


�لعد� ��لّتسامح في �لقر��



�لد عدنا� ��قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم �لمستعا� ها��� يحيى. 
�لقر� �لماضي كتب عد1ً� كبيرً� من �لمؤلفا) في مو�ضيغ  �لثمانيا) من  �منذ 
مختلفة، ?يمانية �علمية �سياسية، ?ال جانب <لك يوجد للكاتب مؤلفا) في غاية 
�لصال)  �تفضح  �1عا�Fتهم،  �تفند  �لتطو�،  نظرية   Hتبا� Jيف  تكشف  �ألهمية 

�لخفية، بين �لد���ينية ��أليديولوجيا) �لّدموية.
�هدS �لمؤلف �لرئيسي من ���F �عماله هو ?يصاP نو� �لقر�O �لكريم ?لى 
شتى بقاH �لعالم، �1فع �لناT بذلك ?لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا ?يمانية �ساسية 
مثل �جو1 �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك كشف �ألسس �لمتها�نة 

لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �?لى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا ?لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى 
باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�F. �بإ<� �هللا تعالى سوS تكو� كليا) ها��� يحيى خالP �لقر� �لو�حد 
 b1لسعا�� Pلجما�� Pلعد�� cلعالم ?لى مر�تب �لسكينة ��لسال� ��لصد� Fنحا�باإلنسا� في شتى  eلعشرين، �سيلة للبلو��

�لتي جاF �لتعريف بها في �لقر�O �لكريم.

حوP �لكاتبحوP �لكاتب

تتبا�1 ?لى �أل<ها� �لمعانى نفسها، �هذg �لمعاني عموما مقبولة لدf �غلب   Pكلمة �لعد Pعندما تقا
�للغة  في  �لبشر  بين   b1لموجو�  cلفو��� من  فبالرغم   ،Fستثنا� بد��  �لجميع  تشمل  �لخاصية   gهذ�  .Tلنا�

 .Pلعد� gلعيش في عالم يملؤ�� bلقو� cيعلو فو jفهم يهدفو� ?لى جعل �لحق هو �لذ cلدين ��لعر��
على �إلنسا� �� يقّد� مباl1 �لعدF�J? P �لعو�مل �لتي تبعدg عنه، �عليه �� يقد� هذg �لمباl1 حتى �?� 
 cتنتشر �ألخال ��يجب  mجل تحقيق عد�لة حقيقية على �جه �أل��تصا1مت مع مصالحه �لشخصية. �من 

�لتي تدفع �إلنسا� ?لى ترo منافعه �لخاصة في سبيل هذ� �لمبد?. 
 gهذ  �� <لك  �لكريم.   �Oلقر� بها  ��مرنا  تعالى  �هللا  ?يّاها  علمنا  �لتي   cألخال� �ألخالc هي   gهذ     
 cخال�فقط ?لى جانب �لحّق ��لخير،  Sلمختلفة، ?نها تدعو ?لى �لوقو� cعتبا� للفو��� jّ� ال تقيم cألخال�
�لعدP حتى �?�  �� نسلك طريق  تعالى  يأمرنا �هللا   Fلنسا�  bمقابل. �في سو� jّ� �نتظا�  بالعدP بد��  تأمر 

كا� <لك ضّد �نفسنا: 
�ِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَد�F ِهللاّ َ�َلْو َعَلى َ�نُفِسُكْم َ�ِ� �ْلَو�ِلَدْيِن َ��َألْقَرِبيَن ِ?ْ�  ﴿ َيا َ�يَُّها �لَِّذيَن Oَمُنوْ� ُكوُنوْ� َقوَّ
َيُكْن َغِنيָדا َ�ْ� َفَقيًر� َفاهللاُّ َ�ْ�َلى ِبِهَما َفَال َتتَِّبُعوْ� �ْلَهَوf َ�� َتْعِدُلوْ� َ�ِ?ْ� َتْلُو�ْ� َ�ْ� ُتْعِرُضوْ� َفِإ�َّ �هللاَّ َكاَ� 

      [ ١٣٥ - Fلنسا� ] ﴾ ِبَما َتْعَمُلوَ� َخِبيًر�
 �مثلما جاF في �آلية �لكريمة، فالعد�لة �لحقيقية هي �لتي تشمل جميع �لنا ��1 T�j �عتبا��) 

�� فو��c، عد�لة تنشد �ضا �هللا تعالى �تخشى غضبه. 
��لغاية من �لكتا� �لذj بين �يديكم هو �لتعريف بالعد�لة �لحّق �لموجوb1 في �لقر�O �لكريم.     



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لّدفا3 عن �لفلسفا/ �لما*ية ��آل��, �إللحا*ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر�. 
�<=� حد; ��� نافح منافح عن تلك �لنظريا/ بعد مطالعة هذ5 �لمؤلفا/ فلن 
يكو� =لك سو� عن عناٍ* عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم *حضه �<بطاله. �ال شك 
�� هذ5 �لخصائص نابعة من قوK حكمة �لقر�� �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى 
من ���, عمله هذ� <لى نيل �لمديح ��لثنا, <نما هدفه �غايته هد�ية �لناQ ��لسير بهم 

   .U*ّبح �� مكسب ما� Uّ� في طريق �إليما�، كما �ّ� ليس هّمه تحصيل
�على ضو, هذ5 �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذ5 �لكتب �يحثو� 
�لناQ على قر�,تها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
�على هذ� �ألساQ، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية �نها  تشو[ 
�أل=ها� �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكوc ��لترّ** �ال تملك  تأثيًر�  
قوّيا �حاسًما في طر* �لشبها/ من �لقلوf،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 
�لو�ضح �� هذ5 �لمؤلفا/ لم تكن لتترc كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا� 
 .Qلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� gأل*بية للكاتب �كثر من تركيزها على �لهد� Kلقو�
�من لديه �*نى شك في =لك فيمكنه �� يتحّقق من �� �لغاية �لقصو� هي *حض 

�إللحا* �نشر �خالk �لقر�� من خال� تأثير هذ� �لجهد �<خالصه �نجاحه.     
يتعين <*��c حقيقة مهمة، �هي �� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوl في �نحا, 
�أل�m �ما يتعرm له �لمسلمو� من �=� َسببه تحّكم �لفكر �إللحا*U في شؤ�� 
بالفكر  �لهزيمة   kلحا> هو  كّله  هذ�  من   nلخال� يضمن   Uلذ� ��لطريق  �لعالم. 
 Qلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقر�نية   kألخال� <جال,   � �إليما�  حقائق  �بيا�   U*إللحا�

قا*�ين على �لتمسك بها. �بالنظر <لى حالة �لعالم �ما ُير�* له من مزيد 
جّر5 <لى �لفسا* ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��U �لُمسا�عة 

ُيقضى  فقد  �<ال   ،Uبما هو ضر��  lلقيا� <لى  �لمستطا3  قد� 
�ألمر �الَ/ حين مناn.  �خال� �لقر� �لو�حد ��لعشرين، 
�بإ=� �هللا تعالى سوg تكوُ� كلّيا/ ها��� يحيى -من خال� 
نهوضها بهذ5 �لمهّمة-  �لوسيلة للوصو� بالّناQ <لى مر�تب 

 K*لعد� ��لجما�  ��لسعا�� kلصد�� lلسكينة ��لسال�
�لتي ��ضحها لنا �لقر�� �لكريم. 



�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

حو� �ملؤلف
يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها���" � "يحيى" في =كر� موقرK للنبيين �للذين 
جا*ال ضد �لكفر ��إللحا*، بينما يظهر �لخاتم �لنبوU على �لغالg �مًز� ال�تباv �لمعاني �لتي 
تحتويها هذ5 �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوU <لى �ّ� �لقر�� �لكريم 
هو �خر �لكتب �لسما�ية، ��ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ 
�لكاتب لنفسه �لقر�� �لكريم ��لسنة �لّنبوية *ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفا/ �خذ �لعهد 
على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوl عليها �لنظم �إللحا*ية �<بطا� كل �لمز�عم �لتي 
تقوl عليها �لحركا/ �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذU َمهر به كتبه بمثابة <عالٍ� عن 

�هد�فه هذ5.    
 ،Qئيسي هو تبليع نو� �لقر�� ��سالته لجميع �لنا� gتد�� جميع كتب �لمؤلف حو� هد
�لنظم �إللحا*ية  �حثهم على �إليما� بوجو* �هللا ��حد�نيته ��ليوl �آلخر، �عرm تهافت 

�فضحها على �لمإل.  
تحضى كتب ها��� يحيى بقبو� ��هتماl كبيرين في شتى �نحا, �لعالم؛ من �لهند <لى 
�مريكا، �من <نكلتر� <لى �ند�نيسيا، �من بولونيا <لى �لبوسنة، �من <سبانيا <لى �لبر�zيل، �من 

ماليزيا <لى <يطاليا، �من فرنسا <لى بلغا�يا ���سيا.     
ترجمت ُكتب �لمؤّلف <لى �لعديد من �لّلغا/ �ألجنبية، �من بين تلك �للغا/: �إلنكليزية 
��لفرنسية ��أللمانية ��إليطالية ��إلسبانية ��لبرتغالية ��أل��*ية ��لعربية ��أللبانية ��لر�سية 
��لصينية  ��لبلغا�ية  ��لصربية  ��لبنغالية  ��لماال�ية  ��الند�نيسية  ��إل�يغو�ية  ��لبوسنية 
��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرK في <فريقيا)، �لغة �لّديولهي 
(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغا/. � هناc <قبا� كبير 

على قر�,K هذ5 �لكتب بهذ5 �للغا/. 
لقد �ثبتت هذ5 �لمؤلفا/ جد��تها، ��جد/ تقدير كبيًر� في كافة �نحا, �لعالم. �قد كانت 
سبًبا في هد�ية كثير من �لناQ <لى طريق �إليما� �ساهمت من جانب �خر في تقوية <يما� كثير 
من �لمؤمنين. �كل من يقر� هذ5 �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضو| �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
فيها ��لسهولة �لموجو*K بين ثنايا سطو�ها ��لصدk �لذU يميز �سلوبها ��لعمق في تنا�� 
�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذ5 �لمؤلفا/ �يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدl �لقد�K على 
نقض ما فيها �*حضه.  �كل من يقر� هذ5 �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد =لك 
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ها���  يحيى

�لعد� ��لّتسامح 
في �لقر��
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�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

lلى �لقر�, �لكر�>lلى �لقر�, �لكر�>
ضو�  في  
موضحة  مشر
حة  �لمؤلف  كتب  جميع  في  �لموجو��  �إليمانية  �لمو�ضيع   �!
�آليا' �لقر5نية. 
هذ( �لكتب تدعو �لنا0 جميًعا !لى فهم هذ( �آليا' 
�لعيش 
فقا لتعاليمها. لقد 
تم شرE جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا' �هللا بحيث ال تبقى هنا< := شبهة :
 تر�� في 9هن �لقا67. 
ر فهم هذ( �لكتب من ِقبل  !� �ألسلوM �لسلس 
�لسهل 
�لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ= يسَّ

� := صعوبة، 
هو �لذ= جعل هذ( �
�لجميع صغا�7 
كبا�7، 
من كل فئا' �لمجتمع، بسهولة 
للدين  معا7ضا  موقفا   �
�تخذ �لذين  
حتى  قر��تها.   Vتما! قبل  تتركها   �: تستطيع  ال  كتًبا  �لكتب 

يتأثر
� بالحقائق �لمذكو�7 في هذ( �لكتب، 
ال يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.
فهم  �نفر��،  على  للمؤلف  �ألخر[  
�لكتب   Mلكتا� هذ�  قر���  �لقر��  يستطيع  
كما 
يستطعيو� قر��تها بشكل جماعي، :
 مناقشتها فيما بينهم 
�لتسامر حولها. !� قر��� هذ( �لكتب 

بشكل جماعي 
نقل كل فر� 7:يه 
خبرته !لى �آلخرين :مر مفيد جد�.
عال
� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذ( �لكتب – �لتي لم تؤلَّف !ال لوجه �هللا تعالى 

لمرضاته – 
نشرها بين �لنا0 ُتَعد خدمة !يمانية كبير�، أل� �أل�لة 
�لبر�هين �لتي يو�7ها �لمؤلف 
�لدين تشويق �آلخرين  يريد خدمة هذ�  لذ� كا� على كل من  �لكتب قوية جد� 
مقنعة،  في هذ( 

لقر��تها 
�الستفا�� منها.
!ننا نأمل :� يتسع 
قت �لقا67 لالطالe على �ستعر�d �لكتب �ألخر[، �لذ= نقدمه في 
نهاية هذ� �لكتاM، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� 
مصا�7 غنية من �لكتب في �لمو�ضيع �إليمانية 


�لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� 
ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ( �لكتب ما تر�( في بعض �لكتب �ألخر[ من j7[ شخصية للمؤلف، 
ال 
 Mأل�� Mقصو7 في :سلو 
تر[ شر
حا 
!يضاحا' مستند� !لى مصا�7 مشبوهة، 
ال := نقص :

�لتوقير �لو�جب �تخا9( تجا( �لمفاهيم 
�لمو�ضيع �لمقدَّسة، 
ال ما يُجر �لقا67 !لى �لحير� 
�لتر�� 

.mلقنو�

 !لى �ليأ0 :



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�ألساسية �لتي يعرفونها 
يقبلونها. هذ� �لعدo سوn يشمل جميع �لنا0 في شتى 
 �
مناحي �لحيا� �
� تمييز بينهم، 
سوn يتم توpيع �لمو��7 بالعدo بينهم، �
:= �عتبا7 للجنس :
 �لدين :
 �للغة. 
سيهدn !لى خلق عالم يسو� فيه صاحب 

�لحق ال صاحب �لقو�.
!� 7فض �لنا0 للعدo هو �لسبب 
��7 بعد( عنه، فهم قد يو�فقو� عليه من 
حيث �لمبد!، 
لكنهم يرفضونه حين يتعاd7 مع مصالحهم. فمثال، كل شخص 
يرفض �لرشو� 
يقر نظريا بأ� :خذ �لرشو� :مر ال :خالقي، 
لكن حين يو�جهه 
عرd مغر للرشو� فإنه يختلق �لتبرير�' منتهكا بذلك �لمبد: �لذ= كا� قد :قر( 

نظريا.
 7

مثاo 5خر شبيه بذلك، :ّ� �لكّل يعلم 
يقر بأّ� ألقو�o �لشاهد �لصا�قة �
 �: في  يتر��  ال  �لنا0  فبعض  9لك  
مع   ،oلعد� 
!قر�7  �لحقيقة  معرفة  في  بالغ 
 dتتعر حينما  شها�ته  :ثنا�  �لمحلفين  هيئة  ُيضلل   �:
 �لقضا�   7
� في   Mيكذ
مصالحه :
 مصالح من يحّبه للخطر. هؤال� �لّنا0 يقبلو� �لعدo كمبد:، 
لكنهم ال 
يجد
� مانًعا يمنعهم من �نتهاكه حينما يتعاd7 مع مصالحهم �لشخصية. 
هنا< 
 ،=
:يضا مثاo 5خر، فالكّل متفق على :ّ� �لمو��7 �لعامة يجب :� توep بالتسا
�لمتلّقو� �لحصوo على حصة   o
ُتقاV حملة للمساعد�، يحا 
مع 9لك فحينما 
�لمصالح  تحل  :يضا،  
هنا  لذلك.  تحقيقا  �آلخرين  ليطئو�  !نهم   حتى  :كبر، 

.oلشخصية محل �لعد�
�لنا0   �ّ! نفسها؛  �لحقيقة  نو�جه  �لنهاية  في  
لكننا  �ألمثلة كثير�،          
ينتهكو� �لعدo، حينما تتعرd مصالحهم �لشخصية للخطر مع !يمانهم بأهميته. 
فإّ�  �لمجتمعا'؛  �لنا0، بوعيهم هذ� يمثلو� �ألغلبية في بعض  
بما :� هؤال� 

�لعدo يبقى مجر� فكر� 
همية.

لكي يتم !قر�7 �لعدo في �لعالم، فإننا بحاجة !لى �ألخالy �لتي تمكن �لنا0 
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�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

مــقّدمة 

في �للحظة �لتي تقر: فيها هذ( �لّسطو7 ال تز�o �لحر
M مستمر� في :نحا� 
 �

5خر �لبدنية،  باإلعاقا'  ُيصابو�  
:نا0  يُموتو�،  :نا0  �لعالم؛  من  متفرقة 
مئا'   �
�لالجؤ يسير  
�ألمطا7  �لثلج  :جو��  
في  
طانهم. : لتر<   �
يضطر
عن  �لمسؤ
لو�  :ما   .dألمر��
 
�لعطش   eلجو� يصا7عو�  
هم  �لكيلومتر�'، 
هذ� �لبؤ0 فهم يو�صلو� حياتهم بضمائر مرتاحة، 
ينعمو� بنوV ها�6 على :سر� 
عامة  بصفة  �لعالم   o
بعض � !لى   Vليو� نظر'   �9!
 
يشربو�.  
يأكلو�  ��فئة، 
فسوn تر[ :� �لعدo قد :صبح مجر� :��� تحركها فئة قليلة ممن يتمتعو� بالغنى 
�لما�= كيفما تشا�. 
لو :نهم "7جعو� !لى �لعدo" لما 
سعهم !ال :� يمد
� يد 
ينعمو�  �لنا0  بعض  تجد  �لعالم  من  متفرقة  :نحا�  
في  �لمحتاجين.  !لى  �لعو� 
 oستغال�
 �لمشر
عة  غير  
�لمكاسب  �لسلطة   Vستخد�� !سا��  بسبب  بالرفاهية 
�لفقر��. 
في �لوقت �لذ= ُيعاَقب فيه �ألبريا� يناo هؤال� �لمجرمو� كل �لتقدير 

.Mإلعجا�


باختصا7 فإ� �لظلم هو �لذ= يسو� في بلد�� كثير� من �لعالم .

ما تبرير 9لك ؟ :ال يشعر �لنا0 بالحاجة !لى �لحكم بالعدo؟
�لمفاهيم  على  يتفقو�  �لنا0  كل  فإّ�   ،oلعد� عن  نتحد{  حينما         
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�ألنبيا�   :سس  فقد   ،oلعد� فيها  سا�  :pما�  هنا<  كانت  �لتا7يخ،  مّر  
على 
على  هم  ممن  �لعا�لين  �لقا��  من  تابعيهم  بعض  فعل  
كذلك  5منة،  مجتمعا' 
شاكلتهم، 
�ضعين بذلك للعالم نمو9جا يحتذ[ به. 
قد �حتضن �ألتر�< �لسالجقة 
:هل �لديانا' �ألخر[ 
كذلك فعلت �لد
لة �لعثمانية، 
عاشو� في كنفهم 5منين 
مطمئنين تحت �7ية 
�حد�. كما �شتهر عن �ألتر�< �لمسلمين عدلهم في �لبال� 
�لتي تولو� pماV �لحكم فيها. 
نظر� لتسامحهم 
مو�قفهم �لرحيمة كا� :هل �لبال� 

.Eلفر�
 Mلمفتوحة يستقبلونهم بالترحا�

لكن  �لكريم.  �لقر5�  في   oلعد� تصوير  هو   Mلكتا� هذ�  من   nلهد�  �ّ!
ينبغي على كل فر� :� يقتنع بأّنه لكي تتحقق مثل هذ( �لحيا� �لتي يملؤها �ألمن 

�لسالV، فال بد :� يبذo سعيه 
جهد( �لخا�. 
لكي تتحقق �لحيا� �آلمنة �لتي 
تسعد فيها �لمجتمعا' 
�ألجياo �لقا�مة فعلى كل فر� :� يقّيم �لعدo في نفسه، 

هذ( فرصتك لتكو� في طليعة :
لئك  .�

من ثم يكو� مثاال يقتد= به �آلخر
�لذين " َيْأُمُر
َ� ِبالِقْسِط"  [ o5 عمر��:٢١ ] 
ال تنَس :ّ� " �هللا ُيِحبُّ �لُمْقِسِطيَن" 

[ �لمائد�: ٤٢ ].
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�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

 yهذ( �ألخال
 .oيطرحو� منافعهم �لشخصية جانبا في سبيل 9لك �لعد �من :
هي �لقيم �لتي :مرنا �هللا تعالى بها في �لقر5� �لكريم؛ ألّ� تلك �لقيم �لقر5نية تأمر 

في  .��
بالعدo �لمطلق �لذ= ال يميز بين �لنا0، 
ال ينحاp !ال !لى �لحق 
�لمسا


لو على :نفسهم:  oيحكمو� بالعد �سو�7 �لنسا� يأمر �هللا تعالى �لنا0 :

َعَلى  َ�َلْو  ِهللاّ  ُشَهَد�,  ِباْلِقْسِط  �ِميَن  َقوَّ ُكوُنوْ�  �َمُنوْ�  �لَِّذيَن  َ�يَُّها  َيا   ﴿

َ�نُفِسُكْم َ�ِ� �ْلَو�ِلَدْيِن َ��َألْقَرِبيَن ِ<ْ� َيُكْن َغِنيָדا َ�ْ� َفَقيًر� َفاهللاُّ َ�ْ�َلى ِبِهَما َفَال 

َتتَِّبُعوْ� �ْلَهَو� َ�� َتْعِدُلوْ� َ�ِ<ْ� َتْلُو�ْ� َ�ْ� ُتْعِرُضوْ� َفِإ�َّ �هللاَّ َكاَ� ِبَما َتْعَمُلوَ� 

َخِبيًر� ﴾ [ �لنسا, - ١٣٥ ]
�هللا  بتقو[  فقط  مصحوبا  تطبيقه  يتم  �لذ=   oلعد� فإّ�  �آلية،  تنص  
كما 
تعالى 
طلب 7ضا( هو �لعدo �لحقيقي. هذ� �لنوe من �لعدo ال يميز بين �لنا0, 
 

حين يكو� هذ� �لعدo غاية �إلنسا� فلن يكو� للمصالح �لشخصية :
 �لقر�بة :

 نظرته للحيا� :
 �للغة :
 �للو� :
 �لجنس := تأثير على قر��7ته، 
!نما :  �
�لعد�
د :� �لمجتمعا' �لتي يحيا �لنا0  يّتخذ �لقر��7' على نحو مستقيم. 
من �لمؤكَّ

�ألمن. 
�إلنسا�  Vلسال�
فيها 
فق قيم �لقر5� �لكريم ينعمو� بالعدo �لحقيقي 
�لوحيد �لذ= يمكنه !قامة �لعدo �لحقيقي هو �لذ= يخشى �هللا تعالى 
يؤمن بأنه 

.Mلحسا� Vيو oسُيسأ

!� �لتا7يخ ليثبت هذ( �لحقيقة، 
يخبرنا بها �هللا تعالى :يضا في قوله: 

ْن َخَلْقَنا ُ�مٌَّة َيْهُد�َ� ِباْلَحقِّ َ�ِبِه َيْعِدُلوَ� ﴾   ﴿ َ�ِممَّ

[ ١٨١ – gألعر�� ]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

:ضّر  
لو  oلعد� �لشخصية, 
:� يحافظ على  قبل مصالحه  �عتبا7(  �آلخرين في 
بمصالحه �لشخصية. يقوo تعالى:

�ِميَن ِهللاِّ ُشَهَد�, ِباْلِقْسِط َ�َال َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿ َيا َ�يَُّها �لَِّذيَن �َمُنوْ� ُكوُنوْ� َقوَّ

َ�ْقَرfُ ِللتَّْقَو� َ��تَُّقوْ� �هللاَّ ِ<�َّ �هللاَّ  َتْعِدُلوْ� �ْعِدُلوْ� ُهَو  َشَنآُ� َقْوlٍ َعَلى َ�الَّ 

     [ ٨ :Kلمائد� ]﴾ �ََخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلو
�هللا تعالى عليم بأفعاo �لنا0 جميعا، كما نصت �آلية �لسابقة. فاإلنسا� �لذ= 
يخشى �هللا تعالى 
يعي بأنه سوn ُيحاسب على :فعاله يوV �لقيامة يتصرn على 
 oُيحكم عليه من خال nبتغا� مرضا� �هللا تعالى. فهو يعلم :نه سو�  oنحو عا�

:قو�له 
 :فكا7(، 
من َثمَّ ُيكافأ 
فقا لها يوV �لجز��.
�هللا  7ضا   oينا حتى  �لكريم  بالقر5�  يتمسك   �: �إلنسا�  على  يجب  
لهذ� 
تعالى، 
ينجو من عذ�M �لنا7، 
يناo نعيم �لجنة �ألبد=. 
لكي يتمكن من هذ�، 
فالبد :� يبذo �إلنسا� جهد( �لذ�تي، تا7كا 7غباته �ألنانية 
مصالحه �لشخصية 

يعرd لنا �هللا تعالى في  .Vلسال�

�لتسامح 
�لرحمة  oجانبا، سالكا طريق �لعد
 eلنز�� oجميع :شكا �يخبرنا بأّ
�لقر5� �لكريم 
صفا تفصيليا للعدo �لحقيقي 

من �لو�ضح :ّ� �لمجتمع �لذ= يضم حكاما مقسطين  .oيمكن حلها بإقامة �لعد

:ناسا عا�لين يتغلب على مشاكله بسهولة. 
حين يعرd �هللا تعالى هذ� �لوصف 
�لتفصيلي للعدo في �لقر5� �لكريم، فإّنه يرشد �لمؤمنين !لى كيفية �لتصرn :ثنا� 

مثل هذ� �إل7شا� ُيعد �7حة كبير�  .oكيفية !قامة �لعد
�لمو�قف �لتي يو�جهونها 
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�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

�هللا تعالى يأمر بالعد�

:� يكو� عا�ال  يأمر �إلنسا�  �لكريم  �لقر5�  �لموصوn في  �لحقيقي   oلعد�
�لنا0، محافظا على حقوقهم، حائال �
� ظلمهم مهما كانت  بين  تمييز   �
�
�ألحو�o، مساند� للمظلوV ضد �لظالم، مساعد� للمحتاجين. هذ� �لعدo يطالب 
شتى  من  �لحالة  يقيِِِِّم  حيث  �لنز�e؛  حاال'  في  �لطرفين  كال   yحقو بحفظ 
متسامحا،  :مينا،  موضوعيا،  بذلك  فيكو�  جانبا،  �لمحابا�   Eيطر
 
جوهها، 

عطوفا، 7حيما. 

فى حالة ما !�9 فشل  في  تحقيق :ّ= من هذ( �لخصائص، فإنه من �لصعب 
:� يقيم �لعدo �لحقيقي. فمثال، �لشخص �لذ= ال يستطيع :� يقد7ِّ �ألمو7 حق 
قد7ها، بل تسيطر عليه مشاعر( 
عو�طفه، سوn يفشل حتما في �لوصوo !لى 
قر�7 صائب، 
سيظل :سير� لتلك �لمشاعر. 
من جهة :خر[، فإّ� �لشخص �لذ= 
يحكم بالعدo ال بّد :� يتخلى عن تلك �لعو�طف 
�آل��7 �لشخصية، 
البد :� 
يعامل كل �ألطر�n بالقسط حين يطلبو� �لمساعد�، 
:� يقف مع �لحق مهما 

يتعين عليه :ّال يحيد عن �لطريق �لمستقيم. فيجب على �إلنسا�  ،oكانت �ألحو�
:� يجعل �لقيم �لقر5نية منسجمة مع 7
حه، 
هذ� ما يمّكنه من :� يضع مصالح 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

!ثر��  هو  
!نما   ،M7لتحا�
  epلتنا� ليس  مختلفة  
:مما  :جناسا  �لنا0  خْلق  من 
�لثقافا'. 
هذ� �لتنوe فضل من �هللا على عبا�(؛ فحقيقة :ّ� فالنا :طوo من فال� 

 :ّ� جلد هذ� :صفر :
 :بيض ال تكسبه := :فضلية على غير(، 
ال تمثل عيًبا :
فيه. فكل صفة يتصف بها := شخص ما هي !ال نتيجة لخلق �هللا 
تصوير(، 
لكن 
تلك �الختالفا' ال تمثل :ّية :همية عند �هللا تعالى؛ فالمؤمن يعلم :� �إلنسا� ال 

يناo منزلة :فضل !ال بتقو[ �هللا 
قو� !يمانه.

هذ( �لحقيقة مذكو�7 في قوله تعالى:

َ�َقَباِئَل  َ�َجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا  َ�ُ�نَثى  َ=َكٍر  َخَلْقَناُكم مِّن  ِ<نَّا   Qُلنَّا� َ�يَُّها  َيا   ﴿

ِلَتَعاَ�ُفو� ِ<�َّ َ�ْكَرَمُكْم ِعنَد �هللاَِّ َ�ْتَقاُكْم ِ<�َّ �هللاََّ َعِليٌم َخِبيٌر ﴾ 

[ �لحجر�/ – ١٣ ]  

كما يخبرنا �هللا تعالى في تلك �آلية؛ فإّ� �لعدo �لذ= :مر به يدعو !لى معاملة 
�لنبي محمد صلى �هللا  �لنا0 معاملة حسنة سمحة �
� تفريق بينهم. 
فى عهد 
ة  عليه 
سلم, نجد :ّ� معاملته للنا0 من مختلف �ألجنا0 
�لبال� كانت في قمَّ
 nفقد نهى نهيا شديًد� عن �لتفريق في �لمعاملة بين �لنا0 بسبب �ختال ،oلعد�

:جناسهم, 
نسب مثل هذ( �ألفعاo !لى "عا��' �لجاهلين".

قد 9َّكر عليه �لصال� 
�لّسالV �لنا0 بأفعاo بعض �لنا0 في �لجاهلية !9 كانو� 
7 �لمسلمين من  ُيضمر
� �لعد�� ألنا0 5خرين بسبب :لو�نهم :
 :جناسهم, 
حذَّ

مثل هذ� �لسلو< �لذ= ُ
صف في �لقر5� �لكريم بأنه قبيح.

منذ :لف 
:7بعمائة عاV تقريبا، كانت كل تلك �ألفكا7 �لبد�ئية �لجاهلية قد 
ُمحيت بفضل �لقر5� �لكريم �لذ= :ُنزo 7حمة للعالمين، 
تم �إلعال� بأّ� �لنا0 
جميعهم سو�سية، بغض �لنظر عن :لو�نهم :
 :جناسهم :
 لغاتهم. 
قد :نكر �لنبي 
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�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

 oلهذ� �لسبب، يجب على �لمؤمنين !قامة �لعد
للمؤمنين 
7حمة من �هللا تعالى. 
   .Vلسال�
بصو7ته �لكاملة لينالو� 7ضا �هللا تعالى، 
لينعمو� بحيا� تتميز باألمن 

 Qيجب �� ُيطبَّق �لعد� سو�ً,  بين �لنا
kعتباٍ� للغٍة �� لجنٍسأ� لعر� ��*

حين نتفحص عن قرMٍ تلك �لتطو�7' �لتي تحد{ في :نحا� �لعالم،  يتضح 
 ،oفعلى سبيل �لمثا .Mلشعو�
لنا :� �لعدo يختلف تطبيقه 
فقا للمكا� 
�لزما� 
 n
في بعض �لمجتمعا' يختلف �لحكم على �لفر� بسبب لونه. 
مع :� �لظر
�لو�حد ال ينطبق على شخصين :حدهما :بيض 
�آلخر  :ّ� �لحكم  متشابهة، !ال 
�لنا0،  لد[  :همية  �لبشر=  �لجنس   eنو يحتل  �لمجتمعا'  بعض  
في  :سو�. 

خير مثاo على 9لك ما حد{ في �لقر� �لعشرين، حين قاV هتلر بإبا�� ماليين 

من �لنا0 العتقا�( بأ� للجنس �آل7=ِّ  منزلة تعلو على غير( من �ألجنا0. 
بسبب  
�لظلم  �لقاسية  للمعاملة  يتعرضو�  من  هنا<  :يضا  هذ�  يومنا  
في 
!فريقيا كا� �لسو�   Mفي جنو
�لمتحد�  �لواليا'  :لو�نهم :
 جنسياتهم ؛ ففي 
يعاملو� على :نهم مو�طنين من �لد7جة �لثانية. كما ثا7' �لعديد من �لصر�عا' 
�لعرقية.  �الختالفا'  بسبب  
�إلفريقية  �ألسيوية   o
�لد من  �لعديد  في  �لهمجية 

من ناحية :خر[، يخبرنا �هللا تعالى في �لقر5� �لكريم :ّ� �لغاية من خلق �لنا0 

شعوبا 
قبائل مختلفة هو:

﴿ ِلَتَعاَ�ُفو� ﴾ [ �لحجر�/ - ١٣ ]
َثمَّ  
ِمن  يتعا7فو�؛   �: 
عليهم  هللا  عبا�  كلهم  �لمختلفة  
�ألمم   Mفالشعو
 nفالهد �لمختلفة. 
باختصا7،  
�لمها�7'  
�لتقاليد  
�للغا'  �لثقافا'  يتعلمو� 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

في �لمجتمعا' �لتي يعيش فيها �لنا0 بعيد� عن �لدين . ففي �لوقت �لذ= يكافح 
فيه �لنا0 
يعيشو� حيا� تعيسة، يستمتع 5خر
� برغد �لعيش 
نعيم �لثر��.

 Vلسال�
  oلعد� !قامة  �لممكن  من  فإنه  �لجائر  �لموقف  هذ�  من  
بالرغم 
�لعيش  �لنا0 بها 
!صر�7هم على  �لقر5نية 
تمسك  �لقيم  �نتشا7   �ّ! �الجتماعي. 

في ظلها يمكن :� تصبح :مًر� 
�قًعا. يأمر �هللا تعالى �لمؤمنين في �لقر5� بقوله:

َعَلى  َ�َلْو  ِهللاِّ  ُشَهَد�,  ِباْلِقْسِط  �ِميَن  َقوَّ ُكوُنوْ�  �َمُنوْ�  �لَِّذيَن  َ�يَُّها  َيا   ...﴿

َ�نُفِسُكْم َ�ِ� �ْلَو�ِلَدْيِن َ��َألْقَرِبيَن ِ<� َيُكْن َغِنّيًا َ�ْ� َفَقيرً� َفاهللاُّ َ�ْ�َلى ِبِهَما َفَال 

َتتَِّبُعوْ� �ْلَهَو� َ�� َتْعِدُلوْ� َ�ِ<� َتْلُو�ْ� َ�ْ� ُتْعِرُضوْ� َفِإ�َّ �هللاَّ َكاَ� ِبَما َتْعَمُلوَ� 

َخِبيًر� ﴾ " �لنسا, : ١٣٥"
 
: غنّيا  كا�  سو��  تعالى،  �هللا  يخشى  �لذ=  فالمؤمن  �ألمر،  لهذ�  
�متثاال 
فقير�، يقيم �لعدo �لمطلق 
ال يتغير موقفه :بًد� مع �لنا0 مهما كانت مستوياتهم 
�لما�ية. فهو يعلم :� �لِغنى 
�لفقر :مر �نيو= يبتلي �هللا تعالى به من يشا�. فعندما 
يغا�7ُ �إلنسا� هذ( �لدنيا ال يتبقى له شي� من ممتلكاته، 
لن ُيكافأ في �آلخر� 
يكو�  
حينئذ  خلقه،  
:مانته 
حسن  عدله  
على  
جل  عز  �هللا  تقو=  على  !ال 

�لجز�� �ألبدّ=.

 lهللا تعالى يأمر بالعد� �لّتا�
lفي �ألمو� �لمتعلقة باأليتا

 oيختص بمعاملة ما
 ،o5خر يتعلق بإقامة �لعد oلكريم مثا� �في �لقر5        
يبلغ 7ُشد(  !لى :�  �ليتيم بطريقة حسنة،   oُيعاَمل ما  �: تعالى  يأمر �هللا   9! �ليتيم 
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�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

صلى �هللا عليه 
سلم �لسلو< غير �لالئق �لذ= يتبعه :هل �لجاهلية !9 ينظر
� !لى  
:oفقا e7 �لمسلمين في خطبة �لو�� �لنا0 تبًعا للجنس 
�للو�، كما :نه حذَّ

لعربي على �عجمي، �ال ألعجمي على عربي، �ال ألبيض على  “ال فضل 
�سو*، �ال ألسو* على �بيض <ال بالتقو� ��لعمل �لصالح “.

بالحقيقة  كلها  �لبشرية  
سلم  عليه  �هللا  صلى  �لنبي  يذّكر  �لكلما'  
بهذ( 
�لو���7 في - سو�7 �لحجر�' /�آلية ١٣، 
هي :ّ� علو �لقد7 بين �لنا0 ال يتحقق 
محا  قد   Vلسال�
 �لصال�  عليه  �لنبي  :كد  كما   ،Vإلسال�
 تعالى.  �هللا  بتقو[  !ال 
تبنى �عائمه على :سا0 من  �لذ=  �لمجتمع  �لجاهلية. ففي  جميع هذ( �ألفكا7 
�لقيم �إلسالمية، ال يمكن :� ُيتهم شخص :
 يتعرd للتمييز في �لمعاملة بسبب 
ينتسب  �لذ=  �لجنس   7 �لذ= قدَّ تعالى هو  
 هند=؛ فاهللا : 
 :سو� : :نه يهو�= 
فالو�جب  تقويم.  �لذ= خلقه في :حسن  :نه، سبحانه، هو  !نسا� كما  !ليه كل 
على �إلنسا� ��ئما :� يكو� عا�ال، متسامحا، محترما لآلخرين، عطوفا عليهم، 


ً�� معهم.�

باإلضافة !لى 9لك، فإ� حقيقة كو� �إلنسا� غنيا :
 فقير� ال تمثل := عائق 
فليس  قر��7ته.  بها  يتخذ  �لتي  �لطريقة  
 في :  oلعد�  ��p! �لمؤمن في موقفه   Vما:
من �لمقبوo :� �لشخص �لذ= يملك !مكانيا' ما�ية يجوp له :� يضطهد :ناسا 

مع 9لك، فعندما ُنلقى نظر�  .Mعقا �
5خرين :
 ُيسمح له با7تكاM �لجر�ئم �
في :يامنا هذ( على بعض �
o �لعالم نجد :� هنا< 9هنية ُتمالي �ألغنيا� 
تتحيز 
لهم على حساM �لضعفا�، بينما َتعتبر هؤال� �لفقر�� مو�طنين من �لد7جة �لثانية، 
 oلعد� �ّ: �

من َثمَّ يستفيد بعض �ألغنيا� من �لعد�لة :كثر من �لفقر��، 
يعتبر
�لفقر��. 
عال
� على 9لك، فهم يعملو� على  هو :� تكو� لهم �ألفضلية على 
تحوير 5ليا' �لقضا� لكي تتماشى مع مصالحهم. هذ( �لعقلية تسبب ظلًما كبيًر� 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

ِباْلَعْهِد ِ<�َّ �ْلَعْهَد َكاَ� َمْسُؤ�ًال ﴾    [ �إلسر�,  - ٣٤ ]

قد توّعد �هللا تعالى هؤال� �لذين يأكلو� :مو�o �ليتامى ظلما بعقاMٍ شديد، 

:o�7 �لعد
فهم يبد�
نها بطريقة جائر�؛ مخالفين :مر �هللا بضر

َنا�ً�  ُبُطوِنِهْم  َيْأُكُلوَ� ِفي  ِ<نََّما  �ْلَيَتاَمى ُظْلمًا  َ�ْمَو�َ�  َيْأُكُلوَ�  ﴿ ِ<�َّ �لَِّذيَن 

َ�َسَيْصَلْوَ� َسِعيرً� ﴾   [ �لنسا, - ١٠]
�لقر5ني   oلعد�  Vمفهو  �: �لظلم، 
نحن نالحظ  �لنا0  تعالى حّرV على  فاهللا 
يشمل جميع مناحي �لحيا�. 
حين يعمل �إلنسا� على !قامة �لعدo بحر� فإ� 

9لك يعد عامال مهّما يؤثر على ما سوn يناله من جز�� في �آلخر�.
                                                       

�لمؤمن ُمطاَلب بإقامة �لعد� مع 
نفسه ���لديه �=�U �لقربى

:نه من �لسهل :� تكو� :عمالك  �لعدo 7بما تجد   Vحينما تفكر في مفهو 
قر��7' عا�لة. 
لكن هل  تتخذ  بالنشو� حينما  
7بما تشعر  ،oلعد� قائمة على 
سيكو� هذ� �ألمر سهال بالنسبة !ليك حينما تكو� تبعا' هذ� �لعدo مؤ9ية لك 

 لو�لديك 
:حبتك ما�يا :
 معنوّيا؟ هل ستستمر في :� تكو� محايد� عا�ال :

:مينا حين تحكم على محبوM لديك قد �نحرn عن طريق �لصو�M ؟
من  �ألمر  هذ�  مثل   
يبد 
حقيقة   .ojلتسا� هذ�   ��p! �لنا0  من  كثير  يتر�� 
�لصعوبة بمكا� لد[ كثير من �لنا0. !نهم ببساطة قد يتعاطفو� مع من يحبو� 
كانت  مهما   oلعد� عن  �لتخلي   Vعد هو  يعنينا  ما  :هم   �ّ! �لحقائق.  متجاهلين 


:� يطبق :مر �هللا �لو��7 في �آلية بدقة كاملة: ،oألحو��
 n
�لظر
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�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

فيتمكن من �لتصرn فيه بنفسه. 
في سو�7 �ألنعاV يقوo �هللا تعالى:

َ�َ�ْ�ُفو�   5ُ َ�ُشدَّ َيْبُلَغ  َ�ْحَسُن َحتَّى  ِهَي  ِبالَِّتي  �لَيِتيِم ِ<الَّ  َماَ�  َتْقَرُبو�  ﴿ َ�َال 

ُقْلُتْم َفاْعِدُلو�  َنْفًسا ِ<الَّ ُ�ْسَعَها َ�ِ<َ=�  ِبالِقْسِط َال ُنَكلَُِف  �لَكْيَل َ��لِميَز�َ� 

ُر�َ� ﴾   اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ َ�َلْو َكاَ� َ=� ُقْرَبي َ�ِبَعْهِد �ِهللا َ�ْ�ُفو� َ=ِلُكْم َ�صَّ

[١٥٢  - lألنعا� ]
ر �هللا تعالى �لنا0 في 5يا' :خر[ متعد�� :ال ُيبّد�
� :مو�o �ليتامى سريعا  
ُيذكِّ
قبل :� يبلغو� :شّدهم؛ 
!نما عليهم �لتصرn فيها بطريقة حسنة، من 9لك قوله 

تعالى:

َتْأُكُلوْ�  َ�َال  يِِّب  ِبالطَّ �ْلَخِبيَث  ُلوْ�  َتَتَبدَّ َ�َال  َ�ْمَو�َلُهْم  �ْلَيَتاَمى  َ��ُتوْ�   ﴿

َ�ْمَو�َلُهْم ِ<َلى َ�ْمَو�ِلُكْم ِ<نَُّه َكاَ� ُحوبًا َكِبيًر� ﴾ [ �لنسا, - ٢ ]
﴿ َ��ْبَتُلوْ� �ْلَيَتاَمى َحتََّى ِ<َ=� َبَلُغوْ� �لنَِّكاَ| َفِإْ� �َنْسُتم مِّْنُهْم ُ�ْشدً� َفاْ*َفُعوْ� 

َغِنّيًا  َكاَ�  َ�َمن  َيْكَبُر�ْ�   ��َ َ�ِبَد��ً�  ِ<ْسَر�فًا  َتْأُكُلوَها  َ�َال  َ�ْمَو�َلُهْم  ِ<َلْيِهْم 

َفْلَيْسَتْعِفْف َ�َمن َكاَ� َفِقيرً� َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُر�gِ َفِإَ=� َ*َفْعُتْم ِ<َلْيِهْم َ�ْمَو�َلُهْم 

َفَأْشِهُد�ْ� َعَلْيِهْم َ�َكَفى ِباهللاِّ َحِسيبا ﴾ 

[ �لنسا, - ٦ ] 

َ�َ�ْ�ُفوْ�   5ُ َ�ُشدَّ َيْبُلَغ  َ�ْحَسُن َحتَّى  ِبالَِّتي ِهَي  �ْلَيِتيِم ِ<الَّ  َماَ�  َتْقَرُبوْ�  ﴿ َ�َال 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�آلخر. لم يكن يتعمد قتله، 
لكن �لّرجل ما' من ضربة موسى له. 
هنا :�7< 
ينبغي على  �لذ=   oلعد� لتوضيح فكر�  مهّم   oلمثا� :نه :خطأ. هذ�  �لنبي موسى 
�لظلم  من  :نه  محتو�ها  :يضا  مهّمة  برسالة  يبعث  :نه  كما  يفهمها.   �: �لمؤمن 
مساند� �لشخص �لمخطئ محابا� له بسبب �لنسب :
 �لقر�بة. 
من �لُمسلَّم به 
:ّ� �لنبّي موسى عليه �لسالV :�7< �لحق في ساعته، 
:قر :ّ� هذ� �لفعل "ِمْن َعَمِل 

ْيَطاِ�". �لشَّ

�لتعصب، �لذ= 
صفه موسى عليه �لسالV بأّنه من عمل  Mلّشعو7 بالتحّز�

�لشيطا�، يعتبر مسئوال عن !�7قة �لدما� على مّر �لتا7يخ. فتمّكن هذ� �لشعو7 من 
�إلنسا� إلثبا' حقوy عائلته :
 قبيلته :
 طائفته :
 :تباعه :
 ِعرقه، �
� :ّ= �عتبا7 

 .M
للعدo قد يتسبب في نشوM �لعديد من �لّنز�عا' 
�لحر
:يضا في  �لشعو7 مذكو7  يفعله في مو�جهة هذ�   �: �لمؤمن  ينبغي على  
ما 
 Vلسال� عليه  موسى  �لنبي  حيا�  من  �لنمو�9  هذ�  !لى  باإلشا�7  �لكريم  �لقر5� 
. فحينما �حتكم !لى ضمير( :�7< في ساعته :ّ� هذ� �لشعو7 �لخاطئ نوe من 
�لظلم، 
ندV علي خطيئته �لتي �7تكبها تحت !غو�� �لشيطا� فتاM !لى �هللا تعالى. 


قد جا� على هذ� �لّسلو< �لمثالي في �لقر5� �لكريم على �لنحو �لتالي: 
﴿ َقاَ� f�َِّ ِ<نِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِ<نَُّه ُهَو �ْلَغُفوُ� �لرَِّحيُم 

[�لقصص:   ﴾ لِّْلُمْجِرِميَن  َظِهيرً�  َ�ُكوَ�  َفَلْن  َعَليَّ  َ�ْنَعْمَت  ِبَما   ِّf�َ َقاَ� 

[ ١٦-١٧
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�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

َعَلى  َ�َلْو  ِهللاِّ  ُشَهَد�,  ِباْلِقْسِط  �ِميَن  َقوَّ ُكوُنوْ�  �َمُنوْ�  �لَِّذيَن  َ�يَُّها  َيا   ﴿

َ�نُفِسُكْم َ�ِ� �ْلَو�ِلَدْيِن َ��َألْقَرِبيَن ...﴾  [ �لنسا,: ١٣٥ ]

�إلصر�7 على تحقيقه يجلب ثقة �لنا0 حينما ير
� 9لك،  oبالعد Vاللتز�� �ّ!
 Mالضطر��
بيد :ّ� محابا� �لنا0 ألجل �لنسب :
 �لّصد�قة يخلق نوًعا من �لقلق 

�لرjسا� بصفة خاصة، مما يسبب  Vتالحظ تلك �لمحابا� لد[ �لحكا
بينهم. 

�ضطر�با عظيما في �لمجتمع.
�لكريم,  �لقر5�   Vألحكا ُممتثال  بأعماله   Vيقو  �: فعليه  �لمسلم  �إلنسا�  :مَّا 

� لوصايا �هللا عز 
جّل: ُمنفذָד

َ=ِلُكْم  َ�ْ�ُفوْ�  �هللاِّ  َ�ِبَعْهِد  ُقْرَبى   �=َ َكاَ�  َ�َلْو  َفاْعِدُلوْ�  ُقْلُتْم   �=َ>ِ�َ  ....﴿

[ ١٥٢ :lألنعا� ]﴾ �َُر� اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ َ�صَّ

مثل هذ� �لسلو< يكشف عن !يمانه �لقوّ= باهللا تعالى 
كماo �لخلق لديه.

 ،Vلكريم تتعلق بنبي �هللا موسى عليه �لسال� �هنا< صو�7 جميلة يقدمها �لقر5
يقوo تعالى:

﴿ َ�َ*َخَل �ْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة مِّْن َ�ْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َ�ُجَلْيِن َيْقَتِتَالِ� 

5ِ َفاْسَتَغاَثُه �لَِّذU ِمن ِشيَعِتِه َعَلى �لَِّذU ِمْن  َهَذ� ِمن ِشيَعِتِه َ�َهَذ� ِمْن َعُد�ِّ

ِ<نَُّه َعُد�ٌّ  ْيَطاِ�  َفَوَكَز5ُ ُموَسى َفَقَضى َعَلْيِه َقاَ� َهَذ� ِمْن َعَمِل �لشَّ  5ِ َعُد�ِّ

مُِّضلٌّ مُِّبيٌن ﴾  [ �لقصص : ١٥ ]
يتشاجر��، 
كا�  �لسالV شاهد 7جلْين  عليه  :ّ� موسى  �لقصة  هذ(   =

تر

كز �لرجل 
:حد هذين �لرجلين من شيعة موسى عليه �لسالV، فانحاp له موسى 
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َيْجِرَمنَُّكْم  َ�َال  ِباْلِقْسِط  ُشَهَد�,  ِهللاِّ  �ِميَن  َقوَّ ُكوُنوْ�  �َمُنوْ�  �لَِّذيَن  َ�يَُّها  َيا   ﴿

�هللاَّ   َّ�>ِ �هللاَّ  َ��تَُّقوْ�  ِللتَّْقَو�   fَُ�ْقَر ُهَو  �ْعِدُلوْ�  َتْعِدُلوْ�  َ�الَّ  َعَلى   lٍَقْو َشَنآُ� 

 [٨ :Kلمائد� ] ﴾ �ََخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلو

كما 9كر' �آلية �لسابقة يعد �تخا9 �لمو�قف �لعا�لة :�yّ مقيا0 لتقو[ �هللا، 
فالمؤمن يعلم :نه لن يناo 7ضا �هللا !ال حينما يكو� عا�ًال، كما :ّ� كّل شخص حين 
بالر�حة بوجو�( معه، 
يطمئن  به، 
يشعر  للّثقة   e7يسا oلعا�� �لمؤمن  ير[ هذ� 
على :ية مسئولية :
 مهمة يتوالها. :مثاo هذ� �لعا�o يعاملو� باحتر�V حتى من قبل 

:عد�ئهم، 
قد تكو� مو�قفهم تلك ��فًعا لبعض �لنا0 لإليما� باهللا.
 oهو :فعا �ماp في كل

:فضل مثاo :يضا يحتذ= به �لمؤمن في pماننا هذ� 
 Vمثلما يعيش �ليو
�لنبي محمد صلى �هللا عليه 
سلم كما 9كرها �لقر5� �لكريم. 

�لملحدين  0

 معتقد�' مختلفة كالّنصا7[ 
�ليهو� 
�لبو9يين 
�لهند
:نا9 0
 o

�لوثنيين، كا� هنا< :يضا :مثاo هؤال� يعيشو� معا في �لمجتمع �إلسالمي �أل

�لمبا7< �لذ= كا� في مجمله يضم :ناسا صالحين ملتزمين بالقر5� �لكريم. 
بغض  بالّنا0  7حيما  عا�ًال  متسامحا  عطوفا  يكو�   �: �لمسلم  فعلى 

ينوبو�  تعالى  باهللا  فيه  يؤمنو�  �لذ=  �لوقت  يأتي  فربما  يكونو�.  عمن  �لنظر 
!ليه. فيجب على �لمؤمن :� يضع هذ( �لحقيقة ��ئما في 9هنه. فمسئوليته ��ئما 
هي :� يدعو �لنا0 !لى سبيل �هللا بالحكمة 
�لتسامح 
�لموعظة �لحسنة. 
:ما !كر�( 
شخص لكي يؤمن :
 يقوV بأفعاo عن طريق �إلجبا7 فهو ينافي ما جا� في �لقر5� 

�لكريم، يقوo �هللا تعالي:

23



�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

ُبغض قوlٍ ال يمنع �لمؤمنين 
من <قامة �لعد� معهم

�لُبغض 
�لغضب هما �لمنبعا� �ألساسيا� للشّر، 
يمنعا� �لنا0 غالبا من �تخا9 

من �لتفكير بشكل منضبط، 
يؤثر�� على �إل��7< �لعقلي  oلقر��7' بشكل عا��
:نا0  على  �لظلم   eنو�: شتى  بسهولة  يما07  قد  �لنا0  بعض  لديهم.  
�لسلو< 

قد  ،yإلطال� يرتكبوها على  لم   oبأفعا يتهمهم  فقد  ؛   �
بالعد� تجاههم  يشعر 


�7ً بالّرغم من علمهم �لتاV ببر��تهم.p عليهم �
يشهد

بعض �لنا0  .yالضطها� ال يطا �

بسبب مثل تلك �لعد�
�' تعرd كثير
�لّرغم من  :نا0 5خرين الختالفهم معهم، على  �لّشها�� في مصلحة  قد يتجنب 
يقينهم ببر��تهم، 
يخفو� �لدليل �لذ= ُيثبت بر��تهم، كما :ّنهم يشعر
� بالسعا�� 
عند تعاسة هؤال� 
تعرضهم للظلم 
�لمعانا�، بل 
ينزعجو� حين ُيطبَّق �لعدo على 

هؤال� �لنا0، 
من َثمَّ !ثبا' بر��تهم.

لهذ� �لسبب َيصُعب في �لمجتمعا' �لفاسد� :� يثق :حُدهم باآلخر. 
تر[ 
�لنا0 قلقين طوo �لوقت خوًفا من �لوقوe ضحايا ألنا0 5خرين. 
بفقد�نهم للثقة 
�لمتبا�لة بينهم، يفقد هؤال� �لنا0 :يًضا مشاعرهم �إلنسانية كالّتسامح 
�لعطف 


يبد: كل منهم في معا��� �آلخر 
�لكيد له. ،�

�لتآخي 
�لتָדعا
غير :ّ� �لشعو7 �لذ= يحمله �إلنسا� في صد7( نحو شخص 5خر :
 طائفٍة 
�نحطاطه  بلغت �7جة  �لمؤمن 
قر��7ته مهما  يؤّثر على سلو<  :ال  ينبغي  :خر[ 
لتكو�  
:فعاله  قر��7ته  ُيحِكم   
 جانبا  �لشعو7  هذ�  يضع   �: عليه  بل  
عد�
ته، 
على  بظالله  �لشعو7  هذ�  يلقي  ال  
بذلك  حّق.  هو  بالذ=  يوصي   �:
 عا�لة، 
ضمير( :
 عقله . فضمير �لمؤمن يلهمه ��ئما :� يمتثل أل
�مر �هللا تعالى فال يتخلى 

عن :خالقه �لحميد� �ستجابة ألمر �هللا تعالى في سو�7 �لمائد�: 
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�لرسل جا��� بالعد�

!� بيئًة يسو� فيها �لعدo �لحقيقي علي �لنحو �لذ= :
�7نا( في �لفصوo �لسابقة 
َير�( :غلُب �لنا0 خياًال ال َيرُ� !ال في كتب �أل�M. !نهم ُينكر
� !مكانية 
جو� 
ه �لعدo �لحقيقي؛ !ّال :� �لتا7يخ يقف شاهًد� علي عهو� من �لزمن  مجتمع يُعمُّ
 Vلسال�
:ُقيم فيها �لعدoُ �لموصوnُ في �لقر5� �لكريم، 
�نتشر �لتسامُح 
�ألمن 
في �لعالقا' بين �لنا0. فاألمم �لتي :7سل �هللا تعالى 7سله !ليها تميز' عالقاتهم 


�لتسامح ، يقوo �هللا تعالي في �لقر5� �لكريم: Vلسال�
 oالجتماعية بالعد�

﴿ َ�ِلُكلِّ ُ�مَّـٍة �َُّسوٌ� َفِإَ=� َجـا, َ�ُسوُلُهْم ُقِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط َ�ُهْم َال 

ُيْظَلُموَ� ﴾ [ يونس:٤٧]
 لم يكن هنا< �ضطهاٌ� ألحٍد في تلك �ألpمنة بل كا� �لعدo �لحقيقي سائًد� 

بين �لنا0.
 ,yلعر 

� �عتبا7 لجنس :� oُيقيمو� �لعد �يأمر �هللا تعالي جميَع 7سِله :        

� عليهم �لسالV �عت �لنا0 !لى 
�� 

�لكتب �لتي :نزلت !لى عيسى 
موسى 
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اُغوِ/  ِبالطَّ َيْكُفْر  َفَمْن  �ْلَغيِّ  ِمَن  �لرُّْشُد  تََّبيََّن  َقد  يِن  �لدِّ ِفي  ِ<ْكَر�5َ  َال   ﴿

َسِميٌع  َ��هللاُّ  َلَها   lَنِفَصا� َال  �ْلُوْثَقَى   Kِ�َِباْلُعْر �ْسَتْمَسَك  َفَقِد  ِباهللاِّ  َ�ُيْؤِمن 

[ ٢٥٦ : Kلبقر� ] ﴾َعِليم
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اِلَحاِ/ َ�َقِليٌل مَّا  َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ِ<الَّ �لَِّذيَن �َمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ

[ ٢٤ :n ] ﴾...  ُهْم

� عليه �لسالV هنا لُيَعدُّ مثاال جّيًد� يجب على �لمؤمنين 
!� ما قاV به �لنبي ��
ُيؤثِّر عليه ما للخصم �آلخر من قو�،  �القتد�� به؛ فقد ساند صاحب �لحق 
لم 
 �

لنبيه �� �لسو�7 نفسها، مجد �هللا  بعينه. 
في �آلية ٢٥ من  �لعدo هو   >�9

 ."Mٍَمآ 
ُحْسَن َ َلُزْلَفى  ِعنَدَنا  َلُه   َّ�!ِ
َ  ..."  :Mلمآ� بحسن  
بشر(  حسن صنيعه 

ر( �هللا تعالى بما للعدo من :همية:  
في �آلية ٢٦ ُيذكِّ

[َيا َ*�ُ��ُ* ِ<نَّا َجَعْلَناcَ َخِليَفًة ِفي �َألmِ�ْ َفاْحُكم َبْيَن �لنَّاQِ ِباْلَحقِّ َ�َال 

َتتَِّبِع �ْلَهَو� َفُيِضلََّك َعن َسِبيِل �هللاَِّ ِ<�َّ �لَِّذيَن َيِضلُّوَ� َعن َسِبيِل �هللاَِّ َلُهْم 

    [fِْلِحَسا� lََشِديٌد ِبَما َنُسو� َيْو fٌَعَذ�
:ما شعيب عليه �لسالV �لذ= ُ:7سل !لى مدين، 
هي !حد[ �لقبائل �لتي كانت 
حياتها �لتجا7ية قائمة على �لظلم، فكانو� يتالعبو� بممتلكا' �لنا0، 
يبخسونهم 
�لنبي شعيب عليه �لسالV من  
قد حذ7هم  .o:مو�لهم باالحتيا �يسلبو
�لسلع، 

:eتُقصُّ علينا �آلية �لتالية جانبا من هذ� �لموضو
 .oعاهم !لى �لعد�
ظلمهم، 

﴿ َ�ِ<َلى َمْدَيَن َ�َخاُهْم ُشَعْيبًا َقاَ� َيا َقْوlِ �ْعُبُد�ْ� �هللاَّ َما َلُكم مِّْن ِ<َلـٍه َغْيُر5ُ 

 Qَلنَّا� َتْبَخُسوْ�  َ�َال  َ��ْلِميَز�َ�  �ْلَكْيَل  َفَأْ�ُفوْ�  �َّبُِّكْم  َبيَِّنٌة مِّن  َجا,ْتُكم  َقْد 
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�اللتز�V باألمانة، 
�لتعاليم  Vلّسال�
 oلى !قامة �لعد!
�لتحلي باألخالy �لحميد� 
نفسها 
�7' في �لقر5� �لكريم �لمنزo على محمد صلى �هللا عليه 
سلم. 
تؤكد 

:oلّرسل هو !قامة �لعد� o��7 !7سا
 M:حد �ألسبا �آلية �لتالية :ّ�

 lَِلَيُقو َ��ْلِميَز�َ�   fَْلِكَتا� َمَعُهُم  َ�َ�نَزْلَنا  ِباْلَبيَِّناِ/  ُ�ُسَلَنا  َ�ْ�َسْلَنا  َلَقْد   ﴿

�لنَّاQُ ِباْلِقْسِط َ�َ�نَزْلَنا �ْلَحِديَد ِفيِه َبْأQٌ َشِديٌد َ�َمَناِفُع ِللنَّاQِ َ�ِلَيْعَلَم �هللاَُّ 

َمن َينُصُر5ُ َ�ُ�ُسَلُه ِباْلَغْيِب ِ<�َّ �هللاََّ َقِوUٌّ َعِزيٌز ﴾  [ �لحديد: ٢٥ ]
 oلعد� بإقامة  تعالى  :مرهم �هللا  �لذين  �ألنبيا�  �لكريم عن :حد  �لقر5�   =

ير

� عليه �لسالV حين جا�( 
:� يكو� سلوكهم مثاال يقتد= به �لّنا0، !ّنه �لنبي ��

:oلكي يحكم بينهما بالعد �خصما

 *َ��ُ�*َ َعَلى  َ*َخُلو�   =ْ>ِ  fَْلِمْحَر�� َتَسوَُّ���   =ْ>ِ �ْلَخْصِم  َنَبُأ   cََ�َتا َ�َهْل   ﴿

َفَفِز3َ ِمْنُهْم َقاُلو� ّال َتَخْف َخْصَماِ� َبَغى َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض َفاْحُكم َبْيَنَنا 

ِتْسٌع  َلُه  َ�ِخي  َهَذ�   َّ�>ِ  vَِر� �لصِّ َسَو�,  ِ<َلى  َ��ْهِدَنا  ُتْشِطْط  َ�َال  ِباْلَحقِّ 

   ﴾ fَِفَقاَ� َ�ْكِفْلِنيَها َ�َعزَِّني ِفي �ْلِخَطا Kٌَ�ِتْسُعوَ� َنْعَجًة َ�ِلَي َنْعَجٌة َ��ِحَد

[ ٢١ - ٢٣ :n ]

�، كما 9كر' �آليا'، :ال يكو� حكمه جائًر� 

قد سأo �لخصما� �لنبي ��

!نما عليه :� يرشدهم !لى سو�� �لصر�m، 9لك :نهما 
ثقا في عدله مذعنين لما 

سيحكم به، فكانت !جابته لهم كما يلي:

�ْلُخَلَطا,  َكِثيرً� مِّْن   َّ�>ِ�َ ِنَعاِجِه  ِ<َلى  َنْعَجِتَك  ِبُسَؤ�ِ�  َظَلَمَك  َلَقْد  ﴿ َقاَ� 
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كل عصر. لم يكن لينطق عن �لهو[ بل كا� �لوحي ظاهًر� في :حا�يثه 
مو�قفه 

:فعاله. 
يصف �هللا تعالى حسن خلق نبيه محمد 
عنايته �لفائقة بالمؤمنين:

﴿ َلَقْد َجا,ُكْم َ�ُسوٌ� مِّْن َ�نُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم 

ِباْلُمْؤِمِنيَن gٌ��ُ�َ �َِّحيٌم  ﴾ [ �لتوبة: ١٢٨ ]

�لحياK �لنمو=جية للنبي 
محمد صلى �هللا عليه �سلم

:مر �هللا تعالى 7سوله صلى �هللا عليه 
سلم :� ُيقيم �لعدo بين �لنا0. 
بالفعل 
 oبمكة حيث تلقى �لوحي متخذ� �لعد Vبد: �لنبّي �لخاتم في نشر �عوته !لى �إلسال
سلوكا ال يحيد عنه. 
في 9لك �لوقت كانت شبه �لجزير� �لعربية، 
خاصة مكة، 
�لرسالة  قبل  ما  فتر�  �لجاهلية، 
هى  في  �الجتماعية. 
كا�  بالمشكال'  تمو� 
 epمن نتائج هذ� �لتمييز تنا �كا
�لمبا7كة، تمييز سافر بين �ألجنا0 
�أل�يا�. 
�لقبائل مع بعضها �لبعض، 
نظاV �قتصا�= فاسد، 
�لنهب 
�لسلوكيا' �لجائر� 
من  9لك  
غير  
�لفقير،  �لغني  بين  
�لتفرقة  �لمختلفة،  �لديانا'  :فر��  بين  فيما 

مظاهر �لظلم.
لم يكن من �لممكن حينذ�< !قامة �لعدo، بل كا� �لفقر�� ُمضطَهدين من ِقَبل 
�ألقويا�، كما تعرd بعض �لنا0 للعنف بسبب :جناسهم :
 :�يانهم :
 لغاتهم. 


كا� هؤال� ُيجَبُر
� للعمل في ظر
n قاسية 
يتعرضو� للتعذيب.

في �لحيا� �لتجا7ية، 
في ظل �لنظاV �لقائم على �لمصالح �لشخصية، �ختفت 
 nإلسر�� !لى  �ألثريا�   nنصر� بينما  �لبسيطة   oألمو��  0
j7  '�
9  oألعما�

�لبذ�. 
بالتد7يج :صبحت مثل تلك �لسلوكيا' �لقبيحة عا��' 
تقاليد. فمثال 
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َ�ْشَيا,ُهْم َ�َال ُتْفِسُد�ْ� ِفي �َألmِ�ْ َبْعَد ِ<ْصَالِحَها َ=ِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِ<� ُكنُتم 

[ ٨٥ :gألعر�� ] ﴾ مُّْؤِمِنيَن

�ألمانة خير  oلكسب �لحال� �ّ: Vفي 5ية :خر=، 9كرهم شعيب عليه �لسال


:oعاهم إلقامة �لعد�
لهم، 

﴿ َ�َيا َقْوlِ َ�ْ�ُفوْ� �ْلِمْكَياَ� َ��ْلِميَز�َ� ِباْلِقْسِط َ�َال َتْبَخُسوْ� �لنَّاQَ َ�ْشَيا,ُهْم 

َ�َال َتْعَثْوْ� ِفي �َألmِ�ْ ُمْفِسِديَن َبِقيَُّة �هللاِّ َخْيٌر لَُّكْم ِ<� ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن َ�َما 

َ�َنا َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ ﴾ [ هو*: ٨٥ - ٨٦ ]

ُيقدV لنا �هللا تعالى في �لقر5� �لكريم :مثلة عديد� لما قاV به :نبياj( من مو�قف َ

غيرهم. 
يذكر لنا �لقر5�  ،Vيوسف، عليهم �لسال
عا�لة كالنبي موسى 
عيسى 

�لكريم بالتفصيل كيف �عا هؤال� �ألنبيا� :قو�مهم !لى فعل �لخير�'.

�لنبي محمد، صلي �هللا عليه 
سلم، :قاV �لعدo :يضا في قومه، ممتثال لقوله 

تعالى: 

�ِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَد�, ِهللاِّ ... ﴾ [ �لنسا,: ١٣٥ ]  ﴿... ُكوُنوْ� َقوَّ
 oلعد� !قامة  في  �لبالغة  
�قته  
سلم  عليه  �هللا  :خالقه صلى   oكما �قد كا


أل� يتعلقو� بدين �هللا تعالى.  ،Eيثق �لنا0 به ثقة ال تتزحز �لسبب �لرئيس أل�

خالo �لّسنو�' �أل
لى لنز
o �لقر5� �لكريم �خل �لكثير من �لكفا7 �لباp7ين في 

�إلسالV لما 7:
( من كماo خلقه 
تماV عدله صلي �هللا عليه 
سلم.
:مثلة 9لك من حياته صلى �هللا عليه 
سلم ال تحصى، 
قد ُنقل !لينا �لكثير منها 
 oسلوكه �لمتسم بالعد �في �ألحا�يث �لنبوية �لشريفة. !ّ
في �لسجال' �لتا7يخية 
في  �تباعها  �لمسلمين  �لو�جب على  �لنما�9   e
7: لُيَعد من  
�لرحمة  
�لتسامح 

28



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

ا َيِعُظُكم ِبِه ِ<�َّ �هللاَّ َكاَ� َسِميعًا َبِصيرً�﴾  َ�� َتْحُكُموْ� ِباْلَعْدِ� ِ<�َّ �هللاَّ ِنِعمَّ

[�لنسا,: ٥٨]
:هل  مع طائفة من  �لتي عقدها  �لمعاهد�  9لك هو  �لد�لة على  �ألمثلة  
:حد 

هم :هل نجر��، 
نص هذ( �لمعاهد� يكشف عن تطبيق للعدo لم يسبق  Mلكتا�

له مثيل في مثل 9لك �لعهد. 
هذ� نص معاهد� نجر��: 
ِعي  "!�9 طالب :حد من :هل نجر�� بحقوقه فيجب :� ُيحكم بالعدo بين �لُمدَّ

َعى عليه، 
لهم :ال يظلمهم :حد, 
عليهم :ال يظلمو� :حد�"” ١  
�لُمدَّ
 oلعد� هذ�  
بسبب  5نذ�<.  �لنا0  به  تمتع  �لذ=   oلعد� مد[  يوضح  
هذ� 
�لفريد، :صبح �لنا0 يثقو� في 7سوo �هللا، حتى من كا� من :لّد :عد�ئه، 
:عجبو� 

:شّد �إلعجاM بأمانته صلى �هللا عليه 
سلم.
!ّ� تلك �لمو�قف �لتي تعرd بعضا من محاسن :خالy �لنبي صلي �هللا عليه 

�مر(، كما :نها تعكس :

سلم قد ظهر' نتيجة اللتز�مه �لدقيق بمنهج �هللا تعالى 
من  
:صبح  �الجتماعية.  �لحيا�  في  �لنبي  :�خله  �لذ=   oلعا��  Vلنظا�
 �لتسامح 
�لو�ضح :� �لمجتمع �لذ= يلتزV بأ
�مر �لقر5� 
قيمه 
يتحر[ �لدقة في 9لك البّد 

.oلعد�
:� ينعم بحيا� ملؤها �ألمن 

�لنبي صلى �هللا عليه �سلم يقف ضّد 
جميع مظاهر �لتفرقة �لعنصرية

�لعدo في عهد(، 
7فض معتقد�'  !قامة  �لنبي محمد على عاتقه  لقد حمل 
�لجنس   
: �للغة  بسبب  غيرهم  من  مقاًما  :7فع  �لنا0  بعض  تعتبر  �لتي  �لجاهلية 
�لقر5�  منهّي عنه في  �لجائر  �لتمييز  �لوضع �الجتماعي. 
مثل هذ�   
:  yلعر�  
:
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كا� �لعرM في �لعصر �لجاهلي ينهبو� �لقو�فل �لتجا7ية باإلغا�7 عليها 
يبيعو� 

في كثير من �ألحيا� كانو�  .yبخسة مسيطرين بذلك على �ألسو� �لغنائم بأثما�

يخفو� تلك �لبضائع !لى 
قت �لحاجة ثم يبيعونها  بأسعا7 باهظة.
 يخبرنا �هللا تعالي في �لقر5� �لكريم عن �ألعر�M �لذين كانو� يشكلو� غالبية 
�لمجتمع في فتر� ما قبل �لبعثة �لنبوية، 
كيف :نهم :عرضو� عن �المتثاo لكلما' 

�لرسوo كما في �آلية �لتالية:

﴿ �َألْعَر�fُ َ�َشدُّ ُكْفرً� َ�ِنَفاقًا َ�َ�ْجَدُ� َ�الَّ َيْعَلُموْ� ُحُد�َ* َما َ�نَزَ� �هللاُّ َعَلى 

َ�ُسوِلِه َ��هللاُّ َعِليٌم َحِكيٌم ﴾ [ �لتوبة: ٩٧ ].
�لجاهلين  هؤال�  !لى  
سلم  عليه  �هللا  صلى  محمد�  7سوله  تعالى  �هللا  :7سل 
ليدعوهم !لى �ألخالy �لحميد� 
!لى �لطريق �لمستقيم. لم يكن يتزحزE مع ما 
يالقيه من صعوبا'، 
!نما بلغ 7سالة 7ّبه !لى �لقبائل �لتي غلب عليها طابع �لكفر 

�لتكذيب، كما كا� طو�o مكوثهم بين ظهر�نيهم نمو9جا لهم. 
تخبرنا �آلية 


�لقسط: oيأمرهم بالعد �لتالية كيف كا�

[٢٩ :gألعر�� ] ﴾ .... ُقْل َ�َمَر َ�بِّي ِباْلِقْسِط ﴿
�لحميد� :عظم �ألثر في شبه   yلمحمدية باألخال� �لّرسالة  
قد كا� القتر�� 
�لجزير� �لعربية؛ فدخل �لنا0 في �ين �هللا :فو�جا. 
سا� حينذ�< تطبيق ما :مر به 
�لقر5� من حسن �لخلق 
�لتسامح 
�لّسالV، فكا� �لنظاV �الجتماعي حينذ�< يعمه 
 Vلسال� Vسلم :قا
�ألمن. 
:حد �ألسباM �لمهّمة لذلك هو :ّ� �لنبي صلى �هللا عليه 

�الجتماعي بد
� تمييز بين �لنا0، ممتثال لآلية �لكريمة: 

 Qِهللاَّ َيْأُمُرُكْم َ�� ُتؤ*ُّ�ْ� �َألَماَناِ/ ِ<َلى َ�ْهِلَها َ�ِ<َ=� َحَكْمُتم َبْيَن �لنَّا� َّ�>ِ ﴿
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 oيقو يتخذ
نها سلوكا،  من  
�نتقد  بـ"�لحمّية"،  �لعنصرية  هذ(  �لكريم  �لقر5� 
تعالى:

َفَأنَزَ� �هللاَُّ  ﴿ ِ<ْ= َجَعَل �لَِّذيَن َكَفُر�� ِفي ُقُلوِبِهُم �ْلَحِميََّة َحِميََّة �ْلَجاِهِليَِّة 

َسِكيَنَتُه َعَلى َ�ُسوِلِه َ�َعَلى �ْلُمْؤِمِنيَن َ�َ�ْلَزَمُهْم َكِلَمَة �لتَّْقَو� َ�َكاُنو� َ�َحقَّ 

ِبَها َ�َ�ْهَلَها َ�َكاَ� �هللاَُّ ِبُكلِّ َشْيٍ, َعِليًما ﴾ [ �لفتح: ٢٦ ]
بحياتهم  نعمو�  �لسابقة  �آلية  في  تعالى  �هللا  أل
�مر  �متثلو�  �لذين  
�لمسلمو� 
خالo �لعهد �إلسالمي �أل
o �لمبا7<، 
في �لعهو� �لتالية �لتي حكم فيها �لخلفا� 

.oبالعد �
�لر�شد

�لُعقو* �لُمبَرمة في عهد �لنبي محمد مع �هل 
�لكتاf ��لمشركين تقّر �لعد� في �لمجتمع


�َجَه  �لمدينة  !لى  مكة  من  
سلم  عليه  �هللا  صلى  محمد  �لنبي  هجر�  بعد 

هم  �لنفو9،   Mصحا: كا�  �لوقت  9لك  في  �لمختلفة.  �لطو�ئف  من  �لعديَد 
د  ُيوحِّ  �: �لنبي  مًعا. 
لذلك كا� على  يعيشو�  
�لوثنيو�،  �ليهوُ� 
�لمسيحيو� 
:فر��(،  بين   Vلسال� 
توطيد  �لمجتمع  تأمين 
حد�  :جل  من   Vلعا� �لتركيب  هذ� 
�لشخصية  بالمقابال'   
: �لرسائل  ببعث  !مَّا  تتم  
كانت  معاهد�'،  بعْقد   Vفقا
�الجتماعية٥.  �لوحد�  تحققت  َثمَّ  مائة طائفة, 
من  يزيد على  ما  مع  �لمباِشر�، 

يؤّكد �لدكتو7 توما0 :7نولد على :همية �لوحد� �الجتماعية �لتي :ّسسها �لنبي 

 :oسلم فيقو
محمد صلي �هللا عليه 
"لم يحد{ من قبل :� :علنت �لجزير� �لعربية �لطاعة ألمير 
�حد، لكنها فجأ� 
:بد' توّحد� سياسيا, 
:علنت قسم �لوال� للحاكم �لحقيقي. فبعد :� كانت 
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شي�  بأنها  �لعنصرية   nتعر �لذ=  �لوقت  
في  هذ�،  يومنا  
في  بشد�.  �لكريم 
�لعديد  في  كبيًر�  �نتشا�7  منتشر�  :نها  نجد  �لكريم،  �لقر5�  في  تعالي  �هللا  حرمه 
 dكما 9كرنا سابقا فاهللا تعالى خلق �لنا0 شعوًبا مختلفة لغر
من �لمجتمعا'. 
معين "لَِتَعا7َُفو�". فالّنا0 عند �هللا سو��، 
علو �لقد7 ال يكو� !ال بتقو[ �هللا تعالى 
 �: �لعنصر=  �لتمييز  ما7سو�  �لذين  لقومه  :يضا  �لنبي  
ّضح  
قد  به.  
�إليما� 
�الختالفا' �لعرقية ليست بذ�' :همية 
:ّ� �لكّل :ماV �هللا سو��. 
:ّكد في �لعديد  
من �لمو�ضع :� �لمهم هو �إليما� �لصا�y باهللا تعالى. 
في خطبته �ألخير�، :مر 

�لنبي عليه �لصال� 
�لسالV �لنا0 :ال ُيميز
� في معامالتهم:
" :يها �لنا0، !ّ� 7بكم 
�حد ، 
!� :باكم 
�حد، ال فضل لعربي على عجمي 
!ال  :بيض  على  ألسو�  
ال  :سو�  على  ألبيض  
ال  عربي،  على  لعجمي  
ال 

بالتقو[. !ّ� :كرمكم عند �هللا :تقاكم" ٢ 
تعالى خلق  :ّ� �هللا  :يضا  �لنا0  �لنبي محمد صلى �هللا عليه 
سلم  كما :خبر 
�لنا0 
لم يكونو� شيئا، فالكل سو�� 
�لكّل مسئوo عن :عماله :ماV �هللا تعالى. 
 oيقو
يقّيم �إلنسا� على :سا0 نسبه.   �: �لخطأ  :نه من   nلّسبب :ضا� 
لهذ� 

�لّرسوo �لكريم 

لينتهين قوV يفخر
� بآبائهم :
 ليكونن :هو�  Mمن تر� V�5
 Vكلكم آل� "

على �هللا من �لجعال�" ٣. 
كما قاo :يضا :ّ� �لمقيا0 هو �لتقو[ فقط: 

لم   eلصا� طّف   V�5 بنو  كلكم  :حد،  على  بمسبة  ليست  هذ(  :نسابكم   �!"
تملؤ(. ليس ألحد على :حد فضل !ال بدين :
 تقو[، حسب �لّرجل :� يكو� 

فاحشا بذيئا بخيال جبانا" ٤. 

على مد[ حياته، حث �لنبي صلى �هللا عليه 
سلم �لنا0 :� يتخلو�         
عن مبا�ئهم �لجاهلية �لحمقا�, 
:� يعيشو� متمسكين بالقيم �لقر5نية. 
قد 
صف 
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له مثيل في �لمجتمع �لعربي؛ لذ� كا� ��ئما محل تقدير �لنا0 
!عجابهم.  

منذ 9لك �لوقت :صبح �لنبي محمد نمو9جا للمؤمنين، فيما يتعلق         
بإقامة �لعدo �لحقيقي في �لبال� �لمفتوحة. فقد طّبق �لعدo �لموصوn في �لقر5� 
كانت  معهم  معاهد�'  بعقد   Vقا كما  �لمفتوحة،  �لبلد��  سكا�  تجا(  �لكريم 
 d:حًد� لم يتعر �كانت �لسمة �لمميز� لتلك �لمعاهد�' :ّ
سببا في سعا�تهم. 
 
أل�نى ظلم. 
لهذ� �لسبب كا� :هل �لبلد�� �لمفتوحة، مهما كانت :جناسهم :

�ياناتهم، ��ئما مسر
7ين بسبب �لعد�لة �لتي :تى بها �إلسالV !ليهم.           
 Vكذ� فعل :صحابه، سال
لقد :قاV �لنبي صلى �هللا عليه 
سلم �لعدo بين �لنا0 

�هللا عليهم :جمعين كما تؤكد �آلية �لكريمة:  

[١٨١ :gألعر�� ] ﴾ �َْن َخَلْقَنا ُ�مٌَّة َيْهُد�َ� ِباْلَحقِّ َ�ِبِه َيْعِدُلو ﴿ َ�ِممَّ

�لتسامح   oلعد� في  �ألمثلة   e
7: 
سلم  عليه  �هللا  صلى  �لنبي   dعر 
قد 
�لعربية.  بمعاهدته مع :هل نجر�� �لمسيحيين �لذين عاشو� جنوM شبه �لجزير� 


تحتو= تلك �لمعاهد� على �لبند �لتالي:  

:مالكهم  
:7ضهم  
�ينهم  بهم  �لمحيطة  
�لمنطقة  نجر��،  "!ّ� حيا� شعب 
تحت  عبا�تهم  
:ماكن  
7سلهم  
�لغائبين،  �لحاضرين  
:هلهم،  
ماشيتهم 


صاية نبيه" ٨.
حماية �هللا 
بو�سطة مثل هذ( �لمعاهد�'، ضمن 7سوo �هللا �لنظاV �الجتماعي للمسلمين 
ما  
�ألمن 
هو   Vبالسال تميز  �لذ=   Vلنظا� 9لك  �لكتاM على حد سو��،  
:هل 

تصو7( �آلية �لتالية: 

ِباهللاَِّ  �َمَن  َمْن  اِبِئيَن  َ��لصَّ َ��لنََّصاَ��  َهاُ*�ْ�  َ��لَِّذيَن  �َمُنوْ�  �لَِّذيَن   َّ�>ِ  ﴿

َ��ْلَيْوlِ �آلِخِر َ�َعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم َ�ْجُرُهْم ِعنَد َ�بِِّهْم َ�َال َخْوgٌ َعَلْيِهْم 
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 eفي نز� �يعيشو ،Mكبير�، تتألف من حو�لي مائة حز
قبائل متعد��، صغير� 
مستمر، جمعتهم كلمة محمد 
خلقت منهم :مة 
�حد�" ٦.  


كما 
�7 في �لعديد من 5يا' �لقر5� �لكريم، !ّ� �لتعايش في سالV مع :هل 
�لديانا' �ألخر[ يعتبر :مًر� مطلوًبا. 
في �آلية �لتالية يأمر �هللا تعالى �لمسلمين :� 

يؤمنو� بجميع كتبه �لتي :نزلها على 7سله، 
:� يحترمو� ما 
�7 بها: 

﴿ َفِلَذِلَك َفاْ*3ُ َ��ْسَتِقْم َكَما ُ�ِمْرَ/ َ�ّال َتتَِّبْع َ�ْهَو�,ُهْم َ�ُقْل �َمنُت ِبَما 

َ�ْعَماُلَنا  َلَنا  َ�َ�بُُّكْم  َ�بَُّنا  �هللاَُّ  َبْيَنُكُم  ِألَْعِدَ�  َ�ُ�ِمْرُ/   fٍِكَتا ِمن  �هللاَُّ  َ�نَزَ� 

 ﴾ �ْلَمِصيُر  َ�ِ<َلْيِه  َبْيَنَنا  َيْجَمُع  َ�َبْيَنُكُم �هللاَُّ  َبْيَنَنا  َة  َال ُحجَّ َ�ْعَماُلُكْم  َ�َلُكْم 

[�لشو��: ١٥]
تصف �آلية �لسابقة كيف يتعامل �لمسلم مع :هل �لديانا' �ألخر[، فيجب 
�لخلق  حسن  في  
سلم،  عليه  �هللا  صلى  �هللا   oبرسو  �
يقتد  �: �لمسلمين  على 

�لتسامح 
�لعدo مع �آلخرين بغض �لنظر عن كونه بو9يا :
 يهو�يا :
 مسيحيا 

تلك �ألمانة يتر< :ثًر� !يجابيا 
�ضًحا في قلوM هؤال�  oملحًد�. مثل هذ� �لعد 
:
�لنا0 مهما كانت معتقد�تهم :
 حتى !�9 لم تكن لديهم :ية معتقد�'، كما :ّ� 

  .Vلى �إلسال! Mسيلة تجعلهم :قر
هذ� يعتبر 
باإلخا�  �لمسلمين  شئو�  
!��7ته  �لمدينة  !لى  �لنبي  هجر�  تميز'  لقد 

 �يانا' :
 :جنا0 

�لتسامح، 
برهنت على :ّنه من �لممكن :� يعيش :نا9 0

o نصِّ مكتوM تعهد به �لنبي صلي �هللا عليه : �ّ! .Vلغا' مختلفة مًعا في سال 
:

تلك �لحقيقة تؤكد حقيقة :خر[ هي :ّ� �لنبي :خذ  .٧ Vتفاقية سال� �سلم كا


�لتسامح. 
بعد فتح مكة تجّلت سماحة �لنبي حين عفا  oعلى عاتقه !قامة �لعد
عن :
لئك �لذين قامو� بتعذيب �لمسلمين من قبل. !ّ� تماV �لُخُلق هذ� لم يسبق 
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سوّيا. 
قد ضمن �ستو7 �لمدينة �لحرّية �لدينية �لمطلقة، 
هذ� تبد
 جليَّا في �لبند 
�لتالي:  

�ينهم،  لليهو�  جنب،  !لى  جنبا  �لمؤمنين  مع   nعو بني  يهو�  سيعيش   "

للمسلمين �ينهم" ٩ .

�لبند   oلمشركين، يقو�
كما ضمن هذ� �لعقد :يضا �لحقوy �لفر�ية لليهو� 
�لسا�0 عشر: 

له، 
حقوقه  مساندتنا   oينا  �: في  �لحق  له كل  بالعقد   Vيلتز �لذ=  "�ليهو�= 
مكفولة تماما كأّ= 
�حد منا، فلن يؤ9يه :حد، :
 يناصر عد
( عليه" ١٠. 

�لدقة،  بمنتهى  �لوثيقة  بهذ(  
سلم  عليه  �هللا  صلي  �لنبي   Mصحا:  Vلتز� 
قد 
�لفتر� كا�  تلك  للبربر 
�لبو9يين 
�لبر�همة 
غيرهم ١١. 
في   yلحقو� 
حفظو� 
من �لسهل :� ُتحّل �لنز�عا'، كما كا� كل فر� يحترV معتقد�' �آلخرين، فكا� 


�لعدo لمد� طويلة من �لّزمن.   Vعم �لسال �:
لم يكن �لعقد �لذ= :برمه �لنبي صلى �هللا عليه 
سلم مع :هل �لكتاM فحسب؛ 

!نما شمل �لمشركين :يضا، فقد عاملهم بالعدo ��ئما، 
كا� يجيرهم على �لفو7 

حينما يستجير
� به. 
�لنبي صلى �هللا عليه 
سلم في  هذ� يعني :� تلك �لمجتمعا' طلبت حماية 
مو�جهة �لهجما' عليها :
 �التهاما' �لباطلة لها. فعلى مد[ حياته طلب �لعديد 
من  �لمشركين 
غير �لمسلمين حماية �لنبي صلى �هللا عليه 
سلم، فقاV بحمايتهم 

ضما� �ألمن لهم. 
في سو�7 �لتوبة، يذكر �هللا تعالى طلبا' �لحماية من قبل 

�لوثنيين 
قبوo �لمؤمنين لها، يقوo تعالى: 

َفَأِجْر5ُ َحتَّى َيْسَمَع َكَالlَ �هللاِّ ُثمَّ   cَ�ََ�َحٌد مَِّن �ْلُمْشِرِكيَن �ْسَتَجا �ْ>ِ�َ ﴿
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[٦٢ :Kلبقر�] ﴾ �ََ�َال ُهْم َيْحَزُنو
!ّ� ما 9كرنا( من �ألمثلة ُيعد ضئيال بالمقا7نة مع ما قاV به �لنبي صلى �هللا عليه 

سلم إلقامة �لعدo، !ّال :ّ� :هم هذ( �لمعاهد�' هو �ستو7 �لمدينة �لذ= تم عقد( 
مع �ليهو� 
�لمشركين، هذ� �لدستو7 �لذ= ما o�p موضوe �لعديد من �لمقاال' 


عناية كبيرين.  Vهو محّل �هتما
 ،Vلتي ُتكتب �ليو�
�لنبي صلى �هللا عليه 
سلم قبل ١٤٠٠  �لدستو7 تحت 7عاية  تّم !عد�� هذ� 
قانوني  كعقد  �لتنفيذ  موضع  
ضع 
  ،V  ٦٢٢  Vعا تحديًد�  9لك  
كا�   ,Vعا
�لمجتمعا'  
:صبحت  عقائدهم.  بمختلف  �لنا0  باحتياجا'  للوفا�   Mمكتو
 �
بمختلف :�يانها 
:جناسها :طر�ًفا في هذ� �لعقد �لقانوني، بعد :� :ضمر' �لعد�
عليه  �هللا  صلى  �لنبّي  :ثبت  لقد  عاًما.  
عشرين  مائة  مد[  على  �لبعض  لبعضها 
�لمجتمعا'  بين  للّنز�عا'  �لممكن 
ضع حّد  :نه من  �لعقد  بو�سطة هذ�  
سلم 
�لتي يعا�= بعضها بعضا لد7جة :نه من �لمستحيل !يجا� تسوية بينها، كما :ثبت 

:نه من �لممكن فعًال :� يعيشو� بعد 9لك جنبا !لى جنب.  

فقا لدستو7 �لمدينة، كانت �لحرية مكفولة لكل شخص، فيكو� له �عتقا�( 
�لممكن  من  كا�  شا�. كما  كيفما  
�لفلسفية  �لسياسية  
جهته  
يختا7  
�ينه، 

ُكفلت  جالية.  ينشئو�   �: نفسه  �لّدين   
: نفسها  �لعقيد�  في  يشتركو�  لّلذين 
 Vّال يقو: mلعد�لة �لخا� بها، بشر� Vتتبع نظا �لحرية لكّل جالية، !9 بإمكانها :�
:حد بحماية �لمفسدين. 
على :طر�n �لعقد :� يتعا
نو� 
يساند
� بعضهم بعضا، 
:ما مسئولية حمايتهم فكانت موكلة لرسوo �هللا صلى �هللا عليه 
سلم، 
لذ� فإّ� 

:ّ= نز�e ينشب بين :طر�n �لعقد يجب :� ُيوكل !ليه. 

تّم من خالله �لقضا�  ،V ٦٣٢ V٦٢٢ !لى عا Vبقي هذ� �لعقد سا7يا من عا

�لقر�بة، 
تم تأسيس 
حد�  Vّعلي �لتركيب �لقبلي �لمبنّي على :سا0 صال' �لد
�جتماعية من :نا0 9
= :صوo ثقافية 
عرقية 
جغر�فية مختلفة، فأصبحو� يعيشو� 
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َنْحُن َ�نَصاُ� �هللاِّ �َمنَّا ِباهللاِّ َ��ْشَهْد ِبَأنَّا ُمْسِلُموَ� ﴾ [ �� عمر��: ٥٢ ]

َقاُلَوْ� �َمنَّا َ��ْشَهْد  َ�ْ�َحْيُت ِ<َلى �ْلَحَو�ِ�يِّيَن َ�ْ� �ِمُنوْ� ِبي َ�ِبَرُسوِلي   =ْ>ِ�َ]

.[١١١ :Kلمائد� ] ﴾ �َِبَأنََّنا ُمْسِلُمو
مثاال  :يضا  يعّد  �ليهو�ية  �لمجتمعا'  تجا(  �لمتسامح  �لنبي  موقف   �ّ: كما 
جيًد� لجميع �لمؤمنين؛ ففي فتر� �ستو7 �لمدينة، عامل �لنبّي �ليهو� معاملة حسنة، 

حسن  7

تشا �

كا� متسامحا معهم، 
حّث على ضر
�7 :� يكو� هنا< تعا
�لحيا�  :حد�{  في  9لك  تطبيق  تّم  
بالفعل   .١٢ 
�ليهو�  �لمسلمين  بين  عشر� 
هو   Vلّسال�
 �لصال�  عليه  �لنبّي  به   Vقا �لذ=  �لمتسامح  �لموقف  
هذ�  �ليومية. 
في �لو�قع تجا( �لنا0 جميعا على �ختالn :�يانهم 
:جناسهم. 
على �لّرغم من 
�لغد7 
�لخيانة 
�لمكائد، كا� �لنبّي عُفوَّ� عن مرتكبي تلك �لجر�ئم، ُممتثال لقوله 

تعالى: 

�ْلَعاِفيَن َعِن �لنَّا0ِ" [ o5 عمر��: ١٣٤] 
ملتزما بقوله تعالى:َ"

ِبالَِّتي  َ�َجاِ*ْلُهم  �ْلَحَسَنِة  َ��ْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َ�بَِّك  َسِبيِل  ِ<ِلى   3ُ*ْ�  ﴿

ِهَي َ�ْحَسُن ِ<�َّ َ�بََّك ُهَو َ�ْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َ�ُهَو َ�ْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن 

﴾ [�لنحل:١٢٥] 
فكا� يدعو �لّنا0 !لى �إلسالV بالموعظة �لحسنة.
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َ�ْبِلْغُه َمْأَمَنُه َ=ِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوlٌ الَّ َيْعَلُموَ� َكْيَف َيُكوُ� ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعنَد 

�هللاِّ َ�ِعنَد َ�ُسوِلِه ِ<الَّ �لَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد �ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�lِ َفَما �ْسَتَقاُموْ� 

َلُكْم َفاْسَتِقيُموْ� َلُهْم ِ<�َّ �هللاَّ ُيِحبُّ �ْلُمتَِّقيَن ﴾ [�لتوبة : ٦-٧]

كما 
�7 في �آلية، يطلب �هللا تعالى من �لمؤمنين :� يتخذ
� مو�قف عا�لة 

لهم مسئولية تأمينهم حين يطلبو� �لحماية.  تجا( �لمشركين، 
ُيحمِّ

�هل �لكتاf في عهد 
�لنبي صّلى �هللا عليه �سلم

حين نبحث في عالقا' �لنبي بأهل �لكتاM في �لسنو�' �أل
لى لإلسالV نجد 
:نه تعا
� مع �لمسيحيين. فحينما تعرd �لمسلمو� للقسو� على :يد= �لمشركين 
في  �لمسيحيو�  يعيش  �لحبشة حيث  !لى  بالهجر�  :مرهم  �لنبّي   �: نجد  بمكة، 
�لمسلمين  �لمهاجرين  �لمسيحي  �لحبشة  ملك  �لنجاشي  َقِبل  
قد  �لوقت.  9لك 
 eيعطي مثاال عن �لحو�7يين :تبا �لقر5� �الضطها�. كما :ّ�

:مَّنهم ضد �لقمع 
عيسى عليه �لسالV ليحتذ= به غيرهم من �لمؤمنين في �لوال� هللا 
7سوله. 
هنا< 
:يضا نقاm تشابه ملفتة للنظر بين �لمسلمين �أل
�ئل 
�لمسيحيين �أل
�ئل؛ فأ
�ئل 
�لمؤمنين باهللا كثيًر� ما يالpمهم �إلخال� لرسل �هللا على �لرغم مما يلقونه من 
�لمسيحيين   �ّ: �لكريم  �لقر5�  لنا  مصاعب 
ما يتعرضو� له من عنٍت. 
يحكي 
:سلمو� 
جوههم  �لسالV كانو� مسلمين مخلصين  عليه  �أل
�ئل في عهد عيسى 

لربهم:

ا َ�َحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم �ْلُكْفَر َقاَ� َمْن َ�نَصاU�ِ ِ<َلى �هللاِّ َقاَ� �ْلَحَو�ِ�يُّوَ�  ﴿ َفَلمَّ
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�لبطرير< !لى :سقف بال� فا07 يلفت �النتبا( !لى حّد بعيد؛ حيث  �لذ= كتبه 
 Vلحكا� :ظهرها  �لتي  
�لر:فة   oلعد� �لمسيحّية، 
هي تصف  �لكلما'  فيه  تظهر 

:Mفي تعاملهم مع :هل �لكتا �لمسلمو�
�لّدين   �
يضطهد ال  �لوقت  هذ�  في  �لعالم  حكم  �هللا  منحهم  �لذين   Mلعر�"

تصل  
قديسينا،  قسا
ستنا  ُيكرمو�  !نهم  فعال.  يحترمونه  بل  �لمسيحي؛ 

منافعهم !لى كنائسنا 
صو�معنا" ١٥.
�هللا  يهبه  �لذ=  �لتسامح   eنو ُتظهر  عنه،  �هللا  7ضي  عمر،  من  �لتالية  �لوثيقة 

لإلنسا� حينما يّتصف بالخصائص �لتي 9كرها �لقر5� �لكريم:
:ماًنا  :عطاهم  �ألما�،  من  !يليا�  :هل  �لمؤمنين  :مير  �هللا  عبد  :عطى  ما  "هذ� 
ألنفسهم 
:مو�لهم 
كنائسهم 
صلبانهم، 
سقيمها 
بريئها 
سائر مّلتها :نه ال 

ال ُينتقص منها 
ال من خيرها، 
ال من صلبهم 
ال  ،Vال ُتهد
ُتسكن كنائسهم 

من شي� من :مو�لهم، 
ال ُيكَرهو� على �ينهم، 
ال ُيضا7َّ :حد منهم" ١٦

�لتسامح لد[ �لمؤمنين  oلعد� Vفي توضيح مفهو � كل تلك �ألمثلة مهمة جدָד

�لحقيقيين.
لقد تّم بو�سطة �لفتوحا' �لتي 
قعت في عهو� �لخلفا� !نقا9 �لمجتمعا' في 
�لبال� من �لظلم، 
:ُتيحت  لهم �لفرصة للتعرn على �إلسالV. لكن :حًد�  تلك 


هذ� ما تنص عليه �آلية �لكريمة: ،Vفي �إلسال oمنهم لم ُيجَبر على �لّدخو

﴿ َلُكْم ِ*يُنُكْم َ�ِلَي ِ*يِن ﴾ [ �لكافر��: ٦]
من   eنو ألّ=  :حد   dيتعر 
لم  تامة،  بحرية  �ينه  شخص  كل  ما07  فقد 
�لذين  �لمسلمين   oفعا: �لكثير عن �إلسالV بما 7:
( من  �لعد
��. لكنهم تعلمو� 

نتج عن 9لك تأّثرهم �لشديد. 
بالفعل  ،Vلتزمت ضمائرهم �لنقية بمبا�6 �إلسال�
:9عن معظمهم للند�� �لمخلص �لذ= :طلقه هؤال� �لمسلمو� �ألتقيا�، فز�� بذلك 
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تطبيق �لعد� في عهد 
�لخلفا, �متثاال للقر�� �لكريم

لقد َنَهَج �لخلفا� �لر�شد
� نْهج �لرسوo صلي �هللا عليه 
سلم، بعد 
فاته في 
 �

�لو�فد �لمحّليو�  �لّسكا�  تمتع  �لمفتوحة  �لبال�  ففي  
!قامته؛   oلعد� تحّر= 
�لُجد� على حّد سو�� بحيا� ملؤها �ألمن 
�ألما�. فقد :مر �لخليفة �أل
o :بو بكر 
7ضي �هللا عنه، :تباعه بأ� ُيقيمو� �لعدo في تلك �لبال�. 
لم يكن ما قاV به هؤال� 

�لنا0 من !قامة �لعدo !ال �متثاال أل
�مر �لقر5� �لكريم. 

قد :مر :بو بكر جيشه ُقبْيل �لتوجه !لي �لشاV بهذ� �ألمر :

 �
" :يها �لنا0 قفو� :
ِصكم بعشر فاحفظوها عني: ال تخونو� 
ال تغّلو� 
ال تغد7

ال ُتمثِّلو� 
ال تقتلو� طفال صغيًر� 
ال شيًخا كبيًر� 
ال �مر:�، 
ال تعقر
� نخال 

ال تحرقو( 
ال تقطعو� شجرً� مثمرً�، 
ال تذبحو� شاً� 
ال بقرً� 
ال بعيًر� !ال 

ما  فدعوهم  �لّصو�مع  في  :نفسهم  فرغو�  قد   Vبأقو�  �
تمر  nسو
 لمأكله، 
 Vلّطعا� :لو��  فيها  بآنية  يأتونكم   Vعلى قو �ُتقِدمو  nسو
له،  :نفسهم  فرغو� 

فإ�9 :كلتم منها شيئا بعد شي� فا9كر
� �سم �هللا"١٣ .

قد �شُتهر �لخليفة �لثاني عمر بن �لخطاM 7ضي �هللا عنه بعدله 
بالمعاهد�' 
�لتي عقدها مع :هل �لبال� �لمفتوحة، تماًما كما فعل �لنبي صلى �هللا عليه 
سلم. 

�لّتسامح. فمثال،  oحد� من تلك �لمعاهد�' ُتمثل نمو9ًجا للعد�

كانت كّل 

كفل  ،Vلكنائس لن ُتهد� �يليا�، :ّكد :ّ!
حين :علن تأمينه للمسيحيين في �لقد0 
لهم :ّ� �لمسلمين لن ُيصّلو� جماعة في �لكنائس. 
قد منح عمر 7ضي �هللا عنه هذ� 
�لعطا� نفسه للمسيحيين في بيت لحم. 
:ثنا� فتح �لمد�ئن، منح !عال� �لحماية 
 �ّ: ثانية  
:ّكد   ،"  V  ٦٦٠  -  ٦٥٠ " �لثالث   Mيا
يشأ �لنسطو7=  للبطرير< 
 Mلخطا�

 مسجد ١٤. : oلن يتم تحويل :ّ= مبنى !لى منز
 ،Vلكنائس لن ُتهد�
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�هل �لكتاf في �لقر��


يؤكد بر�
� في كتابه " ُفَر� �إلسالV" :ّ� �لسبب �لحقيقي 
��7 فتوحا' 
.Vلمسلمين هو :خوَّ� �إلسال�


عقائدها  :لو�نها  في  تختلف  �لتي  �ألمم  من  �لعديُد  �لعالم  هذ�  في  يوجد 

لغاتها. 
على َمرِّ �لعصو7 كانت هذ( �الختالفا' سببا للخصوما' بين �ألمم. 

لعلك تالحظ هنا :ّ� �لنا0 لم يستطيعو� �لتعايش مع بعضهم �لبعض العتقا�هم 
:ّ� �لنز�عا' ��ئما ما تنَشب حيث توجد تلك �الختالفا'. 
لكّن تلك �لفكر� 
خاطئة، فالحقيقة عكس 9لك تماًما. �لحقيقة هي :ّ� �هللا تعالى خلق �لنا0 شعوبا 


�ألمن, يقوo تعالى: Vلكريم !لى �لّسال� �عاهم جميعا في �لقر5�
مختلفة 

ُخُطَو�ِ/  َتتَِّبُعوْ�  َ�َال  َكآفًَّة  ْلِم  �لسِّ ِفي  �ْ*ُخُلوْ�  �َمُنوْ�  �لَِّذيَن  َ�يَُّها  َيا   ﴿

[ ٢٠٨ :Kلبقر� ]  ﴾ ْيَطاِ� ِ<نَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ مُِّبيٌن �لشَّ
َالlِ َ�َيْهِدU َمن َيَشاُ, ِ<َلى ِصَر�vٍ مُّْسَتِقيٍم ﴾  ﴿ َ��هللاُّ َيْدُعو ِ<َلى َ*�ِ� �لسَّ

[يونس: ٢٥]
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بعض  �خل   oلمثا� سبيل  فعلى  ر��.  ُمطَّ pيا��   Vإلسال� �ين  في  �لد�خلين  عد� 
�لمسيحيين من كند( 
!يا� في �إلسالV بإ��7تهم �لحّر� في عهد �لخليفة :بى بكر 
7ضي �هللا عنه، 
بعد فتح �مشق �خل كثير
� في �إلسالV :يضا بكامل حريتهم. 

١٧

تحت   Vإلسال� في  �خلو�  قد  �لمفتوحة  �لبلد��  في  �لنا0  بأ�  �لباطل  �لّزعم 
 oلعد� موقف  :ثبتو�  �لذين  �لغربيين  �لباحثين  ِقَبل  من  تفنيد( 
�حضه  تم  �لتهديد 
هذ�  عن   �
بر�  .o! �لغربي  �لباحث  يعبر  �لمسلمو�.  به   Vلتز� �لذ=  
�لتسامح 

�لموقف بقوله:
كتابا'  نشرتها  �لتى  �لفكر�  قاطع  بشكل  لتنفي  �لمؤكد�  �لحقائق  تلك   �ّ!"
�لنا0  ُيكرهو�  كانو�  9هبو�  :ينما  �لمسلمين   �ّ: من  
�سع  بشكل  �لمسيحيين 

على �إلسالV بحّد �لسيف". ١٨
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َ�َطَعاُمُكْم ِحلُّ لَُّهْم َ��ْلُمْحَصَناُ/ ِمَن �ْلُمْؤِمَناِ/ َ��ْلُمْحَصَناُ/ ِمَن �لَِّذيَن 

ُ��ُتوْ� �ْلِكَتاfَ ِمن َقْبِلُكْم ِ<َ=� �َتْيُتُموُهنَّ ُ�ُجوَ�ُهنَّ ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن 

 Kَِ�ْخَد�ٍ� َ�َمن َيْكُفْر ِباِإليَماِ� َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َ�ُهَو ِفي �آلِخَر Uَ�َال ُمتَِّخِذ

[٥ :Kلمائد� ] ﴾ ِمَن �ْلَخاِسِريَن
في  حسنة  معاملة  ُيعاَملو�   Mلكتا� :هل  كا�  �إلسالمي  �لتا7يخ  َمرِّ  
على 
�لعثمانية.  �لخالفة  :ثنا�  خاصة  بصفة  جليَّا  هذ�  
كا�  �إلسالمية،  �لمجتمعا' 

هنا< حقيقة تثبت 9لك، 
هى :ّ� �ليهو� �لذين ُسلبت حقوقهم 
ُطر�
� من ِقَبل 
�لمملكة �لكاثوليكية في :سبانيا 
جد
� مال9هم على :d7 �لّد
لة �لعثمانية. 
حين 
حقوقهم  جميع  
�ليهو�  للنصا7[  كفل   ،oستانبو� �لفاتح  محمد  �لسلطا�  فتح 
 Mمعاملة :هل �لكتا �عهد �لخالفة �لعثمانية ُيعاَملو oظّل �ليهو� خال
�ألساسية. 

متمتعين بنيل حقوقهم مع �لمسلمين.

 Kكيف ينبغي �� تكو� نظر
�لمسلم <لى �لديانة �ليهو*ية ؟

 Mسلم عامل :هل �لكتا
9كرنا في �لصفحا' �لسالفة :ّ� �لنبي صلى �هللا عليه 

�لتسامح. 
بفضل موقفه هذ�، �خل �لحاخاV �ليهو�=  oحياته بمنتهى �لعد oطو

5منو� بنبو� محمد صلى �هللا عليه  ,Vفي �إلسال )j7فقا
 Vعبد �هللا بن سال p7لبا�

سلم. !�َّ مما7سا' �الستقصا� 
�لتحقيق في تا7يخ :
7با �لناتجة عن �لتعصب 
�لعنصر=  �لتمييز  مؤيد=  بآ��7  �لمتعلقة  �لسامية  معا���  
مما7سا'  �لمسيحي، 

معا��� �ليهو� لم توجد :بًد� في �لعالم �إلسالمي. 
لكن في �لقر� �لعشرين 
مع 
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لقد جا�' �أل�يا� �لّسما
ية جميُعها تحث �لنا0 على �إليما� باهللا 
تدعوهم 

تحّذ7هم من سوئها. 
على �لّرغم من حقيقة تحريف جميع  yألخال� V7لى مكا!

�ضًحا :ّ� :سا0 هذ( �أل�يا�  Vلنا �ليو 
هذ( �أل�يا� فيما عد� �إلسالV، !ّال :نه يبد
 oلنز�عا' �لمصطنعة �لتي :ثير'، تفتقد !لى سبب معقو� �لهذ� �لسبب فإّ

�حد. 

 منطقي. 
كما 9كر' �آلية �لسابقة فإّ� �لسبب �ألساسي لهذ� �الضطر�M بين :

�لنا0 هو عدV �المتثاo أل
�مر �هللا تعالى 
�تباe خطو�' �لشيطا�.
باهللا   مؤمنين  5خرين  :نا0  تجا(  عد�ئية  مشاعر   �
ُيضمر �لذين  �لمؤمنين   �ّ!
تكو� :خالُقهم قبيحة، 
هم بذلك ُيغضبو� �هللا تعالى �لذ= حرVَّ على �لمؤمنين :� 

!بد��  oمثل تلك �لمشاعر �لعد�ئية. فقد �عا �لنا0 جميعا !لى !قامة �لعد �
ُيظهر

�لقر5� �لكريم �لُمنزoَّ على خاتم �لنبيين محمد صلى �هللا عليه  .n7لتعا�
�لتسامح 

.eصايا تتعلق بهذ� �لموضو


سلم يحتو= على :
�مر 
�ضحة 

منزلة �هل �لكتاf في �لقر�� �لكريم
تعالى  �لمنزلة من عند �هللا  �لسما
ية  بالكتب  �لذين يدينو�  �ليهو� 
�لنصا7[ 
�لكريم  �لقر5�  5يا'  بينت  
قد   ."Mلكتا� بـ":هل  �لكريم  �لقر5�  في  ُيدعْو� 
هؤال�  !لى  �لمسلم  نظر�  تكو�   �: ينبغي  كيف  بالتفصيل  �لشريفة  
�ألحا�يث 
:نهم  
بما  �الجتماعية.  �لحيا�  في  منزلتهم  !لى  باإلضافة  معهم،  �لعالقة  
كيفية 
يعتمد
� :ساسا على �لوحي �إللهي؛ فلهم :حكامهم �لتي يميز
� بها �لحالo من 

للّسبب نفسه يحل  .Mهل �لكتا: Vيأكل من طعا �لهذ� يحّل للمسلم :
 .Vلحر��

للرجل �لمسلم :� يتز
� �مر:� منهم. 
في هذ� �لسياy يقوo تعالى: 

لَُّكْم  ِحلٌّ   fَْلِكَتا� ُ��ُتوْ�  �لَِّذيَن   lَُ�َطَعا يَِّباُ/  �لطَّ َلُكُم  ُ�ِحلَّ   lَْلَيْو�  ﴿
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ُهْم َ�َ�ْعَمى َ�ْبَصاَ�ُهْم﴾  [ محمد: ٢٢- ُ�ْ�َلِئَك �لَِّذيَن َلَعَنُهُم �هللاَُّ َفَأَصمَّ

[ ٢٣

ِبيُل َعَلى �لَِّذيَن َيْظِلُموَ� �لنَّاQَ َ�َيْبُغوَ� ِفي �َألmِ�ْ ِبَغْيِر �ْلَحقِّ  ﴿ ِ<نََّما �لسَّ

ُ�ْ�َلِئَك َلُهم َعَذ�fٌ َ�ِليٌم ﴾ [ �لشو��: ٤٢]
 o7ّ� �لفعل �لذ= يشعر به �لمسلم نحو �لصهيونية يجب :ال يتحّو �من َثم فإّ

كما  �لسابقة.  �آليا'  في  تعالى  �هللا  :مر  كما  �ليهو�،  معا���  من   eنو  =ّ: !لى 
 oلكي يتم �لعد mهذ� شر
 .oألبريا� ألّ= 7ّ� فعل غير مقبو� dيجب :ال يتعر


�لتسامح.
!ّ� معا��� �لسامية 
غيرها من :لو�� �لتمييز �لعنصر= كمعا��� �لّسو� ما هي !ال 
�نحر�فا' نشأ' عن �لعقائد 
�ألفكا7 �لمختلفة. فعندما نفحص معا��� �لسامية 
�لمجتمع  !لى نمو�9 من  ُتر
ِّ� ألفكا7 
تدعو  :نها  
غيرها نر[ بشكل 
�ضح 
يتعاd7 كلّيا مع �لقيم �ألخالقية �لتي يدعو !ليها �لقر5� �لكريم. فمعا��� �لسامية، 
�لرحمة.   Vنعد��
 
�لعنف  �لكر�هية  من  :سا0  على  قائمة   ،oلمثا� سبيل  على 
�ليهو�  قتل  يساند  :نه  لد7جة  �لقسو�  منه  تتمكن  للسامية  �لمعا�=  فالشخص 
7جاال 
نسا� 
:طفاال 
شيوًخا كما يرضى بتعذيبهم. :ّما �لهدُ= �لقر5ني فيدعو 
 oلّرحمة مع كّل �لنا0. كما :نه يأمر �لمسلمين بإظها7 �لعد�
!لى �لحّب 
�لعطف 


�لتسامح 
�لعفو حتى مع :عد�ئهم ، تقوo �آلية �لكريمة:

﴿ َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َ�ْ� َفَساٍ* ِفي �َألmِ�ْ َفَكَأنََّما َقَتَل �لنَّاQَ َجِميعًا 

 [ ٣٢ :Kلمائد� ] ﴾
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�عتناy �ليهو� للصهيونية �لمعا�ية لأل�يا�، 
�لتي ُتعتبر :يضا عقيد� عنصرية :صبح 
�لّشرy �أل
سط مسرًحا للنز�عا' 
�الضطر�M بين �ليهو� 
�لمسلمين.

ال شّك :ّ� �لصهيونية ُتَعد :يديولوجية سيئة 
مخّربة، ليس للمسلمين فحسب، 

!نما لسالV �لعالم :جمع، 
لذ� يجب على كل مسلم 
كّل !نسا� مهما كانت 

�نتما��ته �لّسياسية 
معتقد�ته :ْ� يقا
V �لّصهيونية على :سس عقلية 
منطقية.

تجّنب �لظلم  oقامة �لعد! ،oعلى :ية حا � 
مع 9لك فإّ� من �لّضر
7= جدָד

�إلجحاn. فالو�جب على كّل مسلم :� ُيقا
V �لّصهاينة بشرm :ال ُيعّرd �ليهو� 

�ألبريا� للظلم 
�الضطها�. 
!ّ� معا��� �لّسامية ُتعتبر، كغيرها من :لو�� �لّتمييز �لعنصر= :يديولوجية �خيلة 
على �إلسالV؛ فالمسلم ُيعاd7 كّل :شكاo �إلبا�� �لجماعية 
�لتعذيب 
�لعنف، 
ِبَغضِّ �لنظر عن �لدين :
 �لجنس :
 �ألصوo �لعرقية. 
�لمسلم ال يو�فق على :ّ= 
 �: على  ُيو�فق  ال  :نه  بسيطا،  كما  مهما كا�  :بًد�  �ألبريا�  �ليهو�  على   Vهجو
به. كما يشجب  
يند�  يشجبه  بل  قاسية،  لمعاملة  ُ:مَّة  :ية  في  فر�   =ّ:  dيتعر
�لقر5� :
لئك �لذين يسعو� في �ألd7 فساً��، 
�لذين يتعّرضو� للّنا0 بالقسو� 


�لوحشية، 
�لذين يقتلو� �لنا0 بغير حق. تذكر بعض �آليا' بتلك �لمعاني:

ْنَيا َ�َ�ْحِسن  �َ� �ْآلِخَرKَ َ�َال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن �لدُّ ﴿ َ��ْبَتِغ ِفيَما �َتاcَ �هللاَُّ �لدَّ

ُيِحبُّ  َال  �هللاََّ   َّ�>ِ  mِ�َْأل� ِفي  �ْلَفَساَ*  َتْبِغ  َ�َال  ِ<َلْيَك  �هللاَُّ  َ�ْحَسَن  َكَما 

�ْلُمْفِسِديَن﴾ [ �لقصص: ٧٧]

َ�ْ�َحاَمُكْم  ُعو�  َ�ُتَقطِّ  mِ�َْأل� ِفي  ُتْفِسُد��   ��َ َتَولَّْيُتْم   �ْ>ِ َعَسْيُتْم  َفَهْل   ﴿
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َيْتُلوَ� �َياِ/ �هللاِّ �َنا, �للَّْيِل  َ�ْهِل �ْلِكَتاfِ ُ�مٌَّة َقآِئَمٌة  َلْيُسوْ� َسَو�, مِّْن   ﴿

ِباْلَمْعُر�gِ َ�َيْنَهْوَ�  َ�ُهْم َيْسُجُد�َ� ُيْؤِمُنوَ� ِباهللاِّ َ��ْلَيْوlِ �آلِخِر َ�َيْأُمُر�َ� 

َ�َما  اِلِحيَن  �لصَّ ِمَن  َ�ُ�ْ�َلـِئَك  �ْلَخْيَر�ِ/  ِفي  َ�ُيَساِ�ُعوَ�  �ْلُمنَكِر  َعِن 

َيْفَعُلوْ� ِمْن َخْيٍر َفَلن ُيْكَفُر5ُ�ْ َ��هللاُّ َعِليٌم ِباْلُمتَِّقيَن﴾

[ �� عمر��: ١١٣-١١٥]
ملتزما  �لكريم  �لقر5�  5يا'  في  يتفكر  �لذ=  �لمسلم   �ّ: 9لك  من  نستنتج 
 
بها متقيا �هللا تعالى من �لمستحيل :� يشعر بالعد�� نحو �ليهو� بسبب �ينهم :
عقيدتهم. فالقيم �ألخالقية في �لقر5� �لكريم تنهى عن �لتمييز �لعنصر=. 
لهذ� 
�لسبب، ال ُيما07 �لمسلم �لذ= يتبع �لقر5� �لكريم :ّ= تمييز عنصر=، 
ال يحتقر 
موقفا  نتخذ   �: يأمرنا  �لكريم  فالقر5�  معين.  جنس  !لى  �نتمائهم  بسبب  �لنا0 
 Vلعد�� لإلسال� �

ً�� مع :هل �لديانا' �ألخر[ طالما :نهم ال يظهر�
متسامًحا 

�لمسلمين. 
لذلك يتعامل �لمسلم �لمتبع للقر5� �لكريم بوّ� 
 7حمة مع :هل 

 .Mبخاصة :هل �لكتا
�لديانا' �ألخر[ 
!ّ� موقف �لمسلم تجا( �ليهو�ية 
محرقة �لهولوكوست يجب :� يستند !لى 
تلك �لمعايير �ألساسية. :ّما �ليهو� فيجب �نتقا�هم لما يقومو� به من تصرفا' 
أل
�مر  تنفيًذ�  �آلخرين  على  
بقسوتهم  �لصهيونية  باسم  للدما�  
سفك  عنصرية 
�لمعا�ية  �لعنصرية  للحركا'  نهاية  ير=   �: يتمني  
�لمسلم  �لُمحرَّفة.  �لتو��7 
باسم  �لعنصرية  تما07  �لتي  كالّصهيونية  �أليديولوجيا'  من  
غيرها  للسامية، 
�ألجنا0  كّل  تستطيع  عالمي   Vسال  Vنظا تأسيس  !لى  يتطلع  كما  �ليهو�، 

.oعد

�لمعتقد�' �لعيش في ظله في :من 
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.� !�9 فقْتل !نسا� 
�حد بر=� ُيعتبر جريمة خطير� جدָד
 �: �لعنصريين  من  
غيرهم  للسامية   �
�لمعا� َيرفض  �آلخر،  �لجانب  على 
يعيشو� في سالV مع سو�هم ممن لديهم :جنا0 :
 عقائد مختلفة. 
مثاo 9لك 

جو�  عا7ضو�  "�لّصهاينة"  �ليهو�  
�لعنصريين  "�لناpيِّين"  �أللما�  �لعنصريين   �ّ:
�أللما� 
�ليهو� معا على صعيٍد 
�حد. فكال �لطرفين 7فض 9لك متعلال بالقلق 

من �نقر�d :جناسهم �لخاصة بهم.
�لقر5�  بين �ألجنا0؛ بل يدعو  تمييز  :�نى  �لكريم فال يوجد  �لقر5�  :ّما في 

سعا��. حتى  Vلنا0 بمختلف عقائدهم !لى �لعيش سوّيا في �لمجتمع �9ته بسال�
 �
!ّ� �لقر5� �لكريم قد فرy بين �لذين ال يؤمنو� باهللا 
ال بدين 
بين �لذين يعا�
�لدين بشد�. فاهللا تعالى يأمر �لمسلمين :� يميز
� بين منزلة هؤال� عن غيرهم ممن 

يعا�= �لّدين، كما يأمرهم :� يتعاملو� معهم بالعدo النتفا� عد�
تهم للدين:

يِن َ�َلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن  ﴿ َال َيْنَهاُكُم �هللاَُّ َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي �لدِّ

ِ*َياِ�ُكْم َ�� َتَبرُّ�ُهْم َ�ُتْقِسُطو� ِ<َلْيِهْم ِ<�َّ �هللاََّ ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطيَن ِ<نََّما َيْنَهاُكُم 

يِن َ�َ�ْخَرُجوُكم مِّن ِ*َياِ�ُكْم َ�َظاَهُر�� َعَلى  �هللاَُّ َعِن �لَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي �لدِّ

اِلُموَ� ﴾  [�لممتحنة:  ِ<ْخَر�ِجُكْم َ�� َتَولَّْوُهْم َ�َمن َيَتَولَُّهْم َفُأْ�َلِئَك ُهُم �لظَّ

[ ٨-٩
فنحن مأمو7
� في �لقر5� �لكريم بأال نحكم على �لنا0 بحسب �نتمائهم !لى 
�ين :
 :مة :
 جنس معين؛ ففي كل مجتمع يوجد �ألخيا7 كما يوجد �ألشر�7. 

يلفت �لقر5� �لكريم �نتباهنا !لى هذ� �لتفاضل. 
مثاo 9لك :ّ� �لقر5� �لكريم بعد 

:� 9كر صفا' �لِعْصيا� لبعض :هل �لكتاM :تبع 9لك مباشر� باستثنا� مهّم:
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�لمعاهد� �لتي عقدها �لنبي صلي �هللا عليه 
سلم  مع :هل نجر�� .
كما :ّ� �لمجتمعا' �إلسالمية �لتي �لتزمت بأخالy �إلسالV بعد 
فا� �لنبي 
صلى �هللا عليه 
سلم :بد' �هتمامها بهذ� �لموضوe. فقد �حترV �لقا�� �لمسلمو�، 
�لبال�  في  �لمسلمين  غير  لد[  �لمقدسة  �ألماكن  
�لسنة،  بالقر5�  �لتزمو�  �لذين 
�لمفتوحة، 
:بد
� سماحة عظيمة تجا( 7جاo �لّدين 
�لكهنة، فلم يحد{ :بًد� :� 
قاV �لمسيحيو�  بثو�7 ألسباM �ينية في ظل �لحكم �إلسالمي �لذ= �ستمر قر
نا 
 yمن :خال �ما :بد�( �لمسلمو

�لتسامح  oهذ� بال شك نتيجة للعد
متطا
لة. 

حسنة �متثاال أل
�مر �لقر5� �لكريم.
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ضر��K �حتر�l �ماكن 
 fهل �لكتا� K*عبا

 Mألماكن �لمقّدسة �لتي يتعبد فيها :هل �لكتا� Vَيحتر �يجب على �لمسلم :
 

:� يؤمِّنها 
يؤمِّنهم. 
قدسية تلك �ألماكن ترجع !لى :ّ� �لنا0 يهو�� كانو� :
نصا7[ يذكر
� �هللا فيها؛ فقد 9كر �لقر5� �لكريم �ألماكن �لتي يتعبد فيها :هل 
�لكتاM كالّصو�مع 
�أل�ير� 
�لكنائس 
�لمساجد بأنها :ماكن عبا�� يؤمنها �هللا 

تعالى: 

َمْت َصَو�ِمُع َ�ِبَيٌع َ�َصَلَو�ٌ/  ﴿ َ�َلْوَال َ*ْفُع �هللاَِّ �لنَّاQَ َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ

 ٌّUَ�َمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها �ْسُم �هللاَِّ َكِثيرً� َ�َلَينُصَر�َّ �هللاَُّ َمن َينُصُر5ُ ِ<�َّ �هللاََّ َلَقِو

َعِزيٌز ﴾ [ �لحج: ٤٠]
 Vيهد :ال  على  
سلم  عليه  �هللا  صلى  �لنبي  حر�  لربه،  طاعته  مظاهر  
من 
�ألماكن �لمقدسة لد[ :هل �لكتاM حيث !ّ� هدمها ُيعد في �لمقاV �أل
o عصيانا 
ر  ألمر �هللا تعالى، كما :نه يمنع :هل �لكتاM �لمؤمنين باهللا من عبا�ته. 
بالفعل بشَّ
�لنبي صلى �هللا عليه 
سلم �لنصا7[ بمعاهد� سالV بحيث ال ُتهدV كنائسهم 
ال 

ُيسا� !ليهم، 
كا� عقد �لجزية معهم بمثابة ضما� حماية لكنائسهم.
:ما �لمعاهد� �أل
لى �لتي كفلت تأمين �لكنائس بعد 
فا� �لنبي صلى �هللا عليه 
:نا�.  مدينة  قائد  مع  �لوليد  بن  خالد  عقدها  �لتي  �لجزية  معاهد�  فكانت  
سلم 

ير
= �بن !سحاy :� معاهد� خالد بن �لوليد تلك قد نالت �ستحسا� :بي بكر 
� :بو بكر :يضا  
�لخلفا� �لثالثة من بعد( 7ضي �هللا عنهم ١٩. باإلضافة !لى 9لك َمدَّ
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مديد� قد عبر
� :يضا بأمانة عن تلك �لحقيقة. 
هنا َيقفُز !لى �أل9ها� فو�7ً مثاال� 
عظيما� للحكم �لتركي، 
هما �
لة �لسالجقة �لعظمى 
�لّد
لة �لعثمانية، فتحت 
:من  في  
�لعيش  �الجتماعي   oبالعد �لنا0  من  كثير  تمتع  �لّد
لتين  هاتين  ُحْكم 

.Vسال


حكاl مملكة �لّسالجقة 
�لعظمى �لذين �قامو� �لعد�

 Vفقا لتعاليم �إلسال
مع �عتناy �ألتر�< لإلسالV، حكم �لخانا' 
�لّسالطين 
"�لخا� لقب ُيطلق تعظيما لحاكم طائفة تركية :
 لسلطا� عثماني". 
قد شهد 
!نجا�pٍ' حميدً� 
فتوحاٍ' عظيمًة 
غيَر  �لقا��  �نتشا7 �إلسالV في عهد هؤال� 
توجيه  من  �لكريم  �لقر5�  في  ما  بفضل  9لك  
كّل  �ألمو7،  عظائم  من  9لك 
في  :7نولد  توما0  �لسير  �لبريطاني  �لباحث   oيقو  .oلعد� على  
حثٍّ  
!7شا� 
حا 7غبَة �لمسيحيين في :� يكونو� تحت  كتابه "�نتشا7 �إلسالV في �لعالم" ُموضِّ

حكم �لسالجقة: 
ببعض   ]َّ�: �لمسلمين  حكم  تحت  �لدينية  �لحيا�  في  باألما�  �لشعو7  "نفُس 
�لمسيحيين في 5سيا �لصغر[ !لى �لترحيب بقد
V �لسالجقة �ألتر�< ... 
في 
عهد ميشيل �لثامن "١٢٦١ – ١٢٨٢ " كا� �لسكا� ��ئما ما َيْدعو� �ألتر�< 
من  يتخّلصو�  لعلهم  �لصغر[،  5سيا  ��خل  �لصغير�  �لمد�  علي  لالستيال� 
�لطغيا�. 
غالبا ما كا� �لفقر�� 
�ألغنيا� يهاجر
� على حد سو�� !لى ��خل 

مناطق �لسيا�� �لتركية" ٢٠.
مالك  �لحاكم  �إلسالمية، كا�  �لسالجقة  لمملكة  �لذهبي  �لعصر  
!بَّا� 
شا( حريصا :شّد �لحر� على تطبيق :حكاV �لقر5� �لكريم. 
كا� تعامله مع 
:هل �لبلد�� �لمفتوحة متميًز� بالتسامح 
�لرحمة، 
لهذ� �لّسبب كا� ال ُيذكر 
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�ألمن �لذU تعيشه �لمجتمعا/ 
�لتي تعيش في ظل �لعد�       

                                   
       

�لكريم، كما  �لقر5�  !ليه في  �لمشا7   oلعد�  eلسابقة نو�  oلفصو� 9كرنا في 
�لنبّي محمد صلي �هللا عليه  
سياسة  M9كرنا موقف �لمسلمين تجا( :هل �لكتا
 oلعد� �لتسامح. !ننا حين ننظر !لى �لتا7يخ، نجد :ّ�
 oسلم �لتي �تسمت بالعد

:قامو�  �لذين  �لقا��  تحت حكم  �متد 
جو�(  قد  �ألنبيا�  حيا�  في  تأسس  �لذ= 
 oَلعد� Vسلم، :قا
�لعدo من بعدهم. كذلك بعد ُمِضىِّ عهد �لنبي صلي �هللا عليه 
بتأسيس  فقامو�  �لرسل  خطو�'  
�تبعو�  �لكريم  �لقر5�  بتعاليم  �لتزمو�  خلفاٌ� 
في   nلموصو� �لحقيقي   oُلعد� عّمها  حيث   ،Vلّسال�
 باألمن  تتميز  مجتمعا' 
�لنا0 ممالُك هي  لتقوV بذلك في عهد هؤال�   yُلصد�
�لكريم، 
�لحقُّ  �لقر5� 

نما�9 يجب على من يأتي بعدهم :� يتخذها منهًجا 
نبر�ًسا.
حكمها  َتميَّز  مجتمعا'  بتأسيس  :يضا  �ألتر�<   Vقا  ،Vلإلسال �عتناقهم  بعد 
�لمؤ7خو�  يؤكدها  �لحقيقة  :ّ� هذ(  
�ألمانة. 
سنر[ الحقا  
�لتسامح   oبالعد
�لغربيو�. كما :ّ� �لباحثين �لذين عاشو� تحت �لحكم �لتركي �لذ= �ستمر قر
نا 
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�لتي لمسها من   oلعد�
�لّتسامح 
�لّرحمة   yلثانية متحدثا عن مد[ تأثير :خال�
�لمسلمين:

"لقد �نضم لألتر�< ما يزيد على ثالثة 5الn من �لمتقاعدين، بحسب ما سمعنا  
تجنبا للقسو� �لتي 
�جهوها من ِقَبل !خو�نهم في �لدين، ُمْؤثرين �النضماV !لى 
�لكافرين �لذين عاملوهم بالرحمة .... 
بالّرغم من �لخدما' �لتي قدموها، !ّال 

:نهم لم ُيجبر
� :حد� على ترِ< �ينه". ٢٣
�لقر5� تأمر بإقامة �لعدo في   y:خال �توضح تصريحا' �لمؤ7خين تلك :ّ



غيرها من �أل
قا' �لعصيبة. M
�لحر
في  �ألتر�<،  �لمسلمو�  بها  َتحلَّى  �لتي  �لحميد�   yألخال� تلك  تشير  كما 
�لكريم 
!لى ُسُموِّ  بالقر5�  �لتز�مهم  !لى  �لعالم  �لمستبد
� يحكمو�  
قت كا� 
 Vمجتمع نحو �إلسال 
طبائعهم. 
لذ� كا� من �لمؤكد :� تلين قلوM :ّ= :مة :
مع  حد{  كما  �لمسلمو�  بها  يتحّلى  �لتي  �لّسامية   yألخال� هذ(   �
ير حين 

�لصليبيين �لغز��.

�لخالفة �لعثمانية تقيم 
�لعد� في �لبال* �لتي تفتها

في �لمجتمعا' �لتي يلتزV فيها �لنا0 بأ
�مر �لقر5� �لكريم، نجد حياتهم 
�الجتماعية تتسم باألمن 
�لسكينة. 
تؤكد �لحقائق �لتا7يخية تلك �لظاهر�. 
كانت  فقد  �لعا�لة،  �لحكوما'  لتلك  نمو9ًجا  �لعثمانية  �إلمبر�طو7ية  
تعّد 
في :
o �ألمر 
الية صغير� ما لبثت :� �تسعت سريعا متفوقة على �لمملكة 
�لبيزنطية حتى شملت مساحاٍ' شاسعًة من �ألd7 كجنوM غرM 5سيا، 
5ثا7  نر[  حتى  pلنا  
ما  7
با. 
:  yشر  Mجنو
 !فريقيا،   yشر  oشما
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يصف �لمؤ�7 �أل7ميني ماتيو0 :7فا مملكة  .Vالحتر��
عندهم !ال بالتقدير 
�لسالجقة �لعظمى بهذ( �لكلما': 

:بعد  !لى  ملكه  �متد  فقد  �هللا،  عند  من  مبا7كا  شا(  مالك  عهد  كا�  "لقد 
�ألقطا7، 
هو �لذ= منح �لسالV لأل7مينيين، لقد كا� �لتعاطف يمأل  قلبه نحو 
�لمسيحيين، كما كا� تعامله :بويا مع :هل �لبال� �لتي مّر بها، 
لذلك :9عنت 
حتى  !��7تها،  بكامل  تحت حكمه  لتكو�  
�لمقاطعا'  �لمد�  من  �لكثير  له 


صل سلطانه !لى جميع �لمد� �لر
مانية 
�أل7مينية" ٢١.
شا(  مالك   oعد !لى  كتاباتهم  في  �لموضوعيين  �لمؤ7خين  جميع  :شا7  لقد 

تسامحه، !9 كا� تساُمحه سببا في !9كا� مشاعر �لحبِّ نحو( في قلوM :هل 

لهذ� �لسبب �خلت مد� كثير� تحت حكمه بكامل حريتها في 
�قعة  .Mلكتا�
لم يحد{ لها مثيل من قبل. يذكر �لّسير توما0 :7نولد :يضا ما :
�7( �لر�هب 

 �يوجيلو، �7هَب كنيسة ست �ينيس �لذ= شا7< في �لحملة �لصليبية � 
�
:
 oلعد� 
�7 في مذكر�ته : فقد  �لسابع،  لويس  للملك  
�عًظا خاّصا  �لثانية بصفته 
بالّدين، 
كتب  �لنظر عن صلتها  �لمسلمو� في جميع �ألمو7 بغض  :قامه  �لذ= 


 �يوجيلو ما يلي:� 
�
�لسير توما0 :7نولد بنا� على �لبيانا' �لمصو�7 أل
 M�9: منظرهم �لبائس قد �موقف �لناجين ميئوسا منه بالتأكيد لوال :ّ �لقد كا"
قلوM �لمحمديين شفقة عليهم، لقد خدمو� �لمرضى 
:عانو� �لفقر�� 
�لجوعى 
في تسامح منقطع �لنظير، حتى !ّ� بعضهم قاV بشر�� نقو� فرنسية من �ليونانيين، 
على  بتوpيعها  
قامو�   ،oالحتيا�  
: بالقو�  ا�  �لُحجَّ من  عليها  �ستولو�  �لذين 
لقيها  �لتي  �لطيبة  �لمعاملة  بين  �لو�ضح  �لتناقض  هذ�  بالغ.  بسخا�  �لمحتاجين 
�لمسيحيين  !خوتهم  من  �لقاسية  
�لمعاملة  �لمؤمنين  غير  :يد=  على  ا�  �لُحجَّ
�ليونانيين �لذين قامو� بفرd :شّق �ألعماo عليهم، 
ضربهم 
سرقِة ما تبقى من 

:مـو�o قليلة معهم :�[ !لى �عتناy �لكثير منهم لعقيد� محر7يهم طوًعا". ٢٢

 �يوجيلو �ألحد�{ �لتي 
�جهها خالo �لحملة �لصليبية � 
�
: ]

ير  
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7
بية �لتي َعرَّضت :هالي �لبال� 
!لى �لبال� �لمفتوحة بعكس ما فعلته �لممالك �أل
�لتي حكمتها لإلبا�� �لجماعية 
�لقسو�، 
�ستنزفت جميع �لمو��7 �لطبيعية لتلك 
�لبال�. 
لم يلجأ �لسالطين :بد� إلجبا7 �لمو�طنين على �لّدخوo في �إلسالV، بل 

مّكنوهم من مما7سة عبا�تهم في سالV بشتى �لوسائل. ٢٦
لم يتدخل �ألتر�< �لمسلمو� :بًد� في لغة �لمو�طنين :
 �ينهم :
 في �لهيكل 
�الجتماعي 
�إل��7= لهم، 
!نما تم �لحفا£ على ثقافا' هؤال� �لنا0. 
لذلك 
في  سوّيا  �لتعايش  من  �لمختلفة  
�لثقافا'  
�للغا'  �لديانا'   

9 �لنا0  تمكن 
يذكر   eلموضو� بهذ�  يتعلق  
فيما  
�حد.  �جتماعي  منا�  في  
تجانس   Vسال

�لمؤ�7 :ند7يه ميكويل ما يلي:
"لقد عاشت �لطو�ئف �لمسيحية في ظل حكومة جيد� لم يشهد
� لها مثيال :ثنا� 
د :بد�، بل على �لعكس  �لعهدين �لبيزنطي 
�لالتيني، فلم يتعرضو� الضطها� ُمتَعمَّ
�لُمضطهدين،  لليهو� �ألسبا�   ]
:صبحت �إلمبر�طو7ية 
بخاصة �ستنبوo، مأ
كما :ّ� �لنا0 لم ُيجَبر
� :بًد� على �لّدخوo في �إلسالV بالقو�، 
!نما حدثت 

حركا' �لتحوo !لى �إلسالV نتيجة لعو�مل �جتماعية". ٢٧
معيشة  �إلسالمي،   oللعد 
فقا ِ ُحِكمت  �لتي  �لتركية،  �أل�7ضي  هيأ'  لقد 
�لعثمانية  باأل�7ضي  �لمسلمين  يتعرd غير  لم  �أل�يا�.  للنا0 من مختلف  7حبة 

7با ألّ= مشاكل في حياتهم �الجتماعية :
 �لدينية. ٢٨  كما لم :
 oفي �ألناضو
يحد{ تمييز بين �لنا0 بسبب �ختالفهم في �لجنس :
 �للغة :
 �ألصوo �لعرقية، 

�لسبب في 9لك هو �لتز�V �لسالطين �لعثمانيين 
تمّسكهم بالقر5� �لكريم مما 
:ّ�[ !لى تمتع �لنا0 من مختلف �لسالال' بالعدo �الجتماعي. 
يؤكد �لمؤ�7 
 oلعد�  �ّ: على  �لعثماني"  "�لتا7يخ  كتابه  في  تشا7شلي   �
p
: حقي  !سماعيل 

�لمطلق لألتر�< كا� بمثابة �لَخال� لد[ غير �لمسلمين:
"!ّ� �لسبب �لرئيس 
��7 �عتبا7 غير �لمسلمين للحكومة �لتركية بأّنها �لخال� 
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لقد   . !فريقيا   oشما
 �أل
سط   yلشر�
 �لبلقا�  في  �لعثمانية  �إلمبر�طو7ية 
حكم �لمسلمو� في تلك �إلمبر�طو7ية على نحٍو ُيظِهر �ألخالy �لنبيلة �لتي 
تأثير  مد[  يفهم   �: �إلنسا�  
يستطيع  �إلسالمية.  بالعقائد  �لملتزمين  ُتميز 
�لعثمانيين من هذ� �القتبا0 �لمأخو9 من ُمَؤلَّف " �لتا7يخ �لّتركي" �لذ= :لفه 

الما7تين "١٨٥٤" في عشر مجلد�':

 سو7يا :
 لبنا�، �9هب !لى �أل�ير� 
�ألماكن : oستنبو� 
"�9هب !لى :pمير :
�لمقدسة 
�لمؤسسا' �لتربوية هنا<، �نظر !لى �ألماكن �لتي يتلقى فيها �لنا0 
 
: نحوكم  مو�قفهم  في  �لعثمانيو�  :خطأ  "هل  
�سألهم:   �لديني،  تعليمهم 
ر
� في حمايتكم؟ " سيخبر< �لجميع عن "نز�هة �لتعامل من ِقَبل �لعثمانيين  قصَّ

سالطينهم" ... حقا لقد تولى �لّسالطين �لعثمانيو� !���7 �ألماكن �لدينية في 

٢٤ ."...Vسال
 Vحتر��
حيا� 
مؤّسس   =pغا عثما�  �لسلطا�  من  بد��  �لعثمانيو�،  �لسالطين  تو�لى 
�لّسالطين  من  
غيرهما  �لفاتح،  محمد  بالسلطا�   �7ً
مر �لعثمانية  �لّد
لة 
�لذين :صبحو� قد
�  للعالم بأسلوبهم �لر�قي 
عد�لتهم في �لحكم. ففي ظل 
حكمهم تعايش �لنا0 من مختلف �أل�يا� 
�لعقائد جنبا !لى جنب في :من 

سالV. باإلضافة !لى 9لك،  :9عن �لكثير من �لمجتمعا' بكامل حريتهم 
للسلطا� محمد �لفاتح ليكونو� تحت حكمه �
� := مقا
مة، 
هذ� 
حد( 

يدo على مد[ �7تياحهم لما لمسو( من �لعدo في تعامله.
�لعثمانيو�  
كما هو �لحاo في جميع �لواليا' �إلسالمية، تعامل �لسالطين 
مع غير �لمسلمين في �لبال� �لمفتوحة بعدo كامل. ٢٥  
سبب 9لك :ّ� :هل �لبال� 
�لمفتوحة كما يقوo �لقر5� �لكريم :مانة من �هللا في :عناy �لسالطين؛ فقد كانت 

بالفعل  عليهم،  �آلخرين   ��
عد من  
تأمينهم  �لنا0  هؤال�  حماية  مسئوليتهم 

كا� �لهدn �لرئيس لهؤال� �لسالطين جْلُب �لرفاهية  .oحكم �لسالطين بالعد
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من غير �لمسلمين �لذين يعيشو� حوo بال�(. 
نتج عن 9لك توطيٌد للثقة �لُمتباَ�لة 
بينهم.

على  بيليجيك  في  �لمسلمين  غيَر   =pغا عثما�  �ستأمن   ،oلمثا� سبيل  على 
عد�  
بعد  �لربيع،  موسم  في  �لعالي   Mلبا� !لى  :هله  يأخذ   �: قبل  ممتلكاته، 
قامت  كما   .٣١ 
�لّسجا�  
�لزبد  �لجبن  مثل  بالهد�يا  محمال  !ليهم  عا�  :شهر 
 Mبجذ ،=pغا �ليجا !سكي شهير" !حد= مقاطعا' مملكة عثما!" yيضا سو:
غير �لمسلمين من �لمناطق �لمجا
�7 بفضل ما كا� فيها من �ألمن ٣٢. 
من َثمَّ 

.=pغا �توّطد' �لعالقا' �لد�فئة مع غير �لمسلمين في عهد عثما
  ينقل لنا �لمؤ�7ّ جوpيف فو� هامر في كتابه "�لتا7يخ �لعثماني" حا�ثة  
ُتمجد ما قاV به عثما� غاp= من !قامة �لعدo مع �لنا0 جميعهم �
� تمييز في 

�لدين:
شحنة  بيليجيك   من  �ملسلمني  غ¦  �لّتجا7  بعض  جلب   ،Vأليا� :حد   §“

قاV :حد �ملسلمني بشر�� هذ( �ألكو�M !ال  .yمن �لزجا� !© �لّسو Mكو�:

على �لفو7  .=pغا �نه !© �لتاجر، فاشتكى !© عثماª نه » يقم بتسديد:
قاV عثما� غاp= باستدعا� هذ� �ملسلم، 
:خذ منه �لثمن 
:عطا( !© �لتاجر 
غ¦ �ملسلم، ّ قاV بإ7ساo مناٍ� § �ملدينة ليدعو �لنا0 !© حتاشى �لظلم مع 
 yلنسا� غ¦ �ملسلما' كّن يأتني !© �لّسو� �غ¦ �ملسلمني § بيليجيك. كما :
 .=pغا �لذ= :قرَّ( عثما� oممّا ُيدلل على �حلكم �لعا� �لشر�� حاجاִדن § :ما

عندما   .=pغا عثما�  عهد  باألما� §  �ملسلمة  �لطو�ئف غ¦  
قد شعر' 
ُسئل عن �قته �لبالغة § !قامة �لعدo جتا( غ¦ �ملسلمني، :جاM: "!ّنهم ج¦�ننا 
�لذين 7ّحبو� بنا عندما 
طأ' :قد�منا هذ( �ألd7 أل
o مر�، فالو�جب علينا 

:� ²ترمهم". ٣٣ 
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هو �حتر�V �ألتر�< للمشاعر �لدينية لد[ غير �لمسلمين". ٢٩

يصف �لمؤ�7 �أل
7بي 7يتشا�7 بطر0 كيف :ّ� �لمسلمين �ألتر�< قد :قامو� 

عدال نمو9جيا في �لبال� �لتي فتحوها:
تقييدهم،  يحا
لو�  لم  :نهم  !ّال  مديد�  لعهو�  عديد�  :مم  �ألتر�< حكم  "تولى 
بل منحوهم حريتهم 
مكنوهم مـن �لعيش 
فـقا لمبا�ئهم �لدينية 
ثقافتهم 

�لخاصة بهم". ٣٠
 oلمسلمين �ألتر�< لم َيْسَعو� يوما الستغال� �برهنت كل �ألمثلة �لسابقة على :
مو��7 �لبال� �لتي فتحوها. لقد �حترمو� حقوy جميع 7عيتهم، كما :ّ� �لعثمانيين 

�لسالجقة قد :خذ
� على :نفسهم عهد� بحماية كل فر� يعيش على :�7ضيهم؛ 
 =: �
� Vبالعيش في سال �لقوميا' 
�أل�يا�  �لنا0 من مختلف  تمتع  َثمَّ  
من 
نز�e بينهم. 
لوال !قامة �لقا�� �لعثمانيين للعدo مع هؤال� �لنا0 لما نجحو� في 
يكن من  5منة عهد� طويال. 
مهما  
!بقائها  �لر�سخة  �إلمبر�طو7ية  تلك  تأسيس 
�لقا�� سنًد� قوّيا  �لسامية قد منحا هؤال�  �لقر5� 
قيَمه  َمْيز�ِ'  لنا :�  يتبين  :مر، 

َمكَنهم من :� ُيحققو� مستو[ �7قيا فيما بنو( من حضا�7 
ثقافة.

<قامة �لعد� في �لفتر�/ 
�أل�لى من �لخالفة �لعثمانية 

منذ �لّسنو�' �أل
لى لنشأتها، تبنَّى ُمؤسسو� �إلمبر�طو7ية �لعثمانية مبد: !قامة 
�لمؤمنين،  �لمؤمنين 
غير  �لمتعد�� من  للطو�ئف  
�إلنصاn في حكمهم  oلعد�
 oلعد� !قامة  لقد كانت   .Vإلسال� في  ليدخل  :حًد�  :كرهو�   �: :بًد�  
لم يحد{ 

:هم :
لوياتهم.
قاV عثما� غاp=، مؤسس �لّد
لة �لعثمانية، بتكوين صد�قا' قوية مع جير�نه 
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"في :حد :ياV �لجمعة، تشاجر مسلم من 7عايا �لحاكم �لتركي من :ليشير مع 
بينهما،  عثما�  بيليجيك، 
حكم  لمدينة  �لر
ماني  �لحاكم  7عايا  من  مسيحي 
:نحا�  �لنا0 في شتى  �لحين :صبح  بر=�، 
منذ 9لك  �لمسيحي   �: له  
تبين 

�لمملكة ال حديث لهم !ال عن عدo عثما� 
:مانته. " ٣٦ 
باإلضافة !لى 9لك، ُيحكى :نه ُقبيل 
فاته، :مر 
لد( :
7خا� :� يحفظ 
�لعدo في 7عيته، 
:� يحسن !لى من يطيعونه ٣٧ . لقد 
صلت سمعة عثما� 

لهذ� �لسبب لم يكن 
لد(  ،yنتشر خبر عدله في �آلفا�
!لى :قصى �لبال�، 

7خا� غاp= في حاجة !لى �لقتاo من :جل �الستيال� على بيرسا " !حد[ :
!ليه،  �لقلعة طو�عية  بتسليم  �لمدينة  قاV سا7
p حاكم   9!  ،"oألناضو� مد� 

لّما سأله :
7خا� غاp= عن �لسبب :جاM: !ّ� من :علنو� �لوال� أل
7خا� 
 yتؤكد صد

هذ� ما يتطلع !ليه شعبى منذ :مد بعيد ٣٨.  ،Vعاشو� في سال

 :oمانيين في بيرسا عن نفس �لسؤ�
تلك �لمشاعر !جابة �لر
"لقد 7:ينا مملكتكم تكبر يوما بعد يوV حتى تفوقت علينا، 
سمعنا 
عن سعا�� �لفّالحين �لذين كانو� تحت حكم 
�لد<، 
لما كا� �ألمر 

كذلك فال يسعنا !ال :� نكو� مثلهم" ٣٩. 
جريجو7= باالما0 7ئيس :ساقفة سالونيك، �لذ= 
قع في :سر �لعثمانيين 

موّظفيه   =pغا 
7خا� : بتسامح  له  7سالة  في   Eبوضو ُيقر   ١٣٥٥  Vعا
نالو� كامل حريتهم ��خل  �لمسيحيين قد   �ّ: �لمسيحيين، 
يؤكد على  مع 
قد سأله   =pغا �7خا
: �بن  باشا،  بأّ� سليما�   oيقو
 �لعثمانية،  �أل�7ضي 
تناقش معه،  �لسلطا� :
7خا� نفسه   �ّ: �لمسيحية، كما  بعض �ألسئلة عن 


كذ� فعل بعض شيو� �لمسلمين 
علمائهم. ٤٠ 

�لعدoَ �لذ= :قامه لم يكونا مقصو7ين على   =pغا �7خا
!ّ� تسامَح :
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ال شّك :ّ� هذ� �لّسلو< �لّر�قي �لذ= قاV به عثما� غاp= هو تطبيق   
عملي لقوله تعا©:

�ْلُقْرَبى   Uَ�ِبِذ ِ<ْحَسانًا  َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن  َشْيئًا  ِبِه  ُتْشِرُكوْ�  َ�َال  ﴿ َ��ْعُبُد�ْ� �هللاَّ 

اِحِب  َ��لصَّ �ْلُجُنِب  َ��ْلَجاِ�  �ْلُقْرَبى   U=ِ َ��ْلَجاِ�  َ��ْلَمَساِكيِن  َ��ْلَيَتاَمى 

َكاَ�  َمن  ُيِحبُّ  َال  �هللاَّ   َّ�>ِ َ�ْيَماُنُكْم  َمَلَكْت  َ�َما  ِبيِل  �لسَّ َ��ْبِن  ِبالَجنِب 

ُمْخَتاًال َفُخو�ً� ﴾  [ �لنسا, : ٣٦]
هذ� �لّسلو< �لممتثل لأل
�مر �لقر5نية كا� سببا لدخوo �لكثير من �لنا0 

"بيليجيك" 
"يني شهير"  "oَنجو!"
في �إلسالV. بعد فتح "يا7= حصا7" 
تعامل   ،�7
�لمجا �لمد�  
غيرها من  "oألناضو� منطقة  في  لمد�  :سما�   "

�لتسامح، 
لم ُيصا7�ِ  oغير مسلمين بالعد �مع :هل هذ( �لمد =pغا �عثما
:�7ضيهم. حقا لقد :تى �لُحكم �لعثماني بالرفاهية لهؤال� �لنا0 
جعل :7ضهم 
�. باإلضافة !لى 9لك، جذبت تلك �لمد�  :صلح للعيش في 
قت قصير جدָד
�آلمنة �لكثيرين من غير �لمسلمين �لذين :تو� للعيش 
�الستقر�7 على �أل�7ضي 

�لتسامح  oلعد� بيئة يعمها  �لعثمانية ٣٤. لو لم يقم عثما� غاp= بـتأمين 

�لّسالV، كما يأمر �إلسالV، لرّبما تبنَّى :هل �لبلد�� �لتي فتحها �لمسلمو� 
مو�قَف عد�ئية نحوهم، !ّال :ّ� عثما� غاp= كا� 7جًال مؤمًنا ملتزما بأ
�مر 
�لمسلمين,  غير  :عر�0  من  بعضا  حضر  :ّنه  كما   .oلعد�  Vفأقا تعالى،  �هللا 


:هد�هم �لهد�يا، 
هذ( �ألفعاo تؤّكد عدله 
�حتر�مه لغير �لمسلمين. ٣٥
        ير
= جوpيف فو� هامر في كتابه "�لتا7يخ �لعثماني" مثاال 5خر 

:oفيقو =pغا �عثما oلعد
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<قامة �لعد� �لحقيقي في 
عهد �لسلطا� محمد�لفاتح

 �َ
حد جعلت  �لفاتح  محمد  �لسلطا�  عهد  في  تمَّت  �لتي  �لفتوحاُ' 
عهد  لبد�ية  مؤشًر�   oستانبو� فتح  
كا�  قا�7',  ثال{  في  تمتد  مملكته 

�لتركي  7
بي 
�أل �لتا7يخ  معالم  من  َمْعلما  �لفتح  هذ�  كا�  فقد  جديد. 

�لتسامَح, تماًما مثلما :مر  oَمحمد �لعد �لسلطا� Vقد :قا
على حّد سو��. 

�إلسالV, على :هل تلك �لبال� �لمفتوحة.
�لتي  بالمعاهد�'  �لنا0  هؤال�  مع  تسامحه  محمد  �لسلطا�  
ثَّق َ 
قد 
:برمها معهم. 
كا� تسامحه هذ� نابًعا من عقيدته �إلسالمية، 
كا� شامًال 
لكّل �لنا0 كاليهو� 
�أل7من 
�لسو7يين �أل7ثو9كس٤٤. 
كا� هذ� سبًبا في 
 Vلحقيقة كال� تلك  بأ� تكو� تحت حكمه، 
يؤكد  7ضا كثير من �ألمم 
�لد
y �لكبير لوكا0 نوتا0�7 �لقائد �لبيزنطي: “!ّنني :فضل :� :7[ �لعمامة 

�لتركية في بيزنطا على :� :7[ �لتا� �لالتيني” ٤٥.
        كا� فتح �لسلطا� محمد الستانبوo سببا :ساسيا للفزe بين غير 
�لمسلمين؛ فقد خاn معظم هؤال� مما سوn يالقونه من �لتمييز 
�الضطها� 

 �حتشد
� في كنيسة 5يا صوفيا. !ّال : oمن �ستانبو �

لذلك فّر ،��

�لعد
 n

�لتسامح خّلصهم من تلك �لمخا oمحمد لهم بالعد �معاملة �لسلطا �ّ:
فعا�
� !لى بيوتهم ُمز�
لين حياتهم �ليومية بالشكل �لمعتا� ٤٦. كما سمح لهم 
�لمختلفة  �لعقائد   Mضمن ألصحا

فًقا أل�يانهم 
:حكامهم،  يعيشو�  بأ� 
�لمسلمين  
عا³ علما�  .٤٧ :ّية عقبا'   �
�لدينية � يما7سو� 
�جباتهم   �:
بعض  في  معا  
تناقشو�  �لحكم   mبال ��خل  جنب  !لى  جنًبا  
�لمسيحيين 
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�لنابع   oلعد� �ليهو� :يضا �ستفا�
� من   �ّ! �لطو�ئف �لمسيحية فحسب، بل 
من    7
E �إلسالV �لنبيلة متمثال فيما قاV به :
7خا� غاp=؛ فقد �ستقبَل 

9لك بعدما  Mثر�0 �ألخر[ �لفتَح �لعثمانيَّ بالترحا �مد
�ليهوُ� في :�7نه 

فقد
� كل عزيز لديهم تحت حكم �ألنظمة �ألخر[. ٤١ 
�لعثمانيين  �لسالطين  ِقَبل  من  �لنبيلة  �لمو�قف  تلك  �ستمر'  
قد 
�لبيزنطي  �لمؤ�7  
يصف   ،o
�أل مر��  �لسلطا�  عهد  في  �ليهو�  تجا( 

:oتسامحه فيقو
تشالكونديال0 عدo �لسلطا� مر�� 
�لنظر عن   nمعاملة طيبة 7حيمة بصر :طاعو(  �لذين  ناo كل  “لقد 
�ينهم، :ما هو فكا� صا7ما مع :عد�ئه فحسب، فلم يستطع :حد منهم 
�إلفال' من قبضته، لقد ناo ثقة كل �لنا0 :صدقاً� كانو� :
 :عد�ً�، 
ألنه كا� يوفي بالعهو�، بالرغم من كونها قد تعاd7 مصالحه في 

�لنهاية". ٤٢
يصف �لمؤ�7 �لبريطاني جيبو� تسامَح �لسلطا� مر�� نحو �لمسيحيين 
فيقوo !� تعامله مع �أل7ثو9كس كا� :فضل مما تعامل به �لكاثوليك معهم. 

٤٣

تكشف كل هذ( �ألمثلة �لنقاMَ عن �لسبب 
��7 �لنفو9 �لعظيم �لذ= حققته 
لمو�قف  كا�  فقد  لنشأتها.  �أل
لى  �لسنو�'  منذ  سريعا  �لعثمانية  �إلمبر�طو7ية 
ن �لعثمانيين من :�  اV �لعا�لِة تجا( :هل �لديانا' �لمختلفة :ثًر� !يجابيا َمكَّ �لُحكَّ
�ستمر�7   ��7
 سبب  :هم   �ّ: كما  �لقا�7'.  :بعد  !لى  مملكتهم   �
حد يبسطو� 
نفسه.  
�لتسامح   oلعد� في  يتمثل  �آلخرين  �لسالطين  عهو�  في   eالتسا� 9لك 

�لتسامح ُيعّد  oمحمد �لفاتح بنيانه على �لعد �لمجتمع �لذ= :ّسس �لسلطا� �ّ!

حقيقة يعترn بها جميع �لمؤ7خين. 
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تختص باليهو�. ٥٣
هذ( �لتطو�7' �لتي حدثت على يد �لسلطا� محمد بعد فتح �ستنبوo �متد' 
 �
حد �لعثماني  �لجيش  مّد  حيث  بعد(؛  من  �لعثمانيين  �لسالطين  عهو�  !لى 

:لبانيا  صربيا  
ُضمَّت  كلها،  �لبلقا�  منطقة  فُفتحت  فيينا،  !لى  �إلمبر�طو7ية 
�لعثمانية،  �لبلقا� !لى �إلمبر�طو7ية  
�لبغد�� 
بال�  yألفال�

�لبوسنة 
�لهرسك 
�أل�7ضي  ليشمل  �لعثماني  �لنفو9  �متد  كما  حمايتها.  تحت  هنغا7يا  
:صبحت 
�لمطلة على �لبحر، 
:صبح �لبحر �ألسو� بحير� تركية. 
�نضم �لعديد من �لجز7 

�لعديد 
 ،pلقوقا�

كريت، 
تشيو0،  ،0�
7
في !يجه مثل شبه جزير� مو�7، 

فلسطين  
مصر  
لبنا�   yلعر��
 
سو7يا  
�ليمن  
تبريز  بغد��  مثل  �لبال�  من 

بولند�  سبايس  
طريق   oألناضو�  yشر
 
�لجز�ئر  
تونس   Mلمغر�
 
�لقد0 

�لعديد من �لبلد�� �ألخر[ �لتي �نضمت !لى �إلمبر�طو7ية �لعثمانية. لقد تعايش 
�ضطها�  يحد{  
لم  �لمفتوحة.  �لبال�  ��خل   Vفي سال �لمختلفة  �لديانا'  :هل 

ألحد بسبب �ينه :
 لغته :
 جنسه . 
 oلعد� فيه  يعّم  �لذ=  �لنمو�9  �ليوV هو 9لك  نتمنا( في عالمنا  ما  :قصى   �ّ!

�لتسامح، 
�لطريق �لوحيد إلنجاp مجتمع كهذ� هو �لَعْيش في ظل �لقيم �لقر5نية. 

�ألمثلة �لتي 9ُكر' تؤكد :ّ� �لقا�� �لذين �لتزمو� بأ
�مر �لقر5� �لكريم حققو� 
�لتي تولو� قيا�تها. فعندما تمسك كل فر� من  بالفعل ��pها�7ً عظيًما مع �ألمم 

�لتسامح  oلكريم ما لبثت قيم �لعد� �فر�� �لمجتمع، بمختلف طبقاته، بقيم �لقر5:
 Vعّمت :7جا� �لمجتمع حاملة معها �لّسال �ألمانة :�

�لرحمة 
�لمحبة 
�لر:فة 


�لتجانس في �لحيا� �الجتماعية.   

� !مكانية تأسيس مثل هذ� �لمجتمع مر� :خر[. � oليس هنا< :ّ= عذ7 َيُحو
!ّ� �لشرm �لوحيد �لالVp لقياV هذ� �لمجتمع هو �لنيَّة �لصا�قة للعيش بقيم �لقر5� 

�لكريم 
بذo �لجهو� جديا لنشر تلك �لقيم في �لمجتمع بأسر(.
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�لقضايا في جوٍّ من �لتسامح. 

قد حا
o �لسلطا� محمد �لفاتح :� يتعلم عقيد� �لمسيحيين من :حدهم 
 eباتبا �لمسيحية  للطائفة  يسمح  !مبر�طو7يا  مرسوًما  �لبطرير<  
منح   ،٤٨

�لبطرير< حّريًة هائلًة  �ليومية. كما :عطى  �لخاصة إل���7 شئونهم  قو�نينهم 
نشر  
قد   .  ٤٩ �لتركي  �لحكم  �9تيا ضمن  �متالكه حكًما  في  سبًبا  كانت 
�لمؤ�7 هامر نسخة من �لَمرسوV �لملكي جمعَها من مصا�7 غربية 
شرقية، 


كتب هذ� �القتبا0 من �إلعفا� �لذ= :7سله �لّسلطا� !لى �لبطرير<:
 
: �لبطرير<  يضطهد   �: منصبه  كا�  مهما  ألحد   Eمسمو “غير 
يضايقه، �لبطرير< 
كّل من في خدمته من �لكهنة �لموقرين يتمتعو� 

٥٠  .”�
بإعفا� من جميع :شكاo �لخدما' ألمد غير محد
 yلحقو� مع  �لتعامل  في  مباشر�  �لفتح  بعد  �لفاتح  محمد  �لسلطا�  بد: 
�لطائفة  بطرير<  ليكو�  جينا�يو0  بتعيين   Vقا
 لألقليا'،  �لقانونية 
مع  :خر[  معاهدً�  
قَّع َ كما  معهم،  معاهدً�  
قَّع َ
 �أل7ثو9كسية-�ليونانية 

:كد لهم :� كنائس  ،"oفي غالطه " !حد[ مقاطعا' �ستنبو Mهل �لكتا:
غالطه لن ُتصا7�َ 
لن ُتحوo !لى مساجد، 
:نه لن يحد{ !كر�( ألحد من 

قعت معاهد� :خر[ في نفس �لوقت ُ
 . ٥١ Vإلسال� yالعتنا Mهل �لكتا:
�لمطا7نة" بمز�
لة :عمالهم على  ُيْدَعْو�"  �لذين  �لر
حيين  للّزعما�   Eللّسما

�لنحو �لمعتا�. ٥٢
�ليهو�   yبحقو محمد  �لسلطا�  �هتمَّ  �لمسيحيين،   yحقو عن  
بعيًد� 
 �:
 
حاخاماتهم  معابدهم  لهم  يكو�   �: في  �لحق  منحهم  فقد  :يضا. 
 Vمحمد �لحاخا �يما7سو� طقوسهم �لدينية في حرية تامة. كما �عا �لسلطا
�لقصر، 
:ثنى  !لى  �لعثماني "  �لعهد  �لحاخاV �أل
o في  موسى كابسالي " 
�لتي  �لحاال'  في  يحكم  بأ�  له  يسمح  �مبر�طو7يا  مرسوًما  
منحه  عليه 
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حكمه بين عبا�( عدo مطلق سوn يحكم به في �آلخر� تماما كما  oهو �لعد
يحكم به في �لدنيا، فسوn يحاسب �لنا0 على كل عمل  قامو� به في حياتهم 
سو��  كا� هذ� �لعمل كبير� :
 صغير�، 
سوn يحاسبهم :يضا على كّل لفظ 
نطقو� به 
كل فكر 
�7 بأ9هانهم 
ستكو� �لنتيجة !ما �لنعيم �ألبد= في �لجنة 


 �لعذ�M �ألليم في جهنم.:

 Uَِلَيْجِز ُيِعيُد5ُ  ُثمَّ  �ْلَخْلَق  َيْبَدُ�  ِ<نَُّه  َحّقًا  �هللاِّ  َ�ْعَد  َجِميعًا  َمْرِجُعُكْم  ﴿ِ<َلْيِه 

اِلَحاِ/ ِباْلِقْسِط َ��لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َلُهْم َشَر�fٌ مِّْن  �لَِّذيَن �َمُنوْ� َ�َعِمُلوْ� �لصَّ

َحِميٍم َ�َعَذ�fٌ َ�ِليٌم ِبَما َكاُنوْ� َيْكُفُر�َ� ﴾ [ يونس : ٤ ]
�لحيا�   �ّ! 
لهذ� �لسبب يتجنب �لمسلم :ّ= سلو< ال ُيرضي �هللا عز 
جل. 

سلم  عليه  �هللا  صلي  �لنبي  عهد  في  
�لتسامح  باألمن  تميز'  �لتي  �الجتماعية 

�لخلفا� من بعد( 
من تالهم من �لحكاV �لذين :قامو� �لعدo قد �عتمد' على 

تعاليم �لقر5� �لكريم .

كما 9كرنا في هذ� �لكتاM ، فالمسلمو� لهم تا7يخ مشرn مع         
�لقيم  من  ملكو�  
ما  �لضمير  من   �
:ظهر 
ما  
�لرحمة  
�لتسامح  
�لر:فة   oلعد�
 M7لتعلم من تجا� �ليوV من  �لنبيلة. 
من َثمَّ فليس هنا< := مبر7 يمنع مسلمي 

ليضعو� نهاية للظلم 
�لقسو�. هنا<  d7في �أل oقامة �لعد! �
�لماضي لكي ُيعيد
 oعلى �لعد oمن :جل �لحصو Eلكفا�
شي� :ساسي يتوجب ِفعُله، 
هو �لوحد� 

�لحقيقي �لموعو� في �لقر5� �لكريم
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خــاتمة


مع نوe �لمجتمع  oتعاملنا مع !��7< �لمؤمن فيما يتعلق بالعد Mفي هذ� �لكتا

�لتسامح. 
لكن تجد7 �إلشا�7 هنا  oلذ= ُتبنى 7كائز( على نحو يعّم فيه �لعد�
على  تعكس حرصهم  :يضا  فإنها   oلعد� إلقامة   oُتبذ �لنا0 حين  :ّ� جهو�  !لى 


�مر(.: eتبا�
�لتمسك بدين �هللا 

لهذ� يجب على كل مسلم ملتزV بالقر5� �لكريم :� يعَي �لمفهوV �لحقيقي 
�لطريقة  بنفس  �لتسامح  
بأ� يظهر  oبالعد بأ� يحكم  فالمسلم مطالب   .oللعد
�لتي ُيظهر فيها حرَصه �لشديد على تنفيذ :
�مر �هللا .:ما !�9 حد{ �لعكس فمعنا( 
�إليماُ� ببعض �لقر5� 
�لكفُر بالبعض �آلخر. 
يلفت �هللا �نتباهنا فى �لقر5� �لكريم 

!لى هذ� �لخطأ �لذ= قد يقع فيه كثير من �لنا0: 

َيْفَعُل َ=ِلَك  ِبَبْعٍض َفَما َجَز�, َمن  ِبَبْعِض �ْلِكَتاfِ َ�َتْكُفُر�َ�  ﴿ َ�َفُتْؤِمُنوَ� 

 fِْلِقَياَمِة ُيَر*ُّ�َ� ِ<َلى َ�َشدِّ �ْلَعَذ�� lَْنَيا َ�َيْو ِمنُكْم ِ<الَّ ِخْزUٌ ِفي �ْلَحَياKِ �لدُّ

[ ٨٥ :Kلبقر� ] ﴾ �َا َتْعَمُلو َ�َما �هللاُّ ِبَغاِفٍل َعمَّ

�لمسلم يعلم جيًد� مد[ شد� عذ�M �هللا حين يتوعد به. فاهللا تعالى         
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من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا
لنا مسألة �نهيا7 نظرية �لتطو7 
�الئل 
�لخلق في مو�ضع كثير� من :عمالنا، 
سوn ُنو�صل 
9لك  في :عماo :خر[.  
لكن بالنظر !لى �ألهمية 
�لبالغة �لتي يكتسيها هذ� �لموضوe 7:ينا :نه من �لفائد� 

!ير�� ملخص لذلك في هذ� �لموضع :يضا. 
      

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
بالرغم من :� هذ( �لنظرية تعو� في جذ
7ها !لى �لتا7يخ 
�إلغريقي �لقديم، !ال :نها شهد' :
سع �نتشا7 لها في �لقر� 

�لتاسع عشر . كا� :هم تطو7 شهدته �لنظرية هو صد
7 كتاM تشا7لز ��7
ين ":صل 
�ألنو�e" �لذ= صد7 عاV ١٨٥٩. في هذ� �لكتاM ينكر ��7
ين :� �ألنو�e �لمختلفة على 
7
ين :� جميع �لكائنا' �لحية لها جد مشتر< 
:نها قد �� oقد خلقها �هللا. يقو d7أل�

تنوعت 
�ختلفت بسبب �ختالفا' طا7ئة متد7جة :تت عليها عبر �ألpما�.

كما يقر ��7
ين نفسه، فإ� نظريته ال تقوV على := حقيقة علمية ثابتة، بل !نها 
7
ين في فصل مطوo من كتاM بعنو�� �� nعلى 9لك، يعتر �
مجر� "!فتر�d". عال
"�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية" :� �لنظرية تتها
[ :ماV �لعديد من �ألسئلة �لحرجة.

عقد ��7
ين 5ماله على �الكتشافا' �لعلمية �لتي كا� يظن :نها ستزيل �لعقبا' �لتي 
تو�جهها نظريته، !ال :� ما :ثبتته هذ( �الكتشافا' جا� عكس ما تمنا( �لرجل.

تظهر هزيمة ��7
ين :ماV �لعلم �لحديث من خالo ثال{ نقاm 7ئيسية:

١-لم تتمكن هذ( �لنظرية بأ= 
سيلة من �لوسائل :� تفسر كيف نشأ' �لحيا� على 
.d7جه �أل


٢-ال يوجد := �كتشاn علمي يدo على قد�7 "�لتقنيا' �لتطو7ية" �لتي تفترضها 

 شا�لز *���ين
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لقد ظهر' �لنظرية �لّد�7
ينية، يعني نظرية �لتطو7 بهدn 7فض فكر� �لخلق، بيد 
:نها لم تنجح في 9لك، 
ُ�عتبر' مجر� سفسطة خا7جة عن نطاy �لعلم. 
هذ( �لنظرية 
تّدعي :� �لكائنا' �لحية تولد' بطريق �لمصا�فة من �لكائنا' غير �لحية، 
قد تم 
�7ها 
نقضها بعد :ّ� :ثبت �لعلم  :ّ� �لكو� 
�لكائنا' �لحية تحتو= على :نظمة غاية 

على هذ� �لنحو :ثبت �لعلم كذلك :� �هللا تعالى هو خالق �لكو� 
خالق  .pفي �إلعجا

جميع �لكائنا' �لحية.        

هذ( �لنظرية ال تقوV سو[ على مناقضة �لحقائق �لعلمية 
�ألكا9يب �لتي ترتد= 
لبا0 �لعلم 
جملة من �لتزييفا'، 
قد تم �لقياV بحملة 
�سعة على نطاy �لعالم لكي تبقى 

هذ( �لّنظرية قائمة على :قد�مها، غير :� هذ( �لحملة لم تتمكن من !خفا� �لحقيقة.  
لقد تعالت �ألصو�' خالo �لثالثين سنة �لماضية في �نيا �لعلم تبّين بأ� نظرية 
�لتطو7 تمثل :كبر خديعة في تا7يخ �لعلم. 
قد :ثبتت �ألبحا{ �لتي :جريت بشكل 
خا� �عتبا�7ً من عاV ١٩٨٠ بأّ� �إل�عا��' �لّد�7
ينية عا7ية تماما من �لّصحة، 
قد 
تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا7 7جاo �لعلم.  ففي �لواليا' �لمتحد� بشكل 
خا�، صرE �لكثير من علما� �لبيولوجيا 
�لكيميا� �لحيوية 
علم �لحفريا' 
غيرها من 

:ّ� :صل �لكائنا' �لحية هو  �
�لعلوV �ألخر[ بأ� �لد�7
ينية 
صلت !لى طريق مسد
�لخلق.  
�ليوV تؤكد �لتطّو�7' �لعلمية بأ� �لكو� 
جميع �لكائنا' �لحية قد ُخلقت 

�نهيا� �لّد���ينية
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:� �لجر�9� تأتي من �لقمح. هنا يجد7 بنا :� نتعرd لتجربة مضحكة قاV بها �لبعض، 
حيث تم 
ضع بعض �لقمح على قطعة 
سخة من �لقما³، 
كا� �لمنتظر :� يخر� 

جر�9ً بعد برهة من �لزمن.

من �لمنطلق �9ته كا� يعتقد :� �لديد�� تخر� من �للحم؛ !ال :نه لم يلبث �لعلم 
:� :ثبت :� �لديد�� ال تخر� من �للحم بشكل تلقائي، 
!نما يحملها �لذباM بشكل 

يرقانا' ال تر[ بالعين �لمجر��.
 "eصل �ألنو�:" Mين كتا
كا� هذ� �العتقا� سائد�ً في �لزمن �لذ= كتب فيه ��7
، فقد كا� يعتقد بأ� �لبكتريا جا�' !لى �لوجو� من ما�� غير حية 
كا� هذ� �العتقا� 

مقبو� علميًا.
�لتي  �لكثير�  �لطويلة 
:بحاثه  نتائج ��7ساته  باستو7  :علن  �لوقت حتى  لم يطل 
تدحض :سا0 نظرية ��7
ين. قاo باستو7 في محاضرته �لتي :علن فيها عن �نتصا�7ته 

:١٨٦٤ Vعا �في �لسو7بو
"ال يمكن :� تستفيق نظرية �لنشو� �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي :صابتها بها هذ( 

�لتجربة �لبسيطة." ٥٤
 �: باستو7 لوقت طويل. !ال  �لد�7
ينية �كتشافا'  �لنظرية  �لمد�فعو� عن   V
قا
ماجا� به باستو7 باإلضافة !لى ما كشف عنه �لتقدV �لعلمي من �لبنية �لمعقد� لخلية 
 ypعن طريق �لصدفة في مأ d7جو� �لحيا� على سطح �أل
�لما�� �لحية، :بقيا فكر� 

لم تستطع �لخر
� منه.
�لمحا�ال/ �لعاجزK في �لقر� �لعشرين


o من تبنى موضوe منشأ �لحيا� في �لقر� �لعشرين كا� �لتطو7= �لمشهو7 : �!
:لكسند7 :
با7ين. تقدV هذ� �لعالم بالعديد من �آل��7 �لعلمية في �لثالثينيا' من 9لك 
�لقر�، حا
o من خاللها !ثبا' !مكانية تطو7 خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. !ال 

:� ��7ساته لم تنته !ال بالفشل، مما حد� بأ
برين تقديم �العتر�n �لتالي:
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.oمن �ألحو� oلنظرية على �لتطو7 في := حا�
٣-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال�عا��' �لتي تقوV عليها نظرية �لتطو7.

سنناقش في هذ� �لفصل هذ( �لنقاm �لثال{ �لرئيسية:

Kلعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا�
تقوo نظرية �لتطو7 :� جميع �لكائنا' �لحية قد تطو7' عن خلية 
حيد� ظهر' 
على سطح �ألd7 �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. 
لكن كيف يمكن لخلية 
حيد� :� 
ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة 
�ألنو�e �لحية؟  
!�9 كا� هذ� �لتطو7 قد حد{ فعًال 
فلما�9 لم تظهر عالئمه في �لسجال' �إلحاثية ، هذ� سؤ�o لم تتمكن �لنظرية �إلجابة 
عليه. !ال :� �لسؤ�o �أل
o �لذ= بقي يو�جه هذ( �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با عليه حتى 

�آل�، هو كيف نشأ' "�لخلية �أل
لى".
تفسر نظرية �لتطو7، �لتي ال تعترn بالخلق 
ال تقبل بوجو� خالق، نشو� �لخلية 
�أل
لى على :نها :تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذ( �لنظرية 
تكو� �لما�� �لحية قد نشأ' من ما�� غير حية نتيجة للعديد من �لمصا�فا'، 
من 

�لمؤكد :� هذ� �لزعم ال يتو�فق مع :بسط قو�عد علم �ألحيا�.

Kتنشأ من �لحيا Kلحيا�
7
ين !لى :صل �لحيا�. فقد كا� �لفهم �لبد�ئي لحقيقة �� yلم يتطر ،Mفي هذ� �لكتا
�لحيا� في عصر( يعتمد على �إلفتر�d بأ� �لكائنا' �لحية �9' بنيا' بسيطة جد�ً. لقد 
القت نظرية �لنشو� �لتلقائي �لتي �نتشر' في �لقر
� �لوسطى، 
�لتي تقوo :� �لمو�� 
غير �لحية تجمعت من تلقا� نفسها لتشكل كائن حي، 7
�جًا 
�سعًا في 9لك �لزمن. 
 ،Vلحشر�' تنشأ عن بقايا �لطعا� �من �العتقا��' �لتي نتجت عن هذ( �لنتيجة هي :
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تجميع عد� من �لمو�� �لعضوية مع بعضها.
 .dُتعر �توفرها لتركيب خلية حية هي :كثر بكثير من : Mلمطلو� n
!� �لظر
فإمكانية تركيب :حد �لبر
تينا' �لتي تعتبر حجر �ألسا0 في �لخلية بشكل عشو�ئي 
هي ١ !لى ١٠٩٥٠ 
هذ� بالنسبة لبر
تين مكو� من ٥٠٠ حمض :ميني؛ 
في �لرياضيا' 

يعتبر := �حتماo :صغر من ١٥٠ مستحيًال!
!� جز=� �لـ DNA �لذ= يتو�جد في نو�� �لخلية 
�لذ= يخز� �لمعلوما' �لو�7ثية، 
 DNA �=لمعلوما' �لمشفر� في جز� �هو في حد �9ته بنك معلوما' معجز. فلو :
قد :فرغت كتابة فإنها ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد�ً من �لموسوعا' 

كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.

هنا تنشا مشكلة :خر[ مثير�: فجز=� �لـ DNA ال يمكنه :� يتضاعف !ال 
بمساعد� بعض �لبر
تينا' �لمختصة (�ألنزيما')، 
هذ( �ألنزيما' ال يمكن :� تتشكل 

بما :� كل منهما  .DNA لمعلوما' �لمشفر� في جز=� �لـ� o7ها  !ال من خال
بد
يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر
7= :� يتو�جد� في �لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.
هذ� 
 nقد �عتر
 .�
يأتي بالنظرية �لقائلة :� �لحيا� قد نشأ' من تلقا� نفسها !لى طريق مسد
�لبر
فسو7 ليسلي :
7جيل ، 
هو تطو7= مشهو7 من جامعة سانت ياغو كاليفو7نيا بهذ( 

:١٩٩٤ Vألمريكية عا� Vنشر في مجلة �لعلو eموضو oلحقيقة من خال�

<� �لطفر�/ �لو��ثية ال يمكن بأU حا� من �ألحو�� �� �� 
تظيف معلوما/ جديدK لـ DNA : فاألجز�, �لتي تكو� 

�لمعلوما/ �لجينية عندما تنز3 من �ماكنها <ما �� يحد; لها 
خر�f �� تنتقل <لى قسم �خر من �لـ DNA، فالطفر�/ 

�لو��ثية ال يمكن �بد� �� تكسب �لكائن �لحي عضو� جديد� �� 
�� تمنحه خاصية <ضافية. ما يحد; من جر�, �لطفر�/ �لو��ثية 
�مو� غير عا*ية كأ� تخر£ �لرجل من �لظهر ��  تخر£ �أل=� 

من �لبطن.      
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 " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية �أل
لى  :كثر �لنقاm غموضًا في ��7سة تطو7 
�ألنظمة �لحية".٥٥

حمل �لتطو7يو� بعد :
برين مسؤ
لية حل مشكلة منشأ �لحيا�. 
كا� :كثر هذ( 
�لتجاM7 شهر� تلك �لتي قاV بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عاV ١٩٥٣. قاV هذ� 
 ،d7نها كانت موجو�� في �لمنا� �لبد�ئي لأل: dلتي يفتر� '�pلعالم بدمج عد� من �لغا�

:ضاn !ليها مقد�7 من �لطاقة. من خالo هذ( �لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد� من 

�لحموd �ألمينية (�لجزيئا' �لعضوية) �لتي تتو�جد في تركيب �لبر
تينا'.
 !ال :نه لم تمض عد� سنو�' حتى ثبت بطال� هذ( �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو� 
�7ئد� في تقدV نظرية �لتطو7، فالمنا� �لذ= �ستخدV في هذ( �لتجربة كا� مختلفًا جد�ً 

عن �لظر
n �أل7ضية �لحقيقية.٥٦

بعد فتر� من �لصمت �عترn ميللر :� �لمنا� �لذ= �ستخدمه في تجربته كا� غير 

حقيقيًا.٥٧
�لعشرين  �لقر�  في  نظريتهم  !ثبا'  في  �لتطو7يين  محا
ال'  جميع  با�'  لقد 
بهذ(  ياغو  في سانت  معهد سكريبس  من  با��  �لجيولوجي  �لعالم   nيعتر بالفشل. 

:١٩٩٨ Vعا "d7لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�أل�
"ها نحن �ليوV نغا�7 �لقر� �لعشرين �
� :� نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد:نا �لقر� 

معها 
هي : كيف بد:' �لحيا� على �ألd7؟"٥٨

Kللحيا Kلبنية �لمعقد�
�لسبب �لرئيسي �لذ= :
قع نظرية �لتطو7 في مأyp "كيف بد:' �لحيا�" هو :� 
�لكائنا' �لحية، حتى �لبسيطة منها، تنطو= على بنيا' في غاية �لتعقيد. فالخلية �لو�حد� 
من �لكائن �لحي :كثر تعقيد�ً من := منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن 
 oينجح في تركيب خلية حية من خال �أل= مختبر كيميائي مهما بلغت �7جة تطو7( :
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:كبر هي �لتي ستنجو� 
تبقى على قيد �لحيا�. 
هكذ� يتشكل قطيع جديد من �ألقويا� 

�لسريعين فقط. 
لكن، 
لنفترd :ننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤال� �ألقويا� من 

قطيع �لغزال� :� يتطو7
� بأ= شكل من �ألشكاo ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقوo :� هذ( �لفكر� ال قو� تطو7ية لها. ��7
ين نفسه كا� قلقًا بشأ� هذ( 

:oحيث قا eضعها في كتابه :صل �ألنو�
�لحقيقة �لتي 
فر�ية  تغيير�'  مالم تحد{  :� يحقق شيئًا  �لطبيعي  لقانو� �الصطفا�  يمكن  "ال 

!يجابية".٦٠

cتأثير الما�
 oين �إلجابة على هذ� �لسؤ�
7�� o

لكن كيف حتد{ هذ( "�لتغ¦�' �إلºابية"؟ حا

من خالo �لفهم �لبد�ئي للعلوV § 9لك �لوقت. فحسب نظرية الما7< �لذ= عا³ قبل ��7
ين، 


هذ(   ، �لتالية   oألجيا�  ©! حياִדا   oكتسبتها خال� �ل«  صفاִדا  تو7{  �حلية  �لكائنا'  فإ� 

�لصفا' تتر�كم من جيل !© 5خر لتشكل :نو�e جديد� من �لكائنا' �حلية. فحسب الما7<، 

�لز�7فا' هي كائنا' تطو7' عن �لظبا� عندما كانت جتاهد من :جل �لوصوo !© �لثما7 �ل« 

.oحتملها �ألشجا7 �لعالية، فطالت 7قبتها من جيل !© 5خر ح¼ �ستقر' على هذ� �لطو

�7 ��7
ين مثاًال مماثًال § كتابه فقاo :� �لدبب غطست § �ملا� :ثنا� 

باقتفا� :ثر(، :
٦١."oعلى مر �ألجيا �فتحولت  !© حيتا Vثها عن �لطعا½

!ال :نه ما لبثت :� ظهر' قو�نني �لو�7ثة على يد �لعا» ماندo § �لقر� �لعشرين، مما 

�لطبيعي كدعامة من  
هكذ� سقط �الصطفا�  .oحبط :سطو�7 �متد�� �لصفا' ع¾ �ألجيا:

�عاما' نظرية �لتطو7.

75



�لعد� ��لّتسامح في �لقر��

"من �لمستحيل :� تكو� �لبر
تينا' 
�لحموd �آلمينية، 
كالهما جزيئا' معقد�، 

قد نشأ' من تلقا� نفسها في نفس �لوقت 
في نفس �لمكا�. :ضف !لى عدV !مكانية 

تو�جد :حدهما �
� �آلخر . 
هكذ� 
من �لنظر� �أل
لى يجد :حدنا :نه من �لمستحيل 
:� تكو� �لحيا� قد نشأ' من خالo عمليا' كيميائية بحتة"٥٩

ال شك :نه !�9 كا� من �لمستحيل :� تنشأ �لحيا� من :سباM طبيعية، فال بد :نها قد 
"خلقت" بيد خالق. هذ( �لحقيقة تلغي نظرية �لتطو7 ، 
�لتي تهدn بالد7جة �لرئيسية 

!لى !نكا7 �لخلق، من :ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�
�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية ��7
ين هي :� كال �لمفهومين �للذين 
ضعتهما 

�لنظرية كـ "تقنيا'  تطو7ية" ثبت :نها في �لحقيقة ال تملك := قو� تطو7ية.
لقد �عتمد ��7
ين في خدعة �لتطو7 �لتي خر� بها على فكر� "�إلصطفا� �لطبيعي". 


قد ضمن هذ( �لفكر� في كتابه: ":صل �ألنو�e ، عن طريق �الصطفا� �لطبيعي..."
يقوo قانو� �الصطفا� �لطبيعي :� �لكائنا' �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية فقط 
هي �لتي  يمكن :� تبقى في معركة �لحيا�. على سبيل �لمثاo، عندما تهاجم �لحيو�نا' 
�لمتوحشة قطيعًا من �لغزال�، فإ� �لغزال� �ألقو[ 
�لتي يمكنها :� تركض بسرعة 

ليس هناU� c مكسب حصل لنظرية �لنشو, ��إل�تقا, من 
فكرK �النتقا, �� �الختيا� �لطبيعي. =لك أل� هذ5 �آللية لم 
تعمل في يوl من �ألياl على تطوير �لمعلوما/ �لجينية �� 

<غنائها لد� �U نو3 من �ألنو�3.   <نه ال يمكن ألU نو3 �� 
يتغير <لى نو3 �خر مختلف عنه؛ بمعنى �� �لتطو� ال يمكن 
�� يغير نجم �لبحر فيصبح سمكة، �� يغير �ألسماc فتصبح 
ضفا*3، �� يغير �لضفا*3 فتصبح تماسيح �� يغير �لتماسيح 

فتصبح طيو��.    
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عشو�ئي فيها سيؤ�= ضرÀ7 كب¦À. يشرE عا» �جلينا' 

:Áكالتا eملوضو� ��7نغاناتا

�لطفر�'   Âثاني  .}
�حلد نا��7  �جلينية  �لطفر�'  
ًال، :"

§ معظمها ضا�7 
مهلكة § بعض �ألحيا� ألÃا تغ¦�' 

عشو�ئية ، 
:= تغ¦ غ¦ منظم، عال
� على �ملنظم ، § 

:= كائن حي �7قييتنحد7 به ²و �ألسو� 
ال ترتقي به !© 

�ألفضل. فاÄز� �أل7ضية �ل« قد تصيب :حد �ألبنية على سبيل �ملثاo، ستتسبب § تغي¦ 
§ �إلطا7 �لعاÄ Vا، 
هذ� بالطبع ما لن يكو� حتسينÂ § �لبنا�."٦٢

Äذ� ليس غريبÂ غياM := �ليل على 
جو� طفر� كانت �لسبب § تغي¦ �لشفر� �لو�7ثية 

²و �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�' كانت ناكسة . :صبح 
�ضحÀ9! Â :� �لطفر� �ل« 

 .Àجتعله عاجز
�عت¾' من تقنيا' �لتطو7 ال جتلب على �لكائن �حلي !ال �ملزيد من �لضعف 

( من �لتأثر�' �لشائعة للطفر� § �لعصر �حلديث مرd �لسرطا�). 
طبيعي :� ال تكو� تقنية 

مدمر� من تقنيا' "�لتطو7"، كما ال ميكن لـ "�الصطفا� �لطبيعي "  :� ينجز شيئÂ بنفسه. 


هذ� يعÆ :نه ال يوجد تقنيا' تطو7 § �لطبيعة. 
بانتفا� 
جو� هذ( �لتقنيا' تنتفي عملية 

�لتطو7.

�لسجال/ �إلحاثية: 
ال *ليل على �جو* �شكا� مرحلية

 § Âضوح
§ �حلقيقة ال يوجد := �ليل § سجل �ملستحاثا' على :كثر �ال�عا��' 
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�لد���ينية �لجديدK ��لطفر�/

 ما : تركيبية جديد�"  بتطوير "نظرية  �لد�7
ينيو�   Vقا �لوصوo !© حل،  
من :جل 

�لد�7
ينية  :ضافت  �لعشرين.  �لقر�  من  �لثالثينيا'  Ãاية  �جلديد�" §  "�لد�7
ينية  بـ  يدعى 

�جلديد� نظرية "�لطفر�'"
هي تشوها' جينية تطر: على �لكائن �حلي 
حتد{ بفعل تأث¦�' 

 ©! باإلضافة   ،DNA  لـ� تضاعف   § 
:خطا�  �إلشعاعا'   ©!  dلتعر� مثل  خا7جية 

�لطفر�' �لطبيعية.

 oينية �جلديد�.تقو

 �لنمو�9 �لذ= يقف مد�فعÂ �ليوV عن نظرية �لتطو7 هو  �لد�7

هذ( �لنظرية �جلديد� ـأ� �ملاليني من �ألحيا� �ملتو�جد� على سطح �ألd7 قد جا�' نتيجة 

لطفر�' طر:' على �ألعضا� �ملعقد�  Äذ( �لكائنا' مثل �آل�9� 
�لعيو� 
�لرئا' 
�ألجنحة، 

:= !ضطر�با' 
�7ثية. !ال :� �حلقيقة �لعلمية تأÇ § عكس �الجتا( �ملطلوM. فالطفر�' » 

تكن § يوV من �ألياº! Vابية تؤ�= !© تقوية 
تعزيز �لقد�7 �حليوية  �لكائن �حلي، 
!منا  !© 

!Ãاكها 
!ضعافها..


:= تغي¦  Àمل بنية معقد� جدÉ DNA �=جز ���7 هذ� ببساطة هو :

�لسبب 

<ّ� علما, �ألحيا, �لذين هم من �نصا� نظرية �لتطو� قد �خذ�� يبحثو� 
للطفر�/   fلذبا� عرَّضو�  حيث  �ألحيائية  للطفر�/  مفيد  نمو=£  عن 
�ألحيائية منذ بد�ية �لقر�، <ال �نه في نهاية تلك �لمساعي ��لمجهو*�/ 
لم يتم �لحصو� <ال على =باf مريض، �عليل، �غير تاl. �يوجد في 
�على  �ألسفل  �في  طبيعية،  فاكهة  لذبابة   Kليسا� صو�� �على  �ألعلى 
�ليمين توجد =بابة فاكهة �خر� تعرضت للطفر�/ �ألحيائية �خرجت 
سيقانها من ��سها، �ما في �على �ليمين فتوجد =بابة فاكهة قد خرجت 
�جنحتها بشكل مشو5 �=لك بالطبع نتيجة لما تعرضت له من طفر�/ 

�حيائية.
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�ما� ����ين تتبد�
بالرغم من جميع محا�ال� �لتطو�يين �لجا�� في �يجا� مستحاثا� تدعم تصو��تهم 
في �جو� مخلوقا� تحولية في منتصف �لقر, �لعشرين  في جميع *نحا) �لعالم، �ال 
*نهم لم يجد�� * يًا منها . لقد *ثبتت جميع �لمستحا7 �لتي �كتشفت *ثنا) �لحفريا� 
�لجيولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد���ينية تمامًا: لقد نشأ� �لحيا� فجأ� �بتشكل 

تاE ال �جو� ألC شكل تحولي.
*قر *حد علما) �لتطو�، �لعالم �إلنجليزC �يريك Jغر Derek Ager بهذF �لحقيقة 

:Oعندما قا
 Pألنو�� Qلنقطة هي *ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�) على مستو�
� �لترتيب �لزمني �لمر� تلو �لمر�، لم نجد تطو� تد�يجي *� مرحلة �نتقالية، ��نما *

٦٤.Qخر* Wعلى حسا �ظهو� مفاجئ لمجموعة من �لكائنا
هذ� يعني *, �لسجل �إلحاثي يبرهن *, جميع �لكائنا� �لحية قد ظهر� على �أل�] 
�, *C طو� تحولي، �هذ� عكس �إل�عا) �لد���يني ��بشكل مفاجئ بأشكالها �لتامة، 
تمامًا ��ثبا� قوC على حقيقة �لخلق. فالتفسير �لوحيد لنشو) �لكائنا� �لحية بشكل 
�, تطو� عن *جد�� سابقين، �نما يعني ��مفاجئ على سطح �أل�] بشكلها �لكامل 
�غالئس � Cلحقيقة عالم �ألحيا) �لتطو�� Fيقر هذ�*, هذF �ألنو�P قد خلقت خلقًا. 

فيوتويما:
"�لخلق ��لتطو�، �بينهما �لتفسير�� �لمحتملة عن *صل �لكائنا� �لحية. فإما *, تكو, 

�ألنو�P قد ظهر� على سطح �أل�] بتكوينها �لكامل، *� ال تكو,. ��c لم يكن �ألمر 

�جد� مسبقًا من خالO بعض عمليا�  Pعن *نو� �كذلك فهذ� يعني *نها قد تطو�
�لتحوO. *ما ��c كانت قد ظهر� بشكلها �لكامل ، فالبد *نها قد خلقت خلقًا.٦٥

��لمستحاثا� تثبت *, �لكائنا� �لحية قد نشأ� بشكلها �لمكتمل على سطح �أل�]، 
�هذ� يعني *, "*صل �ألنو�P" ليس كما يدعي ����ين، �نه خلق �ليس تطو�.
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سينا�يو نظرية �لتطو�.

حسب نظرية �لتطو�، فإ, كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، *C *, �لكائنا� 

�كل �ألنو�P نشأ� ֲדذF �لطريقة. �حسب �لنظرية،  ،Q*خر �كائنا i� لسابقة قد حتولت�

فإ, هذF �لتحوال� �ستغرقت ماليني �لسنني.

�جو� عد� كبo من �ألنو�P �ملرحلية  C�����c كا, هذ� �الفتر�] حقيقي ، فمن �لضر

�لt عاشت s فتر� �لتحوO �لطويلة. على سبيل �ملثاO البد من �جو� كائن نصفه qكة �نصفه 

سلحفا� uمل صفا� �لسلحفا� باإلضافة �i صفا� �ألqاv �لu tملها *صًال. *� كائنا� 

�لطيو� باإلضافة �i صفا�  ��حف، *C حتمل بعض صفا� x لنصف �آلخر�� oنصفها ط

مؤهلة،   oعاجز� غ �فهي كائنا �ملرحلي،  �لطو�   s ا{* �مبا  *صًال.  �لt حتملها  �لز��حف 

�معاقة؛ �يطلق �لتطو�يو, على هذF �ألشكاO �خليالية �سم "�ألشكاO �لتحولية"

لو كا, هناv حيو�نا� كتلك حق�، فيجب *, يكو, هناv �ملاليني بل �لباليني منها 

�ألحيا)   Fهذ بقايا  �ملستحاثا�  حتمل سجال�   ,* cلك �ب  من  ��ألهم   .Pمتنو �بشكل 

:"Pكتابه "*صل �ألنو� s ين���� Oلغريبة. يقو�
صحيحة،   tنظري كانت   �c�"
 �oكب عد��  �جو�  من  فالبد 
 tل� �ملختلفة   Pألنو�� من 
��حد�،  فئة  ضمن  تصنف 
�هذ� �لوجو� ستثبته �لسجال� 

�إلحاثية". ٦٣
مزيفمزيف
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 " تعتبر �ألحجية �لتا7يخية �لتي تتكلم عن :صل �لحيا� :
 :صل �لهومو سابينس :حجية 
صعبة حتى :نها تتعاd7 مع �الكتشافا' �ألخير�."٦٧


من خالo �لسلسلة �لتي 
ضعها �لتطو7يو� فإ� �لفئا' �أل7بع: :
ستر�لوبيثيكو0، 

هومو هابيليس، هومو :7يكتو0، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها �لبعض. !ال :� 

�الكتشافا' �ألخير� �لتي ظهر' على يد علما� �لمستحاثا' �لبشرية قد :ثبتت :� 

هذ( �لفئا' �أل7بعأ
ستر�لوبيثيكو0 ، هومو هابيليس، هومو :7يكتو0، هومو سابينيس 
قد عاشت في بقاe مختلفة من �لعالم 
في pمن 
�حد.٦٨

عال
� على هذ�، فإ� �ألجز�� �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو :7يكتو0" لم 
تنقرd حتى 
قت قريب جدً�، :ما �لنياند7تاليين 
�لهوموسابينيس فقد تعايشو� في pمن 


�حد 
في منطقة 
�حد�.٦٩
هذ� �الكتشاn يدحض �ال�عا� بأ� :حد منهم يمكن :� يكو� جد�ً لآلخر. يفسر 
عالم �ألحيا� �لقديمة ستيفن جا= غولد Stephen  Jay Gould من جامعة ها7فا�7 

�لنهاية �لمسد
�� �لتي 
صلت !ليها نظرية �لتطو7، بالرغم من :نه عالم تطو7=:
�لهومو  !�9 كا� هنا< تز�من معيشي لثال{ من فئا'  ما�9 سيكو� مصير فكرتنا 

منهم لم  (�إلفريقي 
�أل
ستر�لوبيثيكو0 �لقو= 
�لهومو هابيليس) 
ثبت :� :حد�ً 

 oتطو7= خال o:حد� من هؤال� لم يثبت عليه := تحو �ينشأ عن �آلخر؟ :ضف !لى :
٧٠.d7فتر� حياته على سطح �أل

نقوo باختصا7، :� سينا7يو �لتطو7 �لبشر= �لذ= ينص على 
جو� مخلوy نصفه 
!نسا� 
نصفه قر� 
�لذ= قاV على �ستخد�V �لعديد من �لصو7 �لخيالية �لتي ظهر' في 

�لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو7، ليست !ال قصة ال :سا0 لها من �لصحة �لعلمية.

كرما�، �ألكثر شهر� في �لمملكة �لمتحد�، عالمًا p لعالم سولي� �بالرغم من كو
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قصة تطو� �إلنسا�
�لموضو� �لذ$ يحا�" مؤيد�� نظرية �لتطو� �لكال� به ��ئمًا هو موضو� �صل 
�إلنسا1. يدعي �لد���ينيو1 �1 �إلنسا1 �لحالي قد تطو� عن نو� من �شبا) �لقر�&. 
�خال" هذ) �لعملية �لتطو�ية �لمزعومة، �لتي يفتر= �نها �ستغرقت من ٤-٥ ماليين 
عامًا، ظهرI "�شكا" تحولية" تفصل بين �إلنسا1 �لحديث ��جد��)، كما يزعمو1. 

:Iحسب هذ) �لصو�& �لخيالية �لبحتة، صنفت هذ) �ألشكا" في ��بعة فئا�
Rستر�لوبيثيكو��-١
٢-هومو هابيليس.
R٣-هومو ��يكتو
٤-هومو سابينس

 Xيعني "قر� جنو� "Rستر�لوبيثيكو�يطلق �لتطو�يو1 على �لجد �أل�" لإلنسا1 " �
^فريقيا".��لحقيقة هو �1 هذ� �لمخلو_ ليس ^ال نوعا من �لقر�� �لقديمة �لمنقرضة. 
�كرما1 ��لبر�فسو�  �ثبتت �ألبحاc �لو�سعة �لتي �جر�ها عالما �لتشريح ، �للو�� سولي̀ 
 Rستر�لوبيثيكو�� Iلمتحد&، على مستحاثا� Iلواليا��تشا�لز ��كسنا��، من ^نكلتر� 
�1 هذ) �لمستحاثاI تعو� ^لى �نو�� عا�ية من �لقر�&  �لتي �نقرضت ��لتي ال تحمل 

�$ شبه مع �إلنسا1.٦٦
��لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو�يو1 هي "هومو" �تعني "�إلنسا1" �حسب نظرية 
�هنا �ختر� �لتطو�يو1  .Rستر�لوبيثيكو��لتطو�، فإ1 ساللة �لهومو �كثر تطو��ً من ساللة �
ال �1  �ضعها بترتيب معين.̂ � Iمن هذ) �لمخلوقا Iخطة مثير& بتركيبهم لهد& مستحاثا
تلك �لخطة خيالية ألنه لم يثبت �جو� �$ عالقة تطو�ية بين هذ) �لفئاI �لمختلفة. يقو" 
�حد �هم �لمعلقين على نظرية �لتطو� ^يرنست ماير في كتابه "من �لمناظر�I �لطويلة:
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تزعم نظرية �لتطو7 :� �لحيا� تشكلت محض صدفة؛ 
عليه 
طبقًا لهذ� �لزعم فإ� 
�لذ�7' �لجامد� 
غير �لو�عية �جتمعت 
شكلت :
ًال خلية، ثم جا�' �لذ�7' نفسها 
بطريقة :
 بأخر[ بالكائنا' �لحية 
�لبشر. 
لنفكر �آل�: !ننا حينما نجمع عناصر مثل 
�لكيا�  بنية  �لمفر��' �ألساسية في  
هي  Vلبوتاسيو�
 '
pأل�
�لكربو� 
�لفسفو7 
�لحي، فإنه تتشكل كومة. 
مهما مر' كومة �لذ�7' هذ( بأ= من �لعمليا'، فإنها ال 
 o
يمكن :� تشكل كائنا حيا 
�حًد�. 
لنجر تجربة في هذ� �لصد� !�9 ما شئتم ، 
لنتنا
بالبحث 
�الستقصا�، باسم �لتطو7يين 
تحت عنو�� "�لمعا�لة �لد�7
ينية"، �لزعم �لذ= 

ينافحو� عنه في �ألصل، !ال :نهم ال يستطيعو� :� يجهر
� به:

�لكربو�  '
pأل�
�لفسفو7  �لتطو7يو� كميا' 
فير� من عناصر مثل  فليضع 

هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي،  Vلماغنسيو�

�أل
كسجين 
�لحديد 
��خل :عد�� هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. 
ليضيفو� حتى !لى هذ( �لبر�ميل ما ير
� :نه من 

جو�( ��خل هذ� �لمزيج من مو�� ال توجد حتى في �لظر
n �لطبيعية. 
ليفعمو�  =7
�لضر

� من �ألحماd �ألمينية، 
�لبر
تين (�حتماo تشكل �لوحد� jهذ� �لمزيج بقد7 ما يشا
�لو�حد� منه تصا�فيًا بنسبة ١٠ قو� ٩٥٠ ). 
ليمّد
� هذ� �لمزيج بالحر��7 
�لرطوبة 

� من �ألجهز� �لمتطو�7، 
ليقّيضو� على jليخفقو( ما شا
بالنسبة �لتي ير
نها مناسبة، 
0:7 هذ( �لبر�ميل صفو� علما� �لعالم، 
لينتظر هؤال� �لخبر�� في مكانهم هذ� 
بشكل 
مستمر مليا�7'، بل تريليونا' �لسنين بالتنا
M من �ألM !لى �البن، 
من جيل !لى 

جو�(  �7
جيل، 
لتكن لهم مطلق �لحرية في :� يستخدمو� كافة ما يعتقد
� في ضر
من �لظر
n من :جل تشكل �لكائن �لحي. !ّنهم مهما فعلو�،  ليس بمقد
7هم بالطبع 
 
:� ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. 
ال يتأتى لهم :� يأتو� بو�حد� من �لّز�7فا' :

 �لخيل :
 حيتا� يونس : '�
�ألسو� :
 �لنحل :
 عصافير �لكنا7يا :
 �لبالبل :
 �لببغا

 �لتمر : oلبرتقا� 
: pلمو� 

 pهو7 �أل
7كيد :
 �لزنابق :
 pهو7 �لقرنفل :: �

 �لو7:

 �لبطيخ :
 �لتين :
 �لزيتو� :
 �لعنب :
 �لخو� :
 �لطو�
يس : Vلشما� 

 �لطماطم ::
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تطو7يًا، !ال :نه �عترn في نهاية :بحاثه، �لتي �ستغرقت عد� سنو�' 
�لتي تنا
لت بشكل 
 eستر�لوبيثيكو0 لمد� ١٥ عامًا، :نه ال يوجد شجر� بشرية تتفر
خا� مستحاثا' :

.�
عن مخلوقا' شبيهة بالقر

كرما� �لعلوV ضمن طيف :سما( "طيف �لعلوV" يتد�7 من �لعلوV �لتي p صنف

كرما�، فإ� p حسب طيف
يعتبرها علمية لينتهي في �لعلوV �لتي يعتبرها غير علمية. 
:كثر �لعلوV "علمية" – := �لتي تقوV على بيانا' 
معلوما' ملموسة- هي �لفيزيا� 

�لكيميا�، تليهما �لعلوV �لبيولوجية 
في �لد7جة �ألخير� �لعلوV �الجتماعية. 
في نهاية 

هي  – "mلتي يحتل مكانها "�إل��7< �لحسي �لمفر�
�لطيف تأتي �لعلوV "غير �لعلمية" 
مفاهيم �لحاسة �لسا�سة 
�لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – 
يليها "�لتطو7 �لبشر=". 


كر عمله هذ�:p لنا Eيشر

نحن هنا !�9ً نتحوo من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  !لى تلك �لمجاال' �لتي يشغلها 


 �لتفسير �لتا7يخي للمستحاثا' : ،mعلم �ألحيا� �الفتر�ضي، مثل �إل��7< �لحسي �لمفر

�إلنسانية، 
�لتي يبد
 فيها كل شي� جائز بالنسبة للتطو7=، حيث يكو� �لتطو7= 
٧ ١ مستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو7 �لمتناقضة في 
قت 
�حد.

لقد �نحد7' قصة �لتطو7 �لبشر= لتصل !لى مستو[ �لتفسير�' �لمتحيز� لبعض 
بشكل  �لنظرية  بهذ(  تعلقو�  �لذين  �ألشخا�  بعض  �ستخرجها  �لتي  �لمستحاثا' 

:عمى.

�لمعا*لة �لد���ينية
!لى جانب كل ما تنا
لنا( !لى �آل� من :�لة تقنية ، نو� :� نوجز ـ !� شئتم 

�ضح بحيث يمكن حتى لألطفاo :� يفهمو( ، كيف :� �لتطو7يين :
لو  oبمثا
ـ 

عقيد� خرفا� فاسد� . 
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�لظلمة ليس �لضو� ببالغه :صال، 
لعله مظلم بد7جة لم نصا�فها قط. !ال :نكم في هذ( 
�لظلمة �لحالكة تشاهد
� عالما مضيئا متوهجا.

فضال عن كونه منظًر� على �7جة من �لنقا� 
�لجو�� تعجز حتى تقنية �لقر� �لحا�= 

�لعشرين ـ 7غم كل �إلمكانيا' ـ :� تأتي بمثلها. �نظر
� مثال !لى �لكتاM �لذ= 
 �
بين :يديكم �آل�، 
�نظر
� !لى :يديكم �لتي تمسك �لكتاM، ثم �7فعو� 7:سكم 
�نظر
حولكم. :7:يتم منظًر� بهذ� �لنقا� 
�لجو�� في := موضع 5خر؟ !� شاشة :كثر :جهز� 
�لتلفاp تطو�7ً 
�لتي تنتجها شركة :جهز� �لتلفاp �أل
لى على مستو[ �لعالم، ال يمكن :� 
 oللوصو �لمهندسين يسعو� n5ال
 Vمنذ مائة عا
تمنحكم صو�7 بهذ� �لقد7 من �لنقا�. 
!لى هذ� �لنقا�، 
من ثم ُتشيَّد �لمصانع 
�لمؤسسا' �لعمالقة، 
ُتجر[ �ألبحا{، 
يتم 

في �للحظة �9تها !لى  ،pثانية !لى شاشة �لتلفا �
تطوير �لخطط 
�لتصميما'. 
لتنظر
�لكتاM �لذ= بين :يديكم، فسوn تر
� :� هنا< فرقًا شاسعًا في �لنقا� 
�لجو��. فضال 
:� شاشة �لتلفاp تبد= لكم صو�7 ثنائية �ألبعا�، في حين :نكم تتابعو� مناظر ثالثية 

�ألبعا� �9' عمق. 
 pمن �لمهندسين لتصنيع شاشا' جها nيسعى عشر�' �آلال oمنذ سنو�' طو�

تلفاp تعطي صو�7 ثالثية �ألبعا�، 
�لوصوo !لى جو�� j7ية �لعين. نعم لقد :مكنهم 
تصميم نظاV تلفاp ثالثي �ألبعا�، غير :نه ليس في �إلمكا� j7يته ثالثي �ألبعا� �
� �7تد�� 
�لنظا�7. 
مع :� هذ( �ألبعا� �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكر�، :ما �لجهة 

ال يتشكل :بد� منظر في جو�� 
نقا� �لمنظر  .y7

كأنها صو�7 من  
�ألمامية فتبد

  .pلتلفا�
�لذ= تر�( �لعين. 
يحد{ بالطبع :� تضيع �لصو�7 في �لكامير� 

ها هم �لتطو7يو� يزعمو� :� 5لية �إلبصا7 في �لعين 
�لتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ= 
يتسم بالجو�� 
�لنقا�، !نما تشكلت بمحض �لمصا�فة . 
�آل� !�9 ما قاo :حد لكم !� 
�لتلفاp �لموجو� في حجرتكم، !نما قد تشكل نتيجة مصا�فا'، 
:� �لذ�7' تجمعت 

جا�' بالجهاp �لذ= يشكل هذ( �لصو�7، ما�9 تعتقد
� فيه؟! كيف لذ�7' غير 
�عية 

:� تصنع ما لم يتأ' آلالn �ألشخا� مجتمعين :� يصنعو( ؟! 
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 �لفر�شا' مختلفة �أللو�� 
ماليين من �ألنو�e �لحية من مثل هؤال�. : ��7 
 طيو7 �لدُّ:
بل ليس بوسعهم :� يأتو� 
لو بخلية من هذ( �لكائنا' �لحية �لتي :حصينا عد��ً منها، 

ال بو�حد� منها كاملة �لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو :� �لذ�7' غير �لو�عية ليس بوسعها :� تجتمع فتشكل خلية 
حية، 
ال تستطيع :� تتخذ قر��7ً جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر��7' 
:خر[ تباًعا فتأتي بكيا� �لعلما� �لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكتر
ني، ممن ير�قبو� بنية 
�لخلية �9تها فيما بعد تحت �لمجهر. !ّ� �لخلية تدM فيها �لحيا� فقط بالخلق �لمعجز هللا 
عز 
جل. :ما نظرية �لتطو7 �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنافى تماما مع �لعقل 

�لمنطق. 
!� !عماo �لفكر 
لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو7يو�، ليظهر بجال� 

هذ( �لحقيقة مثلما في �لنمو�9 �لو��7 :عال(. 

�لتقنية �لموجو*K في �لعين ��أل=�
:ما �لموضوe �آلخر �لذ= لم تستطع نظرية �لتطو7 :� تأتي له بتفسير جاVp، فهو 

جو�� �إل��7< �لفائقة �لموجو�� في �لعين 
�أل9�. 

قبل �لولو� !لى �لموضوe �لمتعلق بالعين، نو� :� نجيب بإيجاp عن سؤ�o هو: 

كيف تبصر �لعين ؟ 
 Vتقو
!� �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، 
�لخاليا �لموجو�� هنالك بتحويل هذ( �ألشعة !لى !شا�7' كهربية، تصل !لى نقطة 
تسمى مركز �إلبصا7 موجو�� بالجز� �لخلفي للمخ. 
هذ( �إلشا�7' �لكهربية، بعد 
مجموعة من �لعمليا' يتم �لتقاطها كصو�7 في هذ� �لمركز �لكائن في �لمخ. 
بعد 

هذ( �لمعلومة فلنفكر: 
!� �لمخ محجوM عن �لضو�، بمعنى :� ��خل �لمخ ظالًما ��مًسا، 
ال يتأتى للضو� 
:� ينفذ !لى حيث يوجد �لمخ. 
�لموضع �لذ= يسمى مركز �إلبصا7 موضع حالك 
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�لصو' بشكل به صرير :
 تشويش. 
:يا ما كانت طبيعة �لصو' فإنها تلتقطه بشكل 
كامل 
نقي. 
هذ� �لوضع ال يز�o على �9' �لكيفية منذ :� ُخلق �إلنسا� 
!لى يومنا 
هذ�. 
!لى �آل� ليس ثمة جهاp بصر= :
 صوتي من صنع بني �إلنسا� يلتقط �لصو�7 


�لصو' بشكل حسا0 
ناجح مثل �لعين 
�أل9�. 

فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا7 
�لسمع. 

لمن تعو* حاسة �إلبصا� 
��لسمع *�خل �لمخ ؟

من �9 �لذ= بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، 
يسمع �لسيمفونيا' 
pقزقة 
�لتنبيها' �آلتية من عيني �إلنسا� 
:9نيه 
:نفه  �لو7
�؟ !�  �لعصافير، 
يتنسم عبير 
تمضي !لى �لمخ في صو�7 !شا�7 كهربية. 
!نكم لتطالعو� تفصيال' كثير� في كتب 
علم �ألحيا� 
�لطبيعة 
�لكيميا� �لحيوية، بيد :نكم ال يمكن :� تصا�فو� في := موضع 
قط :هم حقيقة ينطو= عليها هذ� �لموضوe :ال 
هي: من �9 �لذ= بالمخ  يتلقى هذ( 
�ألشا�7' �لكهربية 
يد7كها على :نها صو�7 
صو' 
�7ئحة 
!حسا0. !� ثمة حاسة 

 :نف، لمن تعو� هذ( : �9: 
توجد بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله �
� حاجة !لى عين :

طبقا' �هنية 
خاليا عصبية.  Mلحاسة. بالطبع ال تعو� على ما يشكل �لمخ من :عصا�

هكذ� 
لهذ� �لسبب ليس بمقد
7 �لما�يين �لد�7
ينيين ممن يظنو� :� كل شي� ليس 
سو[ ما��، :� يجيبو� على هذ( �لتساjال'، أل� هذ( �لحاسة !نما هي �لر
E �لتي 
خلقها �لمولى عز 
جل. فهي ال تحتا� !لى عين حتى تر[ �لصو�7، 
ال :9� حتى تسمع 
�لصو'. 
عال
� على هذ� كله، فهي ليست بحاجة !لى مخ كيما تفكر. !� كل �مر6 
يطالع هذ( �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه :� يفكر في �هللا عز 
جل �لذ= جمع بمكا� 
7 بعد� سنتيمتر�' مكّعبة، �لكائنا' كافة بصو�7 ثالثية  حالك �لظلمة ��خل �لمخ يقدَّ


ضيا�، 
يخشا( 
يلو9 به. oظال
�ألبعا� �9' :لو�� 
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!ّ� �آللة �لتي تشكل منظًر� هو :كثر بد�ئية مما تر�( �لعين، لو :نها ال تتشكل مصا�فة، 
فإنه من �لو�ضح للغاية :� �لعين 
�لمنظر �لذ= تر�( بد
7هما لن يتشكال محض مصا�فة، 

�لحاo كذلك بالنسبة لأل9�. فاأل9� �لخا7جية تجمع �ألصو�' �لمحيطة بو�سطة صو�� 
�أل9�، 
تقوV بتوصيلها !لى �أل9� �لوسطى، لتقوV هي �ألخر[ بتقوية �لذبذبا' �لصوتية 

نقلها !لى �أل9� �لد�خلية، لتقوV بد
7ها بتحويل هذ( �لذبذبا' !لى !شا�7' كهربية، 

!7سالها !لى �لمخ. 
عملية �لسمع :يضا كما هو �لشأ� في عملية �إلبصا7 تتم في مركز 

�لسمع �لموجو� في �لمخ. 

�لوضع �لذ= في �لعين يسر= كذلك على �أل9�. بمعنى :� �لمخ محجوM كذلك 
عن �لصو' مثلما هو محجوM عن �لضو�، فالصو' ال ينفذ، 
عليه فإنه مهما بلغت 
شد� �لضجيج خا�7 �لمخ، فإ� ��خله ساكن تماV �لسكو�. 
7غم هذ� فإ� :نقى 
�ألصو�' ُتلتقط في �لمخ. 
لو :نكم تسمعو� سيمفونيا' :
7كستر� في مخكم �لذ= ال 
ينِفذ !ليه �لصو'، فإنكم تشعر
� بكل صخب :حد �أل
ساm �لمز�حمة. 
!�9 ما قيس 
مستو[ �لصو' �لذ= بد�خل �لمخ باستخد�V جهاp حسا0 في تلك �للحظة، فسيتضح 

 .Vلتا� �نه ُيطبق عليه �لسكو:

على نحو ما �ستخدمت �لتقنية :مال في �لحصوo على صو�7 نقية، فإ� �لمساعي 

ُتعد :جهز� تسجيل  للصو'.  بالنسبة كذلك  �لسنين  منذ عشر�'  تتو�صل  نفسها 
�لصو' 
:شرطة �لكاسيت 
كثير من �ألجهز� �إلليكتر
نية، 
�ألنظمة �لموسيقية �لتي 
 n5ال
تلتقط �لصو'، بعض ثما7 هذ( �لمساعي. 
لكن على �لرغم من كل �لتقنيا'، 
�لمهندسين 
�لخبر�� �لعاملين بحقلها، لم يتأ' �لوصوo !لى صو' بنقا� 
جو�� �لصو' 
�لذ= تلتقطه �أل9�. 
تأملو� :جو� :شرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبر[ شركا' �ألنظمة 
�لموسيقية، فحينما يسجل �لصو'، حتما يضيع شطر منه، :
 يحد{ تشو³ بالطبع 
لو 
قليال، :
 :نه حينما تقومو� بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد :� تسمعو� له صريًر� 
قبل :� تبد: �لموسيقى. في حين :� �ألصو�' �لتي من نتا� �لتقنية �لموجو�� بالجسم 
�إلنساني تتسم بأقصى �7جا' �لنقا�، 
ال تشوبها شائبة. 
ال تلتقط :9� !نسا� :بًد� 
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يعتقد
� :� �لما�� �لجامد� عديمة �لوعي !نما خلقت �لحيا�. 
يذهبو� !لى :� ماليين 
�ألنو�e �لحية �لمختلفة مثل �لطيو7 
�ألسما< 
�لز�7فا' 
�لنمو7 
�لحشر�' 
�ألشجا7 

�لبشر !نما تشكلت من ��خل �لما�� �لجامد� 
بالتفاعال' �لحا�ثة  oلبا� �حيتا

�ألpها7 
��خل �لما�� �9تها؛ := بالمطر �لساقط، 
�لبرy �لخاطف. :ما في حقيقة �ألمر فإ� هذ� 
يتنافى مع �لعقل 
�لمنطق على �لسو��. بيد :� �لد�7
نيين يستمرئو� �لمنافحة عن هذ� 

�لر:= ُبغية "عدV �خوo تفسير !لهي !لى �لساحة" على حد تعبيرهم.
 nفي :9هانهم حكم ما�= مسبق، فسو
:ما من ال ينظر
� !لى :صل �لكائنا' �لحية 
يد7كو� هذ( �لحقيقة �لجلية. 
�لكائنا' �لحية كافة !نما هي من صنع خالق 9= قو� 

نّظمه بشكل ال تشوبه  ،Vكله من �لعد �عقل معجز. !نه �هللا �لذ= خلق �لكو

علم 

شائبة :
 قصو7، 
خلق �لكائنا' �لحية كافة 
صّو7ها.
 

<� نظرية �لتطو� هي �شد 
�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم

 �
�
يتعين هنا :� نوضح :� :يما !نسا� ُيعِمل عقله 
منطقه �
� :حكاV مسبقة 
�لوقوe تحت تأثير := :يديولوجية، سيد7< بسهولة 
يسر :� نظرية �لتطو7 �لتي تذكرنا 
�لعلم 
�لحضا�7، ليست سو[ pعم  �لتي عاشت بمنأ[ عن  بخر�فا' �لمجتمعا' 

يستحيل تصديقه. 

على �لنحو �لمتقدV تبيانه، فإ� من يؤمنو� بنظرية �لتطو7 يعتقد
� :� �ألساتذ� �لذين 
 Einstein) لعلما� مثل !ينستين هوبل�

يعقلو� 
يخترعو�، 
�لطالM �لجامعيين  �
يفكر

تشا7لتو� هيستو�  )Frank Sinatraلفنانين مثل فر�نك سيناتر� (�
 ،(Hubble
(Charlton Heston)، يضاn !ليهم كائنا' مثل �لغزال� 
:شجا7 �لليمو� 
pهو7 
�لقرنفل، سوn يخرجو� مع مر
7 �لزما� من مزيج من كثير من �لذ�7' 
�لجزئيا' 

�لمو�� غير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما 
:� من يؤمنو� بهذ� �لَخَرn هم 
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عقيدK ما*ية
!� ما تنا
لنا( !لى �آل� بالبحث 
�لتدقيق ليظهر :� نظرية �لتطو7 ما هي !ال pعم 
يتعاd7 بوضوE مع �الكتشافا' �لعلمية، 
يجافي pعم �لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل 
�لحيا� ـ �لمنطق �لعلمي. فليس ألية 5لية تطو7 قط طرحتها �لنظرية := تأثير تطو7=. 

تكشف �لحفريا' :� �لكائنا' �لحية لم تمر بمر�حل بينية تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. 

في هذ( �لحالة يتعين تنحية نظرية �لتطو7 جانبا باعتبا7ها فكر� مجافية للعلم. ال سيما 

:� كثيًر� من �ألفكا7 �لتي ظهر' على مد�7 �لتا7يخ، مثل فكر� :� �ألd7 هي مركز 
�لكو�، قد ُحذفت من :جند� �لعلم. في حين :� نظرية �لتطو7 ُيتشبث بها 
بإصر�7 في 
هذ( �ألجند�، حتى !نه من �لنا0 من يسعى إلظها7 := �نتقا� موجه !لى �لنظرية 
كأنه 

هجوV على �لعلم ! ِلَم  هذ� !9�؟! 
!� �لسبب في هذ� �لوضع !نما هو تكو� عقيد� جاpمة لنظرية �لتطو7 ال يمكن �لنكو� 

تخلص هذ( �أل
ساm !خالصًا :عمى للفلسفة �لما�ية،  .mسا
عنها بالنسبة !لى بعض �أل

تتبنى �لد�7
ينية كذلك ألنها �لتفسير �لما�= �لوحيد للطبيعة �لذ= يمكن �إلتيا� به. 

 (Richard Lewontin) 7يتشا�7 لونتين nيعتر

:حيانا يعترفو� صر�حة بهذ�، 
ـ عالم �لو�7ثة �لشهير بجامعة ها7فر� 
في �لوقت �9ته تطو7= باp7، ـ بأنه "ما�= 

:oلذ= يليه"، !9 يقو� Vثم عالم في �لمقا ،o
في �لمقاV �أل
"!� لنا !يمانا بالما�ية، 
هو !يما� �ستباقي (�عُتنق سلفا، 
�فترضت صحته). 
�لشي� 
�لذ= يدفعنا !لى �إلتيا� بتفسير ما�= للعالم، ليس هو :صوo �لعلم 
قو�عد(، بل على 

مفاهيم  oلعكس من 9لك فإننا ـ بسبب من !خالصنا سلفا للما�ية ـ نختلق :صو�
بحثية تأتي بتفسير ما�= للعالم. 
نظر� !لى كو� �لما�ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا 

٧ ٢ ال يمكن :� نسمح بدخوo تفسير !لهي !لى �لساحة".

ُتعد هذ( �لكلما' �عتر�فا' صريحة بأ� �لد�7
ينية مولو� يحيا في سبيل �إلخال� 
للفلسفة �لما�ية. 
هذ� �لمولو� يفترd :نه ما من 
جو� قط سو[ �لما��. 
لهذ� �لسبب 
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َرْ/ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوlٌ مَّْسُحوُ��َ�﴾ [�لحجر: ١٤-١٥] ُسكِّ

!� �متد�� هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا' عريضة من �لنا0 بهذ� �لقد7، 

�بتعا� �لنا0 عن �لحقائق بهذ( �لد7جة، 
بقا� هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو 
ضع 
مثير للحير� 
�لدهشة بد7جة ال يمكن شرحها بكلما'، ألنه من �لممكن :� يستسيغ 
 nمز�عم حافلة بالَخَر
�لعقل �عتقا� شخص :
 عد� :شخا� لسينا7يوها' مستحيلة 

�لهر�� 
�ألمو7 غير �لمنطقية، !ال :� �عتقا� �لكثيرين من �لبشر في كافة :نحا� �لعالم 
بأ� �لذ�7' �لال
عية 
�لجامد� قد �جتمعت بقر�7 فجائي، فأتت بالكو� �لذ= نر�( 
يعمل بنظاV ال تشوبه شائبة، 
يكشف عن تنظيم غير عا�= 
نظاV متقن غاية �التقا�، 
 ��

بكوكب �ألd7 �لذ= يختص بكافة �لسما' �لمناسبة للحيا�، 
بكائنا' حية مز

بأنظمة معقد� تفوy �لحصر، ليس له من تفسير سو[ :نه سحر.
كما :� �هللا عز 
جل ينبئنا من خالo تلك �لحا�ثة �لتي 
قعت بين موسى عليه 
 �

فرعو�، بأ� بعض �ألشخا� ممن ينافحو� عن �لفلسفة �إللحا�ية، يؤّثر Vلسال�
على �لنا0 بما يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسالV نبأ �لدين �لحق 
على فرعو�، طلب فرعو� !لى موسى :� يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه �لنا0. 

حينما �لتقى موسى �لسحر� :مرهم :� يبا�7
� هم باستعر�d مها�7تهم. 
�آلية �لتي 

:oتسر� هذ( �لحا�ثة تقو

َ�َجا,��  َ��ْسَتْرَهُبوُهْم   Qِلنَّا� َ�ْعُيَن  َسَحُر�ْ�  َ�ْلَقْوْ�  ا  َفَلمَّ َ�ْلُقْوْ�  َقاَ�   ﴿
[١١٦:gألعر��] ﴾ ِبِسْحٍر َعِظيٍم


على نحو ما تبد[ تمكن سحر� فرعو� بما صنعو( من خدe :� يسحر
� �لنا0  .
جميعا باستثنا� موسى 
�لذين 5منو� به. !ال :� �لبرها� �لذ=  :لقا( موسى في مو�جهة 
ما :لقا( هؤال� على حد �لتعبير �لو��7 بالقر5� �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ�"، := :ّنه :بطل 

تأثير(، يقوo تعالى:
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علما� 
:ساتذ� 
:نا0 على قد7 من �لثقافة 
�لتعليم. 
لهذ� �لسبب فإ� �ستخد�V تعبير 
":شد �لسحر تأثيًر�ً في تا7يخ �لعالم" بالنسبة !لى نظرية �لتطو7 سيكو� �ستخد�ًما في 
محله. !9 !نه ليس في تا7يخ �لعالم �عتقا� :
 pعم 5خر سلب عقوo �لبشر بمثل هذ( 
�لد7جة 
حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل 
�لمنطق، 
كأنه :سدo ستا�7ً :ماV :عينهم، 

� :� ير
� �لحقيقة �لتي كانت 
�ضحة بجال�. 
!ّ� هذ� لغفلة 
عدV بصير� � oحا
ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا�� بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم 
عبا�� :هل سبأ 
للشمس 
عبا�� قوV !بر�هيم عليه �لسالV لأل
ثا�، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، 
عبا�� 
قوV موسى عليه �لسالV للعجل �لذ= صنعو( من 9هب. 
هذ� �لوضع في حقيقته !نما 
هو حماقة :شا7 !ليها �هللا تعالى في �لقر5� �لكريم. 
ينبئنا �لمولى عز 
جل في كثير من 
5ياته بأ� من �لنا0 من سيستغلق عليه �لفهم 
يتر�
� !لى حاo يعجز
� فيه عن j7ية 

�لحقائق. 
من بين هذ( �آليا' قوله تعالى:

ُيْؤِمُنوَ�  َال  ُتنِذْ�ُهْم  َلْم   lْ�َ َ�َ�نَذْ�َتُهْم  َعَلْيِهْم  َسَو�ٌ,  َكَفُر�ْ�  �لَِّذيَن   َّ�>ِ﴿
َ�َلُهْم   Kٌ�َِغَشا َ�ْبَصاِ�ِهْم  َ�َعَلى  َسْمِعِهْم  َ�َعَلى  ُقُلوِبهْم  َعَلى  �هللاُّ  َخَتَم 

[٦-٧ :Kلبقر�] ﴾عِظيٌم fٌَعَذ�

قوله :يضا :

﴿َلُهْم ُقُلوfٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�َلُهْم �َ=�ٌ� الَّ 
َيْسَمُعوَ� ِبَها  ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاlِ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾ 

[١٧٩ :gألعر�� ]
:ما في سو�7 �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز 
جل بأ� :
لئك �لنا0 قد ُسحر
� بحيث :نهم 

لن يؤمنو� حتى 
لو 7:
� �لمعجز�'، !9 يقوo سبحانه 
تعالى:

َماِ, َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� ِ<نََّما  ﴿ َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا <الَّ َما َعلَّْمَتَنا
ِ<نََّك َ�ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

[ �لبقر�: ٣٢ ]
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َيْأِفُكوَ�   َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفِإَ=�   cََعَصا َ�ْلِق   �ْ�َ ُموَسى  ِ<َلى  َ�َ�ْ�َحْيَنا   ﴿
َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ�َبَطَل َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ 

 [١١٧-١١٩ :gألعر��]

على نحو ما 
�7 في �آليا'، 
 مع !��7< :� ما فعله هؤال� �ألشخا� �لذين 

لئك �لذين :

�لضعَّة.  oبالذ �
jعليهم !نما هو !فك، با �
سحر
� �لنا0 من قبل 
:ثر
يؤمنو� بمز�عم خرقا� !لى :قصى �7جة تحت غالn من �لعلم 
بتأثير �لسحر في عصرنا 
�لر�هن، 
ينذ7
� حياتهم للدفاe عنها، فسوn يسقط شأنهم 
ُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذ( 

�لمز�عم، 
9لك حينما تظهر �لحقيقة بجال� بكامل معانيها، 
"يبطل تأثير �لسحر". 

يشرE مالكوV موجريد� (Malcolm Muggeridge) �لذ= ظل ينافح عن 
نظرية �لتطو7 حتى ناهز �لستين من عمر(، 
كا� فيلسوفًا ملحد�ً، 
لكنه :�7< �لحقائق 

من بعد �لوضع �لذ= ستتر�[ !ليه نظرية �لتطو7 في �لمستقبل �لقريب قائال: 
"!نني :نا نفسي صر' مقتنعا بأ� نظرية �لتطو7 ستكو� !حد[ مو�� �لمز�E �لموجو�� 
فيها. 
سيتلقى جيل  ُطبقت  �لتي  �لمجاال'  في  �لمستقبل ال سيما  تا7يخ  بكتب 
�لمستقبل بالدهشة 
�لحير� �عتناy فرضية متهرئة يكتنفها �لغموd بسذ�جة ال يصدقها 

٧ ٣ عقل" .

هذ� �لمستقبل ليس ببعيد، بل على �لعكس من 9لك، فإ� �لبشر في �لمستقبل �لقريب 
للغاية، سيد7كو� :� �لمصا�فا' ليست !لهًا 
سوn يتم �العتر�n بأ� نظرية �لتطو7 
!نما هي :كبر خدعة 
:شد :نو�e �لسحر في تا7يخ �لعالم. 
سرعا� ما بد: هذ� �لسحر 

با' �لكثير
� ممن 
قفو� على سر  ،d7لشديد ينحسر عن �لنا0 في شتى :نحا� �أل�

خدعة �لتطو7، يتسا�لو� بدهشة 
حير� كيف �نطلت هذ( �لخدعة عليهم.
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