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 مالمح التجاوز العقدي يف مشروع حسً حيفي

 بقلم
 

 أ.د/ مرزوق العمري      شة حورة     ــعائ   
   1باتية  – احلاج خلضرجامعة  

          merlamri@yahoo.fr      aichahora69@gmail.com  

 

 املقدمة:

ٕمٚمامٟمٞملم  احلداصمٞملم اًمٕمرب، إن شمٜمقع اخلٚمٗمٞمات اًمٗمٚمًٗمٞمة اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝما ُمٕمٔمؿ اًم       

ىمد ومرض االظمتالف ذم اًمرؤية، واعمٜمٝمج وحتديد اعمنموع، ذًمؽ ُما يمان اًمداومع 

اًم٘ماقمدي اعم١مؾمس عمخٓمط ُمنموع ) اًمؽماث واًمتجديد(، سماقمتٌاره اآلظمر اعمٖماير، 

واعمقىمػ اًمٜم٘مدي اًم٘مائؿ قمغم دماوز يمؾ شمٗمٙمػم أؾمٓمقري، اعمٜمٓمٚمؼ أؾماؾما ُمـ اًمتًٚمٞمؿ 

رؾمخ ذم اًمٕم٘مقل واألومئدة ُمـ ىمٜماقمات، ظماصة وأن اًمثقرة اؾمتٝمدومت اًمٓمٌٞمٕمل ًمٙمؾ ُما 

اًمثقاسمت اًمتل أصٌحت ذم قمٍم اًمٕم٘مؾ ُمـ اعمٞمتاومٞمزي٘ما اًمالُمٗمٙمر ومٞمٝما أو اًمالُمٕم٘مقل، 

وسماًمتازم شمٗمٙمٞمٙمٝما ودماوزها ) اًمتخٚمٞمة(، وسمٜماء اًمٌديؾ احادي اعمحًقس واعمٕم٘مقل 

 )اًمتحٚمٞمة(.

ٞمٚمٞمة اًمٕمٛمٞم٘مة ًمٙمتاسمات طمًـ طمٜمٗمل وُمْمٛمقن شمٙمٛمـ ذم اًمدراؾمة اًمتحٚمأمهٞمة اعمقوقع: 

ُمنموقمف، ًمٙمقٟمف ُم٘مدُمة أؾماؾمٞمة ًمتّمقر اعمنموع احلداصمل األوؾمع ذم ُمراضمٕمة اًمؽماث 

 واىمؽماح ُمٜمٝمج ُمٌتٙمر ًمتجديده.

 : وُمـ هذا اعمدظمؾ شمتٌٚمقر ًمديٜما إؿمٙماًمٞمة حمقرية، طمٞمث:اإلؿمٙماًمٞمة

ٛمدها وٛمٜمٞما ذم ـ إمم أي ُمدى متثؾ طمًـ طمٜمٗمل اًمٜمٔمريات واعمٜماهج اًمٖمرسمٞمة، واقمت

 ُمنموقمف؟
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ـ يمٞمػ ىمقًمب ُمّمٓمٚمحٝما وُمٜمٝمجٝما وسمٜمٞمتٝما االضمتامقمٞمة، ًمتتألم ُمع شمٙمريًف ًمٗمٙمرة 

 اًمتجاوز؟

 يمٞمػ يتؿ شمٗمٙمٞمؽ اًمتجاوز اًمٕم٘مدي ذم وقء أـمروطمتف "األصاًمة واعمٕماسة"؟ -

احل٘مٞم٘مة أن ُمنموع )اًمؽماث واًمتجديد( ىمد أطمدث ومقى ومٙمرية  اًمدراؾمات اًمًاسم٘مة:

دراؾمة ختص احلداصمة شمذيمر إال وىمد يمان حلًـ طمٜمٗمل ٟمّمٞمب ُمٜمٝما، قمارُمة، ومال شمٙماد 

 أهمٚمٌٝما ُم٘ماالت ُمٜمِمقرة ذم ُمقاىمع اإلٟمؽمٟمت، ُمـ هذه اًمدراؾمات ٟمذيمر:

 ُمراضمٕمة ٟم٘مدية ذم ومٙمر طمًـ طمٜمٗمل، مجال ىماؾمؿ. -

 اًمّمٚمة سملم اًمقطمل واًمقاىمع ذم ومٙمر طمًـ طمٜمٗمل )حماوًمة ًمٚمتٗمٝمؿ(، د. سمالل ُم٘مٜمٕمل. -

 ومٙمر طمًـ طمٜمٗمل، هاين اًمًٌاقمل.اًمؽماث واًمتجديد ذم  -

 ، يمريٛمة يمرسمٞمة.إؿمٙماًمٞمة اًمتجديد ذم ومٙمر طمًـ طمٜمٗمل -

       ُمنموع اًمؽماث واًمتجديد قمٜمد طمًـ طمٜمٗمل)خمٓمٓمف وؾمامشمف(، سمقسمٙمر ضمٞمالزم. -

 )دون ذيمر اًمٙماشمب(، جمٚمة رؤية شمريمٞمة.اًمؽماث واًمتجديد: ُمقىمٗمٜما ُمـ اًمؽماث اًم٘مديؿ -

 ة ٟم٘مدية، ُمّمٓمٗمك اًمٜمِمار.ومٚمًٗمة طمًـ طمٜمٗمل، ُم٘مارسمة حتٚمٞمٚمٞم -

شمٕمتؼم هذه اًمدراؾمات اعمٕماجلة عمنموع اعمٗمٙمر طمًـ طمٜمٗمل، سمٕمض ُمـ اًمتحٚمٞمالت 

واعمٜماىمِمات اًمثرية، اًمتل ُمس ومٞمٝما أصحاهبا خمتٚمػ زوايا اًمرؤية اخلاصة سماعمٗمٙمر، سملم 

ُما سمٛمقوقع  ُمٗمّٕمؾ وٟماؿمد سمٜمٔمرشمف، وآظمر ٟماىمد وُمتحٗمظ ُمـ ـمرطمف وُمٜمٝمجف، واًمتزا

ا شمٕمٚمؼ سمٛمحقر أصقل اًمديـ يمٛم٘مارسمة ٟم٘مدية،  إلسمراز سم١مر اًمتجاوز دراؾمتل ىمد وفمٗمت ُم

اًمٕم٘مدي ذم ُمنموقمف، ُمع سمٞمان سمٕمض ُمـ اًمتٜماىمْمات اًمٙماُمٜمة ذم أرضماء ُمنموع اًمؽماث 

 واًمتجديد.

 : يمٙمؾ سمحث قمٚمٛمل، سمٜمٞمت ُمداظمٚمتل قمغم اعمٜمٝمجٞمة اًمتاًمٞمة:ُمٜمٝمجٞمة اعمٕماجلة واًمت٘مًٞمؿدـ 

  ُم٘مدُمة:

 ًمدراؾمة: شمقوٞمح ُمٗماشمٞمح ا اعمٌحث األول:
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 : ُمنموع طمًـ طمٜمٗمل.2ُمٓمٚمب      ُمالُمح اًمتجاوز اًمٕم٘مدي :1ُمٓمٚمب     

 دماوز اعمّمٓمٚمحات واعمٗماهٞمؿ اًمٕم٘مدية: اعمٌحث اًمثاين:

 : دماوز اعمٗماهٞمؿ اًمٕم٘مدية.2ُمٓمٚمب      دماوز اعمّمٓمٚمحات اًمٕم٘مدية.:1ُمٓمٚمب     

 شمٗمٙمٞمؽ اًمتجاوز اًمٕم٘مدي  اعمٌحث اًمثاًمث:

 : سمٜماء اًمٌديؾ اعمرضمٕمل.2ُمٓمٚمب      ًمٕم٘مدي.شمٗمٙمٞمؽ اًمتجاوز ا :1ُمٓمٚمب     

 امتة.اخل

 املبخح األول: توضيح مفاتيح الدراسة.

 : مالمح التجاوز العقدياألولاملطلب 

 : ُمالُمح اًمتجاوز. األولٗمرع اًم

 (1)اعمالُمح: ُما سمدا ُمـ حماؾمـ اًمقضمف أو ُمًاويف.    واعمالُمح: اعمِماسمفًمٖمة        

 ُمات وأوصاف، فمٝمرت ُمالُمح اًمٖمْمب قمغم وضمٝمف.وُما ئمٝمر ُمـ قمال اصٓمالطما:      

اًمتجاوز: دماوز اعمقوع: دماوزه.  دماوز اًم٘ماٟمقن: ظماًمٗمف، ظمرج قمٚمٞمف ومل يت٘مٞمد سمف.       

 (2)دماوز احلدود: ظمرج قمغم األقمراف واًمت٘ماًمٞمد. 

 : اًمٕم٘مدي )ُمـ اًمٕم٘مٞمدة(:اًمثاينٗمرع اًم

احلٙمؿ( اًمذي ال ي٘مٌؾ اًمِمؽ اًمٕم٘مد: اًمٕمٝمد، واًمٕم٘مد ٟم٘مٞمض احلؾ.  واًمٕم٘مٞمدة: )ذم ًمٖمة:   

ومٞمف ًمدى ُمٕمت٘مديف.  واًمٕم٘مٞمدة:) ذم اًمديـ( ُما ي٘مّمد سمف االقمت٘ماد، يمٕم٘مٞمدة وضمقد اهلل، 

 .3وهل راؾمخة ال حيٞمد قمٜمٝما، مجٕمٝما قم٘مائد

                                                 
 ـ ُمٕمجؿ اعمٕماين اجلاُمع. 1

 ـ ٟمٗمس اعمّمدر. 2

 3جمٛمع اعمٕماين اجلاُمع
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هق اإليامن واًمٞم٘ملم واجلزم وهق اقمت٘ماد ضمازم ُمٓماسمؼ ًمٚمقاىمع ال ي٘مٌؾ اًمِمؽ  اصٓمالطما:

 1درضمة اًمٞم٘ملم اجلازم ال يًٛمك قم٘مٞمدة. أو اًمٔمـ، وماًمٕمٚمؿ اًمذي مل يّمؾ سماًمٌمء إمم

واًمٕم٘مٞمدة ذم اإلؾمالم هل يمؾ ال يتجزأ ويمؾ ُمـ يمٗمر سمقاطمدة ُمٜمٝما أو سمجزئٞمة ُمٜمٝما مما 

 صمٌت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو ذم اًمًٜمة اًمٜمٌقية ال ي٘مٌؾ إيامٟمف سماألريمان األظمرى.

 : مشروع حسً حيفيالجاىياملطلب 

 : ُمنموع .األولومرع 

وُمِماريع. ُمٗمٕمقل ُمـ ذع قمٛمؾ ُمنموع: قمٛمؾ ُمًّقغ، أي  مجع: ُمنموقمات ًمٖمة:    

ُما ؾمقهمف اًمنمع طمّي ُمنموقما ضمديدا، ُما حيي ذم جمال ُمـ اعمجاالت وي٘مدم ذم 

 صقرة ُما أو ظمٓمة ًمٞمدرس وي٘مرر ذم أومؼ شمٜمٗمٞمذه.

اعمنموع ؾمٞمٙمقًمقضمٞما وشمرسمقيا، هق اًمذي يتٌٜماه اًمٗمرد ويت٘مٌٚمف ٟمٗمًٞما  اصٓمالطما:   

 ُمًت٘مٌكم أوؾمع )ُمنموع طمٞماة(.وضمداٟمٞما ويرسمٓمف سمٛمٜمٔمقر 

 : طمًـ طمٜمٗمل.اًمثايناًمٗمرع 

يٌٚمغ  اآلنوهق 1935ومؼماير قمام  23ضماء ُمٞمالد اعمٗمٙمر اعمٍمي طمًـ طمٜمٗمل سمتاريخ     

وشمٞمار قمٚمؿ  اإلؾمالُمليمؾ ُمـ شمٞمار اًمٞمًار  إممقمام، يٜمتٛمل  82ُمـ اًمٕمٛمر 

 أؾماشمذة أهؿومٝمق واطمد ُمـ  ذم اجلاُمٕمةيٕمٛمؾ اًمديمتقر طمًـ طمٜمٗمل  اآلن االؾمتٖمراب،

 .اجلاُمٕمة

دأ طمًـ طمٜمٗمل سماالًمتحاق سمٛمٝمٜمة اًمتدريس ذم سم ٚمٛمٞمة:ُمًػمة اًمديمتقر طمًـ طمٜمٗمل اًمٕم     

اًمٕمديد ُمـ اجلاُمٕمات طمتك شمقمم وفمٞمٗمة رئٞمس ىمًؿ اًمٗمٚمًٗمة ذم ضماُمٕمة اًم٘ماهرة ، اصمٜماء 

                                                 
(، 2005، 10( )ط17حمٛمد قمقض اهلزايٛمة، حمٛمد أمحد اخلٓمٞمب، دراؾمات ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞمة، )ص 1

 ٞمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، األردن.األيماديٛم
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ية اًمت٠مخٞمػ واًمٙمتاسمة وم٘مام سمٙمتاسمة  ممارؾمتف ُمٝمٜمة اًمتدريس سماجلاُمٕمة يمان ي٘مقم سمٛمامرؾمة هقا

 ُمـ اعم١مًمٗمات ذم جمال ومٙمر احلْمارة اًمٕمرسمٞمة اإلؾمالُمٞمة، ىمرر اًمديمتقر طمًـ اًمٙمثػم

وسماًمٗمٕمؾ طمّمؾ قمغم درضمة  هطمٜمٗمل ان يًتٙمٛمؾ شمٕمٚمٞمٛمف وي٘مقم سمتحْمػم رؾماًمة اًمديمتقرا

اًمديمتقراه ذم ىمًؿ اًمٗمٚمًٗمة ُمـ ضماُمٕمة اًمًقرسمقن أُما قمـ رؾماًمة اًمديمتقراه ومٙماٟمت 

 10رب ُمـ اي٘م ه اًمرؾماًمة ُمااؾمتٖمرق ذم حتْمػم هذ ”شم٠مويؾ اًمٔماهريات“سمٕمٜمقان 

ُمٞمالديا شمقمم ُمٜمّمب ُمًتِمار  1987ُمٞمالديا وطمتك قمام 1985سمداية ُمـ قمام  ؾمٜمقات،

قمٚمٛمل ذم ضماُمٕمة األُمؿ اعمتحدة سمٓمقيمٞمق، ُمـ سملم اعمٜماصب اًمتل شمتقهلا ايْما ُمٜمّمب 

 .ٟمائب رئٞمس اجلٛمٕمٞمة اًمٗمٚمًٗمٞمة اًمٕمرسمٞمة، واًمًٙمرشمػم اًمٕمام ًمٚمجٛمٕمٞمة

سماًمٜمًٌة الهؿ اًمقفمائػ اًمتل شمقهلا اًمديمتقر طمًـ  :طمٜمٗمل اًمقفمائػ اًمتل شمقهلا طمًـ    

ُمٞمالديا شمقمم وفمٞمٗمة  1973ُمٞمالديا وطمتك قمام  1967سمداية ُمـ قمام  ”طمٜمٗمل ومٝمل 

أؾمتاذ  ُمٞمالديا اصٌح  1973ُمدرس ومٚمًٗمة ذم ضماُمٕمة اًم٘ماهرة سمٙمٚمٞمة اآلداب، ذم قمام 

ُمٞمالديا واظمذ  1980ُمًاقمد ومٚمًٗمة سمٙمٚمٞمة اآلداب ذم ٟمٗمس اجلاُمٕمة وفمؾ هبا طمتك قمام 

 1981يتدرج ذم اعمٜماصب طمتك اصٌح أؾمتاذ اًمٗمٚمًٗمة سمٙمٚمٞمة اآلداب سمداية ُمـ قمام 

ُمٞمالديا ، شمقمم ايْما وفمٞمٗمة أؾمتاذ اًمٗمٚمًٗمة سمٙمٚمٞمة اآلداب سمٗماس 1995وطمتك قمام 

امم درضمة رئٞمس ىمًؿ اًمٗمٚمًٗمة و أؾمتاذ ُمتٗمرغ يمٚمٞمة اآلداب وهل  أجْماسماعمٖمرب ، وصؾ 

 . وفمٞمٗمتف امم االن

اًمؽماث واًمتجديد،ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة ، )برز واهؿ اقمامًمف أف و ُم١مًمٗماشمف:قمامًمأهؿ أ   

ُمـ اًمٜم٘مؾ إمم اإلسمداع ، ُمقؾمققمة احلْمارة اًمٕمرسمٞمة اإلؾمالُمٞمة ، ُم٘مدُمة  طمقار األضمٞمال ،

ذم قمٚمؿ االؾمتٖمراب ، ومٞمِمتف ومٞمٚمًقف اعم٘ماوُمة ، ذم ومٙمرٟما اعمٕماس ، ذم اًمٗمٙمر اًمٖمريب 

ر اعمنمق واعم  (1)(ٖمرب اعمٕماس ، طمقا

                                                 
 .2018/ؾمٌتٛمؼم /https://www.almrsal.com/post/45645913:30 13ـ  1
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 املبخح الجاىي : جتاوز املصطلخات و املفاهيه العقدية

 املطلب األول: جتاوز املصطلخات العقدية

ًمف اًمٖمرب ذم  ٌفًم٘مد ؿمٝمدت ؾماطمتٜما اًمٗمٙمرية اًمراهٜمة طمرسما ذم اعمّمٓمٚمح، ذًمؽ اًمذي شمٜم     

وىمت ُمٌٙمر دأبا قمغم شمٖمٞمػم وحتريػ ُمّمٓمٚمحات، وًمٞمدة سمٞمئتٜما اًمٗمٙمرية اًمداظمٚمٞمة، طمٞمث 

عمّمٓمٚمحات سمديٚمة ُمـ أصقل همريٌة قمـ صم٘ماومتٜما، شمًٕمك إمم  تًارقمةن اهلجقم سمقشمػمة ُميما

عمٜمٝمج واًمٖماية، طمًب ُما يٜماؾمب ومٚمًٗمتٝمؿ اًمدظمٞمٚمة ًمتٚم٘مل سمريماُمٝما اشمٙمريس اعمقوقع و

قمٚمٞمٜما، وُما ٟمٙماد ٟمتٌلم محقًمتٝما اًمٗمٙمرية طمتك ٟمجدها ىمد هت ذم ُمٕمت٘مداشمٜما وُمّمػمٟما 

 اًمث٘ماذم هيان اًمٜمار ذم اهلِمٞمؿ.

هٜماك ذم ومرٟمًا ُمـ ي٘مقل سم٠من احلروب اًم٘مادُمة )ي٘مقل اًمديمتقر اعمٝمدي اعمٜمجرة:       

ؿ واًمٚمٖمة وحتدياهتا هل سمٙمؾ شم٠ميمٞمد ٞمؾمتٙمقن ُمـ ـمٌٞمٕمة ؾمٞمٛمٞمائٞمة، إن ومرض اعمٗماه

اًمقؾمٞمٚمة األيمثر ومٕماًمٞمة ًمًٌط اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمامل ًمذا جيب شمّمقر آخٞمات ًمٚمدوماع اًمذايت 

 .1(ًٞمٛمٞمائٞمةحلامية اًمٜمٗمس ُمـ هذه احلٛمالت اًم

و ممـ قمٛمؾ ضماهدا قمغم شمٗمٕمٞمؾ هذه اًمرؤية اعمٗمٙمر طمًـ طمٜمٗمل طمٞمث يمان ضمقهر       

 ،ؾمٞمتٝما و ال وزهنا اعمرضمٕملدىمسمٖمض اًمٜمٔمرقمـ ُمنموقمف ختٓمل اعمّمٓمٚمحات األصٚمٞمة 

ظماصة قمغم  صٓمالطملاًمتٗمٙمٞمٙمٞمة عمامرؾمة اًمتجاوز اإل جهاٗما ًمٚمٛمٜمفمُمت٠مثرا و ُمق

صمٜما اًم٘مديؿ ُمازاًمت إ)اعمّمٓمٚمح اًمٕم٘مدي، طمٞمث ي٘مقل ذم ذًمؽ  ن اًمٕمٚمقم األؾماؾمٞمة ذم شمرا

و اًمتل  واعمّمٓمٚمحات اًمت٘مٚمٞمدية اًمتل ٟمِم٠مت هبا هذه اًمٕمٚمقم شمٕمؼم قمـ ٟمٗمًٝما سماألًمٗماظ

 واًمتل متٜمع أجْما إقمادة ومٝمٛمٝما، شم٘ميض ذم اًمقىمت ٟمٗمًف قمغم ُمْمٛمقهنا و دالًمتٝما

ُمثؾ : اهلل ًمٞمًٞمٓمر قمغم هذه اًمٚمٖمة اًم٘مديٛمة األًمٗماظ و اعمّمٓمٚمحات اًمديٜمٞمة )وشمٓمقيرها، 

                                                 
، ُمٜمِمقرات اًمزُمـ، ُمٓمٌٕمة اًمٜمجاح 2000ؾمٌتٛمؼم  18اعمٝمدي اعمٜمجرة، قمقعمة اًمٕمقًمة، يمتاب احلٌٞمب رىمؿ  1

 اجلديدة اًمٌٞمْماء.
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هذه اًمٚمٖمة مل شمٕمد ىمادرة قمغم اًمتٕمٌػم قمـ ُمْماُمٞمٜمٝما ... 1(اًمرؾمقل ، اًمديـ ، اًمٜمار ، اًمثقاب

، ٟمٔمرا ًمٓمقل ُمّماطمٌتٝما ًمٚمٛمٕماين اًمت٘مٚمٞمدية اًمِمائٕمة اًمتل اعمتجددة ـمٌ٘ما عمتٓمٚمٌات اًمٕمٍم

شمريد اًمتخٚمص ُمٜمٝما ، و ُمٝمام أقمٓمٞمٜماها ُمٕماين ضمديدة وم٢مهنا ًمـ شم١مدي همروٝما ًمًٞمادة 

اجلديد،و ُمـ صمؿ أصٌحت اًمٚمٖمة قماضمزة االصٓمالطمل اًمٕمرذم اًمِمائع قمغم اعمٕمٜمك اعمٕمٜمك 

 .2(قمـ األداء سمٛمٝمٛمتٝما ذم اًمتٕمٌػم

 }اهلل{ ة ًمٗمظ اجلالًم: األولاًمٗمرع 

ة واًمٙمائـ اعمِمخص، اعمِمخّمقمديدة يماًمذات  وىمد ضمٕمؾ هلا طمًـ طمٜمٗمل ُمرادومات    

اًمٕم٘مؾ احادي  ٞمًتًٞمٖمفضمؾ ًم، حماوًمة ُمٜمف إوٗماء احادية قمغم اهلل قمز وواًمققمل اخلاًمص

اًمذي ال ي١مُمـ إال سماعمحًقس، وي٘مقل ذم ذًمؽ ُمتحدصما قمـ ُمادية اًمقطمل: )ومٝمق 

 .3ُمقوقع ُمادي وًمٞمس صٗمة ُمٓمٚم٘مة ًمذات ُمِمخّمة(

 : اًمذات اعمِمخّمة أو اًمٙمائـ اعمِمخص-1

هق ذاشمٜما اهلل  ْمٗماة قمغم اًمذات اإلهلٞمة ىمائال: )ومذاتحا اًمِمخّمٜمة اعمويْمٞمػ ُمق     

، ويقاصؾ 4أُمام األقملم(صمٚمة احلد األىمَم، و ُمثٚمٜما سمٕمد أن ؿمخّمٜماها ُماُمدومققما إمم 

وصػ اًمذات اإلالهٞمة، )وماهلل ُمدطمض األباـمٞمؾ، ويماؿمػ احلؼ، وداومع اًمٌاـمؾ، و 

ُمٕمٓمل اًمٕمٚمؿ، وواهب اعمٕمرومة، واعمؼمهـ واعمًتدل واعمٜمػم ًمٚمٓمريؼ ..وًمٙمـ هذه 

ر سمحدؾمف، وًمٞمًت ومٕمال اعمٕمٓمٞمات اعمًٌ٘مة شمٜمٌع ُمـ ـمٌٞمٕمة اًمٕم٘مؾ، ويدريمٝما اًمِمٕمق

 ًمٙمائـ ظمارضمل ُمِمخص.. وال يٛمٙمـ اًمتًٚمٞمؿ سمِمٞمئ قمغم أنف طمؼ ُمامل يٕمرض قمغم 

                                                 
 http://www.ilmway.comاًمؽماث واًمتجديد ذم ومٙمر طمًـ، ُمّمٓمٗمك اًمًٌاقمل،   1 

 110ـ طمًـ طمٜمٗمل، اًمؽماث واًمتجديد، ص 2

(، دار اًمتٜمقير ًمٚمٓمٌاقمة 1988 1ُم٘مدُمات ٟمٔمرية(، )ط  1ج  86طمًـ طمٜمٗمل، ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة )ص 3

 ًمٌٜمان-واًمٜمنم، سمػموت

 (1، ج83، )صطمًـ طمٜمٗمل، ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة4
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 1اًمٕم٘مؾ ويثٌت ذم اًمقاىمع أنف يمذًمؽ(

 احلرية واًمٕم٘مؾ واًمٓمٌٞمٕمة:-2

صمؿ يذهب طمًـ طمٜمٗمل ُمذهٌا آظمر ُمٖمايرا متاُما ذم إـمالق ُمًٛمٞمات قمغم اهلل قمزو  

ة ًمألؾمامء ٞم اًمؽماث وقمغم اعمٕماين احل٘مٞم٘مقمغم ًمٖماوٌةضمؾ، يتجغم ومٞمٝما اٟمٕمٙماس اًمٜمٗمًٞمة ا

واًمّمٗمات اإلهلٞمة وي٘مقل ذم ذًمؽ :)وماهلل ُمـ أؾمامئف هق احلرية شمٕمٌػم قمـ طماضماشمٜما إمم 

اًمتاريخ و اعمًاواة و اًمٕمداًمة، ،اًمتحرر وهق اًمت٘مدم واًمٕم٘مؾ واًمٓمٌٞمٕمة واإلٟمًان واًمقطمدة

ام شمٙمِمػ قمـ اعمقىمػ ُمادام يمؾ ًمٗمظ يٕمؼمقمـ طماضمة دومٞمٜمة جلٞمٚمٜما، وماألؾمامء اًم٘مديٛمة اٟم

 2اًمديٜمل ًمٚمٕمامل أي اهمؽماب االٟمًان(

  اإلٟمًان اًمٙماُمؾ:-3

مل يٙمتٗمل طمًـ طمٜمٗمل سم٢مـمالىماشمف احادية قمغم اًمذات اإلهلٞمة سمؾ شمٕمدى إمم شمّمٞمػمه 

ُمٓمٚمؼ وضمرأة قمٛمٞم٘مة قمٜمدُما ي٘مقل: )إن قمٚمامء أصقل اًمديـ  تِمٌٞمفيماُمال سم اإٟمًاٟم

ذم احل٘مٞم٘مة يتحدصمقن قمـ األنًان يتحدصمقن قمـ اهلل ذاشمف وصٗماشمف وأومٕماًمف وم٢مهنؿ 

 3اًمٙماُمؾ، ومٙمؾ ُما وصٗمقه قمغم أنف اهلل إن هق إال إٟمًان ُمٙمؼم ذم أىمَم طمدوده(

وهل ُمـ اعمًٛمٞمات اًمتل اومردها طمًـ طمٜمٗمل هلل قمز وضمؾ إال   :اًمققمل اخلاًمص -4

ك اخلاًمؼ ُمع اعمخٚمقق ذم هذا اعمًٛمك )سمٕمد اإلٟمت٘مال ُمـ اًمٕمامل يمام  أنف ىمد ىمام سم٢مذا

ٔمرية اًمقضمقد وشمؿ ايمتِماف اًمٓمٌٞمٕمة واإلٟمًان يمٌٕمديـ رئٞمًٞملم ومٞمف يٌدأ قمروتف ٟم

ء يمان وقمل اًمٓمٌٞمٕمة أم وقمل اإلٟمًان أم  اًم١ًمال طمقل اًمذات أي اًمققمل اخلاًمص ؾمقا

 4وقمٞما ُمٗمارىما حا اٟمتٝمت ٟمٔمرية اًمقضمقد إمم إصمٌات اعمٗمارىمات(

                                                 
(1، ج8ٟمٗمس اعمّمدر، )ص 1 

(2، ج509ٟمٗمس اعمّمدر، )ص 2 

(122، اًمؽماث واًمتجديد، )صطمًـ طمٜمٗمل 3 

(2، ج226اعمّمدر اًمًاسمؼ، )ص 4 
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 اُمؾٙماًم تجًٞمدهٙمذا يماٟمت شمٕمٌػمات طمًـ طمٜمٗمل قمـ اؾمؿ اهلل األقمٔمؿ ممثال ًمٚم

هاًمة اًم٘مداؾمة وطمرُمة  خمؽمىما سمذًمؽ، ًمٚمتجاوز اًمٕم٘مدي ومٞمام خيص شمًٛمٞمات هلل قمز وضمؾ

 األًمقهٞمة.

 شمِمخٞمص اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: اًمثايناًمٗمرع 

دأ اًمٜمٌقة صماين أهؿ اعمٌادئ و األؾماؾمٞمات اًمٕم٘مدية اًمثالصمة سمٕمد األًمقهٞمة و ىمٌؾ ٌيٕمد ُم

ٌة يٛمٙمـ ًمٚمٜمٌل أن يٙمتًٌٝما سم٢مضمتٝماده اًمًٛمٕمٞمات، وماًمٜمٌقة سماًميورة ًمٞمًت طمادصمة ُمٙمتً

أو ذيمائف أو سمالهمتف، و إٟمام هل إظمتٞمار و اصٓمٗماء ُمـ اهلل شمٕمامم ألطمد ُمـ ظمٚم٘مف، إال أن 

ُمٙماٟمة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و ىمداؾمتف و طمرُمتف ىمد شمدٟمت قمٜمد طمًـ طمٜمٗمل رهمؿ 

، ذم  1قهزماقمتٌار ٟمٗمًف ال ُمـ اًمٖمالة و ال ُمـ اجلٗماة، ًمٙمـ االٟمٕمٙماس احاريمز ، اهل

اًمٜم٘مد ، ىمد ؿمجٕمت حتٚمٞمالشمف حل٘مائؼ اًمديـ، و ذًمؽ ُمـ ظمالل اإلرهاصات اًمٙمثػمة

)هٜماك ُمًار ـمٌٞمٕمل ذم اًمتِمخٞمص ُمـ  ،ي٘مقل:اجلريئ ذم ؿمخّمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ

اإلٟمًان اًمٕمادي إمم اًمِمخص اعم٘مدس ، ُمـ اًمرؾمقل إمم صاطمب اًمرؾماًمة ، وُمٌٚمٖمٝما إمم 

ة اًمتل يماٟمت شم٠ميمؾ اًم٘مديد. ي٠ميمؾ اًمٓمٕمام  اًمرؾمقل اإلهلل .. ُمـ اًمرؾمقل اًمٕمادي اسمـ اعمرأ

ويٛمٌم ذم األؾمقاق إمم اًمرؾمقل اًمذي يْمارع قمٞمًك ذم ُمٞمالده، وُمقؾمك ذم 

شمف(  2ُمٕمجزا

ِمخّمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ )ويمان اًمرؾمقل دائام ي٘مقل )اهلل يًت٠منػ وصٗمف ًمو    

دمٕمٚمف سماؾمتٛمرار '' رؾمقل اهلل''  ويٙمٗمل شمًٛمٞمتف اًمرؾمقل ألن ورؾمقًمف( ذم قمٓمػ واطمد

                                                 
اهلقهًمٞمة ٟمًٌة إمم هقهزم رائد ٟمٔمرية اًمٗمٞمقُمٞمٜمقًمقضمٞما )اًمٔماهرية( وهل ضمٝمد ُمقفمػ ًمقصػ اًمٔمقاهر يمام 1

 شمٌدى ًمٜما ُمـ ظمالل وقمٞمٜما هبا وسمذًمؽ يّمٌح اًمققمل وؾمٞمٚمة وهدوما ًمٚمٗمٞمقُمٞمٜمقًمقضمٞما

( قمٚمؿ اًمًػمة ُمـ اًمرؾمقل إمم اًمرؾماًمة، اهلٞمئة اعمٍمية اًمٕماُمة 3ج ، 579طمًـ طمٜمٗمل ُمـ اًمٜم٘مؾ إمم اًمٕم٘مؾ )ص 2

 ًمٚمٙمتاب اًم٘ماهرة
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يمام طمدث '' سمـ اهلل''ا ُم٘مروٟما سماًمت٠مخٞمف وهق مما يًاقمده قمغم اًمتِمخٞمص: وهق ظمٓمقة ٟمحق

 1ذم اعمًٞمحٞمة( 

إن هذا اًمقصػ اًمؽماضمٞمدي ًمٜمٌٞمٜما صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، جلريرة قمٔمٞمٛمة ذم طمؼ     

 اإلؾمالم، مما يٕماٟمٞمف طمًـ طمٜمٗمل ُمـ ُمراه٘مة ومٙمرية أومرزت ذم يمتاسماشمف روطما صارظمة

أخٞمس ذًمؽ متثٞمال شمٓمٌٞم٘مٞما ''. اإلؾمالم'' سم٢مقمادة اًمؼمجمة اًمت٠مصٞمٚمٞمة ًمديـ يماُمؾ أال وهق

، همريب قمـ جماًمٜما ٞمة االضمتامقمٞمةٌٜماًمٗمٙمر اًمٕمٚمامين، سمققمل ُمٜمٗمّمؾ متاُما قمـ اًم ألزالم

 اًمتداوزم.

 :: اًمًٛمٕمٞماتاًمثاًمثاًمٗمرع 

ل ي١مول إن اًم٘مّمقر ذم ومٝمؿ قمامل اًمٖمٞمب اقمتامدا قمغم اًمٕم٘مؾ، ضمٕمؾ اخلٓماب احلداصم

اًمٖمٞمب ويً٘مٓمف قمغم طمٞماة اإلٟمًان اعمٕماؿمة، وضماء وومؼ ُمٗمٝمقُمف )شمّمقرات خماًمٗمة 

. 2ٜمٙمرة حا أظمؼم سمف اًمقطمل اًم٘مرآين ُمـ أُمقر همٞمٌٞمة ال يًتٓمٞمع اًمٕم٘مؾ اًمقصقل إًمٞمٝما (ُمو

ومٙمان هلا ٟمّمٞمب ُمـ اإلزاطمة اًمتل اؾمتخدُمٝما طمًـ طمٜمٗمل سمحٞمث شم٘مقد إمم اًمتٕمٛمٞمؿ و 

اًمٗمقى اًمت٠مويٚمٞمة، و أؿمٙمٚمة اًمٕمالىمة سملم اًمٜمص و ًمٖمتف، اعمّمادرة، إقمتامدا ـمٌٕما قمغم 

إىمّماءا ًمٚمًٜمة ذم هذه اجلزئٞمة ومـ)أُمقر اعمٕماد يمجزء ُمـ اًمًٛمٕمٞمات ُمْمادة ألصقل 

اًمتقطمٞمد.. وُمٕمٔمؿ هذه اًمًٛمٕمٞمات آشمٞمة ُمـ اًمًٜمة واًمًٜمة ُمـ اًم٘مرآن مما يقطمل سم٠مهنا 

ٕمٜمك آظمر ال يٚمت٘مل وآل ُمّمٓمٚمح اًمٌٕمث ذم أدسمٞمات طمًـ طمٜمٗمل إمم ُم 3ومرقمٞمة ال أصٚمٞمة (

ُمع األصؾ ال أوم٘مٞما وال قمٛمقديا ومـ)ال يٙمقن اًمٌٕمث واىمٕمة ُمادية شمتحرك ومٞمٝما اجلٌال، 

 ومتقج ومٞمٝما اًمٌحار وخترج هلا األضمًاد سمؾ يٙمقن اًمٌٕمث هق سمٕمث احلزب، وسمٕمث األُمة، 

                                                 
 (599اعمّمدر اًمًاسمؼ )ص  1
2

م(، 2016، 1(، )ط 259حمٛمد ؾمامل اًمٜمٕمٞمٛمل اًم٘مراءة احلداصمٞمة ًمٚمٜمص اًم٘مرآين وأثرها ذم ىمْمايا اًمٕم٘مٞمدة )ص  

 ُمٍم اًمٕمرسمٞمة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًم٘ماهرة
3

 )اًمٜمٌقة اعمٕماد(( ُمّمدر ؾماسمؼ 4، ج 424 اًمثقرة )ص طمًـ طمٜمٗمل ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم 
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 1وسمٕمث اًمروح(

أُما قمـ اعمقت وقمذاب اًم٘مؼم ومٞمًتٛمر طمًـ طمٜمٗمل سم٠مؾمٚمقب ؾمٓمحل، ومْمٗماض، 

وأن اعمقت ُما هق 2 (سمة اعمقىمػ وهقل اًمقاىمع ىمائال )اًمٌٕمث اؾمتٛمرار احلٞماةُم٘مارٟمة سمّمٕمق

 3ةإال طماًمة قمارو

و أُما قمذاب اًم٘مؼم ومال وضمقد ًمف سمٕمد اعمقت، إٟمام هق ُمقضمقد ذم طمٞماشمٜما احلارضة 

ئحة اًمٕمٗمٜمة و ٔم)قمذاب اًم٘مؼم إذن شمّمقر ؿمٕمٌل ًمٚم ء اًمرايمد اًمًايمـ ، و اًمرا الم و اهلقا

ة، و يٕمؼم قمـ دمرسمة إٟمًاٟمٞمة ومٕمٚمٞمة ذم اًمِماهد يً٘مٓمٝما اًمقطمدة و اًمٕمزًمة و اًمقطمِم

و ٟمختؿ هذه اجلزئٞمة سمتٚمخٞمص قمام خيص اًمٖمٞمٌٞمات اًمتل ضمٕمٚمٝما  4اإلٟمًان قمغم اًمٖمائب (

ط و  طمًـ طمٜمٗمل ال شمٜمٗمؽ قمـ يمقهنا جمازيات حتتاج إمم شم٠مويؾ ) اعمٞمزان و اًمٍما

ٛمٕمٞمات ال شمِمػمإمم األقمراف و احلقض و ُمٜمٙمر  وٟمٙمػم و يمؾ ُما أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًم٘مدُماء اًمً

وُمِماهدة إال قمـ ـمريؼ شم٠مويؾ ُمٕماين األًمٗماظ واؾمتٕمارة األًمٗماظ احلًٞمة ًمٚمدالًمة  طمس

 5هبا قمغم ُمٕمان إٟمًاٟمٞمة (

 املطلب الجاىي: جتاوز املفاهيه العقدية

أيمثر ُما ريمز قمٚمٞمف طمًـ طمٜمٗمل ذم ُمنموقمف، هق إقمادة سمٜماء اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞمة يم٠مصقل     

وهل اعم٘مدُمة  ٟم٘مالب قمغم شمّمقراشمٜما اًمديٜمٞمة،اال ؾماؾمٝماصمقرة ومٙمرية، أ ٜمااًمديـ، ُمٕمٚم

ضمتامقمل اقشمٞمة ًمٕمٚمقم اًمديـ إمم ُمْمٛمقن الهاحلتٛمٞمة ًمثقرة واىمٕمٞمة، أي ىمٚمب اعمْماُملم اًم

صمقري، إال أن ُمٜمٓمٚم٘مات اعمخٓمط اًمثقري ظماصتف، ظماوع ًمٌٕمث ومتحٞمص وشمٙمريس 

                                                 
1

 (508اعمّمدر اًمًاسمؼ )ص  
2

 (508ٟمٗمس اعمّمدر )ص  

 (، ُمّمدر ؾماسمؼ121طمًـ طمٜمٗمل، اًمؽماث واًمتجديد )ص  1

  1، ج83ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة، ص 2

 1، ج84اعمّمدر ٟمٗمًف، ص 3
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زطمة اعمٕمت٘مد اًمتٗمٙمٞمؽ اعمٛمٜمٝمج ُمًٌ٘ما قمغم ُمٜمٓمٚم٘مات ومٚمًٗمٞمة شمٗمٙمٞمٙمٞمة همرسمٞمة، ألضمؾ زطم

 .ذم اعمًٚمامت اعمٖمروؾمة ذم األومئدة اإلؾمالُمل اًمراؾمخ ُمٜمذ ىمرون وحماوًمة اًمتِمٙمٞمؽ

 : حماوًمة زطمزطمة ُمٌدأ األًمقهٞمة األولاًمٗمرع 

روؾمٓمل، األثر ٘مٟمًالخ اًمٖمريب ُمـ اًمٗمٙمر اًمديٜمل اًمًم٘مد يمان ًمال أطمٙمام اًمذات: –أ 

ألًمقهٞمة عمجًدة ًمادية ااًمٌاًمغ ذم ومٙمر طمًـ طمٜمٗمل اًمٜماىمؾ و اًمٜماؾمخ ًمٚمٛمٌادئ اح

سم٢مرهاصات ومٚمًٗمٞمة دىمٞم٘مة سمدأت ُمٜمذ يمتاسماشمف األومم و هق شمٚمٛمٞمذ حتت وـم٠مة أؾماشمذشمف، 

رواد اًمٗمٚمًٗمة اًمٖمرسمٞمة، ُمًتٚمٝمام ومٙمرة طمريمة اإلصالح اًمديٜمل اًمتل أـمٚم٘مٝما ُمارشمـ ًمقصمر 

ذم شمْمادات ُمٓمٚم٘مة مل يًتٓمع سمٕمد  عمٜمٓمٚمؼاحتديد ذم أخامٟمٞما، إال أن طمًـ طمٜمٗمل ىمد أظمٓم٠م 

)وإذا  (متحٞمّمٝما ظماصة حماوًمتف ذم إًمٖماء ومٙمرة اهلل )قمز وضمؾال جلٛمع سمٞمٜمٝما و ذًمؽ ذم ا

ؽ يرضمع ذًميمان ُمـ ُمآؾمٞمٜما اعمٕماسة همٞماب اًمٌٕمد اًمتارخيل ُمـ وضمداٟمٜما اعمٕماس وم٢من 

صمٜما اًم٘مديؿ(  1إمم فمٝمقر )اهلل( يمٌٕمد رئٞمز إن مل يٙمـ اًمٌٕمد األوطمد يمام هق احلال ذم شمرا

إىمّماء اًمٖمٞمٌل  طمٜمٗمل، صار األؾمتاذ قم٘مؾٚمٌت قمغم إن اًمّمٞماهمة احادية اًمتل هم   

طمتك ُمع اًمٌاري شمٕمامم ) و  ًمتٙمٞمٞمٗمف واًمٓمرح اًمتجديدي اًمالحمًقس رضورة ذم ُمٜمٝمجف

اعمجتٛمٕمات اًمٜماُمٞمة إهمؽماب، سمٛمٕمٜمك اعمقىمػ  ذم اًمتٗمٙمػم ذم اهلل يمٛمقوقع ظماص

قع اًمٓمٌٞمٕمل ًمإلٟمًان هق اًمتٗمٙمػم ذم اعمجتٛمع و ذم اًمٕمامل، و يمؾ طمديث آظمر ذم ُمقو

يتجاوز اعمجتٛمع و اًمٕمامل يٙمقن شمٕمٛمٞمة شمدل قمغم ٟم٘مص ذم اًمققمل سماًمقاىمع... و احلديث 

تف ًمتّمٞمػم ومٙمرة إًمٖماء اهلل ُمـ اًمقاىمع  قمـ اهلل ٟم٘مص ذم اًمققمل سماًمقاىمع( هذا وسمٕمد ضمرأ

سما،  ) ًمٞمس  اهلل شمٕمامم س وٟمٗمل ًمّمٗماتااحلدود اعمحْمقرة ُمـ شمِمٌٞمف وىمٞمدماوزصقا

إال اًمتِمٌٞمف و اًم٘مٞماس، اًمتِمٌٞمف سمٜمٗمًف و  هلل''ذات ا''ديث قمـ ًمإلٟمًان إذن، إذا ُما أراد احل

اًم٘مٞماس قمغم اًمٕمامل، و إصمٌات أوصاف اإلٟمًان يمّمٗمات صمٌقشمٞمة هلل، و ٟمٗمل أوصاف 

                                                 
1  
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و سماًمتازم يٙمقن يمؾ طمديث قمـ اهلل هق ، اإلٟمًان اًمًٚمٌٞمة يمّمٗمات ؾمٚمقسمٞمة قمـ اهلل

ث أنف يتحدث قمـ هؿ اإلٟمًان أنف طمديث قمـ اهلل ذم طمٞميتقطمديث قمـ اإلٟمًان، و 

 2 ٟمٗمًف (

يٌاًمغ طمًـ طمٜمٗمل ذم اًمتجرد ُمـ اإليامن سماهلل شمٕمامم ووضمقده، سمٕمٌارات شمدقمق إمم 

 اًمتٛمٕمـ ذم قمٛمؼ اًمتٜماىمض ًمدى هذا اًمٗمٞمٚمًقف سمحٞمث ٟمٚمتٛمس ومٞمف ىمٛمة اإلضمتٝماد

إلظمتٞمار اعمّمٓمٚمحات اًمٜماىمدة ًمّمٛمٞمؿ اإليامن واإلقمت٘ماد )احلديث قمـ ذات اهلل إذن 

ًمًٚمقك اًمٗمردي اإلٟمًاين أوال واالضمتامقمل اًمتارخيل صماٟمٞما، ومتّمقر ظمٓم٠م آظمر ذم ٟمٔمرية ا

اهلل قمغم أنف ُمقضمقد يماُمؾ هق ذم احل٘مٞم٘مة شمٕمٌػم قمـ رهمٌة، وحت٘مٞمؼ عمٓمٚمب...، وًمٞمس 

 2طمٙمام قمغم وضمقد ذم اخلارج(

 أطمٙمام اًمّمٗمات: -ب

ٟمًتٛمر ُمع اًمتٜماىمْمات، طمٞمث يٗمّمؾ طمًـ طمٜمٗمل ذم صٗمات اًمذات اًمتل أخٖمك و 

ًمٞمًت إال شمٕمٌػم قمـ رهمٌة أو حت٘مٞمؼ عمٓمٚمب، أو حت٘مٞمؼ أهنا أوهلا قمغم و ،ضمقدها ُمًٌ٘ما

 هلدف، ومٙمٞمػ ًمف سم٢مصمٌات صٗماهتا؟.

سمٕمد اقمتٌاره ًمٚمذات سم٠مهنا اًمققمل اخلاًمص، جيٕمؾ صٗماهتا هل اًمققمل اعمتٕملم أو 

اًمِمخّمٞمة اإلٟمًاٟمٞمة اًمتل دمٚمت ومٞمٝما صٗمات اًمققمل اخلاًمص )سمٕمد اًمققمل اخلاًمص وهق 

اف ؾمت: اًمقضمقد، اًمٕمدم...، يٜمتنم هذا اًمققمل ظمارضمف اًمذات اًمتل شمتًؿ سم٠موص

ويتح٘مؼ درضمة أيمثر ويّمٌح اًمققمل اعمتٕملم أو اًمِمخّمٞمة اإلٟمًاٟمٞمة، ويتّمػ سمّمٗمات 

 3ؾمٌع: اًمٕمٚمؿ، اًم٘مدرة، احلٞماة، اًمًٛمع، اًمٌٍم، اًمٙمالم واإلرادة(

                                                 
( 1، ج 83ٟمٗمس اعمّمدر ) ص   2 

( 1، ج 83ٟمٗمس اعمّمدر ) ص   2 

(2، ج313ٗمس اعمّمدر )ص ٟم  3 
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 اًمّمٗمات سماًمزٟمدىمة و ٟماذماًمّمٗمات ي٘مقل )و إمم هذا احلد يتٝمؿ ٟمٗماة و دوماقما ُمٜمف قمغم 

ًمٙمٗمر يمتٝمٛمة ؾمٞماؾمة، يمام يتٝمؿ سماًمتٕمٓمٞمؾ يمتٝمٛمة ومٙمرية ُمع أن اًمٜمٗمل ًمٞمس شمٕمٓمٞمال سمؾ ا

دوماقما قمغم اًمتٜمزيف ؾمقاء يمان اًمتٕمٓمٞمؾ ذم اًمّمٗمات سماًمٜمٗمل أم اًمتٕمٓمٞمؾ ذم  ،إسمٕماد ًمٚمتِمٌٞمف

اًمٜمّمقص سماًمت٠مويؾ..و ال يرضمع ٟمٗمل اًمّمٗمات إمم أجة ُم١مصمرات ًمٗمٔمٞمة دظمٞمٚمة سمؾ خيْمع 

، إن اًمتْماد اًمذي 4اًمتقطمٞمد اًمٕم٘مكم ذم صقرة اًمتٜمزيف( ًميورة قمٛمٚمٞمة داظمٚمٞمة دوماقما قمـ

ئؿ اًمتل  أوىمٕمف طمًـ طمٜمٗمل ذم اًمّمٗمات سملم إصمٌات و ٟمٗمل و شمِمٌٞمف و شمٜمزيف ُمـ أيمؼم اجلرا

 ارشمٙمٌٝما ذم صمقرشمف.

 : اإلٟمٙمار احلٜمٗمل ًمٚمٜمٌقة اًمثايناًمٗمرع 

شمًٕمك احلداصمة قماُمة و ومٞمٚمًقومٜما سمّمٗمة ظماصة إمم إٟمٙمار اًمٜمٌقة اًم٘مائؿ قمغم ىمٓمع 

إلٟمًان، أي شمٚمؽ اًمٕمالىمة سملم اإلٟمًان و اًمًامء ) اهلل قمز و ضمؾ ( ًمٕمالىمة ) اًمٕمٛمقدية ( اًم

و حتقيؾ اعمٕمرومة إمم حمقر ) أوم٘مل ( ُمٜمٓمٚم٘ما ُمـ اإلٟمًان و إمم اإلٟمًان ًمٞم١ميمد أن ال 

ُمّمدر ظمارضمل ًمٚمٛمٕمرومة إال ُما يٕمرف اإلٟمًان وطمده وُمـ قماعمف اًمقاىمٕمل إذ)إن اًم٘مقل 

ٕمؾ ـمٌٞمٕمل قمغم اًم٘مقل سمقضمقهبا ومٙمالمها ـمروما ٟم٘مٞمض، إصمٌات و سماؾمتحاًمة اًمٜمٌقة هق رد وم

ومٌٞمٜمام ي٘مقم اًمقضمقب قمغم هدم اًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ واإلضمتامع  ٟمٗمل، و ضمقب و إؾمتحاًمة

قمغم شم٠ميمٞمد اًمٕم٘مؾ و اًمٕمٚمؿ، وقمغم اإلقمؽماف واًمًٞماؾمة واًم٘ماٟمقن، شم٘مقم اإلؾمتحاًمة 

 .1ة (اإلٟمًان اًمٜمٔمرية واًمٕمٚمٛمٞمة قمغم شم٠مؾمٞمس اًمٕمٚمقم االضمتامقمٞم راتسم٘مد

إن إظمْماع اًمٕم٘مائد واعمرضمٕمٞمات ًم٘مٞماس اًمٕم٘مؾ، اًمذي يٕمتؼموٟمف اعمّمدر اًمقطمٞمد 

ًمٚمٛمٕمرومة، و ال ُمٕمرومة همػم اًمتل يثٌتٝما اًمٕم٘مؾ طمٞمث )شم٘مقم اإلؾمتحاًمة اًمٕم٘مٚمٞمة قمغم ايمتٗماء 

اًمٕم٘مؾ دون ُما طماضمة إمم ُمّمدر آظمر ًمٚمٛمٕمرومة، وماعمٕمرومة ُمّمدرها واطمد و هق اًمٕم٘مؾ، 

                                                 
(1، ج324ٟمٗمس اعمّمدر )ص   4 

 (4، ج38ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة )ص  1
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طمًٜمف اًمٕم٘مؾ  وماماعمٕمارف و ُمـ صمؿ شمًتحٞمؾ اًمٜمٌقة ...  ومٗمل اًمٕم٘مؾ اًمٙمٗماية ًمٙمؾ أنقاع

 1يٗمٕمؾ و ُما ىمٌحف اًمٕم٘مؾ يؽمك... وماًمٕم٘مؾ و اًمٓمٌٞمٕمة مها أؾماس احلٙمؿ قمغم أؿمٞماء(

هذا اًمذي ال يًتٓمٞمع اخلٓماب احلداصمل دماوزه إٟمف اخلٓم٠م ذم اعمٜمٝمج سماقمتامده قمغم 

ػم ي٘مػ وراء أن يٙمقن هٜماك شمٗمًسمٛمٕمٜمك إٟمٙماراًمتٗمًػم احادي ًمٚمحقادث اًمٙمقٟمٞمة، 

 ىمقاٟملم اًمٓمٌٞمٕمة، وهذا إٟمٙمار ًم٘مدرة اإلرادة اإلهلٞمة ذم اًمتدظمؾ ذم اًمٙمقن 

 دماوز اًمٖمٞمٌٞمات  اًمثاًمث:ًمٗمرع ا

يؽمشمب رضورة قمـ إٟمٙمار اًمٜمٌقة وقمدم اإليامن سمٙمؾ ُما ضماء سمف اًمقطمل ُمـ إضماسمات 

هما قمـ اًمٞمقم اآلظمر، إٟمٙمار ًمٙمؾ ُمِماهد ذًمؽ اًمٞمقم وأطمداصمف، ويٕمٞمش اًمٗمٙمر احلداصمل ومرا 

ُمٕمرومٞما هبذا اخلّمقص ٟمٔمرا ًم٘مّمقر أدواشمف اعمتٕمٚم٘مة سماًمًٛمٕمٞمات، ويمذا قمدم اًمتٜماؾمب 

ٜمة( وسملم اعمٜمٝمج اًمٕم٘مكم احادي وم٠مصٌحت ؾمسملم آخٞمات وم٘مف اًمٖمٞمب وُمّمادره )ىمرآن و

د ذم هناية األُمر ُماهل إال شمٕمٌػم قمـ اًمٕمامل سماًمتٛمٜمل قمٜمدُما يٕمجز اإلٟمًان قمـ ٕما)أُمقر اعم

أطمًـ األطمقال ذم اد ٕماًمٕمدل ... أُمقر اعم ٛمف اًم٘ماٟمقن ويًقدهقمٞمِمف سماًمٗمٕمؾ ذم قمامل حيٙم

 2واحلرية ...(ٌز شمّمقير همٜمل ي٘مقم سمف اخلٞمال شمٕمقيْما قمـ طمرُمان ذم اخل

اًمٖماُمْمة إمم اًم٘مارئ، واإلؾمتحقاذ قمغم ٟمٗمًٞمتف سماًمٕم٘مالٟمٞمة ٝمؿ وطمتك يٌٚمٖمقا ُمٗماهٞمٛم

سمؾ صار اؾمٛمف   يٕمد همائٌا قمـ قمٞمقن اًمٜماس،ملشمّمقروا أن قمامل اًمٖمٞمب ) ،اًمالُمتٜماهٞمة

اعمًت٘مٌؾ وصار يقؾمع اًمٜماس أن يٕمرومقا ُمًت٘مٌٚمٝمؿ ؾمٚمٗما سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمٜمٓمؼ وقمٚمؿ 

                                                 
 ( 42ٟمٗمس اعمّمدر ) ص  2

 (4، ج  600ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة ) ص 1
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احلًاب، يمذًمؽ مل يٕمد قمٚمؿ اًمٖمٞمب ظمارضما قمـ ؾمٜمـ اًمٓمٌٞمٕمة، سمؾ صار ـمٌٞمٕمٞما، وصار 

 1ىماسمال ًمٚمتٗمًػم اًمٕمٚمٛمل(

وسماجلٛمٚمة وم٢من اًمٖمٞمٌٞمات اًمتل ذيمرها اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ال يٛمٙمـ اًمتح٘مؼ ُمٜمٝما، ويٛمٙمـ 

يٚمٝما إمم ُمٕمان قم٘مٚمٞمة ـمٌٞمٕمٞمة، ألهنا ًمٞمًت ال ُمادية وال حمًقؾمة شمٌٕما ًمٚمتّمقر احلداصمل شم٠مو

إال قمـ  ،ومــ )يمؾ ُما أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء اًم٘مدُماء اًمًٛمٕمٞمات ال شمِمػم إمم طمس وُمِماهدة

 2دالًمٞمة هبا قمغم ُمٕمان إٟمًاٟمٞمة(ًمٚمـمريؼ شم٠مويؾ ُمٕماين األًمٗماظ واؾمتٕمارة األًمٗماظ احلًٞمة 

طمٜمٗمل ىمد دمٜمد سمٙمؾ آخٞمات اًمٗمٚمًٗمات اًمقوٕمٞمة، و شمِمٌع ظمالصة اًم٘مقل أن طمًـ 

و ذًمؽ  قمغم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕمة واالظمالقاًمثقرة  ًمت٠مؾمٞمس ُمنموقمف و سمٙمؾ ىمقاقمدها

سماًمتخكم قمـ اًمٚمٖمة اعمٖمٚم٘مة و اًمدقمقة إمم ًمٖمة أيمثر قم٘مالٟمٞمة ومــ )اًمتخكم قمـ ًمٖمة اًمالهقت 

ٚمٖمة اعمٖمٚم٘مة اًمتل اخلاصة قمـ إهل، رؾمقل، صمقاب و قم٘ماب، ُمالك و ؿمٞمٓمان، و هل اًم

ُمازاًمت ظماوٕمة ًمٚمرُمز اًمديٜمل، و اؾمتٕمامل ًمٖمة أيمثر قم٘مالٟمٞمة و اٟمٗمتاطما و إٟمًاٟمٞمة... 

ومٜمحـ اآلن ىمد رضمٕمٜما ظمٓمقة إمم اًمقراء و أخٖمٞمٜما اًمتٓمقر، و آصمرٟما ًمٖمة اًمالهقت اعمٖمٚمؼ 

 3قمغم ًمٖمة اًمٗمٙمر اعمٗمتقح(

 اصرةمع أطروحة األصالة واملعاملبخح الجالح: تفكيك التجاوز العقدي 

 : تفكيك التجاوز العقدياألولمطلب 

، هذا ُما متثٚمف اًمٗمٞمٚمًقف اعمٍمي،  هٚمف سم٘مدؾمٞمة اعم٘مدس، اجومتاًمٜماس أقمداء ُما ضمٝمٚمقا

ددي ـ يدقمل اًمتجديد و حيًب ٟمٗمًف ُمـ جمعم وذًمٙمٚمٞمسإقمالن اًمٕمداء قمٚمٞمف، ًمف  أضماز 

 اإلؾمالم أن يثقر قمغم ُم٘مدؾماشمف؟

                                                 
 –م (، رياض اًمريس ًمٚمٙمتب و اًمٜمنم ًمٜمدن  1995،  3( ) ط  81اًمّمادق اًمٜمٞمٝمقم : االؾمالم ذم األُمر ) ص 1

 .ىمؼمص

 ( 121اث و اًمتجديد ، ) ص طمًـ طمٜمٗمل اًمؽم2

 ( 157ٟمٗمس اعمّمدر ) ص  3
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ٚمام أىمّمٞمت ؿمٙما إال و يمرؾمت طم٘ما، و هذه ح٘مف اًمتٗمٙمٞمؽ شمالزُمٞما، ومٙمٚمٟمٌدأ اًمتحٚمٞمؾ،و ي

اعمقروث إٟمٓمالىما، صمؿ اعم٘مدس ٟم٘مد هل هٜمدؾمة اًمٗمٞمٚمًقف اعمٍمي و ُمٜمٝمجف ذم 

وصقال، ُمتٌٕما ذم ذًمؽ ىماقمدة اًمتخٚمٞمة و اًمتحٚمٞمة، و هذا سماعمًح اًمِماُمؾ جلؾ يمتاسماشمف إن 

رؾمؿ خمٓمٓمف سمقوع أومٙمار رئٞمًٞمة و هل حماور اعمنموع أو ًمٜم٘مؾ  ٘مدمل ٟم٘مؾ يمٚمٝما، وم

ع اًمقاىمع ذم يمؾ ضمٌٝمة، وشمضم ٞمػ ُمٙمثػ ًممًمٞمات واعمٜماهج قفمٌٝمات اعمنموع، ًمٚمٍما

 .ضمٌٝمة اًمؽماث اًمٕمريب اإلؾمالُمل-أ  واًمٜمييات متثٚمت ذم:

 .ضمٌٝمة اًمؽماث اًمٖمريب-ب

 ضمٌٝمة اًمقاىمع سم٠مبٕمادها االضمتامقمٞمة واًمًٞماؾمٞمة واألظمالىمٞمة واًمث٘ماومٞمة واًمٗمٙمرية-ج

 واًمٗمٚمًٗمٞمة.

ع همػم ُمتٙمارم اًم٘مق  ذا سمٕمد شمٕمٞملم اجلٌٝمات؟اى وال اًمٕمداء. ُمإال أنف سا

إن ممارؾمة اإلٟمت٘مائٞمة، وـمٖمٞمان اًمتٚمٗمٞمؼ اًمٗمٙمري ُمـ اًمًامت اًمٌارزة ذم ُمدوٟمات طمًـ 

ت٠مؾمٞمس ًمٚمتٗمٙمٞمؽ ُمـ اًمٜم٘مؾ إمم اًمومٌٕمد  –ٟمحٍم اًمدراؾمة قمغم اجلاٟمب اًمٕم٘مدي  –طمٜمٗمل 

 إمم مخًة أضمزاء: ىمًؿ ؾمٚمًٚمتفاًمٕم٘مؾ: 

 ًم٘مرآن ُمـ احلاُمؾ إمم اعمحٛمقل. ظماص سمٕمٚمقم ا .1

 ُمـ ٟم٘مد اًمًٜمد إمم ٟم٘مد اعمتـ سمٕمٚمقم اًم٘مرآن .2

 ُمـ اًمرؾمقل إمم اًمرؾماًمة. ظماص سمٕمٚمقم اًمًػمة .3

 ُمـ اًمتٗمًػم اًمٙمقزم إمم اًمتٗمًػم اعمقوققمل. ظماص سمٕمٚمقم اًمتٗمًػم .4

 ُمـ اًمٕمٌادات إمم اعمٕماُمالت. ظماص سمٕمٚمقم اًم٘مرآن .5

أن طمًـ طمٜمٗمل قمٜمقٟمتف هلذه اًمًٚمًٚمة سمـــ : ُمـ اًمٜم٘مؾ إمم اًمٕم٘مؾ إن دل وم٢من يدل قمغم  إن

يدقمق دقمقة سحية إمم شمًٚمٞمؿ اًم٘مٞمادة ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمام يمان ًمٚمٜم٘مؾ ومٞمف ؾمٚمٓمة، هذا ُما يٕمٞمدٟما إمم 

اًمتقزيع اًمتٚمٗمٞم٘مل ًمٚمجٌٝمات وماحل٘مٞم٘مة أنف ال يّمارقمٝما أو يثقر قمٚمٞمٝما يمٚمٝما إٟمام ريمز قمغم 
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اًمؽماث اًمٖمريب ُمرضمٕمٞمة و ُمٜمٌٕما و ُمتٜمٗمًا، و أُما ضمٌٝمة اًمقاىمع ومٝمل ُمقوقع اًمدراؾمة و 

ع، و اختذ ُمـ اجلٌٝمة اًمثاًمثة و هل اًمؽماث اًمٕمريب إؿمٙم اًمٞمة اًمتٖمٞمػم، و سم١مرة اًمٍما

اإلؾمالُمل، اًمٓمرف اعم٘ماسمؾ ذم ؾماطمة اعمٕمريمة اًمذي أقمد ًمف طمًـ طمٜمٗمل يمؾ ُما وومرشمف ًمف 

 اًمث٘ماومة األم )ظمٚمٞمط اًمٗمٚمًٗمات اًمٖمرسمٞمة(

ىمد رؾمؿ طمًـ طمٜمٗمل خمٓمٓمف اًمتجديدي واوٕما األهداف ىمٌؾ اعم٘مدُمات و اعمتٛمثٚمة 

و ىمد اٟمتٝمج ُمًارا شمّماقمديا سمدءا سمٌاىمل اًمٕمٚمقم  ،ىمٛمة اهلرم ) اًمٕم٘مٞمدة (إؾم٘ماط  ٌٕما ذمـم

ٞمؾ احادي صشمريمٞمزا قمغم اًمت٠م ،شمْمخٞمام ًمألنا اجلريئةواًمنمقمٞمة و شمّمٕمٞمدا ذم اًمتٗمٙمٞمؽ 

قُمٞمٜمقًمقضمٞمة ًمٚمٓمرح اجلديد، ُمدقمام ألصقل أرسمٕمة يٕمدها طمًـ ٜمٞمػ اآلًمٞمة اًمٗمٞمفمًمتق

ب شمٗمٕمٞمٚمٝما ذم دراؾمة أي ُمقوقع ومٙمري ُمٝمام يماٟمت طمٜمٗمل ُمـ احلتٛمٞمة اعمٕمرومٞمة اًمتل جي

 وهل: ـمٌٞمٕمة

 يمًٞمة راحادية احا(marxismematerialisme)1 

  )اإليتٞم٘مااًمًٌٞمٜمقزية )ؿمٛمقل األًمقهٞمة(Spinosic Ethical  2 

 ٞمقرسماظملاإلهمؽماب اًمديٜمل اًمٗم  (Religions Alienation thefubakhi )3 

 شمٞمةاهلقهًمٞمة  4( Theoretical phenomenon)  اًمْماهرا

                                                 
احاريمًٞمة : اًمديـ أومٞمقن اًمِمٕمقب ، ال إًمة و احلٞماة ُمادة ، اًمديـ هق اًمققمل اًمزائػ اًمذي أوىمع اًمٜماس ذم 1

 اإلهمؽماب و اًمٌ٘ماء ذم ووع ُم٘مٚمقب.

قمٜمد ؾمٌٞمٜمقزا شمٕمٜمل أن اهلل االٟمثٞم٘ما : هل اًمٜم٘مٞمض اًمٗمٚمًٗمل اعمٌاذ ًمٚمديـ و ألظمالق اًمديـ ، و ؿمٛمقل األًمقهٞمة 2

 و اًمٕمامل واطمد.

اإلهمؽماب اًمديٜمل اًمٗمٞمقرسماظمل : هاضمؿ ومٞمقرسماخ األؾمس اعمٗماهٞمٛمٞمةًمٚمالهقت و أراد شم٘مقيض اًمديـ سمقاؾمٓمة 3

إؾمتحداث ديـ ضمديد ًمإلٟمًاٟمٞمة قمـ ـمريؼ إقمادة شمقضمٞمف اهلٛمقم اًمٌنمية ُمـ قمٛمقدية إمم أوم٘مٞمة و ذًمؽ سمتدُمػم 

 جٞمع اًمٙمراهٞمة اًمِمديدة ادماه اهلل.مجٞمع اإلًمتزاُمات اًمديٜمٞمة و شمِم

شمٞمةاهلقهًمٞمة : هل اًمٕمٚمؿ اًمذي يدرس ظمؼمة األؿمٞماء سمخٓمقات صمالث : شمٕمٚمٞمؼ احلٙمؿ ، اًمٌٜماء و 4 اًمٔماهرا

 اإليْماح .
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 اًمٗمٚمًٗمة اًمروطمٞمة اعمٓمٚم٘مة هلجٞمؾ: 

(The absolute spiritual philosophy of heagel)1 

: اعمٌٜمل قمغم اًمرؤية احادية ًمألؿمٞماء اًمتل شم١مُمـ إال ٟم٘مد اًمتقفمٞمػ احاريمز -1

ٗمف طمًـ طمٜمٗمل إلًمٖماء يمؾ ُما يٖمٞمب قمـ احلس و اعمٚمٛمقس، فمسماعمحًقس و ىمد و

اًمٜم٘مد أيمثر قمٜمدُما يٙمقن اعمٜم٘مقدهق ُمًٚمؿ قمريب وًمد وشمرقمع ذم سمٞمئة إؾمالُمٞمة،  يٚمٞمؼو

دارس ًمٚمث٘ماومة اإلؾمالُمٞمة و هق يدقمل اإلؾمالم سمؾ و االيامن وم٠مول أريمان اإلؾمالم 

اإليامن }اإليامن سماهلل{،  }ؿمٝمادة أن ال إهل إال اهلل و أن حمٛمد رؾمقل اهلل{ و أول أريمان

ًمٙمٜمف يمرس ومٙمرة الهقت اًمثقرة و األرض و اًمتحرير و ظماُمًٝما }اإليامن سماًمٞمقم 

اآلظمر{ ، و هق اًمٖمٞمب اًمذي ال يدرك احلس و ال اًمٚمٛمس، و هٜما سماًمتازم ومامديتؽ يا 

طمًـ طمٜمٗمل ىمد أنٗمت قمٜمؽ إيامٟمؽ ألنؽ مل حت٘مؼ اإليامن سم٠مريماهنا إٟمام طم٘م٘مت اإليامن 

 ؾمٕمٞمت ًمؽمؾمٞمخف . احادي و 

: اًمذي يدقمق إمم شمرك اًمتّمقر اًمت٘مٚمٞمدي اًمًٌٞمٜمقزي ٟم٘مد اًمتقفمٞمػ اإليتٞمٗمل -2

وًمٕمؾ أقمٔمؿ ُما أؾمٝمؿ سمف ؾمٌٞمٜمقزا ذم اًمٗمٚمًٗمة )–ًمٚمديـ و اًمًٕمل ٟمحق أومؼ اًمٕم٘مٚمٜمة 

 .2(ومّمؾ اًمٕم٘مؾ قمـ اًمٜم٘مؾ، واؾمتٌٕماد يمؾ اًمتٗمًػمات اًمٖمٞمٌٞمة قمـ اًمتٗمٙمػم اًمٗمٚمًٗمل

 يًٚمؿ سمِمٞمئ ُمـ اًمٜمزقمات اًمروطمٞمة أو اًمديٜمٞمة، وهق اعمذهب احادي اًمٍمف اًمذي ال

ومال  ومٙمؾ اعمقضمقدات ُمتًاوية ُمـ طمٞمث اإلقمتٌار اعمٜمٓم٘مل و األظمالىمل قمٜمد ؾمٞمٜمقزا

وصٗماشمف  وضمقد عمقضمقد أؾمٛمك أو أقمغم ىمٞماؾما ) اجلقهر اعمٓمٚمؼ اًمقاطمد ، اعمحدث ًمذاشمف

ة ؾمٌٞمٜمقزا، ومٕمال أنف متحٞمص طمرذم و شمٓمٌٞمؼ دىمٞمؼ ًمٜمٔمري 3ة(اًمذي هق اهلل، أو اًمٓمٌٞمٕم

                                                 
ع سملم 1  ومٚمًٗمة هٞمجؾ : اًمٜمٛمق ُمـ ظمالل اًمتٜماىمْمات ، سمحٞمث أن اعمٔماهر هل وطمدها اًمتل شمتٖمػم وماًمٍما

 قل اًمِمٞمئ إمم ؿمٞمئ آظمر يٜمٛمق ومٞمف اًمتٜماىمضاعمتْمادات اًمذي ي١مدي سمدوره إمم حت

  http://www.ebn-khaldoun.comُمراضمٕمة ٟم٘مدية ذم ومٙمر اًمديمتقر طمًـ طمٜمٗمل، مجٞمؾ ىماؾمؿ،   2

م ( ، دار  2005 1( ) ط 12إؾمٌٞمٜمقزا ، رؾماًمة ذم اًمالهقت و اًمًٞماؾمة ، شمرمجة و شم٘مديؿ طمًـ طمٜمٗمل ) ص   3

  اًمتجديد ًمٚمٓمٌاقمة و اًمٜمنم سمػموت
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سمدأ اًمٗمّمؾ األول سمّمٗمة اًمت٘مديس و اًمت٠مخٞمف اعمتٕماًمٞملم  د، وم٘متفظماصة و أنف ُمؽمضمؿ رؾماًم

ًمإلهل طمتك أن ىمارؤه حيس سماإليامن اخلاًمص ًمًٌٞمٜمقزا، و ًمٙمـ ذم ومّمقًمف األظمػمة يٕمٚمـ 

يماًمٗمّمؾ اخلاُمس قمنم اًمذي قمٜمقٟمف سمــ اًمالهقت ًمٞمس ،إٟم٘مالسمف و شمٌدأ اًمتٜماىمْمات 

ٚمالهقت، هذا ُما طم٘مؼ حلًـ طمٜمٗمل هدومف ذم دُما ًمًمٕم٘مؾ ًمٞمس ظماًمٚمٕم٘مؾ، وأن ا دُماظما

اإلٟمٗمّمال اًمٗمٕمكم سملم اإلهلٞمات و اًمٕم٘مؾ، هلذا يمان يمتاسمف ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة هق 

ف اًمرئٞمًٞمة ًمرؾماًمة ؾمٌٞمٜمقزا، وهذا ُمٜمٝمج ٜموياصقرة ُمِماهبة إمم طمد سمٕمٞمد ظماصة ذم قمٜم

قمـ أي زاوية ُمـ ؿم٠مهنا ومٞمٚمًقف همريب صمائر قمغم اًمٜمٔمام اًمٙمٜمز اًم٘مروؾمٓمل، سماطمث 

حتٓمٞمؿ هاًمة اًمٙمٜمٞمًة، ًمٙمـ ذًمؽ ال يًت٘مٞمؿ ُمع جمدد اإلؾمالم اًمذي يًٕمك ًمؽمؾمٞمخ 

اعمرضمٕمٞمة و اًم٘مٞمام سماألُمة ٟمحق األومْمؾ، سمؾ إن شم٠مثره اًمٕمٛمٞمؼ سمٗمٙمر إؾمٌٞمٜمقزا ضمٕمٚمف 

اعمحاومٔمة قمٜمد  ُمتجاهال اًمِمخّمٞمة وجيًدها ذم اًمًاطمة اإلؾمالُمٞمة، شمفيتٛمثؾ ىماقمد

تٓمٌٞمؼ ُمٜمٝمج ؾمٌٞمٜمقزا ذم ٟم٘مد اًمٙمتب اعم٘مدؾمة قمغم سمٜمد شمٍمحيف و ظماصة قم ،اعمًٚمٛملم

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و ذًمؽ ًمٕمدم إيامٟمف أن اهلل شمٕمامم ىمد شمٙمٗمؾ سمحٗمٔمف،و اقمتؼم ذًمؽ ٟمقع ُمـ 

لم اعمحاومْملم ويدقمقن شمٞماًمٖمٚمق و اًمتٝمرب ُمـ اًمٜم٘مد ىمائال ) يٖمازم اًمٌٕمض و أيمثر اًمالهق

و أن اًمٕمٜماية اإلهلٞمة هل احلاومٔمة أن اهلل ىمد طمٗمظ يمتاسمف ُمـ اًمتٖمٞمػم و اًمتٌديؾ، 

قمل هٜماك ًمتٓمٌٞمؼ ىمقاقمد اعمٜمٝمج اًمتارخيل قمغم اًمٜمّمقص دا ًمٚمٜمّمقص، و ُمـ صمؿ ومال

َ  ٌُ إٍَِّا َنح }اًمديٜمٞمة، و إىماُمة ٟم٘مد شمارخيل ًمٚمٙمتب اعم٘مدؾمة لح هََحَٰفُِظوَن ۥ ََإٍَِّا َلُ  َروّلِلح ٱ اٍَزَّ
 1شمٚمج٠م ًمٚمًٚمٓمة اإلهلٞمة ( [، وهل ٟمٔمرية سومة هترب ُمـ اًمٜم٘مد و ٩ؾمقرة احلجر،{]٩

َفُخؤح  }ىمال شمٕمامم 
َ
َُونَ أ اَجَزآُءَيٌ َيفح  ض   ََةَِتعح  ُفُرونَوحَكح  ِمَتَٰبِ هح ٱ ِض ةَِتعح  ِي ًَ َٰلَِك َف َعُن  َذ

نح ٱ وَيَوَٰةِ لحَ ٱِِف  ي  إَِّلَّ ِخزح  ِيَُكىح  َشّدِ هح ٱ مَ يَوح  وَ  وََيا  دلُّ
َ
ثِ يَُردُّوَن إََِلٰٓ أ ًَ ُ ٱَوَيا  َعَذاِب  هح ٱقَِيَٰ  ّللَّ

ا َتعح  ًَّ وُوَن ةَِغَٰفٍِن َع  هذا هق اًمرد ُمـ اهلل شمٕمامم قمغم اعمٜماوم٘ملم.[ .٥٨]ؾمقرة اًمٌ٘مرة، {٨٥ًَ

                                                 
 ( 22ًمالهقت ، ُمّمدر ؾماسمؼ ) ص رؾماًمة ذم ا1
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ًمٗمٞمٚمًقف و أؾماؾمٝما اإلهمؽماب اًمديٜمل،  ل:ظمٟم٘مد اًمتقفمٞمػ اًمٗمٞمقرسما -3 )ًم٘مد أسا

طمًـ طمٜمٗمل إال أن يٙمقن ومٞمقرسماظمٞما..سمجٚمق ضمقهر اعمًٞمحٞمة ذم أن اإلٟمًان هق اهلل 

اًمذي ـمٌ٘مف طمًـ طمٜمٗمل قمغم اًمديـ يمٚمف دون حماؿماة اًمثقاسمت ُمـ  و 1واهلل هق اإلٟمًان(

وضمقد اهلل و صٗماشمف و اًمٜمٌقة و اًمٞمقم اآلظمر ٟمٔمرا ًمٕمدم اؾمتجاسمة اًمديـ هبٞم٠متف و أطمٙماُمف 

ة و اؾمتٞمٕماب ٟمو قمٚمقُمف ًمنموط اًمٗمٞمٚمًقف اعمٍمي و اقمتٌاره ىماسا قمغم اًمٕمٍم

ن ذم اًمٕمامل ُمقىمٗما اًمٕم٘مؾ، ي٘مقل : ) و ُمـ صمؿ جيٕمؾ قمٚمؿ اًمٙمالم ُمقىمػ اإلٟمًا

واًمٌٕمض اآلظمريقطمل سماًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم..وىمد طماول ، و أُما ) 2ُمٖمؽمسما...(

واًمٕمقدة   ومٞمقرسماخ اًم٘مْماء قمغم هذا اإلهمؽماب سمتحقيؾ اًمثٞمقًمقضمٞما إمم أنثرسمقًمقضمٞما

ي٘مٞمٜما ُمـ و، إن ُمّمٓمٚمح اإلهمؽماب يٙمٗمل سماعمرء ومٝمام 3(سمّمٗمات اهلل إمم صٗمات اإلٟمًان

ؾ اًمٕم٘مقل و شمِمقيف اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمة و ْمٚمٞمُمـ قمٛمٚمف اًمدؤوب ًمتوعمٗمٙمر دؾماؾمة هذا ا

قَاَل  ١٢٥اُلَُج ةَِصير  َوقَدح  َمَٰ ََعح  حَنوَِيٓأقَاَل رَّبِ لَِى َحَشح   } :اًمٕم٘مٞمدة ظماصة، ىمال شمٕمامم
َتخح  َلَذَٰلَِك 
َ
ََا َك أ َُٰخ َ ٱ َوَكَذَٰلَِك  فَنَِسيَخَها   َءاَي   [٥٢١-٥٢٨،ؾمقرة ـمف{] ١٢٦حُنََسَٰ  مَ وح لح

: يتٕماُمؾ طمًـ طمٜمٗمل ُمع اًمٕم٘مٞمدة االؾمالُمٞمة سماقمتٌارها  ٟم٘مد اًمتقفمٞمػ اهلٞمجكم

اعمخزون اًمٜمٗمز ًمدى اجلامهػم، اًمذي يٕمتؼمه ىماًمٌا عمْمٛمقن إهلل ذم ُمْمٛمقن آظمر 

اهلقهًمٞمة، إٟمام هذه  قُمٞمٜمقًمقضمٞماٜمة اًمالهقت، ًمٙمـ ًمٞمًت سماًمٗمٞمٜمإٟمًاين حترري، أو أنً

ومم شمت٠مؾمس قمغم طمٗمظ أصاًمة اًمؽماث، أُما اًمثاٟمٞمة ومٞمقرسماظمٞمة ،وماأل هٞمجٚمٞمة ومٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞما

ومٝمل اًمتل شمدقمق إمم ُمأل أنامط اًمققمل هذه سمدالالت صمقرية حتررية، و ٟم٘مؾ اًمدالًمة 

سماًمًٚمٌٞمة اًمتل شمٜمتٝمل  ،ة إمم إٟمًاٟمٞمة و ىمد شمرمجٝما طمٜمٗمل و صاهمٝما ًمتٜماؾمب هدُمفشمٞماًمالهق

ب حتقهلا ُمـ اإلؾمتًالم إذن جي ،إًمٞمٝما اًمٜمٗمس اًمٌنمية ًمٕمجزها قمـ إدراك اًمٙمائـ اعمٓمٚمؼ

                                                 
، ومػمس شمٌقك ًمٚمٜمنم واًمتقزيع. 95ومٚمًٗمة طمًـ طمٜمٗمل، ُم٘مارسمة حتٚمٞمٚمٞمة ٟم٘مدية، ُمّمٓمٗمك اًمٜمِمار، ص  1  

 (2، ج 561ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة ) ص 2

 ، اعمجٚمس األقمغم ًمٚمث٘ماومة، اًم٘ماهرة.43،44اهلقية، طمًـ طمٜمٗمل، ص3
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ًمٚمًٚمٓمان اإلهلل إمم اإلؾمتًالم ًمٚمًٚمٓمان اًمدٟمٞمقي اًمتحرري ي٘مقل ) ُمٕمرومة احلؼ و 

اًمٌاـمؾ، اًمّمقاب و اخلٓم٠م... شمٜمٌع ُمـ ـمٌٞمٕمة اًمٕم٘مؾ و يدريمٝما اًمِمٕمقر سمحدؾمف، و 

ًمٞمًت ومٕمؾ ًمٙمائـ ظمارضمل ُمِمخص، و ال  يٛمٙمـ اًمتًٚمٞمؿ سمِمٞمئ قمغم أنف طمؼ ُمامل 

 1 اًمقاىمع أنف يمذًمؽ ( يٕمرض قمغم اًمٕم٘مؾ و يثٌت ذم

ذم ظمتام اعمٌحث ٟمجد طمًـ احلٜمٗمل ذم يمثػم ُمـ األطمٞمان خيتص سمٓمري٘مة شمٕمٌػمية     

ُمٜمتٗمخة اٟمتٗماظما ُمزيٗما حياول اؾمتٞمٕماب يمؾ ُما ومٝمٛمف ُمـ ٟمٔمريات همايتٝما اًمتٗمٙمٞمؽ، ومٙمام 

طمقت اوروسما ٟمٔمريات ُمْمادة ًمٚمديـ وم٘مد قماست أجْما اًمٙمثػم ُمـ اعمقاًملم ًمٚمديـ 

ة أو ودها، ًمٙمٜمف يمان ُمٕماديا هلا، ومٝمؾ عمـ اراد اًمتجديد أن حياومظ قمغم ؾمقاء ُمع اًمٙمٜمٞمً

 اًم٘مديؿ ُمع ٟمٗمظ ًمٚمٖمٌار ٟمحق اجلديد، أم اٟمف يمن وهدم وسمٕمدها إىمّماء  إًمٖماء...؟.

 : أطروحة األصالة و املعاصرة يف مشروع حسً حيفي:الجاىي املطلب

روطمة األؾمتاذ طمًـ شمٕمتؼم األصاًمة واعمٕماسة اعمحقر اًمرئٞمز اًمذي سمٜمٞمت قمٚمٞمف أـم

دومة ًمثٜمائٞمات قمديدة، أطمدصمت شمقشمرا ذم اًمًاطمة اًمٕمريب،  طمٜمٗمل، هذه اًمثٜمائٞمة اعمرا

يماًمرضمٕمٞمة واًمت٘مدُمٞمة، اًمت٘مٚمٞمد و اًمتجديد، األنا واآلظمر، اًمؽماث واحلداصمة، هذه 

اًمتًٛمٞمات اًمتل يقطمل ُمٕمٜماها سم٢مىمّماء األول شمِمقهيف واًمدقمقة إمم دماوزه، سمٞمٜمام شمٌجٞمؾ 

ٟمٞمّا  ف واًمدقمقة إمم متثٚمف ،)يماماًمثاين وشمٕمٔمٞمٛم ء أيمان ىمرآ خيٗمك قمغم أطمد اًمٞمقم أن اًمٜمصَّ ؾمقا

صمّٞما  ُمٞمة ذم اًمٕمٍم احلديث، وذًمؽ ؾمالإلت اًمٕمرسمٞمة واالٟمِمٖمإلؿمٙمؾ أطمد أهّؿ اىمد أم شمرا

 2(ٟمٔمرا حا يتٛمتع سمف اًمٜمص ُمـ ـماىمة ظماًم٘مة ذم شمِمٙمٞمؾ اًمقاىمع واعمًت٘مٌؾ

 اًمة واعمٕماسة:: اًمث٘ماومة اًمٕمرسمٞمة سملم األصاألولومرع      

 إن أُمتٜما اًمٕمرسمٞمة قمغم اًمّمٕمٞمد اًمث٘ماذم ال شمٌدأ ُمـ اًمٕمدم، سمؾ شمت٠مخؼ ُمـ إرث صم٘ماذم همٜمل 

                                                 
1

 (1، ج 86ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة ) ص  

  ضمتامقمٞمة، ضماُمٕمة اًمًٚمٓمان ىماسمقس. ة يمرسمٞمة، جمٚمة اآلداب واًمٕمٚمقم اال، يمريٛمٞمة اًمتجديد ذم ومٙمر طمًـ طمٜمٗملإؿمٙماًم  2
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وقمٛمٞمؼ قمٛمؼ أصاًمتف و ُمرضمٕمٞمتف طمٞمث ال يٛمٙمـ ًمٕماىمؾ اًمتٖماومؾ قمٜمف وال اإلطماـمة سمف، 

 طمتك شمّمٌح ًمديف صالطمٞمة احلٙمؿ قمٚمٞمف سماجلٛمقد واًم٘مدم واًمت٠مظمر قمـ قمجٚمة اًمٜمٝمْمة.

ىمَم أحد عمرضمٕمٞمة اعم٘مدؾمة يميمٛمٙمقن اقمت٘مادي، وؾمٞمٚمة إدرايمف هل ا يٛمثؾ اًمديـ،     

ًمألصاًمة واًمذاشمٞمة واهلقية، وُمـ صمؿ حيؼ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمريب أن يتٛمًؽ إزاءه سمخّمقصٞمتف )

ءة اًمٜمّمقص، وذم اًم٘مدرة ، اًمٙماُمٚمة إذ ال ؾمٌٞمؾ هٜما إمم ُمٕماسة مهللا ؾمقى ذم يمٞمٗمٞمة ىمرا

قية واًمٚمًاٟمٞمة واًمٌالهمٞمة احلديثة ذم قمغم شم٠مويٚمٝما طمٞمث متٙمـ االؾمتٗمادة سماعمٕمارف اًمٚمٖم

ه. أُما اًمٕمٚمؿ اًمٓمٌٞمٕمل، ومٕمغم اًمٕمٙمس ُمـ اًمديـ، يٛمثؾ  اًمٙمِمػ قمـ سماـمـ اًمٜمص وُمٖمزا

ش اًمٕم٘مؾ»احلد األىمَم ُمـ اعمٕماسة واحلد األدٟمك ُمـ األصاًمة، ومقؾمٞمٚمة إدرايمف هل 

يتٕملم ممارؾمتف سمٛمقوققمٞمة وطمٞماد ُمـ سماًمتازم وُمـ صمؿ جيًد اًمٜمًؼ األيمثر يمقٟمٞمة، و

 .1(ٟمب اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب دوٟمام ايمؽماث سمٜمزقمات قمٌثٞمة ُمـ ىمٌٞمؾ أؾمٚمٛمة اًمٕمٚمقمضما

ئٛمة اًمتٕمايش ُمع اآلظمر، واإلىمٌال قمٚمٞمف ُمـ همػم شمردد      يمام أن اًمث٘ماومة اًمٕمرسمٞمة ُمرٟمة  ُمقا

وذًمؽ ًمتدرقمٝما سم٠مصاًمة صماسمتة وُمرضمٕمٞمة ومقىمٞمة ُمتٕماًمٞمة ال يٛمٙمـ زطمزطمتٝما، )ومٞم٘متٌس ُمـ 

 2ُمٕماسهتا وُمقايمٌة اًمث٘ماومات األظمرى( اآلظمر ُما حتتاضمف صم٘ماومتٜما ًمتح٘مٞمؼ

 : ُمٗمٝمقم األصاًمة واعمٕماسة ذم ـمرح طمًـ طمٜمٗمل:اًمثاينومرع       

ؾمٌٞمؾ إمم دمًٞمد أصاًمة شمتقاومؼ وواىمع اعمٕماسة إال إن يمان اعمٜمٓمٚمؼ واحلايمؿ صاًمح  ال    

ًمٙمؾ زُمان وُمٙمان، ومٝمؾ يتٗمؼ هذا اًمتّمقر و رؤية األؾمتاذ طمًـ طمٜمٗمل، أم أنف ىمّٕمد 

 ف سمٕمٞمدا قمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ؟عمنموقم

                                                 
 / 28/09اًمٜمزقمة اًمتقومٞم٘مٞمة سملم االصاًمة واعمٕماسة، صالح ؾمامل، ُمقىمع احلٞماة، 1 

http://www.alhayat.com/article/4604957  

 اًمًٚمٞمؿ،  اًمث٘ماومة اًمٕمرسمٞمة سملم األصاًمة واعمٕماسة، ومرطمان 2

http://www.saaid.net/Minute/158.htm  
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: ال شمٕمٜمل األصاًمة اًمٕمقدة إمم اًم٘مديؿ واضمؽمار ُمٕمٜمك األصاًمة قمٜمد طمًـ طمٜمٗمل/ 1

واإلقمتزاز هبا، ويم٠من احايض حيتقي قمغم ىمٞمٛمة ذم ذاشمف...يمام ال  احايض، واًمٗمخر سماآلصمار

وماألصاًمة ىمد شمٙمقن ذم اًمٓمٌٞمٕمة وذم  شمٕمٜمل األصاًمة اًمٕمقدة إمم اًمديـ سماًميورة ...

... يمام ال شمٕمٜمل اًمٕمقدة إمم ٟمقع ظماص ُمـ اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞمة أو ضمدان وذم اًمٕمٛمؼ اًمتارخيلاًمق

اإليامن سمقضمف ظماص سماقمتٌاره ىمٞمٛمة ديٜمٞمة أومم وماًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞمة وطمدها ًمٞمًت هل يمؾ 

اًمؽماث. سمؾ ىمد شمٕمٜمل اًمٕمقدة إمم اًمٓمٌٞمٕمل وإمم اًمدٟمٞمقي(. هذا ُمـ ضمٝمة وُمـ ضمٝمة أظمرى 

صاًمة أجْما اًمتجاٟمس ذم اًمزُمان وأن يٙمقن طمارضها يتٖمػم اعمٗمٝمقم ومٞمّمٌح)شمٕمٜمل األ

اؾمتٛمرار حاوٞمٝما، وُمًت٘مٌٚمٝما اؾمتٛمرار حلارضها، ومال ي٘مع اإلٟمٗمّمام وال حتدث 

اإلزدواضمٞمة ذم صم٘ماومتٝما سملم أنّمار االصاًمة واعمٕماسة، سملم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل و اًمتٕمٚمٞمؿ 

طمتك يٛمٙمـ ان  اًمٕمٚمامين... يمام شمٕمٜمل أجْما اًم٘مْماء قمغم ُمٕمقىمات اًمت٘مدم ذم احلارض،

 1شمتح٘مؼ اعمٕماسة سمًٝمقًمة وين ذم زُمان أىمؾ وسمرؾمقخ أيمثر(

شمٕمٜمل اعمٕماسة جماهبة ُمِمٙمالت اًمقاىمع، ) :ُمٕمٜمك اعمٕماسة قمٜمد طمًـ طمٜمٗمل

واًمدظمقل ومٞمٝما، وُمقاضمٝمتٝما ُمقاضمٝمة ُمٌاذة، وماعمٕماسة شمٕمٜمل هٜما رؤية اًمقاىمع 

إلٟمًان أطمداث اًمزُمـ، واإلطمًاس سمف، واًمٜمٔمر إمم ُما حتت األىمدام. وشمٕمٜمل أن يٕمٞمش ا

وأن يٕمرف روح اًمٕمٍم، وأن يرومض مجٞمع أؿمٙمال اًمزيػ ًمتٖمٚمٞمػ اًمققمل اًم٘مقُمل 

يمام شمٕمٜمل اعمٕماسة يمذًمؽ قمدم إهمٗمال رء ُمـ  .وشمٕمٛمٞمتف ودومٕمف ٟمحق اًمٖمرسمة واالهمؽماب

ُمٙمقٟمات اًمقاىمع أو اسمتًار ضمزء ُمٜمف، سمؾ ىمٌقل ُمٙمقٟماشمف. وماًمؽماث ُمثاًل ضمزء ُمـ اًمقاىمع، 

قمٚمٞمف ُمـ ظمالل ؾمٚمقك اًمٜماس ورؤية اجلامهػم ًمف. واًمْمٜمؽ واًم١ٌمس  يٗمٕمؾ ومٞمف، وي١مصمر

واًمٗم٘مر واجلقع واحلرُمان واىمع اضمتامقمل قمريض ًمألهمٚمٌٞمة اًمّماُمتة ذم سمٕمض جمتٛمٕماشمٜما. 

يمام أن اًمتًٞمب واخلٚمؾ واًمٗمقى وهمٞماب اًمٕمالىمات اًمقاوحة سملم األومراد ضماٟمب أجْمًا 

                                                 
، ُمٜمتدى ُمٙمتٞمة  1981-1953(، اًمديـ واًمثقرة ذم ُمٍم 54طمًـ طمٜمٗمل، اًمديـ واًمتحرر اًمث٘ماذم، )ص   1 

  اإلؾمٙمٜمدرية.
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ٞمة، واظمتٗماء اًمّماًمح اًمٕمام يمؾ ذم واىمٕمٜما االضمتامقمل. ووٞماع اًمقالء، واٟمحًار اًم٘مْم

 .ذًمؽ أجْمًا أطمد ُمٙمقٟمات ُمِماقمر سمٕمض اجلٞمؾ وإطمًاؾمات اًمٕمٍم

وشمٕمٜمل اعمٕماسة أجْمًا اًمٌحث قمـ اًمقاىمع ذم أؾماؾمف وًمٞمس ذم ومروقمف، واًمٌحث قمـ 

احلٚمقل اجلذرية ًم٘مْماياه األؾماؾمٞمة وًمٞمس قمـ احلٚمقل اعم١مىمتة اًمتل هقمان ُما شمتٌدد 

د أن يٜم٘ميض أثر احلؾ اًمقىمتل. وهبذا اعمٕمٜمك ال شمٙمقن وشمٌ٘مك اًم٘مْمايا ُمٕمٚم٘مة ودائٛمة سمٕم

اعمٕماسة اؾمتًالُمًا ًمألُمر اًمقاىمع سمؾ هل سمحث ذم ضمذوره اًمتارخيٞمة وأبٜمٞمتف احلارضة 

وُمتٖمػماشمف اعمًت٘مٌٚمٞمة. وهبذا اعمٕمٜمك أجْمًا ال شمٕمٜمل اًمًػم ووم٘مًا عمٜمٓمؼ األطمداث اًمقاىمٕمة 

ؽمايمل ُمع االؿمؽمايمٞملم، ورأؾمامزم ُمع متِمٞمًا ُمع اًمتٞمار اًمًائد. وماًمٕمٍمي هبذا اعمٕمٜمك اؿم

اًمرأؾمامًمٞملم. سمؾ شمٕمٜمل اعمٕماسة أظمذ ُمقىمػ واوح ودائؿ ُمـ اًمقاىمع. وشمٕمٜمل إيثار 

إال أنف ذم يمتاب آظمر ىمد ؿمدد قمغم اًمتٛمًؽ سماهلقية  1اًمّماًمح اًمٕمام قمغم اًمّماًمح اخلاص(

ديٜمل االهمؽماب اًم :ووم٘مدان اهلقية ي١مدي إمم أؿمٙمال قمديدة ُمـ اإلهمؽماب وهلاًمٕمرسمٞمة)

و االهمؽماب اًمًٞماد. و قمغم اإلٟمًان أن يثؼ سمٜمٗمًف و يًؽمد ؿمجاقمتف و يتخغم قمـ 

   2(قمجزه و حي٘مؼ ُما حيٚمؿ سمف، و يّمٌح ُما يٜمٌٖمل أن يٙمقن ال يمام هق يمائـ

اًمؽماث 'وم٢من اًمتجديد ذم ومٚمًٗمة (إذا يمان اًمؽماث ُمٜمٓمٚم٘مًا وُمقوقع دراؾمة وهدف    

داة اًمتل سمدوهنا ال حتّمؾ قمٛمٚمٞمة اًمتٖمٞمػم ومٙمريًا يٛمثؾ اًمقؾمٞمٚمة اًمرئٞمًٞمة، واأل 'واًمتجديد

  3ٞما(واضمتامقمٞمًا و طمْماريا و شمارخي

 شمف: : اًمتجاوز اًمٕم٘مدي سملم أصاًمة طمًـ طمٜمٗمل وُمٕماساًمثاًمثومرع      

                                                 
56اعمّمدر اًمًاسمؼ، ص  1  

ٓماسمع عمجٚمس األقمغم ًمٚمث٘ماومة، ـمٌع سماهلٞمئة اًمٕماُمة ًمِم١مون اعم، 2012 1، ط33ص  طمًـ طمٜمٗمل، اهلقية، 2

                                         .األُمػمية، اًم٘ماهرة

 ُمنموع اًمؽماث واًمتجديد قمٜمد طمًـ طمٜمٗمل، خمٓمٓمف وؾمامشمف، سمقسمٙمر ضمٞمالزم، 3
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قمٜمد اطمّماء وحماوًمة إضمراء إؾمت٘مراء ذم يمتاسمات طمًـ طمٜمٗمل ٟمجد أن اًمتجاوز 

 اًمٕم٘مدي ىمد سمدا واوحا ُمـ ظمالل ُمًتقيات اًمتجديد:

اًمتجديد اًمٚمٖمقي، ويتؿ ذًمؽ قمـ ـمريؼ اإلؾم٘ماط اًمتٚم٘مائل ًمألًمٗماظ اعمُتداوًمة  :أوالً  -

ذم واىمٕمٜما اآلن ًمٚمٛمٕماين اًم٘مديٛمة، يمام يماٟمت األًمٗماظ اًم٘مديٛمة شمٕمؼم قمـ اًمقاىمع اًمتل يماٟمت 

ً حا ُيًٛمٞمف  ومٞمف. هذه اعمٝمٛمة ذم اًمتجديد اًمٚمٖمقي ُمٝمٛمة صٕمٌة، ويٜمؼمي هلا طمٜمٗمل ٟمٔمرا

ذم يمقهنا ًمٖمًة إهلٞمة، شمتٛمريمز طمقل اهلل )ؾمٌحاٟمف( اًمذي اؾمٛمف ذم سم٘مّمقر اًمٚمٖمة اًمت٘مٚمٞمدية؛ 

وهٜما ئمٝمر اعمٜمٝمج اًمذي يتٌٕمف  …أصقل اًمٗم٘مف )اًمِمارع( وذم اًمتّمقف )اًمقاطمد(

اعمٜمٝمج اًمٗمٞمقرسماظمل )ٟمًٌة إمم اًمٗمٞمٚمًقف األحاين  —وهق ال يٍمح سمف —طمٜمٗمل

شمٕمامم  —ح اهللومٞمقرسماخ( اًمذي يتٛمثؾ سماإلٟمًاٟمٞمات اعم٘مٚمقسمة. ومٕمٜمد طمًـ طمٜمٗمل، أصٌ

يمام أن ، ُما هق إال شمٕمٌػم قمـ اىمتْماء أو ـمٚمب وال يٕمؼم قمـ ُمٕمٜمًك ُمٕملم —اهلل قمٚمقا يمٌػما 

اًمٚمٖمة اًم٘مديٛمة ًمٖمة ديٜمٞمة شمتٛمريمز طمقل اًمٖمٞمب واًمٜمٌل )ص(، وًمٖمة صقرية جمردة. اعمٝمؿ 

اًمتل شم٘مٚمب هذه اًمٚمٖمة ش اجلديدة»أنف سمٜمٝماية اعمٓماف، يريد طمٜمٗمل أن يٕمٚمـ قمـ ًمٖمتف 

ومٌدالً ُمـ ًمٗمظ اإلؾمالم، ٟمْمع األجديقًمقضمٞما يمٛمّمٓمٚمح يتداوًمف اًمٕمٍم. وهذا اًم٘مديٛمة. 

اًمٗمّمؾ ُمكمء سمتٜماىمْمات قمجٞمٌة، يمام أن اًم٘مارئ ؾمٞمالطمظ االزدواضمٞمة اًمٕم٘مٚمٞمة قمٜمد طمًـ 

 طمٜمٗمل ذم ٟم٘مد اًمٌمء وإصمٌاشمف سمٓمري٘مة أظمرى.

اًمِمٕمقر ، وذًمؽ سماًمٙمِمػ قمـ –ايمتِماف ُمًتقيات طمديثة ًمٚمتحٚمٞمؾ :صماٟمٞماً  -

ة ًمٚمتحٚمٞمؾ ُمـ ظمالل ُمًتقيات قماُمة ُمِمؽميمة سملم اًمٕمٚمقم اعمقروصمة؛ مما ُمًتقيات طمديث

يٛمٙمٜمٜما ُمـ اًمٙمِمػ قمٜمٝما. أهؿ هذه اعمًتقيات هق اًمِمٕمقر، ومٝمق أدق ُمـ اًمٕم٘مؾ 

 يمام يرى طمٜمٗمل. واًم٘مٚمب، 

شمٖمٞمػم اًمٌٞمئة اًمث٘ماومٞمة، وهق اعمًتقى اًمثاًمث ًمٚمتحٚمٞمؾ سمٕمد اعمٜمٓمؼ اًمٚمٖمقي  :صماًمثاً  -

ويريد طمٜمٗمل أن يثٌت ُمـ ظمالل هذا اعمًتقى أن اًمٕمٚمقم وُمًتقى اًمتحٚمٞمؾ اًمِمٕمقري. 
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اًمديٜمٞمة اًمتل ٟمِم٠مت، ىمد ىماُمت ُمـ واىمٕمٝما هل، ومٝمل ًمٞمًت ُمٓمٚم٘مة. سمؾ هل قمٚمقم ٟمًٌٞمة 

 طماوًمت اًمتٕمٌػم قمـ اًمقطمل وٛمـ آخٞمات قمٍمها.

سماظمتّمار، ُيريد طمٜمٗمل أن ي٘مقل أن يمؾ اًمٕمٚمقم هل حماوًمة ًمّمقغ ٟمٔمرية أو ٟمٔمريات 

 —ٝما هلذا اًمقطمل. وُمـ هٜما ُيٕمٓمل ًمٜمٗمًف اًمنمقمٞمة يمٛمجددقمٚمٛمٞمة طمًب واىمٕمٝما وومٝمٛم

إقمادة سمٜماء اًمٕمٚمقم اًم٘مديٛمة  —يمام يٕمتؼم ٟمٗمًف وم٘مٞمٝما أو جمتٝمدا جيدد ًمٚمٛمًٚمٛملم أُمر ديٜمٝمؿ

ومٛمثاًل يٕمٞمد سمٜماء قمٚمؿ أصقل اًمديـ اًمذي يمان  ،ووم٘مًا ًمٚمقاىمع اعمٕماس وطماضمات اًمٕمٍم

طمقل اإلهل )ؾمٌحاٟمف(، ومتتؿ إقمادة هيتؿ ىمديامً سمٛمًائؾ اًمّمٗمات واًمذات، أي أنف ُمتٛمريمز 

اًمٌٜماء سمحٞمث دمٕمؾ هذا اًمٕمٚمؿ يٜماىمش )اإلٟمًان( سمدال ُمـ اإلهل. وقمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف 

اًمذي أقمٓمك أمهٞمة ًمٚمٕمٌادات يٕمٞمد سمٜماءه سمحٞمث يريّمز قمغم اعمٕماُمالت. واًمتّمقف اًمذي 

سمف ىمٞمؿ ؾمٚمٌٞمة ُمثؾ اًمتقيمؾ واإلٟماسمة واًمٌٙماء يتحقل إمم قمٛمؾ ضماد. هذا قمغم ُمًتقى 

ٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞمة. وقمغم ُمًتقى اًمٕمٚمقم اًمٜم٘مٚمٞمة، ومٕمٚمؿ اًمًػمة ٟمجٕمٚمف يريمز قمغم احلقادث اًم

وقمٚمؿ احلديث اًمذي هيتؿ سماًمًٜمد  ال األؿمخاص طمٞمث ال ٟم٘مع ذم شمْمخٞمؿ األؿمخاص،

 سماعمتـ. ٟم٘مٚمٌف ومٞمٝمتؿ

وهٙمذا، شمِمٛمؾ إقمادة اًمٌٜماء يمؾ قمٚمقم اًمؽماث؛ ُمـ قم٘مٚمٞمة ًمٕمٚمٛمٞمة إلٟمًاٟمٞمة ًمٓمٌٞمٕمٞمة، 

 تجديد، ذم ُمنموع اعمٗمٙمر اعمٍمي طمًـ طمٜمٗمل.خلدُمة اًمؽماث واًم

 اخلامتة:

 ختٚمص ذم هناية ورىمتٜما هذه إمم اًمٜمتائج اًمتاًمٞمة :     

قمٜمقان ُمنموع طمًلم طمٜمٗمك) اًمؽماث و اًمتجديد( ال حيٛمؾ اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمٗمظ،  -

 ومٛمٔمٛمقن اعمنموع هق زطمزطمة اًمؽماث، وشمٙمريس اًمقاومد.

ًمٕمامل يٙمقن شمٕمٛمٞمة شمدل قمغم ٟم٘مص اًمققمل يمؾ طمديث ذم ُمقوقع يتجاوز اعمجتٛمع وا -

 سماًمقاىمع ذم ٟمٔمر طمًـ طمٜمٗمل.
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إن اًمثقرة اًمتل ي٘مّمدها طمٜمٗمل هل صمقرة ومٙمرية ذم األؾماس شمٕمت٘مد _ُمثؾ اًمٞمًار  -

اهلٞمجكم_ أن اًمثقرة قمغم اًمديـ ذم شمّمقراشمٜما هل اعم٘مدُمة احلتٛمٞمة ًمثقرة واىمٕمٞمة، أي ىمٚمب 

 قمل صمقري.عمْماُملم اًمالهقشمٞمة ًمٕمٚمقم اًمديـ إمم ُمْمٛمقن اضمتام

ا يماٟمت احادية احاريمًٞمة اعمٜمٓمٚمؼ اعمريمزي ذم ومٙمر طمًـ احلٜمٗمل، وم٢من يمؾ ُما ي١مُمـ ح -

 سمف جيب أن يٙمقن ُماديا حمًقؾما، وُما همػمه ُمـ اًمٖمٞمٌٞمات ومال طمٔمقر هلا ذم ُمٜمٓم٘مف.

ؾمالُمل، ًم٘مد راهـ طمًـ طمٜمٗمل قمغم االقمتزال وقمغم إُمٙمان قم٘مٚمٜمة اًمالُمٕم٘مقل اإل -

اهره، إٟمام هق اقمتزال اٟمٗمّمازم قمـ اعمرضمٕمٞمة قمٙمس االقمتزال وطماول متثؾ االقمتزال ذم فم

 االشمّمازم، اًمذي يمان طمارؾما قمـ اًمديـ يمٚمف.

اإلشمٗماق اًمٔماهري اًمقاؾمع ذم رؤية األصاًمة واعمٕماسة ًمدى طمًـ طمٜمٗمل ُمع سم٘مٞمة  -

 اًمرؤى إال أن اجلقهر ىمد اظمتٚمػ سمٕمٛمؼ.

ذم يمتاسمات طمًـ  دهِمٜملأن اًمذي أ االؿمارة إًمٞمف يمقصٞمة ذم هناية سمحثلهؿ ُما جيب أُمـ 

ذم اًمت٠مخٞمػ و اًمٙمتاسمة، ومٝمق يْمع ُمنموقمات وجيد ًمتح٘مٞم٘مٝما  طمٜمٗمل هق صؼمه و ضمٚمده

ُمـ اًمٌاطمثلم اجلاديـ يتقىمٗمقن قمٜمد  ظمالل قمٛمر اًمثامٟملم ذم اًمقىمت اًمذي شمرى ومٞمف اًمٙمثػم

أىمالُمف، ويم٠من ُمٝمٛمتف اٟمتٝمت ذم اًمقىمت اًمذي  يٓمقي يمتٌف وجيٗمػ سمحث اًمديمتقراه،

ف ومٙمؿ ظمنت اًمدراؾمات االؾمالُمٞمة و اًمٕمٚمٛمٞمة ُمـ سماطمثلم ضماديـ شمٙمقن ىمد سمدأت ومٞم

 سمًٌب االٟمِمٖماالت وقمدم وضمقد ُمنموقمات ضمادة شمًتٝمٚمؽ وىمت اًمٌاطمث اعمتٛمٞمز.

 قائنة املراجع واملصادر:

 ُمٕمجؿ اعمٕماين اجلاُمع. -

إؾمٌٞمٜمقزا، رؾماًمة ذم اًمالهقت واًمًٞماؾمة، شمرمجة وشم٘مديؿ طمًـ طمٜمٗمل، دار اًمتجديد  -

  سمػموت.ًمٚمٓمٌاقمة واًمٜمنم

 اعمٝمدي اعمٜمجرة، قمقعمة اًمٕمقًمة، ُمٜمِمقرات اًمزُمـ، ُمٓمٌٕمة اًمٜمجاح اجلديدة اًمٌٞمْماء. -
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 –اًمّمادق اًمٜمٞمٝمقم: االؾمالم ذم األه، رياض اًمريس ًمٚمٙمتب واًمٜمنم، ًمٜمدن  -

 ىمؼمص.

طمًـ طمٜمٗمل، اًمؽماث واًمتجديد، ُمقىمٗمٜما ُمـ اًمؽماث اًم٘مديؿ، اعم١مؾمًة اجلاُمٕمٞمة  -

 ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت.

طمًـ طمٜمٗمل، ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة، ُم٘مدُمات ٟمٔمرية، دار اًمتٜمقير ًمٚمٓمٌاقمة واًمٜمنم،  -

 ًمٌٜمان.-سمػموت

طمًـ طمٜمٗمل، ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة، اإلٟمًان اًمٙماُمؾ)اًمتقطمٞمد(، اعمريمز اًمث٘ماذم  -

 اًمٕمريب ًمٚمٜمنم، سمػموت.

تٌة طمًـ طمٜمٗمل، ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة، اًمٜمٌقة واعمٕماد، دار اًمٜمٛمر ًمٚمٓمٌاقمة، ُمٙم -

 ُمدسمقزم، اًم٘ماهرة.

طمًـ طمٜمٗمل، ُمـ اًمٜم٘مؾ إمم اًمٕم٘مؾ، قمٚمؿ اًمًػمة ُمـ اًمرؾمقل إمم اًمرؾماًمة، اهلٞمئة  -

 اعمٍمية اًمٕماُمة ًمٚمٙمتاب.

طمًـ طمٜمٗمل، اهلقية، اعمجٚمس األقمغم ًمٚمث٘ماومة، ـمٌع سماهلٞمئة اًمٕماُمة ًمِم١مون اعمٓماسمع  -

 األُمػمية، اًم٘ماهرة 

،  1981-1953ثقرة ذم ُمٍم طمًـ طمٜمٗمل، اًمديـ واًمتحرر اًمث٘ماذم، اًمديـ واًم -

 .ُمٜمتدى ُمٙمتٞمة اإلؾمٙمٜمدرية

ومٚمًٗمة طمًـ طمٜمٗمل، ُم٘مارسمة حتٚمٞمٚمٞمة ٟم٘مدية، ومػمس شمٌقك ًمٚمٜمنم  ،ُمّمٓمٗمك اًمٜمِمار -

 واًمتقزيع.

يٛمة، حمٛمد أمحد اخلٓمٞمب، دراؾمات ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞمة،  - حمٛمد قمقض اهلزا

 األيماديٛمٞمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، األردن.

ءة احلداصمٞمة ًمٚمٜمص اًم٘مرآين وأثرها ذم ىمْمايا اًمٕم٘مٞمدة، ُمٍم حمٛمد ؾمامل اًمٜمٕمٞمٛمل، اًم٘م - را

 اًمٕمرسمٞمة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًم٘ماهرة.
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 :ُم٘ماالت ُمـ ُمقاىمع االًمٙمؽموٟمٞمة ذم ومٙمر طمًـ طمٜمٗمل

 .اًمؽماث واًمتجديد قمٜمد طمًـ طمٜمٗمل ؾمامشمف وخمٓمٓمف، سمقسمٙمر ضمٞمالزم  -

 األصاًمة واعمٕماسة، ومرطمان اًمًٚمٞمؿ: اًمث٘ماومة اًمٕمرسمٞمة سملم  -

http://www.saaid.net/Minute/158.htm  

 / 28/09اًمٜمزقمة اًمتقومٞم٘مٞمة سملم االصاًمة واعمٕماسة، صالح ؾمامل، ُمقىمع احلٞماة،  -

http://www.alhayat.com/article/4604957 

ب واًمٕمٚمقم ، يمريٛمة يمرسمٞمة، جمٚمة اآلداإؿمٙماًمٞمة اًمتجديد ذم ومٙمر طمًـ طمٜمٗمل -

 اإلضمتامقمٞمة، ضماُمٕمة اًمًٚمٓمان ىماسمقس. 

 ومٙمر اًمديمتقر طمًـ طمٜمٗمل، مجٞمؾ ىماؾمؿ:ُمراضمٕمة ٟم٘مدية ذم  -

 http://www.ebn-khaldoun.com 

 ومٙمر طمًـ، ُمّمٓمٗمك اًمًٌاقمل:اًمؽماث واًمتجديد ذم  -

 http://www.ilmway.com 

- https://www.almrsal.com/post/456459   /  

 13:30 اًمًاقمة:    .2018ؾمٌتٛمؼم /13
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