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لطعظدد  فحلطٓدحهف ٗلرد  ئيج ّػع ػدىج  ل ئالٗوكي فِوَ  ال ئًٓحًّْٖ٘حْ٘س ّهْقف  أنالق٘سجلطٓحهف ق٘وس 

قرددْا جلطرحٌٗددحش ّٗطؼددوي  ْٗلددى" ًددَ:ئ  ىٗولٍجؽ٘ددسجللووحٌْددس  حأْحْدد٘  ح ذددحالنطالو ّ جلطٌددْل  ّلددًج ٗعددى  ددٍؽ  

هدطككن فدٖ اْجؽهدَ  ]…[جالًٓدحى ْد٘ى ًهٓدَ   []ٗكدْى ّفدٖ هؿطودع ٗطظدف ذحلوعحٗشدس  جلوعحٗشدس  ّجلظدىجقس 

دجٙنددٍٗيجللؼددحع الدٔ  ئلددّٔلدّ٘ فددٖ قحؾددس هلكدس  ح هددي ُددًج جلٌدْل ٗطنلددد هددي   ّهددي ُدًٍ جلُجّٗددس فددحى هؿطوع 

 جٙنٍٗكى هي وّجفعَ جلعٌ٘هس قطٔ ٗطن جلطهحُن ّٗؼعف جلطٓلؾ ]ّ[ ٗطكلق جالضظحا  ّٗك٘ح  أىجلوٓ٘نٍ  جإلًٓحى

" فٖ ُىّع
1
 

 ّجلل٘ن جلوطعىوز  جألًٓحقجلوؿطوعحش يجش فٖ إٔ   ى جلطٓحهف ٗظٍِ ّٗرٍَ فٖ جلوؿطوعحش جلوطعىوزّالَ٘ فا

ى كدحى ئّ  جلًٕ ُْ وٌؾس جلظدهٍ للطٓدحهفجلطعظد  فحى لَ قى ُْجإلًٓحً٘س  ى جلطٓحهف ههِْم كك  جلوهحُ٘ن ّأل

 هددي جلظددعد ضكىٗددى وٌؾددحش جلطٓددحهف
2
 ّ ُددْ هشددكلس جلطٓددحهف ضٌرددع هددي كًْددَ ٌٗنددْٕ الددٔ ًل٘ؼددَ اىفدد ًجلددّ 

ى هدي أكودح   ّقدٍخ  ادىم جْدطلٍجٌّ خ جػدنٍجّ  هدي اٌدف ئلَ٘ٗإوٕ  ضٓحهف  جلًٕ ٗٓطلُم جلطعظد ّهحجلالا 

 جلطٓحهف هكىّو ٗىهٍ جلطٓحهف جلالا  ىأ هشكالضَ

ى أق٘ع ٗعطلدى هي اظٍ جلٌِؼس   جذطىجع  ِح ٗإٌل ل ئيًؿى ًٍُ جلوعحًٖ ّغٍُ٘ح قحػٍز فٖ ضحٌٗم جلكلوس  

ٌ   كحًددصجلرٍّضٓددطحًط٘س  ّا هددي جْددطعو  كلوددس أّلعدد    لطٓددحهف فددٖ جللددًٍ٘ي جلٓددحوِ اشددٍ ّجلٓددحذع اشددٍل جهظددى

ٌذدؾ  ّيلد  اٌدىهح  1541 جلعدحمفٖ قدىّو  (Martin Luther)جلطٓحهف ُْ جلوظلف جلرٍّضٓطحًطٖ هحٌضي لْغٍ 

 ّجلؼوٍ٘ جإلٗوحىهف ذكٍٗس جلوعطلى ّحجلطٓ
3
  (Erasme) ٌجَمئاٌدى  جإلًٓدحً٘سجلٌُادس  ظِدٌْهع يل  ّضُجهي   

فكدٍز جلطٓدحهف فدٖ  جْٓدْجلدًٗي أ  (Montaigne) هٌطحىّ  (Michel de L'hospital) لْْرطحلٖ٘ ّه٘شحا وّ

  ذ٘ي جلكٌحتّ ٗىاْى جلٔ جلوظحلكسّالُْضْ٘ى  ئًٓحًْ٘ىُّن فالْهس   اظٍ جلٌِؼس

الدٔ قٍٗددس  أكددىف  1523 عدحمفددٖ جل (la concorde civile)ػددٌٍّز جلْتدحم جلوددىًٖ  قدْاٌجَم ئكطدد 

هعحُدىز للى ارٍش ّ  ؾ  ضؿٌد جلكٍخ ّجالقططحاأّيل  هي  لٔ إٔ كٌ٘ٓس ٗشحع ئفٖ جالًطٓحخ لك  فٍو  النط٘حٌج

ذشددك  هددي  جلرٍّضٓددطحًصذدد٘ي ّ جلوظددحلكس جلطددٖ ّقعددص ذدد٘ي جلكحغْل٘دد  ّأ (1598l'édit de Nantes)ّطددلف 

                                                           
1
 73  ص 1987 هظٍ  - ؿلْ جلوظٍٗس  جللحٍُزً  ضكٍٍٗ هٍجو ُّرس  هكطرس جأل التساهح الثقافيفٖ :   التبايٌات ّالوعايشة  ل٘ل٘ح  حذٖ   

2
 52  ص   جلوٍؾع ًهَٓالتساهح كأهر فلسفي  جًىٌَٗ هٍَْ٘٘    

3
 . Olivier Christian, Aux origines de la tolérance moderne, in, Magazine littéraire, N°363, mars 1998, p. 21 



 

  

                 

 

ؾد  جلعد٘  أهدي  ئًودحّ  وعطلدىجلوظحلكس لن ضكي الٔ قٓحخ جأل كحا الٔ ًٍُ جلىاْز  ّ يل  اٌىهح أقٍش أى جل

  جلوشطٍك 

ٌٗظدف هلكدَ ذؼدٌٍّز  ( Jean Bouden) ذدْوجى حىّفٖ ًُج جلٓ٘حق جلطحٌٗهٖ ًؿى جلٓ٘حْٖ جلهًٍٖٓ ؾد

 جلهرٍز هوي لْ٘ٓج هي هلطدَ ذأُ جالْطعحًس 
4
ى جلوولكدس هكدحى لؿو٘دع جلودْجؽٌ٘ي جلدًٗي ٗن٘عدْى جللدحًْى ٌغدن أل 

 أىؾد  جللدحًْى جلؿوِدٌْٕ جلكلدٖ  ُّكدًج ًؿدى أجنطالو هللِن ًّكلِن  ّق٘ع جلؿو٘دع ٗطهلدٔ ادي هعطلىجضدَ هدي 

ّجلكٍٗدس   جلودْجؽي أّفكٍز جلطوُ٘٘ ذ٘ي جلنحاس جلعحهس لللحًْى جلٓ٘حْٖ للشهض جلعحم  ئلٔ أوشفكٍز جلطٓحهف قى 

 ىجنل٘س لك  اؼْ فٖ جلوؿوْاس جل

رسالة في  :فٖ كطحذَ (Spinoza) جْرٌَْ٘جهحطس اٌى  ذّ  كوح ًؿى فكٍز جلطٓحهف اٌى جلهالْهس جلوكىغ٘ي 

قٍٗدس  ئلدٔ ْضدَوا  ٗظِدٍ يلد  فدٖ ق٘دع جقطلدص فكدٍز جلطٓدحهف فدٖ فلٓدهطَ هكحًدس ٌت٘ٓد٘س  الالُْت ّالسياسةة

" ى ٗعرٍ كوح ٗشحعأى ٗهكٍ كوح ٗشحع ّأفٖ ؾوٌِْٗس قٍز ك  فٍو هٓوْـ لَ " :ٗلْا   ئيّجلىٗولٍجؽ٘سجلطعرٍ٘ 
5
 

ضدحٌٗم ًشدٍ  1670جلعدحم الٔ هح ًٓوَ٘ جلْ٘م ذؼدٌٍّز قٍٗدس جلطهك٘دٍ ّجلطعر٘دٍ ّيلد  هٌدً  أكى ْرٌَْ٘ج ج ىأإٔ 

ٍ  ": أىجلٓ٘حْس  ّذٍُي الٔ ٌْحلطَ فٖ جلالُْش ّ الٔ جلٓدالم فدٖ  أّج الٔ جلطلْٓ قٍٗس جلطهلٓف ال ضوػ  نن

 "ػد٘حل جلٓدالم ّجلطلدْٓ يجضِدح ئلٔى جللؼحع الِ٘ح ٗإوٕ ئجلىّلس  ذ  
6
يجضِدح ضلدْم الدٔ  ى فكدٍز جلىٗولٍجؽ٘دسأّ 

هس اٌدى فالْد جألْحْد٘س جألفكدحٌفكٍضح جلٌلى جلعللٖ ّجلطٓدحهف هدي  أطركصٌُح  هي  الى جؾطوحاٖ جلطٓحهف فٖ ظ 

 جلطٌٍْٗ فٖ جللٍى جلػحهي اشٍ 

قدددْا  (م1704- م1632) جلطٓدددحهف هددع طددىٌّ ٌْدددحلس ؾددْى لددْك ئلددْٔددرٌَْ٘ج جوادددْز  ّللددى ضُجهٌددص

 جلوْػْل ًهَٓ
7
 ئي  فكٍز جلطٓحهف أْحِ أطركصفِ٘ح الٔ ذعغ جلل٘ن جلطٖ  أكىق٘ع   م1689 فٖ جلعحمّيل   

ى[ في جلككن ٌٗرغٖ جلىًْ٘ٗس ]ّلًِج فا جألهٌْٗلطكن ذحْن جلىٗي  جلكلْق جلوىً٘س ّ أىقى أًَ لّ٘ هي قق ئ"ٗلْا: 

" هعٍفس اي جلىٗي جلكق أٗسٗكو  فٖ ؽ٘حضَ  أال
8
غدن   ى هللا ّقدىٍأنالص جلٌهدِْ هدي  د أى" :ًَ ٗعطلىلوحيج؟ أل 

قْز جلىٗي جلكق كحهٌس فٖ جقطٌدحل جلعلد   إٔ  ئىغن  ح ح هعٌ٘  وٌٗ   ئًٓحىٗهٍع الٔ إٔ  أىفٖ  جأقى  هللا لن ٗهْع  ئى

                                                           
4
 . Ibid., p. 23 

5
 . Spinoza, Tolérance et liberté d’expression, in, Magazine littéraire, op-cit., p.    

6
 12  ص 1981لرٌحى  -  ذٍّ٘ش2  ضٍؾوس ّضلىٗن قٓي قٌهٖ  هٍجؾعس فإجو َكٍٗح  وجٌ جلنل٘عس  ؽ، رسالة في الالُْت ّالسياسة  جْرٌَْ٘ج 

7
  43ًهَٓ  ص  ظىٌ  جلو 

8
 7  ص 1997 هظٍ  -جللحٍُز ذْ ٌْس  ضلىٗن ّهٍجؾعس هٍجو ُّرس  جلوؿلّ جألالٔ للػلحفس أ  ضٍؾوس هٌٔ رسالة في التساهح   ؾْى لْك  



 

  

                 

 

" جإلًٓحىكحهٌس فٖ ذحؽي 
9
ذد٘ي  الدٔ ػدٌٍّز جلهظد  ذد٘ي جالاطلدحو جلدىٌٖٗ ّ قدى أكدىؾدْى لدْك  أىٖ ٗعٌد ًُّج 

  ضٍٓ٘٘ جلككن

  ٌ فدٖ  جألّا أكىهحطس اٌى كحًؾ ّفْلطٍ٘  ق٘ع ذّ  ج الٔ ٗى فالْهس جلطٌٍْٗكوح اٍفص فكٍز جلطٓحهف ضنْ

ههطلهدس  أوٗدحىًَ هدي غ٘دٍ جلووكدي جلكدىٗع ادي أالٔ   البسيطالديي في حدّد العقل   ّالسلن الدائن :ًظ٘ي ُوح

ُدْ ّ أال  جألّقدحشوٗدي ّجقدى طدحلف لؿو٘دع جلٌدحِ ّفدٖ ؾو٘دع  ئالّكطد ْوحّٗس ههطلهس  فلّ٘ ٌُحل  فٖ ًظٍٍ 

  ضكىظ فِ٘ح اي جلظٍجاحش جلىٌٗ٘س جلٌحضؿس اي م1763 احم في التساهحوٗي جلعل   ّكطد فْلطٍ٘ كًل  ٌْحلس: 

ٓدحهف كدحى ٌّجع ضجلالا  أىفدٖ قد٘ي   الدٔ جلكدٍخ جأذدى  ى جلطٓدحهف لدن ٗكدٍع أض ئلدٔ نلّ  جلالُْض٘س ٌُجاحشجل

ف٘دَ  أ دحٌ  م1859 ادحم لحريةا :جلكٍّخ ّجالقططحا  كوح كطد  ؾْى جْطٌْش ه٘  اي ههِْم جلطٓحهف فٖ كطحذَ

  (dogmatisme) ّ جالاطلحوٗسأجلْغْق٘س  جلطٓحهف ٗوٌع هعَ جالاطلحو ذحلكل٘لس جلونللس  إٔ ضوطٌع هعَ أىئلٔ 

هؼدحه٘ي اىٗدىز ّهٓدطْٗحش ههطلهدس  حلِد سّفلٓده٘ سْ٘حْ٘ ّ سوٌٗ٘فكٍز ذًِج جلطحٌٗم جلوْؾُ ٗكْى جلطٓحهف 

ْ  ضطوػ   ذدحالنطالو ّجلطٌدْل هدع ػدٌٍّز جلطعدحٗ  ّجلطعدحّى   ّجإلقدٍجٌ  فٖ قٍٗس جلوعطلى ّجلعلد  ّجلطعر٘دٍ حأْح

م جلعظٍ جلكىٗع  لن ضكي هطٓحهكس ّلن ضعٍو جلطٓدحهف؟ ٗضحٌى جلرشٍٗس قر  ًُج جلطحٌٗم  أّلكي ُ  ٗعل  جللْا 

 حضِن جالؾطوحا٘س ّجلهكٍٗس لدن ضهد   ق٘ أىّلكي هي جلْجػف   ًؿى اٌى جلًْ٘حى كلوس هٍجوفس للطٓحهف ال أًٌحطك٘ف 

 هي جلطٓحهف  ّكًل  جلكحا ذحلٌٓرس للٍّهحى ّجلعٍخ ّجلوٓلو٘ي
10
 

ضطعلددق ذحلٓدد٘حق هشددكلس  أّلِددح ؛هددي هشددكلس أكػددٍجلكددىٗع  جإلْددالهٖجلطٓددحهف فددٖ جلطددحٌٗم جلعٍذددٖ ٗنددٍـ ّ

ذدحلوعٌٔ  ّئًودح  لّ٘ ذدحلوعٌٔ جللحهْْدٖ ضٓحهف؟ ئلٔ (tolérance) ضٍؾوس كلوس ٗوكيفك٘ف   جلطحٌٗهٖ للوهِْم

  ذدّٖجألٌّجلدىٌٖٗ  جإلطدالـكدحى جلطٓدحهف ّل٘دى قٍكدس  فدايجُ  ٌُحل  ضكحفإ فٖ جلوعٌٔ ذ٘ي جللهظد٘ي؟   ّجلىاللٖ

دجلكدىٗع  جإلْدالهٖ جإلطدالقٖفك٘ف جُطن جلهكدٍ  جلطشدحذَ ذد٘ي  أّؾدَٗوكدي جْدطهٍجؼ  أالذلؼد٘س جلطٓدحهف؟  حأٗؼ 

إٔ   ًّرً جلْْدحتؾ  جألّلٔ جألطْا ئلًٔهّ جلعْوز  هػال  ًؿى اٌىُوح  ئًٌح؟ جإلْالهّٖ  ذّٖجألٌّ طنالق٘يجإل

ًدَ أ  ذدىآْ جألطد  -هْقع ٗكْى فٖ هٓدطْٓ جلدٌض ": جلوًجُد ّجضهحيق ٍّ  ضهنٖ جلطهٍٓ٘ جللحتن  ّضؿحَّ لله  

" ُْ ّقىٍ جللحوٌ الٔ هْجؾِس جلطغٍ٘ ّضىذٍٍ٘
11
 ّلكدي جلوشدطٍك ذٌِ٘ودح ُدْ جلشدعْيز  جلعىّ أىكوح ٗوكي جللْا  

قلِددح جلْػددع جلطددحٌٗهٖ  أى ٌُحلدد  جنطالفددحش كر٘ددٍز ذٌِ٘ودح جالًٓدد٘حق ٌّجع جلطشددحذِحش ّجلوودحغالش  ألاددىم ٗؿدد 

                                                           
9
 7  جلوظىٌ ًهَٓ  ص  

10
 45جلوٍؾع ًهَٓ  ص    

11
 104جلوٍؾع ًهَٓ  ص    



 

  

                 

 

د أّح ح هؼدحاه  كحًدص ضْجؾدَ ّػدع   جإلْاله٘س جإلطالق٘سفحلكٍكس  ؿطودع جلعل٘دىز ّجلو ئطدالـح  ٗطوػد  فدٖ هُوّؾ 

؟جإلْالهًٖطكىظ اي جلطٓحهف فٖ جلْْؾ  أىهعٌٔ ٗوكي  فرإٔ ّجلىفحل اٌِوح ػى جالْطعوحٌ 
12
 

ًطلىم ذهنْز هٌِؿ٘س  أى جألْثلسًكل  ّهي غن ًؿ٘د اي ًٍُ  أى أٌوًحهح  ئيججلوْػْا٘س ضهٍع الٌ٘ح   ئى

ضكح ددٖ فددٖ جلْقددص ًهٓددَ جلوغحلنددحش جلطحٌٗه٘ددس جلٓددِلس ّجلورحلغددحش جلطرؿ٘ل٘ددس جلطددٖ " :ذغددٍع  ّ يلدد  أْحْدد٘س

" ٗٓطهىهِح جلوٓلوْى للٍو الٔ ضل  جلطظٌْجش جالضِحه٘دس ّجالقطلحٌٗدس جلغٍذ٘دس
13
ّؾدد جلل٘دحم   ؾد  يلد أّهدي  

 هٌِح: أْحْ٘سذهنْجش هٌِؿ٘س 

 هعٍفس ك٘ه٘س جْطهىجم هظنلف جلطٓحهف    1

  جإلْالهٖ جلهكٍ ّ جإلْالهّٖجلْْؾ  جإلْالمجلطٍكُ٘ الٔ جلهٍق ذ٘ي    2

الددٔ ُددًج ْددٌكحّا  فلٓدده٘س  ّذٌددحع   أذعددحوهعٍفددس ّجْددعس يجش  ئؽددحٌوهددؽ ّضكل٘دد  كدد  قحلددس نحطددس فددٖ    3

ُدًج  لدٔا جإلؾحذدسلس  ًكدحّا أاردى جلكو٘دى ذدي ذدحوّٗ  ّفدٖ ْد٘حق ُدًج جلهِدن جلعدحم للوٓد جإلهدحمهلحٌذس ًظدْص 

ّ ُٗد  كدحى جذدي ذدحوّّهدح جلووحٌْدحش جلطدٖ ضرد٘ي ضٓدحهكَ؟  ؟ههِدْم جذدي ذدحوّٗ للطٓدحهف هدح جلٓإجا جلوٍكدُٕ:

 ح؟ ُّد  هوحٌْدحضَ ًّظْطدَح ّاٍق٘ دجلوهطلف اٌدَ وٌٗ٘ دهي ّ  هْقهَ هي جلوطعظر٘ي ؟ ّهححهطٓحهك   أمح هطعظر  

 ضٓوف ذحلكىٗع اي ههِْم للطٓحهف؟

ٖا ًر٘ي ذىجٗس قحاىز هٌِؿ٘س ههحوُح  أىٗطع٘ي الٌ٘ح  جلوظدلف اردى جلكو٘دى ذدي  جإلهدحمًظدْص  اىم ضنْٗع ّلد

 ًظْطدَ فدٖ ْد٘حقِح جلطدحٌٗهٖ ّ ئلدٔٗؿدد جلٌظدٍ ئًودح ّك  ظٍو ّهٌحْرس ّْ٘حق ّْ٘حْس ًّىجع   ئلٔذحوّٗ 

ْدٌس  ُدًج جقط٘دحؽ هٌِؿدٖ  أٌذع٘يهي  أكػٍهٌَ  ٔجلًٕ احً جألٗىْٗلْؾّٖجالْطغالا  جإلْلحؽج اي ّذع٘ى    كل٘طِح

 ػٌٍّٕ فٖ ًظًٍح 

اٌدى اردى جلكو٘دى ذدي  جإلْدالمًٓحت  ههِْم  أى  ٗطع٘ي الٌ٘ح جألْثلسالٔ ًٍُ  أّل٘س ئؾحذسالٔ ضلىٗن  ّاوال  

  ٌّجغدٖ ئْدالم ؛ دكل٘ي هدي أ دكحا جإلْدالم؟ ٗو٘دُ جذدي ذدحوّٗ ذد٘ي ئل٘دَجلدًٕ وادح  ُدًج جإلْدالمُدْ  ذحوّٗ  فودح

جلؼدع٘هس  لألهدنجلعدْجم  قهد   ئْالمًظٍ فَ٘ ّال ضهكٍ٘   ضلل٘ى  ال" :ئْالمجلٌْجغٖ فِْ  جإلْالم أهح  يجضٖ ّئْالم
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" ضٌِغ ذحلطهكٍ٘ ّجلٌظٍ جألهنى   ألذحألهن هظ٘طِح ّلغطِح  لكٌَ ال ٌِٗغ 
14
ٗهكٍ  ال ئْالمجلُّجٗح   ئْالمًَ ئ 

ى جلدًٕ ٗلدْم ذِدًج ُدْ ٗٓدطن٘ع جلل٘دحم ذحلٌِؼدس  أل ال َلكٌدّ  ٗطوػد  فدٖ قهد  جلشهظد٘س ٗؿدحذٖئلَ ؾحًد  أى ئال

فال ": هشٍّؽ ذحلطعلن ّجلعلن ئْالم  جللحتن الٔ فِن جللْجاى ّجلوإّْ الٔ جلهكٍ ّجلٌظٍ جإلْالمجلًجضٖ   جإلْالم

  للرٌد٘ي ّجلرٌدحش  جإلْدالمادي ضعلدن  ّلْىهٓدإّؾوحادحش  جأفدٍجو    فحلوٓدلوْى جإلْدالمٗكْى جلوٓلن  قطدٔ ٗدطعلن 

" للٍؾحا ّجلٌٓحع  ّجللل٘  هي يل  نٍٍ٘ كػ٘دٍ
15
هشدٍّؽ ذدحلطعلن ّجلعلدن ّجلوعٍفدس ّقدحتن الدٔ جلهكدٍ  ئْدالمًدَ ئ 

" جلىٗي جلعللٖ جلٍّقٖ"كوح ٗلْا ُْ:  جإلْالمًُّج   ّجلٌظٍ
16
ُّْ   جإلًٓحً٘سّٗكد  جإلًٓحً٘سّذًل  فِْ وٗي  

جلددًجضٖ  جإلْددالمُددًج  أىلددٍفغ جلطوحغدد  ّجالًددىهحؼ ّقددىٌز الددٔ جلطو٘ددُ ّجالنددطالو  إٔ  ئهكحً٘ددسفددٖ جلْقددص يجضددَ 

 ٗؿحذٖ فٖ احلن ٗطٓن ذحالػنٍجخ ّجلظٍجل ّضككوَ االقحش جللْٓ ّجلطغلد لالنطالو ّللكؼٌْ جإلاٌظٍ 

ٗندٍـ جلطظدٌْ كدحى ُدًج  ئيجغالغس ُٖ جللٍآى ّجلٓدٌس ّْدٍ٘ز جلٓدلف جلظدحلف  ّ أطْاالٔ  جإلْالمٗلْم 

هدي  ئلِ٘دحى ذعغ جلٌطدحتؽ جلطدٖ ضْطد  فا  ٕ قحم ذِح جذي ذحوًّٗجل جلطهٍّٓ٘ جلطأّٗ هشكلس هعلىز هطعللس ذعول٘حش 

 : هٌِحكرٍ٘ز  ّ أُو٘سيجش جلًجضٖ  جإلْالم ئلٔنالا جلىاْز 

  أؾوع٘يذ٘ي جلرشٍ  جإلًٓحً٘س ذحإلنْزذ٘ي ؾو٘ع جلوٓلو٘ي ًٗكٍ  جإلْاله٘س نْزجأل ئلٔ كوح ٗىاْ   1

  جأللْجىّ جألؾٌحِذ٘ي ؾو٘ع  جإلًٓحً٘سٗٓحّٕ فٖ جلكٍجهس جلرشٍٗس ّجلكلْق    2

 ذٌحع جلك٘حز كلِح الٔ جلطهكٍ٘    ئلٔٗوؿى جلعل  ّٗىاْ    3

  جإلكٍجٍ ذحلك٘  ّ ال ّجإلقٌحلٌٗشٍ واْضَ ذحلكؿس    4

 ٗشحعّىك  وٗي وٌِٗن ٗهِوًَْ ّٗنرلًَْ كوح  ألُ ٗطٍك    5
17
 

ْ٘حْدس جلطو٘٘دُ ّجالضكدحو هدع فًٍٓدح فدٖ َهدي  ئؽدحٌؾوع٘س جلعلوحع  ًُّج فدٖ  قى ًىجعجشأفٖ  أًلٍ أًٌحكوح 

كدي كلد  ػدى كد  هطعظدد ػدى إٔ " هي ؽٍو ارى جلكو٘دى ذدي ذدحوّٗ ٗلدْا ف٘دَ: حْقع  ه جلؿرِس جلشعر٘س   ًىجع  

دكي هٓط٘لظ    جإلًٓحً٘سفرحالضكحو فلؾ ضرلغ غحٗط  جلشٍٗهس   جكي هطكى    وٗي إٔؾٌّ ّ ًد  أح  لطردٍُي الدٔ ح هٌظو 
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ض  ذحالقطؿدحؼ ػدى ؾو٘دع جلدًٗي ٗٓدطعولْى جلعٌدف ّجللٓدْز جلع٘  ّجلكٍٗس ّجلٓالم جٌفع ال٘ى ئالضٍٗى   عد ال

" جلش٘نحً٘س جلهه٘س ل٘كىغْج جلهطٌس ّجلشغد ػى فًٍٓح ّجلؿُجتٍ ّجألْحل٘د
18
 

جلعد٘   جلدًجضٖ جللدحتن الدٔ جلعلد  ُدْ جإلْدالم  لإلْالمجلٌطحتؽ جلوطٍضرس الٔ ًُج جلهِن جلؿىٗى  أُنّلع  هي 

ذك٘حز قْه  ّّؽٌد  ّوٌٗد  ّلغطد  ّؾو٘د   ئالّال ق٘حز ل   قحف  الٔ ق٘حض  " :لْاٗ  هٓطلُهحش جلعظٍّفق 

جلك٘دحز  أْدرحخفَ٘ ذودح ٌٗحْدرَ هدي  أًصذي ّقط  ضٍٓ٘ هع جلعظٍ جلًٕ ججلك٘حز لًِج كلَ  فكي  أٌوش ّئيجاحوجض   

ّفدٖ طدٌحاط  ّفدٖ فالقطد  ّفدٖ ح فٖ فكٍك ّفٖ اولد  ّفدٖ ضؿحٌضد  كي اظٍٗ  جلطعحه   ّؽٍق جلوعح ٍز ّ

" ح فٖ هعحهالض  ذلْل  ّفعل كي طحوق    ضوىً  ٌّق٘ 
19
 

  ٍ ّجلعد٘  ذكٍٗددس جلطدٖ ٗظددهِح  جإلقدٍجٌلدًل  ُدْ ػددٌٍّز  جألّاى جلشددٍؽ ج فداّلكدٖ ٗكدْى جلوٓددلن هعحطد

ْ هلدىجٌ هدح اٌدىٍ هدي قٍٗدس  فٖ جلكٍٗس ككلدَ فدٖ جلك٘دحز   ّهلدىجٌ هدح اٌدىٍ هدي ق٘دحز ُد ئًٓحىقق ك  " ذلْلَ:

ّآفحضِدح  أْدرحذِحالَ٘ فٖ  ٖع هي ق٘حضَ   ّكوح ؾع  هللا للك٘دحز  [ جلوطعىٓلَ٘ فٖ  ٖع هي قٍٗطَ ]كا جلوطعىٓ

 أْدرحخهدي ضوٓد  ذودح لِدح هدي  ئالٗدٌعن ذْجقدىز هٌِودح  ًَ ال  ّهي ٌْس هللا جلوحػ٘س أّآفحضِح أْرحذِحؾع  للكٍٗس 

" آفحشّضؿٌد ّقحّم هح لِح هي 
20
 

ّلعد    ههطلهدس أؽدٍجواالقدس ذد٘ي  ّأًِدح  جٙندٍذد٘ي ّ جألًحضلْم ذ٘ي  أًِحهعٍفس ضهطٍع  جلكٍٗسهوحٌْس 

ح للطعحهد  ّجلووحٌْدس  ّنظدَ جالنطالو قحاىز ّقحًًْ   ذورىأ ئقٍجٌٍق٘وس ٗؼ٘هِح جذي ذحوّٗ لًِج جلطظٌْ ُْ  أُن

ٗلطلع  أى ألؾ " ٗلْا فَ٘:  لليِنغير الوسلويي ًّظر غيرُن  للمًظر الوسلويي : ذولحا كحه  ؾحع ضكص اٌْجى

ٍا   ٌُّٗل فِ٘ح جلطٓدحهف أضرحاَؾًٌّ جلكلى جلىٌٖٗ ّجلطعظد الٔ جلوهحلف هي قلْخ  جإلْالم جندطالو  أىفِن اد

هس أّلْ  حع هللا لؿعلكن ): ح فلحا ضعحلٔقكوس ّطْجذ   ئالّضرحٌِٗن فٖ ًكلِن ُْ ذوش٘ثس هللا ّهح كحًص هش٘ثطَ  جألهن

 (ّجقددىز
21
ددغددن ٗٓددطنٍو  ّاددٍفِن ذْؾددَ جلككوددس فددٖ ": ح جلككوددس فددٖ جلطعددىو ّجالنددطالو ّجلطرددحٗي قددحتال    هٓطهلظ 

 جإلًٓدحىجلعودٍجى ّضلدىم  ذطردحٗي هشدحٌذِن ّهدىجٌكِن هودح ُدْ ػدٌٍّٕ لٌودْ أاودحلِنضردحٗي  أىجالنطالو ُّدٖ 

" ّأاوحاّقْٓ  ّئٌجوجشهي الْا  أض٘صذحالذطالع ّجالنطرحٌ ف٘وح  ّجألهن جألفٍجوّظٌِْ قلحتق 
22
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الٔ ّؾْخ جقطٍجهِح   ّأكى  قٍ هعحذىُنأكوح   ّْوحُح حأوٗحً  قٍ للوهحله٘ي أى قى آجللٍ أىالٔ يل  ّجلىل٘  

  الٔ ك  ك٘حى وٌٖٗ ّؽحلدد ذؼدٌٍّز جقطٍجهدَ أذلٔقى  جإلْالم أىُّْ  ّأْحْٖهْقف احم  ئلٔنلض هي ٌُح 

ٗددٍّى فددٖ  فِددن ال  جلولدد  أُدد ٌذددٔ جلوٓددلو٘ي الددٔ جلطٓددحهف ّكددْى ًظددٍُن لغ٘ددٍُن هددي " :جإلْددالمّال٘ددَ فددحى 

اىلدَ ّفؼدلَ  أغدحٌ ٘ثح قى قؼحٍ هللا ّجقطؼطَ قكوطَ لعوحٌز ًٍُ جلىجٌ ّضل  جلىجٌ ّظٌِْ  ئالجنطالو ضل  جلول  

قْز  أٗحمٌّقوطَ  فٓلوص قلْذِن هي جلكلى جلىٌٖٗ جلوولْش ّجلطعظد جلوًهْم ّؾٍش هعحهلطِن لِن فٖ  ّئقٓحًَ

ػدعف جلوٓدلو٘ي  أٗدحمكحًدص  جّقدحتع ًدحوٌز ؾدى   ئالػدعهِن الدٔ ْدٌي جلطٓدحهف ّجالقطدٍجم  جللِدن  ّأٗحمجلوٓلو٘ي 

" جًطلحم جلكلْو جلوطعظد ّؽغ٘حى غٍُ٘ن الِ٘ن فحًطلوْج جًطلحم جلوظلْم جلوِحى ال
23
 

ًطعدٍو  أىهي جلؼٌٍّٕ ًَ فا  ّأّؽحىوحٌِ وجن  هؿطوعحش ّذلىجى جالنطالو ٗجيج كحى قق جلكٍٗس ّّ

ّهكحًَ ّفؼحؤٍ ّفَ٘ ٗكلق االقحضَ جالؾطوحا٘دس جلٓدلو٘س جللحتودس الدٔ  جإلًٓحىالٔ ههِْم جلْؽي جلًٕ ُْ ْكي 

جلدًٕ ًكولدَ  الٔ ًْا٘دس ّههِدْم جلدْؽي   يل  هطْقف فٖ ًظٍ جذي ذحوّٗلكي ّجلطٓحهف ّجلكٍٗس ّجالنطالو  

  زجلكر٘دٍ جألّؽدحىّ جلظدغٍ٘ز جألّؽدحى ئلٔٗلٓن جلْؽي   ج اي جلشْفٌ٘٘س ّجلطنٍوّذع٘ى  ُّكًج ًؿى جذي ذحوّٗ  

ٌضرِددح ضٍض٘رِددح   ّعحوٗددس ّال هعددىّ الِ٘ددحجلًُلِددح هٌحَلِددح غ٘ددٍ أّقٓددن جاطددٍو ذِددًٍ جلْؽٌ٘ددحش كلِددح ّ" ٗلددْا:ّ

ٗؿدى  جإلًٓدحىى أّآهدي ُدًج جللٓدن ذد  قرلِح ّواحهدس لودح ذعدىُح   ك  ّجقىز هٌِح هرٌ٘س الٔ هحجلنر٘عٖ فٖ ضىٌؾِح

 جإلًٓدحً٘سّّؽٌدَ جلكر٘دٍ ّٗؿدىُح فدٖ  أهطدَّكًل  ٗؿدىُح فدٖ   طٌْضَ ّنٍٍ٘ ّْعحوضَ فٖ ذ٘طَ ّّؽٌَ جلظغٍ٘

ذؿو٘دع هكًْحضِدح ّالدٔ  جألٍْزُٖ ضكحف  الٔ  ئي جلعحولس  جإلْاله٘سًُّج جلٍجذع ُْ جلْؽٌ٘س   جألكرٍكلِح ّؽٌَ 

" ّأوٗحًِح أؾٌحِْحفٖ ؾو٘ع  جإلًٓحً٘سذؿو٘ع هلْهحضِح ّضكطٍم  جألهس
24
 

هنحخ قحتن الدٔ جلكؿدس قى ضن جلطعرٍ٘ اٌِح ذ ّجلْؽي ّجلطلىم ّجلكٍٗس ّجالنطالوجلًجضٖ  جإلْالمههِْم  ئى

ْر٘  ٌذ  ذحلككوس ّجلوْاظس جلكٌٓس ّؾحولِن ذحلطٖ  ئلٔ ولج" :ً٘سآجللٍ جٙٗسح فٖ يل  هٓطلِو    ّجلككوس ّجلر٘حى

" أقٓيُٖ 
25
ًَ جْطهٍؼ هٌِح هدح أقلٌح  ئىًرحلغ  ّال  للطعحه  ّجلطهحؽد ّجلىاْز أنالق٘سهٌِح قْجاى  حلظ  هٓطه 

 أّجلطعظددد ّجالاطددىجا  أّجلطٓددحهف  أى ٗلهظددَ ُددًج جلددٌض جلددًٕ ٗردد٘ي ُّددْ هددح  جلكددْجٌ ذددأنالقٗوكددي ضٓددو٘طَ 

د هي جلكلوس  لًل  ًؿىٍ ٗكطد هلحال   ٗرىأجلطنٍو   ٗلدْا ف٘دَ:  القةْف الحسةيجلكدْجٌ ؾدحع ذعٌدْجى:  ذدأنالقح نحط 

  ّذٍٗدى أهودَّاشدحتٍٍ  ّ جإلًٓحًٖجلٌْل  أفٍجوفِْ ٌجذنس   ]…[جلر٘حى ّضٍؾوحى جلللد ّجلْؾىجى  أوجزجللٓحى "

 جألفدٍجوجلوكردس  ّجهطدى ٌّجق جلٓدالم ذد٘ي  أْدرحخ  ّضوكٌدص جأللهسقٓي قْٗص ٌّجذؾ  فايج اللَ ّّجْنس ضهحُوَ 
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جلعدحلن هدي  ؾٌدحالدٔ جلطعدحّى ّجلطد،ٌَ  ّ جألٗدىّٕضلحٌذص جلعلْا ّجلللْخ ذحلطهدحُن  ّضشدحذكص   ّجألهنّجلعشحتٍ 

قددحؽع  جلٓدد٘ةفددحلكالم  الددٔ ػددى يلدد   قددرف كددحى جلكددحا ئيجّ ّجؽددٍجو جلعوددٍجى  ّجألهدديْددطلٍجٌ[ الٌّجع يلدد  ]ج

طوىجو ّجلطعدحّى ذد٘ي   ذحادع الدٔ جلرغؼدحع ّجلٌهدٍز  ٗرعدى ذد٘ي جلعلدْا فطكدٍم جالْطٍ دحو ّجالْدألّجطٍ جألنْز

  ّجلطعدحّى جأللهدسذنلدص  ّئيج دٍو هدح ضطكلدٔ ذدَ جلللدْخ  أُّودح   فطهلى اْجؽف جلوكرس ّقٌدحى جلٍقودسجلللْخ 

" جلرشٍ ألذٌحع  ّفٖ يل  ك  جلشٍ عىجّز  ّضرعِح جلطهحطن ّجلطلحض ّجل جللْٓزقلص 
26
 

ىٗع غدن جلكدلغدس ّجلهندحخ ّذحل أّال   ٗردىأضٓدحهف جلكٍخ ّجلعٌف ّجلطعظد ّجلطنٍو ّجلالا  أىٗعٌٖ ًُج  ئى

ى جلوىٌٗس جلوٓحلوس جلوطٓحهكس ضعرٍ ذلغس هٓحلوس ّهطٓحهكس ّضٓطرعى هي قحهْْدِح ّقْجٌجضِدح أّ  جلهع  ئلٌٔٗطل  

ضِددطن ذلغطِددح ّضعرٍ٘جضِددح  ئًِددح  جلىاحت٘ددس جلوطنٍفددس ّجلهنحذددحش جلوكٍػددس ّجألْددحل٘دجللغددس جلوطشددٌؿس  ّأقحوٗػِددح

   جلٓلو٘س ّ جلعٌ٘هس هىاْهس ذحألنالق ّقْز جللحًْى ّأقحوٗػِح

هدُّو  لإلْالمالٔ ههِْم هع٘ي  أْلهٌحكوح  ًُج جلطظٌْ جلٌظٍٕ للطٓحهف اٌى جذي ذحوّٗ ّجللحتن  أىًعطلى 

ٗكطودد  هددي وّى جلكددىٗع اددي جلووحٌْددحش  ّقددحتن الددٔ جلكٍٗددس ّجلطلددىم ّقٓددي جلوهحؽرددس ال  لىٗددسًذٌظددٍز الل٘ددس 

  فٖ هْجقهَ أّ ثٌح قلٌح ضنر٘لَ لًِج جلوهِْم ْْجع فٖ ْلْكَ  ئى أّ  ذحوّٗجلوطٓحهكس الذي 

ٌ  ٗوطلدد  جذددي ذددحوّٗ  أىٗوكددي جللددْا  ٌ   جهٌظددْ االقددحش  ذاقحهددسّللددْؽي ّللكٍٗددس ٗٓددوف  لإلْددالم جّضظددْ

ٌ  ًَ ْٗفٍ أقلٌح  ئىًرحلغ  ذ  ال  هطٓحهكس للكىٗع اي جلطٓحهف ّاي غلحفس جلطٓحهف جلطٖ قحّا  ّئهكحً٘سح ًظٍٗ   جئؽح

ّلعد  هدح ٗشدؿعٌح الدٔ ُدًٍ جلٌط٘ؿدس ُدْ هٓدحًىز ّضندحذق ّوادن   ًشٍُح ؽ٘لس اولَ جلعلوٖ ّجلطٍذْٕ ّجلٌؼدحلٖ

د هٓدلكَ ّاالقحضدَ ّهوحٌْدحضَ  ىئ ئيح  هوحٌْطَ ذ  ههطلف هوحٌْطَ ّْدلْكَ جل٘دْهٖ لِدًج جلطظدٌْ ّجلطْؾدَ هع 

  جإلًٓحًٖلوٌكٔ ضىان ًُج جلطوشٖ ّج

ْدٌكطهٖ لدًج فاًٌدح ّ    جللْا فٖ ههطلف جلووحٌْحش ّجلوْجقف جلرحوٗٓ٘سًهظا  ال ٗٓوف هؿحا ًُج جلركع أى

ّجالضؿحُدحش  جألؽدٍجوٌع جلؿُجتدٍ ّذعدغ هْجقهدَ هدي أك٘ه٘س ضعحهلَ هع جلكؼٌْ جلهًٍٖٓ فدٖ  ئلٔ ذحإل حٌز

ٍا  فوددػال   جلؿُجتٍٗددس  الْددطعوحٌ كلددْز ّذدد٘ي ج  كلددْز وّل٘ددس ّقؼددحٌٗس ق جذددي ذددحوّٗ ذشددك  ّجػددف ذدد٘ي فًٍٓددحفدد

ًكدٍٍ  فدٌكي ذلدىٌ هدح  هدسأّجلٍّـ جالْدطعوحٌٗس فدٖ كد   جإلًٓحً٘سج ذ٘ي جلٍّـ ًهٍق ؾ٘ى   ئًٌح" كْلًْ٘حل٘س  ٗلْا:

ك  ذالع جلعحلن ُْ هي ًٍُ  ّك  نٍ٘ ٍٗؾٔ للرشدٍٗس  أىًط٘لي ك  جل٘ل٘ي ألًٌح ًٍُ ًّلحّهِح ًْجلٖ ضل  ًّإٗىُح  

" ّلطٌطشدٍ جإلًٓدحً٘سى ْٗم ضْٓو ضل   فلطٓلؾ جلٍّـ جالْدطعوحٌٗس ّلطٌدىقٍ  ّلطٍضهدع جلدٍّـ ٗكْ ئًوح
27
 ئًٌدح ذد  
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ّق٘ن جلؿوٌِْٗس جلطٖ ضلطلدٖ فدٖ   جلػٌْز جلهًٍٓ٘س هرحوبّهي   ًؿىٍ ٗٓطوى جلكػٍ٘ هي قؿؿَ هي جلػلحفس جلهًٍٓ٘س

ٍ   جإلْالم ًظٍٍ هع ق٘ن  ٌ   أّح ضهْف   أذىٓى ئّ  للكؼحٌز جلغٍذ٘سج ذحلؿحًد جلطلٌٖ ّجلعلوٖ كوح ٌقد كػ٘ ج هدي قدً

هوػلددٖ جلوٓدد٘ك٘س فددٖ  أىًددَ كددحى ٗددٍٓ أل  ح هددي جلكؼددٌْ جلوٓدد٘كٖ جلكٌٓددٖ فددٖ جلؿُجتددٍّضكهظ دد  جللدد٘ن جلغٍذ٘ددس

ّكحًص لَ هالقظحش ًلىٗس الدٔ   ٗوػلْى جلٍّـ جلكل٘ل٘س للوٓ٘ف ذلىٌ هح ٗوػلْى جلٓ٘حْس جالْطعوحٌٗس جلؿُجتٍ ال

 جلعٌف  ّأجلطنٍو  أّلكٌِح هالقظحش ذع٘ىز اي جلطعظد ّ  جلكحغْل٘ك٘س

ضلدْم ذدحلهلؾ ّجلؿدُم  ّال  ّضهظد  ذد٘ي جلوٓدطْٗحش جأل د٘حع ًٍُ جلٌظٍز جلعلل٘س جلٌلىٗس جلطدٖ ضو٘دُ ذد٘ي  ئى

 ٗددس ّجالضؿحُددحش جلؿُجتٍ جألؽددٍجوضرٌِ٘ددح ؽٍٗلددس ضعحهلددَ هددع ههطلددف   ًِحت٘ددس أقكددحم ئطددىجٌّجللنددع ذغددٍع 

ًدَ قدحف  الدٔ االقدحش قٓدٌس أ ئالا ٍغن هي ًلىٍ للنٍق٘دس لج  فعلٔ هحطس نظْهَ هي جلنٍق٘٘ي ّجالًىهحؾ٘٘يذّ

ادي هحع جلكدىٗع ٘كحى هي غٍ٘ جلووكي جْط ئيجّ جإلْالم ّكحى ٌُّٗ جلُّجٗح ّٗلىٌ وٌُّح فٖ جلكهحظ الٔ   هعِح

  ارٍ اٌَ فٖ ًُج جلٌض ُّْ هح  حأْحْ٘  ح ًر٘ي ؾحًر   أىًَ هي جلؼٌٍّٕ فا  هْقهَ هي جلنٍق٘س

هس هي جلىجن  ّهدي جلهدحٌؼ فعولٌدح الدٔ هي ذالع الٔ جأل  الن هللا  قحٌذٌح جلنٍق٘س لوح اٍفٌح فِ٘ح": ٗلْا

هس ُٖ هٍُح لألأى ًطٍك أ  ّقى ذلغٌح غحٗطٌح ّجلكوى هلل ّقى اُهٌح ىهِح هِوح ضكولٌح فٖ يل  هي طعحخكشهِح ُّ

دٗدىًح لودي كدحى الدٔ ذل٘دس هدي ًٓدرطَ ئغدن ًودى   ضطْلٔ جللؼحع الِ٘دحجلطٖ  ح فدٖ ه٘دحوٗي جلك٘دحز الدٔ لِ٘دح لٌعود  هع 

ـ   ى الأ ٍٗنس ّجقىز ُّٖ  جاطحوش ضٓهٍُ٘ن   فكد  ؽٍقدٖ هٓدطل  فدٖ ًهٓدَ ادي  ٗكًْْج آلس هٓهٍز فٖ ٗى ًْج

" جلطٓهٍ٘ فٌكي ًوى ٗىًح لَ للعو  فٖ جلظحلف جلعحم
28
 

هح ٗلْلَ الدٔ ْدر٘  جلوػدحا ادي جٌضرؾ هعِح ذعالقحش ؽ٘رس  ّ ئي  جالًىهحؾ٘سّكًل  جلكحا ذحلٌٓرس للكٍكس  

  كلوةة  ةريحة :ٌّو جلشد٘م ال٘دَ ذولدحا ضكدص اٌدْجى  فرًسةا  ًةا :جألن٘دٍفٍقحش ارحِ ذعى طىٌّ هلحا ًُج 

  ول٘  ا  ٌّـ جلطٓحهف

كلوطٌح جلظٍٗكس قى ّػعص جلكػ٘دٍ هدي جلٍؾدحا الدٔ جلوكد   فودٌِن هدي ظِدٍش ًهٓدَ هدي وٌ  ئى"ٗلْا: 

فدِ٘ن ذِدًٍ  ٌأٌٗدحجلٍؾدحا جلدًٗي  أكود هدي  أىلٌشدِى  ئًدح  ّن هدي جًندْش ؾْجًردَ الدٔ قودأ هٓدٌْىهكٌْى  ّهٌِ

ْ جلرلددىٕ فٍقددحش ارددحِ جلظدد٘ىلٖ ّجلعؼدد جألْددطحيّؽِددحٌز جلؼددوٍ٘   جلوٌحْددرس  جلِوددس جلعحل٘ددس  ّ ددٍو جلددٌهّ 

ّْل  هٓل  ٌؾحا جلٓ٘حْس جلًٗي ٗكرًّى جلٌلى   ّلن ٗطكىٌ ٗطألنفحلٓ٘ى فٍقحش ارحِ لن  )   ( ّجلعوحلٖ ذٓن٘ف
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لِح ضلىٍٍٗ لؿِْوُح  ّؾٍش لَ هع طدحقد جلشدِحخ هكحوغدس  أكىجلشِحخ  ّ ئوجٌزٌّٗظحاْى لكلوس جلكق  فُجٌ 

" ّالْ كعرَ فٖ احلن جلٓ٘حْس ّجلطهكٍ٘ أوذَولص الٔ ْوْ 
29
 

ّْحًى   ًَ جاطوى الٔ ههطلف جلوىجٌِ جلهلِ٘سأ ئالجلوًُد جلوحلكٖ ئلٔ جذي ذحوّٗ  جًطوحعّالٔ جلٍغن هي 

ٗلدْا فدٖ ُدًج   فدٖ ؾوع٘طدَ أاالهِدنذحػد٘س ّ دحٌك كوح ضعحّى هدع جإل جإلْالهٖ جقطٍجـ هظٍ ذطْق٘ى جلطشٍٗع 

 كحألٌذعدسجلوشدٌِْز ُدٖ  جألٌذعدسجلودًجُد جلهلِ٘دس غ٘دٍ  أىفٖ هؿحلٖٓ ّوٌّْٖ  أقْاكٌص ّهحَلص ": جلوعٌٔ

" ضطهددق ّضهطلددف اددي ًظددٍ ّجؾطِددحو
30
ذحػدد٘س ّجلوحلك٘ددس فددٖ غددٍ جلهددالو جلددًٕ ّقددع ذدد٘ي جإلئُددًج جلطظددٍٗف  ٗددأضٖ 

فدٖ هٓدؿىٗي هدي هٓدحؾىُوح هٓطٌظدٍٗي  يجىجألذحػد٘س جلوحلك٘دس هدي يجى  ق٘دع هٌعدص جإللس جألأغٍوجٗس فدٖ هٓد

للحةة  كطرددَ فددٖ هلددحا ذعٌددْجى:  هددح ئلددٔ  فطددىن  ارددى جلكو٘ددى ذددي ذددحوّٗ ّجًطِددص ّْددحؽطَ ذحلٓدلنس جللحتوددس ٌُحلدد 

  بغرداية ذاىاألالوال ية هي  لخْاًِنباضية الٌ فة، حْف هٌع األّ

 حيجً  أقىظ فَ٘ أّ هثًًسج ّاال لَ هٓؿى   ذٌحذحػ٘س ذغٍوجٗس هًٌ َهحى ذع٘ى ذعغ جأل أىقى غرص اٌىًح ": ٗلْا

ذحػد٘س لدن ٗوٌعدْج هحلك٘دس غٍوجٗدس هدي جإل أىفعلوٌدح ذِدًج   هثًًطدَذحػ٘٘ي الٔ هٌعدَ ُّدىم جإل ح فحضهلص ؾوحاسغحً٘  

ّجقدى  فدٌكي ذِدًج قدى  يجىذدأٍّٗى جالكطهدحع فدٖ جلرلدى  ألًِنهٌعُْن  )   (  ّئًوح هحلك٘س ألًِنح الِ٘ن ضعظر   يجىجأل

ى أًدَ هدي قدق الدِ٘ن أًدٍٓ  أندٍٓ٘دس ّلكٌٌدح هدي ًحق هحلك٘دس  ألًِدنذحػد٘س هدي ضعظدرِن الدٔ جلوحلك٘دس ًح جإلأذٍ

لًجش جلر٘ي ذ٘ي جلوٓدلو٘ي   حئطالق    أّال    يجىذحألجلوحلك٘س  إلنْجًِنّٗٓوكْج  ٌأِٗنلس اي أٍٗؾعْج فٖ ًٍُ جلوٓ

ذكهد  جلللدْخ  جإلْداله٘سقهظح للْقىز   ح٘  غحًّ  جلوكحفظس الَ٘ ضطأكىّ جلل٘حم ذَ ؿدٗ هح أّاهي  جإلْالمُّٖ فٖ 

 ئنْجًِنهؿحهلس لرل٘س   حغحلػ  ّ كرٍ جلوكٍهحش جلوِلكحش أهي  جإلْالمغٍ٘ هطظىاس ذىجع جلهٍقس جللطحا جلوعىّو فٖ 

" جلوحلك٘س ذحللنٍ جلًٗي ضٍذنِن ذِن ٌجذنس جلىٗي ّجلْؽي ّجلوظلكس
31
 

 ٍغ٘دال   جندطالو فدٖ جالؾطِدحو جإلْدالهٖجالنطالو ذ٘ي هًجُد ّفٍق جلىٗي  أىًَ كحى ٍٗٓ ح فاّاوْه  
32
 

هدي ضعلد٘ن  ٗؿدحذٖجإلكحى هْقهدَ  أٗؼحق٘ن جلطلىم ّجلطنٌْ ّجلٍقٖ  ّهي ٌُح  ئوٌجكلٔ جالؾطِحو ّئ ئلٔ واحهي ٌُح 

فدٖ هدإضوٍ  هدح ّضعحًّدَ هعِدن هػد   جلٓ٘حْد٘س جألقدُجخّضعحهلَ هع ههطلدف   أضحضٌْكّهي ضؿٍذس كوحا   جلوٍأز

 جلوؿدٌّكوْقهدَ هدي   ًؿى جذي ذحوّٗ ٗطهً هْجقدف قدحوز  ّلظٍّو ْ٘حْ٘س هعٍّفس ّههِْهس  ًَأ ئال  م1936
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ٗدىفي  ى الأّ قٍ ذطكٍٗن طدالز جلؿٌدحَز ال٘دَ أّللى  ؟ضكٍم أمُّ  ضؿَْ جلظالز الَ٘ ّوفٌَ فٖ هلحذٍ جلوٓلو٘ي 

جلؿٌٓ٘س غٍ٘ جلىٗي ُّْ ًهٓدَ ٗهدٍق ذد٘ي جلؿٌٓد٘س جلٓ٘حْد٘س ّجلؿٌٓد٘س  أىّهي جلْجػف ٌُح   فٖ هلحذٍ جلوٓلو٘ي

 جلولٌٍ فٖ ًٍُ جلكحلس ّلكي جلْػع جلٓ٘حْٖ للؿُجتٍ ُْ  جللْه٘س
33
 

جلعدحم  هي هْقهَ هوح اٍفطَ قٌٓنٌ٘س فٖ ٗطأكىذحلكٍٗس  ّئٗوحًٌَحاَ ذؼٌٍّز جالنطالو ّجقطٍجهَ طقجّلع  

 ئلدًٔطِدٔ ف٘دَ أّ أٗدحم ٌذعدسح جهطدى ألّطده    فاجعةة لسةٌنيٌةّهح كطد اٌَ ّّطهَ جذدي ذدحوّٗ ذعٌدْجى:   1934

ْف أذعى يل  ً ئًٌحكطرٌح ًُج جلطلٍٍٗ اي جلكحلس كوح  حُىًحُح  ّكوح ضكللٌح ف٘وح ذلغٌح هي جلػلحش اٌىًح  ّ" جللْا:

اح دح قًٍّدح فدٖ  ئذدٍجُ٘و٘٘يضؿٍٕ ًٍُ جلكْجوظ ذ٘ي اٌظٍٗي ْدحه٘٘ي  أىّالٔ  جإلًٓحىٗظ٘د  الٔ هح ًألنّ

 أؾوعد٘يٗرن  ك٘ى جلظحلو٘ي  ٍّٗو  ٍ جلوعطىٗي ادي جلهلدق  أىٗشِىج هػلِح ًّٓحا هللا ضعحلٔ  أىّؽي ّجقى وّى 

" ى ٍٗقن جلوٓطؼعه٘ي ٌّٗظٍ جلوظلْه٘ي هي ؾو٘ع جلعحلو٘يّأ
34
 

ذدي ذدحوّٗ ّقهدس ضٓدطىاٖ جلٌظدٍ ّجلطهك٘دٍ ججلِ٘دْو جلطدٖ ّقدف فِ٘دح  ذأقدىجظهدح ادٍو  ّأجلهحؾعدس  أٗحم ئًِح

الدٔ  جألؾٌدحِجلطدٖ ضؿودع ذد٘ي  جلوشدطٍكس جإلًٓدحً٘ساٌدَ هدي ضٓدحهف ّضدًكٍ٘ ذدحلل٘ن  شلودح اردٍيلد    ّّجلطًكٍ٘

 ّالحتىُح ّجضؿحُحضِح  أاٍجقِحجنطالو 

جلطددٖ لددن ًشددٍ لٓدد٘حقِح  ْددطٍجض٘ؿ٘طَججلْظددحتف جلوهطلهددس لهنددحخ جذددي ذددحوّٗ ّاالقحضددَ ٌُّحًحضددَ ّقطددٔ  ئى

ٍ  يل  ّس  نه٘ ئال ئ حٌزجلطحٌٗهٖ  هٓدلكَ جلعدحم ّْدٍ٘ضَ ّاالقحضدَ ضدىان  أى ئالج للوؿحا جلوكىو لًٍِ جلىٌجْس  ًظ

 :ئؾوحال   جللْاٗوكي  لًج ًُج جلطْؾَ جلوٌِؿٖ جلًٕ ًلٍأ ذَ ًض جذي ذحوّٗ  ّ

ّقلدس جلوغدحٍٗز   تدٍ ُدْ غ٘دحخ جلطٓدحهف غلحفدس ّهٓدلكح  ُٖ ال٘دَ جلؿُج هح ئلٔ أوشجلطٖ  جألْرحخهي ذ٘ي   1

للطحٌٗم ّجلطٍجظ ٗكدطكن فدٖ  ضأّٗ ّجالْطرعحوٗس ّفق  جألقحوٗسّجلػلحفس  ّْ٘نٍز جلهكٍ  ّجًعىجم جلطعىو ّجالنطالو

 ّجلطنٍو ٗىان ّٗٓحًى جلطعظد  هح ئلٔؾْجًرَ جلعىٗىز 

 أّلدٔذىجٗس ّنندْز   فٖ جاطلحوًحٗشك   َّلكٌ  ّال ُْ ههطحـ لك  هٓطغلق ح  ْكٍٗ   حجلطٓحهف نحضو   لّ٘  2

ًدَ فا  للطٓحهف هؼحه٘ي ههطلهدس ّهعدحلن غ٘دٍ هكدىوز أىح جللْا كحى طك٘ك   ئيجًَ أّ  ًكْ هؿطوع جلٓلن ّجلطعحٗ 

د أىهي جلظك٘ف كًل     ّجلكٍٗدس  ّهٌِدح جلٌظدٍز جلعلل٘دس جلٌلىٗدس جلطٓدحهف  أْدحِّغلحفدس هعٌ٘دس ُدٖ  أْحْد٘سح ق٘و 
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  422وظىٌ ًهَٓ  جلؿُع جلٍجذع  ص   جذي ذحوّٗ  جل 

34
  56  جلوظىٌ ًهَٓ  ص  



 

   

                 

 

ُّْ ذًِج جلوعٌٔ ٗعطرٍ ندؾ جلٓدٍ٘ ّّؾِدس جلٓدلْك جلطدٖ   ُّٖ هي جلل٘ن جلؿٍُْٗس للطٓحهف ّجقطٍجم جالنطالو 

ضكددْى  أىهدي وّى  دٍؽ هٓددرق  ّأفكددحٌٍطدَ ضلطؼدٖ ف٘ودح ضلطؼددٖ ضدٍك جٙنددٍ ٗعردٍ ذكٍٗددس ادي هعطلىجضددَ ّقٌحا

ح لورحوتدَ هدي ّْدالم ّّتدحم ّّفل دأهي جلعد٘  فدٖ َ ضوكٌّ٘قٌحاطٌح ّهعطلىجضٌح  ال ذى هي  ألفكحًٌحهٓحًىز  ّأهْجفلس 

فٖ هؿطوع هطعدىو  إٔ يلد  جلوؿطودع جلدًٕ ٗؼدوي ادىم جلطهلدٖ  جإلؾوحلهي ٌُح ضظٍِ ػٌٍّز   ًلحْوِح جلطٖ ال

جلعٌددف  ئوجًددسّْددحتلَ ذدد  ٗهددٍع ّٗكددطن  أّجلعٌددف  ئلددٔوّى جللؿددْع  جألفكددحٌاددي  اددي جللٌحاددحش ّجلطعر٘ددٍ جلكددٍ

 اٌظٍٗس هطنٍفس  أّّغْق٘س وّغوحض٘س  ذأٗىْٗلْؾ٘حشجلطٖ ٗعرٍ اٌِح ْْجع  جأل كحاجلكالهٖ ّجلهُ٘ٗحتٖ ّؾو٘ع 

ّهدح قلدْق   ؾ  ًشٍ غلحفدس جلطٓدحهفأجلرشٍٗس قى ًحػلص هي  أى جلكىٗػس  جإلًٓحً٘سللى ذٌ٘ص لٌح جلطؿٍذس   3

كٌح قى ذٌ٘دح جلهدحٌق ذد٘ي جلطدحٌٗم جلغٍذدٖ  ئيجّ ًط٘ؿس هي جلٌطحتؽ جلورح ٍز لهكٍز جلطٓحهف  ئالّجلىٗولٍجؽ٘س  جإلًٓحى

ٌ   هح أىًعطلى  فألًٌح ح جلؿُجتٍٕ ّنظْط   جإلْالهّٖجلعٍذٖ  هٓدحُوس  ج ّهوحٌْدس  ٗعدىقىهدَ جذدي ذدحوّٗ ضظدْ

 ٗوكي جلكىٗع اي جلٓالم ّجلٓلن جالؾطوحا٘٘ي  غلحفس جلطٓحهف جلطٖ هي وًِّح ال ئٌْحعفٖ  أْحْ٘س

جلهددٍو فددٖ  ئٌجوزُددْ  جألّا: أْحْدد٘٘يجلطٓددحهف ٗلطؼددٖ فددٖ كدد  هكددحى ضددْجفٍ  ددٍؽ٘ي ق٘وددس ضٍْدد٘م  ئى  4

 جلٓ٘حْ٘س الٔ هٓطْٓ جلىّلس ذحإلٌجوزجلهٍوٗس  جإلٌجوزّجلػحًٖ جٌضرحؽ ًٍُ   جلطٓحهف
35
 

جلودْجؽٌ٘ي الدٔ  ضؼوي جلكظحًس جلوطٓحّٗس لكٍٗس جلطعرٍ٘ لك جلطٖ لحًْى جلكق ّجلوّلس ػٌٍّز ئقحهس   5

  ّجلهلٓهحش ّجلوًجُد جألوٗحىإٔ لك   وّى جْطػٌحع  هْجقع جلهكٍٗس ّجلعلحتىٗسجنطالو أٌجتِن ّ

 نالقٍٖ جلٓ٘حْٖ ّ جألوٌّقحوٌ الٔ أى ٗإوٕ ّهؿطوع هىًٖ هطوحْ  ّهطلىم  ق٘حم  6
36
 

 ئلددٔٗو٘دد  ذنرعددَ ّؽر٘عطددَ  فحإلًٓددحى ح ح اهْٗ ددّلددّ٘ هْقه دد جلطٓددحهف هْقددف قؼددحٌٕ ّهددىًٖ فعددحا  ئى  7

ٗهحلهٌح لًٕ ح الٔ جلع٘  هع جلًج ٗطنلد جلطٓحهف ضٍذ٘س ّضكٌْٗ    غحٍٍٗ فٖ جللْى ّجللٓحى ّجلعل٘ىزّه ٌفغ ههحلهَ

 أّال    هي ٌُح ػٌٍّز ضعل٘ن جلطٓحهف ّق٘وَ فٖ جلوٌظْهس جلطٍذْٗس   ّللى كحى جذدي ذدحوّٗ ّٗكٌٍُح ّٗهطلف هعٌح

  ح لل٘ن جلطٓحهفّقر  ك   ٖع هعلو  

ٌ  جلطٓحهف لّ٘ ق٘وس ّهْقه   ئى  8 اردٍ اٌدَ غ٘دٍٍ هدي هدح اردٍ اٌدَ جذدي ذدحوّٗ  هػد   ج هطكدحهال  ح ذ  هٌظدْ

ذحلعلد  ّجلطلدىم  جألندً ئلدٔجلدًجضٖ ّق٘ودَ جلىجا٘دس  جإلْدالمفٖ ههِدْم جلٌظٍٗس قحاىضَ ٗؿى ّ جلهالْهس ّجلوظلك٘ي 
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 115كوى جٌكْى  هٍؾع ْرق يكٍٍ  ص   ه 

36
 245  ص 1998لرٌحى   - ضٍؾوس ّضعل٘ق ُح ن طحلف  وجٌ جلنل٘عس  ذٍّ٘ش لضايا في ًقد العقل الديٌي، كيف ًفِن االسالم اليْم؟  هكوى جٌكْى   



 

   

                 

 

وْجقف ْْجع هع هي ٗوحغلدَ فدٖ جلدىٗي جل  ّهٓل  ارٍ اٌَ طحقرَ فٖ جلعىٗى هي ّجإلًٓحً٘سّجلكٍٗس ّجالنطالو 

  ٌحل ّهٓل طقجّقر  ك   ٖع غلحفس ّ أّال  لًل  فحى جلطٓحهف ُْ   هي ٗغحٍٍٗ أّّجلؿٌّ ّجللغس 

ّ جلطلدىٍٗ  ذك٘دع ٗكدق جلع٘  فٖ هؿطوع هطٓحهف ُْ جلع٘  فٖ هؿطوع ٗلر  جلٌلدى ّٗدْفٍ جالقطدٍجم  ئى  9

جلطٓحهف ٗهطٍع جلكًٌ ّجلهكٍ جلٌلدىٕ  أى   كوحجٙنٍٗيٗهٍػَ الٔ  أىٗعرٍ ذكٍٗس اي فكٍٍ وّى  أىك  فٍو ل

 جألهدي فوٌنق جلطٓحهف ُْ جلوٓدحّجز ّجلكدق فدٖ جلكٍٗدس ّٗوكي جلطٓحهف هع جلعٌظٍٗس ّجلطعظد ّجلعٌف   ال ئي

 جالاطٍجو جلوطرحوا ذ٘ي أفٍجو جلوؿطوع  ّجالْطلٍجٌ ّجلٓلن ّ
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