
 هل لإلسالم دولة ؟
 أبويعرب املرزوقي

 
 2008 - 12 - 24 املصريون : 

  
 متهيد:

لست أشك يف أن أغلب القراء قد ضاقوا ذرعا من املعارك الزائفة اليت  أغرقيتت  يتا الييتولي ان 
العلمانييتيتة والديةييتيتة امليتيتر املسيتيتلمد اهاليتيتت دونيتيتب والفيتيترارب لإلبيتيتداخ بيتيتدب  يتيت   عليتيت  ا   ييتيتار بيتيتد 

ال ةيت  مميتا يسيتم  ثدا يتة:   أثيتد غيتا بعيتف امل  لفيتد ميتن الة يتب العربييتة  ا تباخ للماضي
يع  هيتيتا مسيتيت قبل اننسيتيتانيةمل أو املاضيتيتي الهليتيتي مميتيتا يسيتيتم  أييتيتالة:   أثيتيتد غيتيتا امل  لفيتيتد ميتيتن 
الة يتيتب العربييتيتة يع  هيتيتا مسيتيت قبل املسيتيتلمدملا وميتيتن هيتيتئ  املعيتيتارك الزائفيتيتة معر يتيتة تيتيت دد   يتيتاا هيتيتي 

اجمليبد دون دون الشروط الدنيا للجيتواب املقةيتس سيتواء ا  يتاروا الةفيتي أو  املعر ة ال  تدور ثوب
 ان بات: هل لإلسالم دولة؟

لو  ان انسالم ديةا مر عليب ثد من الزمن مل يملن ايب ذا دولة أو نشأ حتت اس عمار أ ةيت  
م م يتل املسيتيتيهية لمليتيتان سيتيتلاب هيتيتل لإلسيتيتالم دوليتيتة سيتيتلا  و يهيتيتا ومفهوميتيتاا أميتيتا أن يمليتيتون انسيتيتال

قد  ان من البداية ذا دولة يف ال اريخ الفعلي و  يزاب ذا دوليتة يف ضيتمائر مع ةقييتب ايتلن السيتلاب 
يصبح عدمي املعىن أو عل  القل موضس تساؤب هيتو بيتدور ا ذليتك أن يليتاوو ا يتواب  لةفيتي   
يسيتيتيت هداون اققيقيتيتيتة الوه اليتيتيت  هيتيتيتي ثقيقيتيتيتة اعلييتيتيتة يف برييتيتيتخ املسيتيتيتلمد    بسيتيتيتبب اسيتيتيت هدااه  

 ققيقة ال انية ال  هي ثقيقة يف ضمائر امللمةد  نسالما ا
 

لئلك ايتلن املشيتملل  ليتب  ت م علقيتا ب أوييتل برييتخ املسيتلمد ونصيته  املقيتدض  ميتا لفيتر  الفهيت  
املسيهي للعالقة بد الديين والسياسيتي علييتب أو للهيترب عليت  ضيتمائر املسيتلمد  يتالب سيتعيه  

هلميتيتا معيتيتا سيتيتعيا لشيتيتإلب شيتيترط انممليتيتان النإلوليتيتو ي  سيتيت اةاد دورهيتيت  يف ال يتيتاريخ المليتيتو  أو 
هلئا ا سيت اةاد ميتن اييتاب الميتة وميتن بروهيتاا والعليتة اققيقييتة هليتئا املوقيتو بفرعييتب هيتو ا يتود 
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الداد من هئا ا سيت اةاد اليتئس سيتيهرر ايتن اننسيتانية بداييتة ورايتا  لهيتا غاييتة بف يتل ال يتور  
ميتيتا يف ضيتيتمائر املسيتيتلمد يف الواقيتيتس الفعليتيتي  القرآنييتيتةا وهيتيتئا الشيتيترط النإلوليتيتو ي هيتيتو: أن ي هقيتيت 

 ايعودون  ما  انوا أمة ذات  يان بروي اعلي هل  دولة حتمي  ياهن  املادس وقيامه  الرمزسا 
 

 ضمائر انشملاب
و يتيتل قيتيتاري نزييتيتب يعليتيت  أن سيتيتلاب هيتيتل انسيتيتالم ليتيتب دوليتيتة؟ ي يتيتمر أميتيترا ليتيتين مشيتيترو ا يف ا يتيتواب 

واب الةيتايف:  ذا  يتان لإلسيتالم دوليتة ايةبنيتي أن تمليتون امل بت لو ود الدولة لملةب مشروط يف ا 
 يوقرا يةا اا واب امل بت ميملن أن يملون: بل   ن لإلسالم دولة لملةها ليست  يوقرا ية  ميتا 
ي يتيتمر ميتيتن ييتيتئهب  ه الةفيتيتي ثيتيتر ي جةيتيتب  قر يتيتة الدوليتيتةا ايتيتا ميس يعليتيت  أن الدوليتيتة ال يوقرا ييتيتة 

نفيب ملسسة السلإلة الروثييتة ايتوا ا ماعيتة امللمةيتةا أمر يس  ةيب انسالم اق  ي عقيدتب جملرد 
ليتيتئلك اهيتيتئا أميتيتر   ىل يتيتاه  ه  يتيتل هيتيتئا ال يتيتجييا أليتيتين ا مييتيتس يعليتيت  أن الصيتيتدام بيتيتد القيتيتوب 
 لدوليتيتة ال يوقرا ييتيتة والقيتيتوب  لدوليتيتة املدنييتيتة  يتيتان و  ييتيتزاب  يتيتوهر اقيتيترب الهلييتيتة انسيتيتالمية اليتيت  

يدام قد ثس  نظراي وعمليا قبل املعر يتة الزائفيتة  بدأت مةئ ما يسم   لف ةة المل ى وأنب  ذن
اقالية لنب   عالقة لب  ملعر ة بد اليوليد والعلميتانيدا والمليتل يعليت  ن يجيتة اقيترب الهلييتة 
انسالمية قس  هئ  الق ية ما هيا اأغلبية املسلمد أو السةة ا  يتارت مبيتدئيا رايتف الدوليتة 

ييتة دون أن تةفيتي تعيتاو أ يتالا ال شيتريس أ القيتب اليت   عل هيتا ال يوقرا ية ومالت  ه الدوليتة املدن
عائيتيتيتد   ه الشيتيتيتريعة بفرعيهيتيتيتا مالقيتيتيترآن والسيتيتيتةة الةبوييتيتيتةمل وأا يتيتيتت وايفيتيتيتة ال شيتيتيتريس العييتيتيتين   يتيتيتاخ 
املسلمد ومةب اه  ال شريس املةزب وأمر العمل بب  جييتا  وسيتلبا مأس  ن سيتلإلة الميتة الشيترعية   

العميتيتل ممليتيت  لعليتيتل اراييتيتة دون نفيتيتي انمييتيتان املبيتيتدئي بيتيتب  ميتيتا  الناييتيتبة ميمليتيتن أن عميتيتس عليتيت  رايتيتس
اعيتل الفيتيتاروا برضيتيتا ا ماعيتةملا ليتيتن أتملليتيت  عليت  ميتيتن ي مللميتيتون يف املوضيتوخ بيتيتزاد يف عليتيتوم املليتيتة   
ي جاوز زاد املدرسة ا ب دائية م ل أثد الةجوم يف هيتئ  الايما اقيتد تع يتب ذات ميتر  ىلاضيتر يف 

 يتيتيتان العلميتيتيتانيون ييتيتيتديرون دايتيتيتة ال بييتيتيتة ويبشيتيتيترون ب جفييتيتيتو تيتيتيتونن ميتيتيتس مس شيتيتيتار يأدي اليتيتيتدنيا ييتيتيتوم  
املةابس  ه أن ثولوها  ه المللور تةويرس  عل الزي ونة تصبح  لية ثزب وارخ  ذاعة وايف هيتا 
الإلبيتيتل والزميتيتر  سيتيت  ال هيتيتدي. الإلالئيتيتيا امليتيتان اطاضيتيتران   يسيتيت إليعان ا إليتيتاب     لعامييتيتيتة 

يةيتيتدى ليتيتب  بيتيتد أنصيتيتاد امل قفيتيتد يف اليتيتدين اليتيت   املصيتيترية ومل يس شيتيتهدا إييتيتة    وييتيتهبها قيتيتن
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يملن قةا بيتل تلهيتد و وقيتد يمليتون املس شيتار اليتئس هيتو يأدي اليتدنيا ذا أهلييتة قانونييتة للمليتالم يف 
 يتان وأاةيتب   -الئس نرا  اليوم بد جنوم املواقس والف ائيات يصوب وجيوب -الفقب لملن مرااقب

اهو ي جرأ عل   يالح اليتدين انسيتالمي يزاب  او الو اب ثر من هئا الشرطا ومس ذلك 
يف  ثيتدى مسيتائلب ا وهرييتيتة مصيتدر انشيتيتملاب ميتا يعةييتين هيتيتو العيتود   ه معر يتيتة ا الايتة يف الربيتيتس 
الوب ميتيتن القيتيترن املاضيتيتي ليتيتةفه  العليتيتل اليتيت  ععيتيتل اليتيتبعف ي صيتيتور قيتيتراء  بعيتيتف الصيتيتهو النربييتيتة  

  اليتيتيتةإل انسيتيتيتالميانا و بعيتيتيتا  ااييتيتيتة للمليتيتيتالم يف القيتيتيتانون الدسيتيتيت ورس  الميتيتيتا   يلييتيتيتد  ال يتيتيتاريخ و 
ابعف من نف  و ود دولة يف انسالم مل يملونيتوا ما يتة  ه القيتانون الدسيت ورس و   ه ال يتاريخ 
و  هيتيت  ىلزنيتيتون ثيتيتر و ن زيةيتيتوا  المهيتيت   لةصيتيتوو ميتيتن القيتيترآن والسيتيتةة لهنيتيت   يتيتالد امل هميتيتد 

د ارضيتيتية سيتوء الةييتة وعيتيتدم اقيتاليد  يتانوا عليت  القيتيتل عليت  بيةيتة ميتيتن ال قاايتة الييتلية وهيتيتو ميتا يلييت
سيتيتيتالمة القصيتيتيتدا  ايتيتيتا هو يتيتيتانوا ميتيتيتداوعد  ه نفيتيتيتي الدوليتيتيتة يف انسيتيتيتالم بيتيتيتدااعد بيةيتيتيتد لمليتيتيتل ذس 

 بصا 
 

اأما الدااس الوب اهو مباشر ونفعي:  نب ال  ير الشيترعي للق يتاء الفعليتي عليت  ا الايتة وميتن   
عائلة ال   انت حت اه  ه ميتا أتسين ا نفصاب القإلرس وال قرب من العائلة املالملة يف مصر ال

 يشرخ هلا ا نفصاب الئس  ان ثايال يف الواقسا 
 

وأميتيتا اليتيتدااس ال يتيتا  غيتيتا مباشيتيتر ودلييتيتل عليتيت  سيتيتوء اهيتيت  اقدا يتيتة:  نيتيتب تصيتيتورها رهيةيتيتة الفصيتيتل بيتيتد 
اليتيتيتدين والدوليتيتيتة  لشيتيتيتملل املعيتيتيترود عةدئيتيتيتئ عةيتيتيتد الة بيتيتيتة املصيتيتيترية اليتيتيت  أت يتيتيترت  ل يتيتيتور  والعلمانييتيتيتة 

  اهيتيتي قيتيتيتد متسيتيتهت ميتيتيتن ثييتيت.   تعليتيتيت : ييتيتار لقيصيتيتيتر اقيتيت  يف مقاتيتيتيتة    الفرنسيتيتي د وميتيتيتن
 ايعود اننسان  ه اصام الإلنياند:  نيان ارعون و نيان هامان و 

 
 عةاير املسألة 

ليتيتين ميمليتيتن  ميتيتري ىليتيت م نفسيتيتب والقيتيتراء أن يإليتيترح أس سيتيتلاب ا يتيتال عيتيتن سيتيتلاب ميتيتن هيتيتئا اقجيتيت  
ال هلييتيتيتل وال يتيتيتدقي ا ذليتيتيتك أن اليتيتيتئهاب  ه القيتيتيترآن مع يتيتيت ا عةاييتيتيتر  أميتيتيترا مفروغيتيتيتا مةيتيتيتب وغةييتيتيتا عيتيتيتن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



والسيتةة للجيتيتواب عيتن أسيتيتالة م يتمر    عالقيتيتة هليتا السيتيتلاب وي صيتورها السيتيتائل مدلوليتب اييتيتب المل يتيتا 
 من السئا ة لن ا س نفاب  ذا سلمةا بو ود    يملون  ئا النباءا 

 
د البه. يف القرآن أايعقل أن يع   السائل نفسب جييب عن السلاب: هل لإلسالم دولة؟ اجر 

والسةة عن أمر   ميملن لئس عقل سوس أن يإللبب مةهما أعين دس ورا  ملعىن القيتانو  للمللميتة 
يف ال شيتيتريعات الوضيتيتعية اقدي يتيتة ايسيتيت ة ي ميتيتن عيتيتدم و يتيتود بةيتيتود الدسيتيت ور اقيتيتاو لليتيتدوب اقدي يتيتة 

ملصيتيترية يف دليتيال عليت  عيتدم و يتود الدوليتيتة ؟ أليتين ميتن يفعيتل ذليتك  ميتيتن يقيتوب: مل تمليتن الدوليتة ا
لنةيتا م ةيتا اليت  جنيتد نليتن نيتواب  -آ د سيتةة 5رغ  أهنا دامت أ  يتر -عهد الفراعةة مو ود 

 معد  ن  ا ت مزيفة  ما هي اقاب يف الدوب العربية اقدي ة ؟ 
 

ليتيتيتن أذهيتيتيتيتب  ه مإلالبيتيتيتيتة ييتيتيتاثب هيتيتيتيتئا المليتيتيتيتالم ايتيتيتا يةبنيتيتيتيتي أن يسيتيتيتيت ة جب ميتيتيتن نفيتيتيتيتن املوقيتيتيتيتو أن 
لهنا   دس ور هلا  يتئا املعيتىن و يملفيتي ذليتك لإلشيتار   ه ميتدى بريإلانيا العظم  لين هلا دولة 

 دية من يقيتدم م يتل هيتئ  ال وبيتة ن بيتات نفييتب و يتود الدوليتة يف انسيتالم علميتا وأنيتب   يعيترد 
من القرآن ثر الفاحتة  ذا بقيتي عليت  ميتا تع يتب مةيتب يف تيتونن عةيتدما دعيتا  املسيت ةجدون بيتب ميتن 

الزي ونيتيتة املسيتيتمليةةا ولةيتيتئهب  ه بييتيتت القصيتيتيد يف هيتيتئ  أييتيتهاب ال ةيتيتوير الزائيتيتو ل  قييتيتو  لبيتيتة 
املسألة بو هيها ال اروي واملبدئي لةإليترح السيتلالد الليتئين يةبنيتي أن ن يتدبراا يف اليترد عليت  هيتئ  

 الس ااات ثر و ن بدأت مس شيوخ أزاهر :
 

ييت. السلاب الوب: هل  ان علماء انسالم  الب أربعة عشر قرا  يتئ  الدر يتة ميتن اليتبالد  م
قبلوا السسات الدولة ال  أيلوها يف انسالم بسبب ا هل والعدوان عليت  اليتدين اليتئس  يتان 
عليه  أن جيدوا ايب املسيهية ماصيتل اليتدين عيتن الدوليتةمل   انسيتالم اليتئس ييتراف هيتئا الفصيتل 

   وهر ؟
 

هيتيتيتل ييتيتيتهيح أن الةصيتيتيتد امليتيتيتر عيد وليتيتيتوان ميتيتيتن نصيتيتيتوو واضيتيتيتهة حتيتيتيتدد أر يتيتيتان السيتيتيتلاب ال يتيتيتا : 
الدوليتيتة بسيتيتيتلإلها ال ال يتيتيتة ال قليدييتيتة وبسيتيتيتلإل يها ا اييتيتيت د  لدوليتيتيتة انسيتيتالمية اليتيتيت  مل يرهيتيتيتا اقهيتيتيتاء 
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آ يتيتيتيتر الزميتيتيتيتان سيتيتيتيتن مل يدرسيتيتيتيتوا   الفقيتيتيتيتب و  القيتيتيتيتانون و  اللنيتيتيتيتة العربييتيتيتيتة و  العليتيتيتيتوم الديةييتيتيتيتة   اا 
 ةابس لزرخ العلمانية ال   هله   ا   يقل اداثة عن  هله   نسالمويسعون  ه عفيو امل

 
 السلاب ال اروي 

هيتيتئا سيتيتلاب يسيتيتا عال يتيتب لن أس م إلفيتيتل عليتيت  الفمليتيتر مهميتيتا  يتيتان وقهيتيتا   ميمليتيتن ليتيتب أن ييتيتزع  
العليتيت   مللسسيتيتات السياسيتيتية والديةييتيتة انسيتيتالمية أ  يتيتر ميتيتن النيتيتزاو وابيتيتن  ليتيتدون: اهيتيتي مسيتيتألة 

 يتيتاا ميتيتن ييتيتةاعب ا يتيتال عيتيتن  وهنميتيتا ميتيتن مةظرييتيتبا املالايتيتا يل يتيتد يف  يتيتل مللفاتيتيتيتب بروييتيتة وايتيتا  
 المرين ال اليد: 

 
الوب أن انسيتيتالم غيتيتا قابيتيتل لل صيتيتور ميتيتن دوليتيتة بميتيتة الشيتيتروط بيتيتل وأن الدوليتيتة ميتيتا  انيتيتت ل مليتيتون 
ضيتيتيتيترورية عقيتيتيتيتال ليتيتيتيتو   جيا يتيتيتيتا اليتيتيتيتديين لن الةيتيتيتيتاض ميمليتيتيتيتن عقيتيتيتيتال أن يعيشيتيتيتيتوا اوضيتيتيتيت  أو أن يملونيتيتيتيتوا 

اال ىل ا ون للدولةا وهئا ا واب يرد بب  ال املفملرين عليت  ميتئهبد: السيتفي ييتدعي مساملد 
أن العقيتيتيتل يو يتيتيتب و يتيتيتود الدوليتيتيتة وميتيتيتئه  ييتيتيتدعي أن الدوليتيتيتة ثيتيتيت   هليتيتيتي  ب البييتيتيتت يسيتيتيت و ب 

 الويية للها ة  ه انمام املعصوم
 

أو  ن  وال يتيتا  أن هيتيتئ  الدوليتيتة ليسيتيتيتت ديةييتيتة رغيتيت  أن مبيتيتدأ أتسيسيتيتيتها وأ يتيتالا تشيتيتريعها ديةييتيتيتان
شاةا مقدسانا اهي دوليتة مدنييتة لهنيتا   يتس ن يتاخ الميتة وليسيتت  يتزءا ميتن العقييتد ا ليتئلك 
ام وليتيتو أميتيتيتر الدوليتيتيتة ليسيتيتيتوا ر يتيتاب دييتيتيتن و  هيتيتيت  معصيتيتيتومون بيتيتيتل هيتيت  نيتيتيترد ميتيتيتو لد  ميتيتيتر ا ماعيتيتيتة 
بف يتيتيتل تعاقيتيتيتد اتيتيتيتب البيعيتيتيتة اليتيتيت  ميتيتيتن شيتيتيتر ها أن تمليتيتيتون ثيتيتيتر  وا  يارييتيتيتة م بعيتيتيتا هيتيتيتئا يف الوا يتيتيتب 

ايتيتب  ميتيتا هيتيتي اقيتيتاب يف  يتيتل النظميتيتة ايتيتا يف ذليتيتك الدميوقرا ييتيتة اليتيت  يعليتيت  ا مييتيتس أهنيتيتا والواقيتيتس  ال
 ألنارشية يف الواقس ودميوقرا ية يف الوا بملا 

 
والنرييتيتب أن أييتيتهاب هيتيتئا المليتيتالم البيتيتارد ي يتيتيفون  ه هيتيتئ  اقجيتيتة الواهييتيتة دليليتيتد آ يتيترين ميتيتن 

 ال اريخ ي ب ان عملن ما يسعون  ليب: 
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ةيتيتة اليتيت  تيتيتدب عليتيت  عيتيتدم حتدييتيتد نظيتيتام اقمليتيت  وميتيتن   عليتيت  عيتيتدم ثسيتيت  الوب هيتيتو ثصيتيتوب الف 
 الةصوو هئ  انشملاليةا 

وال يتيتا  هيتيتو تعيتيتدد أشيتيتملاب ا الايتيتة يف ال يتيتاريخ انسيتيتالمي ميتيتن الراشيتيتدية  ه املليتيتك الع يتيتو   ه 
 ا اهلية يف الناية

 فلسيتيتفون وسيتيتةبدأ  يتيتئين اليتيتدليلد ال يتيتارويدا االيتيتدليل الوب ي بيتيتت عمليتيتن ميتيتا يزعميتيتب هيتيتل ء امل
املزعومون يف الفقب الدس ورسا ذلك أن ا الد ثوب الشملل ي بت و ود املوضوخ و  يةفيبا 

 ااملسلمون مل و لفوا بعد واا  الرسوب عل  و وب و ود اقمل  والدولة بل عل  شمللهاا 
 

واه  هئا الفرا   ي إللب علما و  ثر ذ اء بل العقيتل السيتلي  وثيتد   يتادا واليتدليل ال يتا  
بت العملن  ئلكا اال نا يف نظام اقمل  وشيتمللب   يةفيتي و يتود  بيتل ي بيتت مراثيتل برويتب ي 

 وحتو تب ثر و ن  انت م ةازلة من ثي. القيمة ا لقيةا 
 

واليتدليل ال يتا  ي بيتت و يتود الدوليتة بصيتور  أ  يتيتر د ليتة ميتن الوب لنيتب مشيتروط بو يتود املوضيتيتوخ 
الدليل الوب  ه بيان أنب  يتان يف العيتد وليتين يف العد ولين يف الئهن اهسب سا قد ىلوه 

يف أذهان املسلمد اهسب: اال ي إلور شيء  ذا  ان معدوماا وا ع ا  عل  اليتدليل الوب 
 ن املسيتيتيتلمد ميمليتيتيتن أن و لفيتيتيتوا عليتيتيت  شيتيتيتملل اقمليتيتيت  دون أن يمليتيتيتون مو يتيتيتودا اعيتيتيت ا  مقبيتيتيتوبا 

ود  يف ثييتا  الرسيتوب وا يتيتالد  ليتئلك اهيتو دلييتل يل يتاه  ه دعاميتة بروييتة: االدوليتة  انيتت مو يت
  ان عل  شملل موايل ها لن أثد ر ةيها توقو اوتب: الوثيا 

 
ليتيتئلك ا  يتيتارت غالبييتيتة املسيتيتلمون بعيتيتد تيتيترو أن توقيتيتو اليتيتوثي يعيتيتين أن الميتيتا يف الدوليتيتة مل يعيتيتد 
بوسعب أن يدعي العصمة ال  يارت ن اخ المة ولين للها   وأنب يةبني أن تمليتون الدوليتة 

دار  ثيتيتيتر و ن اليتيتيتت ديةييتيتيتة ال شيتيتيتريس يف املبيتيتيتادي الساسيتيتيتية لمليتيتيتل تشيتيتيتريس و اييتيتيتة يف مدنييتيتيتة ان
أ القبا واملعلوم أن القلية ا  ارت ثال آ ر هو نسبة العصمة  ب البييتت وليتين لةميتة وهيتو 
ميتيتيتا يعيتيتيتين بةهيتيتيتو ميتيتيتا تواييتيتيتيتل اليتيتيتوثي وأتسيتيتيتين الدوليتيتيتة ال يوقرا ييتيتيتيتةا امليتيتيتان ذليتيتيتك سيتيتيتبب اقيتيتيتيترب 

 الهليةا 
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 ارت الدولة املدنييتة قاسيتت اقمليت  ميتن ثييت. امللسسيتات عليت  اليتدين ايتاع  وا والغلبية ال  ا 

اقمليتيت  م يتيتل الصيتيتال  ما يتيتة  ه  ميتيتام وأسيتيتوا أ  بمليتيتر يف السياسيتيتة  ميتيتا أسيتيتب الرسيتيتوب يف الصيتيتال ا 
وبئلك توايلت دولة الرسوب ميتن دون زعيت  ورا يتة اليتوثي والعصيتمة بيتل أييتبح اقمليت  نيترد راخ 

ثاربت وياقت وعقدت معاهيتدات مواييتلة مليتا بيتدأ  الرسيتوبا  للشرخا وتلك هي الدولة ال 
ومل يمليتيتيتن ذليتيتيتك يف العالقيتيتيتات الدا لييتيتيتة اهسيتيتيتب بيتيتيتل  يتيتيتان يف العالقيتيتيتات الدولييتيتيتة  يتيتيتئلك سيتيتيتواء 
 ملراسيتيتيتالت السيتيتيتلمية أو  للجيتيتيتوء  ه اقبشيتيتيتة أو  لشيتيتيتروخ يف ثيتيتيترب ال هرييتيتيتر ضيتيتيتد ا سيتيتيت عمار 

المليتيتالم يف م يتيتل هيتيتئ  البيتيتديهيات ا اييتيتة  البيزنإليتيتي يف ليتيتاب ا زييتيتر ا و بعيتيتا   اائيتيتد  ميتيتن   اليتيتة
اقومات ما يسيتم  دوليتة ثيتر  ملعيتىن اقيتدي. لن ذليتك ليتو اعل يتب لمليتان حتقيتاا ثيتر ميتن أغيت  

 امل لوقات
 

 سلاب الةصوو
وهئا هو السلاب الئس ير ز علييتب  يتالبو الدسيت ور ميتن القيترآن والسيتةة لي ب يتوا الةفيتي عميتال ايتةهي 

ا للسئه من الرادين عليه  بب اعة من  ةن ب اعةه  اجملزا ا املنالإلة والا اخ ال  يةصبوهن
اعةيتيتيتده  أن عيتيتيتيتدم و يتيتيتيتود دسيتيتيتيت ور وعيتيتيتيتدم حتدييتيتيتد ملسسيتيتيتيتات اقمليتيتيتيت  وشيتيتيتيتمللب يف القيتيتيتيترآن والسيتيتيتيتةة 
مالقولية والفعليةمل دليتيالن  ااييتان لةفيتي و يتود الدوليتة يف انسيتالما همليتئا بمليتل بسيتا ةا الةيتأت 

مح بيتيتئلك ولن م يتيتيتمون القيتيترآن والسيتيتيتةة يف ا ن  ه الةصيتيتوو دون  يرادهيتيتيتا لن املقيتيتام   يسيتيتيت
 م ةاوب القاري  ذا  ان سن تربوا يف وسط  سالمي اال ىل اه  ه  ثا ت عيةيةا 

 
الذا  ان اجملادب يإللب نصوييتا دسيت ورية  ملعيتىن القيتانو  اقيتدي. ايتال اائيتد  ميتن المليتالم معيتبا 

لفلسيتفية ال أسيسيتيةا لن ذلك لين من مهام الةصوو املقدسة بل وثر من مهام الةصوو ا
االفلسفة العملية ثر يف الفملر امللهد ببعة للةظيتر وميتن   اهيتي أت  يف املقيتام ال يتا  يف نسيتبة 
املرثلة ال إلبيقية  ه املرثلة الةظرييتة ميتن  يتل امليتر أتسيسيتيا ليتن عيتد يف نيتإل مي يتاايزيقي  الميتا 

ا   اااو يفييتيتيتات عليتيتيت  شيتيتيتملل الدوليتيتيتة بيتيتيتل عيتيتيتد رايتيتيتا  الميتيتيتا عليتيتيت  اقا يتيتيتة  ه الةظيتيتيتام وال يتيتيتال
ا ن قيتيتاب ميتيتن الةظيتيتر  ه العميتيتل  ميتيتا يف مسيتيتائل السيتيتفة اقيتيت  أو يف مسيتيتائل القيتيتانون الدسيتيت ورسا 
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ليتيتئلك االةصيتيتوو اليتيت  يةبنيتيتي  لبهيتيتا ميتيتن املر عييتيتة الةصيتيتية مليتيتن يرييتيتد أن جيييتيتب عيتيتن هيتيتئا السيتيتلاب 
 عل  ضربد  ما هي ثاب القرآن الملرمي واقدي. نفسيهما:

 
الا يف نيتيتا ت ال ةيتيتاان والصيتيتراخ املممليتيتن بيتيتد البشيتيتر موهيتيتئا نصيتيتوو أتسيسيتيتية للهمليتيت  وال يتيت

عيتيتد  يف القيتيتيترآن اململيتيتيتي واقيتيتيتدي. القدسيتيتيتيمل وهيتيتي تة سيتيتيتب  ه العقييتيتيتد  أ  يتيتيتر ميتيتيتن ان سيتيتيتا ا  ه 
 الشريعة رغ  ما هئا ال مييز من تقريبية لن المرين م الزمانا

 
رآن امليتد  واقيتدي. ونصوو تإلبيقية للهمل  وال الا يف نفن اجمليتا ت موهيتئا حتيتد  يف القيت

العيتيتادسملا وميتيتن مل جييتيتد ذليتيتك  ذا  يتيتان يفهيتيت  املقصيتيتود  لدوليتيتة اهيتيتو  ميتيتا ااقيتيتد للبصيتيتر ا يتيتال عيتيتن 
 البصا  أو سيء الةية و  يريد ا واب عن سلالبا 

 
وهيتيتئا السيتيتلاب عيتيتن الدوليتيتة   يةبنيتيتي أن ييتيتئهب  ه اليتيتةإل امللسيتيتن ميتيتن  لميتيتة  وايتيتاء هيتيتي  لميتيتة 

قصيتيتود  لدوليتيتة ميتيتن ثييتيت. الوايتيتائو والع يتيتاء القائميتيتة  يتيتا يدوليتيتةي بيتيتل علييتيتب أن يبيتيتدأ ايهيتيتدد امل
أعين امللسسات؟ أليست واائفها هي موضوخ اقمل  وأع اؤها هي ملسساتب ودس ورها هيتو 
حتديد الوايتائو والع يتاء ميتس ضيتب معيتايا عملهيتا و لهيتا تعيتود  ه ملسسيتات عيتاله الق يتااي 

امللسسيتيتيتات أ  يةبنيتيتيتي أن تمليتيتيتون اليتيتيت  يإلرثهيتيتيتا الو يتيتيتود املشيتيتيت ك بيتيتيتد الةيتيتيتاض ومعاياهيتيتيتا؟ وهيتيتيتئ  
ملسسيتيتات م عالييتيتة عليتيت  السيتيتر اقا ميتيتة وعليتيت  أعييتيتان اقمليتيتام وأن تيتيتدور ثيتيتوب مسيتيتائل   وليتيتو 
مةها عمران؟ هيتل يو يتد أثيتد يشيتملك يف أن القيترآن المليترمي قيتد ثيتدد  يتل هيتئ  الميتور بوضيتوح 

 لين لب نظا أعين
 

اقدي يتيتة مانظيتر البيتيتاب ا يتيتامن  مسيتائل اليتيترزا وال ةيتاان علييتيتب: وهيتو ميتيتا يةيتاار ا ق صيتيتاد يف لن ةيتا
 من مقدمة ابن  لدونمل 

ومسيتيتيتائل اليتيتيتئوا وال ةيتيتيتاان علييتيتيتب: وهيتيتيتو ميتيتيتا يةيتيتيتاار ا يتيتيتةن والفةيتيتيتون و يتيتيتل ميتيتيتا ليتيتيتب عالقيتيتيتة  لعيتيتيتي  
 املش ك من ثي. هو آتننا
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