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 سم اهلل الرمحن الرحيم ب

 مقدمة 

به وأستهديه وأستغفره، وأعوذ باهلل من شرور أنفسناا إن الحمد هلل وأستعين    
ومنن يضن   النم ينادأش وأشنهد أن   ضن  لنه،ومن سيئات أعمالاا، من يهند   النم م

 إله إال   وحده ال شريك له وأشهد أن محمًدا عبده ورسولهششش )وبعد(: ال

النن ن يضننلم المواماننم مننن التضننايا التننل مننرأت ع ننى السنناحم ا سننمملم اليننو ،  
ا أنهنا منن  انات أالبنار الغنر  ولن   وكُثرت حولها الخمالنات والماايانات، منا  نين منده

وما  ين منداال  عنن مو نإل ا سنم  وأنهنا يضنلم يديمنم ب  ذلك الل ا سم ، تعرف ي
عرالتهنننا الحضنننارم ا سنننمملم ويااتهنننا، وينننل مسننن ورم ومدوننننم النننل كتننن  التنننرا  

 ا سممل، وللس الجديد اليها إال يذا المسمى ال ارئش

ا  دراسنم مو نإل   وما  ين يذا الل ادعائه ويذا الل دالاعه ال نجد ايتماًما حقلقلنً
 سنننم  منننن الموامانننم، سنننواء منننن الااحلنننم الت صننني لم الا رينننم، أ  منننن الااحلنننم ا

الحضنناريم العم لننم، ومننن ياننا التنند اسننتعر الخننمف والاتننان، وأتهنن  المسنن مون، ولنن  
 يس   ا سم  ذاتهش

ا ع نننى اللننناحثين أن يانننمروا لعمننن   ننندأ،   ا، التننند أصنننلب لزامنننً ومنننن يانننا أيضنننً
المث نننى، والموا نننإل التاريخلنننم الر لعنننم النننل  ي هنننرون منننن لملنننه القنننل  ا سنننمملم

يسننوتون مننن لننمص ذلننك صننوت المعتنندأ المتعننالل، الما ننور ا سننممل ل مواماننم  
 ويبرزون  مص المذيبلم ا سمملم، وروعم حضارم ا سم ش

إن يضننلم المواماننم الننل ا سننم ، للسننة مجننرد يضننلم إنسننانلم، مسننتمدم مننن  
وإنما يل يضلم ديالم الل المتا  األوص، مستمدم   التانون ال بلعل، كما يذي  الغر 
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مننن األصننوص الاننرملم، ومسننتادم إلننى العتينندم ا سننمملم، ومالينندم بنن لم  ا سننم  
 ومث هش

يننذه المواماننم التننل تعاننل أوص مننا تعاننل أن يوننر  ا نسننان الننم يهننان، وأن تعننرف  
ْمَاا َ ِال آَدَ  َوَحَمْ َاايُ  لمته الم تهدر " اِت    ْ َوَلَتْد َكره َن ال هيِ لنَ اُي  منِ  ِر َوَرَزْيانَ رِ  َواْلَلحنْ ل اْلبنَ النِ
ى ْ َااُيْ  َع ننَ يمً  َواَلضننه ا َتْفضننِ ْن َلَ ْتاننَ وأن الانناك كنن  الانناك ألننوم مننن أصنن   ش(1)"َكِثيننرم مِ مننه

واحنند، ال يضننري  أأ الننتمف مهمننا كننان، الهننذا االلننتمف الننل حقلتتننه سننبي  ل تعننارف 
ى تفاضنن : " ز أووالتعنناون، ال مننن أ نن  تمنناي رم َوُأنثننَ ن َذكننَ اُك  مننِ  ا َلَ ْتاننَ اُك ِإنننه ا الاننه ا َأَيهننَ يننَ

 ش  (2)"َعِ لٌ  َلِبيرٌ    َأْتَتاُكْ  ِإنه ّللاهَ ا ِإنه َأْكَرَمُبْ  ِعاَد  ِ ُشُعوًبا َوَ َلاِئَ  ِلَتَعاَراُلو   َوَ َعْ َااُك ْ 

، وال يننل مجننرد للسننة ك مننات مسنن ورم ومدونننم -ا سننمملم -يننذه المواماننم 
ملنننادئ ت نننع  ع نننى الت بينننو والتافينننذ، وإنمنننا ينننل حقلتنننم واي لنننم عاشنننتها األمنننم 
ا سمملم، ومما يجع ها كذلك أنها للسة مجرد حتو  تع ى لإلنسنان وي الن   هنا، 

 وإنما يل يب  ذلك وا لات يتحم ها وي تز   هاش

اينم يونون يند وال بلعل أننه إذا أد  كن  منوامن منا ع لنه منن وا لنات  ال ننه  د 
ح    ماله من الحتو   إذ إن الوا لات والحتو  متراب نان، المنا ينو حنو لمنوامن، 

 يو الل ذات الوية وا   ع ى آلرش

وإذا كانننة الموامانننم ال تعننندو أن تبنننون أكثنننر منننن عمينننم تلادللنننم  نننين النننومن  
والمننوامن، الدولننم والفننرد، الراعننل والرملننم، يننذه العميننم تتمثنن  الننل ما ومننم مننن 

حتننو  والوا لننات المتلادلننمش ال بننل تبننون يننذه المواماننم، أو ت ننك العميننم، حقلقلننم ال

 

 ( من سورم ا سراءش70 )اآليم ري  (1)
 ( من سورم الحجراتش13من اآليم ري ) (2)
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 والاع م  ال نها ال د أن تبون يائمم ع ى أسس متيام ويواعد راسخمش

والننل ا سننم ، أو بنناألحر  الننل التفبيننر ا سننممل، النن ن يننذه األسننس والملننادئ  
 سنم  وتانريعه، وتنرتل  منن عتيندم ا   يها مبندأ الموامانم، تا  نو  نداءً التل يتو  ع

ارتلاًما وثلًتا ب لميه وآدابه، وبهذا ال نها تتميز بالثلات والديمومم من ناحلم، وت لذ 
يوم الالء الذأ يازص مازلم المتدك من ناحلم ألر ش الهل أمور ال توين  تفضنًم، 

 وال تستجد  تعامًفاش

ا مبننندأ وينننذا اللحنننل  ننناء ليانننايا ينننذه األسنننس والملنننادئ التنننل يتنننو  ع يهننن 
أسننه وأصنن ه، النن ذا يننوأ األسنناك يننوأ التننائ  ع لننه المواماننم، التننوم الاننلء مننن يننوم 

 والعوس عوًساش

 أواًل: أيملم اللحل:
تبمن أيملم الدراسم الل مبلعم الموضوا الذأ تتااوله، حيل تعد الموامام منن  

و  التضايا ذات األبعناد السلاسنلم واألمالنم، التنل تعبنر عنن معنايير االنتمناء، ومسنت
المااركم من يب  األالراد الل الحماينم والنذود عنن النومن، كمنا تعبنر عنن وعنل الفنرد 

 بالحتو  والوا لات والا ر لآللر، والحرص ع ى الم  حم الومالمش

 ت صي  المفاهل  والمحاال م ع ى يويم األمم: -1
يعتبننر مفهننو  المواماننم مننن أكثننر المفنناهل  التننل انتاننرت وذاعننة الننل الفتننرم  

تنى يينر واضنب الداللنم والمعانى، ومن  ينذا االنتانار وينذا النذيوا إال أننه يل  األليرم،
الل  يئته الغربلم التل نا  اليها، وال الل البيئم العربلم التل استتب ته وتر مته إلى  ال

 لغتهاش

ومننننن العجينننن  أن نننننر  اللنننناحثين والمفبننننرين يسننننتخدمون الم نننن  ب نفسننننه  
مرد يذا أن )الموامام( لن  تعنالك كمفهنو  )الموامام( ويت دون به معانل مخت فم، و 
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 له داللته ومعالمه الواضحمش

يننذا عننن مفهننو  المواماننم ع ننى العمننو ، وإذا كانننة المفنناهل  لهننا داللتهننا الننل  
تحديد يويم األمم ول وصيتها، ال ناا يج  أال ناجر وراء الم ن  حات الواالندم دون 

ا منن األمنم ذاتهنا أال  تمحلص ورويم،    يجن  ع نى األين  إذا لن  يونن المفهنو  نابعنً
 تمضله األمم وتفع ه إال إذا ناس  لغتها وحضارتها و لمهاش

والتننننرآن البننننري  مننننن يننننذا الما  ننننو يمانننن  المسنننن مين مننننن اسننننتخدا  بعنننن   
 الم   حات التل تضر بالذاتلم ا سمملم، أو تتااالى م  القل  األلم لمش

 الت صي  الارعل لمبدأ الموامام:   -
بعن  التضنايا الخاصنم بموضنوا الموامانم    ت صني م ماسنم إلنى  نحن الل حا  

 -مث : األسس والملادئ التل تتو  ع يها، وي  لها أساك إسممل، أ  ينل من لوذم
 عن الفبر الغربلش -كما يدعل اللع 

إسنممًلا   وبالتالل الهذا اللحل يت د أساًسا إلنى ت صني  البنرم الموامانم، ت صنيمً  
ا منن لنمص التناريي الابنوأ من لمص األصنوص ا سنممل م منن ناحلنم، وت صنيًم واي لنً

 والراشدأ لها، واستالاط ن ريم ا سم  من لمص ذلكش

  لان محاسن الاريعم ا سمملم الغراء: -3
المنن  الترا نن  الننذأ ياننهده العننال  ا سننممل اليننو  الننل  ملنن  مانناحل الحلننام،  

م  ذاتننه، حتننى أصننلب حسنن  الانناك أن تخ ننل المسنن مين دلينن  ع ننى ر  لننم ا سنن
ا باننتى الننته ، ومننن  ننين يننذه الننته  التننل ي  تهننا أعنندا ه ياصنندين،  ا سننم  متهمننً
ا  وأ اا ه ياال ين، ت ك الدعوم أن ا سم  دين ال ي  ب لبااء دولنم، وال يحنوأ  رنامجنً
تسننير ع لننه الحوومنناتش وممننا يعتمنندون ع لننه الننل دعننواي  مسنن لم "المواماننم" وأن 
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 حًم لهذه المس لمشا سم  ل  يتد  

منن  شننموله وكمالننه وأنننه ديننن ودولننم، يتننود الفننرد كمننا يتننود أن ا سننم  والحننو  
األمم، وأن الترآن البري  يد حنوأ  نين دالتلنه ح نواًل لبن  مانومت الحلنام، كنذلك الن ن 

ا ل تنرآن البنري ، إال أن   عهد الابل   ا عم لنً والخ فاء الراشدين منن بعنده  ناء ت بلتنً
ويذه المحاسن الل حا م إلى توضلب وبلان وعرض  نذا  يتااسن  من  يذه الح وص 

 يذا الع ر وحا اتهش

الع ننى سننبي  المثنناص المسنن لم المواماننم، ال نهننا ع ننى رينن  ت صنني ها الاننرعل الننل  
يِن َوَلْ  َيْاَهاُكُ   ُ   الَ الترآن البري  كما الل يوله تعالى: "  َعِن الهِذيَن َلْ  ُيَتاِتُ وُكْ  اِلل الدِ 

: ويوله    (1)" ُيِحَ  اْلُمْتِسِ ينَ ْتِسُ وا ِإَلْيِهْ  ِإنه  َ مِ ن ِدَياِرُكْ  َأن َتَبَروُيْ  َوتُ  ْخِرُ وُك يُ 
انتت ه، أو ك فه الو  مايته، أو ألذ ماه شنيًئا بغينر مين   أال من ظ   معايًدا، أو"

يرم الخ فنناء والامنناذا العم لننم البثيننرم الننل سنن ش(2)نفننس، ال نننا حجلجننه يننو  القلامننم"
الراشنندين ورحمننته  الننل معام ننم أينن  الذمننمششش ال نننه يلتننى حجنن  كثلفننم  ننين يننذه 
الحتائو ور يتها، سب  ذلك التاويهات االستارا لم واالستعماريم التل أرادت حجن  

 يذا الاور عن العال  حتى ي هر ا سم  الل صورم يزي م مزريمش

 :ي م البتابم الل يذا الموضوا وسد يذا الاتص -4
الالموتلم ا سمملم تباد تبون لاويم من مر   يافى ي ي  اللاحل عن مفهو   

ا سنممل واألسنس الفبرينم والعتدينم لهنا، ووا لنات المنوامن  الموامانم النل الما نور
وحتويننه، ومنن  كثننرم التسننا الت حننوص ر يننم ا سننم  ل مواماننم، وكل لننم ت بلتهننا ممننا 

 

 ( من سورم الممتحامش8اآليم ري ) (1)
( 3/170سنننان أ نننل داود، كتنننا  الخنننراا، بنننا  تعانننير أيننن  الذمنننم إذا الت فنننوا بالتجنننارات ) (2)

 (ش3052)
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ا سننمملم، ي جئننون إلننى الننا   الوضنن لم  عنن  الحوننا  وواضننعل التننوانين الننل الننبمد 
لل لذوا عاها، ال ن البتابم الل يذا الموضوا ت لب من الوا لات منن بنا  منا ال ينت  

 الوا   إال به الهو وا  ش

 ثانًلا: ماهك اللحل:
تباة الدراسم عدم ماايك أساسلم تتبام   لما  ياها لتحتيو أيداف يذا اللحل  
 ويل:

السننتالاط األسننس التننل يتننو  ع يهننا مبنندأ  (1)الاملالمنناهك االسننتداللل واالسننت -1
الموامام، واالستدالص ع ى مخت نل التضنايا التنل تضنماها اللحنل، بمنا يااسنبها 

 من أدلم نت لم وألر  عت لمش

ل ويننوف ع ننى الت بيننو العم ننل، لمسننتهداء  (2)المنناهك التنناريخل أو االسننتردادأ -2
 به، بحيل يدع  الاو الا رأ من اللحل ويالكدهش

 

ير إلنى يضنايا ألنر  االستدالص أو االستالاط: يو البريان الذأ يبدأ من يضايا يس    ها، ويسن  (1)
تانننتك عاهنننا بالضنننرورم دون االلتجننناء إلنننى التجربنننم  ومنننن ثننن  الننن ن المننناهك االسنننتالامل أو 
االسننتداللل: "والمنناهك الننذأ يننرب   ننين المتنندمات والاتننائك وبننين األشننلاء وع  هننا ع ننى أسنناك 

 ندوأ، الما و والت م  الذيال، الهو  دأ بالب لات لل   ماها إلى الجزئلناتش )دش عبند النرحمن 
 ، دش إ نننراهل  1977مانننايك اللحنننل الع منننل، ال لعنننم الثانلنننم، البوينننة، وكالنننم الم بوعنننات، 

 (ش12 ، ص1983مذكور، المعج  الف سفل، التايرم، مجم  ال غم العربلم، 
الماهك االستردادأ أو التاريخل: "ملنارم عنن إعنادم ل ماضنل  واسن م  من  األدلنم وتتويمهنا،   (2)

ًرا ت للفها  ليت  عرض الحتائو أوال عرضا صحلًحا النل مندلوالتها والنل ومن ث  تمحل ها، وألي
ت للفهننا، وحتننى يننت  التوصنن  حيائننذ إلننى اسننتاتاا مجموعننم مننن الاتننائك ذات البننرايين الع ملننم 
الواضننحم"ش )دش صننالب  ننن حمنند العسنناف، المنندل  إلننى اللحننل الننل الع ننو  السنن وكلم، ال لعننم 

 ش282 ، ص2006 الرابعم، الرياض، موتلم العبلوان،
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لمنناهك المتننارن: وذلننك لبلننان الفننر   ننين الا ننرم ا سننمملم والغربلننم، أعننرض ا -3
للع  المتارنات والمتاربات  ين الما ورين ا سنممل والغربنل، سنواء كنان منن 
ناحلننم الم نن  حات والمفنناهل  أو الااحلننم الا ريننم، وكننذلك مننن ناحلننم التنناريي 

 الوايعل أو الااحلم العم لم،  لالضد تتميز األشلاءش

 ثالًثا: معانل مفردات اللحل:
 دايم الغينر لناف ع نى أحند أن ك منم أسنس وملنادئ مترادالتنان أو يتتربنان منن  
 ذلكش

الاألساكش كما الل المعج  الوسل ش يو ياعندم الباناء التنل يتنو  ع يهنا، واصن   
 ش(1)أساك الفبرم وأساك اللحلك  شلء ومبدوء، وماه 

ادتننه التننل يتبننون ماهننا، كننالاوام مبنندأ وأمننا المبنندأ، النن ن مبنندأ الاننلء: أولننه وم 
الاخ ، أو يترك  ماها كالحروف مبدأ البم ش وملادئ الع   أو الخ و أو الدستور أو 

 ش(2)التانون: يواعده األساسلم التل يتو  ع يها وال يخرا عاها

وإن كانننة إحنند  الب متننين تغاننل عننن األلننر  الننل الداللننم ال غويننم  إال أن لبنن   
ا يا الخاص الل الافوك، البيامنا تنوحل ك منم أسنس الموامانم مجنرد ك مم ماهما إيح

التواعد والركائز التل ترتبز ع يها  ال ن ك مم الملنادئ تنوحل بن مر عم نل أو ل تنل  
"الهل يواعد ومعايير عم لم تبال ع يها  ل  األعماص، وماهنا كنالتوص: "النمن حنريص 

 صاح  مبدأشوكالتوص: المن ذو مبدأ أو  ش(3)ع ى التتيد بملادئه"

وبهنننذا الننن ن مت نننودنا منننن أسنننس وملنننادئ الموامانننم أنهنننا: "القنننل  والتواعننند  
 

 ش17يا ر: مجم  ال غم العربلم بالتايرم، مر   سا و، ص (1)
 ش42يا ر: المر   السا و، ص (2)
 ش2/322يا ر:  مي  ص بلا، المعج  الف سفل، مر   سا و،  (3)
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 األساسلم التل يتو  ع يها مبدأ الموامام، وما يتضماه من حتو  ووا لات"ش

 ل م اللحل:
 تاتم  ع ى متدمم، وثمانلم ملاح، ولاتممش 

 : تاتم  ع ى أيملم الموضوا، وماهك الدراسم، ول م اللحلشالمتدمم

 الملحل األوص: وحدم ا نسانلمش
 الم    األوص: وحدم األص  ا نسانلش

 الم    الثانل: وحدم األص  الف رأ والغريزأش

 الم    الثالل: وحدم الهدف والم يرش

 الم    الراب : وحدم العتيدمش

 الم    الخامس: الوحدم ا سمملم سبي  المساوام الل الحتو  والوا لاتش

 تعاون ا نسانل وال  م ا نسانلمشالملحل الثانل: ال
 الم    األوص: المفهو  ا سممل ل برامم ا نسانلمش 

 الم    الثانل: التعاون ا نسانل الل ظ  الومن الواحدش

 الملحل الثالل: تبري  ا سم  لإلنسانش
 الم    األوص: المفهو  ا سممل ل برامم ا نسانلمش

 وأثريا ع ى الموامامش الم    الثانل: البرامم ا نسانلم

 المبحث الرابع: إقرار سنة االختالف بين الناس.
 الم    األوص: االلتمف سام حتملمش
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 الم    الثانل: االلتمف أساك الموامامش

 الملحل الخامس: المساوام  ين الااكش
 الم    األوص: مفهو  المساوامش

 الم    الثانل: المساوام الل ا سم ش

 المساوام  ين المس مين ويير المس مينشالم    الثالل:  

 الملحل السادك: العدص ا نسانل
 مفهو  العدص الل ا سم شالم    األوص: 

 الم    الثانل: التسامب الديال وم ايرهش

 الملحل الساب : عالملم رسالم ا سم ش
 الملحل الثامن: السماحم ا سمملمش

 الم    األوص: مفهو  السماحم الل ا سم ش

 لم    الثانل: التسامب الديال وم ايرهشا

 الم    الثالل: نماذا ت بلقلم من التسامب الديالش

 الخاتمم: وتاتم  ع ى أ رز نتائك اللحلش

 يائمم المرا  ش

 الفهركش
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 املبحث األول 
 وحدة اإلنسانية 

من أي  األسنس التنل يتنو  ع يهنا مبندأ الموامانم ينو أسناك وحندم ا نسنانلم،  
لما ور ا سممل، متساوون الل األص ، ال الض  ألحندي  ع نى اآللنر، الالااك الل ا

َيا َأَيَها الاهاُك ِإنها َلَ ْتَااُك  مِ ن َذَكرم َوُأنَثى َوَ َعْ َااُكْ  ُشُعوًبا "يدص ع ى ذلك يوله تعالى: 
ِ َأْتَتاُكْ  ِإنه  َ  َوَ َلاِئَ  ِلَتَعاَراُلوا ِإنه َأْكَرَمُبْ  ِعادَ    ش(1)"َعِ لٌ  َلِبيرٌ  ّللاه

اُك  يتوص ا ما  الاوكانل الل تفسير يذه اآلينم: يولنه )  ا َلَ ْتانَ اُك ِإننه ا الانه ا َأَيهنَ ينَ
( يما آد  وحنواء، والمت نود أنهن  متسناوون الت ناله   اسن  واحند، مِ ن َذَكرم َوُأنَثى

ا ش ويين : وكونه يجمعه  أ  واحد وأ  واحدم، وأنه ال موضن  ل تفنالر  يناه  باألنسن
اَراُلوا)إن كنن  واحنند منناب  مننن أ  وأ  الالبنن  سننواءش ويولننه:  ( أن ياتسنن  كنن  واحنند ِلَتعننَ

ماه  إلى نسله وال يعترأ إلى ييرهش والمت ود من يذا أن   سلحانه ل تهن  كنذلك 
لهننذا الفائنندم، ال ل تفننالر ب نسننا ه  ودعننو  أن يننذا الاننع  أالضنن  مننن يننذا الاننع ، 

َرَمُبْ  ِعاننَد  ِ يننذه التبي ننم ) ويننذه التبي ننم أكننر  مننن اُك ْ ِإنه َأكننْ أأ: أن التفاضنن   ( َأْتتننَ
 ياب  إنما يو التتو  المن ت لس  ها الهو المستحو ألن يوون أكر  ممنن لن  يتنب س 

ال يو ن   ها وأشرف وأالضن ش الندعوا منا أننت   لنه منن التفنالر باألنسنا   الن ن ذلنك  
 ش(2)يتتضل الضم يثبة شرالا، وال كرما، وال

 ال ا نسنانشششدون   الا سم  يستوأ  لهش بالا ر إلى عتيدته وشريعته،  مل  
 ينناه  مننن الننرو  شخ ننلم، كننذكورم وأنوثننم، وبلنناض وسننواد، والننرو   الا ننر إلننى مننا

 

 ( من سورم الحجراتش13من اآليم ري ) (1)
 ش5/67 يروت، دار الفبر، التب التدير الجام   ين الال الروايم والدراسم من ع   التفسير،  (2)
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 ش(1) ، وحاكملم ومحووملم، وياى والترشششومر وسلها تماملم كرئاسم 

  ال غات أن تجتم  ومن ث  تم ك  مل  األ ااك اللاريم، و مل  األلوان و مل 
الل حمى ا سم ، والل ظ  ن امه اال تماعل، ويل تحنس آصنرم واحندم تنرب   ياهنا 
 ملًعاش آصرم ا نسانلم، التل ال تفر   ين أسود وأ نل ، وال  نين شنمالل و انوبل، 

 ش(2)وال  ين شريل ويربل، ألنه   ملًعا ي تتون عاد الراب م ا نسانلم الببر  

النروا  -وألوانه ، وتلاياة ملتاته  ودر ناته فة ألساته   وإن الت   -كال ن الاا 
ألص  واحد، أ ااء أل  واحد، ولذلك يااديه  ربه : )يا  ال آد ( )ورد يذا الاداء النل 

األعراف، ومرم الل سنورم ينس(ش كمنا ياناديه   نن: الترآن لمس مرات، أربًعا الل سورم 
ا )يا أيهنا الاناك( أوص سنورم الاسناء والحنك، وتبنرر النل ال تنرآن منراًرا(ش البيناه   ملعنً

 ش(3)رح  واشجم، وألوم  امعم

ال لس الل ا سنم  منا يندعو إلنى النتمف النل المعام نم بسنب  النتمف األلنوان  
واأل انناك واألعننرا  الننم تفنناوت  ينناه  إال بالعمنن  ال ننالب، ويننذا إنمننا يوننون الحونن  

ُئُب  ُث ه ُتَرَدوَن إِ والمرد  له إلى   تعالى يو  القلامم: ) َهاَدِم اَلُيَابنِ  ِ  َوالانه اِلِ  اْلَغينْ َلى عنَ
  ش(5)"(ِإَلله َمْرِ ُعُبْ  اَلَ ْحُبُ  َ ْيَاُبْ  ِ لَما ُكاُتْ  ِ لِه َتْخَتِ ُفونَ ) ،(4)"(ِبَما ُكاُتْ  َتْعَمُ ونَ 

 

 ش12يا ر: ا ما  محمد ش توت: ا سم  عتيدم وشريعم، مر   سا و، ص (1)
 ، 1993يا ر: األسنتاذ سنيد ي ن ، نحنو مجتمن  إسنممل، العاشنرم، التنايرم، دار الانرو ،   (2)

 ش93ص
 ، 1973يا نننر: دش يوسنننل الترضننناوأ، التنننه الزكنننام، الثانلنننم،  ينننروت، مالسسنننم الرسنننالم،  (3)

 ش2/1019
 ( من سورم التوبمش94من اآليم ري ) (4)
 ( من سورم المائدمش48من اآليم ري ) (5)
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 المطلب األول 

 وحدة األصل اإلنساني 

يير مسن مين، أصن  الالااك ذكوًرا وإناًثا،  ل  وسود، عر  وعج ، مس مون و  
ُ  ) نا ته  واحد، مردي  إلى أ  واحد ويو آد  ع له السنم  وْا َربهبنُ اُك اتهتنُ ا الانه ا َأَيهنَ ينَ

وْا  الهِذأ َلَ َتُب  مِ ن نهْفسم َواِحَدمم َوَلَ َو ِمْاَها َزْوَ َها َوَبله ِمْاُهَما ِرَ ااًل َكِثيًرا َوِنَساء َواتهتنُ
  ش(1)" ( َكاَن َعَ ْلُبْ  َرِييًلا َ ُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَ  ِإنه ّللا َ الهِذأ َتَساء

يننذا الاسنن  الواحنند مننن شنن نه أن يجعنن  ا نسننان يتتننل   الننل معام ننم أللننه   
عن أصن ه ا نسنانل ا نسان، وي   رحمه  له "يذه التتو  تجع  ا نسان ال يرتف  

ذِ والسلما إذا أدرك أن أوله التنرا  ) َو النه َرا م ينُ ن تنُ ثنُ ه ( وثانلنم منن ن فنم )أ َلَ َتبنُ  منِ 
إن   يًضا من ش ن الاس  الواحد أن يولب  ماح التفنالر والتعناظ : "أ(، و ِمن َنْ َفمم 

م الجاي لنم، والخرينا باآلبناء منالمن تتنل، والنا ر شنتل، بله عُ عز و   يد أذي  عاب  
 ، إنمننا ينن  الحنن   هننا ،  يواأنننت   اننو آد ، وآد  مننن تننرا ، لينندعن ر نناص الخننري  بنن

 ش(2)للوونن أيون ع ى   من الجعمن التل تدال  ب نفها الاتن" أو

يتوص الالي عبد الرحمن السعدأ: "والل ا للار ب نه ل تهن  منن نفنس واحندم،  
أنهنن   ننثه  الننل أي ننار األرض، منن  ر ننوعه  إلننى أصنن  واحنند، للع ننل بعضننه  ع ننى 

 تتنواه بناألمر  بنر األرحنا  والاهنل ع ى بعن ش وينرن األمنر  بع ، ويرال  بعضه   

 

 ( من سورم الاساءش1اآليم ري ) (1)
(، مسننناد أحمننند، 5116( )4/331سنننان أ نننل داود كتنننا  األد ، بنننا  التفنننالر باألحسنننا  ) (2)

تعننن  )الع نننل  (ش والعبلنننم: الببنننر والاخنننوم، والجعنننمن: دويلنننم سنننوداء 8735( )14/349)
ه، 1415آيننادأ: عننون المعبننود شننرح سننان أ ننل داود، الثانلننم،  يننروت، دار البتنن  الع ملننم، 

 ش14/16
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القلننا  عنن ي لعتهننا، ليالكنند يننذا الحننو، وأنننه كمننا ي ننز  القلننا  بحننو  ، كننذلك يجنن  
 ش(1)بحتو  الخ وششش    القلا  بحتويه  يو من حو   الذأ أمر به"

يخ   أمته الل حجم الوداا: "يا أيها الااك، أال إن ربو  واحد، وإن   والابل   
أال ال الض  لعربل ع ى عجمل، وال لعجمنل ع نى عربنل، وال أحمنر ع نى   أباك  واحد،

 ش(2)أسود، وال أسود ع ى أحمر، إال بالتتو  ششش ال يب غ الاايد الغائ "

كما أن من شن ن الاسن  الواحند أن يزكنل روح التعناون والتحناور والتفناي   نين  
ن ) أ ااء يذا الاس ، مهما كثر عنددي ، والت فنة ماناربه  وأدينانه : اُك  منِ  ا َلَ ْتانَ ِإننه

  ش(3)"ُشُعوًبا َوَ َلاِئَ  ِلَتَعاَراُلوا َذَكرم َوُأنَثى َوَ َعْ َااُك ْ 

رينن  اللعنند الننذأ  ينناه  وبياننه، دعننوم الهننل دعننوم ل ر ننوا إلننى األصنن  الواحنند  
 لتااسل الخمالات الت لم والفبريم الل ظ  راب م األلوم ا نسانلمش

نلم إلى أص  واحند يند يضنى ع نى أسنلا  التع ن  "إن ا سم  ب ر اعه ا نسا 
والتعالل ع ى اآللرين، حيل إن ك يهما يو د التمنايز  نين أالنراد المجتمن  ا نسنانل، 
ومن ياا يوون انتهاك الحتو ، ألن من ير  الل نفسه أنه متمينز عنن يينره، سنواء 
 كننان ماانن  يننذا التمننايز إلننى التع نن  إلننى لننون، أو ملتننم، أو عننر ، السننوف يجعنن 
ا مننن  ا تزينند عننن حتننو  اآللننرين، ومننن ثنن  تبننون يننذه الزيننادم انتتاصننً لافسننه حتويننً
حتو  اآللرين، ويوذا تاا  ال راعات  ين الااك، وتاحدر ا نسنانلم منن المسنتو  
الر ل  الذأ أراده   تعالى لها إلى شريعم الغا ، وبهذا التند أرسنى ا سنم  التواعند 

 

تلسير البري  الرحمن الل تفسير كم  الماان، تحتيو: عبد النرحمن ال ويحنو،  ينروت،   يا ر:    (1)
 ش163 ، ص2010مالسسم الرسالم، 

 (ش23489( )38/474مساد ا ما  أحمد ) (2)
 ( من سورم الحجراتش13من اآليم ري ) (3)
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، وأساسنها المسناوام النل أصن  الاان م والنل تبناالال التل  ها تتحتنو إنسنانلم ا نسنان
 ش(1)الفرص  ين  ال ا نسان"

 المطلب الثاني 

 وحدة األصل الفطري والغريزي

َر الالااك  اوا آد ش ك   ال آد ش مخ ويون ع ى ال رم واحدم )  ل اَل نَ ِ الهتنِ َرَم ّللاه اِل نْ
  ش(2)" (َها اَل َتْبِديَ  ِلَخْ ِو  ِ الاهاَك َعَ يْ 

ه الف رم يل الف رم التل ولدوا ع يها يبن  أن تخنر ه  التربلنم والاان م عاهنا يذ 
كمننا الننل الحننديل: "كنن  مولننود يولنند ع ننى الف ننرم، النن  واه يهودانننه، أو يا ننرانه، أو 

والاا م، ال ن يذه الف رم ت   كامام النل م  ذلك وري  التمف التربلم و   (3)يمجسانه"
إذا صنننفة منننن كننندريا وعنننادات إلنننى  نفوسنننه ، وإن شنننا تها بعننن  الانننوائ ش حتنننى

مبلعتها، أصلب الااك أير  إلى التواالو ماه  إلى التخاللش وي ى الوالا  أير  منن 
 الاتا ش

وإذا كننان الانناك متفتننون الننل أصنن ه  الف ننرأ  الهنن  كننذلك متفتننون الننل أصنن ه   
الغريننزأ "يخضننعون لتننانون واحنند مننن ال لننائ  والغرائننز والاننهوات، وإن الت فننة يننوم 

مننن مجتمنن  آللننرششش وإذا تننرك لبنن  الننرد حريننم إشننلاا يريزتننه ع ننى حسننا   وضننعًفا

 

دش عبنند ال  لننإل الغامنندأ، حتننو  ا نسننان الننل ا سننم ، األولننى، الرينناض، أكاديملننم  يا ننر: (1)
 ش48 ، ص2001نايإل ل ع و  األمالم، 

 ( من سورم الرو ش30من اآليم ري ) (2)
(، صحلب 1385( )2/100صحلب اللخارأ، كتا  الجاائز، با  ما يي  الل أوالد الماركين )  (3)

(ش منن حنديل 2658( )4/2047مس  ، كتا  التدر، با  معاى ك  مولود يولد ع ى الف نرم )
 أ ل يريرمش



 2019إصدار أكتوبر  –الثانى الجزء  –العدد الثامن والثمانون 

 16 

اآللرين لتع   يانون الحلام اال تماملم، لذلك تنر  أن   سنلحانه وتعنالى يند ن ن  
 ش(1)يانون يذه الغرائز بحيل يالعها ا نسان بعيًدا عن ا ضرار باآللرين

آلنر، الهنل واحندم منن حينل الالغريزم ا نسانلم واحدم ال تخت ل من إنسان إلى  
عميتها باألرض، وحبها لمتن  وملنايك الحلنام الندنلا وزياتهنا وشنهواتها يناص تعنالى: 

ِم ) َهَواِت ِمَن الاِ َساء َواْلَبِايَن َواْلَتَااِميِر اْلُمَتاَ َرِم ِمَن الذهَيِ  َواْلِفضه ُزيِ َن ِل اهاِك ُحَ  الاه
َمِم َواألَ  وه ِ  اْلُمسننننَ ُن َواْلَخيننننْ ُ ِعاننننَدُه ُحسننننْ اِم الننننَدْنَلا َ ّللا  اُا اْلَحلننننَ َك َمتننننَ ْرِ  َذلننننِ اِ  َواْلحننننَ ْنعننننَ

  ش(2)"(اْلَمآِ  

 ش(3)" (َوَيَدْيَااُه الاهْجَدْينِ ويل واحدم أيًضا من حيل استعداديا ل خير والار: ) 

وهاَيا"ويل واحدم من حيل استعداديا ل  مح والفساد:    ا سنَ ا اَلَ لْ  ،َوَنْفسم َومنَ َهَمهنَ
اَيا ،َيْد َأاْلَ َب َمن َزكهاَيا ،اُلُجوَرَيا َوَتْتَواَيا  ش(5) ،(4)"" َوَيْد َلاَ  َمن َدسه

يذه الوحدم الف ريم والغريزيم تجع  الااك متتاربين الل ملائعه  وسجاياي  أو  
مننن المموننن أن يتتنناربوا إذا مننا تهلنن ت األوضنناا لننذلك ممننا يسنناعد ع ننى المعاياننم 

ن ث  موامام صالحم يعرف اليها ا نسان حتويه ووا لاته، وكلإل يعام  بالحساى وم
 ألاه ا نسان ع ى أساك ذلكش

 

يا ر: دش الريد يعتو  المفتاح، الوحدم ا نسانلم مبرراتها وما  تاتهنا، ضنمن منالتمر إنسنانلم   (1)
ه، أ رين  1426وص الحضارم ا سمملم، التايرم، المج س األع ى ل ائون ا سمملم، ربلن  األ 

 ش250 ، ص2005
 ( من سورم آص عمرانش 14اآليم ري ) (2)
 ( من سورم الب دش10اآليم ري ) (3)
 ( من سورم الامسش10-7اآليات ري ) (4)
 ش52دش عبد ال  لإل الغامدأ، حتو  ا نسان الل ا سم ، ص يا ر: (5)
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 المطلب الثالث 

 وحدة الهدف والمصير

ا مخ ننويين لهنندف واحنند وسنناعون لغايننم واحنندم، أمننا يننداله  الننذأ   الالاسننا  ملعننً
ةُ يالغل أن ي لاوا له ومن أ  ه الهو ملنادم   عنز و ن  ) ا َلَ تنْ نه َواِ ننَس َومنَ  اْلجنِ

  ش(1)"(ِلَلْعُبُدونِ  ِإاله 

وسننواء عمنن  الانناك لهننداله  يننذا وعرالننوه، أ   حنندوه وأنبننروه، النن نه  م ننالبون  
 ومحاسبون ع ى تت يري  الل ذلكش

َ ُك  يذا الهندف يابثنو مانه يندف آلنر وينو تعمينر األرض ولمالتهنا: )  َو َأنانَ ينُ
َتْعَمَرُكْ  اِليهننَ  َن اأَلْرِض َواسننْ ، ينذا التعميننر يتتضننل أوص منا يتتضننل اتفننا   ننين (2)" (امنِ 

الاناك، وأن يتعايانوا بسن    لمنا  يناه  ممنا يتنوأ راب نم العمينم  لمنا  يناه ، بعيندا 
 عن التمف الدين والعا رش

وإذا كان الهدف واحًدا أو يالغل أن يوون كنذلك، الن ن الم نير واحند، وينو أمنر  
َوِلُب ِ  ُأمهمم َأَ ٌ  اَلِ َذا َ اء َأَ ُ ُهْ  عاه ويموت كذلك: )ال للار  له، الا نسان يولد ريًما 

  ش(3)"(َيْسَتْتِدُمونَ  اَعًم َوالَ اَل َيْسَتْ ِلُروَن سَ 

ع نى أن حلننام ا نسننان الننل الت ننور ا سنممل ال تاتهننل بانتهنناء حلاتننه، وإنمننا  
ألولى من لينر حلام تعقله حلام ألر ، اليها ي تل الااك  زاء ما يدموا الل حلاته  ا

ِن أو شر: ) ِزَح عنَ ن ُزحنْ ِم اَلمنَ ْوَ  اْلِقَلامنَ وَرُكْ  ينَ ْوَن ُأ نُ ا ُتَوالنه ْوِت َوِإنهمنَ ُم اْلمنَ ُكَ  َنْفسم َذآِئتنَ

 

 ( من سورم الذارياتش56اآليم ري ) (1)
 من سورم يودش( 61من اآليم ري ) (2)
 ( من سورم األعرافش34من اآليم ري ) (3)
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  ش(1)"(الاهاِر َوُأْدِلَ  اْلَجاهَم اَلَتْد اَلاَز َوما اْلَحَلاُم الَدْنَلا ِإاله َمَتاُا اْلُغُرورِ 

لم ير كاف ألن يراين  نفسنه ويقنل ع نى ت نرالاته ومنا مان ا نسان  هذا ايوإ  
ينندمة يننداه، ومننن ثنن  "ال نننه عامنن  مهنن ، وسننبي  أمثنن  الننل تتننوي  السنن وك وتهننذي  
األلم ، وتعميو الخير والفضائ  والقل  الل أعما  النافس ا نسنانلم، ممنا يناعوس 

مششش وبهنذا إيجاًبا ع ى  مل  أنواا الاااط ا نسانل اليت تى من ذلك األمن وال م نيان
ال ن عتيدم اللعل الل ا سم  تعد من أكبر الحواالز ل مس   ع نى االن نراف إلنى العن  

 ة والتع ل ماهك الحو، اليتن تى منن فالخيرات واحترا  حتو  الااك، وبذلك ما  الت
 ش(2)ذلك عد  الجرأم ع ى انتهاك الحتو "

 المطلب الرابع

 وحدة العقيدة 

اته  وأ ااسننه ،  نن  وع ننوري  مخننامبون الالانناك ع ننى الننتمف لغنناته  وثتاالنن 
بعتينندم واحنندم، ومننا ملعننل األنبلنناء أليننوامه  إال  هننذه العتينندم الاألنبلنناءش كمننا الننل 

ويننذا النندين الواحنند  (3)إلننوم لعننمت، أمهنناته  شننتى ودينناه  واحنند"الحننديل الاننريإل: "
ه: ري  يو دينن ا سنم  النذأ اصن فاه   لجملن  األينوا  ووصنى بنه إ نراهل   الن ال
وُتنه " َم َتمننُ يَن الننَ ُ  النندِ  َ َفى َلبننُ له ِإنه ّللا َ اصننْ ا َ اننِ وُ  يننَ َراِهلُ  َ ِالننِه َوَيْعتننُ ا ِإ ننْ ى ِ هننَ َوَوصننه

 

 ( من سورم آص عمرانش185اآليم ري  ) (1)
 ش56دش عبد ال  لإل الغامدأ، حتو  ا نسان الل ا سم ، المر   السا و، ص يا ر: (2)
( 4/167صحلب اللخارأ، كتنا  أحادينل األنبلناء، بنا  ينوص   )واذكنر النل البتنا  منري (، )  (3)

(ش ويولننه: )شننتى( مخت فننم ومتعننددمش )دينناه  واحنند( يننو ديننن التوحينند ويننذا يفينند أن 3443)
الاس  الحقلتل يو نس  العتيدم وا يمان وبه يوون التفاض  ال باآلباءش من تع يو: م  فى 

 اللغا ع ى صحلب اللخارأش
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ثنُ ه "  ويو نفس الدين الذأ ورثه عاه لات  الابيين محمد     ش(1)"َوَأنُت  َمْسِ ُمونَ  َإاله 
َم ِإ نْ  ِرِكينَ َأْوَحْيَاا ِإَلْلَك َأِن اتهِلْ  ِم نه َن اْلُمانْ اَن منِ ا كنَ ا َومنَ َن ، )(2)""َراِهلَ  َحِالفنً َرَا َلبنُ  منِ  شنَ

ى  ى َوِملسنَ َراِهلَ  َوُموسنَ ِه ِإ نْ ْيَاا بنِ ا َوصنه َك َومنَ ى ِبِه ُنوًحا َوالهِذأ َأْوَحْيَاا ِإَللنْ يِن َما َوصه الدِ 
ُيوا ِ لِه َكُبَر َعَ ى  يَن َواَل َتَتَفره ِه َأْن َأِ لُموا الدِ  ل ِإَللنْ ُ َيْجَتبنِ ِه ّللاه ْدُعوُيْ  ِإَللنْ ا تنَ اْلُمْاِرِكيَن منَ

  ش(3)"( َمن َيَااء َوَيْهِدأ ِإَلْلِه َمن ُيِاي ُ 

يذه العتيندمش عتيندم النر  الواحندش ميثنا  من لوذ ع نى  انل آد ش كن   انل آد ش  
ل آَد َ وي  الل عال  النذر يبن  أن يخ تنوا: " ن َ انِ َك منِ َذ َربنَ َتُهْ  َوِإْذ َألنَ ينه وِرِيْ  ُذرِ  ن ُظهنُ  منِ

ا ُكانه  ِم ِإننه ْوَ  اْلِقَلامنَ وْا ينَ ِهْدَنا َأن َتُتولنُ ى شنَ اُلوْا َ  نَ َربِ ُبْ  ينَ ا َوَأْشَهَدُيْ  َعَ ى َأنُفِسِهْ  َأَلْسَة  نِ
ااِلِ ينَ  َذا ينننَ ْن ينننَ لر نننوا إلنننى ينننذه الننندنلا و ننندوا أنفسنننه  مف نننورين  الننن ذا منننا ش(4) "عنننَ
يِن َحِالًفا اِلْ َرَم  ِ اَلَ ِيْ  َوْ َهَك لِ ومجبولين ع يها: "  الهِتل اَلَ َر الاهاَك َعَ ْيَها اَل َتْبِديَ   دِ 

يُن اْلَقلِ  ُ  ِ َذِلَك الدِ    ش(5)"" َيْعَ ُمونَ   َوَلِبنه َأْكَثَر الاهاِك الَ ِلَخْ ِو ّللاه

يا الننن نه  وسنننواء التنننز  الاننناك  هنننذه العتيننندم وآمانننوا  هنننا، أ  الاريوينننا و حننندو  
مخنننامبون  هنننا وم نننالبون  هننناش والتنننرآن البنننري  ال يو نننه ل ابنننه وتباللفنننه وأوامنننره 
ونواهلنه إلننى المننالماين التنن ، وإنمننا يننو ل ننا  لإلنسننانلم  معنناء، مالماهننا وكاالريننا، 

 عربها وعجمها، أ لضها وأسودياش

يذا الخ ا  العا  يجع  أما  المس مين مهمم  لادم اللاريم إلى يدأ السماء،  

 

 ( من سورم اللترمش132اآليم ري ) (1)
 ( من سورم الاح ش123اآليم ري ) (2)
 ( من سورم الاور  13يم ري )اآل (3)
 ( من سورم األعرافش1723اآليم ري ) (4)
 ( من سورم الرو ش30اآليم ري ) (5)
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 لبن ضمن دائرم ا نسانلم التل تحتر  اآللر وتتدره وتع له حتهش

يذا الخ ا  الربنانل العنا  ينو "أسناك ظناير لتبنري  ا نسنان النل األرض والنل  
ظ  يذا التبري  تبون الرحمم العامم، ويوون التسامب العا   ين  مل  الاناك، وينذه 

ين  الحلنام ا سنمملم الرحمم وينذا التسنامب نناب  منن أسناك ينذا الندين مبنو النل وا
البرا وممارسم بعيدا عن الترف الفبرأ والاعارات الجوالاء والت بينو االنتتنائل، كلنإل 
ال وصاح  الرسالم الخاتمم ص وات   وسممم ع لنه ينو الرحمنم المهندام، والاعمنم 

  ش(1)" "َرْحَمًم لِ ْ َعاَلِمينَ  َوَما َأْرَسْ َااَك ِإاله المز ام كما ألبر    ش نه  ذلك: "

ِ ِلاَة َلُهْ  َوَلْو ُكاَة اَل ًّا َيِ لَظ اْلَتْ ِ  اَلنَفَضوْا ِمْن َحْوِلكَ "    ش(3)،(2)"َ ِلَما َرْحَممم مِ َن ّللا 

 المطلب الخامس

 الوحدة اإلسالمية سبيل المساواة في 

 الحقوق والواجبات 

م نير، تفنتب يذه الوحدم ا نسانلم الجامعم لوحدم الاا م والهدف، والعتيدم وال 
بابننا واسننًعا أللننوم صنناديم عاوانهننا الحنن  والبننر، وا يسنناط والمسنناوام، ويننذه ألننوم 

يعور صفويا التمف مهمنا اتسن  منداه،  ن  إنانا نمحنظ أن   تعنالى وينو ب ندد  ال
ذكر لمف أينوا  األنبلناء ع نيه  السنم  لهن  وتبنذيبه  النل نبنوئته ، يجعن  الخنمف 

ع لنه السنم ، وم ا نسانلم  العاد تااوص الترآن لت م نوح  يير مالثر ع ى راب م األل
  ش(4)"َتتهُتونَ  اَص َلُهْ  َأُلوُيْ  ُنوٌح َأالَ ِإْذ يَ  ،َكذهَ ْة َيْوُ  ُنوحم اْلُمْرَسِ ينَ م  يومه يذكر: | 

 

 ( من سورم األنبلاءش107اآليم ري ) (1)
 ( من سورم آص عمرانش159من اآليم ري ) (2)
 ش59يا ر: دش عبد ال  لإل الغامدأ، حتو  ا نسان الل ا سم ، ص (3)
 ( من سورم الاعراءش106-105اآليتان ري ) (4)
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ويُ ِإْذ يَ  ،َكذهَ ْة َعاٌد اْلُمْرَسِ ينَ ع له السم  م  يومه "والل ي م يود    ْ  اَص َلُهْ  َألنُ
  ش(1)""َتتهُتونَ  ُيوٌد َأالَ 

 يذه األلوم تمحو البرم التفاوت وال لقلم، الم عا ريم وال لونلمش 

نسننان و عنن   هننا مننن نفسننه   التفريننم التننل الترعهننا ا م ننايروتتضننل ع ننى " 
 (2)، األيالناء والفتنراء، األلنوان والعا نريم، الغربلنم والانر لمواألراذصملتات: السادم  

 الل الحتو  والوا لات ال الض  ألحدي  ع ى اآللر الل ذلكشالالااك متساوون 

"وإذا كانة الفرو  الاخ لم الل ن ر ا سم  بما   عن محل  الوحندم، وكنان  
المحندد لهنا، لنز  أن تبنون ت نك الفنوار  بمان     وسنورياالعدص شعاريا النداص ع يهنا،  

، والترينن  كننذلك عننن محننل  العنندص، ويسننتوأ  لننه التننوأ والضنن لإل، والغاننل والفتيننر
وهاِميَن "   دلي  يوله تعالى:واللعيد، والمس   ويير المس  : وْا ينَ وْا ُكوننُ ِذيَن آَمانُ ا النه َيا َأَيهنَ

َرِبينَ  َدْيِن َواأَليننْ ُوْ  َأِو اْلَوالننِ ى َأنُفسننِ ْو َع ننَ ِ َولننَ َهَداء هللِ  ِ  شننُ ا " ويولننه تعننالى: ،ش(3)""ِباْلِتسننْ يننَ
وْا ُكو  ِذيَن آَمانُ ى َأاله َأَيَها النه ْو م َع نَ َاآُن ينَ ِرَماهُبْ  شنَ ِ  َواَل َيجنْ َهَداء ِباْلِتسنْ ِ شنُ وهاِميَن هللِ  وْا ينَ ننُ

  ش(4)""  َلِبيٌر ِبَما َتْعَمُ ونَ  ِإنه  َ   َواتهُتوْا  َ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُيَو َأْيَرُ  ِل تهْتوَ 

  

 

 

 ( من سورم الاعراءش124-123اآليتان ري ) (1)
 ش452يا ر: الالي: محمد ش توت، ا سم  عتيدم وشريعم، ص (2)
 ( من سورم الاساءش135من اآليم ري ) (3)
 ( من سورم المائدمش8من اآليم ري ) (4)
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 املبحث الثاني
 انية التعاون اإلنساني والصلة اإلنس

 تتسل :

 ت  تتسل  يذا الملحل إلى م  بين ع ى الاحو اآلتل  لانه: 

 الم    األوص: التعاون ا نسانل يرين الوحدم ا نسانلمش

 الم    الثانل: التعاون ا نسانل الل ظ  الومن الواحدش

 المطلب األول 

 التعاون اإلنساني قرين الوحدة اإلنسانية

ا سنننم  صنننراحم، يتتضنننيها تعننناون وصننن م  إن الوحننندم ا نسنننانلم التنننل أيرينننا 
حقلتيين  ين يالالء األلوم، إذ لنلس ثمنم معانى لةلنوم منن يينر ينذا التعناونش كمنا 

رم أنه نتلجم مبل لم لعم لم التعارف  ين الااك: " ن َذكنَ اُك  منِ  ا َلَ ْتانَ اُك ِإننه ا الانه ا َأَيهنَ ينَ
لٌ  َلِبينرٌ َوُأنَثى َوَ َعْ َااُكْ  ُشُعوًبا َوَ َلاِئَ  ِلتَ  اُكْ  ِإنه ّللاهَ َع نِ ِ َأْتتنَ َرَمُبْ  ِعانَد ّللاه " َعاَراُلوا ِإنه َأكنْ

(ش إذ ال معاننننى أن يتو نننإل يننننذا التعننننارف ع نننى معرالننننم األشننننخاص 13)الحجنننرات: 
 واألنسا  دون تعاون حقلتل  ياه ش

ال نننن م ييننننر ماننننرومان باننننو  المتعنننناونين  ويننننذهيننننذا التعنننناون ا نسننننانل  
اللتمف ال يعوننر صننفو التعنناون وال نن م، وإنمننا يننو التنن  يتو ننإل عانند وأ ااسننه ، الننا

َو  َواَل دائرتل البر والتتو  ويجتا  دائرتل ا ث  والعندوان: " ى اْلبنرِ  َوالتهتنْ اَوُنوْا َع نَ َوَتعنَ
 (ش2" )المائدم: َتَعاَوُنوْا َعَ ى اِ ْثِ  َواْلُعْدَوانِ 

و نو    ع نىتتنو ، ين تل ردينإل البنم   يذا األمر الترآنل بالتعاون ع ى البر وال 
َدوُك ْ العدص  ين المتلايضين: " ْو م َأن صنَ َراِ  َأن  َواَل َيْجِرَماهُبْ  َشَاآُن ينَ ِجِد اْلحنَ ِن اْلَمسنْ عنَ
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(ش الاللغ  وااللتمف ال يتفان كحجر 2" )المائدم:  َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَ ى اْلبرِ  َوالتهْتَو  
 ا نسانل الل سبي  الخيرش  عثرم أما  التعاون 

متاننناك ين، وإنمنننا ينننو تعننناون عنننا  إذن الالتعننناون ا نسنننانل لنننلس التننن   نننين ال 
يعرف الخمف الل الاوا أو العنر  أو ال غنم أو حتنى النل الندين، وإنمنا ينو تعناون  ال

يناص: والنذأ   ين ا نسانلم ك هنا والنل حنديل أ نل موسنى األشنعرأ أن رسنوص   
الجام حتى تراحمنوا" ينالوا: ينا رسنوص   ك انا رحنل ش يناص: "إننه نفسل  يده ال تدل وا  

 ش(1)للس  رحمم أحدك  ولبن رحمم العامم رحمم العامم"

والتعاون نوعان: معاوأ يبذص الا ب وا عانم بنالرأأ ويينر ذلنك، ومنادأ  بنذص  
 الماص وييره من المادياتش

ديه المنن التعناون ص وأصنالل كنم ننوعل التعناون أالضن  مثنا  ويد ضر  الابل   
كان  ياه وبنين ينريا يبن  اللعثنم النل ح نل الفضنوص، وكاننة ينريا يند  المعاوأ ما

يرحنن  بمثنن  يننذا الاننوا مننن  تحالفننة  لننه ع ننى ن ننرم الضنن لإل والم  ننو  والابننل 
ا، منا  الحمف حتى بعد ا سم  التناص: "لتند شنهدت النل دار عبند    نن  ندعان ِح فنً

 ش(2)"أل بة ادعى به الل ا سم  أح  أن لل به حمر الاع ، ولو

حريً ا ع ى إعمء  لمنم التعناون  نين الفريناء منادا    والل ص ب الحديبلم كان   
يننذا التعنناون ع ننى  ننر وتتننو ش  لعنند أن صنندته يننريا عننن البيننة الحننرا  الننذأ  نناءه 

صد  عزمه ع ى التعاون معه  ع ى تع نل  حرمنات   التناص: "والنذأ   معتمًرا أع ن  

 

(، المسننتدرك 5928(، )5/414سننان الاسننائل، كتننا  التضنناء، بننا  حونن  الحنناك  الننل داره ) (1)
 (ش7310( )4/185ع ى ال حلحين )

 ش1/266ا ن ياا ، السيرم الابويم،  (2)
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البننان  ش(1)ه، ال يسنن لونل ح ننم يع مننون اليهننا حرمننات   إال أع يننته  إيايننا"نفسننل  ينند
َدوُك ْ  َوالَ يذا الفع  تفسيًرا عم ًلا لتوله تعالى: " ْو م َأن صنَ َاآُن ينَ ِجِد  َيْجِرَماهُبْ  شنَ ِن اْلَمسنْ عنَ

 (ش2  " )المائدم:اْلَحَراِ  َأن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَ ى اْلبرِ  َوالتهْتَو  

وأمننا التعنناون المننادأ، ال نننه أصننا ة يننريا مجاعننم وي نن  العننر  عنناه  الميننرم  
حتى أك وا الع ا  المحريم والجلفم والبنم  والميتنم والج نود، ذين  والند مناه  وع نى 

ب  م النرح  والعفنو وإن يومنك يند رأسه  أ و س لان التالوا: يا محمد إنك  ئة ت مر 
وبعنل إلنيه  ب عنا  رينم ع نيه ، وأذن  ص    ي بوا النادا   لهن ، الندعا لهن  رسنو

 ش(2)ل ااك بحم  ال عا  إليه  وي  مازالوا ماركين

يجيز ألسماء  اة أ ل بور رضل   عاها ص م أمها الماركم عادما  والال   
اُكُ   ُ  الَ يدمة إليها من موم الل وية يدنم الحديبلم ايتداء بتوله تعالى: " ِن َيْاهنَ  عنَ

َروُيْ  َوتُ الهِذيَن   اِرُكْ  َأن َتبنَ ن ِدينَ وُك  منِ  ْ  ُيْخِر نُ يِن َولنَ ْيِهْ  ِإنه َلْ  ُيَتاِتُ وُكْ  اِلل الدِ  ُ وا ِإلنَ ْتسنِ
 (ش8" )الممتحام:  ُيِحَ  اْلُمْتِسِ ينَ  َ 

اش      إن الع ماء يد ذيبوا إلى  واز ص م يير المس   بال نديم إذا كنان محتا نً
ن تبروي  وتتس وا إليه (: أباح  نري  وإن كنانوا مانركين  ياص الج اص الل يوله )أ

 ش(3)وال ديات من البر، الايتضى  واز دال  ال ديات إليه 

 

صنننحلب اللخنننارأ، كتنننا  الانننروط، بنننا  الانننروط النننل الجهننناد والم نننالحم مننن  أيننن  الحنننر   (1)
 (ش2731( )3/193)

 ش10/195تفسير الترمبل، مر   سا و،  (2)
 ش2/179أحوا  الترآن، مر   سا و،  (3)
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 المطلب الثاني 

 التعاون اإلنساني في ظل الوطن الواحد

إذا كان التعاون ا نسانل العا  ضنرورأ ومبلعنل ومتبنوص من  النتمف أ اناك  
الهو أكثر إلحاًحا وضرورم ماه الل الومن الواحندش  الااك ولغاته  وأومانه  وأديانه ،

إذ األصنن  أن يتعنناون  ملنن  التنناماين ع ننى أرض الننومن مهمننا الت فننة مانناربه  
 وأيراضه  ع ى الزود عن صاحله ورد العداء عاهش

ا النننل ليراتهننننا   ثننن  إن ينننالالء المقلمنننين ع نننى أرض واحننندم، يانننتركون  ملعنننً
ا إلنى التعناون والتواصن   لمنا ألوائهاش يذه الاركويتااركون الل تحم   م تدالعه  دالعنً

  ياه ش

يجع  ل وصلم لتعاون أصحا  الومن الواحد، العادما ننزص المديانم   والابل   
الماننورم وضنن  نننوعين مننن التعنناون: التعنناون األكبننر ويننو المالالننام  ننين المهننا رين 

اننه واألن ننار حتننى صنناروا "تننوادي ، وتننراحمه ، وتعننامفه  مثنن  الجسنند إذا اشننتبى م
 ش(1)عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"

وتنننناص وثلتننننم التعنننناون  ينننناه  ع ننننى: "إنهنننن  أمننننم واحنننندم مننننن دون الانننناك:  
المها رون من يريا ع ى ريعته  يتعاي ون  يناه ، وين  يفندون عنانيه  بنالمعروف 
اش أأ المثتن  بالندينش  يناه   والتس   ين المالماينششش وإن المالماين ال يتركنون مغرمنً
أن يع ننوه بننالمعروف الننل الننداء أو عتنن ششش وأن المننالماين المتتننين أيننديه  ع ننى مننن 

السنادا  نين المنالماين، وإن  عم ظ  ، أو إثما، أو عدوانا، أوبغل ماه ، أو ا تغى دسل
 أيديه  ع له  ملًعا، ولو كان ولد أحدي "ش

 

 لحديل الل اللخارأ ومس   وسبو تخريجهشا (1)
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 الاألمننم المسنن مم متباال ننم متضننامام الننل حتويهننا وم ننالحها وأنفسننها وأموالهننا، 
المنن أضناا مناص يينره الب نمنا أضناا مناص نفنس، أو أضناا مناص المجتمن  ك نه، ومنن 
اعتد  ع ى نفس ألله بالتت  الب نما يت  نفسه، أو اعتد  ع ى الجماعم ك ها، كمنا 

َ   اء الل اآليم األلر : " َأنهُه َمن َيَتَ  َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفسم َأْو اَلَسادم اِلل اأَلْرِض اَلَبَ نهَما َيتنَ
 (ش32" )المائدم: اهاَك َ ِملًعاال

أما يير التعاون م  يينر المسن مين، التعناون األصنغر، وينو الانوا الثنانل منن  
مدياته الفاض م ع يهاش التد ن ة الوثلتم ع نى:  نوعل التعاون التل أسس الابل 

",أن يهننود  اننل عننوف أمننم منن  المننالماين، ل يهننود دينناه ، ول مسنن مين دينناه ششش وإن 
د نفتته ، وع ى المس مين نفتته ، وإن  ياه  الا ر ع ى من حنار  أين  ع ى اليهو 

يذه ال حلفم وإن  ياه  الا ب والا لحم، والبنر دون ا ثن ششش وإن اليهنود يافتنون 
 ش"م  المالماين ماداموا محاربين

 ويونننذا كنننان التعننناون بانننقله: المعانننوأ والمنننادأ أسننناك  لنننا  دولنننم الابنننل  
النل التناريي حتنى الينو ، ولنوال أن ينذا التعناون مسن ور النل ومدياته التل لن  تتبنرر 

البت ، وشهد به التاصل والدانل، والعدو وال ديو  لمنا صنديه أحند أو اسنت اا أن 
 يتخي هش

ويذا يو التعاون الذأ تتو  ع له الموامام ال الحم، الالموامام ال تتو إل التن   
اعتننراف كنن  واحنند منناه  ع ننى مجننرد المعاياننم السنن ملم  ننين أ انناء الننومن الواحنند و 

باآللر وال تتو إل أيًضا ع ى مجرد إع اء الحتو  وألذ الوا لات ب نورم ديااملولنم 
 شله آللم، وياما يل تعاون إنسانل كام ، وص م إنسانلم وثلتمش
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 املبحث الثالث 
 تكريم اإلسالم لإلنسان 

ل آَد َ ا نسننان الننل ا سننم  كننائن موننر : "  ا َ اننِ ْماننَ ْد َكره (، يننذا 70)ا سننراء: " َوَلتننَ
التبننري  تفضنني  مننن   لباننل آد  وتاننريإل لهنن  ال مننن أ نن  عمنن  عم ننوه وال سننا و 
الض  تتدموا بهش الا نسان الل ا سم ، للس كائًاا مميزًا الحس  عن بنايل البائانات، 
سواء كان ذلك التمينز بالضنحك، أو البنم ، أو العتن ،  ن  إن أصن  التميينز ينو ت نك 

هِ  التنننل ح ننل  هنننا ا نسنننان: "الافخننم منننن روح   ن َروحنننِ َي ِ لننِه منننِ وهاُه َوَنفنننَ " ثننُ ه سنننَ
(ش "ويذه الخ ل م المميزم يل التل اسنتدعة سنجود الممئبنم، إعمننا 9)السجدم:  

 ش(1)واعترااًلا  هذا التميز المتتضى سجود أشرف المخ ويات وأمهريا عادئذ"

   هننا ا نسننان  ننين الننروح البننان تبننري    لننه  ننذلك أصنن  سننموه وتفننرده،  منن 
وال ين، ال أ ايتما  بجان  دون اآللر ين تل ع نى ا نسنان ويه بنه  ومنن يانا  ناء 

 ا سم  ليهت  بالجانبين مًعا يع ل ك   ان  حتويه ومت  لاتهش

الا نسان الذأ سجدت له الممئبم األمهار يو البائن الذأ كر  بخمالم   الل  
مً َوِإْذ َياَص َرَبكَ األرض: " ل اأَلْرِض َلِ لفنَ ٌ  النِ ل َ اعنِ (، وكرمنه 30)اللتنرم:  " ِلْ َمَمِئَبِم ِإننِ 

ِوي م بنن دوات الخمالننم الخ تننه الننل أحسننن تتننوي : " ِن َتتننْ ل َأْحسننَ اَن الننِ نسننَ ا ا ِْ ْد َلَ ْتاننَ " َلتننَ
اَرَك  ُ (، ال نننلس هلل تعنننالى ل نننو ينننو أحسنننن منننن ا نسنننان: "4)التنننين:  ُن اَلَتلنننَ  َأْحسنننَ

ا، وكرمه وشراله بالع  : "(14" )المالماون:  ينَ اْلَخاِلتِ  " )اللتنرم: َوَع هَ  آَدَ  اأَلْسَماء ُك ههنَ
، (10")الب ند: َوَيَدْيَااُه الاهْجَدْينِ (، وبالتميز "5)الع و: "نَساَن َما َلْ  َيْعَ  ْ َع هَ  ا ِ (، "31

 

دش عمنارم نجين ، المناهك الع منل وت بلتاتنه الننل ا سنم ، األولنى، الريناض، موتلنم المعننارف،  (1)
 ش112ص
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ْمَاا  العرف سبي  الخير والار وسخر البون لخدمته: " ل َوَلَتْد َكره اُيْ  النِ ل آَدَ  َوَحَمْ انَ َ انِ
يمً  ا َتْفضنننِ ْن َلَ ْتانننَ ى َكِثينننرم مِ منننه ْ َااُيْ  َع نننَ اِت َواَلضنننه َن ال هيِ لنننَ اُي  منننِ  ِر َوَرَزْيانننَ رِ  َواْلَلحنننْ " اْلبنننَ

 "ُوُرونَ َوَلَتْد َمبهاهاُكْ  اِلل اأَلْرِض َوَ َعْ َاا َلُبْ  اِليَها َمَعاِيَا َيِ يًم مها َتانْ (، "70)ا سراء:  
َرْوا َأنه  َ (، "10)األعنننراف: ْ  تنننَ ل اأَلْرضِ َألنننَ ا النننِ َماَواِت َومنننَ ل السنننه ا النننِ َر َلبنننُ  منننه خه "  سنننَ

ِريَن َوُمانِذِريَن (، وأرس  له رسم من  اسه يذكرون ويع ون: "20)لتمان: ًم َمَلانِ  َرسنُ
ٌم َبْعَد الَرُس ِ وَن ِل اهاِك َعَ ى  ِ ِلَئمه َيبُ   (ش165" )الاساء:  ُحجه

"ويد  اء ا سم  ليالكد ع ى أصالم يذه البرامم، ويرسي الل ا نسان إحساسنه  
بورامته، ويتوأ تمسوه  ها، وصونه لها، وزوده عاها، ألنهنا  نوير إنسنانيته، ولن  

ا سننمملم الننل ا نسننان أنننه أكننر  الخ ننو باننريته، وأك ذاتيتننه، لتنند راعننة الملننادئ 
مانننم الع مننى، وأنننه مسننتخ ل عننن   سننلحانه وتعننالى الننل أ معننين، وأنننه يحمنن  األ

األرض، للعمريا، وللقل  الموازين بالتس ، وللعبد   وحده ال يارك بنه أحندا، البنان 
ا سم  باعًثا ل برامم ا نسانلم، وحاالً ا لها، بما  اء به من ملنادئ سناملم ت نون 

ا موفنوص   لإلنسان حرمتنه، وترعنى كرامتنه، وتازلنه المازلنم التنل أنزلنه   إياينا مورمنً
 ش(1)الحتو   ملًعا"

 المطلب األول 

 المفهوم اإلسالمي للكرامة اإلنسانية 

يتسننن  المفهنننو  ا سنننممل ل برامنننم ا نسنننانلم بخاصنننيتل: الانننموص والعمنننو ،  
 لوتس   ذلك عمًتا ورحابم وامتنداًدا النل الزمنان والمونانش ولعن  منن دينائو المعنانل 

اء  ناءت النل ر  ن إليها وتاتله لها، أن آيم التبري  من سنورم ا سنالتل يالغل أن نف

 

، 1998دش عبد العزيز التويجرأ، الحنوار منن أ ن  التعنايا، األولنى، التنايرم، دار الانرو ،   (1)
  ت رف يسيرش 123ص
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صلغم العمنو ، الاآلينم تانير إلنى تبنري    لبانل آد ، ولنلس لجماعنم المنالماين، أو 
لفئم دون ييريا منن الاناك، النالتبري  يانا، ينو تبنري  م  نو المعانى، يانم  اللانر 

 ش(1)    األرض ومن ع يهاكاالم الل الماضل والحاضر والمستتب ، ويمتد إلى أن ير 

يتوص الندكتور محمند عبند   دراز: إن البرامنم التنل يتررينا ا سنم  ل اخ نلم  
ا نسننانلم للسننة كرامننم مفننردم، ولباهننا كرامننم مث ثننم: كرامننم يننل ع ننمم وحمايننمش 
وكرامم يل عزم وسلادم، وكرامم يل استحتا  و دارمششش كرامم ياغ ها ا نسنان منن 

ْمَاا َ ِال آَد َ َولَ "مبلعته:   ِ اْلِعزهُم (، وكرامم تتغذ  من عتيدته: "70" )ا سراء:  َتْد َكره َوهللِه
اْلِمِاينَ  وِلِه َوِلْ منننُ َوِلبنننُ  م (، وكرامنننم يسنننتو بها بعم نننه وسنننيرته: "8" )الماننناالتون: َوِلَرسنننُ

 (ش3)يود: "َ هُ َوُياْلِت ُك ه ِذأ اَلْض م اَلْض (، "132األنعا : " )َدَرَ اٌت مِ مها َعِمُ واْ 

ت نك البرامنم األولنى، التنل ياالهنا أوس  يذه البرامات وأعمها وأيدمها وأدومهنا،  
ا  الفرد ماذ والدته،    ماذ تبوياه  ايًاا الل ب ن أمهششش كرامم لن  ينالد لهنا ثمانا مادينً
وال معاوًياش ولباها ماحم السماء التل ماحته ال رتنه، والتنل  ع نة كرامتنه وإنسنانيته 

 متترنين الل شريعم السماءش صاوين

أما عن حقلتم البرامم الهل يب  ك  شلء سنلاا منن ال نلانم والح نانمش ينل  
ظنن  ظ ينن  يااننره يننانون ا سننم  ع ننى كنن  الننرد مننن اللاننر: ذكننًرا أو أنثننى، أ ننل  أو 
ا، مننن أأ م ننم أو نح ننم الرضننةششش ظنن  ظ ينن   ا، التيننًرا أو يالننً أسننود، ضنن لًفا أو يويننً

  ع ننى كنن  الننرد ي نون بننه دمننه أن يسننفك، وعرضننه أن ياتهننك، ياانره يننانون ا سننم
ومالننه أن يغت نن ، ومسننواه أن يتننتح ، ونسننله أن يبنندص، ووماننه أن يخننرا ماننه أو 

 يزاح  ع له، وضميره أن يتحو   له يسًرا، وتع   حريته لداًعا وموًراشش

 

 ش126أ: المر   السا و، صدش عبد العزيز التويجر  (1)
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كنن  إنسننان لننه الننل ا سننم  يدسننلم ا نسننان، إنننه الننل حمننى محمننل، والننل حننر   
ياتهنننك ينننو حرمنننم نفسنننه، ويانننزا  ينننده ينننذا السنننتر ش وال ينننزاص كنننذلك حتنننى محنننر شش

يفتند حماينم التنانون ك هنا، ألن  اايتنه سنتتدر  المضرو  ع له، بارتبا   ريمتنه ال
بتدريا، وألن عتوبته لن تجاوز حديا، الن نزعة عاه الحجنا  النذأ مزينه ينو، ال نن 

 تازا عاه الحج  األلر ش

أعنداءه، كمنا يحمنل أ اناءه وأوللناءهششش إننه يحمنل    هذه البرامم يحمل ا سم  
أعداءه الل حلاته  ويحميه  بعد موته ، يحميه  الل حلاته ،  لحوص دون يتاله  إال 

بالعدوان، ويحميه  الل ميدان التتاص نفسه، إذ ينالماه  منن الاهن  والسن      دءواإذا  
كننن  تانننويه ر  أ سنننادي  ع نننى ش ثننن  يحمنننيه  بعننند منننوته ، إذ يحنننوااليتلننناصوالغننندر 

 تمثي ششش ول  ال؟ أللسوا أناك؟ ال ه  إذا كرامم ا نسانشش أو

يذه البرامم التل كر     ها ا نسنانلم النل كن  النرد منن أالرادينا، ينل األسناك  
 ش(1)الذأ تتو  ع يها العميات  ين  ال آد 

 المطلب الثاني 

 الكرامة اإلنسانية وأثرها على المواطنة 

ا نسنانلم ك هنا النم تبناد تفنر   نين إنسنان وآلنر مهمنا   الالبرامم ا نسانلم تع  
كان االلتمف  ياهما، الالااك أكفاء ال الضي مش النل الندنلاش ألحندي  ع نى اآللنر، وال 
يحو ألحد أن ير  نفسه أع ى يدًرا وأرال  مازاًل من ييره، كما أنه ال ي يو به أن ير  

لتعنندأ ع ننى يننذه البرامننم، نفسننه أدون مننن ييننره أو أينن  شنن ًنا مننن  هننم البرامننم، الا
 سواء من يب  الغير أو من يب  الافس اعتداء  سل  و ر  ل يرش

 

 ، 1994دراسننات إسننمملم الننل العميننات اال تماملننم والدوللننم، الرابعننم، البويننة، دار الت نن ،  (1)
 ش34 -33ص



 أسس الموامام الى الاريعم ا سمملم 

31 

الننالترآن البننري  يجعنن  االعتننداء ع ننى كرامننم الغيننر  ريمننم كبننر  وك نهننا اعتننداء  
ا ع ى الافس ا نسانلم عموًما: " ل اأَلْرِض اَلَبَ نهمنَ َمن َيَتَ  َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفسم َأْو اَلَسادم النِ

(ش الاآلينم تانذر 32)المائدم:  "َتَ  الاهاَك َ ِملًعا َوَمْن َأْحَلاَيا اَلَبَ نهَما َأْحَلا الاهاَك َ ِملًعايَ 
مننن يتعنند  ع ننى حرمننم الفننرد وكرامتننه، الانتهنناك حرمننم الفننرد الواحنند انتهنناك لحرمننم 

 الجمل ش

ونننه الننل يننذا الهننو معنندود مننن ظ نن  اأمننا تعنندأ ا نسننان ع ننى كرامننم نفسننه وته 
ا أيندروا كنرامته : ا ن سان لافسه ويو محاس  ومالالذ ع ى ذلك ويند عانل   يومنً
ل " َعِفيَن النِ ا ُمْسَتضنْ اُلوْا ُكانه لَ  ُكانُتْ  ينَ اُلوْا  نِ ِهْ  ينَ ِإنه الهِذيَن َتَوالهاُيُ  اْلَمآلِئَبُم َظاِلِمل َأْنُفسنِ

َعًم اَلُتهنَ ْلَوْا َأَلْ  َتُبْن َأْرُض  ِ اأَلْرِض َيا اءْت  َواسنِ اهُ  َوسنَ ْ َواُيْ  َ هنَ نِئَك منَ ا اَلُ ْولنَ اِ ُروْا اِليهنَ
 (ش97" )الاساء: َمِ يًرا

يننذه البرامننم والتننل ال تعننرف التفريننم وااللننتمف يننل سننبي  المواماننم ال ننالحم  
 والمعايام الفاض مش

وينننل ال رينننو ألن يعنننرف ا نسنننان حتنننو  يينننره ويتننندريا بغننن  الا نننر عنننن  
يضر  مثم رائًعا الل تبنري  النافس ا نسنانلم، التند منرت  ل  االلتمف  ياه ، والاب

 ش(1)التاص: "أللسة نفًسا"به  اازم يهودأ التا ش التي  له: إنها  اازم يهودأ، 

 م  األحلاءش م  نفس ميتم البلإل كان حاله  ال ن كان يذا الع ه  

 ين مس   ويير مس   لبن    -الل الا رم ا سمملم  -الم الر  ع ى أرض الومن 
 لآللر كرامته وح ه من ا نسانلمشتويه وع له وا لاتهش وكميما يحفظ ح

 

(، صحلب مسن  ، 1312( )2/85صحلب اللخارأ، كتا  الجاائز، با  من يا  لجاازم يهويد )  (1)
 (ش961( )2/661كتا  البسوف، با  القلا  ل جاازم )
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 املبحث الرابع 
 س إقرار سنة االختالف بني النا

 تتسل :

 ت  تتسل  يذا الملحل إلى م  بين نعرضهما ع ى الاحو اآلتل  لانه: 

 الم    األوص: االلتمف سام حتملمش

 االلتمف أساك الموامامشالم    الثانل: 

 لب األول المط

 االختالف سنة حتمية

االلتمف والمخالفم: يل أن ي لذ ك  واحد مريًتا يير مرينو اآللنر النل حالنه،  
 ش(1)يوله أو

ا  الااموك الذأ ال تغيير ويذا االلتمف سام من سان   الل ل ته، يائمم مت 
َك "تحوي ، با لم أ ديم، ال تفار  وصل ا نسانلم:  له وال اء َربنَ ْو شنَ َ  اَولنَ اَك َلَجعنَ لانه

َدًم َوالَ  ًم َواحننِ ينَ  ُأمننه وَن ُمْخَتِ فننِ (، يتننوص ال نناير  ننن عاشننور: يولننه 118)يننود:  "َيَزالننُ
النم  ل تع ين ، لمنا ل تهن  ع نى  ب نم واحندم ياضنلم بنالتمف   تعالى: "ولذلك ل تهن "

ا بنننه كنننان االلنننتمف ع نننم يائلنننم  اآلراء وكنننان مرينننًدا لمتتضنننى ت نننك الجب نننم وعالمنننً
 ش(2)ته لخ 

ويتننوص العممننم رشننيد رضننا: "والننذأ دص ع لننه البننم  مننن ماننيئته تعننالى الننل  

 

 ش1/315اي  األصفهانل، مفردات ألفاظ الترآن، دماو، دار الت  ، الر  (1)
 ش12/190 ، 1997التحرير والتاوير، تونس، دار سحاون،  (2)
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الاننناك: ل تهننن  مسنننتعدين لملنننتمف والتفنننر  النننل ع نننومه ، ومعننناراله ، وآرائهننن ، 
وشننعوري ، ومننا يتلنن  ذلننك مننن إرادتهنن  والتلنناري  الننل أعمنناله ، ومننن ذلننك النندين 

الل اللار و له من الفوائد الع ملم وا يمان وال اعم والع لانششش الااللتمف مبلعل  
 ش(1)والعم لم ما ال ت هر مزايا نوعه   دونه"

اُبْ  يذا االلتمف المفضل إلى تاوا وتعدد الل الارائ  والماايك: "  ا منِ ِلبنُ  م َ َعْ انَ
اأُلنَثى(، واأل ااك: "42)المائدم:  "ِشْرَعًم َوِمْاَهاً ا (، 36)آص عمنران:  "َوَلْلَس النذهَكُر كنَ

ُو السنه لتوملات وال غات: "وا ِه َل نْ ِتمَوِمْن آَياتنِ َواِنُب ْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوالنْ َاِتُبْ  َوَألنْ  "ُف َأْلسنِ
اَراُلواوالقلائن : "  الاعو (، والل  22)الرو :   َ  ِلَتعنَ ُعوًبا َوَ َلائنِ اُكْ  شنُ )الحجنرات:  "َوَ َعْ انَ

ن اللانر، وال يلغنل أ نًدا أن (ش يذا االلنتمف وينذا التانوا م ندر ينوم وتبامن   ني13
يوون مريًتا ل فريم والازااش والتعارف والتااصر نتاا التمف الانعو  والقلائن  وكمنا 
أن ا نسان ذاته نتاا التتاء مخت فنين: النذكر واألنثنى، البنذلك كن  النتمف يجن  أن 

 يوون م ر إثراء وأن يتولد ماه ما يحتو م  حم أكبر وتعاون أكثرش

الجنناحظ: "إن   تعننالى إنمننا لننالل  ننين ملننائ  الانناك ليوالننو ويننو معاننى يننوص  
إذ لننوال يننذا الخننمف  ش(2) ينناه   لمننا يخننالل م نن حته " ينناه ، ولنن  يجنن  أن يوالننو 

ا واحننًدا ولفسنندت  هننذا أحننواله  ع ننى  ا واحننًدا ووماننً اللتننار الانناك أمننًرا واحننًدا ودياننً
 الجم مش

ل ننو اللاننر ع ننى ن ننا  مننن  الننم  ننر ش كمننا يتننوص ال نناير  ننن عاشننورش أن   
ش نه مريان االلنتمف  يناه  النل األمنور وماهنا أمنر ال نمح والفسناد ليتفناوتوا النل 

 

 ش12/222، 12/194تفسير الماار، مر   سا و،  (1)
 ش3/242الرسائ ، مر   سا و،  (2)
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 ش(1)مدارا االرتتاء

وكمننا يتننوص األسننتاذ سننيد ي نن : "الالغايننم مننن الخ ننو للسننة التااصننر والخ ننا   
وإنمنننا ينننل التعنننارف والوئنننا ش ال منننا النننتمف األلسنننام واأللنننوان، والنننتمف ال لننناا 

أللننم ، والننتمف المواينن  واالسننتعدادات، التاننوا ال يتتضننل الاننزاا والاننتا ،  نن  وا
يتتضننل التعنناون ل اهننوض بجملنن  التبنناللإل والوالنناء بجملنن  الحا ننات، ولننلس ال ننون 
والجناس وال غنم والنومن وسنائر ينذه المعننانل منن حسنا  النل مينزان  ، إنمنا يانناك 

ِ َأْتَتاُك ْ ااك: "ميزان واحد، تتحدد به القل  ويعرف به الض  ال  ش(2)"ِإنه َأْكَرَمُبْ  ِعاَد ّللاه

 المطلب الثاني 

 االختالف أساس المواطنة 

، الااللتمف كما أنه سبي  التعارف الموامامللس االلتمف الل ذاته يو أساك  
والتفريننم والاننزاا، وإنمننا تخت ننل  التاا ننذوالتبامنن  والوئننا  الهننو الننل ذات الويننة سننبي  

 حس  مريتم تااوله والتعام  م  المخت لشنتلجم االلتمف 

والموامام ال تتو  إال ع ى التس ل  بنالتمف منن ناحلنم، وحتنو  المخت نل منن  
وأنها  اريم مجر  السنان ناحلم ألر  الاجد الترآن البري  لما س   بحقلتم االلتمف 

 البونلم، أير حريم االلنتمف النل أبعند مندايا حتنى  عن  ل مخت نل حنو التلنار ديانه
َو وشريعته يير محاس  الل الدنلا ع ى ذلك، ويلتنى منرده إلنى   تعنالى: " ِ  اْلحنَ َوينُ

  ْ اَط ِ هننِ اًرا َأحننَ اِلِميَن نننَ ْدَنا ِل  ننه ا َأْعتننَ ْر ِإنننه اء اَلْ َلْبفننُ ن شننَ اْلِمن َومننَ اء اَلْ يننُ ن شننَ ْ  اَلمننَ بِ بننُ ن ره مننِ
َراِدُيَها اِ  تَ (، "29")البهل: سننُ َ  اْلِبتننَ ا َأيننْ ْ  يننَ َاُبْ  َأاله يننُ ا َوَبيننْ َواء َ ْيَااننَ مم سننَ ى َكَ مننَ اَلْوْا ِإلننَ عننَ

ِ ن َتَولنه  ِ النَ ن ُدوِن ّللا  ا منِ  َاا َبْعضنًا َأْرَبابنً َذ َبْعضنُ ْيًئا َواَل َيتهخنِ ْوْا َنْعُبَد ِإاله ّللا َ َواَل ُنْاِرَك ِبِه شنَ

 

 ش12/188التحرير والتاوير،   (1)
 ش6/3348الل ظمص الترآن،  (2)
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 (ش64)آص عمران:  "اَلُتوُلوْا اْشَهُدوْا ِبَ نها ُمْسِ ُمونَ 

اُكُ   ُ  الَ "  يض  التنرآن البنري  ماهجيتنه النل التعامن  من  المخنالل: ث  ِن َيْاهنَ  عنَ
َروُيْ  َوتُ  اِللالهِذيَن َلْ  ُيَتاِتُ وُكْ   اِرُكْ  َأن َتبنَ ن ِدينَ وُك  منِ  ْ  ُيْخِر نُ يِن َولنَ ْيِهْ  ِإنه الدِ  ُ وا ِإلنَ ْتسنِ

ِ ينَ  َ  َ  اْلُمْتسننِ نُ َوالَ (، "8)الممتحاننم: "  ُيحننِ َل َأْحسننَ الهِتل يننِ لِ  ِإاله بننِ اَص اْلَيتننِ وْا مننَ "  َتْتَربننُ
 (ش46)العاببوت: 

 م نن َ ومننن يرا نن  التننرآن البننري  والسننام وكتنن  األينندمين والمعاصننرين، يجننديا  
بالحننديل عننن كثيننر مننن الملننادئ والقننل  والتو يهننات الخاصننم  ننذلكش ويتنند  التنناريي 

إلى واي  م موك  إذ ض  العال  ا سممل الل شايًدا ع ى تازي  يذه الملادئ والقل   
أراضله ع ى امتداديا والساحتها كما يائًم من الجاسلات واألعرا  وال غات والمذاي  

وتحننناورت وتجادلنننة،  وتمحتنننةواآلراء والمعتتننندات واألدينننان، وتفاع نننة  لمنننا  ياهنننا 
وشنننناركة ك هننننا الننننل صننننا  الحضننننارم ا سننننمملم، الننننل ع ومهننننا والاونهننننا ون مهننننا 

مالسساتها المخت فم، وإن ظهرت  لمنا  ياهنا  نين الحنين واآللنر نزاعنات وصنراعات و 
 ش(1)وحرو  الهل استثااء ال أص 

التمالننه، الننم تعننرف  الالمواماننم الننل ا سننم  تتننو  ع ننى البننرم تتبنن  اآللننر أيننا كننان 
اُبْ  شننِ التوملننم، الننم الضنن  ألحنند ع ننى أحنند الننل النندنلا: " العا ننريم وال ا مننِ ْرَعًم ِلبننُ  م َ َعْ اننَ

(، الااللتمف أساك  لامها، وثمرم و ودينا، الالتاعندم اليهنا أننه 42" )المائدم:  َوِمْاَهاً ا
مادا  االلتمف واضًحا ل  لان، مدركا بالحس والعتن  والانرا، الن ن ا ينرار بنه والتسن ل  

 له والتعام  معه ك مر مبلعل، ضرورأ  يامم الحلام الل ظ  الومن الواحدش  

إلننى يننوم الاع ننم،  ويتحننوص  الننومن الواحنند يجنن  أن ُيتااسننى الننااللتمف الننل ظنن 

 

س امل سعيد، ر يم إسمملم لماو م التعدديم، مج نم البلنان، لاندن، الماتند  ا سنممل، دش ب  (1)
 ش9ه، ص1426( ش لان 216ا )
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تستبم   ها ح تات الناتص  نين المتحنالفين، ويعمن  الجملن  النل إعنمء رالعنم ومانه 
 والحفاظ ع له حتى يعم وا ك ل واحدش

 املبحث اخلامس 
 املساواة بني الناس 

 تتسل :

  لانه: نعرضه  ع ى الاحو اآلتلثمثم م ال  ت  تتسل  يذا الملحل إلى  

 الم    األوص: مفهو  المساوامش

 المساوام الل ا سم شالم    الثانل: 

 المساوام  ين المس مين ويير المس مينشالم    الثالل:

 المطلب األول 

 مفهوم المساواة 

الالمساوام الل ال غنم: من لوذم منن التسنويم  يتناص: اسنتويا وتسناويا: أأ تمناثم،  
 ش(1)حديا حتى   غ يدر صاحله ومب غهوساوت  ياهما مساوام أأ: رالعة أ

الالمسنناوام التننل نت ننديا يننا ياننا يننل: تاننابه الموانننم اال تماملننم والحتو لننم،  
والمسنننئوللات، والفنننرص ل اننناك النننل المجتمننن  ع نننى الاحنننو النننذأ تتنننو   لنننه الحلنننام 

 ش(2)المماث م  لما  ياه 

يم الل الانرا والمساوام  ين الااكش ع ى التمف أ ااسه  وألوانه ش مبدًءا أص 

 

 14/408، ا ن ما ور، لسان العر ، 38/325الزبيدأ، تاا العروص،  (1)
 ش111دش محمد عمارم، معركم الم   حات  ين الغر  وا سم ، ص (2)
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ا النل لحضنار  ات التديمنم، ا سممل، ول  يون يذا المبندأ ع نى أيميتنه وظهنوره، يائمنً
اليونانلننم أو الرومانلننم، أو عانند العننر  الننل الجاي لننم، إذ كننان  كالحضننارم الهاديننم أو

لبنن  ماهننا ميزاتهننا وأالضنن يتها، وكانننة  ا تماملننمسننائًدا تتسننل  الانناك إلننى ملتننات 
 ،ل ت نك المجتمعنات تسنتاد ع نى الجناس وال نون، والغانى والفتنرالتفريم  ين اللار ال

 ش(1)والتوم الض ل، والحريم والعبوديم

الالبت  المتدسم ل هاود البريميين تترر التفاضن   نين الاناك بحسن  عااصنري   
ونا ته  األولنى وتتسنل  الوظنائل ا نسنانلم بحسن  مازلنم كن  ملتنم ماهنا، وشنرف 

 الوظلفم نفسها وأيميتهاش

كان يدماء اليونان يعتتدون أنه  شع  مختار، يد ل تنوا منن عااصنر تخت نل و  
التننل كننانوا ي  تننون ع يهننا اسنن   ،عننن العااصننر التننل ل تننة ماهننا الاننعو  األلننر  

نسنان عنن   وأنه  يد   غوا البماص ا نسانل، ويد زودوا بجمل  ما يمتاز بنه ا  ،البربر
لاننعو  األلننر  ناي ننم ا نسننانلم، الحيننوان مننن يننو  العتنن  وا رادم ع ننى حننين أن ا

 ا عن وصائ  األنعا شمجردم من يذه التو ، ال تزيد كثيرً 

وكذلك كان الا ن عاد الرومان، البانة يوانياه  ون مه  اال تماملم تجرد يير  
الرومنانل منن  ملن  مننا يتمتن  بنه الرومننانل منن حتنو ، وتا نر إللننه ع نى أننه مننن 

 وون ر لًتا ل رومانش ال ي م وضلعم، وأنه ل  يخ و إال لل

وكان العبرانيون يعتتدون أنه  شع    المختار، وان الباعانيين شع  وضل ش  

 

  دش محمنند صننالب ال ننالب، حتننو  42ا نسننان الننل ا سننم ، ص دش عبنند   التركننل، حتننو   (1)
ا نسننان الننل التنننرآن والسننام وت بلتاتهننا النننل المم بننم العربلننم السنننعوديم، األولننى، الريننناض، 

 ش55 ، ص2002
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 األولى يد ل ته   للوون ر لًتا ل عبرانيينشبحس  الاا م 

وكننان العننر  الننل  نناي يته  يعتتنندون كننذلك أنهنن  شننع  كامنن  ا نسننانلم، وأن  
اسنن  األعننا  ، شننعو  وضننلعم ناي ننم الاننعو  األلننر ، التننل كننانوا ي  تننون ع يهننا 

 ش(1)ا نسانلم

 ، الجاء ا سنم  لنلع ن عهنًدا  دينًدا ي نلا الاناك  لنه سواسنلم ك سناان المان 
وأنه ال الض  ألحد ع ى أحد إال بالتتو  والعم  ال الب والضًم عن إعمنه عنن ينذه 

ديثها المساوام التد  ناء  ا رينم ع لمنم النل ينذا الان ن لن  تعرالهنا األمن  ينديمها وحن
 ذلك أنها مساوام ربانلم ال تعرف األيواء اللاريمش

 المطلب الثاني 

 المساواة في اإلسالم 

اش إلننى تتريننر المسنناوام ب ننوريا   لتنند سننبو ا سننم ش ماننذ أكثننر مننن أربعننم يرنننً
المخت فم المعروالم الل الفته الدستورأ الحديل التد ينرر ا سنم  مبندأ المسناوام  نين 

مثنن  أوضنناعه، واتخننذه دعامننم لجملنن  مننا سنناه مننن ن نن  الانناك الننل أكمنن  صننورم، وأ
لعميات األالراد بعضنه  من  بعن ، وملتنه النل  ملن  الانواحل التنل تتتضنل العدالنم 

 اال تماملم، وتتتضل كرامم ا نسان أن ي بو الل شالونهاش

وتتمثنن  يننذه المسنناوام الننل االعتتنناد بنن ن الانناك  ملعننا متسنناوون الننل مبلعننته   
ك  ماعم تفضن  ييرينا بحسن  عا نريا ا نسنانل وانحنداريا اللاريم، وأن للس ياا

 

دش ع ننل عبنند الواحنند واالننل، المسنناوام الننل ا سننم ، التننايرم، الهيئننم الم ننريم العامننم ل بتننا ،  (1)
 ش56  -55صالب ال الب، حتو  ا نسان، ص   دش محمد13  -11 ، ص2007
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 ش(1)من سملم لاصم، وما انتت  إليها من أص ها يذا ب ريو الوراثم

 المساوام أما   :
الااك الل ا سم  متساوون وال يعترف ا سم  بالتفاوت  ياه  إال ع ى أسناك  

اَرالُ َأَيَها الاهاُك ِإنها َلَ ْتَااُك  م ِ  َياالتتو  " َ  ِلَتعنَ وا ِإنه ن َذَكرم َوُأنَثى َوَ َعْ َااُكْ  ُشُعوًبا َوَ َلائنِ
(ش الالااك  ملًعا ماسنوبون 13" )الحجرات:  َعِ لٌ  َلِبيرٌ  َأْتَتاُكْ  ِإنه  َ َأْكَرَمُبْ  ِعاَد  ِ 

أل  واحنند وأ  واحنندم الهنن  متسنناوون الننل أصنن  الاانن مش يننذه المسنناوام ال تننرد ع يهننا 
اءات الهل ل ااك كاالم أ لضنه  وأسنودي ، يانيه  والتينري ، مسن مه  وكناالري ، استثا

 (ش88)الاعراء:  "َ ُاونَ  َياَفُ  َماٌص َوالَ  َيْوَ  الالالب  أما   ، سواء والب  ُمآلذ بعم ه "

والل الحديل: "إن   عز و   يد أذي  عاب  عبلنم الجاي لنم، والخرينا باآلبناء  
 ش(2)نت   او آد ، وآد  من ترا "مالمن تتل، والا ر شتل، أ

 المساوام أما  أحوا  الاريعم:
الالمساوام التل يرريا ا سم  تتضمن مساوام األالراد  ملًعا أما  التانون، ال لس  

يااك الرد مهما عم متامه، يع و الو  التنانون مواننم، الالحناك  والمحونو  متسناوون 
ا متسنناوون أمننا  التضنناء، أمننا  التننانون الننم امتلنناز لهننذا ع ننى ذاكش كمننا أنهنن    ملعننً

ال لس ل ائفم لاصم محاك  لاصم، ولنلس النل ا سنم   و نه عنا ، مازلنم أو ممينزم 
ل ائفم أو أسرم معيام من ال وائل أو األسر، النم امتلناز إال بنالتتو  والع ن  وصنالب 

 ش(3)األعماص، وال تفريم بسب  األص  أو الجاس أو ال ون أو الثروم

 

  ت رفش 7دش عبد الواحد واالل، المر   السا و، ص (1)
 الحديل الل مساد أحمد وسان أ ل داود وسبو تخر هش (2)
  ت رف يسيرش 40الالي: عبد الويا  لمف، السلاسم الارملم، ص (3)
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ن يذه التفريم وأن م ير ذلك إلى ينمك ووبناص: "إنمنا أي نك يحذر م  والابل   
يننب ب ، أنهنن  كننانوا إذا سننر  الننيه  الاننريإل تركننوه، وإذا سننر  الننيه  الضنن لإل  الننذين

 ش(1)أياموا ع له الحد، واي    لو أن الاممم  اة محمد سرية لت عة يديا"

ييز لفرد ع ى ال حوا  الاريعم ا سمملم ت بو ع ى الجمل  دون محابام، وال تم 
آلر بسب  الجاس أو ال ون أو الما   أو الدينش الهل مساوام شنام م  نين الحناك  

 والمحوومين، وبين الر اص والاساء، وبين المس مين ويير المس مينش

 المساوام العا ريم:
الهذه العا نريم المتيتنم والتنل ال تنزاص تعنانل ماهنا أمن  وشنعو  يند أتنى ع يهنا  

م الض  أل ل  ع ى أسود، الهذا التفضي  النل ا سنم  ردم إلنى ا سم  ماذ مجيئه ال
 الجاي لمش

العاندما سنن  أ ننو ذر رضنل   عاننه  ننمال ويناص لننه يننا ا نن السننوداء أنبننر ع لننه  
الابل ص ى إنباًرا شديًدا واعتبر يذا العم  ايًم: "يا أبنا ذر أعيرتنه ب منه؟ إننك امنرُ  

تحننة أيننديو ، المننن كننان ألننوه تحننة يننده  لننك  اي لننم، إلننوانب  لننولب ،  ع هنن    
ال ل عمنننه ممنننا ي كننن  ولي لسنننه ممنننا ي نننلس، وال تب فنننوي  منننا يغ نننبه ، الننن ن ك فتمنننوي  

 يع ن صراحم: "الااك  او آد  وآد  من ترا "ش والابل  ش(2)ال عياوي "

وي ننار  التننوص أن الحضننارم ا سننمملم لنن  تعننرف يننذا التمييننز العا ننرأ  ننين  
ن اليها مجتمعنات لاصنم ل سنود ال يسناكاه  اليهنا أ نل ، وال البل  والسود، ول  يو

، وإنمنا كاننة حضنارم إنسنانلم وازدرائه اض هاد لاص  ه  يجع ه  ك  نتمم البل   

 

(، صننحلب 3475( )4/175صننحلب اللخننارأ، كتننا  أحاديننل األنبلنناء، بننا  حننديل الغننار ) (1)
 (ش1688( )3/1315مس  ، كتا  الحدود، با  ي   السار  الاريإل وييره )

 (ش30( )1/15صحلب اللخارأ، كتا  ا يمان، با  المعاصل من أمر الجاي لم ) (2)
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ا بما نار الحنو والخينر، وال تنر  البلناض والسنواد إال  بلناض  تا ر إلى الاناك  ملعنً
ًرا"األعمنناص وسننواديا  اَص َذرهمم َليننْ ْ  ِمْثتننَ ن َيْعمننَ َرهُ  اَلمننَ ْ   ،يننَ ن َيْعمننَ َرهُ َومننَ رًّا يننَ اَص َذرهمم شننَ  "ِمْثتننَ

 ش(1) (8-7)الزلزلم: 

 المطلب الثالث 

 المساواة بين المسلمين وغير المسلمين

يسوأ ا سم   نين المسن مين ويينر المسن مين النل الحتنو  والوا لنات، التتنرر  
سن مين لهن  منا الاريعم ا سمملم أن الذميين الل   د إسممل أو الل   ند لاضن  ل م

ل مس مين من حتو  وع يه  ما ع ى المس مين، ويج  ع ى الدولنم أن تتاتن  عناه  
كما تتات  عن رعايايا المس مين وت بو ع نيه  التنوانين التضنائلم التنل ت بنو ع نى 
يننالالء، إال مننا تع ننو ماهننا باننئون النندين، التحتننر   لننه عتائنندي ، الننم توينن  ع ننيه  

حرمونه، وال يدعون إلى التضاء الل أيا  أملنادي ، لتولنه الحدود ا سمملم  لما ال ي
 ش(2)وأنت  يا يهود ع لو  لاصم أال تعدوا الل السبة"ع له السم : "

وال يقل األمر الل معام م الذميين عاد ن وص الارا والتانون،    إن الحاك   
المس   لم ال  النو  ذلنك بالمجام نم وحسنن المعام نم النل يينر منا  ياتنه الا نوص 

ال نن ته العهننودش والننل يننذا يتننوص ع لننه السننم : "أال  مننن ظ نن  معايننًدا، أو انتت ننه، و 
 (3)ك  فه الو  مايته، أو ألذ ماه شيًئا بغير مي  نفس، ال نا حجلجه يو  القلامم" أو

  لنه إلنى عمنرو  نن العناص النل أثاناء واليتنه ع نى االل كتن   ويتوص عمر  ن الخ ا

 

 ش57 ، ص1998دش م  فى السلاعل، من روائ  حضارتاا، األولى، التايرم، دار السم ،  (1)
 (ش20( )1/52(، المستدرك ع ى ال حلحين )18092) (30/13مساد أحمد ) (2)
( 3/170سنننان أ نننل داود، كتنننا  الخنننراا وا منننارم والفنننلء، بنننا  النننل تعانننير أيننن  الذمنننم ) (3)

 (ش3052)
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ك أين  الذمنم والعتند الاحنذر ينا عمننرو أن م نر مانيًرا إلنى الحنديل السنا و: "إن معنن
 ش(1)ل مك" يوون رسوص   

 ومن ياا كان مبدأ المساوام من األسس المهمم التل تتو  ع يها الموامامش 

"الهل تمث  متو  أساسل ل ا ا  العنا  ا سنممل التنل يح نر الخنروا ع يهنا أو  
مخت نل الحتنو   المساك  ها الل أأ شنو  منن األشنواص، وبالتنالل الهنل ترينى ع نى

والحريات ا نسنانلم األلنر ، بمعانى أن احتنرا  الحتنو  والحرينات المتنررم والمعتنرف 
 ش(2) ها لإلنسان شرًعا يت  تحة م  م مبدأ المساوام"

 

 

 

 ش22-21دش ع ل عبد الواحد واالل، المساوام الل ا سم ، ص (1)
التننانون النندولل، ضننمن دش إ ننراهل  العاننانل، المسنناوام وعنند  التمييننز الننل الاننريعم ا سننمملم و  (2)

الانندوم الع ملننم حننوص حتننو  ا نسننان  ننين الاننريعم ا سننمملم والتننانون الوضننعل، الرينناض، 
 ش222 ، ص2001أكاديملم نايإل، 
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 املبحث السادس
 العدل اإلنساني 

 تتسل :

 ت  تتسل  يذا الملحل إلى ثمثم م ال  نعرضها ع ى الاحو اآلتل: 
 هو  العدص الل ا سم شالم    األوص: مف
 مجاالت العدص وتحتيو العدالم الل ا سم شالم    الثانل: 

 الم    الثالل: العدص أساك الموامامش
 المطلب األول 

 مفهوم العدل في اإلسالم

العدص الل ال غم: ما يا  الل النافس أننه مسنتقل ، وينو ضند الجنور  يتناص: عندص  
، والعدص: األمر المتوس   نين مرالنل ا النراط (1)الحاك  الل لحو  يعدص عداًل الهو عادص

والتفري ش ويو ملارم عن االستتامم ع ى مرينو الحنو، باال تانا  عمنا ينو مح نور 
 ش(2)دنلا

وتعنننرف السلاسنننم العادلنننمش  لمنننا يعرالهنننا بنننه ع مننناء الفتنننه ا سنننمملش ب نهنننا:  
ا "األحوا  والت رالات التنل ُتعانل ب سنعاد األمنم، وتعمن  ع نى تحتينو م نالحها ، والتنً

 ش(3)لملادئ الاريعم وأصولها العامم، يير مت ثرم باأليواء والاهوات"

 

 ش11/430ا ن ما ور، لسان العر ،  (1)
 ، 1983الجر نننانل، ع نننى  نننن محمننند، التعريفنننات، األولنننى،  ينننروت، دار البتننن  الع ملنننم،  (2)

 ش192  -191ص
، عنن دش عبند الحميند 44الالي: عبد الرحمن تاا، السلاسنم الانرملم والفتنه ا سنممل، ص  (3)

 ش865 ، ص2008متولل، ملادئ ن ا  الحو  الل ا سم ، ا سوادريم، ماا م المعارف، 
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 ول عدص صورتان: 
: سنن بلم، بمانن  ال  نن  وإزالتننه عننن الم  ننو ، أأ بمانن  انتهنناك حتننو  الانناك األولننى

، وإزالم آثنار التعندأ النذأ يتن  ع نيه ، وإعنادم وأمواله المتع تم ب نفسه  وأعراضه  
ا لننم المعتنندأ ع يهننا  لمننا يسننتو   العتوبننم، ويننذا يتج ننى الننل حتننويه  إلننيه ، ومع

أحوننا  كثيننرم تتع ننو بالمعنناممت الماللننم، والحتو لننم  و ننه أعنن ، وبالجااينناتش وك هننا 
مف نن م الننل كتنن  الفتننه ا سننمملش باالسننتااد إلننى أصننولها وم ننادريا الننل البتننا  

 والسامش

ن إسنااد األعمناص إلنى أي هنا دون أكثر ما تتع و بالدولم: م: إيجا لم، وتتع و  الثانلم
محابام لترابم أو صدايم، ومن القلا  بحو أالراد الانع  النل كفالنم حريناته  وحلناته  
الم لالم حتى ال يوون اليه  عا ز متروك، وال ض لإل مهمن ، وال التينر بنائس، وال 

 ش(1)لائل مهدد، ويذه ك ها من وا لات الحاك  الل ا سم 

ش الريضم وا لم، وضرورم من الضرورات اال تماملم والعدصش الل شريعم ا سم  
وا نسانلم، وللس مجرد "حو" منن الحتنو  التنل ل ناحبها أن يتانازص عاهنا إن ينو 
أراد ذلك، وأن يفرط اليها با يماص، دون وزر وت ثل شششإننه الريضنم وا لنم الرضنها   

حانه بالمعاى سلحانه وتعالى ع ى الباالم دون استثااء،    لتد الرضها ع ى ذاته سل
 المئو  ذاته حتى لتد  ع هنا اسنما منن أسنمائه الحساىشششوالرضنها ع نى رسنوله 

َواءُيْ  وَ وأمره  ها:   ْ  َأينْ ْرَت َواَل َتتهلنِ ا َأننَزَص  ُ اَلِ َذِلَك اَلاْدُا َواْسَتِتْ  َكَما ُأمنِ ْ  آَمانُة ِبمنَ  ينُ
اُلُبْ  الَ َبَاا َوَرَبُبْ  َلَاا َأْعمَ  رَ ْرُت أِلَْعِدَص َ ْيَاُبُ   ُ ِمن ِكَتا م َوُأمِ  ْ  َأْعمنَ ا َوَلبنُ ا   اُلانَ َم َ ْيَاانَ ُحجنه

َاُب ُ  (، والرضننها ع ننى أوللنناء األمننور، مننن الننوالم والحنناك  والرعننام 15" )الاننور : َوَبيننْ

 

، عننن دش الننرا الوصننلإل: أسننس 46 -45محمنند الملننارك: ن ننا  ا سننم  الحونن  والدولننم، ص (1)
 ش167 ، ص2000 ورم، ك لم أصوص الدين والدعوم،  ن ا  الحو ، الثانلم، الما
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ىِإنه  َ تجاه الرملنم والمتحناكمين: " اِت ِإلنَ الَدوْا اأَلَماننَ ْ ُمُرُكْ  َأن تنُ ا  ينَ ُت   َأْيِ هنَ َوِإَذا َحَبمنْ
اِك َأن تَ  ْيَن الاننه ْدِص ِإنه  َ  ننَ وْا ِباْلعننَ ِه ِإنه  َ  نِ ْحُبمننُ ا َيِعُ وننُ  بننِ يًراِعمننه ِملًعا َب ننِ اَن سننَ  " كننَ

والننل الحنديل: "المتسنن ون عانند   ينو  القلامننم ع نى ماننا ر مننن  ش(1)(58)الاسناء: 
ن النل حومهن  وأي نيه ، ومننا ننور عنن يمنين النرحمن، وك تنا يدينه يمننين النذين يعندلو

 ش(2)ولوا"

 موانم العدص الل ا سم : -
لع  المواننم التنل  ع هنا ا سنم  النل تانريعه ل عندص لن  تجع هنا لنه أينم شنريعم  

سابتم، ول  يب غ مث ها موان العدص الل أأ ن نا  ينانونل يندي  أو حنديلش ولنلس أدص 
العنندص وتنن مر بننه: أمننًرا ع ننى ذلننك مننن آيننات التننرآن البننري  البثيننرم التننل تحنن  ع ننى 

ا  ننلع   مجمننًم شننامًم ل اننئون ك هننا، الننل العدينند مننن اآلينناتش وأمننًرا مف ننًم لاصننً
 ش(3)األمور التل يتوي  اليها الحلإل وال   ش الل بع  اآليات األلر  

ويد عال الترآن البري  بالت كيد ع ى مبدأ العندص  نين الاناك النل مولنم ومدنلنم،  
ولم ومدنلم، أمر به عاًما ولاًصا، وم  من نحم  لهن  وحذر متا  ه ويو ال    الل م

الحنن  ومننن نحمنن  لهنن  الانناآن، والننل السنن   والحننر ، والننل األيننواص واألالعنناص، ومنن  
  الهننو سننلحانه إنمننا "أرسنن  رسنن ه (4)الننافس والغيننر، النندص ع ننى أنننه ن ننا    وشننرعه

 

 ش102دش محمد عمارم، معركم الم   حات، ص (1)
 (ش6492( )11/32مساد أحمد ) (2)
 ، 1989دش محمننند سننن ل  العنننوا، النننل الا نننا  السلاسنننل النننل ا سنننم ، األوص، دار الانننرو ،  (3)

 ش205ص
د عبنند الخننالو، الننل الفتننه   الرينن445الاننلي: محمنند شنن توت، ا سننم  عتينندم وشننريعم، ص (4)

 ش199 ، ص1998السلاسل ا سممل، األوص، دار الارو ، 
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ماوات، الن ن وأنزص كتله للتو  الاسا بالتس ، ويو العدص النذأ يامنة بنه األرض والسن
 ش(1)ظهرت إمارات العدص، وأسفر و هه ب أ مريو كان: الت  شرعه ودياه"

الالعنندص الننل ا سننم  يايننم الننل الدولننم ا سننمملم، الهننو إيامننم ل نندين وتحتيننو  
لم الب المحوومين ودلي  ع ى ليريم األمم، "وممنا يجندر ذكنره أن الغاينم النل ن نا  

الحوومننم )أأ لتوليهننا السنن  م(ش أو  الحوومننم ا سننمملم وتحتتهننا شننرط لقلننا  يننذه
 تعبير الفته ا سممل شنرط ا تنداءش وينل كنذلك شنرط لندوا  اسنتحتا  الحوومنم النل 

 ش(2)أو  تعبير الفته ا سممل شرط بتاء"، الدولم ا سمملم وصل الارملم

والننل الويننة الننذأ يع ننل  لننه ا سننم  مننن  لمننم ال نننه يخفنن  مننن شنن ن ال  نن   
ا أ نندًيا: "ويتوعنند ع لننه، حتننى إ  ِإنه  َ ن   عننز و نن  ينند حرمننه ع ننى نفسننه تحريمننً

اَص َذرهمم  الَ  ُ  ِمْثتننَ (، والننل الحننديل التدسننل: "يننا ملننادأ إنننل حرمننة 40" )الاسنناء: َيْ  ننِ
ا، النم ت نالموا" ع نى باناعم ال  ن  ويالكند  (3)ال    ع نى نفسنل، و ع تنه  يناب  محرمنً

ْبِ ُبْ  ش الفل الدنلا: "وسوء عا لم ال المين الل الدنلا واآللرم ن ينَ َوَلَتْد َأْيَ ْبَاا اْلُتُروَن منِ
َذاًبا َكِبينًرا(، والل اآللر: "13" )يونس:  َلمها َظَ ُمواْ  ُه عنَ اُبْ  ُنِذينْ " )الفرينان: َوَمن َيْ ِ   مِ 

ُه (، "19 ا َوِمْث ننَ ل اأْلَْرِض َ ِملعننً ا النِ وا مننَ ِذيَن َظَ منُ ْو َأنه ِل ننه هُ َولنَ وِء اَلاْلتننَ  َمعنَ ن سننُ ِه مننِ َدْوا بنِ
ِ َما َلْ  َيُبوُنوا َيْحَتِسُبونَ   (ش47" )الزمر: اْلَعَذاِ  َيْوَ  اْلِقَلاَمِم َوَبَدا َلُه  مِ َن ّللاه

واء الالعننندص ب نننورتله ا يجا لنننم والسننن بلم لنننه مواننننم ع لمنننم النننل ا سنننم ، سننن 

 

ا ن القل ، ال نر  الحوملنم النل السلاسنم الانرملم، تحتينو: دش محمند  مين  ينازأ، التنايرم،   (1)
 ش19م لعم المدنل، ص

، النل دش محمد سن ل  العنوا، النل الا نا  السلاسنل ل دولنم ا سنمملم، ص؟؟  الريند عبند الخنالو  (2)
 ش204الفته السلاسل ا سممل، ص

(، والحننديل مننن 2577( )4/1994صننحلب مسنن  ، كتننا  البننر وال نن م، بننا  تحننري  ال  نن  ) (3)
 شروايم أ ل ذر عن الابل 
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 كان ع ى ن ا  األشخاص اآلحاد أ  ع ى ن ا  الجماعات والدوصش ما

 مطلب الثاني ال

 مجاالت العدل وتحقيق العدالة في اإلسالم 

ا،  دون تخ نلص الا سنم  ي  ن  مانا العندص   أمر ا سم  بالعدص يوذا أمنًرا عامنً
ِإنه الهِذيَن َتَوالهاُيُ  اْلَمآلِئَبُم َظاِلِمل َأْنُفِسِهْ  َياُلوْا ِ لَ  ُكاُتْ  َياُلوْا ُكاها م  الافس والذات: "

نِئكَ ْلَوْا َأَلْ  َتُبْن َأْرُض  ِ يَن اِلل اأَلْرِض َياُمْسَتْضَعفِ  ْ َواُيْ    َواِسَعًم اَلُتَهاِ ُروْا اِليَها اَلُ ْولنَ منَ
  (ش97" )الاساء:َ َهاهُ  َوَساءْت َمِ يًرا

اْداُ "   ماا العدص م  اآللر:   وي  َذِلَك النَ ْرَت   اَل نِ ا ُأمنِ َتِتْ  َكمنَ َواءيُ  َوالَ َواسنْ ْ  َأينْ ْ  َتتهلنِ
ا َأنننَزَص  ُ وَ  ْ  آَماننُة ِبمننَ َاُب ُ يننُ ِدَص َ يننْ ْرُت أِلَعننْ ا م َوُأمننِ ن ِكتننَ ا ينن(، "َ 15" )الاننور :  مننِ ا َأَيهننَ

َربِ  َدْيِن َواأَلينْ ُوْ  َأِو اْلَوالنِ ى َأنُفسنِ ِ َوَلْو َع نَ يَن الهِذيَن آَمُاوْا ُكوُنوْا َيوهاِميَن ِباْلِتْسِ  ُشَهَداء هللِ 
ِدُلواْ ا َأْو اَلَتيًرا اَلاهللُ ْن َيِالًّ ِإن َيبُ  َو  َأن َتعنْ وْا اْلهنَ (، 135" )الاسناء:  َأْوَلى ِ ِهَما اَلَم َتتهِلعنُ

ِد  ِ َوَلْو كَ  َوِإَذا ُيْ ُتْ  اَلاْعِدُلواْ " َذكهُرونَ اَن َذا ُيْرَبى َوِبَعهنْ ْ  تنَ ِه َلَع هبنُ اُك  بنِ ْ  َوصنه وْا َذِلبنُ "  َأْوالنُ
ِذيَن و نن  ع ياننا العنندص حتننى منن  مننن نبننره: " نن  ي ، (152)األنعا :  ا الننه ا َأَيهننَ يننَ

ِدُلوْا ُاوْا ُكوُنوْا َيوهاِميَن هللِ آمَ  ِدُلوْا اعنْ ى َأاله َتعنْ  ُشَهَداء ِباْلِتْسِ  َواَل َيْجِرَماهُبْ  َشَاآُن َيْو م َع نَ
رَ  َو َأيننْ وْا  َ يننُ َو  َواتهتننُ ا ُ  ِل تهتننْ ونَ  ِإنه ّللا َ َلِبيننٌر ِبمننَ ِرَماهُبْ  (، "8)المائنندم:  "َتْعَم ننُ َواَل َيجننْ

 (ش2)المائدم:  "َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِ  َأن َتْعَتُدواْ  َشَاآُن َيْو م َأن َصَدوُك ْ 

ِن يو نن  ع ياننا العنندص حتننى منن  مننن يعتنندأ ع ياننا ويتات اننا: " ذلننكوأكثننر مننن   اَلمننَ
 ش(1)(194" )اللترم: ْثِ  َما اْعَتَد  َعَ ْلُب ْ اْعَتَد  َعَ ْلُبْ  اَلاْعَتُدوْا َعَ ْلِه ِبمِ 

 

 ، 2005دش محمنند عمننارم، السننماحم ا سننمملم، األولننى، التننايرم، موتلننم الاننرو  الدوللننم،  (1)
  ت رفش  13 -12ص
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الالعنندص ينندل  الننل كنن  شننلء،  نندًءا مننن عنندص ا نسننان منن  نفسننه وأينن   يتننه  
 شنام وانتهاء بعدله م  عدوه وبغلضه، ويذا ما أم نو ع لنه المنارودأ ب ننه: "عندص 

ثنر يدعو إلى األلفنم، ويلعنل ع نى ال اعنم، وتعمنر بنه النبمد، وتامنو بنه األمنواص ويو
 ش(1)معه الاس ، وي من به الس  ان"

عناتو الدولنم،  أما تحتيو العدالم  لت  ع ى كاي  ا نسان الفنرد كمنا يتن  ع نى 
ما ي  و ع له العدالم الافسلم وذلك "بن ن يتندر كن  إنسنان لافسنه   لالاسلم ل فرد أو

 يفنرضمن الحتو  بمتدار ما يتندره لغينره ع نى أال يزيند ع نى الاناك النل حنو، ويند 
ا أسناك ينذه العدالنم يولنه تعنالى: "  (2)ا نسان ع ى نفسنه زينادم النل الوا ن " ا َأَيهنَ ينَ

ُو ْ  ى َأنُفسننِ ْو َع ننَ ِ َولننَ َهَداء هللِ  ِ  شننُ وهاِميَن ِباْلِتسننْ وْا يننَ وْا ُكونننُ ِذيَن آَماننُ (، 135" )الاسنناء: الننه
المن : "من أح  أن يزحنزح عنن الانار، ويندل  الجانم، ال ت تنه مايتنه وينو ينويوله  

 ش(3)باهلل واليو  اآللر، ولل ت إلى الااك الذأ يح  أن يالتل إلله"

وأما عدالم الدولم "المتنا  ينذه العدالنم التا نل  ال ناير، ولبانه ال يافنذ كنامًم إال  
إذا كان يائما ع ى أساك منن العدالنم الافسنلم عاند الحناك  والمحونو  ع نى السنواء، 

، كمنا ينروأ (4)ي لته أوال ع ى نفسه وأسنرته الع ى الحاك  أال يفرض من الا   إال ما
أن عمر  نن الخ نا  رضنل   عانه "كنان إذا أراد أن ياهنل الاناك عنن شنلء تتند  
إلننى أي ننه التنناص: ال أع مننن أحنندا وينن  الننل شننلء ممننا نهيننة عاننه  إال أضننعفة لننه 

 ش(1)ويذه العدالم لها أيسا  ثمثم (5)العتوبم"

 

 ش116ه، ص1407ن، األولى،  يروت، دار البت  الع ملم، أد  الدنلا والدي (1)
 ش166الالي: محمد أ و زيرم، المجتم  ا سممل الل ظ  ا سم ، ص (2)
 (ش1844( )3/1472صحلب مس  ، كتا  ا مارم، با  األمر بالوالاء  بلعم الخ فاء ) (3)
 ش167 -166الالي: محمد أ و زيرم، المجتم  ا نسانل، ص (4)
 ش3/289عد، ال لتات الببر ،  يروت، دار صادر، ا ن س (5)
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 ل:أواًل: المساوام أما  الاص التاريع
ويننو مننا يسننمى بالعدالننم التانونلننم، ويننل كننون التاننري  ا سننممل الننل ل ابننه  

الننل ت بلتننه المسنناوام  ننين الجملنن  ال الننر   لننه  ننين شننخص مو هننا ل جملنن  وكننذلك 
ا  وآلر باعتلار  اسه أو لونه أو ملتته أو دياهش يتنرر ينذا المبندأ عاندما أين  يريانً

ن زيند رضنل   عاهمنا أن ياننف  أمنر المخزوملنم التنل سنرية ال  بنوا مننن أسنامم  ن
ول نن  الننل الانناك يننائًم: "إنمننا أي ننك الننذين يننب ب ، أنهنن  كننانوا إذا  اليهننا الغضنن  

سر  اليه  الاريإل تركوه، وإذا سر  اليه  الض لإل أياموا ع لنه الحند، وإين    لنو 
 ش(2)أن الاممم  اة محمد سرية لت عة يديا"

 ثانًلا: العدالم اال تماملمش
التسننويم  ننين الانناك ولننلس متتضننلم  لغنناء الفتننر الننل يننذا  ومو بهننا كاننل 

الو ود، وإنما المعاى يو تموين ك  ذأ يوم من أن يعم  بمتدار مايته، بحيل تهلن  
الفننرص المااسننلم لبننل ت هننر كنن  التننو  وتوضنن  كنن  يننوم الننل مرتبتهننا، وأن تو نند 

وننوا ينوم النل البفالم ل عا زين عنن العمن  لبنل ي لانوا ويانالوا ح هن  منن الحلنام للو
 الجماعم وإن كانوا صغاًرا، ولل ماوا الجوا والعرأ وإن كانوا كلاًراش

 ثالًثا: العدالم الدوللمش
الالعميات ا نسانلم الل ا سم  تتنو  ع نى المنودم وال ن م، وال نفنر  النل ذلنك  

العميات  نين اآلحناد النراد  وبنين الجماعنات وبنين الندوص، الالفضني م واحندم ال تتجنزأ 
 لها م لاران أحديما لآلحاد واآللر ل جماعاتشوللس 

 

 بالت ارش 209 -167الالي: محمد أ و زيرم، المجتم  ا نسانل، ص (1)
 سبو تخريجهش (2)
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 العدص واألي لات: -
العنندص الننل ا سننم   لمننم ال تتجننزأ وال تتحننوص، الهننل أصنن  ل عميننات ا نسننانلم  

تختص  اوا من دون ننوا، وال ب ائفنم دون مائفنم، ألن العندص ن نا    وشنرعه،  ال
وأنثناي ، مسن مه  ويينر والااك ملاده ول ته، يسنتوونش أ لضنه  وأسنودي ، ذكنري   

وًءا ، أما  عدله وحومه: "-مس مه  ْ  سنُ لهْلَس ِبَ َماِنلِ ُبْ  َوال َأَماِنلِ  َأْيِ  اْلِبَتاِ  َمن َيْعمنَ
ِ َوِللًّا َواَل َنِ يًرا  (ش123" )الاساء: ُيْجَز ِبِه َواَل َيِجْد َلُه ِمن ُدوِن ّللا 

   عريا والئم وال ملتم وحزبا وأن ر  الميزان   تعالى ال يحلإل وال يزيغ الم ي  
اش الننالتمف األلسننام  الانناك يننو الننذأ يتننرر الحتننو  بحومتننه وعدالتننه ل انناك  ملعننً

سننم  واأللننوان مننن آيننات   الننل اللاننر الننم مبننرر لمسننتعمء والع ننبلم، كمننا أن ا 
 يو   محاربم اللغل والتعسل وال غلان حتى يعود العدص وا حسانش 

  إذ تل   الع بلم ل عر  واالتئات ال لتات وبغنل أينم الئنم  و نه "وعدالم ا سم 
عننا ، ال نهمننا ال تقننل  تسنن  ا  ننائًرا لمعتاتننل ا سننم  ع ننى ييننري  مننن اتلنناا سننائر 

 ش(1)األديان"

ويد رأياا مب غ عاايم الترآن بالعدص م  المخالفين العاند حديثنه عنن أين  البتنا   
ِ  يتنند  الننيه  المنندح والننذ : "وحف ننه لةمانننات حننرص ع ننى العنندص حتننى إنننه  ْن َأيننْ َومننِ

كَ  ِه ِإَللنْ اَلدِ  ِديَاارم اله ينُ ُه  نِ ْن ِإن َتْ َمانْ ْاُه  منه ِه ِإَلْلَك َومنِ  ِإاله اْلِبَتاِ  َمْن ِإن َتْ َمْاُه ِبِتاَ ارم ُياَلدِ 
 (ش ويذا ماتهى ا ن افش73" )آص عمران: َما ُدْمَة َعَ ْلِه َيآِئًما

ِ ن إذا حومننوه الننل أمننوري  بنن ن يحونن  بالعنندص: "نننل ل ابننل وينن تل األمننر الترآ  الننَ
ْيًئا َوِإْن  َروَك شننَ ن َيضننُ ْاُهْ  اَل ننَ ِرْض عننَ ْاُهْ  َوِإن ُتعننْ ِرْض عننَ َاُه  َأْو َأعننْ اْحُب  َ يننْ آُ وَك الننَ  ننَ

 

دش عبد الفتاح إسماعي ، القل  السلاسلم الل ا سم ، األولى، التنايرم، الندار الثتا لنم ل اانر،   (1)
 ش82  -81 ، ص2001
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 (ش42" )المائدم:  ُيِحَ  اْلُمْتِسِ ينَ  َ َحَبْمَة اَلاْحُب  َ ْيَاُهْ  ِباْلِتْسِ  ِإنه 

 سم  ال يعرف الجنور وال  ن  مهمنا كنان سنبله، النم ياينم مهمنا كاننة تبنرر الا 
ى َوِإَذا ُيْ ُتْ  اَلاْعِدُلواْ عن العدص يوال: "الحلاد  (، والعنًم: 152)األنعنا :  "َوَلْو َكاَن َذا ُيْربنَ

 (ش58)الاساء:  "َوِإَذا َحَبْمُت  َ ْيَن الاهاِك َأن َتْحُبُموْا ِباْلَعْدصِ "

بننام ألحنند ع ننى أحنند، ل ائفننم ع ننى مائفننم، وال ألينن  ديننن ع ننى ييننري ، الننم محا 
ىالعنندص ا نسننانل سننواء: " الالبنن  عانند متننا  ْو م َع ننَ َاآُن يننَ ِرَماهُبْ  شننَ ِدُلوْا  َواَل َيجننْ َأاله َتعننْ

 ش(8" )المائدم: اْعِدُلوْا ُيَو َأْيَرُ  ِل تهْتَو  

كنان يلعنل "ا نن  الابنل أن  والل الت بيو ا سممل ينروأ سن لمان  نن يسنار   
رواحم" إلى ليبر  لحرص  ياه وبين يهنود الجمعنوا ح لنا منن نسنائه  التنالوا ينذا لنك 
ول ل عاا ياص: يا معار يهود    إنب  لمن أبغ  ل و   إلى وما ذاك بحنام ل 

 ش(1)ع ى أن أصل ع لو ، والرشوم سحة، التالوا:  هذا يامة السماء واألرض

اش التناص: ينا أمينر المنالماين، ي تلنك وذات مرم س ص  عند  ن  ن يبينرم ع نلش متعجلنً
النر من أنننة أحنن  إلننى أحننديما مننن نفسنه، واآللننر لننو يسننت ل  أن يننذبحك لننذبحك، 
التتضل لهذا ع ى يذا؟ ال هذه ع لش ضربه بجمل  كفهش وياص: إن يذا شلء لو كنان 

 ش(2)لل الع ة، ولبن إنما ذا شلء هلل

الل الحضارم ا سمملم م  يير المس مين ما   ومن أ هى نماذا العدص ا نسانل 
أي  سمرياد لعمنر ا نن عبند العزينز رضنل   عانه وإن نااله ذكره ال برأ من شوو   

 

الحاالظ الذيبل، سير أعم  الابمء، تحتيو: شعي  األرنا وط، محمد (،  2/703موم  مالك، )  (1)
، والخنننرص: أن 1/237ه، 1431ن ننل  العريسوسننل، التاسنننعم،  يننروت، مالسسنننم الرسننالم، 

 يتدر ما ع ى الاخ  والبر  حتى ي لذ المس مون حته  حس  العهد المبر   ياه ش
 ش8/5المعارف،  الحاالظ  ن كثير، البدايم والاهايم،  يروت، موتلم (2)
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الاتب  مد ما وراء الاهرين  -رحمه    -له   وذلك أن التائد يتيلم  ن مس   اللاي ل
ا سم ، أو ، يد التب مديام )سمرياد( دون أن يخير أي ها  ين الدلوص الل -وال ين

المعاينندم، أو التتنناص، وبعنند عاننرين سننام مننن التحهننا، وحننين صننار عمننر  ننن عبنند 
ل لفننم ل مسن مين، وسنم  أين  سننمر ياند بعدلنه، اسننت ذنوا  -رضنل   عانه -العزينز

 أميريا س لمان  ن أ ل السرأ يائ ين:

لانا  نذ وظ ماا وألذ  مدنا ويد أظهر   العندص وا ن ناف الن"إن يتيلم يدر  اا  
ال لتد ماا والد إلى أمير المالماين يانوو ظممتانا الن ن كنان لانا حنو أع ياناه الن ن  انا 
إلى ذلك حا م ال ذن له  الو هوا ماه  يوما التدموا ع ى عمنر التبتن  لهن  عمنر إلنى 

 س لمان  ن أ ل السرأ:

إن أينن  سننمرياد ينند شننووا إلننى ظ مننا أصننا ه  وتحننامم مننن يتيلننم ع ننيه  حتننى  
 ذا أتنناك كتننا ل النن   س لهنن  التاضننل ال يا ننر الننل أمننري  النن ن ألننر ه  مننن أرضننه  النن

 يضى له  ال لر ه  إلى معسوري  كما كانوا وكات  يب  أن ظهر ع يه  يتيلمش

ينناص النن   س لهنن  سنن لمان  ملنن   ننن حاضننر التاضننل الاننا ل التضننى أن يخننرا  
عر  سمرياد إلى معسوري  وياا ذوي  ع ى سواء  لوون ص حا  دينًدا أو ظفنًرا عانوم 

أ يند أالتاص أي  السعد،    نرضى بما كان وال نجدد حربا وتراضوا  ذلك التاص أين  النر 
لال اا يالالء التو  وأيماا معهن  وأماوننا وأماناي  الن ن حون  لانا عندنا إلنى الحنر  وال 
ننندرأ لمننن يوننون ال فننر وإن لنن  يوننن لاننا كاننا ينند ا ت باننا عننداوم الننل الماازعننم التركننوا 

 وكان ذلك سب  الل إسم  أكثري ش ش(1)ياازعوا" األمر ع ى ما كان ورضوا ول 

 

 ش4/69تاريي ال برأ،  (1)
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 المطلب الثالث 

 العدل أساس المواطنة

المحوومين، وبه ي تز  ا نسان بما ع له من الالعدص أساك العميم  ين الحاك  و  
اك ل تعامنن  الننل المجتمنن  المسنن   الننل الوا لننات ويعننرف مننا لننه مننن حتننو  الهننو أسنن

ان األينندمون ينند اعتبننروا أن العنندص أسنناك مخت ننل أو ننه التعامنن  والعمينناتش وإذا كنن
 الم ك ويو كذلك الهو أيًضا أساك حفظ األومان وأساك عمارياش

ومن الته ا ما  ا ن تلملم وبعد ن رته وتمرسه الل الحلام أنه يجعن  أصن   لنا   
الدوص إنما يو العدص حتى ولو ل  تبنن ذات دينن  لتنوص: "وأمنور الاناك تسنتقل  النل 

ذأ  له االشتراك الل أنواا ا ث : أكثنر ممنا تسنتقل  من  ال  ن  النل الدنلا م  العدص ال
الحتننو  وإن لنن  تاننترك الننل إثنن   ولهننذا يينن : إن   يقننل  الدولننم العادلننم وإن كانننة 

تنندو  منن  العنندص والبفننر كنناالرم  وال يقننل  ال المننم وإن كانننة مسنن ممش ويتنناص: النندنلا 
 ش(1)ال    وا سم "تدو  م   وال

دون الننل متدمتننه ال ننم عاوانننه: "ال  نن  مننالذن بخننرا  العمننران" ويعتنند ا ننن ل نن 
ع ننن  أن العننندوان ع نننى الاننناك النننل أمنننواله  ذايننن  بآمننناله  النننل تح ننني ها او لنننه: "

واكتسا ها، لما يرونه حيائذ من أن يايتها وم يريا انتها ها من أيديه ش وع ى يندر 
 شقلاض الرعايا عن السعل الل االكتسا "ناالعتداء ونسبته يوون ا

" وال تحسبن ال    إنما يو ألذ الماص أو الم ك منن يند مالبنه منن يينر عنوض  
وال سننب  كمننا يننو الماننهور،  نن  ال  نن  أعنن  مننن ذلننكش وكنن  مننن ألننذ م ننك أحنند أو 
ا لنن  يفرضننه الاننرا التنند  ي ننله الننل عم ننه أو ماللننه بغيننر حننو أو الننرض ع لننه حتننً

 

 ش28/146مجموا الفتاو ، تحتيو: عامر الجزار، أنور اللاز، الما ورم، دار الوالاء،   (1)
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ظ مننم، والماتمننون لهننا ظ مننهش الجلننام األمننواص بغيننر حتهننا ظ مننم، والمعتنندون ع يهننا 
ظ مم، والمانعون لحتو  الااك ظ مم، وي ا  األمنمك ع نى العمنو  ظ منم، ووبناص 

 ذلك ك ه عائد ع ى الدولم بخرا  العمران الذأ يو مادتهاش

الالعدص ينو التاعندم الع منى التنل تتنو  ع يهنا العمينات ا نسنانلم، الهنو داعنل  
أمواله  وأعراضه ، وبه تحفنظ البرامنم األلفم، وحفظ الحتو ، وبه ي من الااك ع ى  

ا ال الننر   ننين أحنندي   ا نسننانلم، وتابننذ بننه ال ائ لننم والعا ننريم وي ننلب الانناك ناسننً
 واآللر، ال له حفظ الدين والدولم والفرد واألمم، والحاك  والمحوو ش
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 املبحث السابع 
 عاملية رسالة اإلسالم

ضنلم، وال حندود  غرا لنم، ذلنك رسالم ا سم  رسالم عالملم، ال يحنديا تخنو  أر  
أنها الرسالم الخاتمم التل للس وراءيا رسالم،  اءت ماتذم لإلنسانلم ك ها، ال لسة 

ل لاصننم بموننان دون موننان وال مائفننم دون مائفننم شننعاريا: " اُك ِإنننِ  ا الاننه ا َأَيهننَ ْ  يننَ يننُ
ا ْلُبْ  َ ِملعننننً ِ ِإلننننَ وُص ّللا  ْ اَ (، "158" )األعننننراف: َرسننننُ ا َأْرسننننَ اَلِمينَ  اَك ِإاله َومننننَ ًم لِ ْ عننننَ  "َرْحمننننَ

 (ش28" )سل : َكاالهًم لِ  اهاِك َبِايًرا َوَنِذيًرا َوَما َأْرَسْ َااَك ِإاله (، "107)األنبلاء: 

يع ننن الخاصننلم التنل تميننزت  هننا رسننالته عنن رسنناالت األنبلنناء يب ننه  والابنل  
 ش(1)ُيض  ة ع ى األنبلاء بسة: ششش ولت   ل الابيون" لتوص: "

ا للاننم    العالملنم يننذا النندين عالملننم زمانلنم وموانلننم معننا، الهننو دينن يمتنند موانننً
وحتنى  ن ا  األرض  ملًعا، ويمتد زماًنا، للانم   ملن  اللانريم منن لندن محمند  

 لا  الساعم، يذه العالملم تو   ع ى المس مين دوًرا دعوًيا تجاه األم  األلر ، الم 
دالن  أرضنه، الالعنال  ك نه النل التنرن ا سنممل إمنا   ياح ر ا سم  والمد ا سنممل
ُم دار اسننتجابم، وإمننا دار دعننوم " اِدِه َواْلَعاِ لننَ ْن ِملننَ اء مننِ ن َياننَ ا مننَ ِ ُيوِرُثهننَ ِإنه اأَلْرَض هللِ 

ينَ  (، وينننذه العالملننم ينننل سنننبي  التننداال  الحضنننارأش ولنننلس 128" )األعنننراف: ِلْ ُمتهتننِ
الحضنارأ مننن  هننم ألننر ، الالتننداال  عانندما  الت نارا الحضننارأش مننن  هننم والتفاعنن 

ترال  الحضارات األلر  شعار العداء لإلسم ، والتفاع  الل حالم المسالممش والنل كن  
ا، دون أن  الحنناالت النن ن ا سننم  يحننتفظ  ذاتيتننه ويويتننه واسننتتمله الحضننارأ دائمننً

 ياخرط أو يت ثر أو يتل  ويت د أأ حضارم ألر ش

 

 (ش522( )1/371صحلب مس  ، كتا  المسا د ومواض  ال مم ) (1)
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لمًلا، ال نه الل  نوير رسنالته وحقلتنم ملادئنه، ال يعانل وإذا كان ا سم  دياا عا 
ا واحننًدا، الهننو يابننر يننذه المركزيننم الديالننم،  "المركزيننم الديالننم" التننل ترينند العننال  دياننً
عادما ينر  النل تعددينم الانرائ  الديالنم سنام منن سنان   النل اال تمناا النديال، ال 

اُبْ  شننِ تبنندي  لهننا وال تحوينن : " ا مننِ اء  ُ ْرعَ ِلبننُ  م َ َعْ اننَ ْو شننَ ا َولننَ ًم ًم َوِمْاَها ننً ْ  ُأمننه  َلَجَعَ بننُ
َراتِ   اَلنِبن لِ َيْبُ َوُكْ  اِلل مَواِحَدًم وَ  َتِلُتوا الَخينْ َك (، "48)المائندم:  "آَتاُك  اَلاسنْ اء َربنَ ْو شنَ َولنَ

ينَ  حنِ  ،َلَجَعَ  الاهاَك ُأمهًم َواِحَدًم َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِ فنِ ن ره َذِلَك َلَ َتهنُ ْ ِإاله منَ َك َولنِ " )ينود: َ  َربنَ
 ال للوونوا نسخا متبررمش (1)(، الهو سلحانه يد ل ته  ل تاوا وااللتمف119 -118

يننذا التاننوا وااللننتمف الننذأ يتننره ا سننم  با ضنناالم إلننى مبنندأ عالميتننه، يننو  
ه األساك الراسي الذأ تتو  ع له عميم المس   م  يير المسن   منن ناحلنم، وتومان

الننل أرض ييننر إسننمملم مننن ناحلننم ألننر ، إذ كلننإل يحمنن  المسنن مون يننذه العالملننم 
 التل تتتضل ضرورم التب لغ إلى أي  األرض  ملًعا وي  مقلمون الل أرضه ش

وإذا كان ا سنم  يند أبتنى ع نى يينر المسن مين النل أرضنه بعتند الذمنم، ولنلس  
الو نوه إذ إن سنواته   نين   ذلك ممًعا الل أمواله ، وإنما لدعائه  إلنى الندين ب حسنن

 ش(2)المس مين يريه  محاسن الدين ولع  واعً ا يع ه  الربما يس  

الهنننذه الع نننم ذاتهنننا ينننل أسننناك موامانننم المسننن   لنننارا أرضنننه النننل أرض يينننر  
 إسمملم، الهذا يو السبي  التوي  الل دعوم يير المس مين، حيل يوونونش

ا راسنًخا لعمينم وال يجوز أن يفه  من ينذه العالملنم التنل  ع هنا   ا سنم  أساسنً
المسنن   منن  ييننر المسنن  ، ع ننى أنهننا انفننمت أو اسننتعداد ل ننذوبان الننل أأ كلننان مننن 

 

م، دش محمننند عمنننارم، الع ننناء الحضنننارأ لإلسنننم ، األولنننى، التنننايرم، موتلنننم الانننرو  الدوللننن (1)
 ش80  دش عبد العزيز التويجرأ، الحوار من أ   التعايا، مر   سا و، ص81ه، ص1425

 ش10/77شمس الدين السرلسل، الملسوط،  يروت، دار المعرالم،  (2)
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البلانننات التننل ال تتفننو منن   ننوير يننذا النندين، الهننل ال ت غننل الفننار  وااللننتمف، 
الالت كينند ع ننى الخ وصننلات العتائديننم والحضنناريم والثتا لننم، ال سننبي  إلننى إلغائننه، 

  ال يرينند لهننذه الخ وصننلات أن تمانن  التعننارف  ننين األمنن  والاننعو  ولبننن ا سننم
 ش(1)والتعاون  لما  ياها

ينل أن ا سنم  يالكند ع نى إعنمء الراب نم الديالنم إن الحقلتم التل الشك اليهنا   
ع ى ك  راب م سوايا سواء أكانة راب م نسبلم، أ  إي لملم، أ  عا ريم، أ  ملقلنم، 

   أير  إلى المس   منن أأ كناالر  ديانه، يسنعى  نذمته  الالمس   ألو المس  ، والمس
أدناي ، وي  يدأ ع ى من سواي ، ويذا للس الل ا سم  وحده،  ن  ينل مبلعنم كن  

 ش(2)دين، وك  عتيدم

الجم م التوص: إن العالملم الموانلم التنل تتتضنل توصني  الندين إلنى كن  اللانر  
ا إال بنااليترا  وتحبنيه   لنه  ندون إكنر الل ك  اللتاا وتعنريفه  بنه،   اه  ال تتن تى ياللنً

منناه ، ودعننوته  إلننى ا سننم  بالفعنن  يبنن  البننم ، والسننلما أناننا أصننلحاا الننل زمننن 
اسنننت اا  لنننه الغنننر  أن يانننوه  لنننه صنننورم ا سنننم  وحنننامل لنننواءه، وال ينننداال  ذلنننك 
بالتبذي  عن مرينو البلاننات والخ ن  والرسنائ ، وإنمنا با يامنم  يناه ، ومعنام ته ، 

افننرم الننلع  لمننواماته  وال ننلا معهنن ، ومننن ياننا كانننة عالملننم  ت  ذلننك إال وال ينن
 ا سم  أساًسا يوًيا لموامام المس   الل أرض يير إسمملمش

 

 ،  ت رفش81دش عبد العزيز التويجرأ، المر   السا و، ص (1)
، 2001، دار الاننرو ، دش يوسنل الترضنناوأ، مننن التننه الدولننم الننل ا سننم ، الثالثننم، التننايرم (2)

 ش197ص
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 املبحث الثامن 
 السماحة اإلسالمية 

 تتسل :

 ت  تتسل  يذا الملحل إلى م  بين نعرضهما ع ى الاحو اآلتل: 

  شالم    األوص: مفهو  السماحم الل ا سم

 التسامب الديال وم ايرهشالم    الثانل: 

 المطلب األول 

 مفهوم السماحة في اإلسالم

السنننماحم النننل أينننر  معانيهنننا تعانننل: السنننهولم وال نننين النننل المعننناممت والعفنننو  
وا يضاء عاد المزالت، ياص ال ناير  نن عاشنور: "السنماحم: سنهولم المعام نم  لمنا 

 م حدود، ودونما انت ار متا  ، أو حا نم  ، الهل ع اء(1)اعتاد الااك  له الماادم"
إلننى  ننزاءشششش ويننذه السننماحمش الننل الاسننو ا سننمملش للسننة مجننرد ك مننم تتنناص، وال 
شعار يرال ، وال حتى صلايم ن رينم ت م لنم ومجنردم، كمنا أنهنا للسنة مجنرد الضني م 

، الفنل (2)إنسانلم، يماحها الحاك  ويماعها آلرششش إنما يل دين متدك، ووحل إلهنل
 ش(3)الحديل: "إنل ُأرس ة بحال لم سمحم"

ينننذه السنننماحم ا سنننمملم أسننناك منننن األسنننس التنننل تابانننل ع يهنننا العمينننات  

 

ال اير  ن عاشور، أصوص الا ا  اال تماعل الل ا سنم ، الثانلنم، تنونس، الانركم التونسنلم   (1)
 ش25ل توزي  بالجزائر، المالسسم الومالم ل بتا ، ص

 ش9دش محمد عمارم، السماحم ا سمملم، مر   سا و، ص (2)
 (ش24855( )41/349مساد أحمد ) (3)
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ل ا نسانلم كا لم، سواء أكانة  ين آحاد أ   ماعات، متفتنين أ  مخت فنين، النم تقن
دين، وإنما يل سنماحم عامنم، ال يحنديا حند منن  ع ى مائفم، أو نوا، أو عر ، أو

ِ َذا ال يننالثر اليهننا شننلء مننن االلننتمف والخننمف: "الفعنناص، و  ُن الننَ َل َأْحسننَ الهِتل يننِ ْ  بننِ اْدالننَ
ل ٌ  ِل َحمنِ ُه َولنِ َداَوٌم َكَ ننه ُه عنَ َك َوَبْيانَ ْفَب اْلَجِمين َ "(،  34" )ال ن ة:  الهِذأ َ ْيانَ َفِب ال نه " اَلاصنْ

(، ال نن  يننرض   عننز و نن  لابلننه مجننرد ال ننفب حتننى أمننره بال ننفب 85)الحجننر: 
با حسنان، وذنلنه لجمي ، ويو ال فب الذأ ال أذيم  له،    يتا ن  إسناءم المسنلء ا

بالغفرانششش يو صفب يس   من الحتد واألذيم التوللم والفع لم، بخنمف ال نفب النذأ 
للس بجمي ، ويو ال فب الل يير مح ه، الم ي فب، حيل يتتضنل المتنا  العتوبنم، 

 ش(1)  اليه  إال العتوبمكعتوبم المعتدين ال المين الذين ال ياف

الالسننماحم مننن ل ننائص ديننن ا سننم ، ويننل أشننهر مميزاتننه، وإنهننا مننن النناع   
التننل أنعنن     هننا ع ننى أنننداده وأعدائننه، وأدص حجننم ع ننى رحمننم الرسننالم ا سننمملم 

 ش(2)(107)األنبلاء:  "َرْحَمًم لِ ْ َعاَلِمينَ  َوَما َأْرَسْ َااَك ِإاله المترر بتوله تعالى: "

يذه السماحم ما  تم أصًم من ياعندم الرحمنم العامنم التنل أصن  لهنا ا سنم ،  
الجاننم الفننل حننديل أ ننل موسننى األشننعرأ رضننل   عاننه أن و ع هننا شننرًما لنندلوص 

ياص: والذأ نفسل  يده ال تدل وا الجام حتنى تراحمنوا" ينالوا: ينا رسنوص   رسوص    
 ش(3)  ولبن رحمم العامم رحمم العامم"  ك اا رحل ش ياص: "إنه للس  رحمم أحدك

رح " ويننروأ أ ننو يريننرم عننن الابننل   والننل روايننم:  ش(4)يولننه: "مننن ال يننرح  ال يننُ

 

 ش434من السعدأ، تلسير البري  الرحمن الل تفسير كم  الماان، مر   سا و، صعبد الرح (1)
 ش229ال اير  ن عاشور، أصوص الا ا  اال تماعل الل ا سم ، ص (2)
 سان الاسائل، والمستدرك ع ى ال حلحينش وسبو تخر لهش (3)
لب مسن  ، (، صنح6013( )8/10صحلب اللخارأ، كتا  األد ، با  رحمم الاناك والبهنائ  )  (4)
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 ش(1)"من ال َيرح  الااك، ال يرحمه   عز و  "

ويننذا الحننديل كمننا ينناص ا ننن ب نناص  لننه الحنن  ع ننى اسننتعماص الرحمننم لجملنن   
 ش(2)لمم وك ماها ويير المم وكالخ و، اليدل  المالمن والباالر والبهائ ، ا

 نين الاناك، الالعميات ا نسانلم بو   وانبها تتو  ع ى ينذا التسنامب والتنراح   
الل  لعه  وشرائه  ويضائه  الفل الحديل: "إن   يح  سمب البلن ، سنمب الانراء، 

 ش(4)، "رح    ر ًم سمًحا إذا باا، وإذا اشتر ، وإذا ايتضى"(3)سمب التضاء"

معام ته  النل يضناء حنوائجه : العنن أننس  نن مالنك رضنل   عانه يناص:   وعاد 
التا  نو بنه، حينل شناءت منن  كانة األمم من إماء أي  المديام لت لذ  يد الابنل 

 ش(5)حا تها"

ييانون ليانون حتى ت ير السماحم عاواًنا لب  تعام  الفل الحديل: "المالمانون   
 ش(6)اخ ع ى صخرم"كالجم  األنل، إن ييد انتاد، وإن أنلي استا

 المطلب الثاني 

 التسامح الديني ومظاهره

 

 (ش2318( )4/1808كتا  الفضائ ، با  رحمته، ال بلان )
 (، من حديل  رير  ن عبد  ش2319( )4/1809صحلب مس  ، ) (1)
 ش10/440ا ن حجر، التب اللارأ شرح صحلب اللخارأ،  (2)
 (ش2/64(، المستدرك ع ى ال حلحين )1319( )2/600سان الترمذأ، أ وا  البيوا ) (3)
(، 2076( )3/57ارأ، كتا  البيوا، با  السهولم والسماحم الل الانراء والبلن  )صحلب اللخ  (4)

 من حديل  ا ر  ن عبد  ش
 (ش6072( )8/20صحلب اللخارأ، كتا  األد ، با  الببر ) (5)
البيهتننل، شننع  ا يمننان، تحتيننو: عبنند الع ننل عبنند الحمينند حامنند، األولننى، الرينناض، موتلننم  (6)

 (8/473 ، )2003الرشد، 
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ا، وإنمنا ينو تسنامب   للس التسامب التن  منا يونون  نين المسن مين بعضنه  بعضنً
عا  يام  المس مين كما يام  ييري ، ال لس اللتمف الدين أثر الل ترك التسامب، 

اريي ا سنممل ويد  دا يذا التسامب   ًلا الل عميم المس مين بغيري  ع نى مندار التن
ك ه، سواء الل العهد الابوأ، أ  الل عهد الخمالم الراشدم، أ  العهنود التنل ت نة ذلنك 

 حتى اآلنش
 وتتج ى أ رز م اير التسامب الديال م  يير المس مين الل: 

  ري  وا حسان إليه : -1
ا منن ياعنندم "  َراهَ لن  يوتننل ا سننم  ب تاحننم الحرينم الديالننم لهنن  ان ميننً ل الننِ  اَل ِإكننْ
ينِ  (، وأن النندين ا سننممل أ نن  وأع نن  مننن أن يوننره الانناك ع ننى 256)اللتننرم:  "النندِ 

ى اتلاعننه " اَك َحتننه رُِه الاننه ا َأاَلَ نننَة ُتبننْ ْ  َ ِملعننً ل اأَلْرِض ُكَ هننُ ن الننِ َن مننَ َك آلمننَ اء َربننَ ْو شننَ َولننَ
 (ش99)يونس:  "َيُبوُنوْا ُماْلِمِاينَ 

ته  وبنذلك المعنروف وا حسنان لهن : وإنما الو  ذلنك، لن  يمنان  منن  نري  وصن  
َروُيْ  َيْاَهاُكُ   ُ  الَ " اِرُكْ  َأن َتبنَ ن ِدينَ وُك  منِ  ْ  ُيْخِر نُ يِن َولنَ ل الندِ   َعِن الهِذيَن َلْ  ُيَتاِتُ وُكْ  النِ
 (ش8" )الممتحام:  ُيِحَ  اْلُمْتِسِ ينَ ْتِسُ وا ِإَلْيِهْ  ِإنه  َ َوتُ 

اننل  ننذلك ال ياهنناك    عننن الننذين لنن  يتننات وك  الننل ينناص ا ننن  ريننر ال بننرأ: "ع 
الدين: من  مل  أصنااف الم ن  واألدينان، أن تبنروي  وت ن وي  وتتسن وا إلنيه   إن 

اِرُك ْ   عز و   ع  بتوله " ن ِدينَ يِن َوَلْ  ُيْخِرُ وُك  منِ   ملن   "الهِذيَن َلْ  ُيَتاِتُ وُكْ  اِلل الدِ 
 ش(1)ًضا دون بع "من كان ذلك صفته، ال   يخ ص بع

الالبر: التس  مريوبان لب  أحد، سواء كان مس ًما أ  يينر مسن  ، منادا  يسنال   
يحناربه ، الالتسنامب ال يالغنل أن يونون عنن ذلنم أو مهاننم، وال يجنوز  المس مين وال

 

 ش28/66تفسير ال برأ، مر   سا و،  (1)
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 أن يوون سبًلا الل تموين أي  اللام  الذين ي ايرون ع ى المس مينش

 يه :ترك  داله  والرالو الل الرد ع  -2
الالترآن البري  ياهل المس مين عن مجادلم أي  البتا  الل دياه  إال بالحساى،  

حتننى ال يننوير المننراد وال نندور، ويوينند الجنندص وال نندد نننار الع ننبلم واللغضنناء الننل 
اِ  ِإاله ُتجَ  َوالَ ، ياص تعالى: "(1)الت و  ُن ِإاله  اِدُلوا َأْيَ  اْلِبتنَ َل َأْحسنَ الهِتل ينِ ِذيَن  بنِ وا النه َظَ منُ

ا ِذأ ُأنننِزَص ِإَلْياننَ ا ِبالننه وا آَماننه ْاُهْ  َوُيولننُ (ش " ويننو مو ننإل دييننو الشننك 46( )العاببننوت: مننِ
بحو  ديم المسائ  العتديم التل أثينرت، ومازالنة تثنار، مالمنا أن ا سنم  دينن يعانل 
بنننالفرد والجماعنننم معنننا، ويسنننعى إلنننى  لنننا  مجتمننن  متننناخ ومتباالننن  تسنننوده الحرينننم 

 ش(2)وياعر  له ك  واحد بمسئوللم  اائه والحفاظ ع له" والتسامب،

وتروأ عائام رضل   عاها حديًثا يعتبر بحو أص  التسامب والرالو م  يير  
التننالوا: السننا  ع لننك،  المسنن مينش التتننوص: دلنن  رينن  مننن اليهننود ع ننى رسننوص   

 ش(3)وع لو ": "التد ي ة: وال عام، التاص رسوص   الفهمتها الت ة: ع لو  السا  

 إباحم م ايرم أي  البتا  وأك  معامه : -3
ْ  يتننوص   تعننالى: "  ِ  لهبننُ اَ  حننِ وْا اْلِبتننَ ِذيَن ُأوتننُ اُ  الننه اُت َوَمعننَ ُ  ال هيِ لننَ ْوَ  ُأحننِ ه َلبننُ اْليننَ

ذِ  َن الننه َااُت مننِ اِت َواْلُمْح ننَ َن اْلُماْلِماننَ َااُت مننِ ْ  َواْلُمْح ننَ َ  لههننُ اُمُبْ  حننِ اَ  َوَمعننَ وْا اْلِبتننَ يَن ُأوتننُ
 (ش5)المائدم:  "َيْبِ ُب ْ  ِمن

إن ا سم  ال يوتفل بن ن يتنرك لهن  حنريته  الديالنم ثن  يعتنزله ،  ل نلحوا النل  

 

 ش6دش يوسل الترضاوأ، يير المس مين الل المجتم  ا سممل، ص (1)
(، 20دش  عفر عبد السم ، دش أحمد السابب، المس مون واآللرم، س س م البنر الموا هنم، ا )  (2)

 ش58ه،ن ص1427التايرم، راب م الجامعات ا سمملم، 
 (ش6256( )8/57ستئذان، با  كلإل يرد ع ى أي  الذمم السم  )صحلب اللخارأ، كتا  اال (3)
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إنمنننا يانننم ه  بجنننو منننن  -أو مابنننوذين -المجتمننن  ا سنننممل مجفنننوين معنننزولين
ل مسن مين  المااركم اال تماملم، والمودم، والمجام م والخ  نمش  لجعن  معنامه  حنم

حم له  كذلكش ليت  التزاور والتضايإل والمالاك م والماناربم، ولل ن    ومعا  المس مين
وينن   -المجتم  ك ه الل ظ  المودم والسماحمشش وكذلك يجعن  الع لفنات منن نسنائه 

ميلات ل مس مين، ويترن ذكرين  نذكر الحرائنر   -المح اات بمعاى الع لفات الحرائر
يل سماحم ل  ياعر  ها إال اتلاا ا سم  منن  نين سنائر الع لفات من المس ماتش و 

ال ن الباثوللول المسلحل ليتحنرا منن نبناح األرثوذكسنلم، أو   اتلاا الديانات والاح ش
البروتستانتلم، أو المارونلم المسلحلمش وال يتد  ع ى ذلك إال المتح  ون عاندي  منن 

ذأ يسننمب بقلننا  مجتمننن  العتينندمو ويوننذا يبنندو أن ا سننم  يننو المننناهك الوحينند النن
عننالمل، ال عزلننم  لننه  ننين المسنن مين وأصننحا  الننديانات البتا لننم وال حننوا ز  ننين 

ت  ها رايم المجتم  ا سمملش  لما يخنتص بالعانرم أصحا  العتائد المخت فم، التل  
 ش(1)والس وك

ال ي   التعام   نين الاناك ينائ  ع نى المالاك نم والم نايرم، ومن  ينذا التند أبناح  
  ل مس   أن ي ك  من ذ لحم البتا ل حتى لنو لن  تنذبب ع نى اسن    كمنا يناص ا سم

ِ  لهبنُ ْ ا ن ملناك: " اَ  حنِ وْا اْلِبتنَ ِذيَن ُأوتنُ اُ  النه " يعانل ذ لحنم اليهنودأ والا نرانل َوَمعنَ
وإن كان الا رانل يتوص عاد الذبب: باس  المسلب واليهودأ يتوص بس  عزيز، وذلنك 

 ش(2)الم مألنه  يذبحون ع ى 

واألعجنن  مننن ذلننك أن يبننلب م ننايرتهش أأ البتننا لش منن   لننا  الحلننام الزو لننم  
ا ع ى المنودم والرحمنم كمنا يناص تعنالى: " ُوْ  َأْزَوا نً ْن َأنُفسنِ َو َلبنُ  منِ  ِه َأْن َل نَ ْن آَياتنِ َومنِ

 

 ش2/848سيد ي  ، الل ظمص الترآن،  (1)
 ش6/76الترمبل، الجام  ألحوا  الترآن،  (2)
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ًم َورَ  َوده َاُب  منه َ  َ ينْ كَ لِ َتْسُوُاوا ِإَلْيَها َوَ عنَ ل َذلنِ ًم ِإنه النِ ُرونَ  آلْحمنَ ْو م َيَتَفبنه اتم لِ تنَ " )النرو : ينَ
 (ش21

"ويننذا الننل الواينن  تسننامب كبيننر مننن ا سننم ، حيننل أبنناح ل مسنن   أن تبننون ربننم  
يينر مسن مم، وأن يونون ألنواص أوالده ولناالته  منن   أوالده يته، وشريوم حلاتنه وأ   

 ش(1)يير المس مين"

 المطلب الثالث 

 نماذج تطبيقية من التسامح الديني 

مبدأ التسامب الل عمياته بالماركين ويينري  النل معايداتنه   التد مبو الابل   
الننل صنن ب الحديبلننم حتننى أحننس  والننل حروبننه، الفننل المعاينندات، و نندنا تسننامحه 

يستمسننك بالسننماحم  بعن  ال ننحابم أننه نننوا منن الدنلننم الننل الندين ولبننن الابنل 
اليهننا حرمننات   إال  ال يسنن لونل ح ننم يع مننون وال ننين ويع ننن: "والننذأ نفسننل  يننده، 

 ش(2)أع يته  إيايا"

والل الحرو  و دنا يمم السماحم الل عفوه عن أين  مونم النذين ألر نوه وآذوه  
 بعد أن يدر ع يها وأع ن اليه  حومه وسماحته: "اذيبوا ال نت  ال  تاء"ش

وبننين المعاينندات والحننرو  و نندنا سننماحته وممياتننه ألينن  الذمننم المسننالمين،  
اون وعنند  إكننرايه  ع ننى النندلوص الننل ا سننم ، التنند صننلغ دسننتور وتننركه  ومننا ينندي

المدياننم للتننر مبنندأ التسننامب  ننين  ملنن  األمننراف المتعاينندم مننن المسنن مين واليهننود 
والوثايينش ويترك ل جمل  حريم الل التلنار ديانه وعتيدتنهش النم يضنار أحند مناه  النل 

 

 ش6دش يوسل الترضاوأ، يير المس مين الل المجتم  ا سممل، ص (1)
  أيننن  الحنننر  صنننحلب اللخنننارأ، كتنننا  الانننروط، بنننا  الانننروط النننل الجهننناد والم نننالحم مننن (2)

 (ش2731( )3/193)
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وأن ب اننننم يهنننود ديانننه "ل يهنننود ديننناه  ول مسننن مين ديننناه ، منننواليه  وأنفسنننه ششش 
 ك نفسه "ش

ويوت  إلى أي  اللمن: "من محمد رسوص   إلى أين  النلمنششش وأننه منن أسن    
ن نرانل ال ننه منن المنالماين لنه منا لهن  وع لنه منا ع نيه ، ومنن كنان  من يهودأ أو

 ش(1)ع ى يهوديته أو ن رانيته ال نه ال يفتن عاها، وع له الجزيم"

ينا  المسن مون ماهنا صنحائل منن التنورام، ولما التب المس مون ح ون ليبر   
 ال ما م بها اليهود س مها إليه ش

وع ننى ينندأ الرسننوص البننري  الننل تسننامحه الننديال ذأ الازعننم ا نسننانلم الر لعننم  
سننار ل فننا ه مننن بعننده مننن ذلننك مننا كننان مننن عمننر  ننن الخ ننا  رضننل   عاننه الننل 

دي  ع ننى األمننان تسننامحه منن  أينن  التنندك )إي لننا( وكتابننه باألمننان لهنن  وينند عاينن
ألنفسننه  وأمننواله ، ولباائسننه  وصنن لانه ، سننقلمها وبريئهنناش وممننا  نناء الننل كتابننه: 
"بس    الرحمن الرحل  يذا ما أع ى عبد   عمر أمينر المنالماين أين  إي لناء منن 
األمنان، أع ناي  أمانننا ألنفسنه  وأمنواله ، ولباائسننه  وصن لانه ، وسنقلمها وبريئهننا 

ياننتتص ماهننا وال مننن حيزيننا، ال تسننون كاائسننه  وال تهنند ، وال  وسننائر م تهننا، أنننه
من ص يبه ، وال من شلء من أمواله ، وال يورينون ع نى ديناه ، وال يضنار أحند  وال

ماه ، وال يسون ب ي لاء معهن  أحند منن اليهنود، وع نى أين  إي لناء أن يع نوا الجزينم 
ل  وص، المنن لنرا مناه  كما يع ل أي  المدائن، وع يه  أن يخر وا ماها الرو  وا

ال نه آمن ع ى نفسه وماله حتنى يب غنوا من ماه ، ومنن أينا  مناه  الهنو آمنن، وع لنه 

 

ه، 1402أ و عبد التاس   ن سم ، األمواص، تحتيو: ل ي  محمد يراك،  يروت، دار الفبر،   (1)
 ش2/191  ا ن  رير ال برأ، التاريي، 24ص
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مثنن  مننا ع ننى أينن  إي لنناء مننن الجزيننم، ومننن أحنن  مننن أينن  إي لنناء أن يسننير  افسننه 
ومالننه منن  الننرو  ويخ ننل  ننلعه  وصنن به  النن نه  آماننون ع ننى أنفسننه  وع ننى  ننلعه  

ومن كان  ها منن أين  األرض يبن  متتن  النمن، المنن وص به ، حتى يب غوا م ماه ،  
شنناء منناه  يعنندوا ع لننه مثنن  مننا ع ننى أينن  إي لنناء مننن الجزيننم، ومننن شنناء سننار منن  
الرو ، ومنن شناء ر ن  إلنى أي نه ال ننه ال ياللنذ مناه  شنلء حتنى يح ند ح نادي ، 

 ش(1)وع ى ما الل يذا البتا  عهد   وذمم رسوله وذمم الخ فاء وذمم المالماين"

  يننذا التسنامب سننمم لإلسننم ، ول ل نم لمعتاقلننه، حتننى شنهد لهنن   ننذلك وظن 
التاصل والدانل،  لتوص المستار  ا نج يزأ سيرتوماك أرنود، وينو أ نرز منن أرخ 
النتاار ا سنم ، النل كتابنه الندعوم إلنى ا سنم ، حينل يالكند ع نى حقلتنم السنماحم 

 ا سمملم  لتوص:

مس مون يد نعمنوا، يو نه ا  مناص، النل ظن  "إنه من الحو أن نتوص: إن يير ال 
الحونن  ا سننممل  در ننم مننن التسننامب ال نجنند لهننا معنناداًل الننل أوروبننا يبنن  األزماننم 
الحديثننم، وإن دوا  ال وائننل المسننلحلم الننل وسنن  إسننممل ينندص ع ننى أن االضنن هاد 

ماها  نين الحنين واآللنر ع نى أيند المتنزمتين والمتع نبين، كاننة عا لنم   ةالتل ياس
 ش(2)ئ التع   وعد  التسامب"ملاد

ومن الاماذا المانريم ل تسنامب ا سنممل منا ذكنره ل نل   المثانى أننه: كنان  
يجتم  الل الل رم الل مج س ال يعرف مث ه  الل تضاد أدينانه  ونح هن ش الخ ين   نن 

 

 ش2/449ال برأ، التاريي،  (1)
عي  النندعوم إلننى ا سننم ، تر مننم: دش حسننن إ ننراهل  حسننن، دش عبنند الحمينند عا نندين، إسننما (2)

، دش محمننننند عمننننارم، السنننننماحم ا سنننننمملم، 230 -279 ، ص1970الامننننراوأ، التنننننايرم، 
 ش31ص



 أسس الموامام الى الاريعم ا سمملم 

67 

أحمد الاحوص )سال(، والحميرأ الااعر )شلعل(، وصالب  نن عبند التندوك )زننديو 
مجاش  )لار ل صفرأ(، وباار  ن  رد )شعوبل ل ل (، وعمنر   ثاوأ(، وس لان  ن

 نن الماليند )مجوسنل(، وا نن سناان الحراننل الاناعر )صنا ئل(، اليتااشندون األشنعار 
يونناد يعننرف منناه  أن  ينناه  يننذا  ويتانناي ون األللننار ويتحنندثون الننل  ننو مننن الننود ال

 ش(1)االلتمف الاديد الل دياناته  ومذايبه 

 أساًسا ل موامام:  السماحم ا سمملم -
تعتبننر السننماحم أصننم ل تعننايا السنن مل  ننين المننواماين ممننا ياانن  عننن ذلننك  

يحتا هنا األالنراد كمنا تحتا هنا الجماعنات، ويحتا هنا موامام حقلقلم، يذه السنماحم  
 المتااك ون الل تعام ه ، كما يل ضروريم ل متاا ذينش

ان وال غنات واألدينان، يذه السماحم ضنروريم النل مجتمن  متعندد الثتاالنات واأللنو  
ومتدال  الل نفس الوية، الاالحتباك  ين الفرياء يحتاا نوعا من التتب  الل البداينم، 
وكثيرا من السماحم الل الاهايمش الم يتابل ك  واحد بحته ياضا ال رف عن حتو  

 اآللرينش

باو  عا ، وبين شركاء النومن   الالسماحم ياعدم أساسلم الل التعام  ا نسانل 
 باو  لاصشالواحد  

 

شمس الدين الذيبل، تناريي ا سنم ، تحتينو: دش عمنر عبند السنم  تندمرأ، األولنى،  ينروت،   (1)
، دش م  فى السنلاعل، منن روائن  حضنارتاا، األولنى، 9/383ه،  1407دار البتا  العربل،  

 ش69ص



 2019إصدار أكتوبر  –الثانى الجزء  –العدد الثامن والثمانون 

 68 

 نتائج البحث 
بعد االنتهاء من دراسم يذا الموضوا: )أسس الموامام الل ا سم ( يمواانا أن  

 نستخ ص بع  الاتائك تتمث  الل:

ا باالنتمنناء ل ننومن، ولنن  يمننان  مننن الملالغننم الننل  -1 ا بالغننً ايننت  ا سننم  ايتمامننً
 حتنى إننه  عن  الجهناد النل تحرينر ينذا  -ما ل  ين ت ذلنك ع نى الندين  -حله

ا شنرمًلا، والمنوت النل سنبي  ذلنك استانهاًدا  الومن والمداالعم عاه أمًرا وا لنً
 الل سبي   ش

أن ا نسان المس   وم  انتمائه الذأ ولد ونا   له  ال نه م ال  باالنتمناء  -2
وع نى المسن   أن يستانعر ذلنك،   إلى الومن ا سممل األكبر )دار ا سم (
لعال  ا سمملش وأيًضا الهو م ال  ويذا يو مريو وحدم المس مين ووحدم ا

بنن ن يوننون عضننًوا النناعًم الننل المجتمنن  النندولل، ويعمنن  ع ننى ناننر الخيننر 
 (ش61" )يود: ُيَو َأنَاَ ُك  مِ َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْ  اِليَهاوالسم   له: "

أن الموامن الل ا سم  ع له وا لات وله حتو ، وأن ا سم  يد ن ر ن رم  -3
حين يد  الوا لات ع ى الحتنو   وذلنك أن تتندي  الوا لنات   ما فم وعم لم

يو النل ذاتنه  نذص ل حتنو  كمنا أننه لنروا منن األثنرم واألنانلنم، واألين  منن 
 ذلك أن م در الحتو  والوا لات إنما تستمد من العتيدمش

أن المواماننم الننل ا سننم  تتننو  ع ننى أسننس متياننم ال تتغيننر وال تتبنندص  ذلننك  -4
م البريننم، وإمننا ل قلننم عم لننم، ويننل مسننتال م مننن أنهننا إمننا أسننس عتائدينن

األصوص ا سمملم، مما يع ل الموامانم التنوم منن ناحلنم، ويجع هنا م تزمنم 
 بالملادئ والقل  من ناحلم ثانلمش

مننن أينن  األسننس التننل تتننو  ع يهننا البننرم المواماننم الننل ا سننم  يننو أسنناك  -5
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ذا االلتمف إال وحدم ا نسانلم، وأن الااك ك ه  من أص  واحد واحد وما ي
رم "للجتمن  الاناك وليتعننارالوا  لمنا  ينناه   ن َذكننَ اُك  منِ  ا َلَ ْتاننَ اُك ِإننه ا الاننه ا َأَيهنَ ينَ

اَراُلوا َ  ِلَتعننَ ُعوًبا َوَ َلائننِ اُكْ  شننُ ى َوَ َعْ اننَ البرامننم ا نسننانلم، وأن "، وأسنناك َوُأنثننَ
ز ا نسننان مهمننا كننان أصنن ه أو دياننه أو  اسننه، الهننو كننائن موننر  ال يجننو 

 المساك به أو التهوين من ش نهش
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