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مؼدمة
التسامح يف زمن الصدام واإلرهاب
يٕمٞمش اًمٕم٤ممل قمٍما يتٛمٞمز سم٤مًمٕمٜمٍمي٦م ،رهمؿ اًمساموات اعمٗمتقطم٦م ،وُم٤م ُي٘م٤مل قمٜمف اًمٕم٤ممل ىمري٦م
واطمدة ،ويم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أن يٙمقن ًمإلقمالم اعمٗمتقح دور ذم اًمت٘مري٥م سملم اًمِمٕمقب واًمث٘م٤موم٤مت
وإومٙم٤مر ،وًمٙمـ ُم٤م طمدث ضم٤مء سمٜمتٞمج٦م قمٙمسٞم٦م ،وم٤مإلقمالم يٙمرس اًمٕمٜمٍمي٦م ويروج لٕومٙم٤مر اهلدّ اُم٦م،
سمؾ يستخدم اإلره٤مسمٞمقن ؿمبٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اًمؽموي٩م ًمإلره٤مب ،ويمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع اًم٘مٜم٤مسمؾ
صمؿ اًمدظمقل سم٤مإلره٤مب
اًمٗمتّ٤ميم٦م ،وٟمنم اًمذقمر ذم اًمٕم٤ممل سم٠مرسهُ ،مـ ظمالل ٟمنم صقر اًمذسمح واًم٘متؾ ،وُمـ ّ
إمم يمؾ سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اًمٕم٤ممل.
اعم٠مؾم٤مة شمٙمٛمـ ذم َأ َّن اعمسٚمٛملم هؿ اعمتٝمٛمقن سم٤مإلره٤مب ،وُمـ ٟم٤مومٚم٦م اًم٘مقل إن اإلؾمالم ديـ
شمس٤مُمح وقمٚمؿ وومٙمر وطمْم٤مرة ،وًمٙمـ سمٕمض اعمٜمتسبلم ًمإلؾمالم هؿ اًمذيـ يروضمقن لًم٘متؾ واًمٗمتؽ ،ومل
ي٘متٍم دورهؿ ذم ىمتؾ همػم اعمسٚمٛملمٕ ،ن ىمتٚمٝمؿ ًمٚمٛمسٚمٛملم أؿمد ومتٙم٤م وٟمٙمرا ،واًمٕم٤ممل اًمٖمريب يٕمرف
اًمٗمروق سملم اإلره٤مب اعمترسسمؾ سم٤مؾمؿ اإلؾمالم ،وسملم اإلؾمالم ٟمٗمسف ،واًمٖمرب قمرف احلروب اًمديٜمٞم٦م،
اًمتل ىم٤مده٤م رضم٤مل ديـ أهٚمٙمقا احلرث واًمٜمسؾ ،وضم٤مء اًمتٕمّم٥م هم٤مًمب٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م ًمٚمٜمّمقص
اعم٘مدؾم٦م.
وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م ًمب٤مىمل أصح٤مب اًمدي٤مٟم٤مت ًمقضمدٟم٤م ُمٜمٝمؿ إره٤مسمٞملم أيْم٤م ،إره٤مب هٜمدوس ،إره٤مب سيب،
إره٤مب ضد إىمٚمٞم٤مت ،صمؿ إهؿ هق اإلره٤مب اًمّمٝمٞمقين ضد اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم ،وٟمحـ هٜم٤م ذم هذه
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اًمدراؾم٦م ٟمديـ يمؾ أؿمٙم٤مل اًمتٕمّم٥م ،دون متٞمٞمز ،وم٤مإلره٤مب هق اإلره٤مب ،وىمتؾ اًمٜمٗمس هق ىمتؾ
اًمٜمٗمس ،اإلره٤مب يمام ي٘مقًمقن  ٓ :ديـ وٓ قم٘مؾ وٓ ٟم٘مؾ ًمف ،يٗمرس اعم٘مدس سم٤مًمتٕمّم٥م ،يٗمرس اًمتس٤مُمح
سم٤مًم٘متؾ.
بني التعصب واإليامن
يثقر شمس٤مؤل :هؾ يمٚمام ازداد اعمرء إيامٟم٤م ازداد شمٕمّمب٤م؟! ،وهق ؾم١مال اؾمتٜمٙم٤مري ،وم٤معمٗمؽمض أن
اإليامن يزيد اًمتس٤مُمح واًمٕمٗمق واإليث٤مر وإرحيٞم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم وم٤معمتٕمّم٥م ًمٞمس ُم١مُمٜم ً٤م يم٤مُمؾ اإليامن ،أو هق
ُم٤م أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم سم٤مًمتديـ اعمٖمِمقش ،اًمذي هق أٟمٙمك ُمـ اإلحل٤مد اًمّم٤مرخ( ).
وىمد ذه٥م اعم١مرخ إُمريٙمل ويؾ ديقراٟم٧م ص٤مطم٥م ُمقؾمققم٦م قصة احلضارة أسمٕمد ُمـ هذا
وم٘م٤مل" :إن اًمٕم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمدة هل اًمتل يٛمقت ذم ؾمبٞمٚمٝم٤م اًمبٕمض أذف ُمٞمت٦م "( )  ،وـمبٕم٤م هق ي٘مّمد أن
اًمبٕمض يٕمت٘مد أٟمف يٛمتٚمؽ احلؼ اعمٓمٚمؼ ،وُمـ صمؿ يتٕمّم٥م إليامٟمف أو ومٙمرشمف ،صمؿ يريد إضمب٤مر اًمٜم٤مس قمغم
اقمتٜم٤مق اقمت٘م٤مده أو ضمؼمهؿ قمغم اًمدظمقل ذم اعمٚمٙمقت ،وقمٜمدُم٤م يرومْمقن ي٘مقم سم٘متٚمٝمؿ ،أو يٗمجر ٟمٗمسف
وهق يٕمت٘مد أٟمف ُم٤مت ُمٞمت٦م ذيٗم٦م ،وهق اقمت٘م٤مد ظم٤مـمئ ودُمقي ،وًمذا ٟمرى أن أذس احلروب هل اًمتل
شم٘مقم قمغم اقمت٘م٤مد ديٜمل ُمزيػ ،وشم٤مريخ إدي٤من واًمِمٕمقب ُمكمء سمتٚمؽ احلروب اًمدُمقي٦م ،يم٤من ؾمببٝم٤م ومٝمؿ
اًمديـ ،أو رؤي٦م رضم٤مل اًمديـ ًمٚمٜمص اعم٘مدّ س اًمذي يٗمرسو نه ،وهل اًمرؤي٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمب٤مسم٤م أورسم٤من
اًمث٤مين ي٘مقل قم٤مم 1095م  :اًمرب يريد هذه احلرب ( ) ،أي احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م ،ومل يٓمٚم٥م ُمٜمف اعم١مُمٜمقن
اًمٓمٞمبقن أي دًمٞمؾ قمغم أن اهلل يريد احلرب ،ور ّد قمغم ُمـ ؾم٠مًمف سم٠مٟمف يقضمد ُمسٞمحٞمقن ذم سمٞم٧م اعم٘مدس ىمد
ي٘متٚمقن ،وم٘م٤مل سمٙمؾ اإليامن اًمت٘مل اعمتٕمّم٥م :اىمتٚمقهؿ وؾمقف يٛمٞمز اًمرب قمب٤مده ،وهل ٟمٗمس اًمرؤي٦م أو
اًمٗمتقى اًمتل يامرس هب٤م اإلره٤مسمٞمقن اًمذيـ ئمٜمقن أهنؿ َي ْٕم ُٚمقن ُمـ ؿم٠من اإلؾمالم ،ويمذًمؽ اًمٓمبٞم٥م
اًمّمٝمٞمقين ُمقردظم٤مي ضمقًمدؿمت٤ميـ اًمذي ىمتؾ اعمسٚمٛملم اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم ذم احلرم اإلسمراهٞمٛمل وهؿ ي١مدون
صالة اًمٗمجر قم٤مم 1994م ،يم٤من ي١مُمـ أٟمف يت٘مرب إمم اهلل هبذه اًمدُم٤مء اعمراىم٦م ،صمؿ اقمتؼمه اًمٞمٝمقد سمٓمالً،
وضمٕمٚمقا ُمـ ىمؼمه ُمزارا ُم٘مدّ ؾم ً٤م.
وًمٜم٘مس ذًمؽ قمغم احلروب اًمٙمؼمى ذم اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ واحلدي٨م ٟمجده٤م دائام شم٘مؽمب ُمـ
اًمديـ أو اؾمتخدام اًمديـ ُمـ أضمؾ إؿمٕم٤مل احلامس ذم احلروب ،أو شمٙمريس آؾمتبداد ،وُمـ هٜم٤م
ٟمتس٤مءل  :عم٤مذا يزداد اًمتٕمّم٥م قمٜمدُم٤م يزداد اإليامن؟ وهؾ ـمٚمب٧م إدي٤من اًمساموي٦م ُمـ اعم١مُمٜملم هب٤م أن
يتٕمّمبقا ًمٚمديـ ومػمومْمقا أظمر أو ي٘متٚمقه أو يسجٜمقه؟ وإذا مل شمٓمٚم٥م إدي٤من ذًمؽ ومٛمـ رسمط اًمتٕمّم٥م
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سم٤مإليامن؟ وعم٤مذا ٓ يِمـ احلروب ؾمقى اعم١مُمٜمقن اعمتٕمّمبقن طمتك صبٖم٧م إرض سم٤مًمدُم٤مء قمؼم ىمرون
ُمـ اًمت٤مريخ اًمداُمل ،ووصؾ إُمر سم٤معمٚمحديـ ًمٚم٘مقل سم٠من إدي٤من شمٗمرق واإلحل٤مد جيٛمع.
ظمالص٦م اًم٘مقل  :إن اإليامن اًمٖم٤مًم٥م هق اإليامن اعمتٕمّم٥م ،اإليامن اخل٤مـمئ اًمذي يرى أٟمف
يٛمتٚمؽ احلؼ اعمٓمٚمؼ ،وأن يمؾ ُم٤م قمداه سم٤مـمؾ جي٥م حم٤مرسمتف ،وه١مٓء اعم١مُمٜمقن ٓ يرون أهنؿ ُمتٕمّمبقن،
ٕهنؿ ٓ يرون اًمِمٕمرة اًمتل سملم اإليامن واًمتٕمّم٥م( ) .
يمؾ هذا ي٘مقد ٕمهٞم٦م احلقار سملم إدي٤من ًمٜمنم ىمٞمؿ اًمتس٤مُمح وآقمتدال واًمقؾمٓمٞم٦م ،واحلقار
يمام ٟمراه هق احلقار دون اًمدظمقل ذم قم٘م٤مئد أظمريـ ،وٟمحـ ٟمٙمت٥م قمـ هذا احلقار ذم وىم٧م اٟمتنم ومٞمف
اإلره٤مب داظمؾ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م طمتك أُمريٙم٤م ُمرور ًا سمٗمرٟمس٤م وُمـ ىمبٚمٝم٤م أؾمب٤مٟمٞم٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م ،صحٞمح أن
اإلره٤مسمٞملم ُمسٚمٛملم ،وًمٙمٜمٝمؿ إره٤مسمٞمقن ُمثٚمٝمؿ ُمثؾ ُمـ أىم٤مُمقا ُمذاسمح ذم اًمبقؾمٜم٦م وذم ًمبٜم٤من وومٚمسٓملم
وهمػمه٤م.
ويمذًمؽ قمٜمدُم٤م ٟمٙمت٥م قمـ احلقار اًمديٜمل ٟمٙمتبف ُمـ ُمٜمٔمقرٟم٤م اإلؾمالُمل ًمٜمنمه ًمٚمٕم٤ممل
وًمٚمٛمسٚمٛملم أٟمٗمسٝمؿً ٓ ،مٚمتدًمٞمؾ قمغم أن اإلؾمالم ديـ شمس٤مُمح وم٘مط ،وًمٙمـ ًمٙمل ٟمجٜمّ٥م إضمٞم٤مل
اجلديدة آٟمْمامم ًمإلره٤مب واإلره٤مسمٞملم .
ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م إن إؿمٙم٤مًمٞم٦م احلقار سملم اعمٕمت٘مدات واًم٘مقُمٞم٤مت وإيدًمقضمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م طم٤مًم٦م
ُمٚمح٦م شمسٕمك اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت ذم ُمقىمع اعمسئقًمٞم٦م إمم اًمت٠مؾمٞمس ًمف ذم اًمٗمؽمة إظمػمة ظم٤مص٦م سمٕمد أن
أؿم٤مر اًمٙم٤مشم٥م إُمريٙمل صٛمقيؾ هٜمتٜمجتقن ذم يمت٤مسمف

" صدام احلضارات " إمم أن اًمٍماقم٤مت ذم

اعمست٘مبؾ ؾمقف شمتؿ سمٜم٤مء ًا قمغم آٟمتامءات اًمديٜمٞم٦م واإلصمٜمٞم٦م ،سمام يٛمثؾ إره٤مص ً٤م سمٚمجقء اًمرأؾمامًمٞم٦م يمٜمٛمط
إٟمت٤مج ؾم٤مئد عمس٤مقمل اًمتٗمتٞم٧م واعمح٤مضمزة سملم اًمِمٕمقب اعمختٚمٗم٦م سمٜم٤مء قمغم هذه اًمتٜمققم٤مت وحتقيٚمٝم٤م
عمجٛمققم٤مت سمنمي٦م صٖمػمة ُمتٜم٤مصمرة يم٠مطمد احلٚمقل ًمتج٤موز أزُمتٝم٤م اًمٕمٛمٞم٘م٦م واًمتل فمٝمرت ًمٚمٕمٚمـ ذم ؾمٜم٦م
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.) (2008
ًم٘مد أصبح احلقار اًمديٜمل ظمّمقص ً٤م ُمث٤مر اهتامم اجلٛمٞمع سمٕمد أن حتقًم٧م اًمتٜمققم٤مت اًمٓم٤مئٗمٞم٦م
حل٤مًم٦م هتديد واضح٦م ٓؾمت٘مرار طمتك اًمِمٕمقب اإلصمٜمٞم٦م اعمقطمدة ،يمح٤مًم٦م أيرًمٜمدا اًمِمامًمٞم٦م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل
ُم٤م سملم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ واًمؼموشمست٤مٟم٧م ،سم٤مإلض٤موم٦م ًمألوض٤مع اعمٚمتٝمب٦م ذم اًمنمق إوؾمط ذم اًمقؾمط اًمديٜمل
سمِمٙمؾ قم٤مم.
قمغم أن اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م شمتٜم٤مول ُمثؾ هذا احلقار يمٖم٤مي٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ُمـ ُمٜمٔمقره٤م واًمذي
يٛمثؾ ُمّم٤محلٝم٤م اخل٤مص٦م ذم إـم٤مر اؿمتٕم٤مل طم٤مٓت ظمٓمػ إشمب٤مع سملم اعمٕمت٘مدات اعمختٚمٗم٦م( ).
وسم٤مًمت٤مزم يٕمتؼم ذًمؽ ٟمققم ً٤م ُمـ اهلروب ًمألُم٤ممٕ ،ن ذًمؽ ًمٞمس طمقار ًا سمذاشمف.
ذم هذا اًمبح٨م ٟمح٤مول اًمبح٨م قمـ اعمسٙمقت قمٜمف ؾمقا ًء ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل أو ذم اًمٗمٙمر
اًمديٜمل سمّمقرة قم٤مُم٦م ،وهيدف اًمبح٨م ُمـ اًمبداي٦م أن يٜمتٍم ًمٗمٙمر احلقار اًمقؾمٓمل اعمٕمتدل ،ذم زُمـ
اًمتٕمّم٥م واًمٕمٜمٍمي٦م وآٟمٗمالت اإلره٤ميب.
سمّمقرة ٍ
ٍ
قم٤مُم٦م وؿم٤مُمٚم٦م ،وُمٕمٝم٤م أؾمس
يمام هيدف اًمبح٨م إمم آقمتامد قمغم إرضٞم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م
اًمتٕم٤مُمؾ اًمٜمبقي ُمع اعمخ٤مًمٗملم ًمف ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمرق ،وًمٞمس ذًمؽ يمؾ ر ء ،وم٤محلقار اًمذي ٟمراه يٜمٓمٚمؼ
سملم اعمسٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ اًمبٕمض ًمٞمّمؾ إمم احلقار سملم اعمسٚمٛملم وهمػمهؿ ُمـ أصح٤مب اًمدي٤مٟم٤مت اًمساموي٦م
وإرضٞم٦م قمغم اًمسقاء .وهق ُم٤م ٟمسٛمٞمف ُمس٠مًم٦م احلقار اًمديٜمل.
مسللة احلوار الديـي
هذا اًمتٜمقع اًمقاضح ذم ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مـمل ُمع ُمس٠مًم٦م " احلقار اًمديٜمل " خيتٚمػ ُمـ جمٛمققم٦م
ديٜمٞم٦م ٕظمرى ،وسمٞمٜمام شمسٕمك اعمجٛمققم٤مت اًمقؾمٓمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم ًمٚمتقصؾ إمم صٞمٖم٦م ُمـ اًمتالىمل ذم
اعمِمؽميم٤مت ،وحم٤موًم٦م اًمتٕم٤مـمل سمسامطم٦م ُمع ٟم٘م٤مط آظمتالفُ ،م٘م٤مسمؾ دمٜم٥م اًمْمٖمط قمغم ٟم٘م٤مط اًمّمدام
اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم اًم٘مدم  ،سمحٞم٨م يتؿ شمٜم٤موهل٤م سم٘مدر أيمؼم ُمـ اًمققمل وسمٕمٞمد ًا قمـ
اإلصم٤مرة اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م.
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 - 6اعم٘مّمقد هبذه احل٤مًم٦م (ظمٓمػ إشمب٤مع) وهق آؾمتٖمالل اإلقمالُمل عمٕمتٜم٘مل إدي٤من واعمذاه٥م اعمتّم٤مرقم٦م
يم٤مًمؽموي٩م اإلقمالُمل عمٕمتٜم٘مل اعمذه٥م اًمسٜمل سملم اًمِمٞمٕم٦م أو عمٕمتٜم٘مل اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل سملم اًمسٜم٦م أو عمٕمتٜم٘مل
اعمسٞمحٞم٦م ذم اًمقؾمط اإلؾمالُمل واًمٕمٙمس .وهٜم٤م خيرج إُمر ُمـ جمرد اًمتبِمػم سم٤مًمديـ أو اعمذه٥م إمم اعمت٤مضمرة سمف
ذم إـم٤مر هذا اًمٍماع سملم اعمٕمت٘مدات.

هٜم٤مك يمذًمؽ جمٛمققم٤مت ديٜمٞم٦م أظمرى ٓ شمرى ذم احلقار ؾمقى وؾمٞمٚم٦م ًمٚمْمٖمط قمغم اًمٓمرف
ويتحقل سمِمٙمؾ ضمزئل أو
أظمر ،يمل يتٜم٤مزل قمـ ُمسٚمامشمف وي٘مٞمٜمٞم٤مشمف اًمٕم٘م٤مئدي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م،
ّ
يم٤مُمؾ إمم اعمٕمت٘مد اعمخ٤مًمػ  ،أو قمغم إىمؾ يتؿ إؾم٘م٤مط وإضٕم٤مف ظمّمقصٞمتف اًمؽماصمٞم٦م وشمِمقهيٝم٤م متٝمٞمد ًا
ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٦م " ظمٓمػ إشمب٤مع " سملم ُم١ميديف وحتقيؾ اٟمتامئٝمؿ اًمديٜمل واًمٓم٤مئٗمل ًمٚمٜم٤مطمٞم٦م إظمرى .
وُمثؾ هذا إؾمٚمقب ذم اًمتٗمٙمػم يٕمتٛمد سمِمٙمؾ دائؿ قمغم اًمتٗمقق اًمٕمددي أو اًمسٞم٤مد ًمٓم٤مئٗم٦م
قمغم أظمرى ،وسم٤مًمت٤مزم اُمتاليمٝم٤م ًمٚمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م واًم٘مقة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٓمرح رؤيتٝم٤م سم٤مقمتب٤مره٤م اًمرؤي٦م
ٍ
سم٢محل٤مح دائ ٍؿ إمم اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى سم٤مٟمٕمدام اعمّمداىمٞم٦م أو اٟمٕمدام اًمقٓء
اًمّمحٞمح٦م ،وشمقضمٞمف آهت٤مُم٤مت
اًمقـمٜمل ذم حم٤موًم٦م ًمٚمْمٖمط قمغم ىمٞم٤مداهت٤م وإضمب٤مره٤م إمم ظمقض احلقار يمٓمرف ضٕمٞمػ وُمستسٚمؿ( ).
ومٗمل اًمنمق إوؾمط طمٞم٨م إيمثري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م اجلذور شمٕم٤مين احلٙمقُم٤مت سمِمٙمؾ
قم٤مم ُمـ طم٤مًم٦م رظم٤موة واضح٦م ٟمتٞمج٦م ضٕمػ آىمتّم٤مدي٤مت اًمداظمٚمٞم٦م وشمراضمع ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمتّمٜمٞمع اًمتل
متٙمـ اًمدول ُمـ حت٘مٞمؼ آؾمت٘مالل آىمتّم٤مدي واًمسٞم٤مد ،ومتٙمٜمٝم٤م ُمـ شمٓمبٞمؼ ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م سمٍماُم٦م قمغم
يم٤موم٦م ُمقاـمٜمٞمٝم٤م .
ويمٜمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م ًمرظم٤موة يمٞم٤من اًمدوًم٦م  ،وم٢من اعمجٛمققم٤مت اعمٚمتئٛم٦م ضٛمـ إـم٤مر ديٜمل ( ) أو إصمٜمل
أو ىمبكم شمٔمٝمر سمٜمٗمقذ واضح ذم اعمجتٛمع ًمسٞمٓمرهت٤م اًم٘مقي٦م قمغم ؾمٚمقيمٞم٤مت أشمب٤مقمٝم٤م ضٛمـ اًمٕم٤مدات
واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕمرومٞم٦م اخل٤مص٦م هب٤م ،وهق ُم٤م جيؼم احلٙمقُم٤مت قمغم اًمٜمٔمر سمٕمٜم٤مي٦م إلرادهت٤م.

 - 7ؾمٙمقت هٞمب٤مرد  ،السقاسة الديـقة والدول العؾامكقة

شمرمج٦م إُمػم ؾم٤مُمح يمريؿ  ،قم٤ممل اعمٕمروم٦م ،اًمٙمقي٧م،

يقٟمٞمق/طمزيران  ،2014ص  ...... 157وىمد أؿم٤مر اًمٙم٤مشم٥م إمم هذه اعمِمٙمٚم٦م ذم دراؾمتف ًمٚمسٞم٤مؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م
سم٤مهلٜمد  ،واًمتل رهمؿ قمٚمامٟمٞمتٝم٤م إٓ أن احلٙمقُم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م حلٙمقُم٦م

"هنرو" ؾمٕم٧م ٓؾمتٖمالل اعمجٛمققم٤مت

اهلٜمدوؾمٞم٦م اعمتٓمروم٦م ذم حم٤موًم٦م ًمٚمحّمقل قمغم أيمؼم ىمدر ُمـ إصقات ذم آٟمتخ٤مسم٤مت اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م وذم ساقمٝم٤م ُمع
دوًم٦م سم٤ميمست٤من اإلؾمالُمٞم٦م طمٞم٨م ؾمٕم٧م عمامرؾم٦م اًمْمٖمقط اًمسٞم٤مؾمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م قمؼم شمقضمٞمف اهت٤مُم٤مت ُمتٕمددة ًمٚمٓم٤مئٗم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ذم اهلٜمد سمٕمدم اًمقٓء ًمٚمدوًم٦م اهلٜمدي٦م واًمٕمامًم٦م ًمب٤ميمست٤من  ،يمام أصمػمت اًمٕمديد ُمـ اًمٍماقم٤مت سملم
اًمٓم٤مئٗمتلم ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم إؾم٘م٤مط أي ٟمٗمقذ ًمٚمٛمسٚمٛملم ويم٤مٟم٧م ُمِمٙمٚم٦م ُمسجد سم٤مسمري اًمذي اٟمح٤مزت ومٞمٝم٤م احلٙمقُم٦م
اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ًمٚمٛمتٓمروملم اهلٜمدوس قمالُم٦م واضح٦م قمغم هذا اًمتح٤مًمػ اًمٓم٤مئٗمل .
 - 8هذه اعمجٛمققم٤مت سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن أقمداده٤م ىمد شمٙمقن ىمٚمٞمٚم٦م ًمٙمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ قم٤مم شمٜمتٛمل ًمٚمٖم٤مًمبٞم٦م اًمديٜمٞم٦م وشمسٕمك
ٓقمتب٤مر يمٞم٤مهن٤م يمٛمٕمؼم وُمتحدث قمـ ُمٙمقن إيمثري٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اعمٙمقٟم٤مت إظمرى .

اعمؽماص٦م ومرض رؤيتٝم٤م ًمٚمحقار اًمديٜمل سمحس٥م ُمّم٤محلٝم٤م
وذم اعم٘م٤مسمؾ حت٤مول هذه اعمجٛمققم٤مت
ّ
ؾمقا ًء ذم اًمّمٞمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م أو همػمه٤م ،وهق ُم٤م ي١مدي سمِمٙمؾ قم٤مم إلصم٤مرة اًمٜمزاقم٤مت سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمٙمقٟم٤مت
إضٕمػ ذم اعمجتٛمع وظم٤مص٦م إىمٚمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م واعمذهبٞم٦م.
وشمتخذ صٞمٖم٦م احلقار سملم هذه اعمجٛمققم٤مت اًمديٜمٞم٦م وسملم اعمٙمقٟم٤مت إىمؾ قمدد ًا ؿمٙمؾ
"اخلْمقع ُم٘م٤مسمؾ إُم٤من " طمٞم٨م يتؿ ومرض إرادة اًمٖم٤مًمبٞم٦م وحت٘مٞمؼ ُمٓم٤مًمبٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ طمّمقل إىمٚمٞم٦م قمغم
طمؼ احلٞم٤مة ٓ أيمثر( ) .
حماور البحث
إن دراؾم٦م " احلقار اًمديٜمل " ذم هذا اًمبح٨م شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ قم٤مم قمغم اعمح٤مور اًمت٤مًمٞم٦م :
ادحور األول
دراؾم٦م اًمّمدام همػم إظمالىمل اًمذي يِمٝمده اًمٕم٤ممل ذم اًمٗمؽمة إظمػمة وظمٚمٗمٞم٤مشمف يمٜم٘مٓم٦م أومم،
ؾمقاء سملم ىمقى اإلره٤مب واًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م ،وُم٤م شمِمٜمف اًم٘مقى اًمٙمؼمى ُمـ طمرب ُمدومققم٦م اًمثٛمـ
ُم٘مدُم٤م ،وطم٘مٞم٘م٦م اًمتاميز سملم اًمٗمٙمر اًمّمداُمل واًمٗمٙمر احلقاري ،أيْم٤م يبح٨م اعمحقر طمقل طم٘مٞم٘م٦م
اًمسٚمقك اعمتٕمّم٥م ًمبٕمض اعمٜمتسبلم ًمإلؾمالم ،ورضورة اًمت٘م٤مرب اإلؾمالُمل ىمبؾ يمؾ رء.
ادحور الثاين
يبح٨م هذا اعمحقر طمقل ٟمِم٠مة ومٙمرة احلقار اًمديٜمل سمِمٙمؾ قم٤مم وظمٚمٗمٞم٤مهت٤م ودم٤مرهب٤م اًمس٤مسم٘م٦م
يمٜم٘مٓم٦م صم٤مٟمٞم٦م ،وُمـ صمؿ شمٗمسػم اعمجٛمققم٤مت اًمديٜمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م احل٤مًمٞم٦م ًمٗمٙمرة احلقار يمٜم٘مٓم٦م صم٤مًمث٦م ،وهؾ هذا
اًمتٗمسػم أو ذاك ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع احل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،وهذا ًمٞمس إداٟم٦م ٕطمد ،سمؾ يمؾ ر ء ىم٤مسمؾ ًمٚمحقار
ُمـ اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمتحريري٦م ًمٚمخٓم٤مب اًمديٜمل واًمٕمقدة ُمب٤مذة ًمٚمحقار اًمذي شمبٜم٤مه اًمرؾمقل اًمٙمريؿ قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمسالم يمام ضم٤مء سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
ادحور الثالث
شمّمقر ُمٕملم عمتٕمّم٥م واإلره٤مب
يبح٨م هذا اعمحقر دراؾم٦م ظمٓمر اًمتٓمرف ،وأؾمب٤مب اٟمتِم٤مر ّ
اًمدُمقي ،ؾمقا ًء اًمذي شمتبٜم٤مه ىمقى اإلره٤مب أو ىمقى آؾمتبداد ،وذًمؽ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمتّمقرات إظمرى
وطمّمقًمف قمغم اًمدقمؿ اجلامهػمي يمٜم٘مٓم٦م راسمٕم٦م.

 - 9ذم طم٤مدصم٦م اًمٕم٤مُمري٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ؾمٜم٦م 2011م أصمٜم٤مء ومتٜم٦م سملم اعمسٚمٛملم واعمسٞمحٞملم ،وم٘مد جل٠مت
احلٙمقُم٦م اعمٍمي٦م ًمٕم٘مد ضمٚمس٦م قمرومٞم٦م سملم إرسة اعمسٞمحٞم٦م اعمٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م وسملم سمٕمض قمٚمامء اًمديـ اعمسٚمٛملم
ًمٚمٛمّم٤محل٦م ،واٟمتٝم٧م اجلٚمس٦م ًمٚمحٙمؿ قمغم إرسة اعمسٞمحٞم٦م سم٤مًمرطمٞمؾ قمـ اعمٜمٓم٘م٦م سمسالم .

ادحور الرابع
حترك احلقار اًمديٜمل أو شمٕمرىمؾ ُمس٤مرهً ،مٚمقصقل إمم
يبح٨م هذا اعمحقر دراؾم٦م اعم١مصمرات اًمتل ّ
ٟم٘مٓم٦م آًمت٘م٤مء ؾمقاء سملم اعمسٚمٛملم أٟمٗمسٝمؿ ،أو سملم اعمسٚمٛملم وهمػم اعمسٚمٛملم ،واًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمتقاصؾ
وًمٞمس اخلّم٤مم هق اهلدف إصٞمؾ ٕي ًم٘م٤مء سمنمي.
قمغم أن ذًمؽ يٕمٓمٞمٜم٤م إُمؾ ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اهلدف ؾمقاء ُمـ هذه اًمدراؾم٦م أو همػمه٤م هق اًمسٕمل حل٘مـ
اًمدُم٤مء اعمسٗمقطم٦م ٕسمري٤مء ؾم٘مٓمقا ضحٞم٦م اًمتٕمّم٥م اعمٜمسقب ًمٚمديـ.
ادحور األول
الصدام غري األخالقي واحلوار الديـي
اًمّمدام يمام ذيمرٟم٤م ًمٞمس سملم إدي٤من سمحد ذاهت٤م ،وًمٙمٜمف سملم أشمب٤مع أصح٤مب إدي٤من ،وهق
صدام همػم أظمالىملٕ ،ن اًمّمدام ضد اًمٓمبٞمٕم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمتل شمرومض اًمٔمٚمؿ وشمٜمِمد اًمٕمدل ذم يمؾ ُمسػمة
اًمبنمي٦م ،ويمؾ رؾم٤مٓت اًمسامء شمٜمِمد اًمٕمداًم٦م ،وشمٜمتٍم ًمٚمٛمٔمٚمقم ،وم٢مسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم هق أب جلٛمٝمقر
" َأُم٤م َأٟمَ٤م ومٝمق ذا قمٝمدي ُمٕمؽ ،وشمَٙمقن أسم٤م جلٛمٝمقر ُِم َـ
ُمـ إُمؿ ،وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمتٙمقيـ
واعمٗمؽمض أن أسمٜم٤مءه ٓ ي٘متتٚمقن ،وهق اومؽماض ُمث٤مزم قمغم يمؾ طم٤ملٕ ،ن احلروب سملم أسمٜم٤مئف ُمستٛمرة ُمٜمذ
ضم٤مًمقت( ) وطمتك اًمٞمقم.
وذم ُمققمٔم٦م اجلبؾ قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤ملٟ ،مجد اًمس ّٞمد اعمسٞمح قمٚمٞمف اًمسالم يرؾمخ شمٚمؽ اًم٘مٞمؿ،
ومٞم٘مقل " ـمقسمك ًمٚمٛمس٤ميملم سم٤مًمروح ٕن هلؿ ُمٚمٙمقت اًمسٛمقات ،ـمقسمك ًمٚمحزٟمك ٕهنؿ يتٕمزّ ون ،ـمقسمك
ًمٚمقدقم٤مء ٕهنؿ يرصمقن إرض ،ـمقسمك ًمٚمجٞم٤مع واًمٕمٓمِمك إمم اًمؼم ٕهنؿ يِمبٕمقن ،ـمقسمك ًمٚمرمح٤مءٕ ،هنؿ
يرمحقن ،ـمقسمك ٕٟم٘مٞم٤مء اًم٘مٚم٥مٕ ،هنؿ يٕم٤ميٜمقن اهلل ،ـمقسمك ًمّم٤مٟمٕمل اًمسالم ٕهنؿ أسمٜم٤مء اهلل يدقمقن،
قمػمويمؿ وـمردويمؿ
ـمقسمك ًمٚمٛمٓمروديـ ُمـ أضمؾ اًمؼمٕ ،ن هلؿ ُمٚمٙمقت اًمسٛمقات ،ـمقسمك ًمٙمؿ إذا ّ
وىم٤مًمقا قمٚمٞمٙمؿ يمؾ يمٚمٛم٦م ذيرة ُمـ أضمكم يم٤مذسملم  ...اومرطمقا وهتٚمٚمقإ ،ن أضمريمؿ قمٔمٞمؿ ذم اًمسٛمقات،
وم٢مهنؿ هٙمذا ـمردوا إٟمبٞم٤مء اًمذيـ ىمبٚمٙمؿ"(

)

- 10العفد الؼديم ِ ،ؾم ْٗمر اًمتٙمقيـ  /إصح٤مح .4 /17
- 11ضم٤مًمقت أو ضمقًمٞم٤مت ،هق حم٤مرب فم٤ممل ُمٕمروف عمٕمريمتف ضد اًمٜمبل اًمِم٤مب داود قمٚمٞمف اًمسالم ُ ،مٚمؽ إرسائٞمؾ
اعمست٘مبكم ،يمام شمؿ وصٗمف ذم اًمتقراة أو اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،وهق ـم٤مًمقت يمام ضم٤مء ذيمره ذم اًم٘مرآن.
- 12إكجقل متى ،اإلصح٤مح ُ ،مـ  3إمم .12

اعمسٞمح ذم اعمققمٔم٦م ير ّدد اًمسالم ،سمؾ هق أيمثر اًمٜم٤مس شم٠ميمٞمد ًا إلٟمس٤مٟمٞمتف وإٟمس٤مٟمٞم٦م اإلٟمس٤من،
ومدائ ًام ي٘مقل قمـ ٟمٗمسف اسمـ اإلٟمس٤من ،ويٜمِمد اًمسالم ًمٚمٕم٤ممل ،ومٚمؿ يؽم ّدد ًم٘م٥م اإلٟمس٤من ذم ٍ
ديـ آظمر ُمثؾ
ديـ اعمسٞمح قمٚمٞمف اًمسالم؛ وإ ضاوم٦م اسمـ إمم اإلٟمس٤من حتدد ؿمخّمٞم٦م قمٞمسك  ،ومٝمق اسمـ اإلٟمس٤من ودقمقشمف
ِ
قمغم ٕن
ًمإلٟمس٤من اخل٤مـمئ ىمبؾ اعم١مُمـ ،ومٗمل ؾم ْٗمر اؿمٕمٞم٤مء ضم٤مءت سمِم٤مرة سم٤معمسٞمح " :روح اًمس ّٞمد اًمرب َّ
اًمرب ُمسحـي ٕسمنم اعمس٤ميملم ،أرؾمٚمٜمل ٕقمّم٥م ُمٜمٙمرس

ي اًم٘مٚم٥مٟٕ ،م٤مد ي ًمٚمٛمس٥مييـ سم٤مًمٕمتؼ

وًمٚمٛم٠مؾمقريـ سم٤مإلـمالقٟٕ ،م٤مدي سمسٜمف ُم٘مبقًم٦م ًمٚمرب وسمٞمقم اٟمت٘م٤مم إلًمفٟم٤مٕ ،قمزى يمؾ اًمٜم٤مئحلم(

)

احل٥م اًمتل ٟم٤مدى هب٤مٕ ،ن
وم٤مسمـ اإلٟمس٤من يمٚمٛم٦م ٓزُم٦م ًمٚمسٞمد اعمسٞمح شم٘مدير ًا قمـ ذيٕم٦م ّ
اإلٟمس٤من اعم٘مدّ س هق حمقر اًمٙمقن وؾمٞمده ،وسمنميٕم٦م احل٥م ىم٣م قمغم ذيٕم٦م اًمٙمؼمي٤مء واًمري٤مء ،وقم ّٚمؿ
ت سم٤مًمٜمٗمسَ ،و َو ْسم أظمريـ سم٤مًمتٝمؿ واًمذٟمقب ،
اًمٜم٤مس َأ ّن اًمقص٤مي٤م اإلهلٞم٦م مل دمٕمؾ ًمٚمزهق واإلدقم٤مء وال يف
وًمٙمٜمٝم٤م ضمٕمٚم٧م " حلس٤مب ٟمٗمسؽ ىمبؾ طمس٤مب همػمك  ،وًمٚمٕمٓمػ قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمرطمؿ ة واعمٕمذرةٓ ،
ٟم٤مص اًمزٓت واؾمتٓمالع اًمٕمٞمقب"(
ٓىم٧م

)

واعمسٞمح ٟمٗمسف ُمقضقع اإلكجقل ،وهق ّي٦م اإلٟمس٤من قمٜمد اهلل ذم اإلكجقل شمتٚمخص ذم يمقن
اعمسٞمح اسمـ اإلٟمس٤من ،وًمٞمس ذم يمؾ إٟم٤مضمٞمؾ قمـ اعمسٞمح إٟمف اسمـ اإلٟمس٤مٟم٦م ( رهمؿ أٟمف وًمد سمٖمػم أب ) مم٤م
ي١ميمد َأ ّن اإلٟمس٤من اًمبنمي هق ظمالص٦م دقمقة اعمسٞمح ،هق اإلٟمس٤من يمام اصٓمٗم٤مه اهلل ًمٞمٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م ًمف ذم
إرض أو ذم ُمٚمٙمقت اهلل ،وم٤معمسٞمح ي٘مقل " :احلؼ أىمقل ًمٙمؿ أن ُمـ اًم٘مٞم٤مم ه٤مهٜم٤م ىمقُم ً٤م ٓ يذوىمقن
اعمقت طمتك يروا اسمـ اإلٟمس٤من آشمٞم٤م ذم ُمٚمٙمقشمف  ....وم٢مين أىمقل ًمٙمؿ ٓ شمٙمٛمٚمقن ُمدن إرسائٞمؾ طمتك ي٠ميت
اسمـ اإلٟمس٤من"( )"....وىم٤مل هلؿ اسمـ اإلٟمس٤من ؾمٞمد اًمسب٧م أيْم٤م ،سمؾ ًمتٕمٚمٛمقا أن اسمـ اإلٟمس٤من ًمف ؾمٚمٓم٦م
همٗمران اًمذٟمقب"( ) ٕ" ...ن اسمـ اإلٟمس٤من ضم٤مء يٜمِمد ويٜم٘مذ اًمْم٤مًملم"( ) .
يتْمح أن اسمـ اإلٟمس٤من ضم٤مء ًمٙمل ي٘مٞمؿ ُمٚمٙمقت اهلل ذم إرض ،وىمد ومٝمؿ اعم١مُمٜمقن إوائؾ أو
احلقاريقن هذا اعمٚمٙمقت قمغم أٟمف اًمدار أظمرة وومٝمٛمف اًمالطم٘مقن يمذًمؽ ،وإن يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة إمم

- 13العفد الؼديم ِ ،ؾم ْٗمر أشقملاء .1،3/61
- 14قمب٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد ،طمٞم٤مة اعمسٞمح ،يمت٤مب اًمٞمقمُ ،مٍم1953 ،م صـ.133
- 15إٟمجٞمؾ مشمّك .23/10
- 16إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م .16/16
- 17إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م .8،10/19

ُمٚمٙمقت اهلل ذم دقمقة اسمـ اإلٟمس٤من ىمد شمبلم أن اعمٚمٙمقت إريض ذم احلٞم٤مة يم٤من ًمف ؿم٠من يمبػم ذم دقمقة
اعمسٞمح قمغم أؾم٤مس ذيٕم٦م احل٥م اًمتل ضم٤مء هب٤م إزم

اإلٟمس٤من ومرد ًا يم٤من أو قمٜمقاٟم ً٤م يِمؿل يمؾ إٟمس٤من (

).

شمٙمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م اًمبٕمض ،وٓ يٗمرىمٝم٤م ؾمقى اعمتٕمّمبقن
وهق ي١ميمد طم٘مٞم٘م٦م أن إدي٤من اًمساموي٦م ّ
ُمـ أشمب٤مقمٝمؿ ،وهؿ اًمذيـ يٗمرسون اًمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦م سمت٠مويالت وم٤مؾمدة.
وهق ُم٤م ضم٤مء سمف اإلؾمالم سمٙمؾ شم٠ميمٞمد ،ومنميٕم٦م اإلؾمالم شمرومض آقمتداء ،وشمرد اًمٕمدوان سمدون
اٟمت٘م٤مم وم٤مر ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف  :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﭼ( ) ،واًم٘مت٤مل ذم ؾمبٞمؾ اهلل هق ُمـ أضمؾ رد اًمٕمدوان ،واًمدوم٤مع قمـ اعمٔمٚمقُملم أ ًّي٤م
يم٤من ديٜمٝمؿ أو قمرىمٝمؿ.
وُمـ هٜم٤م ٟمجد أن إدي٤من هل٤م أصؾ واطمد ،ودقمقة واطمدة ُمـ أضمؾ يمراُم٦م اإلٟمس٤من ،ويمذًمؽ
احلْم٤مرات ،هل ؾمٚمسٚم٦م ُمتّمٚم٦م شمتٜم٘مؾ سملم اًم٘م٤مرات ،وسملم إضمٜم٤مس اعمختٚمٗم٦م ،ومقؾمط اًمٍماقم٤مت
واحلروب حيدث شم٘م٤مرب ؿمبف قمٗمقي سملم اًمث٘م٤موم٤مت ،وقمغم اًمِمٕمقب اًمسٕمل اًمدّ ؤوب هل٤م.
ًم٘مد صبٖم٧م احلروب اًمت٤مريخ اًمبنمي سم٤مًمدُم٤مء ،وًمسٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم اًمتذيمػم سمتٚمؽ احلروب،
واًمتل ُم٤مزاًم٧م حتدث ،ظم٤مص٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اصٓمدم ومٞمٝم٤م اإلره٤مب سم٤مإلره٤مب،
واًمتٕمّم٥م سم٤مًمتٕمّم٥م ،واًمنم سم٤مًمنم( ).
حوار األديان واحلضارات وتؼارب الشعوب
وسمنمت سم٤مًمسالم
رأيٜم٤م يمٞمػ أن إدي٤من اًمساموي٦م ٟم٤مدت سمقطمدة اًمِمٕمقر اإلٟمس٤مينَّ ،
واًمتس٤مُمح ،وًمٙمـ اعمتٕمّمبلم هؿ ُمـ يِمٜمقن احلروب سم٤مؾمؿ اًمديـ ،واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمِمٕمقب شمتقاصؾ طمتك
ذم أصمٜم٤مء احلروب ،شمتٗم٤مقمؾ ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمبٕمض ،وشمتقاصؾ احلْم٤مرات ،ذم اًمنمق ُمرة وذم اًمٖمرب
أظمرى ،وُمـ صمؿ وم٢من احلقار اًمديٜمل ُم٤م هق إٓ شم٘م٤مرب سملم اًمِمٕمقب..

- 18قمب٤مس اًمٕم٘م٤مد ،حقاة ادسقحُ ،مرضمع ؾم٤مسمؼ صـ .160
- 19ؾمقرة اًمب٘مرة أي٦م 190
ٟ- 20مت٠مُمؾ ُم٤م شم٘مقم سمف داقمش وسمقيمق طمرام واًم٘م٤مقمدة ُمـ ىمتؾ وؾمحؾ وؾمبل ،وُم٤م شم٘مقم سمف اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ذم ومٚمسٓملم،
وُم٤م ىم٤مُم٧م سمف اًمدوًم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم اًمٕمراق وأومٖم٤مٟمست٤منً ،مٚمتدًمٞمؾ وم٘مط قمغم أن اًمّمداُم٤مت دائام شمٙمقن همػم
أظمالىمٞم٦م ،وٕٟمٜم٤م ٟمٙمت٥م قمـ احلقار مل ٟمتقىمػ يمثػما طمقل إُمثٚم٦م اعمٕم٤مسة ،ومٝمل ُم٤مزاًم٧م ىم٤مئٛم٦م شمثب٧م أن اًمبنمي٦م
ذم طم٤مضم٦م ًمٚمحقار.

إن اعم٘م٤مرسم٤مت اعمقضققمٞم٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧م قمالىم٦م احلْم٤مرات سمبٕمْمٝم٤م شمِمػم إمم ّ
يمام ّ
أن احلْم٤مرات
ٓ شمتّم٤مرع أو شمتح٤مور ،سمؾ اًمٜمّ٤مس هؿ اًمذيـ يتّم٤مرقمقن ويتح٤مورون ٕؾمب٤مب شمتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مًمح سم٤مًمدرضم٦م
إومم ،وسم٤مًمت٤مزم ّ
وم٢من ُمقاىمػ اًمبنم ٓ شمٜمبع ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مهتؿ احلْم٤مر ّي٦م واًمث٘م٤موم ّٞم٦م سم٘مدر ُم٤م شمٜمبع ُمـ ُمقاىمٕمٝمؿ
اًم٘مقُمل أو اًمٕم٤مسمر ًمٚم٘مقُم ّٞم٤مت سمٗمٕمؾ اًمٕمقعم٦م) (.
آىمتّم٤مدي
آضمتامقمل
ذم اًمبٜم٤مء
ّ
ّ
ّ
اًمتٜمقع واًمتٜم٤مىمض ذم داظمؾ ّ
وم٤محلْم٤مرات ًمٞمس٧م يمت ً
يمؾ
ال ضم٤مُمد ًة همػم ُمتٗم٤مقمٚم٦م ،سمؾ يقضمد ّ
يسٛمك سمرؤى ُمتٕمددة ًمٚمٕمالىم٦م سملم احلْم٤مرات ،وٓ ٟم٘مقل احلقار أو
طمْم٤مرة ،وهق ُم٤م أشم٤مح وضمقد ُم٤م ّ
اًمّمدام ،إذ ّ
اًمت٤مرخيل .وسمٛمٕمٜمك آظمر:
أن يمٚمٞمٝمام دمسٞمد إلطمدى هذه اًمرؤى ،سمحس٥م اعمّمٚمح٦م واًمسٞم٤مق
ّ
اًمتٜمقع ذم اًمٖمرب هق ّ
ّ
أن اًمٖمرب ًمديف أومٙم٤مر وشمّمقرات ورؤى ُمتٕمددة طمقل
إن ُم٤م ؾمٛمح سمقضمقد ّ
آضمتامقمل ُم٤م ي١م ّدي إمم
اًمٕمالىم٦م سملم احلْم٤مرات ،وحيدّ د هذه اًمرؤى ُمّم٤مًمح وُمقاىمع اًمبنم ذم اًمبٜم٤مء
ّ
وضمقد مج٤مقم٤مت سمحٙمؿ اعمّم٤مًمح واعمقاىمع شمتبٜمّك احلقار ،وأظمرى شمسٕمك إمم اًمّمدام واحلروب.
إ ن اًمذايمرة اًمت٤مرخيٞم٦م ًمدى أهؾ هذه إدي٤من ٓ ،زاًم٧م شمتقضمس وحتذر ُمـ ُمٗمٝمقم احلقار
واًمتقاصؾ سملم أهؾ إدي٤من اًمٞمقم(

).

ُمـ هٜم٤م وُمـ أضمؾ إزاًم٦م رواؾم٥م اًمت٤مريخ ودم٤موز طم٘م٥م اإلًمٖم٤مء واإلىمّم٤مء اعمتب٤مدًملمٟ ،محـ
سمح٤مضم٦م قمغم صٕمٞمد احلقار سملم إدي٤من ،آٟمت٘م٤مل ُمـ ؾمٞم٤مق احلقارات ذات اًمٓمبٞمٕم٦م اًمالهقشمٞم٦م ،اًمتل ٓ
شمْمٞمػ إٓ شم٠ميمٞمد يمؾ ـمرف قمغم أن ُمْم٤مُمٞمٜمف اًمديٜمٞم٦م واًمٗمٚمسٗمٞم٦م واًمروطمٞم٦م شمتسع وحتؽمم أظمر اعمختٚمػ
ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمديـ.
سمٞمٜمام احل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م اًمٞمقم إمم احلقارات اًمث٘م٤مومٞم٦م ،اًمتل شمٕمٛمؾ ذم ادم٤مهلم ذم وىم٧م واطمد ،آدم٤مه
إول :هق شمٜم٘مٞم٦م اًمٗمْم٤مء اًمث٘م٤مذم وآضمتامقمل واًمسٞم٤مدُ ،مـ يمؾ رواؾم٥م احلروب وقمٛمٚمٞم٤مت اإلىمّم٤مء،
وهذا ٓ يت٠مشمك إٓ سمحقارات صم٘م٤مومٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م وسحي٦م ،سمحٞم٨م أن يمؾ ـمرف ،يامرس ٟم٘مدا سحي٤م وقمٛمٞم٘م٤م
ًمبٜمٞمتف اًمث٘م٤مومٞم٦م قمغم هذا اًمّمٕمٞمد ،وىمد آن إوان ًمردم اًمٗمجقة قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم ،سم٤معمزيد ُمـ
احلقارات اًمتل شمستٝمدف صٞم٤مهم٦م اًمققمل اجلديد ذم ـمبٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م ُمع فم٤مهرة اًمتٕمددي٦م اًمديٜمٞم٦م( ) .

- 21د .ظمٚمٞمؾ طمسـ ،إؿمٙم٤مًمٞم٦م احلْم٤مرات وإدي٤من وضمدواه٤مُ ،مقىمع،http://www.alhiwartoday.net :
سمدون رىمؿ صٗمح٦م.
- 22حمٛمد حمٗمقظ" ،احلقار اًمديٜمل وأؾمس اًمتٗم٤مهؿ اعمدين " ،جمؾة مـشورات مركز آفاق لؾدراسات والبحوث ،
سمػموت2012/7/13 ،م ،ص .17
- 23اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص .17

وآدم٤مه أظمر :هق اًمٕمٛمؾ قمغم سمٜم٤مء طم٘م٤مئؼ صم٘م٤مومٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ضمديدة ،شمٜم٘مؾ احلقار
ُمـ سمٕمده اًمالهقيت اعمٖمٚمؼ ،إمم آوم٤مق اإلٟمس٤من ومرد ًا ومج٤مقم٦م ُمـ أضمؾ اعمس٤ممه٦م ذم ظمٚمؼ ٟمٔم٤مم إٟمس٤مين قم٤معمل
أيمثر قمداًم ً٦م وطمري ً٦م وُمس٤مواةً ،وهذا يتٓمٚم٥م وقمٞم ً٤م شمقاصٚمٞم٤م ،وطمقار ًا طمر ًا وؿمٗم٤موم ً٤م ُمـ أضمؾ سمٚمقرة يمٞمٗمٞم٦م
آٟمخراط ذم ُمنموع احلداصم٦م واؾمتٞمٕم٤مب قمٜم٤مسه٤م إؾم٤مؾمٞم٦م .
وم٤محلْم٤مرة وهل أقم٘مد فم٤مهرة ؾمقؾمٞمق /شم٤مرخيٞم٦م

(

) ظمٚم٘مٝم٤م اإلٟمس٤من ٓ ،يٛمٙمـ طمٍمه٤م ذم

ىمقم أو أُم٦م أو صم٘م٤موم٦م ،ومٝمل ٟمت٤مج شمرايمؿ شم٤مرخيل اؿمؽميم٧م مجٞمع اًمث٘م٤موم٤مت وإُمؿ وإىمقام سمٜمس٥م ُمتٗم٤موشم٦م
ذم ظمٚم٘مٝم٤م وسمٜم٤مءه٤م ،وم٤مًمٞمقم ٓ شمقضمد طمْم٤مرات ُمٕم٤مسة ،سمؾ طمْم٤مرة إٟمس٤مٟمٞم٦م واطمدة ،وسمٛم٘مدار شم٘مدم
إُمؿ واًمِمٕمقب ذم خمتٚمػ اعمستقي٤مت ،يٙمقن ٟمّمٞمبٝم٤م وُمقىمٕمٝم٤م ذم احلْم٤مرة اعمٕم٤مسة ،وإٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن
اًمٕمٛمؾ قمغم ايمتِم٤مف وشمٔمٝمػم اًمٞمٜم٤مسمٞمع اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمٙمؾ إدي٤من اًمساموي٦م ،ؾمٞمس٤مهؿ سمِمٙمؾ يمبػم ذم
سمٚمقرة ظمٞم٤مرات إٟمس٤مٟمٞم٦م أيمثر قمدٓ وُمس٤مواة وطمري٦م ًمٚمبنمي٦م مجٕم٤مء  ،وإن يمؾ حم٤موٓت آٟمحب٤مس دون
اًمبٕمد واًمروح اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ،ؾمٞمٙمٚمػ اًمبنمي٦م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٜم٤مء واًمِم٘م٤مء.
وم٤معمجتٛمٕم٤مت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمٞمقم ،حتت٤مج إمم اًمديـ ذم سمٕمده اإلٟمس٤مين وإظمالىمل واًمروطمل ،وإن
آٟمٙمٗم٤مء دون دمٚمٞم٦م وشمٔمٝمػم هذه إسمٕم٤مد ُمـ إدي٤من اًمساموي٦م ،يٕمٜمل اعمزيد ُمـ احلروب واًمٍماقم٤مت
اعمٗمتقطم٦م.
واًمدُم٤مر اًمذي هيدد اإلٟمس٤من ومردا ومج٤مقم٦م ذم أُمٜمف ويمراُمتف ورضورات قمٞمِمفً ،مذًمؽ وم٢من
اعمٝمٛم٦م إؾم٤مس ذم ُمنموع طمقار إدي٤منً ،مٞمس اًمدظمقل ذم ٟمٗمؼ اًمسج٤مٓت اًمالهقشمٞم٦م وإيدًمقضمٞم٦م،
وإٟمام اًمٕمٛمؾ قمغم شمٔمٝمػم يمؾ اًم٘مٞمؿ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م واحلْم٤مري٦م اًمتل ختتزهن٤م إدي٤من اًمساموي٦م ،وإقمامل اًمٕم٘مؾ
وإـمالق طمري٦م اًمتٗمٙمػم ُمـ أضمؾ سمٜم٤مء ٟمٔم٤مم قمالىم٤مت سملم خمتٚمػ اعمجٛمققم٤مت اًمديٜمٞم٦م ،قمغم ىم٤مقمدة اًمٕمدل
واحلري٦م وطم٘مقق اإلٟمس٤من ،وم٤مٟٓمتامء اًمديٜمل ًمٞمس ُمدقم٤مة ًمالٟمت٘م٤مص ُمـ طم٘مقق اإلٟمس٤من أو ومرص٦م
ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ُمـ طم٘م٤مئؼ وُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمدل واحلري٦م ،وم٤محل٘مقق ُمّم٤مٟم٦م ًمٚمجٛمٞمع ،واًمٗمرص ُمت٤مطم٦م ًمٚمجٛمٞمع،
سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمديـ أو اًمٕمرق أو اًم٘مقُمٞم٦م(

).

ُ- 24مٗمٝمقم اًمسقؾمٞمق  /شم٤مرخيل يٜمبع ُمـ ومٝمؿ اًمسٞم٤مق اًمت٤مرخيل وآضمتامقمل ُمـ ظمالل اًمسٞم٤مؾم٦م ،أو هل قمالىم٦م
قمؼم قمٜمف يمثػمون ُمـ
اًمت٤مريخ سم٤مًمسٞم٤مؾم٦م ،وقمٛمقُم٤م اًمت٤مريخ اسمـ ًمٚمجٖمراومٞم٤م ،واًمسٞم٤مؾم٦م شم٤مًمٞم٦م هلام ،وهذا اعمٗمٝمقم ّ
قمٚمامء اًمت٤مريخ واًمسٞم٤مؾم٦م ُمٕم٤م ،وهؿ حيددون شم٤مرخي٤م ُمٕمٞمٜم٤م ُمـ ظمالل ىم٤مدة اًمسٞم٤مؾم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م قمٜمد ُمرطمٚم٦م
زُمٜمٞم٦م حمددة ،وهق يٕمتؼم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ،اٟمٔمر :حمٛمقد إؾمامقمٞمؾ،

سوسقولوجقا الػؽر

اإلسالمي  10جمٚمداتُ ،مٙمتب٦م ُمدسمقزم ،اًم٘م٤مهرة1998 ،م.
- 25وًمٞمؿ ؾمٚمٞمامن ىمالدة  ،احلوار بني األديانُ ،مٜمِمقرات اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،1979 ،ص .63

وم٤مًمتقاصؾ سملم اعمختٚمٗملم واعمتٖم٤ميريـ ديٜمٞم٤م ٓ ،يتؿ قمؼم اًمٕم٘م٤مئد واًمالهقت ،وإٟمام قمؼم اًمث٘م٤موم٦م
اًمتل شمدومع مجٞمع اعمٙمقٟم٤مت إمم احلقار واًمتٗم٤مهؿ وٟمس٩م اعمِمؽميم٤مت وشمٜمٛمٞمتٝم٤م.
ًمذًمؽ ٟمجد اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ ،طمٞمٜمام حيثٜم٤م إمم احلقار واًمتقاصؾ ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب ،ي١ميمد قمغم
يمٚمٛم٦م ؾمقاء ،وهل قمب٤مرة قمـ اعمِمؽميم٤مت واجلقاُمع اًمتل دمٛمٕمٜم٤م ُمع أظمريـ ،وم٤محلقار ٓ يٕمٜمل ُمٖم٤مدرة
ُمقىمٕمؽ اًمديٜمل أو اًمٗمٙمري ،وإٟمام يٕمٜمل ايمتِم٤مف اعمس٤مطم٤مت اعمِمؽميم٦م وآٟمٓمالق ًمٚمٕمٛمؾ ُمٕم٤م ُمٜمٝم٤م(

).

وٓ ٟمٜمٗمل هٜم٤م أمهٞم٦م احلقارات إيدًمقضمٞم٦م واًمالهقشمٞم٦م ذم شمٔمٝمػم اعمِمؽميم٤مت ،وإٟمام ُم٤م ٟمقد ىمقًمف
وشمقضٞمحف ،هق إن احلقارات اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمستديٛم٦م سملم اعمختٚمٗملم واعمتٖم٤ميريـ ،هل اًمبقاسم٦م اًمسٚمٞمٛم٦م
ًمالٟمخراط ذم ُمنموع احلقارات إيدًمقضمٞم٦م ،وم٤محلقارات اًمث٘م٤مومٞم٦م وُم٤م ختٚم٘مٝم٤م ُمـ ُمِمؽميم٤مت وسمٞمئ٦م
طم٤مضٜم٦م وُم١ماشمٞم٦م ،هل اًمتل شمف ِّيئ إرضٞم٦م ًمٜمج٤مح أي طمقار ديٜمل وأيدًمقضمل( ).
وم٤محلقارات اًمث٘م٤مومٞم٦م هل اًم٘م٤مدرة قمغم صٞم٤مهم٦م راهـ اًمٕمالىم٦م سملم يمؾ اًمث٘م٤موم٤مت واًمقضمقدات
آضمتامقمٞم٦م قمغم أؾمس اًمٕمداًم٦م وآطمؽمام اعمتب٤مدل ،أُم٤م احلقارات إيدًمقضمٞم٦م ومٝمل شمستٝمدف سم٤مًمدرضم٦م
إومم اًمتٕمريػ اعمتب٤مدل ًمٚمٕم٘م٤مئد وشمٔمٝمػم اجلقاُمع اعمِمؽميم٦م قمغم هذا اًمّمٕمٞمد.
وقمغم هذا وم٢من يمؾ احلقارات سمٙمؾ ُمستقي٤مهت٤م ُمٓمٚمقسم٦م ،إٓ أن اعمدظمؾ اإلجي٤ميب ًمٙمل شم١ميت هذه
احلقارات صمامره٤م اإلجي٤مسمٞم٦م ،هل أن شمبدأ احلقارات ذم سمٕمده٤م اًمث٘م٤مذم ،وذًمؽ ًمتٗمٙمٞمؽ يمؾ قم٘مد اًمراهـ،
وآٟمٓمالق ُمـ ظمٚمق اًمراهـ ُمـ قم٘مد ُمستٕمّمٞم٦م إمم احلقارات ذم ضمقاٟمبٝم٤م وأسمٕم٤مده٤م إظمرى(

).

يٍم يمؾ ـمرف
وذم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ،إؿم٤مرة إمم أن اجلدل إيدًمقضمل اعمجرد ُمـ ـمبٞمٕمتف ،أن َّ
قمغم ُمقىمٗمف وىمٜم٤مقم٤مشمف ،دون اًمتٗمٙمػم ذم صٜم٤مقم٦م وشمقؾمٞمع اعمس٤مطم٤مت اعمِمؽميم٦م.
إذ ي٘مقل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲ

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ(

).

- 26حمٛمد حمٗمقظ ،اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .19
- 27وًمٞمؿ ىمالدة ،املصدر الؾم٤مسمؼ ،ص .35
- 28اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .35
- 29ؾمقرة اًمب٘مرة أي٦م .113 ، 111

وسم٤مًمت٤مزم وم٢من ٟمج٤مح احلقار ذم خمتٚمػ دوائرهً ،مٞمس٧م رهمب٦م جمردة وُمٕمٓمك ُمٗمّمقل قمـ
اًمتخٓمٞمط واإلرادة واحلٙمٛم٦م ،سمؾ هل قمٛمٚمٞم٦م ظمٚمؼ ُمتقاصؾ ًمٙمؾ احل٘م٤مئؼ واًمقىم٤مئع ،اًمتل شم١ميمد قمغم
اًمتقاصؾ واًم٘مبقل سم٤مًمتٕمددي٦م وأؾمس اًمٕمٞمش اعمِمؽمك.
وم٤محلقار هق ُمـ أضمؾ إٟم٘م٤مذ احل٤مرض ُمـ أُمراض اًمٔمٚمؿ وآؾمتبداد وؾمٞمٓمرة اعم٤مدي٦م اعمتقطمِم٦م،
وسمٜم٤مء اعمست٘مبؾ سمٕمٞمدا قمـ يمؾ أؾمب٤مب وُمقضمب٤مت آٟمحدار إظمالىمل واًمسٞم٤مد واًمروطمل ،وُم٤م جي٥م
أن يٙمقن ُمس٤ممه٦م ضمقهري٦م ذم اًمقصقل إمم احلقار سملم إدي٤من ،إٟمام هق اًمبح٨م ذم اًمت٤مريخ اًمذي أدى ذم
يمؾ ُمـ اًمؽماصم٤مت إمم اعمقىمػ اعمٕم٤مس ُمـ اًمتٕمدد ذم احل٘مؾ آضمتامقمل ،إمم ضم٤مٟم٥م اًمتٜمبٞمف اعمٜم٤مؾم٥م
ًمٚمس١مال قمـ اعم٘م٤ميٞمس اًمتل ٟمستخدُمٝم٤م هبذا اًمّمدد ذم حتٚمٞمؾ شم٤مرخيٜم٤م وشم٤مريخ شمراث اًمِمٕمقب إظمرى،
ُمـ اعمٝمؿً ،مٚمٜمج٤مح ذم هذا اًمٕمٛمؾ ،إشمب٤مع اعمراطمؾ اًمت٤مًمٞم٦م:
ذم اعمرطمٚم٦م إومم  :جي٥م ومٞمٝم٤م شمٕمٛمٞمؼ آظمتب٤مر ذم إيامٟمٜم٤م وشمٗمٙمػمٟم٤م ،هذا آظمتب٤مر اًمذي ٟم٘مقم سمف ذم احلقار
ُمع شم٤مرخيٜم٤م اخل٤مص وذم اًمٚم٘م٤مء ُمع اًمث٘م٤موم٤مت إظمرىٟ ،مستٕمٛمؾ هلذا ُم٘م٤ميٞمس وذوـم٤م ُمٕمٞمٜم٦م ،جيدر
اًمت٘مٞمد هب٤م قمٜمدُم٤م ٟمٕم٤مًم٩م إُمقر ُمـ اًمداظمؾُ ،مـ شمس٤مؤٓشمٜم٤م اًمالهقشمٞم٦م .إٟمف إمم طمد ُم٤م اًمتقشمر سملم قمٚمؿ
إدي٤من ورسمام أيْم٤م اًمٗمٚمسٗم٦م ُمـ ضمٝم٦م ،واًمالهقت ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.
اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمتل جيدر أن شمست٠مصمر سم٤مهتامُمٜم٤م هل ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٜم٦م ( ) ،ومٙمؾ ُم٤م هق ممٙمـ اًمٞمقم
ذم قم٤معمٜم٤م اعمتٕمدد سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًمٕمٞمش ُمٕم٤م سمسالم ،وطمتك اضمتامع ُمـ هذا اًمٜمقع ،مل يٍم ممٙمٜم ً٤م إٓ سمٗمْمؾ
ٟمٔم٤مم طم٘مقىمل دوزم ٟمام ُمع ُم٤م ٟمدقمقه اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،اًمتل حتٛمٚمٜم٤م ُمع يمؾ آظمتالوم٤مت ذم اعمقاىمػ ،قمغم آسمتٕم٤مد
قمـ حم٤مرسم٦م أطمدٟم٤م أظمر ،سمؾ شمرهمٛمٜم٤م قمغم ذًمؽ.
اًمث٤مًم٨م :هل طمري٦م اًمٗمٙمر ،اًمتل ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ًمٚمتٛمٙمـ ُمـ اًمتٗمٙمػم سم٤محل٘مٞم٘م٦م ذم ذوط
ة
واعمرطمٚم٦م
حمدودةٟ ،مٛمٚمؽ ذم شمراصمٜم٤م اجل٤مُمٕم٤مت ،اًمتل يّمح أن ٟمّمٗمٝم٤م سم٠مهن٤م أُم٤ميمـ طمري٦م اًمٗمٙمر ،سمام ذم ذًمؽ
اًمالهقت يمامدة ضم٤مُمٕمٞم٦م( ) .واًمٕمٚمٛمٜم٦م اعمٓمروطم٦م ٓ شمٕمٜمل آٟمحالل إظمالىمل ،واؾمتٖمالل اعمرأة أو يمؾ
اعمٔم٤مهر اعمريب٦م اضمتامقمٞم٤م وأظمالىمٞم٤م  ،وإٟمام شمٕمٜمل رضورة وضمقد طمٞمز طمر ُمـ اًمتٗمٙمػم اعمتحرر ُمـ اخلقف،
وسمٜم٤مء قمالىم٤مت اضمتامقمٞم٦م وإٟمس٤مٟمٞم٦م قمغم ىم٤مقمدة اعمِمؽمك اإلٟمس٤مين واًمقـمٜمل ،وًمٞمس قمغم ىم٤مقمدة اًمتاميز

- 30حمٛمد أريمقن  ،اًمٕمٚمٛمٜم٦م واًمديـ :اإلؾمالم ،اعمسٞمحٞم٦م ،اًمٖمربُ ،مٙمتب٦م اعمّمٓمٗمك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،ص .191
- 31وًمٞمؿ ؾمٚمٞمامن ىمالدة ،احلقار سملم إدي٤من ،اعمّمدر اًمس٤مسمؼ  ،ص .123
- 32حمؿد أركون ،العؾؿـة والدين :اإلسالم ،ادسقحقة ،الغرب .196 ،

اًمديٜمل أو اًمٕمرىمل أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ،وٓ يٛمٙمـ شمٕمٛمٞمؼ أؾمس اًمتٗم٤مهؿ اعمدين ،إٓ سمِمٞمقع وشمٕمٛمٞمؼ صم٘م٤موم٦م
احلري٦م وطم٘مقق اإلٟمس٤من واًمتس٤مُمح ذم اًمٗمْم٤مء آضمتامقمل واإلٟمس٤مين( ).
وم٤مًمث٘م٤موم٤مت اعمدٟمٞم٦م شم٘متيض شمقؾمٞمع ُمس٤مطم٦م اعمِمؽمك قمغم ىم٤مقمدة احلقار واحلري٦م وإؾمئٚم٦م اًمٜم٘مدي٦م
اًمتل شمس٤مءل اًمقاىمع ،وشمٕمٛمؾ قمغم ومحّمف وصقٓ إمم شمٔمٝمػم يمؾ اعمْم٤مُملم احلْم٤مري٦م واإلٟمس٤مٟمٞم٦م ًمٚم٘مٞمؿ
واعمب٤مدئ واعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م.
هلذا ي٘مقل " :أٟمدراوس سمِمتف " إٟمف ُمٝمؿ ضمدا أن ٓ ٟمٕمزل وضع مج٤مقمتٜم٤م اًمديٜمٞم٦م واجلامقم٤مت
اًمديٜمٞم٦م إظمرى ًمٜمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ذم ذاهت٤م ،سمؾ جي٥م اًمسٕمل إمم ومٝمٛمٝم٤م ذم اإلـم٤مر آضمتامقمل اًمث٘م٤مذم اًمذي حتٞم٤م
ومٞمف ،عمٕمروم٦م شمٓمقراهت٤م اًمت٤مرخيٞم٦م"( ).
ومٝمؾ ٟم٠مظمذ هذا إُمر سم٤مٓقمتب٤مر سمِمٙمؾ ٍ
يم٤مف أيْم٤م ذم احلقار اعمسٞمحل/اإلؾمالُمل ،وذًمؽ سمام
ٟم٘مقم سمف ُمـ ضمٝمقد يمبػمة ًمٚمقصقل إمم وصػ شم٤مرخيل ُمقضققمل ،وشمّمحٞمح٤مت ُمٜم٤مؾمب٦م ًمتّمقر أظمر
ذم يمت٥م اًمدراؾم٦م وذم ُمٕمٓمٞم٤مت اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِمبٞمب٦م اًمٞمقم.
وم٢مقم٤مدة صقغ اًمٕمالىم٦م سملم أهؾ اًمدي٤مٟم٤مت اًمتقطمٞمدي٦م اًمٙمؼمى ،قمغم أؾمس اًمٕمداًم٦م وٟمبذ اًمٔمٚمؿ
وحم٤مرسم٦م آؾمتئث٤مر سمٙمؾ صقره ،ؾمٞمس٤مهؿ ذم إرؾم٤مء قم٤ممل اًمسالم ذم اعمِمٝمد اًمٕم٤معمل ،وذًمؽ ٕٟمف قمغم طمد
شمٕمبػم قم٤ممل اًمالهقت إعم٤مين ه٤مٟمس يمقٟم٩م ً " :مـ يٙمقن هٜم٤مك ؾمالم سملم إُمؿ ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك ؾمالم سملم
إدي٤من ،وًمـ يٙمقن هٜم٤مك ؾمالم سملم إدي٤من ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك طمقار سملم إدي٤من"( ).
إٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد سم٠ممهٞم٦م أن شمتجف طمقارات إدي٤من ،إمم سمٞم٤من وشمٕمٛمٞمؼ أؾمس اًمتٗم٤مهؿ اعمدين سملم اًمبنم
وم٤مًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م اًمٙمؼمى ذم يمؾ إدي٤من ،شمٙمقن قم٤مُمؾ إصمراء وشمٕمزيز ًمٙمؾ شمٗم٤مهؿ وشمٕم٤ميش سملم سمٜمل اإلٟمس٤من،

- 33اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .196
- 34أٟمدراوس سمِمتف ،اإلسالم يسائل ادسقحقة يف شمون الالهوت والػؾسػة  ،شمرمج٦م قم٤مدل شمٞمدور ظمقري،
اعمٙمتب٦م اًمبقًمسٞم٦م ،سمػموت2000 ،م  ،ص .361
- 35ه٤مٟمس يمقٟم٩م ،اإلسالم رمز األمل ،شمرمج٦م راٟمٞم٤م ظمالف ،دار اًمنموق ،اًم٘م٤مهرة2007 ،م ،ص  ،143وىمد
ىم٤مل يمقٟم٩م "ًم٘مد اظمتٚمٗم٧م مت٤مُم ً٤م ُمع ُم٤م ٟمنمه صٛمقيؾ هٜمتٜمجتقن قمـ صدام احلْم٤مرات ..إٟمف ٌ
ًمٓمٞمػ
رضمؾ
ٌ
وًمٙمٜمف مل يٗمٝمؿ اًمٙمثػم قمـ إدي٤من ..إن يمؾ ُمـ يٕمرف إدي٤من ويٕمٚمؿ ُمس٤مرات احلْم٤مرات يدرك أهن٤م
ًمٞمس٧م يمت ً
ال ُمتجٛمدة سمؾ هٜم٤مك ُم١مصمرات وٟم٘م٤مط اًمت٘م٤مء إٟمف ًمٞمس سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م شمقطمٞمد إدي٤من ذم اًمٕم٤ممل ومٝمذا وهؿ
إدي٤من وهذا أُمؾ واىمٕمل ضمد ًا.
,
ًمٙمـ إُمؾ أن يٕمؿ اًمسالم سملم

وًمٙمل شمٙمقن احلقارات اًمديٜمٞم٦م ضمرسا ًمتٕمٛمٞمؼ أؾمس اًمتٗم٤مهؿ اعمدين سملم إُمؿ واعمجتٛمٕم٤مت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م،
ُمـ اًمرضوري اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م( ):
 - 1رضورة اًمٕمٛمؾ قمغم شمٗمٙمٞمؽ يمؾ إٟمامط واًمتّمقرات اًمٜمٛمٓمٞم٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م يمؾ ـمرف قمـ أظمر،
ومال يٛمٙمـ شمٓمقير ُمستقى احلقار ،وإيّم٤مًمف إمم ُمستقي٤مت ُمت٘مدُم٦م ُمـ اًمتٗم٤مهؿ اعمتب٤مدل ،إٓ سمخروج
اجلٛمٞمع ُمـ يمؾ اًمتّمقرات اجل٤مُمدة واًمٜمٛمٓمٞم٦م ،واًمتل شمبٚمقرت ذم قمّمقر اًمٍماع واجلٝمؾ اعمتب٤مدل،
وم٤مًم٘مقاًم٥م اًمذهٜمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اجل٤مُمدة واًمٜمٛمٓمٞم٦م ،هل أطمد اعمٕمقىم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل حتقل دون شمٓمقر
طمقار إدي٤من ذم احل٘مب٦م اًمراهٜم٦م ،واخلروج ُمـ اًمرؤي٦م اًمٜمٛمٓمٞم٦م ٓ ،يٕمٜمل ٟمٗمل اًمت٤مريخ أو دم٤مهؾ أطمداصمف
وُمالسمس٤مشمف ،وإٟمام ظمٚمؼ اًمققمل اًمذي يٙمٗمؾ ًمٚمجٛمٞمع قمدم اخلْمقع عم٘متْمٞم٤مت اًم٘مقل واًمرؤي٦م اًمٜمٛمٓمٞم٦م،
اًمتل هل سمِمٙمؾ أو سمآظمر وًمٞمدة حلٔم٦م شم٤مرخيٞم٦م ذات اًمتب٤مؾم٤مت قمديدة(

)

وًمٕمٚمٜم٤م ًمسٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم ٟمبش اًمت٤مريخ ،عمٕمروم٦م اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م واًمديٜمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ،اًمتل
ؾم٤ممه٧م ذم ظمٚمؼ اًمرؤي٦م اًمٜمٛمٓمٞم٦م واجل٤مُمدة دم٤مه اإلؾمالم يمديـ واعمسٚمٛملم يمٛمجتٛمع وصم٘م٤موم٦م ،وإٟمام اًمذي
هيٛمٜم٤م ذم هذا اًمّمدد هق  :إن ُم٘مت٣م احلقار سملم إدي٤من  ،يتٓمٚم٥م آٟمٕمت٤مق ُمـ يمؾ اًمّمقر
وآٟمٓمب٤مقم٤مت واًمٜمامذج اًمت٤مرخيٞم٦م ،اًمتل شمِمٙمٚم٧م سملم أهؾ إدي٤من ،وهل صقر واٟمٓمب٤مقم٤مت أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل
قمٜمٝم٤م أهن٤م اٟمت٘م٤مئٞم٦م ووًمٞمدة فمروف ظم٤مص.
ُ - 2مـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من أن خترج طمقارات إدي٤منُ ،مـ ـم٤مسمع اًمسج٤مٓت إيدًمقضمٞم٦م واًمالهقشمٞم٦م،
وشمتجف سمؽميمٞمز صقب اًمبح٨م قمـ أؿمٙم٤مل وصٞمغ اًمتٕم٤ميش سملم أهؾ اًمدي٤مٟم٤مت اًمتقطمٞمدي٦م اًمٙمؼمى ،إذ أن
احل٤مضم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اعمٚمح٦م اًمٞمقم ،هل اًمقصقل إمم صٞمغ ًمٚمتٗم٤مهؿ واًمتٕم٤ميش سملم خمتٚمػ اعمٙمقٟم٤مت
واًمتٕمبػمات( ).
وإن اعم١ممترات واحلقارات يٜمبٖمل أن شمٚمتٗم٧م إمم هذه احل٤مضم٦م ،وشمٕمٛمؾ قمؼم سمراجمٝم٤م وأـمره٤م
اعمختٚمٗم٦مً ،مٚمبح٨م اًمٕمٛمٞمؼ واعمتقاصؾ ذم صٞمغ شمتج٤موز ومٞمٝم٤م اًمبنمي٦م ،ظمٓمر اًمتٕمّم٥م واإلره٤مب،
وشم١مؾمس حل٤مًم٦م إٟمس٤مٟمٞم٦م ضمديدة ،ىمقاُمٝم٤م اًمتٕم٤ميش قمغم ىم٤مقمدة آطمؽمام اعمتب٤مدل.

- 36اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .147
- 37أًمٞمٙمز ضمقراومسٙمل ،اإلسالم وادسقحقة  ،شمرمج٦م ظمٚمػ حمٛمد ضمرادُ ،مٜمِمقرات ؾمٚمسٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م،
اًمٙمقي٧م1996 ،م ،ص .19
- 38اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .20

وإن ىمقة آشمّم٤مٓت سم٤مًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس ،ؾمتٗمتح آوم٤مىم٤م وإُمٙم٤مٟم٤مت قمريْم٦م إلدراك اًمت٘م٤مًمٞمد
اًمديٜمٞم٦م اعمٖم٤ميرة ،إُمر اًمذي جيٕمؾ طمقار اإلؾمالم اجلدي ُمع اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى ذم ُمٜمتٝمك إمهٞم٦م
واًمرضورة( ).
وهلذا وم٢من ُمٗمٙمري اًمنمق اًمديٜمٞملم إيمثر قمٛم٘م٤م وإـمالقم٤م يدريمقن سمّمقرة أيمؼم وم٠ميمؼم ،أن
سمٚمقغ شمديـ أيمثر ُمالءُم٦م واشمس٤مىم٤م ُمع اًمٔمروف اًمٕمٍمي٦م اًمراهٜم٦م ،يٛمٙمـ أن حيدث وم٘مط ذم ذوط شم١مُمـ
اًمتحرر ُمـ اًمٙمراهٞم٦م اًمٓم٤مئٗمٞم٦م واًمِمٕمقر سم٤مًمتٗمقق واًمتٛمٞمز( ).
ً - 3مٙمل مت٤مرس إدي٤من دوره٤م ووفمٞمٗمتٝم٤م ذم دقمؿ ىمٞمؿ اًمسالم واًمقئ٤مم واًمتٜمٛمٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت
اإلٟمس٤مٟمٞم٦مُ ،مـ اًمرضوري آهتامم سم٤مًمبٕمد اًمروطمل ًمألدي٤من ،واًمٕمٛمؾ قمغم إسمراز هذا اجل٤مٟم٥م ،ويمؾ
اًمتج٤مرب اًمروطمٞم٦م ًمألومراد ،وذًمؽ ٕن هذه اًمتج٤مرب واًم٘مٞمؿ اًمروطمٞم٦م اًمتل شم٘مػ وراءه٤م ،شمس٤مهؿ
سمِمٙمؾ أؾم٤مد ذم شمّمحٞمح اًمٕمديد ُمـ اًمتٍموم٤مت واعمامرؾم٤مت ،وشمْمبط ٟمزقم٤مت آؾمتئث٤مر واعمٞمؾ ٟمحق
اؾمتخدام اًم٘مقة اًمٖم٤مؿمٛم٦م ضد اعمختٚمػ واعمٖم٤مير(

).

ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم دمٚمٞم٦م اًمبٕمد اًمروطمل ًمألدي٤من اًمساموي٦م ،وذًمؽ ُمـ أضمؾ أن مت٤مرس هذه
اًم٘مٞمؿ دوره٤م ووفمٞمٗمتٝم٤م ذم اًمٗمْم٤مء اإلٟمس٤مين سمٙمؾ ُمستقي٤مشمف ودوائره.
واخلالص٦م  :هل إٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد وسمِمٙمؾ قمٛمٞمؼ أن آهتامم سمحقار إدي٤من وشمٓمقير ُمقضققم٤مشمف
وٟم٘مٚمٝم٤مُ ،مـ طم٘مؾ إيدوًمقضمٞم٤م واًمالهقت إمم طم٘مؾ اًمث٘م٤موم٦م واإلٟمس٤من ،ؾمٞمس٤مهؿ ذم رومد اإلٟمس٤مٟمٞم٦م مجٕم٤مء
سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًم٘مٞمؿ واعمب٤مدئ واًمتج٤مرب اًمروطمٞم٦م ،اًمتل حتد ُمـ همٚمقاء وشمقطمش اعم٤مدة ،وصقٓ إمم سمٜم٤مء
إٟمس٤مين أيمثر شمقازٟم ً٤م وسمٕمد ًا قمـ ٟمزقم٤مت اًمٓمٖمٞم٤من وآؾمتبداد واهلٞمٛمٜم٦م .
ادحور الثاين
حول كشلة احلوار الديـي
دور الوسطقة
قمٜمدُم٤م ٟمتحدث قمـ ظمٚمٗمٞم٦م ٟمِم٠مة احلقار سملم إدي٤من أو اعمذاه٥م أو إقمراق ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمٓمٚمؼ ُمـ
رؤي٦م إؾمالُمٞم٦م ،هذه اًمرؤي٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمٗمٝمقم اًمقؾمٓمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ضمٕمؾ اعمسٚمٛملم أُم٦م

- 39اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .21
ُ- 40مقريس سمقرُم٤مٟمس :قواعد ارشادية لؾتحاور بني ادسقحقة واإلسالم  ،شمرمج٦م ُمـ اًمٗمرٟمسٞم٦م :ارُ.م٤مؾمؽمون،
ص  ،56اعمجٚمس اًمب٤مسمقي حلقار إدي٤من ُ ،مٓمبٕم٦م سم٤موًمس٧مٟ ،مٞمقضمرد إُمريٙمف1990 ،م.
- 41اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .57

وؾمٓم٤م سملم اًمٜم٤مسً ،مٞمس ذًمؽ وم٘مط ،سمؾ ًمٙمل يٙمقٟمقا ؿمٝمداء قمغم اًمٜم٤مس ،وقمٜمدُم٤م يٙمقن اعمسٚمٛمقن
ؿمٝمداء قمغم اًمٜم٤مس ،وم٢مهنؿ سم٤مًمت٤مزم يٙمقٟمقن رىمٞمبلم قمغم أٟمٗمسٝمؿ أوٓ ،صمؿ اًمدوم٤مع قمـ اعمستْمٕمٗملم أي٤م يم٤من
ديٜمٝمؿ أو ًمقهنؿ أو قمرىمٝمؿ ،واًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ ًمٞمس سم٤مًمسالح ،سمؾ سم٤مًم٘مسط سملم اًمٜم٤مس ،سم٤مًمّمٚمح سمٞمٜمٝمؿ ،وهذا
هق ُمٗمٝمقم احلقار اًمديٜمل سملم اعمسٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ اًمبٕمض ،وسملم اعمسٚمٛملم وهمػمهؿ ُمـ أصح٤مب
اًمدي٤مٟم٤مت أو اعمذاه٥م اعمختٚمٗم٦م ،وُمـ ظمالل ذًمؽ ٟمٕمقد ًمٚمقؾمٓمٞم٦م ،اًمتل شمٕمتٛمد احلقار اًمديٜمل ُمٜمٓمٚم٘م٤م ُمـ
ُمٜمٓمٚم٘م٤مهت٤م.
كشلة احلوار الديـي
قم٤مدة ُم٤م يِمػم ُمّمٓمٚمح احلقار ؾمقاء قمغم ُمستقاه اًمديٜمل أو احلْم٤مري إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ
اًمتٗم٤مقمؾ اًمث٘م٤مذم واًمتٕم٤مـمل اإلجي٤ميب سملم اًمِمٕمقب ،وهق ومٕمؾ صم٘م٤مذم رومٞمع ي١مُمـ سم٤محلؼ ذم آظمتالف؛ ٕٟمف
ؾمٜم٦م يمقٟمٞم٦م ؾم٤مئدة سملم اًمبنم ،وهق ٓ جيٕمٚمٜم٤م ٟمتخغم قمـ صم٘م٤موم٤مشمٜم٤م وإرصمٜم٤م اًم٘مديؿ ،سمؾ إن احلقار احلْم٤مري
يس٤مقمد قمغم ايمتِم٤مف اعمس٤مطم٦م اعمِمؽميم٦م سملم احلْم٤مرات ًمتٙمقن حمٓم٦م اٟمٓمالق ًمرىمل اًمبنمي٦م وشم٘مدُمٝم٤م،
وهق إؾمٚمقب إُمثؾ حلؾ اعمِمٙمالت اًمتل حتدث سملم اًمدول وإُمؿ( ).
واًمث٘م٤موم٦م واحلْم٤مرة صٜمقان ٓ يٗمؽمىم٤من ،ومه٤م اعمٙمقٟم٤من ًمٚمِمخّمٞم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م؛ طمٞم٨م ُمـ
ظمالهلام ُحت٘مؼ إُمؿ اًمتقاصؾ احلل ،وشمُ٘مٞمؿ قمالىم٤مت إجي٤مسمٞم٦م وم٤مقمٚم٦م شمٕمقد سم٤مخلػم واًمٜمامء قمغم اًمبنم يم٤موم٦م يمام
أن احلقار احلْم٤مري وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتب٤مدل اًمث٘م٤مذم ُمع احلْم٤مرات اعمختٚمٗم٦م.
وحلقار احلْم٤مرات ُمس٤ممه٦م يمبػمة ذم شمٖمٞمػم ٟمٔمرة اإلٟمس٤من ٟمحق جمتٛمع أو طمْم٤مرة ُم٤م ،وهذا ُم٤م
جي٥م أن ٟمسٕمك إًمٞمف ًمتٙمقن طمْم٤مرشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م قمٛمقُم ً٤م واًمٕمرسمٞم٦م ظمّمقص ً٤م ذات ىمٞمٛم٦م وُمٙم٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م،
طمْم٤مرشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م.
وٟمّمحح اًمٜمٔمرات اًمسٚمبٞم٦م واًمٕمدائٞم٦م اًمتل أًمّم٘مٝم٤م سمٕمْمفم ب
يرى اعم١مرظمقن واًمب٤مطمثقن قمـ سمداي٦م ٟمِم٠مة طمقار احلْم٤مرات أن دقمقة اعمٗمٙمر اًمٗمرٟمز اعمسٚمؿ
روضمٞمف ضم٤مرودي (

) سمرضورة ووضمقب اًمتح٤مور سملم احلْم٤مرات هل أول دقمقة سحي٦م وُمب٤مذة

ًمٚمحقار سملم احلْم٤مرات.
وًمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م يم٤من احلقار سملم احلْم٤مرات ،مم٤مرؾم٦م راؾمخ٦م وقمٛمٞم٘م٦م
سملم اًمِمٕمقب ُمٜمذ اًم٘مدم قمؼمت قمٜمٝم٤م اعمس٤ممه٤مت احلْم٤مري٦م ذم جم٤مٓت اًمٕمٚمقم اًمتجريبٞم٦م واإلٟمس٤مٟمٞم٦م
واًمٗمٜمقن قمؼم اٟمت٘م٤مل هذه إقمامل ُمـ حمٞمٓمٝم٤م احلْم٤مري اعمحكم إمم إومؼ اًمٕم٤معمل؛ طمٞم٨م َؿمٙمَّٚم٧م هذه

- 42حمٛمد اًمِمقيٕمر" ،طمقار احلْم٤مرات"ُ ،م٘م٤مل ُمٜمِمقر سمجريدة الرشق اًمسٕمقدي٦م2012/11/2 ،م.
- 43روضمٞمف ضم٤مرودي ،اإلسالم وأزمة الغرب ،دار اًمقوم٤مء – اعمٜمّمقرةُ ،مٍم1997 ،م ،ص .77

اعمامرؾم٦م طم٤مًم٦م رائٕم٦م ُمـ احلقار واًمتقاصؾ سملم احلْم٤مرات ،واًمت٤مريخ يثب٧م ًمٜم٤م أن احلْم٤مرات اًمتل سم٘مٞم٧م
أؾمػمة وحم٤مسة داظمؾ ومْم٤مئٝم٤م وجم٤مهل٤م اعمحكم اخل٤مص هب٤م ٓ شمستٓمٞمع أن شمّمٛمد ،سمؾ شمٙمقن ُمٝمددة
سم٤مًمزوال أو قمغم إىمؾ اًمذوسم٤من ذم طمْم٤مرة أظمرى ،يمام أن ضمزء ًا يمبػم ًا ُمـ اًمٍماع اًمذي يِمٝمده اًمٕم٤ممل ُمـ
طمقًمٜم٤م ؾمقاء سمِمٙمٚمف اًمسٞم٤مد أو آىمتّم٤مدي أو آضمتامقمل شمُِمٙمؾ احلْم٤مرة ومٞمف ورىم٦م اًم٘مقة
واًمْمٖمط( ).
وهٜم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل :إذا يمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ صم٘م٤موم٦م ُم١مصمرة وُمٜمتج٦م شمرشمٙمز قمغم طمْم٤مرة قمري٘م٦م ٓ
يٛمٙمٜمٜم٤م اًمٞمقم أن ٟمتٕم٤ميش ُمع ُمقازيـ اًم٘مقة سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمِم٤مُمؾ اًمذي حيٙمؿ اًمٕم٤ممل اًمٞمقم.
وإذا مت ّٕمٜم٤م ضمٞمد ًا ذم ٟمِم٠مة طمقار احلْم٤مرات وم٢مٟمف يٕمقد إمم آٓف اًمسٜملم اعم٤مضٞم٦م؛ ٕن اجلذور
اًمت٤مرخيٞم٦م حلقار احلْم٤مرات شمٕمقد ُمٜمذ ٟمِم٠مة اخلٚمٞم٘م٦م قمغم هذه إرض ،قمغم أؾمس خمتٚمٗم٦م وُمتٜمققم٦مٓ ،
يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمٕمٞمش ذم اًمٕم٤ممل حت٧م طمْم٤مرة واطمدة ومٚمٙمؾ ديـ وُمٜمٓم٘م٦م ضمٖمراومٞم٦م ُمتٓمٚمب٤مهتام احلْم٤مري٦م،
وأيديقًمقضمٞم٤مهتام اعمختٚمٗم٦م واعمتٛمٞمزة قمـ همػممه٤م.
وذم شم٤مرخيٜم٤م اإلؾمالُمل ٟمامذج يمثػمة ًمٚمتٕم٤ميش احلْم٤مري اًمذي شمؿ سملم اعمسٚمٛملم وهمػم اعمسٚمٛملم
اًمذيـ قم٤مؿمقا سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ ،وظمػم ُمث٤مل قمغم ذًمؽ سمالد إٟمدًمس اًمتل قم٤مش ومٞمٝم٤م اعمسٚمٛمقن واًمٜمّم٤مرى
واًمٞمٝمقد ضمٜمب ً٤م إمم ضمٜم٥م سمسالم ووئ٤مم  ،وًمٙمؾ ـم٤مئٗم٦م طمْم٤مراهت٤م وقم٤مداهت٤م وشم٘م٤مًمٞمده٤م ،وم٤مإلؾمالم سم٤مدر ُمٜمذ
اًمبداي٦م قمغم احلقار اإلجي٤ميب ،وُم٤مرؾمف اعمسٚمٛمقن ُمـ ظمالل اًمقؾمٓمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
الوسطقة
إظمذ سمقؾمط سملم ـمروملم ُمتْم٤مديـ  ،ويمٚمٛم٦م ُمتٓمرف ،هل إظمذ سم٠مـمراف إُمقر ٓ
سم٠موؾم٤مـمٝم٤م ،وم٤مًمقؾمٓمٞم٦م شم٠ميت سمٛمٕمٜمك :اًمتقؾمط سملم ؿمٞمئلم ،وسمٛمٕمٜمك اًمٕمدل واخلٞم٤مر ،وإضمقد ،وإومْمؾ،
وُم٤م سملم اجلٞمد واًمرديء ،واعمٕمتدل ،وسمٛمٕمٜمك احلس٥م واًمنمف ،واًمقؾمٓمٞم٦م هل ُمٜمٝم٩م ومٙمري وؾمٚمقك
أظمالىمل( ) يمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﭼ( ) وهل طمؼ سملم سم٤مـمٚملم واقمتدال سملم ُمتٓمروملم وقمدل سملم فمٚمٛملم.

- 44اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .81
- 45حمٛمد قم٤مدل قمزيزة" ،اًمقؾمٓمٞم٦م ذم اإلؾمالم " ،ورىم٦م سمحثٞم٦م ُم٘مدُم٦م عم١ممتر اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،ـمٝمران،
2011م.
- 46ؾمقرة اًم٘مّمص ،أي٦م.77 :

واًمقؾمٓمٞم٦م ضد اًمتٓمرف واًمٖمٚمق ،ومديٜمٜم٤م اإلؾمالُمل ديـ يرس ورمح٦م  ،وًمق مل يٙمـ يمذًمؽ عم٤م
اٟمتنم ذم أص٘م٤مع اًمٕم٤ممل سم٠مرسه  ،وأُمتٜم٤م هل إُم٦م اًمقؾمط سمٙمؾ ُمٕم٤مين اًمقؾمط ؾمقاء ُمـ اًمقؾم٤مـم٦م سمٛمٕمٜمك
احلسـ واًمٗمْمؾ ،أو ُمـ اًمقؾمط سمٛمٕمٜمك آقمتدال واًم٘مّمد ،أو ُمـ اًمقؾمط سمٛمٕمٜم٤مه اعم٤مدي احلز،
واعمسٚمٛمقن هؿ ذم مجٚمتٝمؿ اًمٕمدول اخلٞم٤مر أهؾ اًمتقؾمط وآقمتدال ذم يمؾ أُمقر اًمديـ ،قم٘مدي٦م وقمٚم ًام
وقمٛم ً
ال وأظمالىم ً٤م وُمقاىمػ وؾمط سملم اًمٖمٚمق واًمت٘مّمػم وسملم اًمتٗمريط واإلومراط ذم ؾم٤مئر إُمقر.
وىمد ضم٤مءت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م شمِمٞمد سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م
وآقمتدال وشمدقمق إمم اًمتٞمسػم ورومع احلرج ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ( ) وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

اعمٜمب٧م ٓ فمٝمر أسم٘مك وٓ
ﯞﭼ( ) و أظمرج اًمبزار أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل « :إن
َّ
أرض٤م ىمٓمعش( ) واعمٜمب٧م اًمذي قمٓم٥م ُمريمقسمف ُمـ ؿمدة اًمسػم.
وطم٤مدصم٦م اًمرضم٤مل اًمثالصم٦م اًمذيـ ضم٤مؤوا إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ذم

صحٞمح

اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ويم٤من أطمدهؿ يّمقم اًمدهر وٓ يٗمٓمر ،وأطمدهؿ ي٘مقم اًمٚمٞمؾ وٓ يٜم٤مم ،و أطمدهؿ ٓ
يتزوج اًمٜمس٤مء ،ومٜمٝم٤مهؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ هذا وىم٤مل «أُم٤م أٟم٤م وم٢مٟمٜمل أصقم و أومٓمر ،وأىمقم
وأرىمد ،وأشمزوج اًمٜمس٤مء ،ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜملش(

).

- 47ؾمقرة اًمب٘مرة ،أي٦م.143 :
- 48ؾمقرة اًمب٘مرة ،أي٦م.185 :
- 49أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اخل٤مًمؼ سمـ ظمالد سمـ قمبٞمد اهلل اًمٕمتٙمل اعمٕمروف سم٤مًمبزار،

البحر الزخار

اعمٕمروف بؿسـد البزّار طمدي٨م رىمؿ  997ج  3صـ  ،167حت٘مٞمؼ حمٗمقظ قمبد اًمرمحـ ،اعمٙمتب٦م اًمسٚمٗمٞم٦م،
اًم٘م٤مهرة 2000م.
- 50رواه أمحد ذم مسـده  ، 259/3ط قمٞمسك احلٚمبل
اإلؾمالُمل سمػموت دُمِمؼ  ،وقمبداًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ذم

اعمٓمبٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة  1313ه شمّمقير اعمٙمت٥م
مصـػه رىمؿ  ،10374حت٘مٞمؼ :طمبٞم٥م اًمرمحـ

إقمٔمٛمل ،ط دار اعمٕم٤مرف ،اهلٜمد 1960م ،شمّمقير دار اًم٘مٚمؿ سمػموت  ،واًمٜمس٤مئل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م ،ذم
ؾمٜمٜمف ،210/4 ،حت٘مٞمؼ :قمبداًمٗمت٤مح أسمقهمدة ،ط ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م دُمِمؼ ،سمدون شم٤مريخ،
وجمؿع الزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل  ،993/3شمّمقير دار اًمري٤من ًمٚمؽماث ،اًم٘م٤مهرة 1407هـ.

وضم٤مء ذم صحقح البخاري أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ىم٤مل  :ظمػم إُمقر أوؾمٓمٝم٤م ،إن

هذا اًمديـ يرس ،وًمـ يِم٤مد اًمديـ أطمد إٓ همٚمبف ومسددوا وىم٤مرسمقا واسمنموا

(

) .وي١ميمده طمدي٨م آظمر:

فن اهلل ٓ ّ
يٛمؾ طمتك متٚمقا ،و إن أطم٥م إقمامل إمم اهلل
«ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ،ظمذوا ُمـ إقمامل ُم٤م شمٓمٞم٘مقن ،إ
ُم٤مدام و إن ّ
ىمؾش (

) وذم طمدي٨م البخاري ومسؾم أن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

شمٕمرسوا وسمنموا وٓ شمٜمٗمرواش (

ىم٤مل« :يرسوا وٓ

) وهنك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ صقم اًمقص٤مل وقمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف

وقمـ اًمؽمه٥م وىم٤مل يمام ذم اًمحدي٨م اًمذي ذم صحقح البخاري ومسؾم « :واهلل ،إين ٕظمِم٤ميمؿ هلل،
واشم٘م٤ميمؿ ًمف ،وًمٙمٜمل أصقم و أومٓمر ،و أصكم و أرىمد  ،وأشمزوج اًمٜمس٤مء ،ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ،ومٚمٞمس
ُمٜمل"(

).

وم٤مُٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل إُم٦م اًمقؾمط ص٤مطمب٦م اًمري٤مدة واًم٘مقاُم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمِمٝمد قمغم اًمٜم٤مس
مجٞمٕم ً٤م ،ومت٘مٞمؿ سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمدل واًم٘مسط ،وشمْمع هلؿ اعمقازيـ واًم٘مٞمؿ؛ وشمبدي ومٞمٝمؿ رأهي٤م ومٞمٙمقن هق اًمرأي
اعمٕمتٛمد ،وشمزن ىمٞمٛمٝمؿ وشمّمقراهتؿ وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وؿمٕم٤مراهتؿ ومتٗمّمؾ ذم أُمره٤م ،وشم٘مقل :هذا طمؼ ُمٜمٝم٤م
وهذا سم٤مـمؾ ،وهل ؿمٝمٞمدة قمغم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وسمٞمٜمام هل شمِمٝمد قمغم اًمٜم٤مس هٙمذا ،ف إ ن اًمرؾمقل
صغم اهلل قمٚمٞمف و وؾمٚمؿ هق اًمذي يِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م ومٞم٘مرر هل٤م ُمقازيٜمٝم٤م وىمٞمٛمٝم٤م؛ وحيٙمؿ قمغم أقمامهل٤م وشم٘م٤مًمٞمده٤م؛
ويزن ُم٤م يّمدر قمٜمٝم٤م ،وي٘مقل ومٞمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م إظمػمة ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ (

).

- 51إًمب٤مين :ضعقف اجلامع  ،حت٘مٞمؼ زهػم اًمِم٤مويش ص  ،1252ط اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت ،اًمٓمبٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م1408 ،هـ ،وقمبداًمرمحـ سمـ طمسلم اًمٕمراىمل :ختريج اإلحقاء  ،209/3 ،ط دار ص٤مدر ،سمػموت،
اًمٓمبٕم٦م إومم2000 ،م.
- 52اًمبخ٤مري :صحقح البخاري  ،حت٘مٞمؼ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،ص

 ،5861ط اعمٙمتب٦م اًمسٚمٗمٞم٦م اًم٘م٤مهرة،

اًمٓمبٕم٦م إومم1400 ،هـ ،و ختريج ابن حبان إُمػم قمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚمب٤من اًمٗم٤مرد ،حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م
آرٟم٤مؤوط ،ص  ،2571ط ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،اًمٓمبٕم٦م إومم1408 ،هـ.
- 53إًمب٤مين :صحقح اجلامع  ،حت٘مٞمؼ زهػم اًمِم٤مويش ،ص  ،8087ط اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت ،اًمٓمبٕم٦م
اًمث٤مًمثف1408 ،هـ ،والسقل اجلرار :حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين  ، 149/1حت٘مٞمؼ حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد  ،ط دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ،اًمٓمبٕم٦م إومم1405 ،هـ.
- 54شمؿ ختري٩م احلدي٨م ذم ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م أقماله.
- 55ؾمقرة اًمب٘مرة ،أي٦م.143 :

وهبذا شمتحدد طم٘مٞم٘م٦م هذه إُم٦م ووفمٞمٗمتٝم٤م ًمتٕمرومٝم٤م ،وًمتِمٕمر سمْمخ٤مُمتٝم٤م وًمت٘مدر ،دوره٤م طمؼ
ىمدره ،وشمستٕمد ًمف اؾمتٕمدادا ٓئ٘م٤م ·وضمٕمٚمٝم٤م اهلل أُم٦م وؾمٓم٤م ذم اًمزُم٤من شمٜمتٝمل قمٝمد ـمٗمقًم٦م اًمبنمي٦م ُمـ
ىمبٚمٝم٤م؛ وحترس قمٝمد اًمرؿمد اًمٕم٘مكم ُمـ سمٕمده٤م  ،وشم٘مػ ذم اًمقؾمط شمٜمٗمض قمـ اًمبنمي٦م ُم٤م قمٚمؼ هب٤م ُمـ
أوه٤مم وظمراوم٤مت ُمـ قمٝمد ـمٗمقًمتٝم٤م؛ وشمّمده٤م قمـ اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ واهلقى؛ وشمزاوج سملم شمراصمٝم٤م اًمروطمل
ُمـ قمٝمقد اًمرؾم٤مٓت ،ورصٞمده٤م اًمٕم٘مكم اعمستٛمر ذم اًمٜمامء؛ وشمسػم هب٤م قمغم اًمٍماط اًمسقي سملم هذا
وذاك( ).
هذه هل اًمقؾمٓمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وُمـ ظمالهل٤م يٙمقن احلقار ،احلقار أوٓ سملم اعمذاه٥م اعمختٚمٗم٦م،
وٓسمد ُمـ آشمٗم٤مق قمغم أن اًمتٓمرف ًمٞمس ُمـ ؿمٞمؿ اإلؾمالم ،وسم٤مًمت٤مزم ٓسمد ُمـ إداٟم٦م اًمتٓمرف ،وإداٟم٦م
اإلره٤مب ،واًمٕمٛمؾ قمغم ُمقاضمٝم٦م اإلره٤مسمٞملم اعمٜمتسبلم ًمإلؾمالم سم٤مًمٗمٙمر واًمسٚمقك واًم٘مدوة احلسٜم٦م،
وم٤محلقار اًمديٜمل ُمٜمٓمٚم٘مف ؾماموي ،يمؾ إدي٤من شمٓمٚمبف ،واحلقار اًمديٜمل ٟمٔمٛمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
حترير اخلطاب الديـي
إن حترير اخلٓم٤مب اًمديٜمل يتٓمٚم٥م شمبـ ي احلقار داظمؾ اجلامقم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمؾ أـمٞم٤مومٝم٤م
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واعمذهبٞم٦م  ،وهذه ًمٞمس٧م دقمقة ًمٚمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م  ،وًمٙمـ احلقار جي٥م أن ي٘مقم قمغم ومٚمسٗم٦م
واضح٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٜمقاة إومم أي احلقار داظمؾ اجلامقم٦م اًمقاطمدة  ،وُمـ اًمسذاضم٦م أن نٟمٓمٚمؼ ًمٚمحقار
ُمع أظمر وٟمحـ ٟمٕمجز قمـ احلقار ُمع ذاشمٜم٤م ،قمٚم ًام سم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق ذم طمد ذاشمف يمت٤مب طمقار،
واحلقار ذم اًم٘مرآن يٛمثؾ ٟم٘مؾ قمٜم٤مس اًمٗمٙمر اإلٟمس٤مين سمٙمؾ ظمّم٤مئّمف اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمِمٕمقري٦م ًمإلٟمس٤من أظمر
اًمذي ي٘مقم سم٤مًمدور ٟمٗمسف سم٤مًمٜمسب٦م هلذا اًمِمخص.
إن احلقار إول ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٤من طمقار ًا سملم اهلل قمزوضمؾ واعمالئٙم٦م قمٜمدُم٤م ىم٤مل هلؿ ﭽ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ( ) ،وطم٤موروا ذاشمف اًمٕمٚمٞم٤م سم٘مقهلؿ سم٤مؾمتٜمٙم٤مر ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭼ( )  ،واٟمتٝمك احلقار سم٤مىمتٜم٤مقمٝمؿ قمٜمدُم٤م أظمؼمهؿ آدم قمٚمٞمف اًمسالم سم٤مٕؾمامء يمٚمٝم٤م وىم٤مًم٧م
ﮇ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ( ).
ﮈ
اعمالئٙم٦م ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

- 56حمٛمد قم٤مدل قمزيزة ،اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
- 57ؾمقرة اًمب٘مرة ،أي٦م.30 :
- 58ؾمقرة اًمب٘مرة ،أي٦م.30 :
- 59ؾمقرة اًمب٘مرة ،أي٦م.32 :

أُم٤م احلقار اًمث٤مين ذم يمت٤مب اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق ُمع إسمٚمٞمس ،وم٢مسمٚمٞمس رومض اًمسجقد ٔدم ،
ًمٙمٜمف مل يرومض ومرص٦م احلقار ُمع اهلل ؾمبح٤مٟمف (

وقمؼم إسمٚمٞمس قمام ذم ٟمٗمسف  ،وىمدم ـمٚمبف إمم اهلل سمٕمد أن
)ّ ،

قمؼم قمـ ظمٓمتف "ىم٤مل ومبام أهمقيتٜمل ٕىمٕمدن هلؿ ساـمؽ
رومْمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ،صمؿ سمٕمد أن ىمبؾ ـمٚمبف ّ
لم
اعمست٘مٞمؿ "( ) وأضم٤مسمف ؾمبح٤مٟمف سمٕمد ذًمؽ "إن قمب٤مدي ًمٞمس ًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمٓم٤من "( ) ،وهذا احلقار َسم ْ َ
اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم رب اًمٙمقن وسملم إسمٚمٞمس يٕمٓمٞمٜم٤م ومٙمرة أن اعمخٚمقق طمتك ًمق يم٤من ُمتٛمرد ًا وم٢مٟمف ٓ يٗم٘مد
ومرص٦م احلقار ُمع ظم٤مًم٘مف  ،وُمـ صمؿ ًمٞمس هٜم٤مك ؿمخص ُمرومقض ذم احلقار ،وسم٤مإلُمٙم٤من حم٤مورة أي إٟمس٤من
ُمٝمام يم٤مٟم٧م درضم٦م ؾم٘مقـمف اإلٟمس٤مين واًمديٜمل وآضمتامقمل(

).

ًم٘مد ضم٤مءت احلقارات يمثػمة وُمتٜمققم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  ،سملم إسمٚمٞمس وآدم  ،واًم٘مرآن اًمٙمريؿ
دظمؾ ذم طمقارات ُمتٕمددة ُمع اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ واًمِم٤ميملم واعمٜم٤موم٘ملم  ،صمؿ طمقارات سملم هذه اًمٓمقائػ
اعمختٚمٗم٦م ،سمحٞم٨م يٛمٙمـ اًم٘مقل إن احلقار هق اًمقؾمٞمٚم٦م ًمت٠ميمٞمد اعمٕمروم٦م وحتريؽ اًمقاىمع ،وـمٚم٥م اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ أن يدظمؾ اإلٟمس٤من ذم طمقار ُمع ٟمٗمسف.
أسس احلوار الؼرآين
وضع اهلل ذم ىمرآٟمف اًمٙمريؿ ىمقاقمد صم٘م٤مومٞم٦م وُمٕمرومٞم٦م ًمٚمحقار جي٥م أن ي٠مظمذ هب٤م اعمتح٤مور ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ( ) وم٠مراد اهلل ًمإلٟمس٤من أن
يٛمٚمؽ اعمح٤مور اعمٕمروم٦م ومٞمام حي٤مور ومٞمف ،وأراد ًمٚمحقار أن يٜمٓمٚمؼ ُمـ ظمالل أصقل ُمقضققمٞم٦م حتؽمم
إٟمس٤مٟمٞم٦م اإلٟمس٤من  ،اعمح٤مور ؾمقاء ذم ىمٞم٤مم اًمدقمقة أو ذم ُم٘م٤مم اخلّم٤مم واجلدال ،وًمٕمؾ ىمٛم٦م اعمٜمٝم٩م اًم٘مرآين
اعمقضققمل ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ( ) ،وم٤مًم٘مرآن ضمرد
احلقار ُمـ ذاشمٞم٦م اعمتح٤مور ،وضمٕمؾ اعمتح٤موريـ ٓ يتبٜمٞم٤من ؿمٞمئ ً٤م طمتك ًمق يم٤مٟم٤م ُمٚمتزُملم ذم اًمٕمٛمؼ اًمتزاُم ً٤م
طم٤مؾم ًام طمقل هذا اعمقضقع ،طمٞم٨م يٕمتؼم أن هٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م ،وأن هٜم٤مك ؿمٙم ً٤م ُمِمؽميم ً٤م وأن اًمٓمروملم يريدان

- 60اًمسٞمد حمٛمد طمسلم ومْمؾ اهلل

مستؼبل احلوار اإلسالمي يمت٤مب اًمٙمٚمٛم٦م ،سمػموت

ُمٜمتدى اًمٙمٚمٛم٦م،

2004م ،ص  9وُم٤م سمٕمده٤م.
- 61ؾمقرة إقمراف ،أي٦م.16 :
- 62ؾمقرة احلجر ،أي٦م.42 :
- 63قمكم أسمقاخلػم "ٟمبذ اًمٕمٜمػ ُمـ ومٙمر اجلامقم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمي٦م إقمالن شمقسمف أم شمٙمتٞمؽ ُمرطمكم
ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م الـور اًمٚمٜمدٟمٞم٦م ،أسمريؾ 2007م.
- 64ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.66 :
- 65ؾمقرة ؾمب٠م ،أي٦م.24 :

" سمح٨م

أن حيريم٤م اًمِمؽ ذم ـمريؼ اًمٞم٘ملم طمتك يٚمت٘مٞم٤م سم٤محل٘مٞم٘م٦م ،ويٕمتؼم هذا إؾمٚمقب ُمٜمٝم٩م ىمرآين ذم احلقار
اًمذي جيٕمؾ ومٙمر ًا حي٤مور ومٙمر ًا ٓ ،ذاشم ً٤م حت٤مور ذاشم ً٤م  ،وم٤محلقار ييضء ًمإلٟمس٤من ُمقاـمـ احل٘مٞم٘م٦م،

(

) وجيٕمؾ

اإلٟمس٤من يٙمتِمػ أظمر دون اًمٚمجقء ًمإليمراه ومْم ً
ال قمـ اًم٘متؾ اًمٕم٘م٤مئدي اًمذي ُمقرس يمثػم ًا ذم اًمدوًم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م إُم٤م حت٧م دقم٤موى اًمزٟمدىم٦م أو اخلروج ُمـ اعمٚم٦م أو ُمٗم٤مرىم٦م اجلامقم٦م ومجٞمٕمٝم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م همٓم٧م سمرداء
اًمديـ يمثػم ًا ،صحٞمح يم٤مٟم٧م هٜم٤مك حم٤موٓت يمثػمة ضم٤مسمف اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م اخلٚمٗم٤مء ،وًمٙمٜمٝم٤م فمٚم٧م ُمقاضمٝم٤مت
ومردي٦م ًمٚمٕمٚمامء مل شم٠مظمذ صٗم٦م اجلامقم٦م ،هذا سم٤مؾمتثٜم٤مء احلريم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم٘مقض دوًم٦م ًمتٜمِمئ دوًم٦م،
وهذه أيْم ً٤م هل٤م ومت٤موى يمثػمة ُمتٜمققم٦م طمس٥م ُمقىمع اًمسٚمٓم٦م اعمٜمتٍمة ،وأهمٚمبٝم٤م ضم٤مءت همػم ىمرآٟمٞم٦م اعمّمدر
قمغم اإلـمالق.
وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أن مجٞمٕمٝم٤م ص٤مرت ُمـ ضٛمـ أؾمس احلقار اًمؽماصمل واًمذي اقمتؼمه اعمسٚمٛمقن
ومٞمام سمٕمد ُمـ اًمديـ سم٤مًمرضورة ،وًمٞمس ومٞمف ُمـ اًمرضورة رء  ،وًمسٜم٤م سمّمدد اًمدظمقل ذم اًمت٤مريخ ًمٙمؾ
ومؽمات اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل؛ وًمٙمٜم٤م ٟمريد إيْم٤مح احل٘مٞم٘م٦م يمام ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ًمس٤من اًمٜمبل
حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وهل احل٘مٞم٘م٦م اًمثقري٦م اًمتل جي٥م قمغم اعمسٚمٛملم ُمٕمرومتٝم٤م ،وآؾمتدٓل
سم٤مًمثقري٦م اعمحٛمدي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمتحرير اخلٓم٤مب اًمديٜمل.
إن اإلٟمس٤من ذم شمّمقر اًم٘مرآن خمٚمقق أريض طم٘م ً٤م ،وًمٙمٜمف سمحٙمؿ شمٙمقيٜمف ووفمٞمٗمتف ُمقصقل
سم٤مًمسامء( ) وهبذه اًمّمٗم٦م جي٥م أن ي٘مدم ًمف ظمٓم٤مب ديٜمل حمرر ُمـ أي ىمٞمقد همػم ىمرآٟمٞم٦م يمام رأيٜم٤مه٤م آٟمٗم ً٤م ذم
احلقار اًم٘مرآين ،قمٚم ًام سم٠من هذا احلقار اًمساموي يتٕمٚمؼ سم٤مٕرض واإلٟمس٤من اعمستخٚمػ.
وعم٤مذا ٟمذه٥م سمٕمٞمد ًا ،إِ َّن أول ُم٤م ٟمزل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ

ﭼ(

) ،وم٤مًم٘مراءة واًم٘مٚمؿ مه٤م قمٜمقان

دون سملم دومتلم ،وًمذًمؽ وم٢من صم٤مين
اعمٕمروم٦م اًمبنمي٦م اًمساموي٦م اعمّمدر ،وٓ شمٙمقن اًم٘مراءة إٓ ُمع اًم٘مٚمؿ أو ُم٤م ّ
ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ﭽﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ( ).
ُمـ ضمديد ي١ميمد اهلل ؾمبح٤مٟمف أمهٞم٦م اًم٘مٚمؿ ذم شمدويـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمث٘م٤موم٦م ،وهٙمذا يتسؼ ُمع
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"طمؼ اًمٜم٤مس هق طمؼ اهلل " ،جمٚم٦م العريب اًمٙمقيتٞم٦م ،اًمٕمدد  ،297أهمسٓمس 1983م.

 ومٝمٛمل هقيدي، ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ،أي٦م: -ؾمقرة اًم٘مٚمؿ

.1،5

 ،أي٦م ، 1 :وًم٘مد اقمتٛمدٟم٤م قمغم شمرشمٞم٥م اًمٜمزول طمس٥م ُم٤م هق ُمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ اعم٘مروءة.

ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ( )ٟٕ ،مف ؾمبح٤مٟمف مل يؽمك اًم٘مرآن ًمذايمرة اًمبنم،
ومٙم٤من شمدويـ اًم٘مرآن حلٔم٦م ٟمزوًمف قمغم احلجر وؾمٕمػ اًمٜمخٞمؾ ُمـ أؾمب٤مب طمٗمظ اًم٘مرآن ،وهق ُم٤م مل حيدث
ًمٚمٙمت٥م اًمس٤مسم٘م٦م اًمتل مل شمدون ذم طمٞمٜمٝم٤م ومْم٤مع يمثػم ُمـ ُمٕم٤معمٝم٤م  ،واخلٓم٤مب اًمديٜمل اًمؽماصمل مل ي٠مظمذ سمٙمؾ
ُم٤م ؾمٓمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟ ،مٔمر ًا ًمٚم٘مٞمقد اًمٖمػم ىمرآٟمٞم٦م اًمتل أضٕمٗم٧م يمثػم ًا ُمـ ٟمّمقصف إُم٤م ًمألهقاء اًمبنمي٦م
وإُم٤م ًمسقء ومٝمؿ ُمٗمرسي اًمٜمّمقص  ،قمغم أهن٤م مجٞمٕم ً٤م ختْمع اًمٜمّمقص ًمٚمتّمقر اًمبنمي.
إذا يم٤من اًم٘مرآن ىمدم ًمٚمبنم ،ومل ي٘مدم اًمبنم ًمٚم٘مرآن ،يٙمقن اعمٗمٝمقم اًم٘مرآين اًمذي ىمدم ًمٚمبنم ًمف
أصقًمف اإلهلٞم٦م ودٓٓشمف اًمرؾم٤مًمٞم٦م ،وأي ومٝمؿ ىم٤مس هلذه اًمدٓٓت خترج اًمٜمّمقص يمٚمٞم٦م قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م.
إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أقمٚمـ اًمثقرة قمغم اًمٓمٖمٞم٤من  ،وم٢مٟمف أقمٚمٜمٝم٤م اٟمٓمالىم ً٤م ُمـ ىمقاقمد إيامٟمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م ،وًم٘مد
ضم٤مءت إؿم٤مرة إمم أطمد اؿمت٘م٤مىم٤مت يمٚمٛم٦م اًمثقرة ذم اًم٘مرآن ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م

ﭽﮒ ﮓ

ﮔﭼ( ) ،وومرس ص٤مطم٥م ُمٕمجؿ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن يمٚمٛم٦م " أصم٤مروا " أصم٤مر إرض طمرصمٝم٤م وؿم٘مٝم٤م
وىمٚمبٝم٤م ًمٚمزراقم٦م أو ًمٖمػمه٤م يم٤مؾمتخراج اعمٕم٤مدن واؾمتٜمب٤مط اعم٤مء( ).
صمقروا اًم٘مرآن " و "أصمػموا اًم٘مرآن "( )  ،ىم٤مل ُم١مًمػ جمٛمع
ورم احلدي٨م اًمنميػ ضم٤مء شمٕمبػم " ّ
سمح٤مر إٟمقار "ُمـ أراد اًمٕمٚمؿ ومٚمٞمثقر اًم٘مرآن أي ًمٞمٜم٘مر قمٜمف ويٗمٙمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمف وشمٗمسػمه وىمراءشمف ،وأصمػموا
اًم٘مرآن وم٢من ومٞمف قمٚمؿ إوًملم وأظمريـ" ويستثػم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمقائد ،أي يستخرج( ) .
وُمـ ظمالل هذا اًمٜمٝم٩م اًم٘مرآين ذم احلقار ٟمٙمقن ىمد سمدأٟم٤م ٟمسػم ذم ـمريؼ حترير اخلٓم٤مب اًمديٜمل
ُمـ ىمٞمقده ،وسمٕمده٤م يٙمقن اًمسبٞمؾ ًمٚمٛمٕمروم٦م ُمتقازي٤م وُمت٘م٤مـمٕم٤م ُمع اخلٓم٤مب اًمديٜمل ،وهذا يدومٕمٜم٤م قمـ
ـمرق اًمتحرير اًم٘مرآين.
مم٤م ؾمبؼ يتْمح أن اإلؾمالم ؾمبؼ اجلٛمٞمع ذم شمٗمٕمٞمؾ احلقار سملم إدي٤من واحلْم٤مرات
واًمث٘م٤موم٤مت ،أمل ي٘مؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ " ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟم٤م ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ُمـ ذيمر وأٟمثك وضمٕمٚمٜم٤ميمؿ ؿمٕمقسم٤م وىمب٤مئؾ

 -ؾمقرة احلجر ،أي٦م:

.9

 -ؾمقرة اًمروم ،أي٦م:

.9

-

مج٤مل اًمبٜم٤م  :تثوير الؼران ،ص  ،3ط دار اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة2004 ،م.

-

الرتغقب والرتهقب  :زيمل اًمديـ قمبداًمٕمٔمٞمؿ اعمٜمذري  ، 296/1حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمسٞمد ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمبٕم٦م إومم

1421هـ ،والبحر الزخار اعمٕمروف بؿسـد البزار  :أمحد سمـ قمٛمر اًمبزار ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيٜمف اهلل ،ط ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم
واحلٙمؿ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمبٕم٦م إومم 1415هـ.
 -مج٤مل اًمبٜم٤م:

تثوير الؼرآن ،ص  ،3اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.

ًمتٕم٤مرومقا"( )  ،أي أن إصؾ هق اًمتٕم٤مرف ،واًمتٕم٤مرف هق اًمتقاصؾ سملم اًمِمٕمقب واًم٘مب٤مئؾ وإُمؿ،
اًمتٕم٤مرف اًمدًمٞمؾ اإلهلل ًمإلٟمس٤من ًمٞمٛمٜمٕمف ُمـ اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل.
ادحور الثالث
خطر التطرف
يرشمبط اًمتٓمرف سم٤مًمتٕمّم٥م وآٟمٖمالق اًمٗمٙمري .ومحلم يٗم٘مد اًمٗمرد أو اجلامقم٦م اًم٘مدرة قمغم شم٘مبؾ
أي٦م ُمٕمت٘مدات ختتٚمػ قمـ ُمٕمت٘مداشمف أو ُمٕمت٘مدات اجلامقم٦م أو جمرد دم٤مهٚمٝم٤م ،وم٢من هذا يٕمد ُم١مذ ًا قمغم
شمٕمّم٥م هذا اًمٗمرد أو اجلامقم٦م واٟمٖمالىمف قمغم ُمٕمت٘مداشمف .ويتجغم ؿمٙمؾ هذا آٟمٖمالق سم٠من يمؾ ُم٤م يٕمت٘مده
اًمٗمرد أو اجلامقم٦م هق صحٞمح مت٤مُم ً٤م وأن ُمقضقع صحتف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٜم٘م٤مش.
وذم طم٤مًم٦م اًمتٓمرف اًمديٜمل ،يٙمقن اًمٗمرد ُمتديٜم ً٤م قم٤مدي ً٤م ي٠مظمذ ٟمٗمسف سمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ وُمب٤مدئف،
ويدقمق اًمٜم٤مس إمم إظمذ سمذًمؽ ،وهق طمتك هذه اًمٚمحٔم٦م يدقمق إمم رء ٓ يٛمٚمؽ اعمجتٛمع إزاءه إٓ
شمٕمبػم ًا قمـ اًمرض٤م واًمتِمجٞمع .هذا اًمداقمٞم٦م هم٤مًمب ً٤م ُم٤م يقاصؾ ُمسػمشمف ٟمحق اًمتِمدد ُمع ٟمٗمسف أوًٓ وُمع
اًمٜم٤مس ،صمؿ يتج٤موز ذًمؽ إمم إصدار أطمٙم٤مم ىم٤مـمٕم٦م سم٤مإلداٟم٦م قمغم ُمـ ٓ يتبٕمف ذم ُمسػمشمف أو دقمقشمف ،وىمد
يتج٤موز ذًمؽ إمم اخت٤مذ ُمقىمػ صم٤مسم٧م ودائؿ ُمـ اعمجتٛمع وُم١مؾمس٤مشمف وطمٙمقُمتف.
يبدأ هذا اعمقىمػ سم٤مًمٕمزًم٦م واعم٘م٤مـمٕم٦م ،طمتك يّمؾ إمم إصدار طمٙمؿ ومردي قمغم ذًمؽ اعمجتٛمع
سم٤مًمردة واًمٙمٗمر ،واًمٕمقدة إمم اجل٤مهٚمٞم٦م .صمؿ يتحقل هذا اعمقىمػ آٟمٕمزازم قمٜمد اًمبٕمض إمم ُمقىمػ قمدواين
يرى ُمٕمف اعمتٓمرف أن هدم اعمجتٛمع وُم١مؾمس٤مشمف هق ٟمقع ُمـ اًمت٘مرب إمم اهلل وضمٝم٤مد ذم ؾمبٞمٚمفٕ ،ن هذا
اعمجتٛمع ذم ٟمٔمر اعمتٓمرف

جمتٛمع ضم٤مهؾ ُمٜمحرف

(

) ٓ ،حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل .هٜم٤م يتدظمؾ اعمجتٛمع

ًمقضع طمد هلذا اًمتٓمرف وُمّم٤مدره ،سم٤مقمتب٤مره ٟمِم٤مـم ً٤م يّمؾ سمّم٤مطمبف إمم آصٓمدام سم٤مًمٕمديد ُمـ اًم٘مقاقمد
آضمتامقمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  .وم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر أؾم٤مء ه١مٓء اؾمتخدام شمٗمسػممه٤م ،ودقم٤مهؿ
هذا إمم آقمتداء قمغم طم٘مقق ًمٞمس٧م هلؿ ،وإمم هتديد أُمـ إومراد وطمري٤مهتؿ أو طم٘مقىمٝمؿ ،وُمـ هٜم٤م شم٠ميت
مج٤مقم٤مت اإلره٤مب ُمـ هذا اعمٗمٝمقم اًمْمٞمؼ ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م ،صمؿ شمٜمِم٠م اجلامقم٤مت اإلره٤مسمٞم٦م يمام ٟمراه٤م
اًمٞمقم ،واًمسب٥م اًمرئٞمز هق اًمبٕمد قمـ اًمقؾمٓمٞم٦م واعمٗمٝمقم احل٘مٞم٘مل ًمإلؾمالم ،ويمؾ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمديٜمٞم٦م
واإلٟمس٤مٟمٞم٦م.
إن اإلقمراض قمـ هذه اًمقؾمٓمٞم٦م هق اهلالك سمٕمٞمٜمفٟٕ ،مف اًمْمٞم٤مع ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ُمٕم٤م ،وهق

-

ؾمقرة احلجرات ،أي٦م.13 :

 -ؾمٞمد ىمٓم٥م:

معامل يف الطريق ،ص  ،53ط دار اًمقوم٤مء اعمٜمّمقرةُ ،مٍم 1998م.

اإلومراط واًمتٗمريط ،وىمد سح احلدي٨م اًمٜمبقي سم٠من اًمٖمٚمق ذم اًمديـ يم٤من ؾمبب٤م هلالك يمثػم ُمـ إُمؿ
اًمس٤مسم٘م٦م وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ« :إي٤ميمؿ واًمٖمٚمق وم٢مٟمام

أهٚمؽ ُمـ يم٤من ىمبٚمٙمؿ اًمٖمٚمق ذم

اًمديـش( ) ،واعمتٜمٓمٕمقن :هؿ اعمتِمددون واعمتٕمٛم٘مقن اعمب٤مًمٖمقن ذم اًمتزاُمٝمؿ سم٤مًمديـ سمام خيرضمٝمؿ قمـ احلد
اًمقؾمط) (.

يمام أن آوم٦م آٟمحراف قمـ اًمقؾمٓمٞم٦م أو اًمِمذوذ قمٜمٝم٤م ي٘مقد إمم اًمتٓمرف واجلٝمؾ وآؾمتبداد،
واًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك ،واًمتٍموم٤مت اعمردمٚم٦م دون رؤي٦م وشمِم٤مور وشم٘مدير ه٤مدئ ًمٕمقاىم٥م إُمقر ،وًمذًمؽ
شمٕم٤مين سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ شمٗمٌم اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ذم اًمديـ سملم صٗمقف اعمراه٘ملم ومٙمري ً٤م،
وذًمؽ ُمـ ظمالل شمٓمبٞمؼ مم٤مرؾم٤مت ظم٤مـمئ٦م سمحج٦م اًمتٛمسؽ سم٤مًمديـ ،وذم اًمقاىمع هؿ أسمٕمد ُم٤م يٙمقٟمقن قمـ
اًمديـ اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ ديـ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال.
يمام أن اعمبتٕمديـ قمـ وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم يسٚمٙمقن ذم طمٞم٤مهتؿ ُمس٤مًمؽ وقمرةُ ،مٜمٝمجٝمؿ اًم٘مٝمر
واإليمراه ،وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واًمتخري٥م وُمّم٤مدُم٦م اعمِم٤مقمر ،وٟمنم اًمذقمر واخلقف ،واؾمتب٤مطم٦م اًمدُم٤مء
وإقمراض وإُمقالٓ ،شمّم٤مومٝمؿ سمّمٗمتلم ؿم٤مذشملم وظمٓمػمشملم مه٤م:
 - 1اجلٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعم٘مررة ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ،وٓؾمٞمام إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م اًمتل متس
أظمريـ.
 - 2اًمتقرط سمتٙمٗمػم اعمخ٤مًمٗملم هلؿ ٕدٟمك هتٛم٦م أو ؿمبٝم٦م ،واؾمتب٤مطم٦م دُم٤مئٝمؿ ،وهذا فمٚمؿ قمٔمٞمؿ
وًمذًمؽ ٓسمد ُمـ شمققمٞم٦م إُم٦م سمٛمخ٤مـمر اًمتٓمرف واًمتِمدد ،واًمت٠ميمٞمد قمغم

·

ُمبدأ اإلؾمالم أٓ وهق

اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال وأن اإلؾمالم ي٘مبؾ أظمر ،وطمقار إدي٤من ُمستٛمر قمؼم اًمت٤مريخ ُمع مجٞمع أصح٤مب
اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم ٟم٘م٤مط آًمت٘م٤مء وشمٕمزيزه٤م وٟمبذ اًمٗمرىم٦م واًمتٕمّم٥م .وٓسمد ُمـ اًمتٜمقيف إمم
أن اعمسٚمٛملم دقم٤مة احلؼ ًمٞمسقا إره٤مسمٞملم يمام يّمٗمٝمؿ سمذًمؽ أقمداؤهؿ ،وإٟمام يدقمقن إمم اًمديـ اًمقؾمط
وامم ذيٕم٦م اإلًمف اًمسٛمح٦م اًمسٚمٛمٞم٦م واحلْم٤مري٦م واإلصالطمٞم٦م

-أ

ًمٚمٕم٘م٤مئد واعمٕم٤مُمالت واًمٕمالىم٤مت

ظمرضمف اًمٜمس٤مئل ذم السـن الؽربى  ،يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،أسمقاب اًمرُمل سمرىمؿ

 ،4063حت٘مٞمؼ :قمبداًمٗمت٤مح

اسمقهمدة ،ط ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمدون شم٤مريخ ،و ابن ماجه ذم اعمٜم٤مؾمؽ سم٤مب ىمدر طمَم اًمرُمل رىمؿ  ،3029حت٘مٞمؼ:
حمٛمد وم١ماد قمبداًمب٤مىمل ،ط قمٞمسك احلٚمبلُ ،مٍم 1984م ،شمّمقير دار اًمري٤من ،اًم٘م٤مهرة سمدون شم٤مريخ ،وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم
ادستدرك سمرىمؿ  71/1وىم٤مل :صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،ط دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت ،اعمّمقرة قمـ اًمٓمبٕم٦م اهلٜمدي٦م.
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اسمقاًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ سمـ ُمٜمٔمقر ،لسان العرب ،ط ُمٙمتب٦م اعمتٜمبل ،سمٖمداد 1987م ،سم٤مب ٟمٓمع ،ج  ،14ص

آضمتامقمٞم٦م  ،ومٝمؿ دقم٤مة رمح٦م

وهداي٦م وقمٚمؿ وٟمقر ،وذًمؽ ٓظمتالف آدم٤مهلم ذم اعمٜمٝم٩م واًمٖم٤مي٦م

وإؾمٚمقب.
وًمٞمس ُمـ اإلره٤مب أيْم٤م اعم٘م٤موُم٦م اعمنموقم٦م أو طمؼ اًمدوم٤مع واجلٝم٤مد اعمنموع سمْمقاسمط
ُم٘مررة ذم اإلؾمالم ،وم٤مإلره٤مب قمٛمؾ همػم ُمنموع ذم دواومٕمف وُمٜم٤مهجف وأؾم٤مًمٞمبف وهم٤مي٤مشمف  .وأُم٤م اعم٘م٤موُم٦م
ومٝمل طمؼ ُمنموع ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمقضمقد واًمٜمٗمس واًمقـمـ واًمٕمرض واعم٤مل وؾم٤مئر احل٘مقق اًمث٤مسمت٦م اعم٘مررة.
وًمذًمؽ ٟمجد قمٜمدُم٤م شم٘مٝم٘مرت روح اًمقؾمٓمٞم٦م اًمسٛمح٦م اعمٞمرسة ذم اعمجتٛمع اعمسٚمؿ ،فمٝمر ومٙمر
اعمحٜم٦م .وٓسمد ًمألُم٦م ُمـ اًمتٖمٚم٥م قمغم ومٙمر اعمحٜم٦م ،أو ومٙمر إزُم٦م ًمتٜمت٘مؾ إمم ومٙمر اًمٕم٤مومٞم٦م ،وُمـ ومٙمر
ُمدرؾم٦م اًمٔمقاهر إمم ومٙمر ُمدرؾم٦م اعم٘م٤مصد ،وُمـ ومٙمر اجلٜمقح إمم اًمٖمٚمق واًمتسٞم٥م ،إمم :اًمٗمٙمر اًمقؾمٓمل
اعمٕمتدل ،اعمٕمؼم قمـ وؾمٓمٞم٦م إُم٦م اعمسٚمٛم٦م ،وم٤مإلؾمالم ٓ ي٘مر اًمتٓمرف واعمٖم٤مٓة واإلره٤مب ،واًمتٕمّم٥م
سم٠مٟمقاقمف اعمريْم٦م اعمختٚمٗم٦م ؾمقاء يم٤من شمٕمّمب ً٤م ٟمٗمسٞم ً٤م أو ُمذهبٞم٤م أو قمٜمٍمي ً٤م أو ىمبٚمٞم ً٤م أو ىمقُمٞم٤م ،أو ديٜمٞم ً٤م ،أو
ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م أو اىمتّم٤مدي ً٤م ،أو صم٘م٤مومٞم ً٤م ،ويٚمتزم ُمبدأ شمٙمريؿ اإلٟمس٤من أي٤م يم٤مٟم٧م ضمٜمسٞمتف ،واعمح٤مومٔم٦م قمغم طم٘مقىمف
اًمٕمديدة ،وحي٤مومظ قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت اعمدٟمٞم٦م واحلْم٤مرة ،ومٝمق ؾمالم وأُم٤من واؾمت٘مرار وؾمٕم٤مدة ًمٚمٛمجتٛمع
اإلٟمس٤مين(.

)

وظمالص٦م اًم٘مقل إن ًمٚمٛمتٓمروملم ُمٞمزات ظم٤مص٦م ،أسمرزه٤م(

):

 - 1اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٜمٖمٚم٘م٦م واعمحدودة طمٞم٨م إهنؿ يٕمٞمِمقن ذم أضمقاء ظم٤مص٦م ُمٖمٚم٘م٦م وٓ يٜمٗمتحقن قمغم
أظمريـ ،وٟمجدهؿ يتٓمرومقن ذم أومٙم٤مرهؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ قمغم همػمهؿ.
 - 2اجلٛمقد اًمٗمٙمري واًمديٜملٟ ،مٔمر ًا ٕن اعمتٓمروملم ُمٜمٖمٚم٘مقن قمغم أومٙم٤مرهؿ وم٢من ذًمؽ يٜمت٩م اجلٛمقد قمغم
اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م وقمدم ُمراقم٤مة أطمقال اًمزُم٤من واعمٙم٤من.
 - 3ادقم٤مء اُمتالك احل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،وم٤معمتٓمرومقن يٕمت٘مدون أهنؿ ُمع احلؼ وهمػمهؿ قمغم سم٤مـمؾ ،وًمذًمؽ
يرومٕمقن ؿمٕم٤مر «ُمـ مل يٙمـ ُمٕمٜم٤م ومٝمق قمغم سم٤مـمؾش ويرون اًمٜم٤مس ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر واًمٗمسقق واًمٜمٗم٤مق.
 - 4اًمٖمرور وهق اقمت٘م٤مد اإلٟمس٤من سم٠مٟمف ُمٚمؽ ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٦م وص٤مر رومٞم٘م ً٤م ًمٚمٜمبل .
 - 5اًمٖمٚمٔم٦م واًمٗمٔم٤مفم٦م ورسقم٦م اًمٖمْم٥م وذًمؽ ٕن احل٤مٓت آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م واًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ذم اعمتٓمروملم شمٖمٚم٥م
قمغم اًمتٕم٘مؾ واًمققمل.

 اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. اًمِمٞمخ حمٛمد ُمتقزم اًمِمٕمراوي:سمبٕمض شمٍمف.
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اًمتٕمّم٥م واًمتّم ّٚم٥م ،ومٙمام أن اعمريض يْمع ظمرىم٦م يِمده٤م قمغم اًمٕمْمق اعمّم٤مب وم٢من اعمتٓمرف
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ّ
وقمرومف اًمبٕمض أٟمف« :آٟمحٞم٤مز اًمتحزيب إمم ومٙمرة أو ُمبدأ أو
يتٕمّم٥م ٕومٙم٤مره ويتٕمّم٥م ضد همػمهّ ،
واًمتٕمّم٥م ضد اًمٌمء هق
ُمٕمت٘مد أو ؿمخص إ ُّم٤م ُمع أو ضدّ  ،واًمتٕمّم٥م ًمٚمٌمء هق ُمس٤مٟمدشمف،
ّ
ُم٘م٤موُمتفش(

).

آثار التطرف الديـي
ًمٚمتٓمرف آصم٤مر ؾمٚمبٞم٦م شم١مصمر قمغم احلٞم٤مة اًمٗمردي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م ،وُمـ شمٚمؽ أصم٤مر(

):

ٟ - 1منم اًمٕمٜمػ واًمٗمقىض واإلره٤مب سملم اًمٜم٤مس يمام ومٕمؾ اخلقارج طمٞم٨م يم٤مٟمقا ي٘مٓمٕمقن اًمٓمريؼ
ويسٚمبقن اًمٜم٤مس أُمقاهلؿ وي٘متٚمقن اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل.
 - 2شمٙمٗمػم أظمريـ ،وم٤معمتٓمرف يرى أٟمف حمقر احلؼ وسم٤مًمت٤مزم وم٢من يمؾ اعمخ٤مًمٗملم ًمف سمٜمٔمره ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر.
ًمسٜمّ٦م آظمتالف اًمٗمٙمري واًمٜمٗمز واًمروطمل ًمدى
 - 3ومرض اًمرأي قمغم أظمريـ سمدون ُمراقم٤مة ُّ
اًمٜم٤مس.
 - 4اًمتالقم٥م سم٤مًمديـ طمٞم٨م ّ
يِمخص اعمتِمدّ د اعمقاضٞمع اًمنمقمٞم٦م يمام ُيٛمكم قمٚمٞمف قم٘مٚمف ،صمؿ جيٕمؾ
يٗمرس أي٤مت سمام يٛمكم قمٚمٞمف ُمزاضمف ،وجيٕمؾ اعمّمٚمح٦م
إؾم٘م٤مـم٤مت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م يمام يراه٤م وسم٤مًمت٤مزم ّ
ومٞمٖمػم إطمٙم٤مم ويٜم٘مض اًمٕمٝمقد ويٖمدر ويرسق وي٘متؾ حت٧م اًمٕمٜم٤مويـ
اًمٕمٚمٞم٤م اهلدف إؾم٤مد ًمٕمٛمٚمف ّ
اًمديٜمٞم٦م.
 - 5حتقل اعمتِمدديـ إمم أداة ًمالؾمتٕمامر ُمـ طمٞم٨م ٓ يدرون .وم٢من ؾمٞم٤مؾم٦م آؾمتٕمامر شم٘مقم قمغم ىم٤مقمدة
ومرق شمسد ،وهل ًمذًمؽ شمستخدم اعمتٓمروملم ًمٙمقهنؿ ؾمالطم ً٤م داظمٚمٞم ً٤م وظمٓمػم ًا وومتّ٤ميم ً٤م.
كقػقة مواجفة التطرف الديـي
عمقاضمٝم٦م طم٤مًم٦م اًمتٓمرف اًمتل دمت٤مح اعمجتٛمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م ٓ سمد ُمـ أُمقر
ٟمقضمزه٤م سمام يكم(

):

أ ـ ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمدقمق إمم اًمؽماطمؿ واًمتس٤مُمح واعمحب٦م واًمالقمٜمػ واًمتٕم٤ميش واإلظم٤مء.
ب ـ شمرسمٞم٦م اًمِمب٤مب قمغم آٟمٗمت٤مح ٕن هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ اًمٕمٛمر هل إيمثر ظمٓمر ًا ذم اًمتِمدد واًمتٓمرف.

 اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم :-
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 -ظمالص٦م رأيٜم٤م ذم ُمِمٙمٚم٦م اًمتٓمرف ُمٕمتٛمديـ قمغم اراء اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إرسمٕم٦م

.

ج ـ رسمط اًمٜم٤مس سم٤مًمديـ ُمـ ظمالل اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ٓ ُمـ ظمالل اعمث٘مٗملم أو اًمدقم٤مة أو إطمزاب
أو أذـم٦م اًمٙم٤مؾمٞم٧م وُم٤م أؿمبف ذًمؽ.
د ـ شمّمدي اًمٕمٚمامء عمدِّ اعمتٓمروملم يمل ٓ ي٘مع اًمٜم٤مس ضحٞم٦م آهمؽمار هبؿ.
هـ شمقضٞمح اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ويمٞمٗمٞم٦م اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وُمٕمٜمك اجلٝم٤مد
واًمِمٝم٤مدة ،وأطمٙم٤مم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ قمغم اظمتالف أومٙم٤مرهؿ وُمذاهبٝمؿ ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ
اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م اإلؾمالم وحمقره٤م اًمتقازن واًمقؾمٓمٞم٦م .وهذا ُم٤م مت ّٞمز سمف ديـ اإلؾمالم احلٜمٞمػ.
و ـ قمدم اًمتّم٤مدم ُمع اعمتِمدّ ديـ ٕن ذًمؽ يزيد شمِمددهؿ ظمّمقص ً٤م أهنؿ حيٛمٚمقن ٟمٗمسٞم٦م ُمستٕمدة ًمٙمؾ
ُمقاضمٝم٦م طمتك اعمقت.
ز ـ اًمٕمٛمؾ قمغم اًمؽمسمٞم٦م اًمٜمٗمسٞم٦م واًمروطمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وشمقومػم ومرص اًمٕمٛمؾ ًمٚمِمب٤مب ،وآٟمٗمت٤مح قمغم
أظمريـ ُمـ ظمالل احلقار واًمسٗمر إمم دول أظمرى وشمٕمزيز اًمؼماُم٩م اإلقمالُمٞم٦م اهل٤مدوم٦م.

ادحور الرابع
ممثرات يف رضورة احلوار الديـي
ُمـ هٜم٤م شم٠ميت أمهٞم٦م احلقار اًمديٜملً ،مٞمس ُمـ أضمؾ ٟمبذ اًمتٓمرف وم٘مط ،سمؾ ُمـ أضمؾ ٟمنم ىمٞمؿ
اًمسامء احل٘مٞم٘مٞم٦مُ ،مـ شمس٤مُمح وطم٥م وُمقدة وإظم٤مء وُمس٤مواة ،وأن يٙمقن إصٚمح هق إىمدر قمغم إدارة
احلقار.
شمقضمد ُمِمؽميم٤مت سملم اًمدي٤مٟم٤مت ،ظم٤مص٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕظمالق ،وُمـ ضٛمٜمٝم٤م اًمتس٤مُمح ،يمام شمقضمد
ىمْم٤مي٤م هتؿ يمؾ اجلٜمس اًمبنمي ،وُمـ ظمالهل٤م يٛمٙمـ اًمتالىمل واحلقار.
وهٜم٤م ٓسمد ُمـ اًمتٗم٤مهؿ اعمِمؽمكٕ ،ن اًمتٗم٤مهؿ سملم إدي٤من يتح٘مؼ ُمـ ظمالل احلقار عمقاضمٝم٦م
اًمٕمدو اعمِمؽمك ًمٙمؾ إدي٤من ،وهق اعمتٛمثؾ ذم آدم٤مه٤مت واعمذاه٥م همػم اًمديٜمٞم٦م ُمثؾ اًمِمٞمققمٞم٦م واإلحل٤مد
واًمٕمٚمامٟمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ وإيديقًمقضمٞم٤مت اًمراومْم٦م ًمٚمديـ واعمٕم٤مدي٦م ًمف.
وىمد ٟمجح٧م هذه آدم٤مه٤مت اعمٜمحروم٦م ذم همزو احلٞم٤مة اًمٗمٙمري٦م ًمإلٟمس٤من ،وإضٕم٤مف إؾم٤مس
اًمديٜمل وإظمالىمل ًمٚمحٞم٤مة اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ،وؾمٕم٧م إمم قمزل اًمديـ قمـ احلٞم٤مة ،يمام ؾمٕمك سمٕمض هذه
آدم٤مه٤مت إمم إًمٖم٤مء اًمديـ وإسمٓم٤مل دوره ذم شمسٞمػم احلٞم٤مة اإلٟمس٤مٟمٞم٦م يمام ومٕمٚم٧م اًمِمٞمققمٞم٦م وآدم٤مه٤مت
اعم٤مدي٦م اإلحل٤مدي٦م.
وٓ يقضمد ديـ ُمـ إدي٤من احلٞم٦م مل يتٕمرض ًمٚمٖمزو اًمٕمٚمامين اًمِمٞمققمل اإلحل٤مدي احلدي٨م.
وٟمٔمرا ٕن هذه آدم٤مه٤مت اًمراومْم٦م ًمٚمديـ صٜم٤مقم٦م همرسمٞم٦م وم٘مد أص٤مب أول ُم٤م أص٤مب دي٤مٟم٤مت اًمٖمرب
ً
إؾم٤مؾمٞم٦م وهل اعمسٞمحٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م صمؿ اٟمت٘مٚم٧م اًمٕمدوى إمم اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى وُمـ سمٞمٜمٝم٤م اإلؾمالم
ودي٤مٟم٤مت اًمنمق إىمَم(.

)

إذن هٜم٤مك ظمٓمر ُمِمؽمك وهتديد قم٤مم ُمقضمف ضد إدي٤من وُمٝمدد ًمقضمقده٤م ،وهق أُمر ضمٚمؾ
جيٕمؾ ُمـ احلقار سملم إدي٤من رضورة يمؼمى إلٟم٘م٤مذ أدي٤من اًمٕم٤ممل ُمـ اًمْمٞم٤مع واهلالك ،وإلقم٤مدة إؾم٤مس
اًمديٜمل وإظمالىمل حلٞم٤مة اًمِمٕمقب ،واًمٖمرب ذم أُمس احل٤مضم٦م إمم هذا احلقار ٕن ومٞمف إٟم٘م٤م ًذا ًمٚمٞمٝمقدي٦م
وظمالص٤م هلام ُمـ آدم٤مه٤مت اًم٘مقي٦م اعمْم٤مدة ًمٚمديـ.
واعمسٞمحٞم٦م
ً
وٕن اإلؾمالم ٓ يزال يٛمٚمؽ اًم٘مقة اًمتل متٙمٜمف ُمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واإلحل٤مد ومٗمل ىمدرشمف
ُمس٤مقمدة اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م وإٟم٘م٤مذمه٤م وذًمؽ سمت٘مديؿ اًمٕمقن اًمديٜمل ودقمؿ اًمروح اًمديٜمٞم٦م ذم اًمٖمرب

 -حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م طمسـ:
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وإي٘م٤مظ اخلؼمة اًمديٜمٞم٦م ال دائٛم٦م  ،وسمٕم٨م اًمققمل اًمديٜمل ،وإطمٞم٤مء اًمديـ ًمٞمٙمقن ىم٤مقمدة أؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة
اإلٟمس٤مٟمٞم٦م.
واًمدًمٞمؾ قمغم طم٤مضم٦م اًمٖمرب إمم هذا اًمٕمقن اًمديٜمل أن اإلٟمس٤من اًمٖمريب سمٕمد أن وم٘مد اًمٞمٝمقدي٦م
واعمسٞمحٞم٦م وأصبح ذم ومراغ ديٜمل مل متأله آدم٤مه٤مت اعمْم٤مدة ًمٚمديـ ؾمٕمك إمم دي٤مٟم٤مت اًمنمق ي٘مرأ قمٜمٝم٤م
ويتث٘مػ ومٞمٝم٤م ،ويستٛمد ُمٜمٝم٤م اًمزاد اًمديٜمل اعمٗم٘مقد إُمر اًمذي أدى إمم طمدوث فم٤مهرة اًمتحقل اًمديٜمل ذم
اًمٖمرب واشمس٤مقمٝم٤م ًمتٕمؼم شمٕمبػم ًا ص٤مدىم ً٤م قمـ أمهٞم٦م اًمديـ ذم طمٞم٤مة اإلٟمس٤من ،ويمقن اًمديـ ومٓمرة ذم اإلٟمس٤من
ٓ يٛمٙمٜمف هجره٤م أو اًمتخكم قمٜمٝم٤م .
وٓ ٟمٖم٤مزم إذا ىمٚمٜم٤م  :إن أهؿ ضمقاٟم٥م اهتامم اًمٖمرب سم٤محلقار سملم إدي٤من هق ضم٤مٟم٥م ُمٕمرذم
يسٕمك إمم ؾمد اًمٗمراغ اًمديٜمل اًمذي ظمٚمٗمتف اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،ويٛمد اإلٟمس٤من اًمٖمريب سمبديؾ روطمل قمـ
اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م أو ي١مدي إمم اؾمتٕم٤مدة اًمروح اعمٗم٘مقدة ذم ه٤مشملم اًمدي٤مٟمتلم ،وذم يمؾ إطمقال وم٤مًمديـ
هق اعمٜمتٍم ذم هذا احلقار اًمدائر سملم إدي٤من(.

)

ممثرات التػاهم بني األديان
إن اًمتٗم٤مهؿ سملم إدي٤من قمـ ـمريؼ احلقار ًمف هدف آظمر ُمٝمؿ وهق حت٘مٞمؼ إهداف اعمِمؽميم٦م
ًمألدي٤من ،ىمد ختتٚمػ إدي٤من طمقل حتديد ُمٕمٜمك اًمسٕم٤مدة وـمبٞمٕمتٝم٤م وؾمبؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م ٓرشمب٤مط هذا يمٚمف
سم٤معمْمٛمقن اًمٕم٘مدي ًمٙمؾ ديـ وسم٤مٕؾمٚمقب اًمديٜمل اًمذي اظمتٓمف يمؾ ديـ ٕشمب٤مقمف ًمتح٘مٞمؼ هذا اعمْمٛمقن
ُمٜمٝمج٤م شمنميٕم ًٞم٤م سمٞمٜمام اًمتزُم٧م سمٕمض إدي٤من إظمرى سمٛمٜمٝم٩م
اًمٕم٘مدي طمٞم٨م اختذت سمٕمض إدي٤من
ً
أظمالىمل سمٕمٞمد قمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ،واقمتٛمدت سمٕمض إدي٤من إظمرى قمغم إؾمٚمقب أو ُمٜمٝم٩م
اًمزهدي اًمتّمقذم .
أيْم٤م ذم ٟمٔمرهت٤م إمم جم٤مل اًمسٕم٤مدة اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ومبٕمض إدي٤من شم٘متٍم قمغم
وختتٚمػ إدي٤من ً
ُمٓمٚم٥م اًمسٕم٤مدة اًمدٟمٞمقية  ،وٓ شمٕمٓمل اهتامُم ً٤م ًمٚمسٕم٤مدة إظمروي٦م ،وسمٕمْمٝم٤م ي٘مقل سم٤مًمسٕم٤مدة إظمروي٦م
دون اًمدٟمٞمقي٦م ،وسمٕمْمٝم٤م جيٛمع سملم ؾمٕم٤مدة اًمديـ واًمدٟمٞم٤م.
اإلٟمس٤من ُمٝمام اظمتٚمٗم٧م دي٤مٟمتف يقاضمف واىم ًٕم٤م واطمدً ا ،وفمرو ًوم٤م ُمٕمٞمِمٞم٦م واطمدة ،وُمِمٙمالت
طمٞمقي٦م واطمدة .وهٜم٤م شمؼمز أمهٞم٦م احلقار سملم إدي٤من وسمخ٤مص٦م سمٕمد أن شمقطمدت ُمِمٙمالت اإلٟمس٤من
وشمِم٤مهب٧م ذم يمؾ ُمٙم٤من ،وأصبح ًمألدي٤من ُمقاىمٗمٝم٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م وٓ
شمٕمٞمش ذم قمزًم٦م قمـ ُمِمٙمالت إٟمس٤مهن٤م وىمْم٤مي٤مه اًمٕمٍمي٦م ،وم٤مإلٟمس٤مٟمٞم٦م أن شمِمؽمك ذم اعمِمٙمالت اًمبٞمئٞم٦م
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وآضمتامقمٞم٦م ُمثؾ اجلٝمؾ واًمٗم٘مر واعمرض(.

)

وذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمٗمٙمري٦م حت٤مول ضم٤مهدة أن متد اعم١مُمـ هب٤م سمتحٚمٞمالت
ٕؾمب٤مب وىمقع هذه اعمِمٙمالت وسمرؤى طمقل أؾمٚمقب ُمٕم٤مجلتٝم٤م ،وٓ ؿمؽ ذم أن إدي٤من شمستٓمٞمع أن
شمٕملم اعم١مُمٜملم هب٤م وشمستٖمؾ ُمٕمرومتٝم٤م اعمختٚمٗم٦م وظمؼماهت٤م اعمتٜمققم٦م ذم شم٘مديؿ احلٚمقل ًمٚم٘مْم٤مي٤م اعمِمؽميم٦م
ًمتح٘مٞمؼ اًمٜمج٤مح واًمٗمالح واًمسٕم٤مدة ًمإلٟمس٤مٟمٞم٦م مجٕم٤مء(.

)

وسم٤مإلض٤موم٦م إمم هذا اًمتٕم٤مون اعمثٛمر سملم إدي٤من ُمـ ظمالل احلقار اًمٗمٕم٤مل سمٞمٜمٝم٤م عمّمٚمح٦م
أيْم٤م أن يسٝمؿ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمتٓمرف اًمديٜمل وهل ُمِمٙمٚم٦م قم٤مُم٦م
اعمجتٛمٕم٤مت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م يٛمٙمـ ًمٚمحقار ً
شمقاضمف يمؾ إدي٤من احلٞم٦م  .وم٘مد اٟمتنمت فم٤مهرة اًمتٓمرف اًمديٜمل وُم٤م يّم٤مطمبٝم٤م ُمـ شمِمدد وشمزُم٧م
وإره٤مب وقمٜمػ ذم يمؾ اعمجتٛمٕم٤مت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م شم٘مري ًب٤م .
وهل ُمِمٙمٚم٦م هل٤م سمٕمدان  :سمٕمد داظمكم يٜمت٩م قمٜمف شمقزع أهؾ اًمديـ اًمقاطمد إمم ومئتلم قمغم إىمؾ،
ومئ٦م ُمتٛمسٙم٦م سم٤مًمديـ ذم ٟمٔم٤مُمف إؾم٤مس إصؾ ،وومئ٦م ُمتٓمروم٦م ظم٤مرضم٦م قمغم هذا اًمٜمٔم٤مم وُمٜمحروم٦م قمٜمف
سمتٗمسػماهت٤م اعمتِمددة ًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ واًمذي يٜمٕمٙمس قمغم قمالىم٤مهت٤م وُمٕم٤مُمالهت٤م ُمع اًمٗمئ٦م إومم(.

)

أُم٤م اًمبٕمد اخل٤مرضمل ومٝمق يتٛمثؾ ذم اشمس٤مع دائرة اًمتٓمرف اًمديٜمل ًمتّمبح ذات شم٠مصمػم قمغم
قمالىم٤مت إدي٤من سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض ،وذم اًمبٞمئ٦م اعمتٕمددة ذات إدي٤من إظمرى داظمؾ اعمجتٛمع اًمقاطمد.
وذم اعمج٤مل آضمتامقمل يٛمٙمـ ًمٚمحقار سملم إدي٤من أن يس٤مقمد ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اعمٗم٤مؾمد
آضمتامقمٞم٦م ،وحيد ُمـ اٟمتِم٤مر اًمرذيٚم٦م وإُمراض آضمتامقمٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمٜمٝم٤م وذًمؽ ُمـ ظمالل ٟمنم اًم٘مٞمؿ
اًمديٜمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م اًمتل شمٜم٤مدي هب٤م مجٞمع إدي٤من وشمب٤مدل اخلؼمات اًمديٜمٞم٦م ذم جم٤مل ُم٘م٤موُم٦م اًمٗمس٤مد ذم
أؿمٙم٤مًمف اعمختٚمٗم٦م ،وشمققمٞم٦م اعم١مُمٜملم هبذه إدي٤من ذم اعمج٤مٓت اًمّمحٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م
وآىمتّم٤مدي٦م ًمبٜم٤مء جمتٛمع إٟمس٤مين قمغم أؾم٤مس ُمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م واحلٙمٛم٦م اًمديٜمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م ،وإقمٓم٤مء اعمثؾ،
وظمٚمؼ اًم٘مدوة اًمّم٤محل٦م إُمر اًمذي ي١مدي إمم إصالح اعمجتٛمٕم٤مت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م وحت٘مٞمؼ جمتٛمع اًمٗمْمٞمٚم٦م
واًمٕمداًم٦م واعمس٤مواة.

 -حمٛمقد محدي زىمزوق

" ،اًم٘مرن اجلديد وظمٞم٤مر احلقار احلْم٤مري "ُ ،م٘م٤مل ُمٜمِمقر ذم ضمريدة االهرام اًم٘م٤مهري٦م ،
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ًم٘مد اشمْمح ومٞمام ؾمبؼ أن اًمتٗم٤مهؿ سملم إدي٤من يسٝمؿ ذم قمالج اًم٘مْم٤مي٤م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمتل شمقاضمف
وٟمٔمرا ٓظمتالف اخلؼمات اًمديٜمٞم٦م واظمتالف احلٚمقل اًمتل شم٘مدُمٝم٤م إدي٤من
اًمبنمي٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من .
ً
ًمٚمٛم١مُمٜملم هب٤م وم٢من شمٕم٤مون إدي٤من يس٤مقمد قمغم اًمقصقل إمم طمٚمقل ُمتٜمققم٦م وومٕم٤مًم٦م عمِمٙمالت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م
وصحٞمح٤م ًمٕمالج ُمِمٙمالت اًمِمٕمقب
وسمخ٤مص٦م إذا شمؿ شمقفمٞمػ شم٠مصمػم إدي٤من ذم اًمِمٕمقب شمقفمٞم ًٗم٤م ضمٞمدً ا
ً
وسمٜم٤مء ُمست٘مبؾ أومْمؾ ًمإلٟمس٤مٟمٞم٦م(.

)

وسم٤مإلض٤موم٦م إمم وم٤مئدة احلقار سملم إدي٤من ذم اًمتٗم٤مهؿ سملم إدي٤من قمغم اعمستقي٤مت اًمس٤مسم٘م٦م
اعمذيمقرة وم٢من احلقار اًمداظمكم سملم ُمذاه٥م وومرق اًمديـ اًمقاطمد ي١مدي إمم حت٘مٞمؼ اًمت٘م٤مرب سملم هذه اًمٗمرق
واعمذاه٥م اًمداظمٚمٞم٦م) (.

احلوار داخل كل دين
يٕمدّ احلقار اًمداظمكم قمغم اًم٘مدر ٟمٗمسف ُمـ إمهٞم٦م اًمتل ًمٚمحقار اخل٤مرضمل سملم إدي٤من ،ومٝمٜم٤مك
ُمـدارس خمتٚمٗم٦م داظمؾ يمؾ ديـٓ ،سمد ُمـ طمقار ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ أوٓ ،صمؿ آشمٗم٤مق قمغم اعمِمؽميم٤مت ،وٓ يٛمٜمع
ُمـ احلقار اًمديٜمل ُمع إدي٤من اعمختٚمٗم٦م ،ؾمقاء ظمالل احلقار اًمداظمكم ،أو سمٕمده ،واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف سمدون
اًمتٗم٤مهؿ سملم أهؾ اًمديـ اًمقاطمد ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ اًمتٗم٤مهؿ سملم أهؾ إدي٤من ،وم٢من اًمٜمت٤مئ٩م اإلجي٤مسمٞم٦م أو
اًمسٚمبٞم٦م اًمتل شمٜمت٩م قمـ احلقار اًمداظمكم شم١مصمر إجي٤م ًسم٤م وؾمٚم ًب٤م ذم احلقار اخل٤مرضمل سملم إدي٤من ،واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف
ذم سمٕمض إطمٞم٤من يٙمتس٥م احلقار اًمداظمكم ؿمٙمؾ احلقار اخل٤مرضمل ،وذًمؽ ٕن ُمٕمٔمؿ دول اًمٕم٤ممل شمتٕمدد
ومٞمٝم٤م إدي٤من واعمذاه٥م إُمر اًمذي جيٕمؾ ُمـ احلقار ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م داظمٚم ًٞم٤م قم٤مُم ً
ال ُمس٤مقمدً ا ذم طمؾ ُمِمٙمالت
إدي٤من وحتسلم قمالىم٤مهت٤م سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض .وٟمرضب قمغم ذًمؽ سمٕمض إُمثٚم٦م اعمٗمٞمدة .
ومٗمل اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمثال شمقضمد ىمْمٞم٦م يِمؽمك ومٞمٝم٤م اجلٛمٞمع ،وهل ىمْمٞم٦م ومٚمسٓملم ،واًم٘مدس
اًمنميػ ،وهل ىمْمٞم٦م شمّمٚمح ًمبداي٦م طمقار ديٜمل إؾمالُمل داظمكم ،وذم اًمٕم٤ممل اعمسٞمحل ،ايمتسب٧م اعمذاه٥م
اعمسٞمحٞم٦م اًمٙمؼمى صٗم٦م اًمدي٤مٟم٤مت اعمست٘مٚم٦م سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض،

وم٤مًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ديـ أو ُمذه٥م ديٜمل

ُمست٘مؾ مت٤م ًُم٤م قمـ اًمؼموشمست٤مٟمتٞم٦م وإرصمقذيمسٞم٦م ،وٓ يٙم٤مد خيٚمق جمتٛمع ُمسٞمحل ُمـ وضمقد هذه إدي٤من
اعمسٞمحٞم٦م اعمست٘مٚم٦م واحلقار سمٞمٜمٝم٤م.

 قمكم أسمقاخلػم: -صقذم أسمقـم٤مًم٥م

األكثرية واالمجاع يف تاريخ األمة  ،ص ُ ،261مريمز احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م  ،سمػموت2013 ،م.
" ،احلقار سملم إدي٤من " ُم٘م٤مل ذم يمت٤مب :اإلسالم ومستؼبل احلوار احلضاري  ،ص  ،98ط دار

اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  ،اًم٘م٤مهرة 1996 ،م ،واٟمٔمر :قمدٟم٤من رض٤م اًمٜمحقي " ،ىم٤مقمدة آظمقة ذم احلقار اإلؾمالُمل " جمٚم٦م رسالة
التؼريب ،ص  ،208اًمٕمدد  ،23ـمٝمران 1999م ،وأيْم٤م حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م طمسـ ،اعمّمدر اًمس٤مسمؼ سمتٍمف .

قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمف يبدو ويم٠مٟمف طمقار داظمكم سملم ُمذاه٥م ديـ واطمد وم٢مٟمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف
طمقار سملم دي٤مٟم٤مت ُمسٞمحٞم٦م ُمست٘مٚم٦م ،واعمثؾ ٟمٗمسف يرضب قمغم اًمقضع اًمديٜمل ذم اعمجتٛمٕم٤مت اهلٜمدي٦م
واًمّمٞمٜمٞم٦م واًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م طمٞم٨م شمٜمتنم ذم هذه اعمجتٛمٕم٤مت دي٤مٟم٤مت ُمست٘مٚم٦م ُمثؾ اهلٜمدوؾمٞم٦م واًمبقذي٦م
واًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م واًمت٤موي٦م وهل مجٞم ًٕم٤م دي٤مٟم٤مت ذات قمالىم٤مت ىمرسمك وهل٤م صالت شم٤مرخيٞم٦م وديٜمٞم٦م ىمقي٦م.
ويْم٤مف إمم هذه اًمدي٤مٟم٤مت إصٚمٞم٦م دي٤مٟم٤مت واومدة ُمـ ظم٤مرج اًمنمق إىمَم ُمثؾ اعمسٞمحٞم٦م سمٛمذاهبٝم٤م
اعمتٕمددة وُمثؾ اإلؾمالم ،واحل٘مٞم٘م٦م أن جمتٛمٕم٤مت اًمنمق إىمَم شمِمبف جمٛم ًٕم٤م ًمألدي٤من واعمذاه٥م ،واحلقار
اًمداظمكم سملم أهؾ يمؾ ديـ ُمٜمٝم٤م أو سمٞمٜمٝم٤م مجٞم ًٕم٤م يٕمٓمل ًمٚمحقار ٟمِم٤مـم ً٤م وىمقة شم٠مصمػم داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م ُم ًٕم٤م،
وم٤محلقار اًمدائر ذم هذه اعمجتٛمٕم٤مت هق طمقار داظمكم وظم٤مرضمل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف ،وىمد متٙمٜم٧م هذه إدي٤من
ُمـ اًمتٕم٤ميش سمٕمْمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م إظمرى وظمٚمؼ ٟمقع ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م اعمِمؽميم٦م.
احلوار الديـي ودعم قاعدة االتػاق والتعددية الديـقة
خيتٚمػ احلقار اًمديٜمل سمٓمبٞمٕمتف قمـ اجلدل ذم أن احلقار اًمديٜمل حيتقي ضٛمٜمً٤م قمغم قمٜم٤مس
اًمتٗم٤مهؿ سملم إدي٤من سمٞمٜمام اجلدل يِمػم ضٛمٜمً٤م إمم قمٜم٤مس آظمتالف واًمتب٤مقمد سملم إدي٤من واعمذاه٥م .
إبراهقم عؾقه السالم ممثر مشرتك لؾحوار
ٟمبل اهلل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم ،يِمؽمك ومٞمف أصح٤مب اًمدي٤مٟم٤مت اًمساموي٦م اًمثالصم٦م ،ويٛمٙمـ أن
يٙمقن حمقر ه٤مم ذم احلقار اًمديٜمل اإلجي٤ميب ،وًم٘مد قمؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ هذه اًمٓمبٞمٕم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ذم احلقار
سملم إدي٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ

ﭼ) (،

وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م شمدقمق إمم احلقار اًمديٜمل سملم اعمسٚمٛملم وأهؾ اًمٙمت٤مب وشمِمػم إمم قمٜم٤مس آشمٗم٤مق سملم
اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م واإلؾمالم اًمتل شمٙمقن أؾم٤مؾم ً٤م ًمٚمحقار سمٞمٜمٝمؿ ،وشمستبٕمد ضٛمٜمً٤م قمٜم٤مس آظمتالف
اًمتل أدى إًمٞمٝم٤م اًمتٓمقر اًمت٤مرخيل ًمٙمؾ ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م ،سمؾ إن اإلؾمالم يتج٤موز شم٤مريخ آظمتالف
سملم اًمدي٤مٟم٤مت اًمثالث ويٓم٤مًم٥م سم٤مًمٕمقدة إمم ؿمٙمؾ سمسٞمط وومٓمري ًمٚمتقطمٞمد يٛمثٚمف ديـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف
اًمسالم اًمذي هق ديـ اًمٗمٓمرة ،واظمتٞم٤مر إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم اظمتٞم٤مر ُم٘مّمقد ومٝمق ٟمبل ُمرؾمؾ شمٕمؽمف سمف
اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م واإلؾمالم وشمٕمده أ ًسم٤م ًمٙمؾ إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم :

ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

أؾم٤مؾم٤م هل٤م وىمد صدق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م وصػ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم
ﮜﭼ ) (،وشمرى ديٜمف
ً

 -ؾمقرة

آل قمٛمران ،أي٦م.64 :

 -ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت ،أي٦م:
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ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ( ) وم٤مٔي٦م شم١ميمد قمغم أؾمب٘مٞم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف
اًمسالم اًمت٤مرخيٞم٦م وفمٝمقر ديٜمف ىمبؾ فمٝمقر اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م ،وأن ديٜمف يم٤من اإلؾمالم ومٝمق رُمز اًمٓم٤مقم٦م
وآؾمتسالم ًمإلرادة اإلهلٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ،وهق ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف رُمز ًمديـ اًمٗمٓمرة اًمسٚمٞمٛم٦م ىمبؾ أن شمٚمحؼ
اًمتٕم٘مٞمدات اًمديٜمٞم٦م واًمالهقشمٞم٦م سمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد.
واظمتٞم٤مر ديـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم هق ذم طمد ذاشمف سمح٨م قمـ صٞمٖم٦م ًمٚمديـ وًمٚمتقطمٞمد ي٘مبٚمٝم٤م
اجلٛمٞمع وشمستٜمد إمم ظمٚمٗمٞم٦م ديٜمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم فمٝمقر اًمدي٤مٟم٤مت اعمٕمرووم٦م وم٤محلقار اًمديٜمل هبذا
اًمِمٙمؾ ي٘مقم قمغم قمقاُمؾ آشمٗم٤مق واًمتقاومؼ سملم إدي٤من وٓ ي٘مقم قمغم قمقاُمؾ اًمٗمرىم٦م واًمتب٤مقمد ،وٓ
يستخدم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هٜم٤م أؾمٚمقب اجلدل اًمدوم٤مقمل ذم دقمقة أهؾ اًمٙمت٤مب إٟمام يستخدم أؾمٚمقب احلقار
اًمديٜمل اًم٘م٤مئؿ قمغم ىم٤مقمدة آشمٗم٤مق ٓ آظمتالف .
يتبٜمك احلقار سملم إدي٤من آقمؽماف اًمْمٛمٜمل سمتٕمدد إدي٤من واعمذاه٥م وًمذًمؽ ومٝمق يٕمؽمف
ضٛمٜمً٤م سمحري٦م آقمت٘م٤مد ،وم٤محلقار يٕمٜمل آقمؽماف اعمتب٤مدل سملم إدي٤من سمبٕمْمٝم٤م أظمر قمغم أهن٤م يمٞم٤مٟم٤مت أو
ٟمٔمؿ ديٜمٞم٦م ُمست٘مٚم٦م شمرسمٓمٝم٤م قمالىم٤مت شم٘مقى وشمْمٕمػ طمس٥م درضم٦م اًم٘مراسم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ،وإجي٤ميب ات
أو ؾمٚمبلات قمالىمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى.
خامتة البحث
ُمـ ظمالل قمرضٜم٤م اًمس٤مسمؼ شمبلم ًمٜم٤م طمتٛمٞم٦م وضمقد احلقار اًمديٜمل ،قمغم أرضٞم٦م ُمِمؽميم٦م داظمؾ
يمؾ ديـ ،صمؿ سملم إدي٤من مجٞمٕم٤م ،وذًمؽ ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ يمبح مج٤مح اإلره٤مب اًمٕمِمقائل أوٓ ،وُمـ أضمؾ
ؾمٕم٤مدة اًمبنمي٦م صم٤مٟمٞم٤م ،صحٞمح أهن٤م ُمِمٙمٚم٦م صٕمب٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م أيْم٤م ًمٞمس٧م ُمستحٞمٚم٦م ،طمٞم٨م يسٕمك احلقار
سملم إدي٤من إمم حت٘مٞمؼ اًمٗمٝمؿ واًمتٗم٤مهؿ سملم إدي٤من ،ويرى هذا وم٤مر ًىم٤م ضمقهر ًي٤م سملم احلقار اًمديٜمل واجلدل
اًمديٜمل .
وم٤مٕول هيدف إمم ومٝمؿ إدي٤من واعمذاه٥م سم٤مؾمتخدام احلقار وؾمٞمٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م وشمٕمٚمٞمٛمٞم٦م وًمٓمرح
اًمتس٤مؤٓت اهل٤مدوم٦م إمم حت٘مٞمؼ اًمٗمٝمؿ وإدراك اعمٕمٜمك.
وسم٤مإلض٤موم٦م إمم هدف اًمٗمٝمؿ هيدف احلقار إمم حت٘مٞمؼ اًمتٗم٤مهؿ سملم إدي٤من عمٕمروم٦م ٟم٘م٤مط آًمت٘م٤مء
ُمـ أضمؾ دقمٛمٝم٤م وشم٘مقيتٝم٤م ،واًمتٕمرف قمغم ٟم٘م٤مط آظمتالف ُمـ أضمؾ ومٝمٛمٝم٤م واًمت٘مري٥م سمٞمٜمٝم٤م ُمع قمدم
اخت٤مذ اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م هدوم ً٤م ًمٚمحقار وذًمؽ ٕن ٟم٘م٤مط آظمتالف متثؾ ظمّمقصٞم٦م إدي٤من وهقيتٝم٤م،
وشمٔمٝمر ؿمخّمٞمتٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م إدي٤من إظمرى.

 -ؾمقرة

آل قمٛمران ،أي٦م.67 :

وًمذًمؽ وم٤محلقار اًمبٜم٤مء حي٤مومظ قمغم اؾمت٘مالًمٞم٦م إدي٤من ،ويبٜمل اًمٕمالىم٦م سملم إدي٤من قمغم أؾم٤مس
ُمـ ىمبقل اًمتٕمددي٦م اًمديٜمٞم٦م وطمري٦م اًمتديـ ًمتٙمقن ُمب٤مدئ ُمٝمٛم٦م صم٤مسمت٦م ًمٚمحقار سملم إدي٤من.
وهيدف احلقار اًمديٜمل إمم حت٘مٞمؼ اًمٗمٝمؿ واًمتٗم٤مهؿ وشمب٤مدل اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م ٓ ومرضٝم٤م سم٘مقة
اجلدل وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م اًمتل جي٥م أن يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مور وسمخ٤مص٦م ذم جم٤مل
أُمرا
إدي٤من وُمقضققم٤مت احلقار اًمديٜمل ومٝمق جيٚمس ذم جمٚمس اعمتٕمٚمؿ أُم٤مم ص٤مطم٥م اًمديـ طملم ينمح ً
خيتص سمديٜمف.
وهق ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف ىم٤مدر قمغم شمب٤مدل اًمٗمٙمر واًمرأي ُمٕمف إُم٤م سم٢مقمٓم٤مء وضمٝم٦م ٟمٔمر ديٜمف ذم
اعمقضقع اعمٓمروح أو طملم يبدي رأ ًي٤م ذم اًمديـ أظمر ُمبٜم ًٞم٤م قمغم أؾم٤مس ُمـ ُمٕمروم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمديـ أظمر
شمسٛمح ًمف سمٓمرح اًمتس٤مؤٓت وإصم٤مرة اعمس٤مئؾ اًمتل شمس٤مقمد قمغم اًمٗمٝمؿ وشمٙمِمػ اًمٖمٛمقض وشمبٕمد إظمٓم٤مء
واًمِمبٝم٤مت(.

)

واعمح٤مور يتجٜم٥م اجلدل وًمٙمـ ُمـ طم٘مف أن يٕمرض اقمت٘م٤مده ويّمٗمف ويٞمرس قمٛمٚمٞم٦م ومٝمٛمف،
ويٕمٓمل إدًم٦م واًمؼماهلم اًمديٜمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م حم٤موم ًٔم٤م قمغم اؾمت٘مالًمٞم٦م ديٜمف وحم٤موًٓ ومٝمؿ رؤى إدي٤من
إظمرى ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم شمٕمٛمٞمؼ رؤيتف اًمديٜمٞم٦م اخل٤مص٦م.
هبذا اًمِمٙمؾ يتٓمٚم٥م احلقار اًمديٜمل ً
ُمٜم٤مظم٤م ديٜم ًٞم٤م ُمتس٤محمً٤م وىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م شمسٛمح سمحري٦م اًمتٕمبػم
اًمديٜمل وشمب٤مدل أراء اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمج٤مل اًمديٜمل .
ويّمبح احلقار اًمديٜمل قمٛمٚمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ومٙمري٦م ،حت٘مؼ اعمقضققمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم جم٤مل ومٙمري
طمس٤مس وهق جم٤مل اًمٗمٙمر اًمديٜمل ،وهق ُم٤م حتت٤مج إًمٞمف اًمبنمي٦م ،حتت٤مج إًمٞمف سمٙمؾ ؿمدة ،طمٞم٨م شمٕمٞمش
اًمبنمي٦م ذم ومتٜم٦م قمٛمٞم٤مء حتت٤مج إمم اًمرؤي٦م واًمبّمػمة واًمسٚمقك احلسـ.....

 -حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م طمسـ
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