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 مفارقات الديني و السياس ي في الفكر إلاسالمي املعاصر

 *بن جدية محمد . د .أ

 

بن الخىى في حصخُو مخىا٢ًاث الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ  ٌُٗض 

 الظا٦غة طل٪ الؿاا٫ النهًىي ال٣ضًم الجضًض، الظي قٛل ال٨ٟغ بلى

إلااطا جإزغ اإلاؿلمىن، و ج٣ضم ٚيرهم؟  : ؤلاؾالمي الخضًض و اإلاٗانغ

 ظملت مً اإلاٗاع٥ بلىبن مداولت ؤلاظابت ًٖ هظا الؿاا٫ ؤٞض ى 

ت، خُٗغى ٧ل اججاه ٨ٞغي مكغوٖه النهًىي، ُٟٞما ًٟؿغ البٌٗ  ال٨ٍٟغ

ىا في زىابدىا، و لم هخمؿ٪ بةؾالمىا الظي هى  جإزغ اإلاؿلمين في ٧ىهىا َٞغ

 الخإ٦ُض ٖلى الخسلي ًٖ الترار بلىمهضع ٢ُمىا، ًخجه البٌٗ آلازغ 

والخمؿ٪ بالخايغ،والٗمل ٦ما ٖملذ الضو٫ اإلاخ٣ضمت لىلخ٤ بالخُىع 

ووؿخضع٥ ما يإ مً و٢ذ وجإزغ،ُٞما ًىظض اججاه زالض ًغي يغوعة 

٤ُ بين اإلااض ي و الخايغ، خُض ٌٗخ٣ض ؤههاع هظا الاججاه ؤهه ال ًجب  الخٞى

الى٢ٝى ٖلى ؤعيُت الترار وخضه، و ال ًجب ؤن هخجه ٧لُت هدى همىطط ؤوعبا 

 1.والٛغب، بل ًجب ألازظ منهما مٗا مً الترار و الخايغ

وه٨ظا و ظض اإلاؿلمىن ؤهٟؿهم مىظ بضء ٣ًٓتهم ؤمام همىطظين مً 

الىا٢٘، وا٢٘ الخًاعة الٛغبُت التي صاهمتهم في ٣ٖغ صاعهم، جل٪ الخًاعة 

التي ؾمتها ألاولى ال٣ٗالهُت و الخ٣ىُت في الخ٨ٟير والخىُٓم والٗمل والا٢خهاص، 

ووا٢٘ جغاسي بؾالمي ًظ٦غهم صائما بظل٪ اإلااض ي اإلاجُض الظي ٌكضهم الغظٕى 

. بلُه والخماؽ الخلى٫ مىه

وفي ْل هظا الخدضي الخًاعي الٛغبي و بٚغاء اإلااض ي اإلاجُض ؤنبذ 

اإلاؿلمىن ٌِٗكىن اػصواظُت مخىا٢ًت، ٞاالججاه ألاو٫ جسُى وا٢ٗه الخايغ 

ت للماض ي  ت بخل٪ الهىعة الُىباٍو وججاهل الخُىع، مؿدىجضا في عئاه ال٨ٍٟغ

تزاػ والاٞخساع به، ٞإ٢غوا بٗضم الخاظت بلى ز٣اٞت هظا الٛغب وخًاعجه،  والٖا

حجتهم في طل٪ ؤن الترار ؤلاؾالمي ٨ًٟي طاجه بظاجه، وؤن في الترار مً 
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ت خ٣ُ٣ُت، ٣ِٞ  اإلا٣ىماث الظاجُت ألانُلت ما ًًمً للمؿلمين نهًت خًاٍع

ىا ٠ُ٦ ًغظٗىن بلُه، و هىا٥ في الُٝغ آلازغ الى٣ٌُ هجض  بطا هم ٖٞغ

الاججاه الشاوي والظي ًإزظ بالخًاعة الٛغبُت و ٌٗض الترار، بط ًغي ُٞه مجغص 

ت اإلاُلىبت خي ججاوػه الخُىع، بل هى ٌٗغ٢ل الاهُال٢ت الخًاٍع ، 2ع٧ام جاٍع

ان ما ؤنبذ  وبين هظًً الاججاهين اإلاخىا٢ًين ٧ان الاججاه الشالض الظي ؾٖغ

٤ُ بين ما هى جغاسي بؾالمي وما هى خًاعي ٚغبي،  ؤ٦ثر اهدكاعا ًضٖى بلى الخٞى

غي ؤههاع هظا الاججاه ؤن الاججاهين الؿاب٣ين ٢ض ازخاعا اإلاى٠٢ ألاؾهل،  ٍو

ش و ؤن وٗىص بلىالىعاء، و ؤن وُٗض  طل٪ ؤهه مً الؿهل ؤن وٗبر ٖهىع الخاٍع

بخُاء اإلااض ي بدظاٞيره و ه٣لض ما ٧ان ُٞه، ُٞهبذ الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ 

وسخا م٨غعة مما ٧ان ُٞه في الؼمان اإلااض ي، وما ؤٌؿغ ؤًًا ؤن ًدبنى اإلاغء 

مى٠٢ الاججاه الشاوي ُٞٗبر البدغ هدى الٛغب ُٞخٗلم بخضي لٛاتهم و ًنهل مً 

ٖلىمهم و ٣ًلضهم في ٖاصاتهم الاظخماُٖت، وه٨ظا ؾُهبذ الىا٢٘ ؤلاؾالمي 

و ه٨ظا اججه هظا الاججاه بلى . اإلاٗانغ وسخت م٣لضة مما هى ٧ائً في الٛغب

٤ُ بين الاججاهين ت 3الخٞى ٤ُ مسخل٠ اإلاُاصًً ال٨ٍٟغ ،و٢ض مـ هظا الخٞى

. وألاصبُت والٟلؿُٟت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت

وال ه٠٣ ٖلى مخىا٢ًاث الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ بين هظه 

ت الشالر ٞدؿب، بل ه٠٣ ٖليها ختى صازل الاججاه  الاججاهاث ال٨ٍٟغ

دخمي به  ال٨ٟغي الىاخض، ٞباليؿبت لالججاه ألاو٫ الظي ًخدهً بالترار ٍو

خسظ مىه ؾالخا بًضًىلىظُا ًىاظه به الخدضي الٛغبي، ٣ٞض اػصوظذ  ٍو

وجىا٢ًذ اإلاكاٖغ اججاه هظا الترار بين الخب وال٨غاهُت، بين الخب ألنالخه 

بت في ججاوػه  ٞلم ٌٗض في 4وال٨غاهُت لغ٧ىصه، وبين الدكبض به وبين الٚغ

بم٩ان هظا الاججاه به٩اع الىا٢٘ اإلاٗاف، طل٪ ألنهم وظضوا ؤهٟؿهم في ْل 

خًاعة ٚغبُت ُجٟغى ٖليهم في ٧ل اإلاجاالث، وانُضمىا بد٣ائ٤ ٖلمُت ال 

ًم٨ً به٩اعها، و بالخالي ج٣ُىىا ؤن الخُب٣ُاث الٗلمُت هي ؤؾاؽ الخًاعة 

ٞؿىاء عخلىا و ٖضها بلى اإلااض ي و جدهىا به، واججهىا بلى بخُاء . الىاٞضة بليهم

٧ل ما هى بؾالمي ؤنُل، ٞهى لِـ باإلاٗانغ الظي ًجٗل الىا٢٘ ؤلاؾالمي 

، بل بن 5ظؼءا مً هظا الٗالم اإلاٗانغ، ِٞكاع٥ ُٞه ٦ما ٌكاع٥ ُٞه الٛغب

. هظه الٗىصة بلى اإلااض ي ججٗل الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ مخىا٢ًا م٘ طاجه
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ومً ؤبغػ مخىا٢ًاث هظا الاججاه و التي ؤزغث في الىا٢٘ ؤلاؾالمي 

اإلاٗانغ، ؤهه ًخٛنى باهجاػاث اإلااض ي التي لِـ لىا آلان ؤي ًٞل ٞيها، ٞهي 

جىظض هىا٥ في ػمً اإلااض ي، وبهالىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ هى وا٢٘ الخسل٠ 

، وبالخالي هى وا٢٘ مٗانغ مىا٢ٌ و مسخل٠ ًٖ الىا٢٘ 6الٗلمي و الخ٨ىىلىجي

. التراسي اإلااض ي اإلاؼصهغ

وهٟـ اإلاخىا٢ًاث ٌِٗكها الاججاه الشاوي الظي ًغي ؤهه مً ألاًٞل 

الاهٟها٫ ًٖ جغازىا اإلااض ي، وؤن نهخم بدًاعة ٖهغها الخايغ ٣ِٞ، 

وؤلاإلاام بالخبراث والا٦دكاٞاث، وبظل٪ ٩ًىن الىا٢٘ ؤلاؾالمي مكاع٧ا في 

خ٣اص بإن اإلااض ي ٢ض مض ى  خًاعة هظا الٗهغ، و هظا ٧لهاهُال٢ا مً الٖا

واهخهى ولم ٌٗض نالخا إلاىاظهت الٗهغ الخالي مً ج٣ض ٖلمي وج٣ني 

وج٨ىىلىجي، بال ؤن هظا الاججاه ٢ض اػصوظذ وجىا٢ًذ مكاٖغه اججاه 

بت للمؿلمين في  الىمىطط الٛغبي، ٞةطا ٧اهذ هظه الخًاعة حك٩ل جدٍض و ٚع

 ٞةنها في الى٢ذ طاجه حك٩ل الىمىطط الٛغبي وبهجاػاتها،اؾخيراص ٖلىمها 

ت ؤلاؾالمُت بي في . الؾخٗماع و صماع الهٍى ٞلم ٌٗض  ؤههاع هظا الاججاه الخٍٛغ

بم٩انهم ؤن ٌؿخمغوا في الهغوب بلى ألامام ؤ٦ثر، ٣ٞض وظضوا ؤهٟؿهم ٌٗكىن 

نهم ومىاَىيهم إلا٣اومت  جىا٢ًا ًخجلى في ايُغاعهم بلى الى٢ٝى بجاهب َو

ضٖىن بلى ألازظ بهؤلهه هى هٟؿه الٛغب  الٛغب الظي ٌعجبىن به ٍو

ؿغ٢سيراث بالصهم، و٢ض ج٣ًُ ؤههاع هظا  انهم َو الاؾخٗماعي الظي ًدخؤلَو

ٜ ألامت مً ز٣اٞتها وطا٦غتها و ؤنالتها هى ٧الخ٨م ٖليها  الاججاه بلى ؤن جَٟغ

. 7باإلاىث

خ٣اص بم٣ىلت ؤن الٗالم نُاٚت  ومً ؤبغػ مخىا٢ًاث هظا الاججاه الٖا

ت والٗملُت اإلاٗانغة مً ؤن  ٚغبُت مدًت، بط لِـ ؤزُغ ٖلى خُاجىا ال٨ٍٟغ

ً ٖلى اإلاكاع٦ت الاًجابُت  ه٣٘ ؤؾغي لهظه اإلا٣ىلت، وؤن ههض١ ؤهىا ٚير ٢اصٍع

غ الخ٨ىىلىظُا، بل بن الىا٢٘ ًشبذ ٨ٖـ طل٪، ُٞبُٗت  في بهخاط الٗلم وجٍُى

سيها ٣ٖلُت ٢اصعة ٖلى بهخاط الٗلم والضلُل ٖلى  ال٣ٗلُت ؤلاؾالمُت َىا٫ جاٍع

طل٪ هى اهجاػاث الٗلماء اإلاؿلمين في اإلااض ي، ٞمً الخُإ ؤن ًخم ب٢هاء ؤو 

اث الٗلمُت،  الخ٣لُل مً صوع ؤخض الكٗىب في نى٘ الٗلم وبهخاط الىٍٓغ
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اصة  ٨ٟي في هظا اإلا٣ام ؤن ًخم الخظ٦ير ؤن مٟهىم الٗلم ونىاٖخه ٧اهذ الٍغ ٍو

ٞيها لخًاعة الكغ١ ال٣ضًم و زانت في مهغ ال٣ضًمت وفي بالص ما بين 

ً ، مما ًض٫ صاللت ٢اَٗت بن ال٣ٗلُت ؤلاؾالمُت ٧اهذ هي ألازغي عائضة 8النهٍغ

. و مؿاهمت في جُىع ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي والٗلم والخ٨ىىلىظُا

وفي هظا اإلا٣ام مً الخىا٢ٌ ؤن ًهض١ ؤههاع هظا اإلاى٠٢ و ؤولئ٪ 

اإلاٛتربين اإلا٣ىلت التي ًغصوصنها في ٦خاباتهم و هي ؤن خًاعاث الكغ١ ال٣ضًم 

لم جيخج ٖلىما، بل ٧ان لضيها مجغص زبراث قبه ٖلمُت ؾاٖضتها في بىاء 

ت الطخمت وبىاء الؿًٟ والبراٖت في الؼعاٖت والٗالط  الاهجاػاث اإلاٗماٍع

ضع٥ ؤن مً ًمخل٪ هظه  ًُ والخدىُِ واإلاالخت والٟىىن، بل مً البضًهي ؤن 

ت الٗمال٢ت، والتي ال  الخبراث الٗملُت التي نىٗذ ٧ل هظه اإلاىجؼاث الخًاٍع

اظؼا، ؤن  ًؼا٫ الٗلم اإلاٗانغ ب٩ل ج٣ضمه و ظبروجه ٠٣ً ؤمامها مىبهغا ٖو

ناوٗها ب٩ل جإ٦ُض ٧ان ًمخل٪ ألاؾاؽ الىٓغي والىٓغاث الٗلمُت التي 

ؤؾهمذ في اهجاػ هظه اإلاىجؼاث الٗملُت، وفي هظا الكإن ال هيس ى الاهجاػاث 

الٗلمُت للمؿلمين زانت جل٪ التي ٧اهذ م٘ ابً ؾِىا وابي ب٨غ الغاػي 

والؼهغاوي وابً الىِٟـ في مُضان الُب والهُضلت، وظابغ بً خُان وجالمُظه 

مغ الخُام  في مجا٫ ال٨ُمُاء، و الخؿً ابً الهُشم و البيرووي و الُىس ي ٖو

اث والٟل٪، و ٚيرهم مً الٗلماء اإلاؿلمين في  ايُاث والبهٍغ في مُضان الٍغ

، هظه الاهجاػاث ْلذ بلى و٢ذ ٢ٍغب هي الغاٞض ألاؾاس ي 9قتى ٞغوٕ الٗلم

. الظي حٛظي به الخ٣ضم الٗلمي الٛغبي في مسخل٠ الٗلىم

٩ا و٢لضها  وه٨ظا ه٠٣ ؤمام وا٢٘ ؤهه ختى ولى ؾاٞغها بلى ؤوعبا وؤمٍغ

ما في الٛغب مً مٓاهغ ظضًضة و مٗانغة، طل٪ ؤن الخايغ لِـ خايغها بل 

، ٞةن هظا لً ًهى٘ لىا وا٢٘ بؾالمي ٖلمي و ز٣افي 10هى خايغ الٛغب ألاوعبي

وخًاعي مٗانغ، بل ؾُهبذ هظا الىا٢٘ اإلاٗانغ خ٣ا ول٨ً لِـ وا٢ٗا 

، طل٪ ؤهىا ؾى٠٣ ؤمام وا٢٘ بؾالمي ٌؿتهل٪ الخًاعة الٛغبُت صون 11بؾالمي

. ؤن ًجتهض و ٌٗمل بىٟؿه في بهخاط خًاعة زانت به

ٌ جُٝغ ٧ل مً الاججاه ألاو٫  وباليؿبت للمى٠٢ الشالض الظي ٞع

٤ُ بين اإلاىجؼاث الغاهىت والترار ، هجضه هى 12والشاوي، وصعى بلى يغوعة الخٞى
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آلازغ ٌِٗل ظملت مً الخىا٢ًاث والتي ؤزغث هي ألازغي ٖلى الىا٢٘ ؤلاؾالمي 

اإلاٗانغ، ٞمداولت نُاٚت ز٣اٞت بؾالمُت مٗانغة ٦ما ؤؾـ لها هظا 

الاججاه، و التي حٗمل ٖلى الجم٘ بين ٖلم الٛغب و ج٣ضمه الخ٣ني و ٢ُم الترار 

ت مغ٦بت ال نغإ في ٖىانغها وال  ؤلاؾالمي في آن واخض، وفي وخضة ًٍٖى

، طل٪ ؤن ٧ل ما هى مً 13جىا٢ٌ في ؤظؼائها، ؤمغ نٗب و ٢ض ٩ًىن مؿخدُال

الترار ٣ًخض ي الٛىم في اإلااض ي صون ؤن ًتر٥ مجا٫ ل٩ل ما هى مٗانغ 

وظضًض، وؤن ٧ل ما هى مٗانغ ٣ًخض ي الٛغ١ في هظا الٗهغ بٗلىمه وآصابه 

غ١ ِٖكه، ختى ال ًب٣ى مخىٟـ إلاا هى جغاسي ، وه٨ظا ًٓهغ هظا الخىا٢ٌ 14َو

٤ُ بين ما هى جغاسي وما هى مٗانغ . في مداولت الخٞى

٣ُي بمداولت الخس٠ُٟ مً خضة  وختى وبن ٢ام هظا الاججاه الخٞى

الخىا٢ٌ بين ما هى جغاسي بؾالمي و بين ما هى مٗانغ ٚغبي، و طل٪ مً زال٫ 

الخمُيز بين الترار الؿلبي و الترار الاًجابي، وبين الٛغب ال٣ٗالوي اللُبرالي 

الي، وب٢امت الجؿىع بين اإلااض ي الٗغبي اإلاجُض  والٛغب الاؾخٗماعي الامبًر

، بال ؤن ال٣ى٫ بهظا اإلاى٠٢ 15واإلاؿخ٣بل اإلايكىص ٖلى ٚغاع الخ٣ضم الٛغبي

٣ُي ٢ض اهخهى بلى زل٤ جىا٢ٌ وايُغاب ٢ىي في ال٣ٗلُت ؤلاؾالمُت،  الخٞى

ٞبضال مً ؤن ُجدل اإلاك٩لت مً ؤؾاؾها، وهخ٣ضم مً زال٫ ججاوػ الهغإ بين 

ت وبين الخٍٛغب والاؾخالب والخبُٗت  الاوٛال١ ب٣هض الخٟاّ ٖلى الهٍى

اإلاُل٣ت، ٢ض حٗم٣ذ اإلاك٩لت ؤ٦ثر ٞإ٦ثر، خُض ؤن ما خضر هدُجت هظا 

٣ُي هى ؤن الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ؤنبذ ٌؿخىعص الٗلم  اإلاى٠٢ الخٞى

. 16والخ٨ىىلىظُا صون ؤن ًدغنىا ٖلى اإلاكاع٦ت في بهخاظها

ولم جخى٠٢ مخىا٢ًاث الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ خى٫ ما هى جغاسي 

وما هى مٗانغ، ؤو ٦ما ٌؿميها اإلا٨ٟغون اإلاٗانغون مؿإلت ألانالت 

واإلاٗانغة ٖىض هظا الخض، بل ػاصث مً خضة اإلاخىا٢ًاث خى٫ مؿإلت 

الخضازت، ٣ٞض ؤنبذ الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ًشير ظضال وجىا٢ٌ ٦غؾه 

، ٞإههاع الخضازت الٛغبُت ًخجهىن بلى ؤنها هي 17ؤههاع الخضازت وزهىمها

الضاٞ٘ الظي ٠٣ً وعاء الخ٣ضم الخًاعي و الؿُاس ي الظي قهضه الٛغب، 

٤ بلى ال٣ى٫ بإهه ال بض مً جُب٤ُ مٟاهُمها  ومً هىا ًظهب ؤههاع هظا الٍٟغ
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اتها، ؤما زهىم الخضازت ُٞا٦ضون ؤن الخضازت في ٦شير مً مماعؾاتها  وهٍٓغ

هي مًاصة لل٣ُم ؤلاؾالمُت وختى الٗغبُت، و ًضٖمىن مى٢ٟهم هظا بذجت ؤهه 

. 18ال خاظت بلى جُب٣ُها ما صام الىمىطط ؤلاؾالمي ٢ائما

وبِىما الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ مىٛمـ في هظه اإلاخىا٢ًاث، بطا 

ٟاظاون بهُاٚت جُاع ٨ٞغي ظضًض ؤَل٤ ٖلُه  ًُ ما بٗض "باإلاؿلمين والٗغب 

، وهظا الخُاع ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ججاوػ ٢ُم الخضازت الٛغبُت "الخضازت

ومٟاهُمها، طل٪ ؤهمكغوٕ الخضازت الٛغبُت ٢ض ؤز٤ٟ في جد٤ُ٣ و ٖىصه 

وؤهضاٞه، وهظا اإلاكغوٕ ما بٗض الخضازت ًبكغ ب٣ُم ظضًضة ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ 

ت  الاهٟخاح ال٨ٟغي اإلاًاص ل٨ٟغ الخضازت والظي ًدؿم بهُاٚت ألاوؿا١ ال٨ٍٟغ

ت والؿُاؾُت 19اإلاٛل٣ت غ ؤلاوؿان مً ٢بًت الكمىلُت ال٨ٍٟغ ، وبالخالي جدٍغ

. والاظخماُٖت

و٢ض ؤصي ْهىع جُاع ما بٗض الخضازت مغة ؤزغي بلى جىا٢ٌ وجباًً 

ألانضاء في الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ، ٞظهب البٌٗ بلى ال٣ى٫ ؤن الىا٢٘ 

ؤلاؾالمي لم ًد٤٣ ٢ُم الخضازت ٦ما ويٗها اإلاىٓغون لها، ٞما لهظا الىا٢٘ 

ؤلاؾالمي اإلاٗانغ وجُاع ما بٗض الخضازت،بط ؤن ما بٗض الخضازت مك٩لت جسو 

وهجض . ؤهل الٛغب ٣ِٞ وال ٖال٢ت للىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ بهظا الخُاع الجضًض

٤ ؤهه مً  ٤ آزغ ًىا٢ٌ اإلاى٠٢ ألاو٫ و ًسالٟه، ٞيري ؤههاع هظا الٍٟغ ٍٞغ

ش جا٦ض ؤن  اإلاهم الخدلُل الض٤ُ٢ ل٨ٟغ ما بٗض الخضازت، طل٪ ؤن صعوؽ الخاٍع

ألا٩ٞاع التي جبضو للىهلت ألاولى ؤنها مجغص ؤ٩ٞاع ٞلؿُٟت، ٖاصة ما جخدى٫ بلى 

ؤ٩ٞاع ؾُاؾُت جازغ ٖلى الؿُاؾت الضازلُت للضو٫، وؤهم مً طل٪ ؤنها جازغ 

٤ ؤن الضعاؾت الخدلُلُت  ٖلى ؾُاؾتها الخاعظُت، مً هىا ًغي ؤههاع هظا الٍٟغ

ت للىا٢٘ ؤلاؾالمي  والى٣ضًت ل٨ٟغ ما بٗض الخضازت مؿإلت هامت ويغوٍع

. 20اإلاٗانغ

 ؤزاعث والتي َاإلاا ؤًًاومً مخىا٢ًاث الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ 

م مً ؤن لٟٔ الٗغوبت 21"ؤلاؾالم و الٗغوبت"ظضال واؾٗا وهي مؿإلت  ، ٞبالٚغ

ًدخاط بلى جدضًض و حٍٗغ٠ لم ًدبلىع بٗض، ٞةن اؾخسضامه الكائ٘ ٌٗني 

الاهخماء الٗغبي بمٗىاه الكامل الش٣افي والاظخماعي والىٟس ي والخًاعي، وبن 
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ُغح في  ًُ اؾخسضام هظا اإلاهُلر ال ًشير ؤي بق٩ا٫ ؤو ازخالٝ بال ٖىضما 

، وباألخغي ًم٨ً ال٣ى٫ بن ٖال٢ت الٗغوبت باإلؾالم جُغح 22ٖال٢خه باإلؾالم

مك٩لت ؤ٦ثر ح٣ُٗضا و جىا٢ًا وخؿاؾُت مً اإلاكا٧ل التي جُغخها ٖال٢ت 

. الٗغوبت باإلاؿائل ألازغي 

ومً هىا بضؤث بق٩الُت ؤلاؾالم والٗغوبت جُغح حؿائالث هخجذ ٖنها 

،ٞىجض الخُاع ألاو٫ ًغي ؤهه لِـ هىا٥ ٞغ١ ؤو ٞانل بين 23ٖضة ؤَغوخاث

، 24ؤلاؾالم والٗغوبت، بل هما مخماهُان جماما وؤنهما حؿمُخان لص يء واخض

وهىا٥ جُاع آزغ ًغي ؤن الٗغوبت هي لؿان ٣ِٞ، و ؤن ؤلاؾالم ؤقمل و ؤوؾ٘ 

مما ؤن ًدهغ في مهُلر الٗغوبت، ٞالضًً ؤلاؾالمي ًدمل عؾالت جىخُضًت 

،ؤما الخُاع الشالض ٞيري ؤن ؤلاؾالم هى 25ٖاإلاُت جخجاوػ الاهخماء الٗغقي وال٣ىمي

وبمىاػاة هظه الخُاعاث اإلاسخلٟت . ؤخض م٣ىماث الٗغوبت ولِـ ٧لها

ت جضٖىا بلى ما  واإلاخىا٢ًت، هجض في الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ صٖىاث ظمٍٗى

، وبن ص٫ هظا ٖلى ش يء بهما ًض٫ ٖلى ٖضم الخىا٤ٞ 26ًغاه ٧ل جُاع جيخمي بلُه

. والخىا٢ٌ خى٫ مؿإلت ؤلاؾالمىالٗغوبت 

ولم ج٨ً مؿإلت ؤلاؾالم والٗغوبت و خضها مدل الخىا٢ٌ والازخالٝ 

هي ألازغي يمً " ؤلاؾالم والٗلماهُت"بين الخُاعاث، بل هجض ؤًًا مؿإلت 

بن مهُلر الٗلماهُت لٟٔ مٗغب . مخىا٢ًاث الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ

 مً اللٟٔ secularismولِـ لٟٓا ٖغبُا ؤنُال، وهى ه٣ال مً اللٟٔ

 الظي ٌٗني الٗهغ، ٞهى لٟٔ ًيخمي بلى الخًاعة الٛغبُت saeculumالالجُني

هم مٗىاه، وهظا ٞٗال ما ٢امذ به الخُاعاث التي جضٖى بلى  ًجب قغخه ٞو

الٗلماهُت مً ؤظل بٞهامه للىاؽ، وفي اإلا٣ابل هجض ؤن هظا اإلاهُلر ًل٣ى 

ًىن ٧ل ما هى واٞض  مٗاعيت قضًضة مً ٢بل ؤههاع ألانالت الظًً ًٞغ

. 27ٚغبي

ٞالٗلماهُت ٢ض ٞهلذ في الٛغب بين ال٨ىِؿت والضولت، بين الؿلُت 

الضًيُت والؿلُت الؿُاؾُت، وفي هٓغهم ٧ان هظا هى الخل الىخُض لخ٣ضم 

الكٗىب، وه٨ظا ؤنبدذ الٗلماهُت ظؼء مً الخُاة الُىمُت، و٢ض ٢امذ 

لى هظا ألاؾاؽ ٢ض  ٖليها الضؾاجير ألاوعبُت والٛغبُت ٞال صًً عؾمُا للضولت، ٖو
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همىا ؤن  ً في الٗالم ؤلاؾالمي مٗنى الخ٣ضم و الخُىع، ٞو ٞهم بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

ش واخض ب بطن مً 28الكٗىب واخضة والخ٣ضم واخض و٢اهىن الخاٍع ، ٞال ٍع

الضٞإ ًٖ الٗلماهُت والخمؿ٪ بها والضٖىة بليها بما ؤنها جد٤٣ ج٣ضم 

. اإلاجخمٗاث والكٗىب

و٢ض ٢ام الٗلماهُىن في الٗالم ؤلاؾالمي مىظ قبلي قمُل و ٣ٌٗىب 

يرهم بالضٖىة بلى  غح اهُىان وه٣ىال خضاص وؾالمت مىس ى ٚو نغوٝ ٞو

الٗلماهُت، واإلاالخٔ ٖلى هاالء ؤن ٧لهم ٧اهىا مً اإلاؿُدُين الظًً ٧ان 

والئهم للخًاعة الٛغبُت، ٞهم ال ًىدؿبىن للضًً ؤلاؾالمي ٣ُٖضة وال 

خًاعة، و٢ض جغبىا في اإلاضاعؽ ألاظىبُت ٩ٞان مً ألاؾهل في صٖىتهم للخ٣ضم 

ً اإلاؿلمين مشل 29هى ألازظ بالىمِ الٛغبي ، و٢ض جبٗهم في طل٪ بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

لي ٖبض الغػا١  غ اإلاغؤة و٢ىله باإلاغؤة الجضًضة، ٖو ٢اؾم ؤمين في صٖىجه بلى جدٍغ

مً "في ؤلاؾالم و ؤنى٫ الخ٨م، وزالض مدمض زالض في بضاًاجه ألاولى ٦مالٟه 

، وطل٪ ٢بل ؤن ًخىظه بلى الخىخُض بين الؿلُخين مً ظضًض "هىا هخٗلم

، وبؾماُٖل مٓهغ في صٖىجه بلى الضاعوٍيُت ٢بل ؤن ًى٣لب "الضًً و الضولت"

٨خب ٦خابه  ، وػ٧ي هجُب مدمىص ٢بل ؤن ٨ًخب ٦خابه "ؤلاؾالم ؤبضا"ٍو

وفي م٣ابل الضٖىة بلى الٗلماهُت هجض الخغ٧اث .30"ججضًض ال٨ٟغ الٗغبي"

ًها ًٖ خ٤، و عبُها بالخٍٛغب الظي ًخًمً الخبكير  ؤلاؾالمُت جضٖىا بلى ٞع

الظي ًغبِ بين الضًً و الضهُا، و٢ض باإلؾالموالاؾخٗماع، ويغوعة الخمؿ٪ 

٢ام صٖاة هظا اإلاى٠٢ بخ٨ٟير ؤههاع اإلاى٠٢ ألاو٫ الظًُضٖىا بلى الٗلماهُت، 

ًىن مخُلباث ؤلاًمان وهم بظل٪ ٞاؾ٣ىن  ٞال بض . 31وونٟىهم بإنهم ًٞغ

. بطن مً مىاظهت هظا الامخضاص الٗلماوي

وه٨ظا ٧ان الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ خامل مخىا٢ًاث ه٣ل الخًاعة 

الٛغبُت ٦ما هي، وبىاء الضولت ٖلى ؤؾاؽ ٖلماوي ٚغبي، وفي اإلا٣ابل ًىظض 

ٌ والضٖىة لبىاء صولت الؿل٠، ٞهاع الخىا٢ٌ والخٗاعى بين جد٤ُ٣  الٞغ

ٗت  ت وج٣ضم وصًم٣غاَُت، وبين جُب٤ُ الكَغ ؤهضاٝ الٗلماهُت مً خٍغ

ٗت والضولت .  32ؤلاؾالمُت ومى٘ اػصواظُت الضًً والضهُا، الٗمل و ؤلاًمان، الكَغ
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وؤًًا مً ؤهم مخىا٢ًاث الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ والتي ٧اهذ 

اؾخمغاعا إلاخىا٢ًاث الىا٢٘ ؤلاؾالمي الخضًض، وهي مخىا٢ًاث خى٫ مؿإلت 

ال٣ٗل، ٞال٣ٗل هى ؤزمً ما وهب هللا إلوؿان، ٞبه ًخميز ًٖ ؾائغ ال٩ائىاث، 

وهى ؤصاة الخمُيز بين الهالر والُالر، الىاٞ٘ والًاع، الخير والكغ، وبه ًخم 

بصعا٥ اإلاخىا٢ًاث وججاوػها، بال ؤن الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ًخًمً 

م ؤهه ٖىضما  مخىا٢ًاث ختى في مؿإلت ال٣ٗل هٟؿه و ٦ُُٟت اؾخٗماله، ٚع

ني به هى الاؾخسضام الصخُذ لل٣ٗل ٧ىؾُلت  ُٖ ظاء ؤلاؾالم ٧ان ؤو٫ ما 

٤ بىاء ؤؾاؽ مجخم٘ ؾلُم، و٢ض ؤولى ال٣غآن  إلصعا٥ الخ٣ائ٤، وطل٪ هى ٍَغ

م ال٣ٗل م٩اهت مخميزة وصعى بلى بٖماله هاصًا ومغقضا ، ٣ًى٫ هللا 33ال٨ٍغ

ؤو مً ٧ان مُخا ٞإخُِىاه وظٗلىا له هىعا ًمص ي به في الىاؽ ٦مً مشله :" حٗالى

ً ما ٧اهىا ٌٗملىن  ً لل٩اٍٞغ ، ٞال٣ٗل 34"في الٓلماث لِـ بساعط منها ٦ظل٪ ٍػ

هىع يهضي وناخبه حي مهخضي، ومً صوهه ٩ًىن ؤلاوؿان ظشت زامضة في 

م ٢ض بَين ؤن الٗا٢ل هى حي وألاخم٤  الٓالم، وه٨ظا ٩ًىن ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٞالخُاة الخ٣ه ال ج٣ىم بال ٖلى ؤؾاؽ ال٣ٗل، وبه حِٗل 35الجاهل هى مُذ،

. وحؿخمغ

و٢ض اػصهغ اؾخٗما٫ الٗلم في مغخلت مً مغاخل الخًاعة ؤلاؾالمُت 

خُض ؾاصث ْاهغة الاؾخيباٍ ال٣ٗالوي التي ؤْهغث مضي ال٣ٗلُاث الٟظة 

لٗلماء ؤلاؾالم الغاسخىن في الٗلم، وما ونلىا بلُه مً ٢ضعاث ٖلمُت ٖالُت 

جم٨ىىا بها مً مٗالجت الىا٢٘ في يىء الىهىم الضًيُت، وبظل٪ اؾخُاٖىا 

عي والىا٢٘، ٞخىؾٗىا في طل٪  وبجضاعة ؤن ًىائمىا بين مى٤ُ الىو الدكَغ

ختى ُونٟىا بإهل الغؤي وال٣ٗل الغقُض، وبظل٪ ظٗلىا ؤلاؾالم نالخا ل٩ل 

ػمان وم٩ان خ٣ُ٣ت وا٢ٗت و لِـ مجغص صٖىي ٦ما هى خا٫ الىا٢٘ ؤلاؾالمي 

م ًدخىي اإلاُل٤  اإلاٗانغ، و٢ض ظؿضوا بظل٪ اهُال٢ا مً ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

ؤلالهي في اإلادخىي، وفي هٟـ الى٢ذ اليؿبُت ؤلاوؿاهُت في ٞهم هظا 

. 36اإلادخىي 

و٢ض آمً ال٣ٟهاء ٦ظل٪ بمؿإلت مكغوُٖت الازخالٝ، ٞال٣ُٟه 

ل،  اإلاجتهض ال ًجض ٚغابت في ؤن ًسخل٠ م٘ بٌٗ جالمُظه في الخٟؿير والخإٍو
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ُٞظهبىا بلى ه٣ٌُ ما طهب بلُه قُسهم، ٦ما هى الكإن اإلاٗغوٝ م٘ ٧ل 

ؤئمت اإلاظاهب ال٨بري وجالمُظهم في بٌٗ اإلاؿائل وفي مسخل٠ الٗلىم 

ت ُت و اللٍٛى . 37الكٖغ

زم بضؤ جغاظ٘ وكاٍ ال٣ٗل،واهدهاع ؾلُخه قِئا ٞكِئا ؾىاء 

باليؿبت لُالب الٗلم ؤو الٗلماء، و ٢ض وانل هظا التراظ٘ ال٣ٗلي ختى ًىمىا 

هظا، ٣ٞض اؾخدىط الخ٣لُض اإلاُل٤ الظي ٌٗني جل٣ي ألاخ٩ام مً بمام مٗين 

لؼم ٖلى  ًُ تراى و الازخالٝ مٗها، بل  واٖخباع ؤ٢ىاله و آعائه وؤ٩ٞاعه صون الٖا

اإلا٣لض بجباٖها ختى وبن ٧اهذ هظه ألا٩ٞاع وآلاعاء ال جسضم وال جدىاؾب والىا٢٘ 

. 38ؤلاؾالمي اإلاٗانغ

م وعواًت  وبطا ٧ان ال٣ُٟه في اإلااض ي ٌكخٛل ؤوال بضعاؾت ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗمل ٞيهما ٣ٖله لالؾخيباٍ، ناع ال٣ُٟه الُىم  ٌُ ٟت، زم  ت الكٍغ الؿىت الىبٍى

٣خه الخانت التي اؾخيبِ بها ما  ضعؽ ٍَغ ٨ًخٟي بخل٣ي ٦خاب بمام مٗين ٍو

صوهه مً ؤخ٩ام، ٞةطا ؤجم طل٪ ناع مً ال٣ٟهاء، ومً هاالء ال٣ٟهاء الُىم 

م طل٪ ٞهظا ال٨خاب ما هى  مً حٗلى همخه ُٞال٠ ٦خابا مً ؤخ٩ام بمامه، و ٚع

بال ازخهاع إلاال٠ ؾاب٤ ؤو قغخا له، ؤو ٩ًىن ظامٗا إلاا جٟغ١ في ٦خب 

مسخلٟت، وال ًجغؤ هظا ال٣ُٟه ٖلىاؾخٗما٫ ٣ٖله ٣ُٞى٫ في مؿإلت مً 

دىا٢ٌ  اإلاؿائل ٢ىال ًسال٠ ما ؤٞتى به بمامه، وهظا الىا٢٘ الخالي ًخٗاعى ٍو

م٘ ما ٢ا٫ به ألائمت اإلاجتهضون ؾاب٣ا، خُض ؤ٦ضوا ٖلى زُىعة الخ٣لُض 

مى وخظعوا ؤجباٖهم مىه،و شجٗىاجالمُظهم ؤن ًىانلىا بٖما٫ ال٣ٗل  ألٖا

. 39وجدب٘ الخُىع و حٛير الٓغوٝ

و٢ض ؤصي هظا الخىا٢ٌ في الىا٢٘ ؤلاؾالمُاإلاٗانغ، بين اؾخٗما٫ 

ال٣ٗل مً ٖضمه بلى مٓاهغ ؾلبُت ٖضة، منها قُٕى الجض٫ في اإلاجالـ 

الٗامت واإلاىخٓمت التي جىهغ هظا اإلاظهب ؤو طا٥، وجًاعب الٟخىي والازخالٝ 

خى٫ اإلاؿإلت الىاخضة، بل و٢ض ؤصث خضة الجض٫ بين اإلا٣لضًً بلى هٕى مً 

، 40الخهىماث الكضًضة التي ؤصث بضوعها بلى بهغا١ الضماء و جسٍغب البالص

. وهظا ما حِٗكه  بالٟٗل بٌٗ البلضان ؤلاؾالمُت ًىمُا
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و٦ظل٪ ٧ان مً ُٚاب اؾخٗما٫ ال٣ٗل هى الازخالٝ بين اإلاظاهب 

يرها مً ظهت، والازخالٝ صازل  الؿيُت و الكُُٗت وؤلابايُت و الضعػٍت ٚو

اإلاظهب الىاخض مً ظهت ؤزغي، ٞدضر الخٗهب والٟغ٢ت، وهظا هى خا٫ 

الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ الظي ًدىا٢ٌ م٘ ما ٧ان ؾاب٣ا، خُض ٧ان الخ٣ضًغ 

والاخترام والدؿامذ بين الٗلماء اإلاجتهضًً، بط ٧ان ًىظض في البلض الىاخض ؤ٦ثر 

مً مجتهض، و٧ل واخض منهم ٌؿٙى لهاخبه الاظتهاص و ال ٌُٗب ُٞه ؤي ش يء، 

شني ٖلُه، ٦ما ٧ان ٣ًى٫ الكاٞعي ماصخا ؤبى خىُٟت  الىاؽ في "بل ًمخضخه ٍو

جغ٦ذ في بٛضاص وما ٞيها ؤٖلم :" ال٣ٟه ُٖا٫ ٖلى ؤبي خىُٟت، و٧ان ٣ًى٫ ؤًًا

، وهاالء ٢ض هدى مىحى الخلٟاء الغاقضًً الظًً ٦خب 41"مً ؤخمض بً خىبل

ش ٖنهم ما ٧ان ٣ًىله ٧ل واخض منهم في آلازغ مً مضح وج٣ضًغ . الخاٍع

وه٨ظا ؤنبذ الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ زلُُا مً ٣ُٖضة مكىقت 

ُت ػائٟت وؤؾاَير مىعوزت وجٟؿيراث زاَئت، ٞاه٣ؿم اإلاؿلمىن بلى  ونٞى

َىائ٠ بًٗها يض بٌٗ، و٢ض هخج ًٖ الازخالٝ والخىا٢ٌ في مؿإلت 

ت هي : اؾخٗما٫ ال٣ٗل زالر اججاهاث ٨ٍٞغ

ـ اججاه ٣ًى٫ ؤؾب٣ُت الىو ٖلى ال٣ٗل، بدُض ج٩ىن مهمت ال٣ٗل هىا 1

. ج٣ضًم الضًً ؤلاؾالمي في هٓام ٣ٖلي ومى٣ُي مً ؤظل ؤن ج٣بله الكٗىب

ـ اججاه ٣ًى٫ بإؾب٣ُت ال٣ٗل ٖلى الكغائ٘، ٞبال٣ٗل ُج٣بل الكغائ٘ و٧ل 2

ت، وؤؾاؽ ٧ل  الىهىم ال٣غآهُت، ٞال٣ٗل في هظا الاججاه هى ؤؾاؽ اإلاٗٞغ

. 42واظب و ٧ل مؿاولُت والتزام

ـ اججاه ًّىخض بين الىو وال٣ٗل، ٞهظا الاججاه ًامً بىخضة الخ٣ُ٣ت ؤًا 3

. ٧43ان مهضعها، طل٪ ألن الخ٤ ال ًخًاص م٘ الخ٤

بن جىا٢ٌ الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ خى٫ مؿإلت ال٣ٗل، وهظا 

التراظ٘ في اليكاٍ ال٣ٗلي وؤٞىله لِـ مً ؾماث اإلاؿلمين وال الضًً 

ؤلاؾالمي، طل٪ ؤن الخُاب ال٣غآوي لل٣ٗل لم ًإث بمٗنى واخض، بل هى ٌكمل 

ائ٠ ؤلاوؿان ال٣ٗلُت وازخالٝ ؤٖمالها وزهائهها، وهى ٌٗخمض الخٟغ٢ت  ْو
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ائ٠ والخهائو في مىاًَ الخُاب و مىاؾباجه، لِكمل ٧ل  بين هظه الْى

ُٟت . 44ما ًدؿ٘ له الظهً ؤلاوؿاوي مً زانُت ؤو ْو

ؼي اإلاميز والظي ٣ًابله  ٞالخُاب ال٣غآوي زاَب ال٣ٗل الٍٛغ

وال :" ، خُض ٣ًى٫ هللا حٗالى45الجىىن، وهى ٣ٖل مدِ الخ٩ل٠ُ

ج٣غبىاالٟىاخل ما ْهغ منها وما بًُ وال ج٣خلىا الىٟـ التي خغم هللا بال 

ؤجإمغون الىاؽ بالبر :" ، و٢ىله حٗالى46"بالخ٤ طل٨م ونا٦م به لٗل٨م ح٣ٗلىن 

وبطا :" ، و٢ىله حٗالى47وجيؿىن ؤهٟؿ٨م وؤهخم جخلىن ال٨خاب ؤٞال ح٣ٗلىن 

. 48"هاصًخم بلى الهالة اجسظوها هؼئا ولٗبا طل٪ بإنهم ٢ىم ال ٣ٌٗلىن 

م في الخُاب لُساَب ال٣ٗل اإلا٨دؿب، وهظا  خضعط ال٣غآن ال٨ٍغ ٍو

ت و بلى همى ألا٩ٞاع، وال٣ٗل  ؼي اإلاىنل بلى اإلاٗٞغ ال٣ٗل هى هدُجت لل٣ٗل الٍٛغ

اإلا٨دؿب له خض ًيخهي بلُه، طل٪ ألهه ًىمى بن جم اؾخٗماله و ًى٣و بن جم 

م اإلاخٟاوث بخٟاوث وؿبت الا٦دؿاب والاؾخٗما٫،  بهماله، وهى مدِ الخ٨ٍغ

ملُا جُا ٖلمُا ٖو ، 49والخُاب ال٣غآوي ًخضعط م٘ هظا ال٣ٗل اإلا٨دؿب جضٍع

٘ هللا الظًً آمىىا مى٨م والظًً ؤوجىا الٗلم صعظاث وهللا :" ٣ًى٫ هللا حٗالى ًٞغ

م ال٣ٗل اإلا٨دؿب ٖلى ازخالٝ 50"بما حٗملىن زبير ً٘ ال٣غآن ال٨ٍغ ، ٍو

ً به "اللب"صعظاجه جدذ ٖىىان  ُل٤ ٖلى اإلاخميًز و٢ض " ؤولىا ألالباب"، ٍو

: زو به ٞئاث منها

والغاسخىن في الٗلم ٣ًىلىن :" الغاسخىن في الٗلم، خُض ٣ًى٫ هللا حٗالى_ ؤ

. 51"آمىا به ٧ل مً ٖىض عبىا وما ًظ٦غ بال ؤلى ألالباب

ىا ال٩لمت، ٣ًى٫ هللا حٗالى_ ب الظًً ٌؿخمٗىن ال٣ى٫ ُٞدبٗىن :"مخهٞغ

. 52"ؤخؿىه ؤولئ٪ الظًً هضاهم هللا وؤولئ٪ هم ؤولى ألالباب

ًاحي الخ٨مت مً ٌكاء :" ؤهل الخ٨مت، مٗلمىا الىاؽ، ٣ًى٫ هللا حٗالى_ ث

. 53"ومً ًاث الخ٨مت ٣ٞض ؤوحي زيرا ٦شيرا وما ًظ٦غ بال ؤولىا ألالباب

ول٨م في ال٣هام خُاة ًا ؤولي ألالباب :" ؤهل الٗض٫، ٣ًى٫ هللا حٗالى_ر

. 54"لٗل٨م جخ٣ىن 
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م زالر ؤهماٍ مً ؤولي ألالباب وهم اإلاضع٧ىن : وفي اإلاجمل ٢ض بين ال٣غآن ال٨ٍغ

. و الخ٨ماء والغاقضون 

هم اإلاخهٟىن بالٟهم والخهىع والىعي،  (ال٣ٗل اإلاضع٥)ٞاإلاضع٧ىن 

بن في :" طل٪ المخال٦هم ال٣ٗل اإلا٨ٟغ و اإلاخظ٦غ واإلاخبهغ، خُض ٣ًى٫ هللا حٗالى

زل٤ الؿمىاث وألاعى وازخالٝ اللُل والنهاع آلًاث ألولي ألالباب، الظًً 

خ٨ٟغون في زل٤ الؿمىاث  لى ظىىبهم ٍو ًظ٦غون هللا ٢ُاما و٢ٗىصا ٖو

٦خاب ؤهؼلىاه بلُ٪ مباع٥ لُضبغوا آًاجه و لُخظ٦غ ؤولى :" ، و ٢ىله حٗالى"وألاعى

بين آًاجه للىاؽ لٗلهم ًخظ٦غون:" ، و٢ىله حٗالى55"ألالباب . 56"ٍو

م وما (ال٣ٗل الخ٨ُم)وباليؿبت الخ٨ماء  ٞهم الظًً ًخإملىن ال٣غآن ال٨ٍغ

. زل٤ هللا حٗالى ِٞؿخسغظىن البىاًَ و ألاؾغاع

هم ؤٖلى م٩اهت ؤولي ألالباب، طل٪ ؤن الغقض  (الغقض)ؤما الغاقضون 

ُٟت  هى ؤٖلى زهائو ال٣ٗل ؤلاوؿاوي، ووُْٟت ال٣ٗل الغقُض ٞى١ ْو

ؼي و ال٣ٗل اإلا٨دؿب و ال٣ٗل اإلاضع٥ و ال٣ٗل الخ٨ُم، ٞالغقض  ال٣ٗل الٍٛغ

ض ٖليها بالىطج الخام والخمُيز الغقُض ائ٠ و ًٍؼ ، 57ًبخغي ظمُ٘ هظه الْى

٢ل ؤوحي بلي ؤهه اؾخم٘ هٟغ مً الجً ٣ٞالىا بها ؾمٗىا ٢غآها :" ٣ًى٫ هللا حٗالى

": ، و٢ىله حٗالى58("2)يهضي بلى الغقض ٞأمىا به ولً وكغ٥ بغبىا ؤخضا (1)عجبا

. 59"ول٣ض آجِىا ببغاهُم عقضه مً ٢بل و ٦ىا به ٖاإلاين

م مً ؾىع و آًاث جضٖىا بلى   وه٨ظا وعٚم ما ظاء به ال٣غآن ال٨ٍغ

بٖما٫ ال٣ٗل والدصجُ٘ ٖلى اؾخٗماله، بال ؤن الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ماػا٫ 

مخىا٢ًا خى٫ اؾخٗما٫ ال٣ٗل مً ٖضمه، وازخالٝ اإلاظاهب والٟغ١ خى٫ 

صعظاث اؾخٗما٫ ال٣ٗل، وهظا ما ؾُازغ ٖلى بيُت اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي والٟهم 

 .ؤلاوؿاوي صازله

و٢ض ٧اهذ مؿإلت ؤلابضإ هي ألازغي مً ؤبغػ مخىا٢ًاث الىا٢٘ 

ما الٗال٢ت بين الٗملُت : ؤلاؾالمي اإلاٗانغ، خُض   قٕغ في َغح الؿاا٫ الخالي

 60ؤلابضاُٖت و الترار؟
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ُضة بمٟهىم  ت"بطا ٧ان الترار ًغجبِ بٗال٢ت َو ٞةهه في الى٢ذ " الهٍى

، ٞالترار ٩ًىن صائما مغجبِ باإلااض ي ختى "ؤلابضإ"طاجه ًغجبُبكضة بمٟهىم 

دىا،  خُىما هداو٫ بٗشه لُدُا في الخايغ، وطل٪ بهضٝ الخٟاّ ٖلى هٍى

دىا ج٨مً ؤًًا ُٞما هبضٖه، وبُبُٗت الخا٫ ًٓل ؤلابضإ صائما  ول٨ً هٍى

وه٨ظا ٞةن ؤلابضإ ال ًم٨ً ؤن . مغجبِ بما هى ظضًض الظي ًخجاوػ اإلااض ي

ا ب٩ل لخٓاجه  ًخد٤٣ بطا ْل اإلااض ي خايغا ُٞىا خًىعا عاسخا ٢ٍى

الؿ٩ىهُت، لظل٪ ًجب الٗمل ٖلى نُٗض ججاوػ الترار، ول٨ً ججاوػ الترار 

مً ؤظل ؤلابضإ ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بال مً زال٫ الٛىم و الخٗم٤ في هظا 

، و ٖلُه ج٩ىن ٖملُت ججاوػ الترار مماعؾت ببضاُٖت ج٨مً ماهُتها في 61الترار

مى للمىعور . زل٤ ظضًض ًخجاوػ الخ٣لُض ألٖا

ت،  ٘ ال٨ٍٟغ و٢ض ؤزاعث ٖملُت ؤلابضإ ظضال بين الخُاعاث و اإلاكاَع

وؤزظ ٧ل جُاع ٨ٞغي ًُغح مكغوٖه في ق٩ل ٢ىالب ظاهؼة مؿب٣ا، ومك٩لت 

ت لِؿذ ٞاٖلت مازغة في الىا٢٘ اإلاٗانغ،  ٗها ال٨ٍٟغ هظه الخُاعاث بمكاَع

ض ؤن حٛير هظا  وطل٪ ألنها ب٩ل بؿاَت لِؿذ بٞغاػا لهظا الىا٢٘، ٞهي جٍغ

الىا٢٘ الغاهً صون ؤن جيب٘ مً جإمله، بل هي هابٗت مً جهىعاث مؿب٣ت 

للىا٢٘، في خين ؤن ال٨ٟغ الٟٗا٫ هى ال٨ٟغ الظي ًغنض مك٨الث الىا٢٘، 

ٞخاع٢ه، بدُض جشير لضًه ٢ًاًا حؿخضعي الخإمل، الظي ٌٗىص بضوعه لُثري 

، ٞال 62هظا الىا٢٘ بسل٤ ؤ٩ٞاع و خلى٫ له، و هظا هى صًال٨خُ٪ ال٨ٟغ والىا٢٘

ًم٨ً الخ٨ٟير و الخإمل اإلاؿب٤ للىا٢٘، بهما الىا٢٘ ًٟغى الخإمل في خُصُاجه 

. وؤخضازه ٦ما هي وا٢ٗت

ال٢خه باإلبضإ ججضع ؤلاقاعة بلى  وبالٗىصة بلى الخضًض ًٖ الترار ٖو

ؤن الترار لِـ هى الكٍغ الىخُض لئلبضإ،زانت ُٞما ًخٗل٤ بالىا٢٘ 

اإلاٗانغ، ٞال ق٪ ؤن هىا٥ قغوٍ ؤزغي ٖضًضة لخد٤ُ٣ الٗملُت ؤلابضاُٖت 

٧الكٍغ الؿُاس ي والاظخماعي والا٢خهاصي و الش٣افي، وال ق٪ ؤًًا ؤن هظه 

اتها، ٦ما ؤهه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٧ل قٍغ مً  الكغوٍ جسخل٠ مً خُض ؤولٍى

اجه الخانت ُٞما ًخٗل٤ بألُاجه والٗىامل  هظه الكغوٍ له ْغوٞه وؤولٍى

اتها، جإزيراث  اإلادضصة له، وجىظض ٦ظل٪ وب٩ل جإ٦ُض بين هظه الكغوٍ وؤولٍى
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اث  وجٟاٖالث مخباصلت، وم٘ ٧ل هظا وختى وبن جم الازخالٝ خى٫ ألاولٍى

هُئت لئلبضإ و آلُاث ٧ل منها، ٞال ًم٨ً ؤن ًخم الازخالٝ ٖلى ؤن 
ُ
والكغوٍ اإلا

ا لئلبضإ، ٞهى باإلاٗنى ألاص١ ؤخض آلالُاث ألاؾاؾُت  ا يغوٍع الترار ٌٗض قَغ

هُئتإلاىار ؤلابضإ في ؤًت ؤمت
ُ
. 63اإلا

وه٨ظا ٞةطا ٧ان ؤلابضإ ؤخض ؤػماث الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ، 

ً واإلاش٣ٟين ؤن ًبضئوا مً ٢ًُت ؤلابضإ هٟؿها،  ُٞخٗين بطن ٖلى اإلا٨ٍٟغ

اتها وجٟانُلها وقغوَها، وبظل٪  ىلىا الاهخمام والٗىاًت بها ٖلى ٧اٞت مؿخٍى ٍو

٩ًىن هاالء اإلا٨ٟغون واإلاش٣ٟىن ٢ض ويٗىا ؤؾاؾا وا٢ُٗا ًم٨ً ؤن ٣ًىم 

. ٖلُه مكغوٕ نهًىي في نىعة بظغاءاث ٖملُت

هظا باليؿبت للجاهب الىٓغي مً اإلاماعؾت ؤلابضاُٖت للىا٢٘ 

ؤلاؾالمي اإلاٗانغ، ؤما مً الىاخُت الخُب٣ُُت ٞاألمغ ؤ٦ثر جىا٢ًا واػصواظُت، 

ٟٞي ؤلابضاعي الٗلمي مشال هجض ؤن ألامت ؤلاؾالمُت التي هي ؤمت الٗلم، خُض 

٧اهذ ؤو٫ ؾىعة هؼلذ ٖلى ؾُضها مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم هي ؾىعة 

زل٤ ؤلاوؿان مً  (1)ا٢غؤ باؾم عب٪ الظي زل٤:" الٗل٤، ٣ًى٫ هللا حٗالى

ٖلم ؤلاوؿان ما لم  (4)الظي ٖلم بال٣لم (3)ا٢غؤ وعب٪ ألا٦غم(2)ٖل٤

٣ى٫ حٗالى64("5)ٌٗلم ؼ :" ،ٍو بهما ًسص ى هللا مً ٖباصه الٗلماء بن هللا ٍٖؼ

، وم٘ طل٪ هظه ألامت جىُىي ٖلى اػصواظُت مخىا٢ًت، ٞٗلى اإلاؿخىي 65"ٟٚىع 

الغؾمي ال ٠٨ً اإلاؿاولىن ًٖ جغصًض قٗاعاث ؤلابضإ الٗلمي ويغوعة 

ا٢خدام الخ٣ل الخ٨ىىلىجي، ؤما ٖلى مؿخىي الىا٢٘ ِٞؿىص زُاب مًاص 

للغوح الٗلمُت ومى٤ُ الٗلم، والضلُل ٖلى ٖضم وظىص الغوح الٗلمُت في 

اث  الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ هى ٖضم ج٣ضًم ؤي ش يء ًظ٦غ ٖلى مؿخىي الىٍٓغ

والا٦دكاٞاث الٗلمُت اإلاٗانغة، وال ق٪ ؤن ٖضم بصعا٥ هظا الىا٢٘ ؤلاؾالمي 

اإلاٗانغ لهظه الغوح الٗلمُت لضلُل واضر ٖلى ٖضم الاهسغاٍ في عوط الٗهغ 

ضم الاؾخٟاصة مً عوح الترار مً ظهت ؤزغي، وهظا ما  مً ظهت، ٖو

ائُت للٗلم خخمُت ٢ائمت ، و ختى ٖلى مؿخىي 66ًجٗالالؾدؿالم للىٓغة الٛٚى

ت ال جُمذ إلاٗانغة الٗهغ وجدضًاجه ، ٞال ٩ًىن 67الخٗلُم هجض الىٓمالتربٍى

. هىا٥ هٓغة جغازُت وال هٓغة مٗانغة للٗلم
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وبن الغوح الٗلمُت التي ٧اهذ ؾائضة في الترار ؤلاؾالمي ٢ض ؾاٖضث 

ايُت ؤو الُبُُٗت،  ٖلى تهُئت مىار ؤلابضإ الٗلمي ؾىاء في مجا٫ الٗلىم الٍغ

ٞالٗلم بخُب٣ُاجه ٧ان ظؼءا مً اإلاماعؾت الاظخماُٖت في خُاة اإلاؿلمين، 

باإلياٞتبلى ظؼئه اإلاخمشل في البدض والخضَعـ، ولٗل هظه الخانُت ٧اهذ 

ؤخض ؤؾباب جُىع وهمى الٗلم واعج٣ائه في جل٪ الٟترة، و ٦ظل٪ لم ًٓهغ وكاٍ 

الٗلم ٣ِٞ في صاع الخالٞت وبالٍ ألامغاء، ولم ًىدهغ في بُىث الخ٨مت 

ً واإلاؿاظض . 68واإلاضاعؽ، بل ٧ان له وظىص مؿخمغ في الضواٍو

وألامغ آلازغ الظي ؾاهم في الخُىع وؤلابضإ الٗلمي للخًاعة 

ت الٗلمُت ٖلى ؤنهاجخُىع  ؤلاؾالمُت هى ؤن ؤبىاء ألامت ٞهمىا عوح اإلاٗٞغ

باؾخمغاع في اججاه ٌؿير بلى ألامام ٖبر ا٦دكاٞاث مخٛيرة ٖلى الضوام، ٞال 

ًىظهها مى٤ُ الشباث،بط هي ال جدخ٨م ؾىي إلاى٤ُ ال٨ك٠ الٗلمي، وعبما 

٩ًىن ؾاٖض ٖلى هظه الغوح الٗلمُت جل٪، خالت الاهٟخاح اإلاٗغفي 

وؤلاًضًىلىجي وال٣ىمي التي ميزث الخًاعة الاؾالمُت في اؾدُٗابها للخٗضصًت 

٘ لئلبضإ الٗلمي، وهظا ما  ُت وال٣ىمُت، وهى ما ؾاٖض ٖلى الىمى الؿَغ اإلاٗٞغ

تراٝ بالبٗض الٗالمي للمماعؾت الٗلمُت ، ألامغ الظي 69ؤُٖى هٕى مً الٖا

ٌؿاٖض ٖلى ألازظ مً ال٣ضماء وفي هٟـ الى٢ذ ألازظ مً الٗلم اإلاٗانغ ب٩ل 

. ما ًإحي به مً ظضًض و صون جديز

وه٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه ال ًم٨ىإن هجٗل ببضاٖاث الترار الٗلمي 

مغظُٗت وه٣ُت زابخت ًم٨ً ؤهِبضؤ منها الٗلم في وا٢ٗىا الغاهً، ٞمً البضًهي 

ؤن هظه ؤلابضاٖاث ٧اهذ ببضاٖاث في ٖهغها و ػمانها، ؤماآلان ٣ٞض ناعث 

جغازا ٖلمُا مً اإلااض ي ًجب ألازظ مً جل٪ الغوح التي ٧اهذ ؾائضة ُٞه بضال 

مً بزباث مأزغ ؤؾالٞىا و خهغها و ج٣ًُِها ٦ما ًٟٗل اإلااعزىن، ؤو الخباهي 

له بلى ٦ُان مخدٟي، و مهىع و مدىِ ٣ِٞ في  بالترار الٗلمي و جدٍى

ش  ت ٦خب وؿدكهض بها في الىضواث، مبرػًٍ مؿاهمت اإلاؿلمين في جاٍع مجمٖى

، بل 70الٗلم في ٞترة ما، ألن بٟٗلىا هظا ال وؿاهم في نى٘ الٗلم اإلاٗانغ

ًجب ؤن هامً بمى٤ُ جُىع الٗلم واإلاؿاهمت ُٞه ما ًجٗلىا هغجبِ باإلبضإ 

. الٗلمي اإلاٗانغ
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ؤما في ظاهب ؤلابضإ الٟلؿٟي وعوح الخٟلؿ٠ التي جامً بمكغوُٖت 

ؾىاء ٧ان هظا آلازغ )حٗضص الخٟؿيراث ويغوعة الخىاع وؤلاههاث لآلزغ 

، ٞهى آلازغ ٌِٗل وا٢٘ الخىا٢ًاث بين (شخو ؤو هو ؤو ختى ٖمال ٞىُا

خايغه اإلاٗانغ ومايُه التراسي، بط ؤن الىايغ في جغار ال٨ٟغ الٟلؿٟي 

ؤلاؾالمي ًضع٥ مباقغة ؤن هظا ال٨ٟغ اػصهغ خُىما ٧ان هىا٥ ج٣بل ل٨ٟغ 

ت زانت في ال٣غهين  آلازغ، و٢ض ٖبر ًٖ هٟؿه في اػصهاع خغ٦ت جغظمت ٢ٍى

ين، و٢ض ؤصي هظا بلى اؾدُٗاب ال٨ٟغ الُىهاوي وجمشُله،  الشالض والغاب٘ الهجٍغ

، ٞال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٧ان مهُإ مً صازله لخ٣بل عوح 71زم ه٣ضه وؤلاياٞت بلُه

. الخٟلؿ٠ ومً زم ؤلابضإ الٟلؿٟي

ؤما الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ٞلم ٌؿخٟض مً ججغبت جغازه ولم ًبضٕ 

ٌ لل٨ٟغ الٟلؿٟي بذجت الضًً، وطل٪ مىظ  في خايغه، بل ما هى ٢ائم ٞع

ٌ مبضؤ الخىاع  خالت الخضهىع الؿُاس ي الظي ؤنابخاألمتؤلاؾالمُت، و ٞع

غ الٟهم ت مً الٟالؾٟت 72وجدٍغ ، وهظا ألامغ واضر زانت م٘ ما خضر إلاجمٖى

بي ابً عقض ؤخضهم . مً جى٨ُل، والظي ٧ان الُٟلؿٝى ال٣َغ

وه٨ظا ًخطر ؤن مك٩لت ؤلابضإ الٟلؿٟي لِؿذ مىٟهلت ًٖ 

مك٩لت ؤلابضإ الٗلمي، بط هجض هىا ؤًًا جىا٢ًا في الٟهم والاؾخٟاصة مً 

ٌ الخىاع  الترار وقغوَه التي ؤهخجذ هظا الىٕى مً ال٨ٟغ، وبظل٪ ٞع

والخٟاهم ؾىاء ُٞما حٗل٤ ب٣بى٫ آلازغ ؤو ختى ٢بى٫ ؤهماٍ ال٨ٟغ لبًٗها 

. البٌٗ والتي هي مً َبُٗت واخضة

بن خالت ؤلابضإ الٗلمي و الٟلؿٟي ؾٝى جازغ ٖلى خالت ؤلابضإ 

الش٣افي و زانت ُٞما ًخٗل٤ بمؿالت ؤلابضإ الٟني التي جخُلب صعاؾت مُىلت، 

وفي هٟـ الى٢ذ مغجبِ ٧لُا  (ألاها)طل٪ ؤن الًٟ له اعجباٍ مباقغ بالترار 

ٞالًٟ ؤلاؾالمي الظي ٧ان هخاط الخًاعة ؤلاؾالمُت في . 73(آلازغ)بالخايغ 

مغخلت جإل٣ها، والظي جم الخٗٝغ ٖلُه ٖلى ؤهه ًٞ بوؿاوي لم ٌٗض الىا٢٘ 

ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ٢اصعا ٖلى بخُائهإو ججاوػه ؤو ختى ٞهمه، و هظا ما ظٗل 

ٌ وال٣بى٫ لهظا الًٟ  هظا الىا٢٘ ٌِٗل خالت الاػصواظُت والخىا٢ٌ بين الٞغ

ؤلاؾالمي، وطل٪ ؤًًا بىٟـ الدجت الضًيُت، بط ًىظض بلى ًىمىا هظا جُاع صًني 
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ًاإلبضإ الٟني باٖخباعه مخجغص مً ألازال١، وبن هظا الخُاع ٢ض ع٦ؼ ٖلى  ًٞغ

بٌٗ الجىاهب الٟىُت، و وس ي الجىاهب ألازغي ال٨شيرة مً الًٟ، وبالخالي 

خاعب هظا الًٟ في مجمله، و٢ض جىاس ى ؤن الًٟ ؤلاؾالمي مً خُض ؤنله 

وماهُخه ًىُىي صائما ٖلى ش يء مً ألازال١ ومً ال٣ضاؾت هٟؿها، وهظا 

واضر بلى الُىم ٞماػالذ ؤلابضاٖاث الٟىُت و زانت ُٞما ًخٗل٤ بًٟ الٗماعة 

ًى٫ ا٦دكاٝ ؤؾغاعها مً ٢بل ٖلماء  والهىضؾت ؤلاؾالمُت جشير صهكت ٞو

الُىم، ٞلخض آلان لم ًهل الٗلماء ؾىاء ٧اهىا مؿلمين ؤو ٚير مؿلمين 

بت ، 74وبخ٣ىُاتهم بلى ا٦دكاٝ بٌٗ الخؿاباث الهىضؾُت في ًٞ الٗماعة ب٣َغ

وهظا بن ص٫ ٖلى ش يء بهما ًض٫ ٖلى ؤلابضإ الٟني الظي ٧ان ٢ائما في ٖهغ 

. الخإل٤ و اػصهاع الخًاعة ؤلاؾالمُت

ٞالىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ لم ًضع٥ الًٟ ؤلاؾالمي ولم ًبضٕ في 

خايغه ٞىابؾالمُا، طل٪ ألهه لم ٌٗٝغ ؤن مٗنى الًٟ الخ٣ُ٣ي هى طل٪ الًٟ 

الُٗٓم الظي ٩ًىن صائما هخاظا ألزال٢ُاث ؤلابضإ الٟني، ؤي هخاط لخالت مً 

، وبن 75ؤلازالم والخٟاوي، ؾىاء اعجبِ بال٣ُم ؤلاؾالمُت ؤو ال٣ُم ؤلاوؿاهُت

ٖضم بصعا٥ الىا٢٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ للًٟ ًجٗله مٛترب اججاه الترار الٟني 

ٛترب مً ظهت ؤزغي اججاه الًٟ ؤلاوؿاوي اإلاٗانغ  .ؤلاؾالمي مً ظهت، َو

 ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي ، قٗبت الٟلؿٟت ، ظامٗت مؿخٛاهم * 
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: قائمة املصادر

القرآن الكريم
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