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ثٌّٛمٛع ثٌز ٞعٕعجٌؾٗ ر ٚؽقٕز ٚؽذثٔ١ز عجٌ١ز ،إْ ثٌقذٚد ٚثٌّغجـجس ثٌض ٟصفقً ثٌذزثس عذٓ ثٌّٛمذٛع
ٕ٘ج ؽذٗ ؼجةذز؛ ـجٌّٛمٛع ثٌز ٛ٘ ٞأفٛي ثٌفمٗ ؽضء ِٓ ثٌذزثس ،رثصٕذج ثٌغمجـ١ذز ٔقذٓ ثٌعذشح ثٌّغذٍّ ،ٓ١إر ثٌفمذٗ
ٚأف" ٌٗٛعٍُ" إعالِ ٟأف ً١ـعالًٚ ،وً ِقجٚالس ثٌّغضؾذشل ٓ١ي٠ؾذجد فٍمذز ٚفذً دذ ٓ١ثٌّٕاِٛذز ثٌضؾذش٠ع١ز
ثيعالِ١ز ِٕٚاِٛز ثٌضؾش٠ع ثٌشِٚجٔ١ز ـ ٟع١جق ثٌغعٌ ،ٟضنخ" ُ١ثألٔج" ثٌؽشد١ذز ٌذُ صقذّذ وغ١ذشثً أِذجَ ثٌقمذجةك
ثٌض ٟصقخ وٍٙج ـ ٟإعالِ١ز ثٌفمٗ ٚأفٌٙٚ ،ٌٗٛزث ثمطش ثٌّغضؾشق ثي٠طجٌ" ٟعٕض١الٔج" ثٌز ٞوذجْ ِشؽعذج ً ـذٟ
ثٌذـجع عٓ ِشوض٠ز ثٌؽشح ثٌضؾذش٠ع١ز ٌالعضذشثؾ ـذ ٟاذش ثٌّطذجؾ دعذغ١ذز ثٌذقذظ عذٓ ؽذزٚس ٌٍّٕاِٛذز ثٌفم١ٙذز
ثيعالِ١ز ـ ٟثٌّٕاِٛز ثٌؽشد١ز صذعج ً ٌّٕٙؾ١ز ثٌّغضؾذشق ثٌفٌٍٛٛ١ؽ١ذز ،ف١ذظ لذجيب "عذغذج ٔقذجٚي أْ ٔؾذذ أفذٛالً
ٚثفذر صٍضم ٟـٙ١ج ثٌؾش٠عضجْ ثٌؾشل١ز ٚثٌؽشد١ز وّذج ثعذضمش ثٌذشأ ٞعٍذ ٝرٌذها إْ ثٌؾذش٠عز ثيعذالِ١ز رثس ثٌقذذٚد
ثٌّشعِٛز ٚثٌّذجدا ثٌغجدضز ،ال ّ٠ىٓ إسؽجعٙج أٔ ٚغذضٙج إٌ ٝؽشثةعٕج ٚلٛثٕٕٔ١ج ،ألٔٙج ؽش٠عز د١ٕ٠ز صؽذج٠ش أـىجسٔذج
أفال"ٚ ،1إرث وجْ ٘زث ثٌٛؽٗ ِٓ ثٌؾعٛس ثٌٛؽذثٔ ،ٟألقذ ثٌذـجع عٓ أفجٌز ثٌفمذٗ ٚأفذ ٌٗٛمذشٚسٌّٛ ٞثؽٙذز
قذجح ؽّذجع،ٟ
صقذ٠جس ثٌعٌّٛز ثٌغمجـ١ز ثٌض ٟصٙذذد ثٌ٠ٛٙذز ،ـئٕٔذج ال ٔذش ٜأِ ٞذذشس ٌ١ضقذٛي ٘ذزث ثٌقذشؿ إٌذ ٝعع ،
ف١ظ ٠ق١ش ثٌّغٍُ ؼ١ش لجدس عٍِ ٝشثؽعز ثٌضشثط ٚصجس٠خٗٚ ،دجٌفعً ٘زث ِج فذذط ِذشثسثً ٚصىذشثسث ـذ ٟصؾشدضٕذج
ثٌضجس٠خ١زٚ ،دٕٔٚج ثٌؾذي ثٌز ٞسثـك ثٌمشثءر ثٌؾذ٠ذر ثٌضذ ٟلذذِٙج دا ٔقذش فجِذذ أدذ ٛص٠ذذ ألفذٛي ثٌفمذٗ ـذ ٟوضجدذٗ
"ثيِجَ ثٌؾجـعٟب ٚصأع١ظ ثأل٠ذٌٛٛ٠ؽ١ز ثٌٛعط١ز"ا ٚـ ٟثٌقم١مز ،ثٌذذـجع ثٌّشمذ ٟعذٓ ثٌضذشثط ٚثٌضققذٓ ٚسثء
ثألعالؾ ِؤؽشثْ عٍ ٝصشثؽع ثٌٛع ٟثٌغمجـٚ ٟثالٔقذثس ثٌقنذجس ٞوّذج ٠مذٛي ثٌّفىذش ثٌؾضثةذشِ ٞقّذذ أسوذْٛ
دقكٚ ،إال ـئْ وغ١شثً ِٓ ثٌعٍّذجء ثٌذزٕ٠ ٓ٠ضّذٌٍّ ْٛشؽع١ذز ثٌغذٍف١ز أ" ٚأ٘ذً ثٌقذذ٠ظ" صعذجٍِٛث دّشٔٚذز عجٌ١ذز ِذع
ثٌعٍذذ َٛثيعذذالِ١زٚ ،وجٔذذش ٌٙذذُ سة٠ذذز ٔغذذذ١ز ف١ذذجي عٍذذُ ِع١ذذجس ٞاذذش أؽذذذ ثٌضقذذجلج دجٌّشؽع١ذذز ثٌغذذٍف١ز٘ٚ ،ذذٛ
"ِقطٍـ ثٌقذ٠ظ"٠ ،مٛي ثدٓ ثٌقالؿ "ِٚض ٝلجٌٛث فذ٠ظ فق١ـ ،ـّعٕجٖ أٔٗ ثصقً عٕذٖ ِذع عذجةش ثألٚفذجؾ
ثٌّزوٛسرّ ،ل٘ض هني رنز َ ى ٗننْى هعاْػن ينَ سنٖ ًرنض هنز (ااا) ٚوذزٌه إرث لذجٌٛث ـذ ٟفذذ٠ظ إٔذٗ ؼ١ذش
فق١ـ ،ـٍ١ظ رٌه لطعجً ،ألٔٗ وزح ـٔ ٟفظ ثألِش ،إر لذ ٠ىذ ْٛفذذلج ً ـذٔ ٟفذظ ثألِذشٚ ،إّٔذج ثٌّذشثد دذٗ أٔذٗ ٌذُ
٠قـ إعٕجدٖ ػلٔ لشز لوذكْر ّهللا ػلن"ا
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ِٓ ٕ٘ج ،مشٚسر ٔضع ثٌمذثعز عٓ ثٌضشثطٚ ،إانجع ِذجفغٗ ٚعٌٍٍ ِٗٛفقـ ٚثٌٕمذ ِجدثِش ال لطع١ز ـٙ١ج،
اجفز عٕذِج ٠ضعٍك ثألِش دعٍُ أع ُٙدؾىً ـعجي ـ ٟدٍٛسر ثٌعمً ثٌعشد ٟثيعالِ ،ٟألقذ عٍُ أفٛي ثٌفمٗا

 -1ثٔاش ِمجٌضٗ ـ ٟوضجح تز ث إلطالم ،دئؽشثؾ صِٛجط أسٌٔٛذ ،دثس ثٌطٍ١عز ،د١شٚس ،2591 ،ؿ 132
 -2لتع٘٘د ّ إلٗض س سٖ رزس هعدهة يي لصالس ٌٍقجـع ثٌعشثل ،ٟصقم١ك عذذ ثٌشفّٓ ِقّذ عغّجْ ،د١شٚس ،2592 ،ؿ 12
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ثألهشٚفز ثٌض ٟعٕذثـع عٕٙج ٕ٘جٚ ،ثٌض ٟعٕغعٌٍ ٝذشٕ٘ز عٍٙ١جِ ٟ٘ ،غجّ٘ز أفذٛي ثٌفمذٗ وّذج صذٍذٛسس ِذع
ثألف ٌٟٛثألٚي ثيِجَ ثٌؾجـع ٟـ ٟصؾى ً١ثٌعمً ثيعالِٟا ٚعٕعّذ ـ ٟعذ ً١د١جْ رٌه إٌذ ٝثعضقنذجس ثٌضقذٛس
ثٌقذذذ٠ظ ٌٍعمذذًِٚ ،مجسٔذذز ِج٘١ضذذٗ دمٛثعذذذ أفذذٛي ثٌفمذذٗ ،عذذُ عذذٕذعُ ٚؽٙذذز ٔاشٔذذج ٘ذذزٖ دمذشثءصِ ٓ١ذذٓ دثاذذً ثٌفىذذش
ثٌعشد ٟثٌّعجفش ثصفمضج ـِ ٟمجسدضّٙج ٌٍعمً فٛي إ٠الء سعجٌز ثٌؾجـع ٟأّ٘١ز لق ،ٜٛعذُ ٔمذذَ ؽذٛث٘ذ ِذٓ ثٌفىذش
ثٌعشد ٟثٌمذ"ٚ ُ٠ثٌّعجفش" عٍ ٝصؽٍؽً هش٠مز ثٌؾجـع" ٟثٌعمٍ١ز" ٚثصخجر٘ج وّٕو ـ ٟإٔضجػ ثٌّعشـزا
ٕ٠اش ثٌعٍُ ثٌقذ٠ظ إٌ ٝثٌعمً وّؾّٛعز لٛثعذذ صؾذىٍش ِذٓ اذالي ثالفضىذجن دّٛمذٛع ِذج ،ـّجدثِذش ِّٙذز
ثٌعمً ثألعجع١ز ٘ ٟثٌنذو ٚثٌضٕا ،ُ١ـئْ ٘زٖ ثٌعٍّ١ز ال صضُ ِٓ ـشثغ ،دً ثٌضفى١ش ٘ ٛصفى١ش ـِٛ ٟمٛع ِجِٓ ،
ٕ٘ج ٔف ُٙصٍه ثٌٕمٍز ثيدغذضٌّٛٛؽ١ز ٌٍعمذً ِذٓ ثٌ١مذ ٓ١إٌذ ٝثٌال٠مذِ ،ٓ١ذٓ ثٌقضّ١ذز إٌذ ٝثٌٕغذذ١ز ،ـعٍذُ ثٌّٕطذك ثٌذزٞ
٠ؤِٓ دقضّ١ز لجهعز وجْ ٠ضعجًِ ِع أؽغذجَ فذٍذزٌ ،ىذٓ دعذذ أْ صذُ ثاضذشثق ثٌف١ض٠ذجء ثٌىالعذ١ى١ز ٌذُ ٠عذذ ثٌّٕطذك
ثألسعط ٟلجدسثً عٍذ ٝمذذو ثٌاذٛث٘ش ثٌؾذ٠ذذر ،ـجفضذجػ ثٌعمذً ٌضطذ٠ٛش ٔفغذٗ ٚٚمذع ـ١ض٠ذجء ؽذ٠ذذرٌٚ ،مذذ وجٔذش
ثٌغّز ثألعجع١ز ٌٙزٖ ثٌف١ض٠جء ٘ ٟثيّ٠جْ دجٌالفضّ١ز ٚثٌٕغذ١ز٘ٚ ،زث ِج ٠عذش عٕٗ ؤٛض٠ش دم" ٌٗٛثٌّٕطك ـ١ض٠جء
ِٛمٛع ِج"ا
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ٕ٘ٚج ٔطشؿ ثٌغؤثيب ه ُْ لوْضْع لذٕ حتك يَ لؼعل إلطالهٖ ّ ،لذٕ ح ّل ى ٗضباَ ٌّٗظوَ؟
ِٓ ؼ١ش ؽه أْ ثٌعٍُ ثٌّشوض ٞـ ٟثٌغمجـز ثٌعشد١زٚ ،ثٌز ٞوجٔش عجةش ثٌعٍ َٛثألاش ٜاجدِز ٌٗ ٘" ٛثٌفمٗ"،
ٚإرث وجٔش عاللز ثٌفمٗ دجٌقذ٠ظ ِٚقٍطقٗ أ ٚدجٌضفغ١ش أ ٚدعٍ َٛثٌٍؽز ٚثمذقز ال صقضذجػ ٌّض٠ذذ صٛمذ١ـ ،ـنذالً
عٓ صٛم١ـ عاللز ثٌفمٗ دأف ،ٌٗٛـئْ ثٌعٍ َٛثٌضذ ٟصذذذ ٚدع١ذذر وذً ثٌذعذذ عذٓ ثٌفمذٗ صؾذىٍش دؾذىً أ ٚدذ اش صقذش
إِالءثس ٘زث ثٌعٍُٔ ،مقذ ٕ٘ج عٍُ ثٌؾذش ثٌز ٞأعغٗ ثٌخٛثسصِٟ؛ ـ٠ ٛٙمذٛي إٔذٗ أٌذؿ وضذجح ثٌؾذذش ٚثٌّمجدٍذز ِذٓ
أؽً "ِج ٍ٠ضَ ثٌٕجط ِٓ فجؽز إٌ ٗ١ـِٛ ٟثس٠غٚٚ ُٙفج٠جُ٘" ،4دً ٚثٌضجس٠خ وزٌه ٌُ صىٓ دٚثع ٟثال٘ضّجَ دٗ ٟ٘
ِعشـز ثٌّجم٘ ٟىزث دئهالق ،دً وّج ٠مٛي عذذ هللا ثٌعشٞٚب "صقذ٠ذ فىذُ ؽذشعٌ ٟقذجٌـ ـذشد أ ٚؽّجعذزٌٙ ،ذزث
ثٌغذخ وغش د ٓ١ثٌّؤٌف ٓ١ـ ٟثٌضجس٠خ أٚي ثألِش ثٌفمٙجء"ا
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 -3فٛي صقٍ٘ ً١زٖ ثٌّمٌٛز ٚعاللضٙج دجٌعمً ،ثٔاشب ِقّذ عجدذ ثٌؾجدشٞا تنْٗي لؼعل لؼزينٖا د١ذشٚسا ِشوذض دسثعذجس ثٌٛفذذر ثٌعشد١ذز ،1005 ،ه ،20ؿ
19
ِ -4قّذ دٓ ِٛع ٝثٌخٛثسصِ ،ٟوضجح لزبز ّ لوع يلة ،صقم١ك عٍِ ٟقطفِ ٝؾشـز ِٚقّذ ِٛع ٝأفّذ ،دثس ثٌىضجح ثٌعشد ،ٟثٌمج٘شر2591 ،
 -5عذذ هللا ثٌعش ،ٞٚلؼزب ّ لرنز لت رٗخٖا ثٌذثس ثٌذ١نجء ،ثٌّشوض ثٌغمجـ ٟثٌعشد ،1009 ،ٟه ،9ؿ 10
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ثٌّٛمٛع ثٌز ٞؽىً ِجدر عًّ ثٌعمً عٍذ ٝصٕاّ١ذٗ ٘ذ ٛثٌفمذٗٚ ،لذذ صؾٍذ٘ ٝذزث ثٌضٕا١ذش
صمذَ،
الدينأْوالسياسة
ٔخٍـ ِّجقسم
ثٌعمٌٍٍ ٟى١ف١ز ثٌض٠ ٟؾخ أْ ٠مجسح دٙج ثٌعمً ثٌفمٗ ـ" ٟأفٛي ثٌفمٗ"؛ ـٙزث ثألا١ش وجْ دّغجدز تعٌ٘ي ػعلنٖ لنٌو
رتغ ل لؼعلٗ ُّْ ،حتك هغ لٌص٘ٚ ،زث ِ٘ٛ ٛمٛع ثٌفمٗا 6أِج أفٛي ثٌفمٗ ،ـٙذ ٟصٍذه ثٌمٛثعذذ ثٌعمٍ١ذز ثٌضذٟ
صؾذخ ِشثعجصٙذذج ِذذٓ أؽذذً ثعذذضخالؿ ثٌعمذً ٌعفىذذجَ ثٌؾذذشع١ز ِذذٓ ثألدٌذذز ثٌضفقذ١ٍ١ز عٍذذٔ ٝقذذ ٛعذذٍ ،ُ١أ ٚدعذذذجسر
ثألف" ٌٟٛثٌّٕٙجػ ثٌز٠ ٞشعُ ٌٍفم١ٌ ٗ١ضم١ذ دٗ ـ ٟثعضٕذجهٗ ،فض ٝال ٠خشػ عٓ ثٌؾجدر ـٙذ٠ ٛشصذخ ثألدٌذز٠ٚ ،ذذٓ١
ِٓ ٠خجهخ دأفىجَ ثٌؾشع ٕ٠ٚطذك عٍِ ٗ١ج صمضن٘ ٗ١زٖ ثألدٌز (ااا) ٠ٚذ ٓ١ثٌمٛثعذ ثٌٍؽ٠ٛز ثٌض ٟصشؽذذ ثٌفم١ذٗ إٌذٝ
ثعضخشثػ ثألفىجَ ِٓ ثٌٕقٛؿٚ ،د ٓ١ثٌّٛثص ٓ٠ثٌض ٟصنذو ثٌم١ذجط ٚصف١ذذ هذشق ثعذضخشثػ ثٌعٍذً ثٌؾجِعذز دذٓ١
ثألفً ثٌّم١ظ عٍٚ ٗ١ثٌفشع ثٌّم١ظ"ٚ ،7دعذجسر ِخضقشر أفٛي ثٌفمٗ ٘" ٟثٌمٛثعذ ٚثٌذقٛط ثٌض٠ ٟضٛفذً دٙذج
إٌ ٝثعضفجدر ثألفىجَ ثٌؾشع١ز ِٓ أدٌضٙج ثٌضفق١ٍ١ز"ا
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إْ أٚي ِج ٔغضؾفٗ ِٓ ٘زٖ ثٌضعجس٠ؿ ثٌطجدع ثيدغضٌّٛٛؽٌ ٟعٍُ أفٛي ثٌفمٗ ،إٔٗ ٕ٠اش ـذِ ٟذذذأ عٍذُ ثٌفمذٗ،
٠ٚقذٌ ٛذٕجء دعجِز ٚلجعذر ِضٕ١ز ٌٍفم٠ 9ٗ١غضٛفٙ١ج وّٕٛرػ رٕ٘ ٟأعٕجء ثؽضؽجٌِّٗٚ ،ج ٌذٗ دالٌذز اجفذز أْ ٠مذشْ
ثٌّضىٍُ ثألؽعش ٞثٌشثص ٞد ٓ١عٍُ ثٌّٕطك ٚأفٛي ثٌفمٗ٠ ،مٛي "ٚثعٍُ أْ ٔغذز ثٌؾجـع ٟإٌ ٝعٍُ ثألفٛي وٕغذز
أسعذذطجهٍ١ظ إٌذذ ٝعٍذذُ ثٌّٕطذذك (ااا) ٚرٌذذه ألْ ثٌٕذذجط وذذجٔٛث لذذذً أسعذذطجهجٌ١ظ ٠غذذضذٌ٠ٚ ْٛعضشمذذ ْٛدّؾذذشد
هذجةع ُٙثٌغٍّ١زٌ ،ىٓ ٌُ ٠ىٓ عٕذُ٘ ل جٍِٔ ْٛخـ ـ ٟو١ف١ز صشص١خ ثٌقذٚد ٚثٌذشث٘ٓ١؛ ـذال ؽذشَ وجٔذش وٍّذجصُٙ
ِؾٛؽذذز ِنذذطشدز (ااا) ـٍّذذج سأ ٜأسعذذطجهجٌ١ظ رٌذذه ،ثعضذذضي عذذٓ ثٌٕذذجط ِذذذر ِذ٠ذذذرٚ ،ثعذذضخشػ عٍذذُ ثٌّٕطذذك
ٚٚمع ٌٍخٍك دغذذٗ لجٔٔٛج ً وٍ١جً٠ ،شؽع إٌ ٗ١ـِ ٟعشـز صشو١ذخ ثٌقذذٚد ٚثٌذذشث٘( ٓ١ااا) ـىذزٌه ٕ٘ٙذج ثٌٕذجط وذجٔٛث
لذً ثيِجَ ثٌؾجـع٠ ٟضىٍّ ْٛـِ ٟغجةً ثٌفمٗ ٠ٚعضشم٠ٚ ْٛغضذٌْٛا ٌٚىٓ ِج وجْ ٌ ُٙلجٔ ْٛوٍ٠ ٟشؽذع إٌ١ذٗ ـذٟ
ِعشـز ثٌذالةً ثٌؾشع١ز ٚـ ٟو١ف١ز ِعجسمذجصٙج ٚصشؽ١قجصٙذج ،ـجعذضٕذو ثٌؾذجـع ٟعٍذُ أفذٛي ثٌفمذٗ" ،10سناا كن ى
ػلن لوٌاق ي لتؼزٗف ُْ "ه ٗؼصنن لؼعنل هني لخانأ" ،ق ٗحنق لٌن ى ًعنْل تبؼن لعْلنة لنز سٕ ى

نْل

لرعَ ُٖ ه ٗؼصن لؼعل إلطالهٖ هي لخاأ؟

٠ -6مٛي ِقّذ أد ٛص٘شر ـ ٟصعش٠ؿ ثٌفمٗ "ثٌعٍُ دجألفىجَ ثٌؾشع١ز ثٌعٍّ١ز ِٓ أدٌضٙذج ثٌضفقذ١ٍ١ز" ،ثٔاذشب ِقّذذ أدذ ٛص٘ذشر،
[داس] ،ؿ 9

نْل لرعنَ ،دثس ثٌفىذش ثٌعشدذ،ٟ

ٔ -7فغٗ ،ؿ 5
 -8عذذ ثٌ٘ٛجح االؾ ،ػلن

ْل لرعَ ،دثس ثٌمٍُ ،2519 ،ه  ،10ؿ 21

ٔ -9الفع أْ ٔٛعج ِٓ ثٌضطجدك عّز د ٓ١ؼج٠جس عٍُ ثألفذٛي ِٚشثِذ ٟثٌّذقذظ ثٌفٍغذف ٟثٌّٛعذ" َٛثيدغذضٌّٛٛؽ١ج" ،ـٙذزث ثألا١ذش ٠عشـذٗ "الالٔذذ" ـذ ٟهؼزونَ
لرلظرٖ دم" ٌٗٛثٌذسثعز ثٌٕمذ٠ز ٌّذجدا ثٌعٌٍٚ َٛفشٚمٙج ٔٚضجةؾٙج دمقذ صقذ٠ذ أفٍٙج ثٌّٕطمٚ ٟد١جْ لّ١ضٙج ٚفقٍ١ضٙج ثٌّٛمٛع١ز" ،ـعٍذُ أفذٛي ثٌفمذٗ ٘ذٛ
إرث إدغضٌّٛٛؽ١ج ثٌفمٗ ،إر ؼج٠ضٗ د١جْ "ثٌققٍ١ز ثٌّٛمٛع١ز" ٌعًّ ثٌفمٗ١ا
 -10ـخش ثٌذ ٓ٠ثٌشثص ،ٞهٌ قب إله م لش سؼٖ ،صقم١ك دا أفّذ ثٌغمج ،ثٌمج٘شرِ ،ىضذز ثٌىٍ١جس ثألص٘ش٠ز ،2519 ،ه ،2ؿ 291
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ّْ
ثٌّى"ٚ "ْٛثٌعمذً
والسياسة ؽٛثدج ً ٌٙزث ثٌغؤثي إرث ثعضقنشٔج ثٌضّ١١ض ثٌالالٔذ ٞد" ٓ١ثٌعمً
ٔضذ ٓ١أوغش
إٕٔج
ٔغضط١عسمأْالدين
ق
ثٌّى َّ"ْٛ؛ ــ "الالٔذ" ١ّ٠ض دثاً وً عمجـز د ٓ١عمٍذّْ ،ٓ١
ِىذْٛ؛ ٘ٚذ ٟثٌٍّىذز ثٌضذ ٟصّ١ذض ثئغذجْ وق١ذٛثْ ٔذجهك،
 ٟ٘ٚوّج ٠مٛي "الالٔذ" ِؾضشوز عٕذ ثٌؾّ١عا أِج ثٌعمً ثٌّى َّ ،ْٛــ "ِؾّٛع ثٌّذجدا ٚثٌمٛثعذ ثٌضٔ ٟعضّذذ٘ج ـذٟ
ثعضذالالصٕج"ِّٚ ،ج الؽه ـ ٗ١ـئْ ثٌمٛثعذ ثٌضٚ ٟمعٙج ثٌعمً ثيعالِ ٟـ ٟثعضذالالصٗ ٘ٔ ٟفغٙج صٍه ثٌض ٟمذّٓ
ثيِجَ ثٌؾجـع ٟوضجدٗ ثألف ٌٟٛثألٚي ثٌز ٞععّ" ٟثٌشعجٌز"ا
ٚدجٌفعً ،ـئٕٔج ٔؾذ دعذل ثٌذذجفغ ٓ١ثٌعذشح ثٌّعجفذشٕ٠ ٓ٠طٍمذ ْٛـذ ٟدسثعذضٌٍ ُٙعمذً ثيعذالِِ ٟذٓ سعذجٌز
ثٌؾذذجـع ،ٟدجعضذذذجسٖ ثٌطش٠ذذك ثٌّخضقذذش ٌّعشـذذز "ثٌذذذشثد٠ؽُ" أّٛٔ ٚرؽذذٗ ثٌذذزٕ٘ ٟـذذ ٟثالؽذذضؽجي؛ ـذذجٌّفىش ِقّذذذ
أسو ْٛثلضشؿ عالط ثعضشثص١ؾ١جس ِٓ أؽً ثٌمذل عٍ ٝثٌعمً ثيعالِ" ٟثٌىالع١ى ،"ٟئه قرتنن س ػلنٔ القق
لورِْم سٖ لٌص لعزآًٖ حن تتبغ تاْر تَ ال خل لرنز إلطالهّٖ ،ئه لْقنْ

ػلنٔ القلنة تْ ٘نف لورِنْم

ػٌد لرزق إلطاله٘ة ّهني حنن خت٘ن ر كخزُن تؼب٘نز ا ػني لخصْ ن٘ة إلطناله٘ةّ ،ئهن خت٘ن ر كتن ب هؼ٘ن رٕ
ْالق ػلٔ هؼ٘ رٗتَ ّهزرؼ٘تَ يارو ع لرزق إلطاله٘ةُّ ،ذٍ خ٘نز ُنٖ لتنٖ طن٘ؼتودُ ركنْى٠ ،مذٛيب
"إِج أْ ٔذقظ عٓ ٔؾأر ٘زث ثٌّف َٛٙدذءثً ِٓ ٌقاز ثٌمش ْ ٔٚضضذع ِغجسٖ فض ٝثٌمذشٔ ٓ١ثٌغجٌذظ ٚثٌشثدذع ثٌٙؾذش،ٞ
ٚإِج أْ ٔغضعشك ِخضٍؿ ِفج٘ ُ١وٍّز عمً ثٌّٛؽٛدر ٌذِ ٜخضٍذؿ ثٌّذذثسط ،عذُ ٔقذذد ِذٓ دٕٙ١ذج ثٌّفٙذ َٛثٌذزٞ
٠غضقك ففز ثيعالِ ٟأوغش ِٓ ؼ١شٖا ٚأا١شثً ،إِج ٔعضّذ ٔقج ً ِقذدثً (ااا) ،إْ ثٌخ١جس ثألٚي ٠ع١ذٔج إٌ ٝثٌضذجس٠خ
ثٌخطٌ ٟعـىجسا ٚأِج ثٌغجٔ ،ٟـ١ىغش ٚفذر أٔاّز ثٌفىش ثٌضٔ ٟذقظ دجٌنذو عٓ ٚظجةفٙذج ٚدالالصٙذجا ٚأِذج ثٌخ١ذجس
ثٌغجٌظ ،ـ ٛٙثألـنً"11ا ٌىٓ ـ ٟأ ٞإذق صػ ثٌؾجـع ٟدأف ٌٗٛثٌعمً ثيعالِٟ؟
إٕٔج ال ٔغضط١ع أْ ٔؾ١خ عٓ ٘زث ثٌغؤثي إرث ٌُ ٔقًٍ وضجح "ثٌشعجٌز" ٌإلِجَ ثٌؾجـعٌٚ ،ٟذ١ىٓ ِقّذذ أسوذْٛ
ٚع١طٕج ـ ٟـ ُٙؽٍّذز ثيؽذىجالس ثٌضذ ٟهشفٙذج ثٌؾذجـعٟا ٠ذشِ ٜقّذذ أسوذ ْٛأْ ثٌشعذجٌز صنذعٕج أِذجَ عٕذٛثٔٓ١
وذ١شّ٘ ،ٓ٠ج "ٌؽز ،فم١مز ،لذجٔ"ٚ "ْٛفم١مذز ،صذجس٠خ"؛ ـجيؽذىجٌ١ز ثألٌٚذ ٝـقٛث٘ذج أْ ِعشـذز فم١مذز ثٌمذجٔ ،ْٛأٚ
ٌٕمً إفذثس ـض ٜٛأ ٚثٌٕطك دجعُ ثٌؾجسع ّ٠ذش عذذش ٚعذ١و ٌؽذ ،ٞٛـالدذذ ٌٍّفضذ ٟأْ ٠ىذ ْٛعجسـذج دجٌٍؽذز ثٌعشد١ذز
ٌٚغجٔٙج٠ ،مٛي ثيِجَ ثٌؾجـعٟب " ِٓٚؽّجع عٍُ وضجح هللا ثٌعٍُ دأْ ؽّ١ع وضجح هللا ،إّٔج ٔضي دٍغجْ ثٌعذشح"،12
ٚثيِجَ ثٌؾجـع ٟـ٘ ٟزٖ ثٌّمٌٛذز وذجْ ٠ضٛؽذٗ دذجٌىالَ إٌذِ ٝذٓ صعّذٛث أْ ـذ ٟثٌمذش ْ وٍّذجس ؼ١ذش عشد١ذز٠ ،مذٛي
دق١ؽز ؽذٌ١ز "ـمجي ِٕ ُٙلجةًب إْ ـ ٟثٌمش ْ عشد١ج ٚأعؾّ١ج"٠ ٛ٘ٚ ،13ؾ١خ عٓ ٘زث ثالعضذشثك دذ١ذجْ ِذذثاً
ثٌؽٍو إْ فـ ثٌضعذ١ش ،إٌٔ ٚمً أْ ثٌؾجـع٠ ٟش ٜدأْ ٘ؤالء "ثٌعؾُ" ٚلعٛث ـِ ٟؽجٌطز ِفجد٘ج ثالعضمذجد ـذ ٟوذْٛ
ِ -11قّذ أسو ،ْٛت رٗخ٘ة لرنز لؼزيٖ إلطالهٖ ،صشؽّز ٘جؽُ فجٌـا ثٌذثس ثٌذ١نجء ،ثٌّشوض ثٌغمجـ ٟثٌعشد ،2551 ،ٟه ،3ؿ ؿ 91-99
ِ -12قّذ دٓ إدس٠ظ ثٌؾجـع ،ٟلزط لة ،صقم١ك أفّذ ؽجوشا د١شٚس ،دثس ثٌىضخ ثٌعٍّ١ز[ ،داس] ،ؿ 299
ٔ -13فغٗ ،ؿ 291
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ثٌٍؽذذز دٌ١ذذً عٍذذ ٝأْ رٌذذه ثٌّؾٙذذٛي ِذذٓ ؼ١ذذش ٌغذذجٔٚ ،ُٙثٌؾذذٛثح ثٌذذز٠ ٞمذِذذٗ ثيِذذجَ
الدينأٌفذذجظ
ذذعل
والسياسة
ؽٙذذً ثٌعذذشح دذقسم
ثٌؾجـعٌٙ ٟزث ثالعضشثك ٘ ٛثٌضٕق١ـ عٍ ٝععز ثٌٍغجْ ثٌعشدٟ؛ ـ" ٛٙأٚعع ثألٌغٕز ِز٘ذج ً ٚأوغش٘ج أٌفجظجًٚ ،ال
ٔعٍّٗ ٠ق١و دؾّ١ع عٍّٗ إٔغجْ عشد ٟؼ١ش ٔذٌٚ ،ٟىٕٗ ال ٠ز٘خ ِٕٗ ؽٟء عٍ ٝعجِضٙج" ،عُ ٠عمذ ثيِجَ ثٌؾجـعٟ
ِمجسٔز د ٓ١ثٌعٍُ دجٌٍغجْ ثٌعشدٚ ٟثٌعٍُ دجٌغٕز ٌذ ٜثٌفم١ذٗ ،ـىّذج أْ ثيفجهذز دىذً عذٕز ثٌشعذٛي ِقّذذ فذٍ ٝهللا
عٍٚ ٗ١عٍُ ِضعزسر عٍ ٝثٌفم ،ٗ١ـئْ "ثٌعٍُ [دٍغجْ ثٌعشح] وجٌعٍُ دجٌغٕز عٕذ أً٘ ثٌفمٗ ،ال ٔعٍُ سؽالً ؽّع ثٌغٕٓ
ـٍُ ٠ز٘خ ِٕٙج عٍ ٗ١ؽ١تج"اٌ 14ىٓ ٠ذذ ٚأْ اٍف١جس ٘زث ثٌٕمجػ ال صخٍ ِٓ ٛدٚثع ٟإ٠ذٌٛٛ٠ؽ١ز ،ئى يؼض لرعز
سٖ رط لة لش سؼٖ تْحٖ يأًَ ك ى ْٗال ى ٗإطنض لوزكشٗنة لؼزينٖ سنٖ لظنلاة لتشنزٗؼ٘ة ،15اجفذز عٕذذِج
٠ضقذط عٓ ِج عّجٖ صذع١ز٠ ،مٛي ثٌؾجـع ٟدٛمٛؿ ٚدثةّج دق١ؽز ؽذٌ١زِ ،ذج ٠عٕذ ٟأْ اذشثً ِذج ؼ١ذش عشدذ ٟوذجْ
فجمشثً ـٚ ٟؽذثٔٗ ٚعمٍٗ٠ ٛ٘ٚ ،قشس سعجٌضٗب "ـئْ لجي لجةً ـمذ ٔؾذذ ِذٓ ثٌعؾذُ ِذٓ ٕ٠طذك دجٌؾذٟء ِذٓ ٌغذجْ
ثٌعشح؟" ـ١ؾ١خ ثٌؾجـع" ٟـزٌه ٠قضًّ ِج ٚففضٗ ِٓ صعٍّٗ ِٕ ،ُٙـئْ ٌُ ٠ىٓ ِّٓ صعٍّٗ ِٕ ُٙـال ٛ٠ؽذذ ٕ٠طذك
إال دجٌمٍّ ،ِٕٗ ً١هي ًاق يعل٘ل هٌَ سِْ تبغ للؼزب سَ٘"ا

16

ٌٕضشن عاللز ثٌقم١مز دجٌمجٔٚ ،ْٛثٌض ٟصّذش عذذش ٚعذ١و ٌؽذ ٞٛوّذج ٠قذذعٕج دذزٌه ِقّذذ أسوذٌٕٕٚ ،ْٛضمذً إٌذٝ
عاللذذز ثٌقم١مذذز دجٌضذذجس٠خ ،أ ٚدّعٕذذ ٝاذذش و١ف١ذذز مذذذو ثٌقم١مذذز عذذذش ثٌغذذ١شٚسر ثٌضجس٠خ١ذذز ،ف١ذذظ ٠اذذً ثٌقنذذٛس
ثيٌ ٟٙدثةُ وّؾشع ٕٛ٠ح عٕٗ "ِٛلع"ْٛا إْ ث١ٌ٢ز ثٌض٠ ٟمذِٙج ٌٕذج ِذٓ أؽذً ٘ذزث ثالعذضّشثس ٌٍذٕـ ـذ ٟصؾذىً١
ثٌٛثلذذع ٚصٛؽٙ١ذذٗ ٘ذذ ٟثٌم١ذذجط ،ـّذذٓ االٌذذٗ ّ٠ىذذٓ أْ ٔذذشدو ثٌعمذذً ثٌّؾذذشع دجٌٍقاذذز ثٌضأع١غذذ١ز ثألٌٚذذٚ ،ٝثيِذذجَ
ثٌؾجـع٠ ٟؾذد عٍ ٝمشٚسر ثعضعّ جي ٌ١ز ثٌم١جط وّٕو ٚف١ذ ٌّّجسعز ثالؽضٙجد ،فض٠ ٝمق١ٌ ٟجس أاشٔ ٜذـ
عٍٙ١ج أةّز اش ْٚاجفز ثالعضقغجْ ٚثٌّقجٌـ ثٌّشعٍز17ا ّقيد هي لتٌبَ٘ ػلٔ ى لع٘ن ص كون ُنْ هزطنْم
سٖ لوٌظْهة لتشزٗؼ٘ة ل٘ض طْٓ طتٌب

ه ُْ هْرْال سٖ لٌص ،لذلك ق ٗرتأ ٗوخنل لنذلك يوؼزسنة لعبلنة،

٠مٛي ثٌؾجـعٚ" ٟثٌم١جط ِج هٍخ دجٌذالةً عٍِٛ ٝثـمز ثٌخذش ثٌّضمذَ ِٓ ثٌىضجح أ ٚثٌغٕزااا وطٍخ ِج ٚففش ِٓ
لذً ِٓ ثٌمذٍز"ٌٙٚ ،18زث ـ ٛٙال ٠ؽفً ـذِ ٟمذِذز سعذجٌضٗ عٍذ ٝصأو١ذذ إفجهذز ثٌمذش ْ دىذً ثٌٕذٛثصي ثٌضذ ٟلذذ صقذذط

ٔ -14فغٗ ،ؿ 291
ٔ -15قش فجِذ أد ٛص٠ذ ٠ز٘خ إٌ ٝأدعذ ِٓ ٘زث٠ ،مٛي "ٚـّ١ج ٠ضقً دّز٘خ ثٌؾجـع ٟـئٔٗ ال ٠ضشوٕج ٌٍضخّذ ،ٓ١دذً ٠عذذش عذٓ ثٔق١ذجصٖ ٌٍمشؽذ١ز دطشثةذك ِضعذذدرب
ـ٠ ٛٙقضف ٟثفضفضجء اجفج دجٌّش٠ٚجس ثٌض ٟصؤوذ ـنً لش٠ؼ عٍ ٝثٌٕجط وجـز ٛ٘ٚ ،عجٔ١ج ال ٠ىضف ٟدجالصفذجق ِذع ؽّٙذٛس عٍّذجء أ٘ذً ثٌغذٕز دققذش ثٌخالـذز ـذٟ
لش٠ؼ د ْٚؼ١ش٘ج ِٓ لش٠ؼ ،دً ٠ز٘خ ـّ١ج ٠ش ٗ٠ٚعٕٗ صالِ١زٖ إٌ ٝأْ ثيِجِز لذ صؾٟء ِٓ ؼ١ش د١عز إْ وجْ عّز مشٚسرااا" ،ثٔاشب ٔقش فجِذذ أدذ ٛص٠ذذ،
إله م لش سؼٖ ّتأط٘ض إلٗدْٗلْر٘ة لْطا٘ة ،ثٌذثس ثٌذ١نجء ،ثٌّشوض ثٌغمجـ ٟثٌعشد ،1001 ،ٟه ،2ؿ 59
 -16ثٌؾجـع ،ٟلزط لة ،ؿ 290
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قسم الدين والسياسة

والسياسة عٍ ٝعذ ً١ثٌٙذ ،ٞوّج ٕ٠ذٕٙج وّج أؽشس لذً عٍ ٝععز ثٌغٕز ثٌٕذ٠ٛز ثٌض ٟال ّ٠ىٓ
صطشأٌٛٚ ،
ٚثٌضؽ١١شثس
لذ الدين
ثٌضٟسم
ق
ألفذ أْ ٠ق١و دٙج وّج ٘ ٛثٌؾأْ ِع ثٌٍغجْ ثٌعشدٟ؛ ـ ٛٙدٙزث ثٌضٕق١ـ ّٙ٠ذ ٌٍمٛي دنشٚسر ثصخجر ثٌم١ذجط ٌ١ذز
ٚف١ذر ٌالؽضٙذجد ،ألٔذٗ "ٌ١غذش صٕذضي دأفذذ ِذٓ أ٘ذً د٠ذٓ هللا ٔجصٌذز إٌذٚ ٝـذ ٟوضذجح هللا ثٌذذٌ ً١عٍذ ٝعذذ ً١ثٌٙذذٞ
ـٙ١ج"ا
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ّ٠ىذذٓ أْ ٔؾّذذً ِشثِذذ ٟثٌؾذذجـعِ ٟذذٓ صذذأٌ١ؿ وضجدذذٗ ـذذٔ ٟمطضذذٓ١؛ ثألٌٚذذ ٝإلذذشثس ثٌغذذٕز وغذذٍطز صؾذذش٠ع١ز ٌٙذذج
ثعضمالٌ١ضٙج ـ ٟثٌضؾش٠ع ثعضٕجدثً عٍ ٝثٌمش ْ ثٌز٠ ٞذع ٛإٌ ٝهجعز ثٌشعٛي٘ٚ ،ذ ٟـىذشر عذجدس دعذذ ثٌؾذجـعٚ ٟإال
ـئْ لذٍٗ وجْ ثالاضالؾ ِقضذِج ً د ٓ١ـش٠م ٓ١وّج ٠مذٛي ثٌؾذجـعٔ ٟفغذٗٚ ،ثٌغجٔ١ذز ٘ذ ٟثٌضؾذش٠ع ٌٍّؾذشع 20أ ٚصمٕذٓ١
ثٌشأٚ ٞثؽضشثه ِٛثـمز ثٌخذش ثٌّضمذَّ ،كالُو ٗإطظ ى لرؼل ػعلٖ ّ حد ٗعْم ػلٔ لع٘ن ص ّٗلغنٖ لت رٗخ٘نة.
٠مٛي ِقّذ أسو" ْٛإْ ِؤٌؿ ثٌشعجٌز لذذ عذجُ٘ ـذ ٟعذؾٓ ثٌعمذً ثيعذالِ ٟدثاذً أعذٛثس ِٕٙؾ١ذز ِعٕ١ذز عذٛؾ
صّجسط دٚس٘ج عٍ١٘ ٝأر ثعضشثص١ؾ١ز يٌؽجء ثٌضجس٠خ١ز"ا
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ٌىذذٓ سؼذذُ أْ ِقّذذذ أسوذذ ْٛثٔضذذذٗ ٌضذذأع١ش ثٌشعذذجٌز ـذذ ٟصٛؽ١ذذٗ ثٌعمذذً ثيعذذالِ ،ٟـئٔذذٗ فقذذش رٌذذه ـذذ ٟإهذذجس
صٌٛٛ١ؽِ ٟعٓ١؛ ـجٌشعجٌز ؽذس ثٌّغٍُ إٌٔ ٝـ ِعٚ ٓ١فمذز صِٕ١ز ِعٕ١ز ٚرٌه دجعضّجد ثٌم١جطا أِذج ِقّذذ عجدذذ
ثٌؾجدش ،ٞـمذ ر٘خ إٌ ٝأدعذ ِٓ رٌه ،ـ ٛٙث٢اش ٠عضشؾ أْ ثيِجَ ثٌؾذجـع٘ ٟذ ٛثٌّؾذشع ثألوذذش ٌٍعمذً ثٌعشدذ،ٟ
ٚأْ لٛثعذٖ ثٌضٚ ٟمعٙج صضٕضي ِٓ ثٌعمً ثٌعشدِٕ ٟضٌز لٛثعذ ثٌّٕٙؼ ثٌضذٚ ٟمذعٙج "د٠ىذجسس" ٌٍعمذً ثٌفشٔغذٟ
ثألٚسٚد٠ ،ٟمٛي ثٌؾجدشٞب "إرث وجٔذش ِّٙذز ثٌفمذٗ ٘ذ ٟثٌضؾذش٠ع ٌٍّضؾّذع ،ـذئْ ِّٙذز أفذٛي ثٌفمذٗ ٘ذ ٟثٌضؾذش٠ع
ٌٍعمً(ااا) ٚأْ ثٌمٛثعذ ثٌضٚ ٟمعٙج ثٌؾجـع ٟال صمً أّ٘١ذز دجٌٕغذذز ٌضىذ ٓ٠ٛثٌعمذً ثٌعشدذ ٟثيعذالِ ٟعذٓ لٛثعذذ
ثٌّٕٙؼ ثٌضٚ ٟمعٙج د٠ىجسس دجٌٕغذز ٌضى ٓ٠ٛثٌفىش ثٌفشٔغ ،ٟاجفز ٚثٌعمالٔ١ز ثألٚسد١ذز ثٌقذ٠غذز عجِذز"ٌ ،22ىذٓ
ثٌؾجـع ٟدجٌٕغذز إٌ ٝثٌؾجدش٠ ٌُ ٞىذٓ صذأع١شٖ ِققذٛسثً ـذ ٟصٛؽ١ذٗ هش٠مذز ثؽذضؽجي ثٌض١ذجسثس رثس ثالصؾذجٖ ثٌذذٟٕ٠
ثٌغٍف ،ٟدً ئى لش سؼٖ خ لحدّال إليظتوْلْر٘ة للؼعنل لؼزينٖ كننل ،لعند غنٔ ػلنٔ لؼعنل لؼزينٖ تْ ٘نف
لع٘ ص ،لنٌَ ل٘ض ال ئو ق٘ ط هشدّال ا ئلٔ للحظة لتأط٘ظ٘ة ّلٔ سٖ ت رٗخٌ  ،ق يل لت ت٘ ر

خنزٓ ق

ٌٗت يِ الك لشؼْر قًبِ رٕ ح٘ ل لو ضٖ إلطالهُٖ ،ذ هي رِةّ ،هي رِنة خنزٓ سناى لع٘ن ص ط٘صن٘ز
لرؼل لؼعلٖ لْح٘د لذٕ طتٌِزَ ي قٖ لؼلْم لتٖ تشنلت ال خل لخع سة لؼزي٘ة إلطاله٘ةا

ٔ -19فغٗ ،ؿ 239
ِ -20قّذ عجدذ ثٌؾجدش ،ٞتنْٗي لؼعل لؼزيٖ ،ؿ ِٚ 59ج دعذ٘جا
ِ -21قّذ أسو ،ْٛت رٗخ٘ة لرنز لؼزيٖ إلطالهٖ ،ؿ 11
ِ -22قّذ عجدذ ثٌؾجدش ،ٞتنْٗي لؼعل لؼزيٖ ،ؿ 200

قسم الدين والسياسة

٠مقذذٖ ِذٓ دعذٛثٌٖ ،مذذ الفذع ثٌؾذجدشِ ٞذٓ اذالي ثعضعشثمذٗ ٌّخضٍذؿ ثٌمذشثءثس ثٌضذٟ
ِذجوالسياسة
الًسمـٟالدين
ٌٕفقً لٍ ١ق
"٠ضاش" دٙج ثٌفىش ثٌعشدذ ٟأٔٙذج ؽّ١عٙذج عذٍف١ز ،إٔٙذج وٍٙذج صضققذٓ ٚسثء عذٍؿ ،ـجٌغذٍف١ز ثٌذ١ٕ٠ذز صٍؽذ ٟثٌقجمذش
ٚإوشث٘جصٗ ِٓ االي ثٌذعٛر إٌ ٝثٌشؽٛع ٌّٕٙؼ ثٌغٍؿٚ ،ثٌغٍف١ز ثٌّجسوغ١ز صضىب ـ ٟصقٍٍٙ١ج ٌٍضشثط عٍذ ٝعذٍؿ
اشٚ ،إْ وجْ ِذٓ ؼ١ذش صجس٠خٕذج؛ ـٙذ ٟصغذضٕذ عٍذ ٝهش٠مذز ثٌضقٍ١ذً ثٌؾذذٌ ٟثٌّذجد ٞـذِ ٟمجسدذز ثٌضذشثط ٚلنذج٠ج
ثٌغجعزا أِج ثٌغٍف١ز ثالعضؾشثل١ز ،ـضغضّذ أدٚثصٙج ثٌّٕٙؾ١ز ِٓ عذٍؿ اذش ٘ذ ٛثٌّغضؾذشق٠ ،مذٛي ثٌؾذجدش٘ٚ ،ٞذٛ
ٍ٠خـ ٘زٖ ثٌفىشرب "ثٌفىش ثٌعشد ٟثٌقذ٠ظ ٚثٌّعجفش ٘ ٛـذِ ٟؾٍذٗ ـىذش ال صذجس٠خ٠ ٟفضمذذ إٌذ ٝثٌقذذ ثألدٔذِ ٟذٓ
ثٌّٛمذذٛع١زٌٚ ،ذذزٌه وجٔذذش لشثءصذذٗ ٌٍضذذشثط لذذشثءر عذذٍف١ز صٕذذضٖ ثٌّجمذذٚ ٟصمذعذذٗٚ ،صغذذضّذ ِٕذذٗ ثٌقٍذذٛي ثٌؾذذج٘ضر
ٌّؾذذجوً ثٌقجمذذش ثٌّغذذضمذًٚ ،إرث وذذجْ ٘ذذزث ٕ٠طذذذك دٛمذذٛؿ وجِذذً عٍذذ ٝثٌض١ذذجس ثٌذذذٟٕ٠؛ ـٙذذٕ٠ ٛطذذذك أ٠نذذج عٍذذٝ
ثٌض١جسثس ثألاش ،ٜدجعضذجس أْ ٌىً ِٕٙذج عذٍفج ً ٠ضىذب عٍ١ذٗ ٠ٚغذضٕؾذ دذٗ"٘ٚ 23،ذزٖ ث٢ـذز ثٌضذ٠ ٟذشصؿ صقضٙذج ثٌفىذش
ثٌعشد ٟثٌمذٚ ُ٠ثٌّعجفش عٍ ٝفذ عذٛثء صشؽذع دجألعذجط إٌذ ٝصشعذخ ٌ١ذز ثٌم١ذجط ثٌضذٔ ٟاذش ٌٙذج ثيِذجَ ثٌؾذجـعٟ
"فض ٝأفذقش ثٌفعً ثٌعمٍ ٟثٌٛف١ذ ثٌز٠ ٞعضّذ عٍ ٗ١ـ ٟثئضجػ ثٌّعشـ"ٟا
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ٚال ٔعذَ أِغٍز عٍ ٝصشعخ ثألفذٛي ثٌضذٚ ٟمذعٙج ثيِذجَ ثٌؾذجـع ٟـذ ٟثٌعمذً ثٌعشدذ ٟثيعذالِ ،ٟعذٛثء ِذٓ
ثٌّجمذذ ٟأ ٚثٌقجمذذش؛ سوظننألة لخالسننة لتننٖ ك ًننت ّل ئرننن ل٘ة ّ رِِ ن لؼعننل إلطننالهٖ لنني تع ن رب هع ريننة
هوٌِزة ئق يؼد ى ّضغ إله م لش سؼٖ كت ب لزط لة ،لذلك ًالحظ تا يع ت ه ا ي٘ي لوٌِذ لذٕ ّضؼَ إله م
لش سؼٖ ّ طلْب لذٕ تبؼَ يْ لحظي رؼزٕ سٖ كت يَ " إلي ًة ػي

ْل لدٗ ًة"ٌٚ ،عً ثٌضذأع١ش ثٌذزٞ

ِجسعٗ ثيِجَ ثٌؾجـع ٟعٍ ٝأد ٟثٌقغٓ ثألؽعش٠ ٞضذذٌٕ ٜج ِٓ االي ثٌٛلٛؾ عٍذ ٝعٕذٛثْ ثٌىضذجدٓ١؛ فذق١ـ أْ
ثيِجَ ثٌؾجـع٠ ٌُ ٟنع عٕٛثٔج ٌٍىضجحٌ ،ىٓ ثيؽىجٌ١ز ثٌىذش ٜثٌض ٟعجٌؾٙج ـ ٟسعذجٌضٗ عٕٛثٔٙذج "و١ذؿ ثٌذ١ذجْ؟"ا
أِج أد ٟثٌقغٓ ثألؽعش ،ٞـعٕٛثْ وضجدٗ ٘" ٛثيدجٔز"ٚ ،ثٌذ١جْ ٚثيدجٔز ع١جْا
ٌمذ ثدضذأ ثيِجَ أد ٛثٌقغٓ ثألؽذعش ٞيعذذجس فذقز ع١جعذز ثٌّجمذٚ ٟدجٌضذجٌ ٟإمذفجء ِذج ّ٠ىذٓ إمذفجةٖ ِذٓ
ثٌّؾشٚع١ز عٍٚ ٝال٠ز أد ٟدىش ثٌقذ٠ك ِٓ ،أٚي ِقذس ِٓ ِقجدس ثٌضؾذش٠ع أال ٘ٚذ ٛثٌمذش ْ ثٌىذشٚ ،ُ٠فذجٚي
ثٔضضثع دعل ث٠٢جس صِٛب  ٌٛٚعٍٔ ٝقِ ٛضعغؿ ـ ٟدالٌضٙج عٍِ ٝؾشٚع١ز االـز أد ٟدىذش ،عذُ ٔؾذذٖ دعذذ رٌذه
ٕ٠ضمً إٌ ٝثٌغٕزِٕٙٚ ،ج ِذجؽشر إٌ ٝثٌّقذس ٓ٠ث٢اشّ٘ٚ ،ٓ٠ج "ثيؽّجع" "ٚثالؽضٙجد"٘ٚ ،زث ثألا١ش اقٛفذج ً
ثصخز ِٕٗ ِفضجفج ً ٔجؽعجًٌ ،فضـ ِج ثعضؽٍك ِٓ صجس٠خ االـجس ثٌققجدز ،ـذجعُ ثالؽضٙجد ٠ذشس أدذ ٛثٌقغذٓ ثألؽذعشٞ

ِ -23قّذ عجدذ ثٌؾجدشً ،ٞحي ّ لتز ث :قز ء هؼ
ٔ -24فغٗ ،ؿ 21

ز سٖ تز حٌ لرلظرٖ ،ثٌذثس ثٌذ١نجء ،ثٌّشوض ثٌغمجـ ٟثٌعشد ،2553 ،ٟؿ 25

قسم الدين والسياسة

والسياسة ثٌقغذٓ ثألؽذعشٞب "ٚأِذج ِذج ؽذش ٜدذ ٓ١عٍذٚ ٟثٌضد١ذش ٚعجةؾذز سمذ ٟهللا عذُٕٙ
فشثع،الدين٠مٛي أدذٛ
ِج ٔؾخ ِٓ قسم
أؽّع ،ٓ١ـئّٔج وجْ عٓ صأٚ ً٠ٚثؽضٙجدٚ ،وٍ ِٓ ُٙأً٘ ثالؽضٙجد"ا
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لذ ٠ضغجءي ثٌمجسا دعذ أْ ٚمقٕج دّج ٠ىف ٟأْ ثٌعمً ثٌعشدٛ٠ ٟظؿ ثٌم١جط و ٌ١ز ٚف١ذر ـٔ ٟؾجهٗ ثٌذزٕٟ٘ب
ٚأ٠ ٓ٠ىّٓ ثٌخًٍ ـ ٟصٛظ١ؿ ثٌعمً ثٌعشد١ٌ٢ ٟز ثٌم١جط؟
ئى لع٘ ص ي لرؼل آل٘ة ػعل٘نة ػلو٘نة ،هنٌنت لورننزٗي إلطناله٘٘ي ّ ئنل هني تدرن٘ي

نزحِن لرننزٕ،

طْ ء سٖ لرعَ ّ سٖ لٌحْ ّ لنالم...ئلخ ،لني هنغ هنزّر لنشهي ،ػٌنده ٗصن٘ز لؼزينٖ ْٗ نف ُنذ لٌشن
لذٌُٖ يازٗعة قرؼْرٗة ،ساًَ ُٗظتلب ق هح لة ّٗذُل ػي ح ضزٍ ،ئى

ل ّ تلك للحظة لوعن٘ض ػلِ٘ن

ُ ٌ تظتحْا ػلَّ٘ٗ ،تحْل لْ قغ ئلٔ سزع ّ ،هزنزال ُن هف سنٖ ق رنؼْرٍ لرننزُّٕ ،ننذ ٗتحنْل إلًظن ى
لذٕ ٗغ لٖ سٖ تْ ٘ف لع٘ ص ئلٔ ك ئي ح لنٗ ،ؼ٘ف آه لَ ػلٔ هظتْٓ لحلنن (

نل ،،سنٖ لوع ينل ٗتز ُنل

ّ قؼَ ياكز ُ تَ ّتحدٗ تَ ( لرزعٌ ...،زٌه  ِٓٚأؽً ِّجسعذز "ل١ذجط ٚثلعذ ،"ٟالدذذ ِذٓ قلنب هشـذ ٟثٌّعجدٌذز،
ف١ذذظ ٠قذذ١ش ثٌٛثلذذع أف ذالً ِٚذذج دٔٚذذٗ ـذذشٚعٔ ،غضقنذذش٘ج ال ٌٕغذذمطٙج وّذذج ٘ذذ ٟعٍذذٚ ٝثلعٕذذج ،دذذً ٌٕعضذذذش دٙذذج،
ــ"ثعضذشٚث ٠ج أ ٌٟٚثألٌذجح"ا

 .1تشَْٗ

ْل:

ٌعٍٕج دعذ ِٕجلؾضٕج ثٌطٍ٠ٛز ٌضأع١ش أفٛي ثٌفمٗ ـ ٟثٌعمً ثيعالِ ،ٟلذ ٚلفٕج عٍ ٝأّ٘١ز ٘زث ثٌّذقظا ِٓ ٕ٘ج،
ـئْ أ ٞعًّ صؾذ٠ذٌٍ ٞعمً ثٌعشد ٟثيعالِ ،ٟالدذ أْ ٠ذضذا ِٓ ٘ج ٕ٘ج ِٓ ،اٍخٍز أفٛي ثٌعمً٘ٚ ،ذ ٟأفذٛي
ثٌفمٗٚ ،إعجدر صأف ً١ثألفٛي دجٌؾىً ثٌز٠ ٞؾعٍٕج ٔع١ؼ عقشٔج ٚٚثلعٕج دىً ف١غ١جصذٗ ٚإِالءثصذٗ ،دع١ذذثً عذٓ أٞ
صٛؽ ٗ١اجسؽٌ ،ٟىٓ ِٚع أّ٘١ز ِج روشٔج ِٓ دٚثع ٟصؾذ٠ذ أفٛي ثٌفمٗ ،ـغّز ِقذدثس أاذش ٜصفذشك عٍٕ١ذج أْ
ٔضٛؽٗ إٌ٘ ٝزٖ ثٌّٕاِٛز ٘ذِج ً ـ ٟعذ ً١صؾ١١ذ دٕجء اشّ٘ٚ ،ج صمذجدَ ثٌذضِٓ ِّذج ؽعذً ثٌىغ١ذش ِذٓ ٘ذزٖ ثألفذٛي
عشمز ٌضؾ ٗ٠ٛاط١ش ،ال ٠خٍ  ٛـ ٟوغ١ش ِٓ ثألف١جْ ِٓ صٛظ١ؿ إ٠ذٌٛٛ٠ؽ ٟعجـش وّذج عذٕشٚ ،ٜثأل٘ذُ ِذٓ ٘ذزث
صجس٠خ١ز ثألفٛي٘ٚ ،زث ِج ثٔضذٗ إٌ ٗ١أفذُ٘٠ ،مٛيب"عٍُ ثألفٛي ثٌضمٍ١ذ ٞثٌزٍٔ ٞضّظ ـ ٗ١ثٌٙذث٠ز٠ ٌُ ،عذ ِٕجعذذج ً
ٌٍٛـجء دقجؽجصٕج ثٌّعجفشر فك ثٌٛـجء ،ألٔٗ ِطذٛع دأعش ثٌاشٚؾ ثٌضجس٠خ١ز ثٌضذٔ ٟؾذأ ـٙ١ذج ،دذً دطذ١عذز ثٌمنذج٠ج

 -25أد ٛثٌقغٓ ثألؽعش ،ٞإلي ًة ػي
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دجٌذقظ ثٌفم ،26"ٟٙـٍذّٕل ـذ ٟد١ذجْ صجس٠خ١ذز ثألفذٛيٌ ،ىذٓ لذذً رٌذه ٌٕٛمذـ ِذج
الدين إٌٙ١ج
وجْسم٠ضٛؽٗ
ثٌفم١ٙز ثٌضٟ
والسياسة
ق
أؽشٔج إٌ ِٓ ٗ١صؾ ٗ٠ٛثٌىغ١ش ِٓ ثألفٛيا
 ق رتِ ال هغ هْرال لٌص:وغ١شثً ِج صع ّْؾٙش ٘زٖ ثٌمجعذر ثألف١ٌٛز ـٚ ٟؽٗ أ ٞثؽضٙجد صطشق إٌ ٗ١ثٌؾجسع" ٌٛٚ ،عٍ ٝعذذ ً١ثٌٙذذ "ٞوّذج
لجي ثٌؾجـعٚ ،ٟـ ٟثعضمجد ٞعذذخ إعذجءر صٛظ١ذؿ ٘ذزٖ ثٌمجعذذر ٘ذ ٛعذذَ ثٌقذشؿ عٍذ ٝمذذو ثٌّفذجِ٘ ،ُ١ذٓ ٕ٘ذج
ـّف َٛٙثٌٕـ ، ٠عقًّ دجٌذالالس ثٌّعجفشر ثٌضٔ ٟنفٙ١ج عٍ ،ٗ١دّٕ١ج ثٌٕـ ـذ ٟثٌّجمذٚ– ٟثٌمجعذذر هذعذج ٚمذعٙج
ثأللذِ٠ -ْٛقًّ دالالس أاش ٜوّج عٕشٜا
إٕٔ ج ِٓ أ ٞهشؾ ِٓ أهشثؾ ثٌمجعذر لذنٕج ٚمذطٕج ،عٕمؿ عٍ ٝص٠ؿ ثٌمجعذر ،ألقذ عٛثء دذأٔج دضعش٠ؿ
"ثالؽضٙذجد" أ" ٚثٌذذٕـ"؛ ؽذذشه ثالٌضذذضثَ دجٌّٕاِٛذذز ثألفذذ١ٌٛز ـذذ ٟصعش٠ذذؿ ثٌّفذذج٘ ،ُ١عذذٕذسن أْ ثٌّذذٛثهٓ ثٌضذذٟ
صٛظؿ ـٙ١ج ثٌمجعذر ٚثٌّشثِ ٟثٌّذضؽجر ِٓ ٚسثةٙج ال صقا ٝدـ "صأ١٠ذ أف "ٌٟٛأدذثًا
ٌٕذذأ دّف َٛٙثالؽضٙجد٠ ،مٛي أفذ ثٌٕجظّٓ١ب
ّ قرتــِــ ال ئًــوـ ٗنــْى

سٖ كل ه الل٘لَ هظٌـْى

ه لذٕ سَ٘ لدل٘ل لع غ

سِْ كو ر ء ّق هٌ سع

٘ٚىزث ،ـجالؽضٙجد ال ٠ى ْٛإال "ـ ٟوً ِج دٌِ ٍٗ١إ"ْٛ؛ أ ٞثٌز ٞال لطع١ز ـ ٟدالٌضذٗ ،دذً ٠قضّذً ثٌضأ٠ٚذً،
دّعٕ ٝاش أٔٗ فّجي أٚؽٗ ٠ٚمذً دالالس أاشٜ؛ ـجٌٕـ ثٌز ٞال ثؽضٙجد ِعٗ ٌ١ظ ٘ ٛثٌٕـ ثٌمش ٔ ٟأ ٚثٌقذذ٠ظ
دئهالق ،دً ٘ذ ٛسصذذز ِذٓ سصذخ دالٌذز ثٌقىذُ٠ ،مذٛي ثٌؾذ١خ ثٌخنذش" ٞلغذُ ثٌؾذجـع١ز ثٌقىذُ إٌذ ٝظذج٘ش ٔٚذـ،
ـجٌاج٘ش عٕذُ٘ ثٌز ٌٗ ٞدالٌز ظٕ١ز سثؽقز ٔؾذأس عذٓ ٚمذع أ ٚعذشؾ ،ـذئْ فذشؾ عذٓ ٘ذزث ثٌّعٕذ ٝثٌاذج٘ش،
ـأس٠ذ دٗ ثٌّعٕ ٝثٌّشؽٛؿ ٌمشٕ٠ز ـ ٛٙثٌّؤٚيا ّ لٌص ه الل ػلٔ هؼٌٔ يدّى ى ٗحتول هؼٌٔ آخزّ .ػزسَ سٖ
لوحصْل يأًَ للرظ لذٕ ق ٗتازق ئلَ٘ حتو ل"ا
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ٚفضٛٔ ٝمـ ِشثصخ ثٌذالٌز دؾىً ٚثمـٔ ،مذَ ثٌضفجف ً١ثٌضجٌ١زب
2ا ثٌٛثمـ ثٌز ٞال ٠مذً إال ِعٕٚ ٝثفذثً٘ ،زث ٘ ٛلٌصا

 -26فغٓ ثٌضشثد ،ٟتزدٗد
ِ -27قّذ ثٌخنش،ٞ
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ٌىٓ أفذّ٘ج ٘ ٛثٌّعٕ ٝثٌشثؽـ (ثأللٚ )ٜٛث٢اش ِعِٕ ٝشؽٛؿ (ِقضًّ)٘ ،ذزث ٘ذٛ
ِعٕٓ١١
والسياسة
٠قضًّالدين
1ا ثٌز ٞقسم
ثلظ ُزا
3ا ثٌز٠ ٞقضًّ ِعٕ ٓ١١والّ٘ج ٠غج ٞٚث٢اش ـ ٟدسؽز ثالفضّجي ٛ٘ ،لوزولا
1ا ثٌذذز٠ ٞقضّذذً ِعٕ١ذذ ٓ١ؼ١ذذش ِضغذذج ٓ١٠ٚـذذ ٟدسؽذذز ثالفضّذذجيٌٚ ،ىذذٓ ثٌّعٕذذ ٝثٌذذشثؽـ (ثأللذذٌ )ٜٛذذ١ظ ٘ذذٛ
دجٌّعٕ ٝثٌمش٠خ (ثٌاج٘ش) وّج ـ ٟثٌغجٔ ،ٟدً ثٌشثؽـ ٘ ٛثٌّعٕ ٝثٌذع١ذ٘ ،زث ثٌٕٛع ٘ ٛلوإّلا
إْ ٘زٖ ثألاطجء ثٌؾجةعز صىؾذؿ دٛمذٛؿ ثٌٙذٛر ثٌّٛؽذٛدر دذِ ٓ١فذج٘ ُ١ثٌّجمذٚ ٟثٌقجمذش ،لعند تنن تحندٗج
لور ُ٘ن لني لن ٗز سنق النك لتحندٗج لورن ُ٘وٖ تزدٗند آخنز القلنٖ؛ س لعْ ػند ق تنش ل ُنٖ ُنٖ كون ك ًنت سنٖ
لو ضًّٖ ،حي ًعز تلك لعْ ػد ػلٔ ضْء ه ًرِوَ ّ ،ػلٔ ضْء تلنك لندقق
لوؼ

لتنٖ ًتند ّلِ سنٖ خا يٌن

ز٘ٚ ،زث ِٓ ؽأٔٗ أ ْ ٠ؤد ٞإٌذ ٝصٛظ١ذؿ إ٠ذذٌٛٛ٠ؽ ٟعذجـش ،ف١ذظ ٠ذضُ ثعذضؽالي ٘ذزث "ثٌؾٙذً" دّذذٌٛالس

ثألٌفجظ ثألف١ٌٛزٌ ،ضّش٠ش لٕجعجس أ٠ذٌٛٛ٠ؽ١ز ِعٕ١ز٘ٚ ،زث ِج عذش عٕٗ أفذُ٘ دمٌٛذٗب "إْ ثٌخطذجح ثٌذذ ٟٕ٠فذٓ١
٠شـع ـٚ ٟؽٗ ثٌعمً ٚثالؽضٙجد ِذذأ ال ثؽضٙجد ـّ١ج ـٔ ٗ١ـ ٠مذ َٛدعٍّ١ذز اذذثع إ٠ذذٌٛٛ٠ؽِ ٟذجوشر ،ألٔذٗ ال ٠عٕذٟ
دجٌٕـ ِج ٠عٕ ٗ١ثٌضشثط ٛ٘ٚ ،ثٌٛثمـ ثٌؾٍ ٟثٌٕجدس ،ـذئرث أمذفٕج إٌذ ٝرٌذه أْ صقذ٠ذذ ِذج ٘ذٔ ٛذـ ٚثٌضفش٠ذك دٕ١ذٗ
ٚدِ ٓ١ج ٌ١ظ وزٌه أِش اجمع ٌٍخالؾ ٚثالؽضٙجد ـ ٟصجس٠خ ثٌغمجـز ثيعالِ١ز ،أدسوٕج فؾذُ ثٌخذذثع ِٚجدث٘ذجا إْ
ثٌخطجح ثٌذ ٟٕ٠ثٌّعجفش ال ٠ىضف ٟدضغذ١ش ثٌٕـ ٚعٍذٗ فشوضٗ دجٌخٍو د ٓ١ثٌّف َٛٙثٌقذ٠ظ ٚثٌّعٕ ٝثٌمذٌ ُ٠ىٍّذز
ثٌٕـ ،دً ٠غعٌ ٝضغذ١ش دالٌضٗ دئعالْ ٔف ٟثالؽضٙجدِ ،فغقج ً ثٌّؾجي ٌٕف ٟثٌضعذد ٚعضذ١ش ثٌٛثلع هذمج ٌّذج ٠طشفذٗ
٘ ِٓ ٛسثء ٚثؽضٙجدثسا
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ب -إلرو ع:
٠عذ ثيؽّجع ثألفً ثٌغجٌظ ِٓ أفٛي ثالعضذالي دعذ ثٌىضجح ٚثٌغٕزٌ ،ىٓ عٍ ٝثٌشؼُ ِٓ ثٌٙجٌز ثٌض ٟصنذفٝ
عٍ٘ ٝذزث ثألفذً ،ـذئْ ثٌذقذظ ثٌفذجفـ ـذ ٟثٌّٕجلؾذجس ثٌضذ ٟأعجس٘ذج ثألفذ ْٛ١ٌٛفٌٛذٗ ٠قٍّٕذج عٍذ ٝثٌذضقفع ـذٟ
صٛظ١فٗ ٚثٌقزس ثٌؾذ٠ذ ـ ٟسـع ٘زث ثألفًٌ ،ىٓ ثٌعىظ ٘ ٛثٌقجفً ٚثٌؾجةع؛ ـمذ عّذش ثٌذٍذ ٜٛدّذٓ ال ٠فضذؤْٚ
٠ؾٙش ْٚدطجلز ثيؽّجع ـٚ ٟؽٗ وذً ِذٓ ٕ٠قذِٕ ٛقذ ٝصؾذ٠ذذ٠ج ً ثؽضٙجد٠ذجًِ ،ذٓ ٕ٘ذج مذشٚسر إمذجءر ٘ذزث ثألفذً
دطشؿ ؽٍّز إؽىجالس أف١ٌٛز صقٍّٕج ِٓ ؼ١ش ؽه عٍ ٝثٌضغذش لذً ثيدالء دأ ٞإؽّجع أ ٚثالفضؾجػ دٗا

ٔ -28قش فجِذ أد ٛص٠ذً ،عد لخا ب لدٌٖٗ ،ثٌمج٘شر ،عٕ١ج ٌٍٕؾش ،2551 ،ه ،1ؿ ؿ 219-219
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صفشك ٔفغٙج عٍٕ١جٔٚ ،قٓ ٔضأًِ صعش٠ؿ ثيؽّجع ثٌز" ٛ٘ ٞثصفجق ؽّ١ع ثٌّؾضٙذِٓ ٓ٠
ِٓ
ثٌضٟوالسياسة
ثيؽىجالسالدين
قسم
ثأل ِز ثيعالِ١ز ـ ٟعقش ِٓ ثٌعقٛس دعذ ٚـجر ثٌٕذ ٟعٍ ٝفىُ ؽشع ٟـذٚ ٟثلعذز" ،صعذزس ِعشـذز ثٌّؾضٙذذ ِذٓ
ثٌّمضقذ ،ـٍ١ظ عّز عضذز ِج ِعٍِٛز ٌذٍٛغ ِشع١ز ٘زث ثالؽضٙجد٘ ،زث ـنالً عذٓ ثعذضقجٌز ثٔعمذجد ثيؽّذجع وّذج ٘ذٛ
دجٌضعش٠ؿ دجٌٕاش إٌ ٝثالٔؾذمجلجس ثٌضذ ٟصقذذط دغذذخ ثالاضالـذجس ثٌٕجؽّذز عذٓ ثالٔضّذجءثس ثٌّز٘ذ١ذز ،ـّؾضٙذذ ِذج
ٕ٠ضّ ٟإٌِ ٝز٘خ ِع٠ ٓ١ش ٜث٢اش ؼ١ش ِؾضٙذ ،أ ٚفض ٝال ٠عضذ دجاضالـٗ٘ٚ ،ىزث ـئؽّجع ِج إْ ثٔعمذذ ،ـذال ٠عذذٚ
أْ ٠ى ْٛثصفجق عٍّجء ِز٘خ ِع ٓ١عٍ ٝفىُ ِعٚ ٓ١ال ٠طجي رٌه وذً ـشلذجء ثألِذز٘ٚ ،ذزث اذالؾ ثيؽّذجع ثٌذزٞ
ٔعشـٗا ِّٚج ٠ؤ٠ذ ثعضقجٌز ثٔعمجد ثيؽّجع ،أْ ثٌّؾضٙذ عٕذِج ٠قذس فىّجً ،الدذ أٔٗ ٠غضٕذ عٍ ٝدٌِ ً١ج ،ـئْ وجْ
٘زث ثٌذٌ ً١لطع ٟثٌذالٌز عمطش ثٌقجؽز إٌ ٝثيؽّجعٚ ،إرث وجْ ثٌذذٌِ ً١إٔٛذج ً ثعذضقجي عذجدر ثؽضّذجع ثٌّؾضٙذذٓ٠
عٍٚ ،ٗ١إال ٌ ٛثصفك ثٌعٍّجء عٍ ٝدالٌضٗ ،ـٔ ٛٙـ لطع ٟثٌذالٌزٕ٘ٚ ،ج وزٌه وّج لٍٕذج عذجدمج ً صغذمو ثٌقجؽذز الٔعمذجد
ثيؽّجعا ٌٙٚزث ٠مٛي عذذ ثٌ٘ٛجح االؾب "ٚثٌز ٞأسثٖ ثٌشثؽـ أْ ثيؽّجع دضعش٠فٗ ٚأسوجٔٗ ثٌض ٟدٕ١ج٘ج ال ّ٠ىذٓ
عجدر ثٔعمجدٖ" ،29دً ٔٚعمً عٓ ثيِجَ أفّذ دٓ فٕذً أٔٗ لجيب " ِٚج ٠ذع ٟـ ٗ١ثٌشؽذً ثيؽّذجع ،ـٙذ ٛثٌىذزحا ِذٓ
ثدع ٝثيؽّجع ـ ٛٙوزثحا ٌعً ثٌٕجط لذ ثاضٍفٛث ِج ٠ذسٕ٠ ٌُٚ ٗ٠ضذٗ إٌٗ١ا ـٍ١مذً ال ٔعٍذُ ثٌٕذجط ثاضٍفذٛث" ،وّذج ٔمذً
عٓ ثيِجَ ِجٌه دأٔٗ ال ٠مش إال دئؽّجع أً٘ ثٌّذٕ٠ز٘ٚ ،زث ؼ١ش ثيؽّجع ثٌّضعذجسؾ عٍ١ذٗ ثٚ ،ْ٢ر٘ذخ ثدذٓ ص١ّ١ذز
إٌ ٝإِىجٔ١ز ثٔعمجد إؽّجع ثٌققجدز ـموا أِج ِج دعذٖ ِٓ ثٌعقٛس ،ـزٌه ِضعزسا
إْ ٘زٖ ثيمجءثس فٛي ِف َٛٙثيؽّذجع ٚثٌخالـذجس ثٌّغذجسر فٌٛذٗ ،صقٍّٕذج عٍذ ٝثٌذضقفع ِذٓ ثالفضؾذجػ دذٗ،
ٚألْ ثٌعىظ ٘ ٛثٌؾجةع ـئْ ِّٙز ثٌضؾذ٠ذ ٚإعجدر ثٌٕاش ـذ ٟثٌّٕاِٛذز ثألفذ١ٌٛز ثٌضذٚ ٟسعٕج٘ذج مذشٚسر فضّ١ذز
ٌٍٛلٛؾ ـٚ ٟؽٗ أ ٞصض١٠ؿ ثٌٛعٟا
د -ت رٗخ٘ة

ْل:

أؽشٔج ـّ ١ج عذك إٌ ٝوٍّز دا فغذٓ ثٌضشثدذٚ ٟثعضشثـذٗ٘ٚ ،ذ ٛفذجفخ ثٌّشؽع١ذز ثيعذالِ١ز دنذشٚسر صؾذ٠ذذ
ثألفٛي دقىُ أْ ثٌّٕاِٛز ثٌغجٌفز صقًّ ِعٙج عجس ظشٚـٙج ثٌضِىجٔ١ذزِّٙٚ ،ضٕذج ث ْ٢ثعذضؾالء ٘ذزٖ ثٌّالدغذجس
ثٌض ٟأفجهش دضؾىً ثٌفىش ثألفٌٟٛا
ِٓ االي إٌمجء ٔاشر عجِز عٍ ٝثؽضٙجدثس ثٌذجفغ ٓ١ثٌّعجفش ٓ٠فٛي لشثءثصٌ ُٙضؾىً أفٛي ثٌفمٗٔ ،ؾذذ أْ
عّز سةِ ٜخضٍفز ٚصأ٠ٚالس ِضعذدرٚ ،إْ ٌُ صىٓ وّج أس ٜصٕمل دعنٙج ثٌذعل ،دً إْ والً ِٕٙج ٠ىًّ ثألاش،ٜ
١ٌٚظ أدي عٍ ٝرٌه ِٓ لٛي ثٌذوضٛس عذذذ ثٌّؾ١ذذ ثٌقذؽ١ش٘ٚ ،ذ ٛدقذذد ثٌضّ١ٙذذ ٌضمذذ ُ٠سة٠ضذٗ ٌضذٍذٛس ثألفذٛيب

 -29عذذ ثٌ٘ٛجح االؾ ،ػلن

ْل لرعَ ،ؿ 15

قسم الدين والسياسة

ثٌّمجسدذز ثٌضذ ٟـذ ٟمذٛةٙج صٕذجٚي ثألعذضجر ِقّذذ عجدذذ ثٌؾذجدشٔ ٞؾذأر عٍذُ ثألفذٛي ِذع
اقٛفذ١زوالسياسة
"دجٌشؼُ ِ ٓ قسم الدين
ثٌؾذذجـع ،ٟـئٔذذٗ ٠عضذذشؾ لذذجةالب أِذذج أْ ٠ىذذٌٙ ْٛذذزث ثٌقذذشثع فذذٛي ثألفذذٛي ـذذِ ٟؾذذجي ثٌضؾذذش٠ع أدعذذجد ثؽضّجع١ذذز
ٚع١جع١ز ،ـٙزث ِج ٌ١ظ ِٓ ِّٙضٕج ثٌخذٛك ـ١ذٗ ٕ٘ذج"٠ٚ ،نذ١ؿ دا ثٌقذؽ١شب "ٔٚقذٓ ٔغذّـ ألٔفغذٕج دذئدشثص صٍذه
ثألدعجد"ا
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ٚلذً أْ ٔؾ١ش إٌ ٝثألدعجد ثيدغضٌّٛٛؽ١ز ٚثٌغ١جع١ز ثٌض ٟؽعٍذش ثٌؾذجـع٠ ٟمذذَ عٍذ ٝصذأٌ١ؿ سعذجٌضٗ ٚٚمذع
عٍُ ثألفٛيٌٕ ،ذذأ دجعضشثؾ ِقمك ثٌشعجٌز أفّذ ؽجوش٠ ،مٛيب "٠ ٌُٚىذٓ ثٌىغ١ذش ِذٕ ُٙأ٘ذً ٌغذٓ ٚؽذذي [٠مقذذ
أ٘ذذً ثٌقذذذ٠ظ]ٚ ،وذذجدٚث ٠عؾذذض ْٚعذذٓ ِٕذذجظشر أ٘ذذً ثٌذذشأ ٞـؾذذجء ٘ذذزث ثٌؾذذجح [٠مقذذذ ثٌؾذذجـعٕ٠ ]ٟذذجظش ٕ٠ٚذذجــ،
٠ٚعشؾ و١ؿ ٠م َٛدقؾضّٗ ،ك٘ف ٗلشم ُل لز ٕ ّرْب تب ع لظٌة" ،31إْ ٘ذزٖ ثٌىٍّذز ثٌّّٙذز ٌععذضجر أفّذذ
ؽجوش ،صىؾؿ عٓ دٚثعٚ ٟمع ثيِجَ ثٌؾجـعٌ ٟعٍُ ثألفٛيٌ ،مذ وجْ ثٌخالؾ ِؾضذثً دذِ ٓ١ذسعذض٠ٚ ،ٓ١ذذذ ٚأْ
ِقً ثٌٕضثع ٘ ٛثٌّغجفز ثٌض٠ ٟؾخ أْ صقضٍٙج ثٌغذٕز ِذٓ ثٌضؾذش٠ع ،دّعٕذ ٝاذش ٘ذً صغذضمً دجٌضؾذش٠ع أَ ال؟ ٚلذذ
عذك أْ أؽجس ثٌؾجـعٔ ٟفغٗ إٌ٘ ٝزث ثٌخالؾ؛ ـجٌّذسعز ثألٔ ٌٝٚق١ز ؼٍش ـ ٟصٛظ١ؿ ثٌذٕـِٚ ،ذسعذز ثٌذشأٞ
ثٌض٠ ٟضضعّٙج أد ٛفٕ١فز صضٛعع ـ ٟثعضخذثَ ثٌشأ٘ٚ ،ٞزث ثٌضذج٠ ٓ٠شؽع إٌِ ٝقذدثس ؽؽشثـ١ز ٚعمجـ١ز ٚثؽضّجع١ز،
ـضٛعع أً٘ ثٌعذشثق ـذ ٟثٌذشأ ٞعٍذ ٝفغذجح ثٌقذذ٠ظ ٚثألعذش ٠شؽذع إٌذ ٝثٌذعذذ عذٓ ِٙذذو ثٌذٛفٚ ٟلٍذز ثٌذنذجعز
ثٌٕق١ز٘ ،زث ـنالً عٓ ثاضالؾ ثٌذ١تز ثٌض ٟثاضقش دجٌٛفِ ،ٟج ٠عٕ ٟأْ أً٘ ثٌعذشثق عذٛ١ثؽ ْٛٙلنذج٠ج ؽذ٠ذذر
ال ٔـ ـٙ١ج٘ٚ ،ذ ٛثٌقجِذً دجٌنذشٚسر عٍذ ٝثعذضخذثَ ثٌذشأ٠ ،ٞمذٛي أفّذذ دذٓ فٕذذًب "ِذج صٌٕذج ٍٔعذٓ أ٘ذً ثٌذشأٞ
ٍ٠ٚعٕٕٔٛج ،فض ٝؽجء ثٌؾجـع ٟـّضػ دٕٕ١ج" ،32إرْ ،ـجٌؾجـع ٟؽجء ٌ١نع فذث ألصِز ثألعظ ٘ذزٖ ،ف١ذظ ثعذضخشػ
ِٓ االي ٌ١ز عمٍ١ذز ٘ذ ٟثالعذضمشثء أفذٛي ثٌضؾذش٠ع ثٌضذ ٟصّذضػ دذ ٓ١ثٌٕمٍذٚ ٟثٌعمٍذِ ،ٟذٓ ٕ٘ذج ثٌطذجدع ثٌضذٛـ١مٟ
ٌّؾشٚع ثٌؾجـع ٟعٍذ ٝثٌّغذض ٜٛثٌاذج٘شٚ ،ٞإْ وذجْ ثيِعذجْ ـذ ٟث١ٌ٢ذز ثٌعمٍ١ذز ثٌضذ ٟدعذج إٌذ ٝثعذضخذثِٙج؛ أٞ
ثٌم١جطٚ ،عٍ ٝرٌه ثٌٕق ٛثٌزٚ ٞمقٍٗ٠ ،ضِٕج أْ ٔمٛي دأْ ثٌؾجـع ٟوجْ ِٕقجصثً ألً٘ ثٌقذ٠ظا

33

أِج ثٌؾجدش ،ٞـ١ز٘خ إٌ ٝأْ أفٛي ثٌفمٗ الدذ ِٓ ثٌذقظ عٓ عذ١جلٙج ثٌضذجس٠خ ٟدثاذً ثألدقذجط ثٌذ١جٔ١ذز ثٌضذٟ
دذأ٘ج ثٌٍؽ ،ْٛ٠ٛدّعٕ ٝأٔٗ ال ّ٠ىٓ ثٌشدو د ٓ١ثٌفٍغفز ثٌذاٍ١ز أ" ٚعٍ َٛثألٚثةً" ٚعٍُ أفٛي ثٌفمٗ٠ٚ ،غذضٕذ ـذٟ
رٌه عٍذ ٝعذذر ِغذضٕذثسِٕٙ ،ذج ِعجفذشر ثٌؾذجـعٌ ٟىذذجس ثٌٍؽذ ،ٓ١٠ٛثٌخٍ١ذً ٚعذ١ذ ،ٗ٠ٛـمذذ ثعضؾذؿ ثٌؾذجدشِ ٞذٓ
لشثءصٗ ٌٍشعجٌز صأعش ثٌؾجـع ٟدّٕٙؾ١ز ثٌٍؽٌ ،ٓ١٠ٛمذ ٔاش ثٌخٍ ً١ـ ٟعقش ثٌذ١ذجْ أٌفجظذج ٚأٚصثٔذجًٚ ،فذذدٖ عذ١ذٗ٠ٛ
 -30عذذ ثٌّؾ١ذ ثٌقؽ١ش ،لرنز
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قسم الدين والسياسة

عذ١طشؿ ثٌؾذجـع ٟثعذضىّجالً ٌٙذزث ثٌعّذً عذؤثي "و١ذؿ ثٌذ١ذجْ؟"؛ أ ٞصقذ٠ذذ عاللذز ثٌّذٕذٝ
سم ٕ٘ذج
إعشثدج ً ٔٚقٛثً ،قِٓ
الدين والسياسة
دجٌّعٕ ٝـ ٟثٌٕـ ثٌّؤعظ٠ ،مٛي ثٌؾجدشٞب "ٌمذ صُ ثٌذ١جْ ثٌعشد ٟعٍِ ٝغض ٜٛثٌّذٕ( ٝثٌٕقذٚ ،)ٛعٍذِ ٝغذضٜٛ
ثٌّعٕ ِٓ ٝؽٙذز عجٔ١ذز (ِعذجؽُ ثٌٍؽذز) ،ـٍّذجرث ال ٠مذٕٓ عٍذِ ٝغذض ٜٛعاللذز ثٌّذٕذ ٝدذجٌّعٕٝ؟ ٚـذ ٟثٌذٕـ ثٌذذٟٕ٠
ثألعجع٠ٚ ،ٟى ْٛرٌه هش٠مج ٍِى١ز إٌ ٝؽعً فذ ٌٍفٛم ٝثٌنجسدز أهٕجدٙج ـِ ٟؾجي ثٌضؾش٠ع ،ـٛمذ ٝثٌضنذخُ
ـ ٟثٌقذ٠ظ ٚثٌشأ ٞعٛثء دغٛثء؟"٘ٚ ،34ىزث ٔالفع أْ ثٌؾجدش٠ ٞغضقنش ثالاذضالؾ ثٌقجفذً دذ ٓ١أ٘ذً ثٌذشأٞ
ٚأً٘ ثٌقذ٠ظٚ ،إْ ٔقج ِٕق ٝاش ـ ٟصقذ٠ذ ثٌغ١جق ثٌضجس٠خٌ ٟضذٍٛس عٍُ ثألفٛيِ ٛ٘ٚ ،ج ٠ؤوذذ ِذج ر٘ذٕذج إٌ١ذٗ
ـِ ٟذاً ٘زث ثٌّقٛس عٓ صّجصػ ٚصذثاً عٛثًِ صذٍٛس ثألفٛي٘ٚ ،ىزث ـجٌؾجـع ٟوجْ ٠مؿ عٍ ٝأسم١ز صضقذذد
ِٓ ف١ظ ثٌّٕٙؼ دطؽ١جْ ثٌؾجٔخ ثٌٍؽ ٞٛعٍٙ١جا
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أِذذج عذذذذ ثٌّؾ١ذذذ ثٌقذذؽ١ش ،ـمذذذ فذذجٚي ـذذ ٟأهشٚفضذذٗ ثٌمّ١ذذز "ثٌفىذذش ثألفذذٚ ٌٟٛإؽذذىجٌ١ز ثٌغذذٍطز ثٌعٍّ١ذذز ـذذٟ
ثيعذذالَ" أْ ٠غذذضخٍـ صٍذذه ثٌذذذٚثع ٟثٌغ١جعذذ١ز ثٌضذذّ٠ ٟىذذٓ أْ صغذذ ُٙـذذٔ ٟؾذذأر عٍذذُ أفذذٛي ثٌفمذذٕٗ٠ٚ ،طٍذذك ِذذٓ
ثٌقشثع ثٌقجد ثٌز ٞؽٙذٖ صجس٠خ ثيعالَ د ٓ١ثٌغٍطض ٓ١ثٌعٍّ١ز ٚثٌغ١جع١ز١ٌٚ ،ظ أدي عٍ ِٓ ٗ١وغشر لوحني ثٌضذٟ
ثوض ٜٛدٕ١ش٘ج ثٌعٍّجء دغذخ ِٛثلف ُٙثٌّعجسمز ٌٍغٍطز ثٌغ١جعذ١ز٠ ،مذٛي ثٌقذؽ١شب "إْ ٚلٛـٕذج عٍذ ٝؽٍّذز ِقذٓ
سؽً ثٌعٍُ صؾجٖ ِجٌى ٟثٌغٍطز ثٌغ١جع١ز١ٌ ،عضذش أـنً صّ١ٙذ ٌفٚ ُٙصٍّظ دعل ثٌّعط١جس ثٌٛثلع١ز ثٌض ٟأفجهش
دٕؾأر أفٛي ثٌفمٗ ـ ٟثيعالَ"ا
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ٌمذ وجٔش ِجي سؽً ثٌغٍطز دثةّج ً ٘ ٟثٌؾّع د ٓ١ثٌغ١ؿ ٚثٌمٍُٚ ،عٕذذِج ٠عؾذض ـذ ٟصقم١ذك رٌذه ٠شـذع ؽذعجس
"إْ هللا ٠ضع دجٌغٍطجْ ِج ال ٠ضع دجٌمش ْ"ٛ٠ٚ ،لع دخق ِٗٛثٌعٍّذجء أؽذذ أٔذٛثع ثٌعذزثح ٕ٠ٚىذً دٙذُ أّ٠ذج صٕى١ذً،
ّٗزٓ ػبد لوز٘د لصغ٘ز ى لخلر ء سٖ لحعبنة لؼب طن٘ة ػولنْ ػلنٔ لحند هني طنلاة لؼن لن لوؼزس٘نةّ ،قند
كن ى كت ب"رطن لة لصنح ية" قيني لوعرنغ طنتز ية لاونْس لظنلاة لظ٘ طن٘ة ،لتننزٗض ر ٕ لحن كن لْ حند
ّئيؼ ال ٙخزٙ ّ ،خز ٌُ لن٘ض طنْٓ لؼلون ء لنذٗي ٌٗ سظنْى لحن كن ػلنٔ طنتو لة لزوِنْر ئلنٔ

نرْسِن،

ِ -34قّذ عجدذ ثٌؾجدش ،ٞتنْٗي لؼعل لؼزيٖ ،ؿ 203
 -35دجيمجـز إٌ ٝصأو١ذٖ عٍ ٝأّ٘١ز مذو ثٌٍؽز ثٌعشد١ز ـذ ٟوؾذؿ دالالس ثٌذٕـ ،ـٕؾذذٖ ٠مذذَ ٌٕذج ِذذاال ٌؽ٠ٛذج ؽذجِال عذٓ عاللذز ثٌٍفذع دذجٌّعٕ٠ ،ٝخضضٌذٗ ـذٟ
ِجٍٟ٠ب
 عجَ ظج٘ش ٠شثد دٗ عجَ ظج٘شا عجَ ظج٘ش ٠شثد دٗ عجَ ٠ٚذاٍٗ اجؿا عجَ ظج٘ش ٠شثد دٗ اجؿا ظج٘ش ٠عشؾ ـ ٟع١جلٗ أٔٗ ٠شثد دٗ ؼ١ش ظج٘شٖاعُ ٠ن١ؿ "ٚصذضذا ثٌؾذٟء ِذٓ والِٙذج ٠ذذ ٓ١أٚي ٌفاٙذج ـ١ذٗ عذٓ اذشٖٚ ،صذضذذا ثٌؾذٟء ٠ذذ ٓ١اذش ٌفاٙذج ِٕذٗ عذٓ أٌٚذٗٚ ،صىٍذُ دجٌؾذٟء صعشـذٗ دذجٌّعٕ ٝدْٚ
ثي٠نجؿ دجٌٍفع ،وّج صعشؾ ثيؽجسر ،عُ ٠ى٘ ْٛزث عٕذ٘ج ِٓ أعٍ ٝوالِٙج ،الٔفشثد أً٘ عٍّٙج دٗ د ْٚأً٘ ؽٙجٌضٙذجا ٚصغذّ ٟثٌؾذٟء ثٌٛثفذذ دجألعذّجء ثٌىغ١ذشر
ٚصغّ ٟدجالعُ ثٌٛثفذ ثٌّعجٔ ٟثٌىغ١شر" ،ثٌؾجـع ،ٟلزط لة ،ؿ ؿ 91-92
 -36عذذ ثٌّؾ١ذ ثٌقؽ١ش ،لرنز
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قسم الدين والسياسة

ثٌقؽ١ش دمٌٗٛب "ٌٚعً سعجٌز ثٌققجدز الدٓ ثٌّمفع ال صشِ ٟإٌذ ٝأوغذش ِذٓ ثالمذطالع
ّؾ١ذ
عذذ
والسياسة
سم ثٌالدين
٠ؾ١ش إٌ٘ ٝزث ق
دٙزٖ ثٌّّٙز ثٌض ٟصمقذ إٌذ ٝصمذذِ ُ٠ؾذشٚع ظذج٘شٖ إدثس ٞصٕاّ١ذ٘ٚ ٟذـذٗ إ٠ذذٌٛٛ٠ؽ ٟع١جعذ٠ ،ٟقذخ ـذٔ ٟفذظ
ثٌشؼذز ثألع١شر ٌذ ٜسؽً ثٌغٍطز ثٌغ١جع١ز ،ثالعضذذثد دجٌغ١ؿ"ا
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ِٓ ٕ٘ج ،ـئْ عذذ ثٌّؾ١ذ ثٌ قؽ١ش ٠مذَ لشثءر ِؽج٠شر ٌشعذجٌز ثٌقذقجدزٌ ،مذذ سأ ٜثٌىغ١ذش ْٚـذ٘ ٟذزٖ ثٌشعذجٌز
دعٛر إٌ ٝصمٍ١ـ عٍطز ثٌقجوُٚ ،رٌه ٌٛلٛـ ُٙثٌاج٘ش ٞعٕذ صٕق١ـ ثدٓ ثٌّمفع عٍ ٝعذذَ هجعذز ثٌغذٍطجْ ـذٟ
ِعق١ز ثٌخجٌكا أِج ثٌقؽ١ش ،ـ١ش ٜأْ صٕق١قٗ ٘زث صقق ً١فجفً ،ـىأٔٗ ٠ذِٛب إٌذ ٝثألعذٍٛح ثٌٍّضذ ٞٛثٌذزٞ
ٚظفٗ ثدٓ ثٌّمفع ـ ٟسعجٌضٌٗٚ ،غجْ فجٌٗ ٠مٛي أْ ثدٓ ثٌّمفع ٠مشس عذَ ؽٛثص هجعز ثٌقجوُ ،ـّ١ج ٠عذجسك ٔذـ
فض٠ ٝقفع فالف١ز ٘زث ثٌقجوُ ـّ١ج ٌ١ظ ـٔ ٗ١ـ ،إر ٌ ٛصؾشأ ثٌقذجوُ عٍذ ٝصؾذجٚص فذذٚد ثٌؾذشع ،ـئٔذٗ ع١غذمو
ـ ٟأع ٓ١ثٌٕجطٚ ،عٍ١ضؾب ثٌؾّٛٙس إٌ ٝثٌعجٌُ ثٌّقجـع عٍ ٝفّذ ٝهللاِّ ،ذج عذ١ؤد ٞإٌذ ٝصٕذجظش ثٌعذجٌُ ٚثٌقذجوُ،
٘ٚزث ِج ٠شـنٗ ثدٓ ثٌّمفع  ِٓٚدجح أ ٌٝٚثٌغٍطجْ٠ ،مٛي ثدٓ ثٌّمفع ِؤوذثً ٘زث ثٌضقًٍ١ب "إرث وجْ ثيِجَ ٠عقٝ
ـ ٟثٌّعق١ز ٚوجْ ؼ١ش ثيِجَ ٠طجع ـ ٟثٌطجعز ،ـجيِجَ  ِٓٚعذٛثٖ عٍذ ٝفذك ثٌطجعذز عذٛثءا ٘ٚذزث لذٛي ِعٍذَٛ
٠ؾذ ثٌؾ١طجْ رس٠عز إٌ ٝاٍع ثٌطجعذزااا لننٖ ٗننْى لٌن ص ًظن ئزّ ،ق ٗعنْم ينأهزُن ئهن م"٘ٚ ،38ىذزث ٔؾذذ ثدذٓ
ثٌّمفع ـ ٟسعجٌضٗ ٠قش عٍ ٝصٕق١ز ثٌعجٌُِ ِٓ ثٌق١جر ثالؽضّجع١ز٠ٚ ،مًٍ ِٓ دٚس٘ذُ ـذ ٟثٌضٕا١ذش ٌإلؽذىجالس ثٌضذٟ
٠ؾجدٙٙج ثٌّؾضّع ،ـ ٟثٌّمجدً ٠فغـ ثٌّؾجي أِذجَ ثٌقذجوُ ٌ١غذضذذ دذجٌشأٚ ،ٞـذ ٟأفغذٓ ثألفذٛي ٛ٠وذً ٌٍعذجٌُ ِّٙذز
ثيؽذذجسر ٚثٌٕقذذ١قز ،د ْٚأْ ٠ؽفذذً ثيؽذذجسر  -إِعجٔذذج ـذذ ٟصؽ١١ذذخ ثٌفم١ذذٗ -إٌذذِ ٝذذج ٠ضخٍذذً ثٌعّذذً ثٌفمٙذذِ ٟذذٓ اٍذذً،
دجٌضأو١ذ عٍ ٝثٌخالـجس د ٓ١ثٌفمٙذجء ،دذً ٚثٌض٠ٛٙذً ـذ٘ ٟذزث ثٌخذالؾ إٌذ ٝفذذ أٔذٗ ٠ذٕـ دأعذٍٛح ِذذجٌػ ـ١ذٗ ٠ذذطٓ
سؼذضٗ ـ ٟصؾ ٗ٠ٛفٛسر ثٌعًّ ثٌفم ٟٙعٍ ٝثاضالؾ ثٌفمٙجء فٛي صقٍٚ ً١صقذش ُ٠ثٌذذَ٘ٚ ،ذِ ٟغذأٌز اط١ذشر ِذٓ
ؼ١ش ؽه ال ٠ؾخ أْ ٠طجٌٙج ثٌخالؾا
إرْ ،ـشعجٌز ثيِجَ ثٌؾجـع٠ ٟؾخ أْ صمشأ وشدر ـعً عٍ ٝسعجٌز ثٌققجدز الدٓ ثٌّمفذعٌ ،مذذ أسثد ِذٓ صأٌ١فٙذج
إعجدر ثالعضذجس ٌٍعجٌُ ٚصقم١ك ِشوض٠ضٗ ـ ٟثٌّٕاِٛز ثٌضؾش٠ع١زِٚ ،قجفشر سؽً ثٌغٍطز ثٌغ١جع١ز ،دً ٚإعؾجصٖ
عٓ إدذثء ثٌذشأ ٞـذِ ٟؾذجي ٌذُ ٠نذشح ـ١ذٗ د١ذذٖ؛ أ ٞثٌعٍذُ ثٌؾذشعٚ ٟإدذذثء ثٌذشأ ٞدذجٌفضٜٛا ٘ٚذزث ثٌقذشثع دذٓ١
ثٌغٍطض ٓ١لذ عج٠ؾٗ ثيِجَ ثٌؾجـعِٕ ٟز ؽذجدٗ ٛ٘ٚ ،هجٌخ عٍُ ،إْ رثوشر ثيِجَ ثٌؾجـع ٟوجٔذش ِقفذٛسر دّؾذج٘ذ
عٓ صعجسك ثٌغٍطض ٓ١ثٌغ١جع١ز ٚثٌعٍّ١ز دذً ٚصٕجـشّ٘ذجٚ ،دٕٔٚذج ثٌشٚث٠ذز ثٌضذ٠ ٟقىٙ١ذج ثٌؾذجـعٔ ٟفغذٗ عذٓ دذث٠ذز
سفٍضٗ إٌ ٝثيِجَ ِجٌه دجٌّذٕ٠ز ،لذجي "داٍذش إٌذٚ ٝثٌذِ ٟىذزٚ ،أاذزس وضجدذٗ إٌذٚ ٝثٌذ ٟثٌّذٕ٠ذز ِٚجٌذه دذٓ أٔذظا
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والسياسةإٌ ٝثٌٛثٌٟا ـٍّج لشأٖ لجيب ٠ج ـض ٝإْ ِؾ ٟ١إٌ ٝؽٛؾ ِىز فجـ١ج ً سثؽالً أ٘ ْٛعٍذٟ
الدينثٌىضجح
ـأدٍؽش
ـمذِش ثٌّذٕ٠ز قسم
ِٓ ثٌّؾ ٟإٌ ٝدجح ِجٌه دٓ أٔظ ،ـٍغش أس ٜثٌزي فض ٝألؿ عٍ ٝدجحا ـمٍش أفٍـ هللا ثألِ١ذش ،إْ سأ ٜثألِ١ذش
ٛ٠ؽٗ إٌ١ٌ ٗ١قنشا ـمذجيب ٘ٙ١ذجس١ٌ ،ذش إٔذ ٟإرث سوذذش أٔذج ِٚذٓ ِعذٚ ٟأفذجدٕج ِذٓ ثٌعم١ذكٍٕٔ ،ذج دعذل فجؽضٕذجا
ـٛثعذصٗ ثٌعقشٚ ،سوذٕج ؽّ١عج ،ـ ٛهللا ٌىذجْ و ّذج لذجيا ٌمذذ أفذجدٕج ِذٓ صذشثح ثٌعم١ذكا ـضمذذَ سؽذً ـمذشع ثٌذذجحا
ـخشؽش إٌٕ١ج ؽجس٠ز عٛدثءاا ـمجي ٌٙج ثألِ١شب لٌّٛ ٌٟٛالن أٔ ٟدجٌذجحا ـذذاٍش ـأدطذأس ،عذُ اشؽذش ـمجٌذشب إْ
ِٛال٠ ٞمشةه ثٌغالَ٠ٚ ،مٛي إْ وجٔش ِغأٌز ـجسـعٙج ـ ٟسلعز ٠خشػ إٌ١ه ثٌؾٛثحٚ ،إْ وجْ ٌٍقذ٠ظ ـمذ عشـش
 َٛ٠ثٌٍّؾظ ـجٔقشؾ" ،إْ ٘زٖ ثٌشٚث٠ز ثٌضذ ٟظٍذش ِقفذٛسر ـذ ٟرثوذشر ثٌؾذجـع ،ٟالؽذه أٔٙذج ٌٚذذس ٌذ٠ذٗ ٚع١ذج ً
دضمجدً ٚصقجدَ ثٌغٍطضٚ ،ٓ١أْ ٘زث ثٌذٛع ٟدجٌقذذثَ لذذ ظذً فجمذشثً ٌذذ ٜثيِذجَ ثٌؾذجـعِ ،ٟذٓ ٕ٘ذج ٠الفذع عذذذ
ثٌّؾ١ذ ثٌقؽ١ش ؼٍذز ثٌّفج٘ ُ١ثٌغ١جع١ز ـ ٟوضجدذِٗ ،غذً ثألِذش ٚثٌٕٙذٚ ٟثٌٛؽذٛح ٚثٌقىّذز ٚثٌذشأٚ ٞأٌٚذ ٟثألِذش
ٚثٌطجعز ،إْ ـٙشط ثٌّفج٘ ُ١ثٌذزٚ ٞمذعٗ أفّذذ ؽذجوش ٌٍىضذجح وّذج ٠مذٛي عذذذ ثٌّؾ١ذذ ثٌقذؽ١ش هذجــ دجٌّفذجُ٘١
ثٌغ١جع١زا
ِّٚج ٠ذي عٍ ٝفشؿ ثيِجَ ثٌؾجـع ٟعٍ ٝإدعجد ثٌغٍطجْ عٓ ِؾجي إدذثء ثٌشأ ٞـ ٟثٌؾشع١جس صٛو١ذٖ عٍٝ
أّ٘١ز إصمجْ ثٌٍؽز ثٌعشد١ز ،إٔٗ وّج ٠مٛي ثٌقؽ١شب "ٕ٠ذسػ مّٓ صأع١غٌٛ ٗ١عٍ١ز ِٓ أُ٘ ٚعذجةً ثٌغذٍطز ثٌعٍّ١ذز
ثٌض ٟصغضقعخ عٍ ٝسؽً ثٌغ١جعز"٠ٚ ،39ن١ؿ ثٌقؽ١ش لجةالًب "٘زٖ ثٌقذعٛدز عذضضدثد ٚمذٛفج ً دجٌٕغذذز ٌشؽذً
ثٌغٍطز دقىُ ثٌفتجس ٚثٌعٕجفش ؼ١ش ثٌعشد١ز ثٌض ٟلذس ٌٙج أْ صّغه دضِجَ ثٌغٍطز ـ ٟدٌٚز ثٌخالـز ِٕز ثٌذذٓ١١ٙ٠ٛ
فض ٝثألصشثن ثٌعغّجٔ"ٓ١١ا 40وّج أْ صؾذ٠ذ ثٌؾجـع ٟعٍ ٝثٌضضثَ ِج ـ ٟثٌمش ْ ٚثٌغٕز ـ ٟثيـضجءٚ ،دً ِٚشثعجصّٙج
ـ ٟثٌم١جط ال ّ٠ىٓ أْ ٔفِٕٙ ُٙذج إال أْ ثٌؾذجـع ٟوذجْ ٠ذش َٚإؼذالق أ٠ذز ـؾذٛر ّ٠ىذٓ أْ ٠ؾذذ ـٙ١ذج ثٌقذجوُ ِذذاال
ٌفشك سأٚ ،ٗ٠عٍ ٝمٛء ٘زث ثٌضقذ٠ذ ٠ؾخ أْ ٔمشأ سـل ثالعضقغجْ ،ـجٌؾجـع ٟوجْ ٚثع١ذج أْ ثالعضقغذجْ ٌذٓ
٠ىٚ ْٛسلز سثدقز إال ـ٠ ٟذ ِٓ ٌٗ عذٍطز ٌ١غضقغذٓ ٠ٚفذشك سأ٠ذٗ٘ٚ ،ذ ٛثٌقذجوُ دطذ١عذز ثٌقذجيٚ ،فضذ ٝثٌّغذجي
ثٌز٠ ٞنشدٗ ثٌؾجـعٌ ٟشـل ثالعضقغجْ ال ٠خٍ ِٓ ٛدالٌز ،ئًَ ًوْاد هي ًو اد قطتحظن ى لنذٕ ٗلزنأ ئلِ٘ن
لح كن ٠ ،ش ٞٚثٌؾجـع ٟعٓ ِجٌه أْ ثٌخٍ١فز ِعج٠ٚز "دجع عمج٠ز ِٓ ر٘خ أٚ ٚسق دأوغش ِذٓ ٚصٔٙذج ـمذجي ٌذٗ أدذٛ
ثٌذسدثءب عّعش سعٛي هللا  ٕٝٙ٠عٓ ِغً ٘زث؛ ـمجي ِعج٠ٚزب ِج أس ٜدٙزث دأعجا ـمجي أد ٛثٌذسدثء ِٓ ٠عزسِٔ ٟذٓ
ِعج٠ٚزا أاذشٖ عٓ سعٛي هللا ٠ٚخذشٔ ٟعٓ سأ ،ٗ٠ال أعجوٕه دأسك"41ا ِذٓ ٕ٘ذج ٠ذش ٜعذذذ ثٌّؾ١ذذ ثٌقذؽ١ش أْ
ثٌذعذ ثٌغ١جع ٟـ ٟوضجح ثٌشعجٌز فجمش دمٛرٚ ،أْ ثٌضمٕٚ ٓ١ثٌضم١١ذ ثٌز ٞوجْ ٠شٔ ٛإٌ١ٌ ٗ١ظ صم١١ذ ثٌفض ٜٛـمو ،دً
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ِّٙضٗ ٌُ صىٓ ِققٛسر ـ ٟمذو ثألٌفجظ ثٌٍؽ٠ٛز دً صعذس رٌه إٌ ٝمذو فشوذجس
ثٌغ١جعٚ ،ٟأْ
والسياسة
صمٕ ٓ١١ثٌضذد١ش قسم الدين
ثٌقجوُ وزٌها
ٚوخالفز ٌّج روشٔجٖ فٛي صجس٠خ١ز ثألفٛي ٔمٛي؛ ئى إله م لش سؼٖ ك ى ٗتحزك ػلٔ حالث ربِ  ،سِْ
هي رِة ك ى ٗظتحضز سهة طنض ين٘ي تزن ُ٘٘ي؛ حندُو ٗغلنْ سنٖ لنٌص ّ ٙخنز سنٖ لنز ّٕ ،هني رِنة
خزٓ هْرَ يٌش

لب٘ ً٘٘ي ّهزِْال تِن لضب للغة ،ئض سة ئلٔ ئهالء

ّئكز ُ

لْ قغ لتٖ حولتَ ػلٔ

ئػ ن ال لٌظننز سننٖ ػالقننة لظننلاة لؼلو٘ننة ي لظننلاة لظ٘ طنن٘ة ػلننٔ ضننْء ه ن حنندالٍ ينني لوعرننغ سننٖ "رط ن لة
لصح ية"ا
ال -تزدٗد لوع د:
وذذً ِذذج روشٔذذجٖ ـذذ ٟثٌقذذفقجس ثٌّجمذذ١ز عذذٓ صؾذذ ٗ٠ٛثألفذذٛي ٚصجس٠خٙذذج ٠نذذطشٔج ٌالعضذذشثؾ دقجؽضٕذذج إٌذذٝ
ثٌضؾذ٠ذٚ ،إرث وجْ ثٌفىش ثألفذ ٌٟٛـذِ ٟغذ جسٖ ثٌضقذجعذ ٞلذذ ثسصمذ ٝإٌذ ٝأْ دٍذػ ثٌّشصذذز ثٌضذ ٟؽعٍضذٗ ٕ٠اذش إٌذٝ
ثٌّمجفذ وأفً ٠ؾخ أْ ٠شثع١ذٗ ثٌّؾذشع ،ـذئْ ِّٙضٕذج ٔقذٓ أْ ٔع١ذذ ثٌٕاذش ـذ٘ ٟذزث ثيسط ثٌّمجفذذٔٚ ٞمِٛذٗ
صمّ٠ٛجً ،ف١ذظ ٔذذـع دذٗ إٌذ ٝثألِذجَ ـذ ٟعذذ ً١صقم١ذك ِض٠ذذ ِذٓ ثٌشلذ ٟثٌفىذش ٞثٌذز٠ ٞذٕعىظ إ٠ؾجدذج ً عٍذٚ ٝثلعٕذج،
ٚعٕغ١ش ٕ٘ج ؽٍّز إؽىجالس صٕ١ش دسدٕج ـ ٟعذ ً١صؾذ٠ذ ثٌفىش ثٌّمجفذٞا
ٌعً ٚثفذر ِٓ أُ٘ ثٌمنج٠ج ثٌض ٟأع١شس فٛي ثٌفىش ثٌّمجفذ٘ ٞذ ٟؽذزٚس ٘ذزٖ ثٌشة٠ذز٘ ،ذً ٘ذ ٟدش٘جٔ١ذز أَ
عشـجٔ١ز؟ ٌمذ ثاضٍذؿ ثٌفٍ١غذٛـجْ هذٗ عذذذ ثٌذشفّٓ ٚعجدذذ ثٌؾذجدش ٞفذٛي ثٌّشؽع١ذز ثٌضذٙٔ ٟذً ِٕٙذج أدذ ٛإعذقجق
ثٌؾجهذ ٟفجفخ أُ٘ لشثءر ِمجفذ٠ز ٌٍؾش٠عز؛ ـجٌؾجدش٠ ٞش ٜأْ لشثءر ثٌؾجهذ ٟثِضذذثد ٌٍشة٠ذز ثٌذش٘جٔ١ذز ثٌضذٟ
وجْ ثدٓ سؽذ ٚثفذثً ِٓ أُ٘ فٍمجصٙج ،42دّٕ١ج ٠ش ٜهٗ عذذ ثٌشفّٓ أْ ثٌشة٠ز ثٌّمجفذ٠ز ٌٍؾجهذ ٟصذذ ٓ٠دجٌفنذً
ٌٍعشـجٔ ٓ١١ثٌقٛـٚ ،ٓ١١ثٌزٔ ٞخضجسٖ أْ ثٌشة٠ز ثٌّمجفذ٠ز إٌ ٝثٌؾذش٠عز ـذشع عذٓ ثٌشة٠ذز ثٌقذٛـ١ز إٌذ ٝثٌٛؽذٛد
وىً ٟ٘ٚ ،ثٌشة٠ز ثٌض ٟلٛثِٙج ثٌضأًِ ٚثٌضعًٍ١ا ٌمذ أٌؿ أدذ ٛفجِذذ ثٌؽضثٌذ٘ٚ ،ٟذ ٛثٌّفىذش ثٌقذٛـ" ٟثٌقىّذز ـذٟ
ِخٍٛلجس هللا عض ٚؽً" وضعذ١ش عٓ ـٍغفضٗ ـ ٟثٌٕاش إٌ ٝثٌٛؽٛدٌ ،زث ـجٌّمجفذذ٠ز صعىذظ ٘ذزٖ ثٌّمجسدذز ثٌضعٍ١ٍ١ذز
عٍ ٝثٌّغض ٜٛثٌضؾش٠ع ،ٟدً ٌٕٚضزوش وزٌه أْ أدج فجِذ ثٌؽضثٌ ٟلذ ر٘خ دٕاش٠جس ثٌّمجفذ إٌ ٝأدعذ ِذ٘ٚ ،ٜذٛ
٠أص ٟـ ٟلّذز ـٍغذفز ثٌّمجفذذ لذذً ثٌؾذجهذٌ ،ٟذ١ظ ٘ذزث ـقغذخ ،دذً إْ أٚثةذً ثٌّمجفذذ ٓ١٠ثٌذز ٓ٠ثؽضٙذذٚث ٌضعٍ١ذً
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والسياسةٔزوش عٍ ٝعذ ً١ثٌّغجي ثٌقى ُ١ثٌضشِز ٞفجفخ وضجح "ثٌقالر ِٚمجفذذ٘ج" ،ـٙذزث
فٛـ١ز،
وجٔٛثالدين
دعل ثٌؾشثةع قسم
ثألا١ش وّج ٠مٛي أفذُ٘ "ٕ٠ق ٛـ ٟصعٍ١الصٗ ِٕق ٝرٚل١ج إؽجس٠ج"ا

43

ِٓ ثيؽىجالس ثٌّضعٍمز دجٌّمجفذ وزٌه ،دً  ٟ٘ٚأٌقك دٙج ِٓ أ٠ز لن١ز أاشٜ؛ ِغذأٌز ثٌضعٍ١ذً ،أ ٞصعٍ١ذً
ثألفىجَ ،ـّعٍ َٛأْ ٘زث ثألا١ذش ٘ذٌ ٛذخ ثٌٕاش٠ذز ثٌّمجفذذ٠ز ،ألْ ـٍغذفز ثٌّمجفذذ دذغذجهز ،صٕطذ ٞٛعٍذ ٝسة٠ذز
صعٍ١ٍ١ز ِفىّ١زا وضخ أفذ ثٌفمٙجء ثألف٠ ٓ١١ٌٛمٛيب "ٚإرث وجْ ثٌضعٍ١ذً عٍذ٘ ٝذزٖ ثٌذسؽذز ِذٓ ثٌغذذٛس ٚثٌٛمذٛؿ،
ـّذذج عذذش ٘ذذزث ثالاذذضالؾ ثٌىذ١ذذش دذذ ٓ١ثٌّغذضذذٚ ٓ١ثٌّٕىذذشٓ٠؟ عذذؤثي ِق١ذذش فمذذجا"ٚ ،44أس ٜأْ عذذذخ سـذذل دعذذل
ثٌاذذج٘شٚ ٓ١٠ثٌّضىٍّذذ ٓ١ثأل ؽذذجعشر ٌٍضعٍ١ذذً ٠شؽذذع دجألعذذجط إٌذذ ٝسة٠ذذض ُٙثألٔطٌٛٛؽ١ذذز ٌٍٛؽذذٛد؛ إْ ثٌاذذج٘شٞ
ٚثألؽعشٕ٠ ٞطٍك ِٓ ِشوض٠ز ثيٌٕٗ٘ ِٓ ،ج ـ٠ ٛٙغمو وً ِغأٌز عٍ ٝثٌزثس ثيٌ١ٙز ً٘ ،صٍ١ك دقفجصٗ أَ ال؟ أِج
ثٌّعًٍ ثٌّمجفذ ،ٞـ٠ ٛٙغذش ِشوض٠ز ثئغجْ ـ ٟثٌّٕاِٛز ثٌضؾش٠ع١ز ٠ٚعضمذ ـ ٟؼٕ ٝهللا عٓ ثٌعجٌّ ،ٓ١لونتنلن
رؼزٕٗ ًَ ،ظتٌد ئلٔ رؤٗة تظتحضز ًؼن ط

كل قض٘ة ػلنٔ هللا ،ساًنَ ٗعنْل يظرظنا ئ٘ة ى لغنز

ق

ٗزّهَ ئق ً قص ،سِْ ٗظتنول يغزضَ ،هني ٌُن ق ٗزنْس ى ًٌظنب ا تؼن لٔ زضن ا ّ ًؼلنل سؼنال لنَ ّئق لنن
ًحاَ يو ٗل٘ق يَ هي تٌشَّٗ ،ػلٔ ُذ
قرتب

يِزُ ً

ط ص ساى لرلظرة لوع

دٗة ػلٔ لٌع٘ض هي النك هزتبانة ّح٘نق

ًظٌةً ،ظٌة لرِن لدٌٖٗ ًّشع لصبغة لالُْت٘ة ػٌِ  ،لن ٗعل يؼنض

نْل٘٘ي"ح٘ج

لوصلحة سخوة رزع هللا"؟
٘زث ٚالدذ أْ ٔمٛي ِع دا هٗ عذذ ثٌشفّٓ ،أٔٗ عٍ ٝثٌشؼُ ِٓ أّ٘١ز ٔاش٠ز ثٌّمجفذ ـ ٟؽٍّضٙج ،إال أٔٙذج ال
صخٍ ِٓ ٛعؽشثس ،ـضمغ ُ١ثٌنشٚس٠جس إٌ ٝاّغز ألغجَ (ففع ثٌعمً ٚثٌٕفظ ٚثٌذذٚ ٓ٠ثٌٕغذً ٚثٌّذجي)٘ٚ ،ذِ ٟذٓ
أُ٘ صٕا١شثس ثألف ٓ١١ٌٛثٌّمجفذ ٓ١٠ال صغذضٛـ ٟوذً ؽذشٚه ثٌضمغذ ،ُ١وّذج أٔٙذج ال صقذ١و دىذً ِمجفذذ ثٌؾذش٠عز،
ٚهٗ عذذ ثٌشفّٓ ٠طعٓ ـ ٟفقش ثٌنشٚس٠جس ـ٘ ٟزٖ ثٌخّغز ِٓ ثٌٛؽ ٖٛثٌضجٌ١زب "أٔٙج ال صغضٛـ ٟؽشه صّذجَ
ثٌققش" ،ـ ِّٓ ،ثٌعٍّجء ِ،ذٓ أمذجؾ مذشٚس٠جس أاذشِ ،ٜغذً "ففذع ثٌعذشك" "ٚففذع ثٌعذذي"اا إٌذخِ ،ذٓ ؽٙذز
أاش" ٜال ٠م َٛدؾشه ثٌضذج ،ٓ٠ـجٌعٕقش ثٌٛثفذ ِٓ ٘زٖ ثٌعٕجفش ٌ١ظ ِذجٕ٠ج ً ٌّج عذثٖ ِٓ ثٌعٕجفش ثألاذش،45"ٜ
وّج ثعضشك هذٗ عذذذ ثٌذشفّٓ عٍذ ٝفقذش ثٌنذشٚس٠جس ـذ ٟاّغذز ٚـقذً ثألفذ ٓ١١ٌٛدٕٙ١ذج ٚدذ ٓ١ثٌقجؽ١ذجس
ٚثٌضقغ١ٕ١جس ،إرث ثٌىغ١ش ِٓ ثٌقجؽ١جس ٘ ٟـ ٟاش ثٌّطجؾ مشٚس٠جس ،ساي حة لراز سٖ رهضن ى ػٌند لظنرز
هخالا ،حنن ح رٖ لنٌَ ضزّرٕ كذلكٗ ًَ ،زّم حرظ لٌرضٕ٘ ِٓ ،ج ـطٗ عذذذ ثٌذشفّٓ ٠مضذشؿ صمغذّ١ج ً أسفذخ
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والسياسة٘زٖ ثألا١شر
ف١ظ صىْٛ
ثٌؾش٠عز،
ٌّمجفذ
سم الدين
ق

ٗ

كل٘ة قصْٓ٠ٚ ،ضُ صقٕ١فٙج فغخ ثٌؾجٔذخ ثٌذز ٞصطجٌذٗ٘ٚ ،ذٟ

ـ ٟاش ثٌّطجؾ عالطب
 ل ُ١ثٌٕفع ٚثٌنشسا ل ُ١ثٌقغٓ ٚثٌمذـا ل ُ١ثٌقالؿ ٚثٌفجعذاصؾًّ ثأل ٝ ٌٚثٌؾجٔخ ثٌّجد ِٓ ٞثٌٛؽٛد ثئغجٔ٠ٚ ،ٟغّٙ١ج "ثٌّقجٌـ ثٌق٠ٛ١ذز"٠ٚ ،ىذ ْٛثٌؾذعٛس ثٌّشثـذك
ٌضقم١مٙج ٘ ٛثٌٍزرٚ ،ثألٌُ عٕذ ثٌٛلذٛع ـذ ٟثٌّفجعذذٖا ٚثٌغجٔ١ذز صؾذًّ "ثٌّقذجٌـ ثٌعمٍ١ذز"؛ أ ٞصٍذه ثٌّضعٍمذز دعّذَٛ
ثٌذٕ١جس ثٌٕفغ١ز ٚثٌعمٍ١ز٠ٚ ،ىِ ْٛع١جس ثٌضّ١١ض ـٙ١ج د ٓ١ثٌقغٓ ٚثٌمذ١ـ (ثٌّقٍقز ٚثٌّفغذر) ٘ذِ ٛذج ٠شثـمٙذج ِذٓ
ؽعٛس ثٌفشؿ ٚثٌقضْٚ ،صؾًّ ثٌغجٌغز "ثٌّقجٌـ ثٌشٚف١ز" ٟ٘ٚ ،ثٌّضعٍمز دعّ َٛثٌمذذسثس ثٌشٚف١ذزٕ٘ٚ ،ذج صىذْٛ
ثٌغعجدر ِؤؽشثً عٍ ٝصقم١ك ثٌّقٍقزٚ ،ثٌؾمجء دٌ١الً عٍ ٝفقٛي ثٌّفغذرا٘ٚ 46زث ثٌضمغ ِٓ ُ١ؼ١ش ؽه أ٘ذُ ِذٓ
رٌه ثٌز ٞثعضجدٖ ثألف ْٛ١ٌٛدعذ أد ٟفجِذ ثٌؽضثٌٟا

ٌمذ صٕجٌٕٚج ـ ٟدسثعضٕج ٘زٖ دّج ٠غّـ ٌٗ إهجس٘ج عالط ٔمجه ِّٙز ِضىجٍِزٔ ،ش ٜأْ أِ ٞؾٛٙد صؾذ٠ذذ ٞالدذذ
أْ ٠غضقنش٘ج٘ٚ ،ذ ٟأٚال ثٌضٕقذ١ـ عٍذ ٝأّ٘١ذز أفذٛي ثٌفمذٗ ٚصأع١ش٘ذج ـذ ٟدٍذٛسر ثٌعمذً ثيعذالِٚ ٟصٛؽٙ١ذٗ
ثصؾج٘ج ً عٍف١ج ً دجٌّعٕ ٝثٌٛثعع ٌىٍّز "عٍف١ز" ٔض١ؾز ثٌّؽجالر ـ ٟصٛظ١ؿ ثٌم١ذجط ،عذُ ٚلفٕذج عٍذِ ٝاذج٘ش ثٌضجس٠خ١ذز
ـ ٟثٌفىش ثألفٚ ،ٌٟٛلذ فذدٔج٘ج ِٕٙؾ١ج ً ـ ٟصأعش ثٌؾجـع ٟدأدقجط ثٌٍؽ ٓ١٠ٛثٌض ٟوجٔش صضطٛس دؾىً وذ١ش عٕذةزا
أِج ثٌٛثلع ،ـمذ عجُ٘ وزٌه دمغو ٚثـش ـٔ ٟؾأر ثألفٛي عٍ ٝرٌه ثٌٕق ٛثٌز ٞدٕ١ذجٖ (أصِذز ثألعذظ دذِ ٓ١ذسعذضٟ
ثٌذذشأٚ ٞثٌقذذذ٠ظٚ ،ثٌقذذشثع ثٌغ١جعذذ -ٟثٌعٍّذذٚ ،)ٟاضّٕذذج دسثعذذضٕج دضذذأِالس فذذٛي ثٌّمجفذذذ٠ز ،ف١ذذظ أوذذذٔج عٍذذٝ
مشٚسر ِشثؽعز ٘زث ثيسط ٚصمٚ ،ّٗ٠ٛصمذ ُ٠صقٕ١ؿ ؽذ٠ذ أٚعع ٌٍّقجٌـ٠ ،طجي وً ؽٛثٔخ ثٌٛؽذٛد ثئغذجٟٔ
(ثٌّجدر ،ثٌعمً ،ثٌذشٚؿ)٘ٚ ،ذزث ـذ ٟأـذك ؽعذً ثٌفىذش ثألفذ ٌٟٛاجدِذج ٌّقذٍقز ثٌّؾضّذعٚ ،لذٛر دثـعذز ٌٍضٛعذخ ال
ثٌٕىٛؿا
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