذً َذذى جْٖذذطو٠حٌ  -وجْذذطؿحذس
ج ُٔٛذذحوجش جٛو ُٜ٠ذذس  ٛذذ ٦يف وجن ذذ ٚجٛو ذذحدل جٛو ذذٍيب  ٧ -ذذى ً ذذري
يٛذذٖٔٛ :ذذى ؾذذحء جٛطكذذىَع يف طذذىٌز جٛو٠ٜحُ٣ذذس ٟذذ ٢ؾح٣رذذهح
ج ٓٛذذ ٜج ٛذذًٌ َوذ ذ  ٖ :أط ذذحٛس ،وو ١أٍَ ١جُٔ ذذ ٦ججلح٣ذ ذذد
جٖغلذذحيب ٟذذ ٢جٛو٠ٜحُ٣ذذس ،و٧ذذى ٟذذح َوذذىو ئذل جٛر٤ذذحء جٛو٠ٜذذٍ،
و ٟذح َٓ٤ذؿٟ ٞذن جحملطذىي جحلؼذحٌٌ جٛذًٌ أ٣طؿذ ٦جْٔذٗ.ٝ
ُذ ذذأوي يٛذ ذذٖ ئذل جْذ ذذطروحو جٛو٤حطذ ذذٍ جًٛجضُذ ذذس يف جحلؼذ ذذحٌز
جْٔ ذ ذ ذ ذذُٟٗس ،و ٟذ ذ ذ ذذ ٢مث ئذل ضش ذ ذ ذ ذذىَ ٦جٛىػ ذ ذ ذ ذذوُس جٛىؾىوَ ذ ذ ذ ذذس
ٓ٣ٕٛذذح ١جٛوذذٍيب وجدلٓذذ ٜٞذىؾذذ ٦هذذح ،ٝوو ١أٍَ ١جُٔ ذذ ٦أٌ
حت ذ ذذىَع يف ٣ـ ذ ذذحّ جٛو ٜذ ذذ ٞجٛـرُو ذ ذذٍ ،وأْ ذ ذذحُٛد جٛط٤ل ذ ذذُ،ٞ
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ٔٛذ ذ ذ ذذى ذُٔذ ذ ذ ذذص جدلإْٓذ ذ ذ ذذحش ٟو٠ذ ذ ذ ذذىٌز ذذ ذ ذ ذذٍوـ جٛطهٜذ ذ ذ ذذَ ،وئ١
جاذ ذ ذذًش جٛشذ ذ ذذ٘ ٚجٛط٤لُ٠ذ ذ ذذٍ جٓٛذ ذ ذذحتى يف جٌٛذ ذ ذذٍخ ،وؾهذ ذ ذذى
جْٖ ذ ذذطو٠حٌ – ه ٜذ ذذً ط ذ ذذوُى جٛطو ٜذ ذذُ – ٞيف ضًٌَ ذ ذذس جُْ٘ ذ ذذحٌ
جدلٗت٠س دلهــ ٦جٛروُى جدلىي ،وج٤َ ٖ ًٌٛطهٍ ذحضلٓحٌ
ُْـٍض ٦جٛوٍَٓ٘س ه ًٜجٌْع وجٔٓ٣ح ،١وو ١أَ ١وو
ذر٤ذذحء ؾُذذ ٚمت٘ ذٟ ٢ذذ ٢جٛوٜذذ ٞجٛـرُوذذٍ ،وَ٘ ذىا ١جدلإْٓذذحش
جحلىَػذذس ج ٛذ ضٓ ذذطىهد ه٠ٜذذحء جٛـرُو ذذس ججل ذذىو ،وقُ ٠٤ذذح
 ٖٜٟجٛوحدل جٛوٍيب – ذوى ي – ٖٛغُثح  ٢ٟقٍَس قٍٗط،٦
وجْطـحم أَ ١ىؾ ٦ه٤حَطذ ٦ضلذى جٛوٜذ ٞجٛـرُوذٍ ؾذحء أذ٤ذحؤ٥
ُٛؿذ ذ ذذىوج أ٣ذ ذ ذذَ ٖ ٦ىؾذ ذ ذذى يف أوؿذ ذ ذذحهن ٞجْؿذ ذ ذذٍ وجدلإْٓذ ذ ذذحش
جُ٤ِٛذ ذ ذذس جٛذ ذ ذ ضٓذ ذ ذذطىهرهُ ،ٞكذ ذ ذذىغص جذلؿذ ذ ذذٍز جدلوحٗٓذ ذ ذذس،
٧ؿٍز جْوٌٟس ضلى أوٌوذح وجٛىَٖذحش جدلطكذىزٔٛ .ذى ٗح٣ذص
جٛو٠ٜحُ٣ذ ذذس جٛذ ذ ؾذ ذذحء ذ ذذح جْٖذ ذذطو٠حٌ رلذ ذذٍو وْذ ذذُٜس َجُ٧ذ ذذس
ٛطٍَِذذي جْ ٟذذس  ٟذذٟ ٢ؼذذ٠ىهنح جحلؼ ذذحٌٌ جْط ذذُ ،ٚووُوه ذذح
ئذل ه ذذحدل قؼ ذذحٌٌ ػلط ذذىٌ ٌوقُ ذذس ًٍَر ذذس هُٜه ذذح ،ذوُ ذذىز
ه٤ذ ذذهح ٖ ،ؽل٘ذ ذذ ٢أ ١ضٓ٤ذ ذذؿٟ ٞوهذ ذذح ًٌذ ذذ ٞمجُذ ذذن جٛلذ ذذىجٍ٧
جخلحوهذ ذ ذذس .وْذ ذ ذذطل ٚجْٟذ ذ ذذس ػذ ذ ذذكُس متُٓذ ذ ذذحش وضشذ ذ ذذ٤ؿحش
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وجنُٜذ ذ ذ ذذس ٟٓذ ذ ذ ذذطٍ٠ز ئذل أ ١ضٓذ ذ ذ ذذطوُى ٧ىَطذ ذ ذ ذذهح جحلؼذ ذ ذ ذذحٌَس
ُطؿ٠ن ذني جْطحٛس وجحلىجغس.
 ٔٛذذى ؿر ذذْ جْٖ ذذطو٠حٌ يف جٛو ذذحدل جْٔ ذذٗ ٟٓ ٍٟذذطىَني
ٟذ ذذ ٢جٛو٠ٜحُ٣ذ ذذسِ ُ :ذ ذذٍ جٛوذ ذذحدل جٛوذ ذذٍيب وْذ ذذحتٍ أضلذ ذذحء جٛوذ ذذحدل
جْٔذ ذذٗ ٍٟؿرذ ذذْ ه٠ٜحُ٣ذ ذذس ٟوطىٛذ ذذس ،ويف ضٍُٗذ ذذح ج٠٘ٛح ُٛذ ذذس
ؿرْ ه٠ٜحُ٣س ٟطـٍُس.
ٔٛذذى ذٔذذٍ ْٕٛذذٗ ٝيف جٛوذذحدل جٛوذذٍيب ٓذذىج٣ني جْقذذىجٙ
جٛشهظ ذ ذذُس (و ٧ذ ذذًَ ٥ج ٛذ ذذص يف ج ٓٛذ ذذ٤ني جْن ذ ذذريز يف ذو ذ ذذغ
جٛذذىو ٙجٛوٍذُذذسٗ :طذذى ،ّ٣وجٛذذُ ٢٠جٛشذذورُس جٛىؽلىٍٓجؿُذذس
 ٟذذػٗ) ،وجٛطو ٜذذُ ٞج ٛذذىَ يف جدلٍق ٜذذس جٖذطىجتُ ذذس وجدلٍقٜذ ذذس
جٛػح٣ىَذ ذ ذ ذذس (ذظذ ذ ذ ذذىٌز ؾُتُذ ذ ذ ذذس ،وذط٠ىَذ ذ ذ ذذ ٚغذ ذ ذ ذذو ) ،أٟذ ذ ذ ذذح يف
ججلحٟو ذ ذذحش ُ ذ ذذٗ َىؾ ذ ذذى ضو ٜذ ذذُ ٞوَ ذ ذ ه ٜذ ذذً جٔؿ ذ ذذّٗ ٟ ،ذ ذذن
ٟٗقل ذذس أ ١ذو ذذغ جدل ذىجو (جٛط ذذحٌَم ،ه ٜذذ ٞجْقُ ذذحء) ض ذذىٌِ
ذ ذ ذ ذذٍوـ  ٌٟذ ذ ذذحٍَز  ٜٛذ ذ ذذىَ ٢وٟٓٛح ٣ذ ذ ذذس جٛو ُ٠ٜذ ذ ذذس يف ٗ ذ ذ ذذػري  ٟذ ذ ذذ٢
جحل ذ ذذحٖش .و ِ٣ذ ذذىي غٔ ذ ذذحيف زل ذ ذذىوو َوط ٠ذ ذذى ه ٜذ ذذً ئٟ٘ح ٣ذ ذذحش
ٍُوَذذس أو ٟإْٓذذُس ػذذوُِس ًحٛرذذح (ٗطذذد ،رلذذٗش وَُ٤ذذس،
قِذذٗش وٟهٍؾح٣ذذحش وَُ٤ذذس٤ٟ ،شذذىٌجش)٧ ،ذذًج ئذل ؾح٣ذذد
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قظ ذ ذذس ٖ ض٘ ذ ذذحو ض ذ ذذًٍٗ يف جْه ذ ذذٗ ٝجٍٛ
جٛىَُ٤س ٗهـد ججل٠وس وٟح ئُٛهح.

ذ ذذٍ ٤٠ٜٛحْ ذ ذذرحش

ويف ضٍُٗح أه ٢ٜق٘حٟهح  -ذُٔحوز أضحضىٌٕ يف
أهٔحخ جحلٍخ جٛوحدلُس جْوذل ،ذوى ئٌٛحء جخلُٗس
جُْٟٔٗس  -ه٠ٜحُ٣س جٛىوٛس جٛطٍُٗسُ ،أ ًٌٛجهط٠حو
جٛشٍَوس جُْٟٔٗس يف جٔٛح٣ى ١وجٔٛؼحء ،وأوي ي ٖٛئذل
ئٌٛحء ٓىج٣ني جْقىج ٙجٛشهظُس ذـرُوس جحلح ،ٙوأًٌٛ
جٛطو ُٜٞجٛىَ  ،وضو ُٜٞضٗوز ج ،١ ٍٔٛذً ٚىج ي ٖٛزلٍٟح
ن٘ ٞجٔٛح٣ى ،١وأ ًٌٛجهط٠حو جحلٍٍ جٛوٍيب يف ج٘ٛطحذس
جٛطٍُٗس ،وجهط٠ى ذىٖ  ٦٤ٟجحلٍٍ جٗٛضُ  ،وذحٔمجح:ٙ
دل َطٍٕ غُثح َظ ٚضٍُٗح جدلٓ٠ٜس ذىَ٤هح جٍْٟٔٗ
وجٛوحدل ئٖ وٓؼً ه ،٦ُٜأو وػن جخلـؾ ٜٔٛؼحء ه،٦ُٜ
حتص غوحٌ (جٛطٌٍَد) ،وئحلحّ ضٍُٗح ذحٌٍٛخ ،وٓـن
طٗهتح ذحٛشٍّ ،وجٛوحدل جْٔٗ ،ٍٟوجٛوحدل جٛوٍيب.
دلحيج جاهص ضٍُٗح  ٥ً٧جٛىؾهس؟ وٟح جْ٧ىجٍ جٛ
جذطٌص جُٔٛحوز جٛطٍُٗس جٛىطى ٙئُٛهح  ٢ٟوٌجء ً٧ج
جٛو ،ٚ٠وٟحيج قٔٔص  ٥ً٧جٛو٠ٜحُ٣س ٛطٍُٗح ذوىٟح ََُى
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ه٣ ًٜظَ ٍٓ ٢ٟ ١جٛو ٚ٠ح؟
 ٔٛذذى ٗ ذذح ١يف ج ُٔٛذذحوجش جٛطٍُٗ ذذس ٌؾ ذذح ٙقحٓ ذذىو ١ه ٜذذً
جٛوٍوذذ ذ ذذس وجْٔذ ذ ذذٗ ،ٝذلذ ذ ذذ ٞأطذ ذ ذذى ٙوَُ٤ذ ذ ذذس ًذ ذ ذذري ئْذ ذ ذذُٟٗس،
ٗ ذحُٛهىو ،وج ٛذذًَ ٢ون ٜذذىج جْٔ ذذٗ ٝيف وٓ ذذص  ٟذذح ،وضٌ ٌٜٜذذىج
يف جٔوجٌز جٛوػ٠حُ٣ذذس ،وٓذذحووج ؾح٣رذذح ٟذذ ٢جحلُذذحز جُٓٛحْذذُس
ج ٓٛذذٍَس يف جٛىو ٛذذس جٛوػ٠ح ُ٣ذذس ،وٗ ذذح ١يف ج ُٔٛذذحوز جٛطٍُٗ ذذس
ئذل ؾح ٣ذ ذذد  ٧ذ ذذإٖء ٌؾ ذ ذذح ٙأن ذ ذذً ذأٛر ذ ذذح  ٞجٛربَ ذ ذذْ جٓٛذ ذ ذذحؿن
ْوٌو ذذ ذذح :ض٤لُ٠ه ذ ذذح ،ه٠ٜهذ ذذحٓ ،ىهت ذ ذذح ،وجْطٓذ ذذ٠ٜىج ٛىهحَ ذ ذذس
ضٔ ذذى :ٙئ ٗ ١ذذ ٚي ٛذذٖ ؾ ذذحء  ٟذذ ٢ج ٓ٣ذذٗل أوٌوذ ذذح ه ذذ ٢وَ ٤ذذهح،
وه ٢ضٔحُٛى٧ح ،وأنً٧ح ذأْرحخ جٛو٠ٜحُ٣س.
وٓى ٗح ١جٌٍٛخ ٍََى أ٤َ ١ظد يف جٛوحدل جٍْٟٔٗ
 يف  ٍُٟٗجخلُٗس  - ٦٤ٟج٠٤ٛىيؼ جحلُحد جٌٍٛيبجدلؼحو ُٓٛ ْٕٝٗٛطهىٌ ذً ٖٛجٛىوَٗش جٗ ٛحٓ ١ى
هُ ٝه ًٜض٘ىَ٤هح يف جٛوحدل جٛوٍيب ،جَ ًٌٛشٜ٘ٓ ٚد
جْٔٗ ٝجحلؼحٌٌ وجٛطشٍَوٍ وج ،ٌٍِ٘ٛوج ًٌٛدل َ٘٢
  ٢ٟ - ًٖٛٛجٓٛه ٚهُ ٦ٛه ٢ضٍجغ ٦جْٔٗ،ٍٟوجٓطٗه ٢ٟ ٦ؾًوٌ ٥وُوس وجقىز ه ًٜضلى ٟح قىظ يف
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ضٍُٗحُ ،ط٘ى ١ضٍُٗح ظلىيؾح وهحتُح َٓح ٞ٧يف ض٘ىَ٢
جدل٤حل ج ٌٍِ٘ٛجدلٗتٛ ٞطـرُْ جٛو٠ٜحُ٣س يف ْحتٍ أضلحء
جٛوحدل جٛوٍيب ،وذًَٓ ٖٛه ٚه ٦ُٜجٛىطى ٙئذل ٧ىُ٦
ج ًٌٛأغٍ٣ح ئْ ٦ُٛحذٔح ،و٧ى جٍَ ًٌٛضُ٘ – ً٤ٟ
جْٔ٘٤ىٌ – ه ًٜجحلُٔٔس جٛطحُٛس> :ئ ١جْطو٠حٌج ٖ ٌَري
جٛرُ٤س جٛػٔحُُس وجٛطشٍَوُس يف جٛشوىخ جدلٓطوٍ٠زٖ ،
ؽل٘ ٢أَٓ ١ط.<ٍ٠
٧ذ ذ ذذًج ذحٓ٤ٛذ ذ ذذرس ئذل جٛوذ ذ ذذحدل جٛوذ ذ ذذٍيب ،أٟذ ذ ذذح ذحٓ٤ٛذ ذ ذذرس ئذل
جٛو ذذحدل جْٔ ذذٗ ً ٍٟذذري جٛو ذذٍيب ُٔ ذذى ٗ ذذح ١جدلٔظ ذذىو ئهـ ذذحء
ظل ذذىيؼ ػلٔذ ذذْ ذحٔػذ ذذحُس ئذل جذلذ ذذىٍ جِ٣ذ ذذَ جٛذ ذذًٍٗ هذ ذذُٙ
٧ذ ذ ذذً ٥جٛش ذ ذ ذذوىخ جْٔذ ذ ذذُٟٗس ه ذ ذ ذذ ٢جٜٓٛذ ذ ذذح ١جٛو ذ ذ ذذٍيب ،وه ذ ذ ذذ٢
جٛػٔحُذ ذذس جٛوٍذُذ ذذس ،وٟذ ذذ ٢مث هذ ذذ ٢جٛطذ ذذأغري جٛوذ ذذٍيب ،وٟذ ذذ ٢مث
َِٔى جٛوحدل جٛوٍيب ه ٦ٔ٠جُُْٔٗ ٍٟؼو ٦يف ٟىجؾهس
جٛطكذ ذ ذ ذ ذذىَحش وجخلـذ ذ ذ ذ ذذؾ جدلٍْذ ذ ذ ذ ذذىٟس ٛذ ذ ذ ذ ذذ ،٦وَوذ ذ ذ ذ ذذُ ٙجٛوذ ذ ذ ذ ذذحدل
جْٔذ ذذٗٗ – ٍٟذ ذذ ٚووٛذ ذذس ٤ٟذ ذذ ٦هٜذ ذذً جِ٣ذ ذذٍجو – هذ ذذ ٢هٔ٠هذ ذذح
جٛوذ ذ ذذٍيبُُِٔ ،ذ ذ ذذى٧ح ذذ ذ ذذً ٖٛجٛذ ذ ذذىه ٞجُٓٛحْذ ذ ذذٍ وجدلو٤ذ ذ ذذىٌ،
وَٓ ذذطٍِو ٗ ذذ ٚغ ذذود وو ١أ ١ؼلش ذذً جهطٍجػ ذذح  ٟذذ ٢أق ذذى،
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وَ٘ ذ ذذى ١ذ ذ ذذً ٓ ٖٛذ ذذى أُٔ ذ ذذى جٛو ذ ذذحدل جٛو ذ ذذٍيب  ٍٟٗذ ذذُ ٥ج ٍَِٛذ ذذى
جٛول ذ ذ ذذُ ٞذحهطر ذ ذ ذذحٌ ٥جٜٔٛذ ذ ذ ذذد وجٛؤ ذ ذ ذذ ٚيف قؼ ذ ذ ذذحٌز هحدلُذ ذ ذ ذذس
وغٔحُ ذ ذذس هحدلُ ذ ذذس .وَطؿ ذ ذذ ٦ججله ذ ذذى ،ذو ذ ذذى ي ٛذ ذذٖ ،ئذل ض ُ٠٤ذ ذذس
ج٠ٓٛحش جخلحطس ذػٔحُس ٗ ٚغود ه ًٜجٍِ٣جو ،ذَ ٚطؿ٦
ججلهذذى ئذل زلحوٛذذس هذذُ ٙذوذذغ جٛوذذحدل جٛوذذٍيب هذذ ٢ذوؼ ذ٦
جِنٍ ذطُ٠٤س جٜٛذهؿحش جٛوحُٟذس يف ٗذٓ ٚـذٍ نُذع ض٠٤ذىج
٘ٛذ ذ ذذٓ ٚـذ ذ ذذٍ غٔحُطذ ذ ذذ ٦يجش جدلٔىٟذ ذ ذذحش جُٔٓ٠ُٜذ ذ ذذس جخلحطذ ذ ذذس،
وض٘طذ ذذد ٧ذ ذذً ٥جٛػٔحُذ ذذس ذٜهؿذ ذذس اطٜذ ذذَ هذ ذذ ٢ذلؿذ ذذس جٔٛـذ ذذٍ
جِن ذ ذذٍ ،و ٘٧ذ ذذًج َ ذ ذذط ٞجٛطِطُ ذ ذذص جٛػٔ ذ ذذحيف وجٍٛوق ذ ذذٍ ٜٛو ذ ذذحدل
جٛوذذٍيب ،ذوذذى أ ١ت ضِطُطذذ ٦ؾٌٍجُُذذح ،وئوجٌَذذح ،وُْحْذذُح،
وضشٍَوُح..
ئ ١وُذ ذ ذ ذذن ضٍُٗذ ذ ذ ذذح ضلذ ذ ذ ذذى جٛو٠ٜحُ٣ذ ذ ذ ذذس ٟذ ذ ذ ذذٓ ٢رذ ذ ذ ذذ ٚجٌٛذ ذ ذ ذذٍخ،
وجْذذطػ٠حٌ ذوذذغ جٔٛذذىي جحلحٗ٠ذذس جدل٤كٍُذذس ُُهذذح يف يٛذذٖ
جحلذ ذ ذذنيٗ ،ذ ذ ذذح ١ؾذ ذ ذذُءج ٟذ ذ ذذ ٢نـذ ذ ذذس وجْذ ذ ذذوس ج٤ٛـذ ذ ذذحّ ،ذوُذ ذ ذذىز
جْ ٧ذذىجٍ ،ضطؿ ذذحوَ ضٍُٗ ذذح  ِٓ٣ذذهح ٛطظ ذذُد ذ غحٌ ٧ذذح  -جدلٗت ٠ذذس
 ٌٜٛذذٍخ وٜٛش ذذٍّ  -جٛو ذذحدل جٛو ذذٍيب ٗ ٜذذ ،٦و ٟذذ ٢وٌجت ذذ ٦جٛو ذذحدل
جْٔٗ ،ٍٟوجحلىَع ه ٢ضِظُ ٚي ٖٛؿىَ ٖ ٚضطٓن ٦ٛ
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٧ذذً ٥جدلوحجلذذس جٖٓطظذذحوَس وجٛوٓذذٍَ٘س .ئهنذذح يف جحلُٔٔذذس
دل حتٔذذْ ٟٓذذطىَحش أه ٜذذً شلذذح قٔٔ ذذً ٦ري٧ذذح ،وٟو ذذىٖش
ج ٠٤ٛذذى ُُه ذذح  ُٓٛذذص أه ٜذذً  ٟذذٟ ٢و ذذىٖش ج ٠٤ٛذذى يف ًري ٧ذذح،
وٖ َُج ٙجٓطظحو٧ح ٟطهِٜح ٗحٓطظحو ًري٧ح ،وٌمبح أٗػٍ
اِٜذ ذذح يف ذوذ ذذغ جحلذ ذذحٖش٧ ..ذ ذذًج ئذل ؾح٣ذ ذذد ٟذ ذذح ْذ ذذررص
جٛو٠ٜحُ٣ذذس ٟذذ ٢متُٓذذحش ٖ ضذذُج ٙقُذذس ضذذزنٍ ق ذ جِ ١يف
ؾٓذ ذذ ٞججملط٠ذ ذذن جٛطٍٗذ ذذٍ ذذ ذذني جٔٛحهذ ذذىز جٛشذ ذذورُس جٛوٍَؼذ ذذس
جحلٍَظذ ذ ذذس هٜذ ذ ذذً ئؽلحهنذ ذ ذذح ،وُٓ٠ه ذ ذ ذذح وذذ ذ ذذني جٜٔٛذ ذ ذذس ج ُٜٜٔٛذ ذ ذذس
جدلحػذ ذذُس يف جٛطُٜٔذ ذذى وجٖضرذ ذذحم ٌٜٛذ ذذٍخ ٟؼذ ذذكُس ذأطذ ذذحٛطهح
ْذوُح وٌجء قىجغذس دل ضِ٤وهذح غذُثح ذذىو ١جْطذحٛس وجْٟح٣ذذس
ٜٛؿذ ذ ذذًوٌ جٛؤُىَذ ذ ذذس ،وجٛطحٌؼلُذ ذ ذذس ،وجحلؼذ ذ ذذحٌَس ٧ذ ذ ذذًج ٟذ ذ ذذ٢
ؾه ذذس ،وٟذ ذذ ٢ؾه ذذس أنذ ذذٍي :جِٖ٣ظ ذذح ٝذذ ذذني ٟول ذذ ٞجٛشذ ذذود
وذذ ذذني ُٓحوجضذ ذذ ٦جُٓٛحْذ ذذُس جٛذ ذ ٗح٣ذ ذذص ٟؼذ ذذـٍز يف ًحٛذ ذذد
جْقُ ذذح ١ئذل ٟظ ذذحوٌز جحلٍَ ذذس ،و ٧ذذىٌ جٍ٘ٛج ٟذذس جٔ ٓ٣ذذحُ٣س
يف ْذ ذ ذذرُ ٚلذ ذ ذذ ٚجٛشذ ذ ذذود هٜذ ذ ذذً جْنذ ذ ذذً ذظذ ذ ذذٌُس جٛو٤٠ٜذ ذ ذذس
وجٛطكذذىَع جٌٛذذٍيب وو ١ؾذذىوي ..وٟذذن ٟذذح ٌجُذذْ يٛذذٖ ٟذذ٢
جدلٓ ذ ذذحنٍ جدلؼذ ذ ذذك٘س جٛذ ذ ذ ٣طؿذ ذ ذذص هذ ذ ذذ ٢ذوذ ذ ذذغ ضـرُٔذ ذ ذذحش
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(جٛطٌٍَد) ٗطىقُى ج ،ٌُٛوٟح ئذل ي ٢ٟ ٖٛضـرُٔحش.
ذو ذ ذ ذذى  ٧ذ ذ ذذًج جٛو ذ ذ ذذٍع وجٛطك ُٜذ ذ ذذٜٛ ٚو٠ٜح ُ٣ذ ذ ذذس يف يجهت ذ ذ ذذح،
وٜٛو٠ٜح ُ٣ذ ذ ذ ذ ذذس يف ٟىجؾه ذ ذ ذ ذ ذذس جدلٓ ذ ذ ذ ذ ذذُكُس ،مث ٜٛو٠ٜح ُ٣ذ ذ ذ ذ ذذس يف
ٟىجؾهذذس جْٔذذٗ٤َ ،ٝطذذهٍ ذ٤ذذح جٛركذذع ئذل ٟىجؾهذذس جٛذذىهىز
ئذل جٛو ٠ٜحُ٣ذ ذذس يف ٛر٤ذ ذذح ١يف كذ ذذ ٚجٛشذ ذذوحٌجش جدلٍُىهذ ذذس يف
 ٧ذ ذ ذذً ٥جَْ ذ ذ ذذح ٝج ٓٛذ ذ ذذىوجء  ٟذ ذ ذذٓ ٢ر ذ ذ ذذُْ ٚحْ ذ ذ ذذُني ،و ٟذ ذ ذذػِٔني،
وطذذكحُس هذذ ٢جخلذذريجش وجٛربٗذذحش جٛذ ْذذطك ٚهٜذذً ٛر٤ذذح١
ق ذ ذذني َٔ ذ ذذُ٣ ٞلح ٟذ ذذح ه٠ٜح ُ٣ذ ذذح ،وه ذ ذذ ٢جٛش ذ ذذٍوٌ وجِٖ ٝج ٛذ ذ
ْذذُطؿحوَ٧ح ذحٛو٠ٜحُ٣ذذس .ئ ١جِ٘ٛذذٍز جٛذ أغذذٍ٣ح ئُٛهذذح ِ٣ذذح
ا ٠ذذ٧ ٚذ ذذً ٥جٛش ذذوحٌجش ٜٗذ ذذهح> :ئ ٤٣ذذح ْذ ذذ٤رًٔ يف ٟٓذ ذذطٔ٤ن
جٛطهٜذ ذذَ ٟذ ذذح و٤ٟذ ذذح أ٤ٟذ ذذحء حلُحض٤ذ ذذح جٛىَُ٤ذ ذذس ،وْذ ذذ٤هٍؼ ٟذ ذذ٢
جٛطهٜذ ذذَ ،وٜ٣كذ ذذْ ذحٛوذ ذذحدل مبٔذ ذذىجٌ ٟذ ذذح ٣طهٜذ ذذً هذ ذذٟ ٢وذ ذذحدل
جٛىَ ٢يف ٣لح٤ٟح وٟإْٓحض٤ح<.
ُِ٤ٜكض ،ذطؿٍو وٟىػىهُس  -ذوُىج ه ٢جدلُجَىجش،
وزلحوٖش جٓ٘ٛد جُٓٛحٍْ ٟ -ىي ٟح يف  ٥ً٧جٛىهىز
 ٢ٟقْ ،وٟىي ٟح ُُهح  ٢ٟػٗ.ٙ
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و ٘ٛذ ذذٖ ٢ذ ذ ذذى – ٓر ذ ذذ ٧ ٚذ ذذً ٥جٔ٤ٛـ ذ ذذس  ٟذ ذذ ٢جٛرك ذ ذذع –  ٟذ ذذ٢
جٔغذذحٌز ئذل ُ٘ذذٍز ٗح٣ذذص يف جدلحػذذٍ ،وٖ ضذذُج ٙقذ جِ١
ضٍُ ذ ذ ذذن أ ٟذ ذ ذذح ٝأه ذ ذ ذذني ججل ٠ذ ذ ذذح٧ري ،وَٓ ذ ذ ذذطهىٟهح ُْحْ ذ ذ ذذُى١
وٟػِٔى ١وٌؾح ٙأهٗ ٝجلذًخ ٧ذً ٥ججل٠ذح٧ري ضلذى طذُي
يف جحلُ ذذحز ويف ج ِ٘ٛذذٍ ضرو ذذى٧ح ه ذذ ٢وَ ٤ذذهح ،وه ذذ ٢ضٍجغه ذذح،
وهذ ذذ ٢ضٔحُٛذ ذى٧ح جْطذ ذذُٜس ج٤ٛحذوذ ذذس ٟذ ذذٌ ٢ؤَطذ ذذهح جحلؼذ ذذحٌَس،
وقٓ ذذهح جْنٗٓ ذذٍ ،و ٧ذذً ٥ج ِ٘ٛذذٍز  ٧ذذٍ :أ ٤٣ذذح ْ ذذ٤رًٔ يف
ٟٓذ ذ ذ ذذطٔ٤ن جٛطهٜذ ذ ذ ذذَ ٟذ ذ ذ ذذح و٤ٟذ ذ ذ ذذح أ٤ٟذ ذ ذ ذذحء حلُحض٤ذ ذ ذ ذذح جٛىَُ٤ذ ذ ذ ذذس،
وْ٤هٍؼ  ٢ٟجٛطه ،َٜوٜ٣كْ ذحٛوحدل جدلطٔىُ ٝزنوجو ٓىز
وغذ ذذٍجء وْذ ذذوحوز مبٔذ ذذىجٌ ٟذ ذذح ٣طهٜذ ذذً هذ ذذ ٢زلطىج٣ذ ذذح جٛذ ذذىَ ،
وئ ١جْٔذٗ ٝوٟذح ؽلػذ ٚيف قُحض٤ذح ٟذٓ ٢ذُ ،ٞوٟذح ذٔذٍ ٤ٟذ٦
يف قُحض٤ذ ذذح ٟذ ذذ٣ ٢لذ ذذ ،ٞوٟذ ذذح ٣أنذ ذذً أِٓ٣ذ ذذ٤ح مب٠حٌْذ ذذطٟ ٦ذ ذذ٢
وطحَح جْٔذٗ ٝوضشذٍَوحض ٦يف قُحض٤ذح – ٗذ ٚيٛذٖ ٟٓذإوٙ
ه ذ ذ ذذ ٢ا٤ِٜذ ذ ذ ذذح ،وػ ذ ذ ذذوِ٤ح ،وجضلـذ ذ ذ ذذحؽ قُحض ٤ذ ذ ذذح جُٓٛحْذ ذ ذ ذذُس
وجٛػٔحُُذ ذذس وجٖؾط٠حهُذ ذذس ،ذذ ذذ ٚئُ٧ ١جت٤٠ذ ذذح جٛوٓذ ذذٍَ٘س – وهٜذ ذذً
ٌأْ ذذهح ُ٧ؽل ذذس قَُ ذذٍج – ١ضو ذذىو ئذل وػ ذذو٤ح  ٧ذذًج ،و ٛذذًٖٛ
ُ ٠ذ ذذح ه ٤ُٜذ ذذح ئٖ أ ١طل ذ ذذٍؼ  ٟذ ذذ ٢هحدل ٤ذ ذذح جٛػٔ ذ ذذحيف وجٛؤُ ذ ذذىٌ
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وجٛطشٍَوٍ ً٧ج  ٖٓ٠٤ٛذ٤حطُس جٛطٔى ٝوجٔٛىز وج٤ٛؿحـ.
 ٧ذذًج ج ٘ٛذذٗ ٝوأٟػح ٛذذ ٗ ٦ذذحَٔ ١ى ٛذذ ٦جدلرش ذذٍو ،١وٓح ٛذذ ٦وٖ
َُجَٔ ٙى ٦ٛجدلٓطشٍٓى ١جَ ٢ًَٛو٠ذ ٚذوؼذهٗ ٞهذربجء يف
وَجٌجش جخلحٌؾُ ذ ذ ذ ذذس ،ووَجٌجش جدلٓ ذ ذ ذ ذذطوٍ٠جش (ْ ذ ذ ذ ذذحذٔح) يف
ذٗو٧ذ ذ ذ ذذ ،ٞؤَىٛذ ذ ذ ذذ ٦ذحْذ ذ ذ ذذطٍ٠جٌ ُْحْذ ذ ذ ذذُى٤٧ ١ذ ذ ذ ذذح و٤٧ذ ذ ذ ذذحٕ،
وٟػِٔى ١وٌؾح ٙأهٗ ،ٝو٧ى َٗٗٔ ٝى ٦ٛذوغ أطكحذ٦
٣طُؿس ٜٛؿه ،ٚؤَى ٦ٛذوؼه ٞذىجُن ْ ٢ٟىء جُ٤ٛس ق
ٖ ٣ظِه ٞذأْىأ  ٢ٟي.ٖٛ
ووؾذذ ٦جخلـذذأ يف ٧ذذً ٥جِ٘ٛذذٍز ٧ذذٍ أهنذذح ض٤شذذة هٗٓذذس
ذذ ذ ذذني جدلوطٔذ ذ ذذى وذذ ذ ذذني جٛطٔذ ذ ذذى ٝجدلذ ذ ذذحوٌ ٓ٣ٕٛذ ذ ذذح ١وججملط٠ذ ذ ذذن،
ُطؿوذ ذذ ٚجدلوطٔذ ذذى جٛذ ذذىَ ٟٓذ ذذإوٖ هذ ذذ ٢جٛطهٜذ ذذَ ،واوذ ذذٚ
ٟوطٔذ ذ ذ ذذىج نذ ذ ذ ذذٍ ًذ ذ ذ ذذري وَذ ذ ذ ذ – ْذ ذ ذ ذذررح ٜٛطٔذ ذ ذ ذذى ٝوجِٛذ ذ ذ ذذٗـ،
وجحلُٔٔذ ذ ذذس أ ١جٛوٜذ ذ ذذ ٞجٛـرُوذ ذ ذذٍ ،وجٛطٔذ ذ ذذى ٝجدلذ ذ ذذحوٌ َط٠ذ ذ ذذح١
ذط ذذىٍُ ه ذذحٜٟني يف جٔ ٓ٣ذذح ١وججملط ٠ذذن أَ ذذح ٗح ٣ذذص هُٔىض ذذ،٦
وعل ذذح جٛطظ ذذ ُٞ٠وجٌٔجوز  ٟذذ ٢ؾه ذذس ،وقٓ ذذ ٢جٛط٤ل ذذُ ٟ ٞذذ٢
ؾهذذس أنذذٍي ،وٛذذًج صلذذى يف ٧ذذًج جٛوظذذٍ – ٗ٠ذذح يف مجُذذن
جٛوظ ذذىٌ – أ ١رلط٠و ذذحش ض ذذىَ ٢ذؤحت ذذى ٟطِحوض ذذس  -وٌمب ذذح
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ٟط٤حٓؼ ذ ذذس  -قٔٔ ذ ذذص ضٔذ ذ ذذىٟح ٟحوَ ذ ذذح ذ ذ ذذحٍ٧ج وٟطٓذ ذ ذذحوَح ،أو
ٟطٔحٌذذ ذذحْ ،هنذ ذذح أٌجوش وطذ ذذ٠٠ص هٜذ ذذً أ ١ضظذ ذذ٤ن جٛطٔذ ذذىٝ
جدل ذ ذ ذ ذ ذذحوٌ ،وُ٧ث ذ ذ ذ ذ ذذص  ٛذ ذ ذ ذ ذذ ٦وْ ذ ذ ذ ذ ذذحت ٦ٜجٛط٤لُ ُ٠ذ ذ ذ ذ ذذسُ :أٟريٗ ذ ذ ذ ذ ذذح
جٍٛأ حُٛذ ذ ذذس ،وٗذ ذ ذذً ٖٛأوٌوذذ ذ ذذح جٌٍٛذُ ذ ذ ذذس ٟذ ذ ذذن ٟذ ذ ذذح يف  ٧ذ ذ ذذً٥
ججملط٠وذذحش  ٟذذ ٢زلط ذذىي  ٟٓذذُكٍ َٔ ذذ ٚأو َ٘ػ ذذٍ  -قٔٔ ذذص
ضٔذ ذ ذذىٟح ٟحوَذ ذ ذذح ذ ذ ذ ذذحٍ٧ج يف قُحهتذ ذ ذذح ،ويف ٟٔحذٜذ ذ ذذهح جٖحت ذ ذ ذذحو
جٓٛذذىُُُ جدلحٌٗٓذذٍ ج٤ُٜٛذذُ  -وٗذذً ٖٛأوٌوذذذح جٛش ذذٍُٓس -
ٟن ضٜٔض ِ٣ىي جٍٛوـ جٛىَُ٤س يف  ٥ً٧ججملط٠وذحش ٣طُؿذس
خلـهح جٛؤُىٌ جدلحوٌ  -قٔٔص ًٗ ٖٛضٔىٟح ذذحٍ٧ج يف
قُحهتذ ذ ذذح ،و٣ذ ذ ذذًٍٗ جُٛحذذ ذ ذذحٟ ١ذ ذ ذذن هُٔذ ذ ذذىهتح جٛرىيَذ ذ ذذس جٛذ ذ ذ دل
مت٤وهذ ذ ذذح ٓذ ذ ذذؾ ٟذ ذ ذذ ٢أ ١حتٔذ ذ ذذْ أٓظذ ذ ذذً ٟٓذ ذ ذذطىَحش جٛطٔذ ذ ذذىٝ
جدلذذحوٌ ،وةذذس هشذذٍجش ٟذذ ٢جْٟػٜذذس يف جحلؼذذحٌز جحلىَػذذس
وجحلؼذ ذذحٌجش جٔٛىؽلذ ذذس .ئ ١جٛوٜذ ذذ ٞجٛـرُوذ ذذٍ وئصلحَجضذ ذذ ٦يف
جحلُذ ذذحز جدلحوَذ ذذس ؽل٘ذ ذذ ٢أَ ١طكٔٔذ ذذح يف أٌ رلط٠ذ ذذن ؽلطٜذ ذذٖ
جٌٔجوز هٜذ ذذً طذ ذذ٤ن جٛطٔذ ذذى ٝوقٓذ ذذ ٢جٛط٤لذ ذذُٟ ٞه٠ذ ذذح ٗح٣ذ ذذص
هُٔىض ذ ذذ .٦أ ٟذ ذذح جٛؤُ ذ ذذىز ُ ذ ذذٗ هٗٓ ذ ذذس ذل ذ ذذح ذ ذذًج جْ ٟذ ذذٍ  ٟذ ذذن
ُٔ ذذىج ١جٌٔجوز وقٓ ذذ ٢جٛط٤ل ذذُ .ٞئ ١جٛؤُ ذذىز و ٟذذح َطٍض ذذد
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هُٜه ذذح  ٟذذ ٢شلحٌْ ذذحش هرحوَ ذذس وًري ٧ذذح ضظ ذذ٤ن ججلح ٣ذذد جِن ذذٍ
 ٟذذ ٢جٔ ٓ٣ذذح ..١ئهن ذذح ضظ ذذىى ٣لٍض ذذ ٦ئذل جحلُ ذذحز ،وأنُٗٓحض ذذ،٦
ومت٤ك ذ ذذ ٦ج ٌٛذ ذذو جٛر ذ ذذحؿ  ،ذحنطظ ذ ذذحٌ :ئهن ذ ذذح ضظ ذ ذذ٤ن ئ ٓ٣ذ ذذحُ٣ط٦
ج ٛاوَ ٦ٜطظذٍٍ ذٔىٌضذ ٦وٓىضذ ٦وغٍوضذ ٦هٜذً ٧ذًج ج٤ٛكذى
أو يجٕ ،او ٜذذَ ٦طظ ذذٍٍ ه ٜذذً ضل ذذى ػلٔ ذذْ جٛل ٜذذ ٞوجٛو ذذىوج١
يف وجن ٚرلط٠و ٦ويف جٛوحدل.
ويف ٧ذ ذ ذ ذذًج جٓٛذ ذ ذ ذذُحّ ٣وذ ذ ذ ذذىو ئذل جحلذ ذ ذ ذذىَع هذ ذ ذ ذذ ٢ضٍُٗذ ذ ذ ذذح
جٛو٠ٜحُ٣ذذس ٤ٛطٓذذحءٟ :ٙذذحيج قٔٔذذص ضٍُٗذذح – نذذٟٗ ٙذذح ََُذذى
ه٣ ًٜظَ ٍٟٓ ١ذ ٢أنذً٧ح ذحٛو٠ٜحُ٣ذس – ٟذ ٢ضٔذىٟ ٝذحوٌ
وه٠ٜذ ذذٍ ورلط٠وذ ذذٍ ََُذ ذذى هٜذ ذذً ٟذ ذذح قٔٔطذ ذذْ ٦ذ ذذحتٍ جٛذ ذذىوٙ
جٛوٍذُ ذذس وجْٔ ذذُٟٗس جٛذ ذ دل ضأن ذذً ذحٛو٠ٜحُ٣ذ ذذس؟  ٧ذذًج ٟذ ذذن
ٗىهنذذح جٛى ٛذذى جدل ذذىٌٜٛ ٚٛذذٍخ – وٜٛش ذذٍّ يف ذو ذذغ جحل ذذحٖش –
جَ ًٌٛأنً أٗرب ٓٓؾ  ٢ٟجدلوى٣حش.
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هيف ف ف ففد مو ف ف ف ففْ ًٔ ف ف ف ف ّ ف ف ف ف ُ ف ف ف ف ً ٓ ف ف ف ف ُ ف ف ف ف
ًعٌِف ٓيمم ففْ ؤوففديّ ًف وْ م ٌ ف الَ ي ففْ
ف
عٌ ٓ ففٖ
ؤوديٓ ففٖ ُ ففْ ٓ يي ف ٌ ف ي يًؤ ففالَ
ًٌ ق ؟
إّ لف ب عٌففذ كًففن ؤغٌففر ُففْ د ف ف ًعف ٍ
ًٌِ ً يٗ ُعد صٌ و قضي ُْ قضف و ٓ ف
ف ف ف ففالُي
ي ب ً ضف ف ف ف و
ف ف ف ففالُي ًوف ف ف ف
ب ف ف ف ف ري
ص ف و صففٌ ب ف ً ق عٌففذ صففعي ديٌ ف ي عٌففذ
ففالٍ ودوف ًوففي قيِف ُففْ
صففعي فف ن ًٔففال ا الّ
فف
قيِ ففٖ ّ م ف ف ُو هنف ف ًغ يعف ففا م ييف ف ًٔف ف
ف ففالُا ً ف ف ُي
بغدو ف ف ُٔ ف ففد ي ُ صف ففٌ ب ف ففي
ب غف ًٔ ففد عففْ ال ًففيف م ف دم م كًففن هِف ودوف
ففالُا ّ و ف ك يو هف يو ف يدٕ ً عففي
ًٌِصف
م صف ف ففٔ ً ق ف ف ف ف ف ف ق ف ف ف ٍ بف ف ففٖ ف ف ففٌِ ّ ُف ف ففْ ف ف ففالى
جال َٗ خل ص ي ش دهالَ بٖ غ َٗ.
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يًعٌٔ ف ٓ ف يا كً ففن ُ ففْ م ي ففيَ ً ففٔ ص ٌ ففد
ففدهمم
ً ض ف ى ي ًففٖ م م ق ف ت يُع ٗ ف ت ُ ف
ففالُي
ُففْ قففدوم يُففْ غ ٗففَ ُففْ ففالى صففٌ
عٌففذ صففعي ديٌف ًملُٔي ف عئ ف ف ّ ف ً ًي ف
ً ي حيوَ
ث بي ٗا ص صي
ص صي
ث ِ ثٌ .
هي
ف و وف ّ ً فدني بفمم ًعٌِف ٓيمم
يعٌذ ض ٗ
ي إٓوف دَٗ إوف ٕ -
 ُْ ييث ً مل ُالَ ب ً وْ ه ٌ فق ف ف ف ًف ف ففيف مو ف ف ففْ ً ف ف ف عٌيال ف ف ف ي
ف ف ف م ف ف ففع
ضف ففي ال الّ ًف ف وْ ؤُ،ف ف ّ ب ًف ف وْ هف ف ً ُيمم ًعف ففدب
ف ي
غف ٌ ف وْ موففْ ّ م عف يّ ُعالففَ م بعف
ً ودوف ف ف ف ف صف ف ف ف ففٌ ب ف ف ف ف ف الٍ م الُف ف ف ف ف د ًع ي وف ف ف ف ف ي
ض ف دو ب ض ف إو الُف ف د ً ي ففي ً ففيف مٌ ففا
ف ففالُي يِف ف مٌ ف ففا
يالف ف ً ضف ف و ًعدبيف ف ب ً ضف ف و
يففٖ ًصف ّ ي الُف د صففٌ اف ٕ ً ضف و ُففْ بعيف
ي ُْ قدوب.
يً ف ًن ٓٔ ف ٓففدك ضففديد ً ف قير م د ف عالق ف
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ًعديب ف ف ف ب ف ف ففالٍ يع ف ف ف ٍ ً ف ف ففدق م ف ف ف ك ق ف ف ففد
ً ففٌ ُٔففال عٌففذ ف ًٔ ففد ً ففغ ي ًففيف ففملّ
ٓ عف ف ف ف ى ي مٌ ف ف ف ففا ب ًع ف ف ف ففي م يدهف ف ف ف ً وف ف ف ففد الّ
ًف ف ع قف ف وغديالف ف بغدو ف ف ُٔ يف ف ً ففالٍ يقف ف
م ع ف ف ف هف ف ف عف ف ففْ
وغديالف ف ف ًف ف ف ع ً ف ف ففد بصف ف ففي
ٗ ف ُ غد ف ُضف ف
ص ص ففي مٖ هِ ف ق ف ت ف ٗٔ ف
ً الٍ م ع يع ٖ يم ٌ ٖ ً ودو ي ًعٌِي .
اللقاء مع التيارات العلمانية ملصلحة اإلسالم

إّ ُ ف ف ف ً ٓ ف ف ف ق ف ف ف م ف ف ف ُ ُٔ ف ف ف ًٌ ف ف ف ي ف ف ف ى
جالف ف ف ًصف ف ففٌ ًٌ ف ف ف و ت ً ي ف ف ففي ي الُٔيف ف ف ًف ف ففيف
م ج ف ففٖ ً ق ف ف هٌ ف ففٖ يِ ف ف و ف ففدم ب ف ففٖ ف ف و يّ ض ف ف
ضف ف ففع مم ُف ف ففْ ف ف ففٌِمم يغ ٗف ف ففَ هِف ف ف م ُ ف ف ف ً
ف ف ف ف عِ د ي ًص ف ف ف ففالي ٓي ي ً ِييف ف ف ف ففمل
ق ف ف ف ففد ُ ف ف ف ففْ
ًعٔص ف ف ففدي ي ً ٌ ف ف ففَ ً ي ف ف ففا م ً ف ف ف ي ف ف ف ق ف ف ف
ٌد الو و ً جي ت م م ف ٕ يم ُ قعفٖ ُفْ ٗف ٕ
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ًٔ دوف ف ي مٌف ففن يًؤف ففال
ًعٌِا ُٖٔ يً عٌذ صعي

ٌف ففد م ع يعف ف
ديٌ .

قف ففد

هِف ف تف ف كًف ففن م ف ففوٌ ً ٌ ف ففغئي ً ي ف ففي
ًيف ق و الِال ً ع م ُ قعالف قٌيِفا ُفْ ييفث
ٗف ففا قضف ففي ً ف ففعب ً ٌ ف ففغيي يقف ف و الِالف ف ًف ف ع
ً ف ففد ُ ف ففْ يي ف ففث ٗ ف ففا قض ف ففي ً ُي ف ف ًعدبي ف ف ي ُ ف ففْ
ف عِ د ه و ف ُ ف ً ُففْ
ييففث ٗففا قضففي سففدد ُففْ
ُ ف ف ف ي ً دوف ف ففد يقف ف ف ود ٗف ف ف ًف ف ف ع – هِف ف ف ٓد ٗف ف ف -
دوف ف ف م ف ف ففد
قضف ف ففي إ ف ف ففالُي ك ت صف ف ففٌ دهف ف ف
الٍ ي ٌِمم.
يق م ع ًٔ د م قد ُْ إ د يي بمم ً وْ
ف  -ه ف ُد ي ق ف ُ ففدي
وع د ف ّ ا ف  ُ -ففْ ٓ يي ف
ف ف ع ف ففي
يًي ف ف يِ ف ف ٌو ف ففٖ ُ ف ففْ ً ف ففدعي ً يًي ف ف
ف وث ع ففْ إ ً ففال ُ ففْ ً ف ي ً ي ففي ي ف و ع ففْ
ي ى ُ غدن م ً ٌ ي ً ع عْ ً قعي يً ًن ّ
ً ف ف ففث و ف ف ففذ م ً ص ف ف ففيي م ي ف ف ف ي ٗ ٗ ف ف ففي ٗ ف ف ففا
غ ط ً يَ ٍ ٗا غ ط ُ ق ي يدب ٍ7691
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ٍ ُ ك ؟!
ّ كً ففن
يبففمم ً ف وْ وع د ف ّ ا ف ُففْ ٓ يي ف ف
ٌف ففن ً ف ففدعي
وعف ففي ع د ف ف ب ف ففدعي ً ٌف ففَ ًف ف ي
ً يًيف ف ف ّ ٔ ف ف ففٖ غغف ف ف إٓ ف ف ف ٓي يِف ف ف م ٌف ف ففٖ ًويف ف ف ّ
شعب آ د.
د يٌا ُْ يج عٌذ ٓ
ُ ُ ً ً غدن ي ً قعي الا ُ ف ً مفدم ظ
ضففد بففي ٗففا ُدم غ ف ب ف ي
ب ديٌ ف ًملُٔي ف
ف ف م ف ف ً ف ففٖ ديٌ ف ف
ً ف ف ي و ف ف ً ض ف ف و دو ف ف
ضففد الّ ًف وْ حي صففديّ عِ يف ت الُف ًّ
مٌو ّ حم صدهت عٌذ ُ ك ًملُْ هٌٖ.
إّ ُ ف ف ف ف ففْ ِو ف ف ف ف ففْ ّ ٓ ف ف ف ف ففر عٌ ف ف ف ف ففذ ق ف ف ف ف ف ى إ ف ف ف ف ففد يي
ي غف ف ف ي يف ف ف
يُ جال ف ففال م ٓغف ف ف ني ج الف ف ف ُ يف ف ف
عٌذ صعي ديٌ ًيف وٌ ا عٌيال لِي  ّ .كًن
ُ ف م ف يي ً دوففد
حي ففر ًٔ ف بع ف خلغ ف ت
يىت ً ٓ صي ً ديّ عٔ بع كًن.
يٗوف تف م ُ ف ً ًصففد ق ُف
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بع ف ف ف ُ قع ف ف ففٖ عٔ ص ف ف ففد ً ف ف ف ُ ف ف ف ً ي ف ف ف د ت ً ي ف ف ففي
ًعٌِ ٓي ف ف ً ف ففيف ق ف ف مص ف ف ُٖ م ُديٌ ف ف ً ف ففر بع ف ف
ف يد قٌيِي ف ي
ف ب بع ف
فا ي
ًٔ ف ا
ً يًي ف دم غ ف ُعال ف بدب ف ط س ف ً ا ي مٔ ففي ا ي
م غٌر ال ٓ ع ٗٔ الّ ٗ ٕ لال غ ي مسف
ي الّ مٌففن لال ف م ففدم ض ف
عٌففذ ُ ف ك ُ ف
جال ف ف عِ دو خل ُ ف جال ف ف عِ دو ففدك ي الّ
ف ً مفف ،ي إو ٓ ف ا ي مس ف عٌففذ ٗ ف ًصففعي ي
ك م الّ ً ضف ففي غدييف ف ٗف ففا س يف ففر ًٔ ي ف ف م
ٗف ف ٕ ديٌ ف ف ي م ٗ ف ف ل ٓف ففب لمل ف ففا ي سدوف ففن
ف ًٌ ص ف ى إو سض ف ً ق ف ًٔ ٌ ف ٓ عي ف ففدك
ُ ف ْ ففالى جال ف ٓ يجال ف ً ففدوْ ف الَ ٗففَ ّ م ف ٍ
ف ٕ ً ففٌيَ إو الُ ف ٍ ب غ ف ًٔ ففد ع ففْ
غف م
لال ًيف م ع يّ ُعال م ً ص ى إو ف ن.
وٌ م ٓ عيف ٗف ٕ ًعالقف ي م شفوي
يًي
ف ف موف ف ّ ٓ عف ف ُ ففْ ً عف ف يّ يقف ف موف ف ّ
ٗ ف ٕ ًص ففٌ
ي ًف ف ُف ففْ ً ف ف ًد يق ف ف م ِ ف ففي م ج الف ف البف ف ُف ففْ
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د ي ج ً ضي إو ٗف ٕ ًصفي ي مٌفن م ٓ ف ط
ديٌ ف ف ف ي عٌف ف ففذ صف ف ففعي ُ ف ف ف م ف ف ف ف ن .يًو ف ف ففْ
ٗٔ ف م شففدع ي ي ف حيو ففَ ًصففيك هٌففال يحي ف ي يده ف
ً قف ف يٗف ف ًف ف عا ًو ُف ففي ف ف ٓدوف ف – هِ ف ففٌِمم – م
ففالُي ًعٌيف ف ي ف ف ودوف ف ٕ ً ف فديّ
ٓغف ف ني ص ففٌ
ي د ف ف ً ف ف ي ًف ففيف ٌٓ ف ففا يالف ف اف ففَ ي ًف ففيف ٌف ففد
يالف عٔفالَ ًٔ ف ُ قف ًٌ ف يُ قف ً فد ني بغدو ف
ف ف الى ف ففال
قي ف ف ًٔ ِف ففا ٗف ف ٔ ي غ مٔف ف ُف ففْ
ففْ ي ٓٔ ففدن ُففْ ييففث
ٓ ففا ُففْ ييففث ٓدو ف ّ
ٓدو ف ّ ٓ ف يَ ب ففي و ففذ ف ف ن ًو ف ُ ف ٍ عئٔ ف
ًٔ ف ف – ُ ف ففْ الً ف ففٖ – ُ ف ف ٓدو ف ف يُ ف ف ٓدو ف ف يهي ف ففد
ٌِي .
ٓ خ ٍ ي ٌٔ ًعٌِي بغدو
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