


حو� �لكاتب
�لد عدنا� ��قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم �لمستعا� ها��� 
يحيى. �منذ �لثمانيا� من �لقر� �لماضي كتب عد*�ً كبير�ً من �لمؤلفا� 
يوجد  7لك  جانب  8ال  �سياسية،  �علمية  8يمانية  مختلفة،  مو�ضيغ  في 
�لتطو�،  نظرية  �تبا?  Bيف  تكشف  �ألهمية  غاية  في  مؤلفا�  للكاتب 
�تفند �*عاM�تهم، �تفضح �لصال� �لخفية، بين �لد���ينية ��أليديولوجيا� 

�لّدموية.
�عماله هو 8يصاP نو� �لقر�O �لكريم  M��� لمؤلف �لرئيسي من� Sهد�

�لتفكير ��لتفّكر في قضايا  8لى  �لناT بذلك  �لعالم، �*فع  8لى شتى بقا? 
8يمانية �ساسية مثل �جو* �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم 
�لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �8لى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا 8لى ٥٧ لغة مختلفة، 
�هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�M. �بإ�7 �هللا تعالى سوS تكو� كليا� ها��� 
يحيى خالP �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلوc باإلنسا� في شتى �نحاM �لعالم 8لى مر�تب �لسكينة 

��لسال� ��لصدe ��لعدP ��لجماP ��لسعا*d �لتي جاM �لتعريف بها في �لقر�O �لكريم.

8ننا نحن �لمسلمين ندين �لهجما� �إل�هابية �لتي �ستهدفت �كبر مدينيتن في �لواليا� �لمتحدd �ألمريكية بتا�يخ 
 .Mألبريا� Tمن �لنا Sآلال� �عن مقتل عشر� �سفر��لحا*k عشر من سبتمبر عا� 2001 �

�� يكو� *ينا سما�يا، �يبين بصو�d خاصة �نه ال  Pندينه ال يمكن بحا kمصد� هذ� �لعنف �لذ ��هذ� �لكتاm يبين 
مكا� لإل�هاm في �إلسال�. �هذo �لحقيقة ��ضحة في �لقر�O �لذk يمثل �لمصد� �ألسمى لإلسال� ���ضحة كذلك في 

سلوq قا*d �لمسلمين على مدp �لتا�يخ �في مقدمتهم سيدنا محمد صلى �هللا عليه �سلم.   
�� في �شنطن يوجد �ناT يحبو� عيسى عليه �لسال� (�لمسيحيو�)،  qمن بين �لذين قتلو� في نيويو� ���ينبغي �ال ننسى 
�يوجد �ناT يحبو� موسى عليه �لسال� (�ليهو*) �من بينهم مسلمو� كذلك. �قتل هؤالM �ألبرياM 7نب كبير جز�ot جهنم 
�� ُيقد�  P�من �ألحو Pهللا تعالى ال يمكن بحا� Sمن �لدين، �يخا Mفي قلبه شي kفالذ .oما لم يتغمد �هللا برحمته �عفو

على ��تكاm عمل مثل هذ�.
�8 �لدين يوصي بالمحبة ��لرحمة ��لسال�، �ما �إل�هاm فهو قسوd تسعى 8لى سفك �لدماM �قتل �ألبرياM �تعريض 
�لناT للبالM. �من هذ� �لمنطلق عندما نبحث عن مصد� ��تكاm هذo �ألعماP ينبغي �� نبحث عنها ال في �لتدين بل في 
�لال*ينية. �ليس من �لمهم ما يحمله �إل�هابي من �سم �ما ُيكتب في هويته من �سم، فمن يقتل �ألبرياM �ال ُيبالي ليس 
متدينا بل هو ُخلو من �kّ *ين. �لذلك من �لخطإ �� نطلق مفاهيم مثل “ �إل�هاm �إلسالمي” �� “ �إل�هاm �لمسيحي 

.”k*ليهو� mإل�ها�“ ��
ال يوجد �8هاm في �لدين �لحق، بل بالعكس من 7لك فالعمليا� �لتي نطلق عليها كلمة “�8هابية” (بمعنى �لجر�ئم 
 Pألعما� oلهذ kلمسلمو� مطالبو� بالتصد�� ،pهي في نظر �إلسال� جريمة كبر (Mألبريا� Tلتي ُترتكب في حق �لنا�

  .zعلى �أل� Pمطالبو� بنشر �المن ��لسال� ��لعد�
 mإلسال� حر� �إل�ها� ��في هذ� �لكتاm نبين في ضوM �لقر�O �لكريم �من خالP شو�هد ��*لة من �لتا�يخ كيف 

�سعى 8لى نشر �لسال� ��لطمأنينة في �لعالم.          





�على ضو� هذ �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذ �لكتب �يحثو� 
�لنا. على قر��تها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد2 بثمن.
�على هذ� �ألسا.، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية 6نها  تشو5 
�ألEها� �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا2 �تزيد من �لّشكوB ��لترAAّ �ال تملك  تأثيًر�  
قوّيا �حاسًما في طرA �لشبهاI من �لقلوH،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 
�لو�ضح �6 هذ �لمؤلفاI لم تكن لتترB كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا� 
�لقوQ �ألAبية للكاتب 6كثر من تركيزها على �لهدP �لسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا.. 
�من لديه A6نى شك في Eلك فيمكنه �6 يتحّقق من �6 �لغاية �لقصوS هي Aحض 

�إللحاA �نشر 6خال[ �لقر\� من خال] تأثير هذ� �لجهد �Zخالصه �نجاحه.     
 �يتعين B�2AZ حقيقة مهمة، �هي �6 �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليو_ في 6نحا
�ألb2 �ما يتعرb له �لمسلمو� من SE6 َسببه تحّكم �لفكر �إللحاaA في شؤ�� 
بالفكر  �لهزيمة  Zلحا[  هو  كّله  هذ�  من   cلخال� يضمن   aلذ� ��لطريق  �لعالم. 
�لّنا.  ُيصبح  بحيث  �لقر\نية  �ألخال[   �Zجال  � �إليما�  حقائق  �بيا�   aAإللحا�
قا2Aين على �لتمسك بها. �بالنظر Zلى حالة �لعالم �ما ُير�A له من مزيد جّر Zلى 
�لفساA ��لّشر�2 ��لدما2 فإنه من �لضر�a2 �لُمسا2عة قد2 �لمستطاZ hلى �لقيا_ 
بما هو ضر�Z� ،a2ال فقد ُيقضى �ألمر �الIَ حين مناc.  �خال] �لقر� �لو�حد 
��لعشرين، �بإ�E �هللا تعالى سوP تكوُ� كلّياI ها��2 يحيى -من خال] نهوضها 
بالّنا. Zلى مر�تب �لسكينة ��لسال_ ��لصد[  �لمهّمة-  �لوسيلة للوصو]   بهذ

��لعد] ��لجما] ��لسعاQA �لتي �6ضحها لنا �لقر\� �لكريم. 



حو] �ملؤلف
يتكو� �السم �لمستعا2 للكاتب من "ها��2" � "يحيى" في EكرS موقرQ للنبيين �للذين جاAال 
ضد �لكفر ��إللحاA، بينما يظهر �لخاتم �لنبوa على �لغالP 2مًز� ال2تباn �لمعاني �لتي تحتويها 
هذ �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوZ aلى 6ّ� �لقر\� �لكريم هو \خر �لكتب 
�لسما�ية، �6ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ �لكاتب لنفسه �لقر\� 
�لكريم ��لسنة �لّنبوية Aليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفاI 6خذ �لعهد على نفسه بنسف جميع 
�ألسس �لتي تقو_ عليها �لنظم �إللحاAية �Zبطا] كل �لمز�عم �لتي تقو_ عليها �لحركاI �لمناهضة 

    .للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذa َمهر به كتبه بمثابة Zعالٍ� عن 6هد�فه هذ
تد�2 جميع كتب �لمؤلف حو] هدP 2ئيسي هو تبليع نو2 �لقر\� �2سالته لجميع �لنا.، 
�حثهم على �إليما� بوجوA �هللا ��حد�نيته ��ليو_ �آلخر، �عرb تهافت �لنظم �إللحاAية �فضحها 

على �لمإل.  
تحضى كتب ها��2 يحيى بقبو] ��هتما_ كبيرين في شتى 6نحا� �لعالم؛ من �لهند Zلى 6مريكا، 
�من Zنكلتر� Zلى 6ند�نيسيا، �من بولونيا Zلى �لبوسنة، �من Zسبانيا Zلى �لبر�uيل، �من ماليزيا Zلى 

Zيطاليا، �من فرنسا Zلى بلغا2يا ��2سيا.     
�إلنكليزية   :Iللغا� تلك  بين  �من  �ألجنبية،   Iلّلغا� من  �لعديد  Zلى  �لمؤّلف  ُكتب  ترجمت 
��لر�سية  ��أللبانية  ��لعربية  ��أل�A2ية  ��لبرتغالية  ��إلسبانية  ��إليطالية  ��أللمانية  ��لفرنسية 
��لبوسنية ��إل�يغو2ية ��الند�نيسية ��لماال�ية ��لبنغالية ��لصربية ��لبلغا2ية ��لصينية ��لسو�حلية 
(لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرQ في Zفريقيا)، �لغة �لّديولهي (لغة مستخدمة في 
مو2يس) ��لد�نما2كية ��لمجرية �غيرها من �للغاI. � هناZ Bقبا] كبير على قر��Q هذ �لكتب 

 .Iللغا� بهذ
لقد 6ثبتت هذ �لمؤلفاI جد�2تها، ��جدI تقدير كبيًر� في كافة 6نحا� �لعالم. �قد كانت 
سبًبا في هد�ية كثير من �لنا. Zلى طريق �إليما� �ساهمت من جانب \خر في تقوية Zيما� كثير من 
�لمؤمنين. �كل من يقر6 هذ �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوz �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن فيها 
��لسهولة �لموجوQA بين ثنايا سطو2ها ��لصد[ �لذa يميز 6سلوبها ��لعمق في تنا�] �لقضايا �لعلمية. 
�ما يمّيز هذ �لمؤلفاI 6يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عد_ �لقدQ2 على نقض ما فيها �Aحضه.  
�كل من يقر6 هذ �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد Eلك �لّدفاh عن �لفلسفاI �لماAية 

 .Sية ��ألفكا2 �لُمنحرفة �ألخرAإللحا� ���آل2�
 Sلك سوE فلن يكو� Iلمؤلفا� �EZ� حد| ��6 نافح منافح عن تلك �لنظرياI بعد مطالعة هذ
عن عناAٍ عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم Aحضه �Zبطاله. �ال شك �6 هذ �لخصائص نابعة من 
 �قوQ حكمة �لقر\� �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى من �2�� عمله هذ� Zلى نيل �لمديح ��لثنا
Zنما هدفه �غايته هد�ية �لنا. ��لسير بهم في طريق �إليما�، كما 6ّ� ليس هّمه تحصيل aّ6 2بح �6 

   .aAّمكسب ما





ها��2  يحيى
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Zلى �لقر�� �لكر�_

%$ 	لمو	ضيع 	إليمانية 	لموجو"! في جميع كتب 	لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� 	آليا
 	لقر�نية. 
�هذ/ 	لكتب تدعو 	لنا4 جميًعا %لى فهم هذ/ 	آليا
 �	لعيش �فقا لتعاليمها. لقد تم شر& جميع 	لمو	ضيع 
	لمتعلقة بآيا
 	هللا بحيث ال تبقى هناEC F شبهة �C تر"" في Bهن 	لقا@?. %$ 	ألسلو> 	لسلس �	لسهل 
ر فهم هذ/ 	لكتب من ِقبل 	لجميع صغا@	 �كبا@	، �من كل  �	لرصين 	لمنبعث من 	لقلب هو 	لذE يسَّ
فئا
 	لمجتمع، بسهولة �"�$ EC صعوبة، �هو 	لذE جعل هذ/ 	لكتب كتًبا ال تستطيع C$ تتركها قبل 
%تما] قر	�تها. �حتى 	لذين 	تخذ�	 موقفا معا@ضا للدين يتأثر�$ بالحقائق 	لمذكو@! في هذ/ 	لكتب، �ال 

يستطيعو$ "حض صحة محتوياتها.
�كما يستطيع 	لقر	� قر	�! هذ	 	لكتا> �	لكتب 	ألخر[ للمؤلف على 	نفر	"، فهم يستطعيو$ قر	�تها 
بشكل جماعي، �C مناقشتها فيما بينهم �	لتسامر حولها. %$ قر	�! هذ/ 	لكتب بشكل جماعي �نقل كل 

فر" @Cيه �خبرته %لى 	آلخرين Cمر مفيد جد	.
عال�! على هذ	، فإ$ 	لمساهمة في تعريف هذ/ 	لكتب – 	لتي لم تؤلَّف %ال لوجه 	هللا تعالى �لمرضاته 
– �نشرها بين 	لنا4 ُتَعد خدمة %يمانية كبير!، أل$ 	أل"لة �	لبر	هين 	لتي يو@"ها 	لمؤلف في هذ/ 	لكتب قوية 

جد	 �مقنعة، لذ	 كا$ على كل من يريد خدمة هذ	 	لدين تشويق 	آلخرين لقر	�تها �	الستفا"! منها.
%ننا نأمل C$ يتسع �قت 	لقا@? لالطالe على 	ستعر	d 	لكتب 	ألخر[، 	لذE نقدمه في نهاية هذ	 
	لكتا>، ليكو$ على علم بوجو" منابع ثرَّ! �مصا"@ 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 @j[ شخصية للمؤلف، �ال تر[ شر�حا 
 /Bتخا	جب 	لو	لتوقير 	أل"> �	سلو> C قصو@ في �C نقص EC مستند! %لى مصا"@ مشبوهة، �ال 
�%يضاحا

.mلقنو	ليأ4 �	لى % �C ""لتر	لحير! �	لقا@? %لى 	لمقدَّسة، �ال ما يُجر 	ضيع 	لمو	لمفاهيم �	تجا/ 
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INTRODUCTIONمقدمــــة
نحن 	لمسلمين ندين بشد! هجما
 ١١ سبتمبر 	إل@هابية على Cكبر مدينتين 
	لتي تسببت في مقتل 	آلال�   
	لمتحد! 	ألمريكية، هذ/ 	لهجما  
	لواليا في 
من 	ألبريا�، �نقد] تعا�ينا للشعب 	ألمريكي. �قد فجر
 هذ/ 	لهجما
 قضية 
هامة �ضعت على @4C قائمة 	لنقا� 	لذE يد�@ في 	لعالم �هي طبيعة 	لمصد@ 

للعالم كله C$ 	إلسال] هو "ين  	لحقيقي لإل@ها>. �هكذ	 فقد Cعلن 
	لعديد  للرحمة. �قد قا�  	لنا4  	لذE يدعو  	لسال] �	لتسامح 

من @jسا� 	لعالم، �	لجها
 	إلعالمية �محطا
 	إلB	عة 
يحر]  	لحقيقي  	إلسال]   $C �	لتلفزيو$ 

9




َهللا يَأْمُر بِالَعْدِ� َ�
ِإلْحَساِ� ﴿ ِ��َّ 
َهللا يَأْمُر بِالَعْدِ� َ�
ِإلْحَساِ�  َّ��ِ ﴿
َ�ِ�يَتاِ$ ِ#" 
لُقْرَبى َ�َيْنَهي َعِن َ�ِ�يَتاِ$ ِ#" 
لُقْرَبى َ�َيْنَهي َعِن 


لَفْحَشاِ$ َ�
ملُْنَكِر َ�
لَبْغِي َيِعُظُكْم 
لَفْحَشاِ$ َ�
ملُْنَكِر َ�
لَبْغِي َيِعُظُكْم 
ُر�َ� ﴾   ُر�َ� ﴾  َلَعلَُّكْم َتذكَّ َلَعلَُّكْم َتذكَّ


لنحل : ٩٠ )( 
لنحل : ٩٠ ) )



﴿ �Zَِّ �َهللا يَأْمُر بِالَعْدِ] َ��ِإلْحَساِ� Zِ�َيَتاِ� aEِ �لُقْرَبى َ�َيْنَهي َعِن ﴿ �Zَِّ �َهللا يَأْمُر بِالَعْدِ] َ��ِإلْحَساِ� Zِ�َيَتاِ� aEِ �لُقْرَبى َ�َيْنَهي َعِن 
ُر�َ� ﴾ ُر�َ� ﴾�لَفْحَشاِ� َ��لُمْنَكِر َ��لَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذكَّ �لَفْحَشاِ� َ��لُمْنَكِر َ��لَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذكَّ

(�لنحل : ٩٠ )(�لنحل : ٩٠ )



	لعنف �يشجع 	لسال] بين 	لنا4 �بين 	ألمم.
�قد تفهم 	لعالم 	لغربي حقيقة 	إلسال] �Cنه هو "ين 	لسال] 	لذE بينه 	هللا تعالى 
في 	لقر�$ 	لكريم، � C"@كو	 C$ كلمة "%سال]" �كلمة "%@ها>" ال تجتمعا$ Cبد	، 
�Cّ$ كل 	أل"يا$ تحر] 	لعنف.�يؤكد هذ	 	لكتا> بالدليل 	لقاطع C$ 	لدين ليس هو 
مصد@ 	إل@ها> 	لذE ندينه جميعا ألنه ال مجا� لإل@ها> في 	إلسال]. �يتضح هذ	 
في 	لقر�$ 	لذE هو 	لمصد@ 	لرئيسي لإلسال] �في 	ألحكا] �	لتشريعا
 	لتي توجه 
تصرفا
 	لمسلم 	لحقيقي، �في مقدمتهم 	لنبي محمد صلى 	هللا عليه �سلم. �يبرهن 
 $ّC لتا@يخ على	مثلة من C "	لكريم �من خال� %ير	لقر�$ 	 
هذ	 	لكتا>، في ضو� �يا

	إلسال] يحر] 	إل@ها> �يهد� %لى نشر 	ألمن �	ألما$ في 	لعالم. 
�كما هو معر�� فقد �قعت 	لعديد من 	ألحد	¢ 	إل@هابية في Cماكن مختلفة 
 
من 	لعالم، تم تنظيمها من قبل مجموعا
 ألهد	� مختلفة. فأحيانا تعلن 	لمنظما
 �C فاشية 
	لشيوعية عن مسؤ�ليتها عن هذ/ 	ألحد	¢ �Cحيانا Cخر[ تكو$ منظما

Cحز	> 	نفصالية �@	� هذ/ 	ألحد	¢. 
من  لإل@ها>  	ألساسي  	لهد�  Cمريكا  مثل  	لبال"  بعض  Cصبحت  بينما 
	لمجموعا
 	لعنصرية �	لمهمشة، كما Cصبحت �C@�با مسرحا ألحد	¢ 	لعنف 	لتي 

تقو] بها 	لمجموعا
 	إل@هابية.
منظمة 	لسابع عشر من نوفمبر في 	ليونا$، �	لحز> 	لشيوعي �حز> 	لنا�يين 
	لجد" بألمانيا، �منظمة 	يتا 	النفصالية بأسبانيا، �	لفر¤ 	لشيوعية بإيطاليا �	لعديد من 

	لمنظما
 	ألخر[ تعمل علي نشر �@	ئها بالعنف �	إل@ها> �قتل 	ألبريا�.
بتطو@  �قوته  حدته  �تز"	"  	لعالمية   eأل�ضا	 بتغير  	إل@ها>  طبيعة  �تتغير 
	إلمكانيا
 �	لتكنولوجيا. �خاصة بعض �سائل 	التصا� مثل 	إلنترنت فهي تساعد 

علي نشر �توسيع Cهد	� 	إل@ها> �جعله 	كثر تأثير	.
	لمنظما
 	إل@هابية مصد@ها  	لغربية، توجد بعض   
	لمنظما 	لي  باإلضافة 
	لشر¤ 	أل�سط. �يتم شن 	لهجما
 	إل@هابية عن طريق هذ/ 	لمجموعا
 في كل 
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 " EZ� نظرنا Zلى �إل2هاH، يجب �6 ننظر �لى مصد2
بعيد� عن �لدين، فالدين يدعو Zلى �لحب ��لرحمة 

��لتسامح ��لسال_ ��لتعايش �فقا للمعايير �ألخالقية  
بينما �إل2هاH يمثل �لقسوQ ��لعنف �يسبب �أللم 

�2Z�قة �لدما� ��2تكاH �لجـر�ئم ".
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مكا$ من 	لعالم.
�لألسف فا$ هذ/ 	لجر	ئم �	ألفعا� 	إل@هابية 

 هوية مسيحية �C مسلمة �C حتى 	B نهاC لتي تتدعي	
يهو"ية، هي في 	لحقيقية ال تتفق مع 	أل"يا$ 	لمقدسة. 
�	لحقيقة Cنه %B	 ما 	@تكب مسلم هذ	 	لفعل 	إل@هابي 
فانه ال يجب C$ نطلق عليه "%@هابا %سالميا" كما Cننا 
ال نسميه "%@هابا يهو"يا" 	� ”%@هابا مسيحيا” %B	 ما قا] به �	حد من Cتباe هاتين 
	لديانتين، �	لسبب، كما سيتم بيا$ Bلك هو C$ قتل 	ألبريا� باسم 	لدين غير مقبو�.

من   F@بنيويو سبتمبر   ١١ Cحد	¢  في  قتلو	  	لذين   $C ننسي  ال   $C �يجب 
	لمسلمين �	لمسيحيين �	ليهو". فا$ قتل 	ألبريا� خطيئة كبر[ عقابها جهنم، %ال من 

@حم 	هللا، �لن يقو] بها EC %نسا$ يخا� 	هللا تعالى.
فالمعتدE يقو] بهذ/ 	لجر	ئم بهد� مهاجمة 	لدين نفسه، �قد يكو$ هدفها 
تشويه صو@! 	لدين �%بعا" 	لنا4 عنه �تشويه صو@! 	لمتدينين. �بالتالي فا$ EC هجو] 
على مد$ Cمريكية 	� C ECناC 4بريا� �خرين يحمل �	جهة "ينية، هو في 	لحقيقة 

يهاجم 	لدين نفسه.
%$ 	لدين يدعو %لى 	لحب �	لرحمة �	لسال]، بينما علي 	لنقيض نجد C$ 	إل@ها> 
يمثل 	لقسو! �هو بعيد عن 	لرحمة �ال يجلب سو[ 	لدما� �	لدموe. �هكذ	 فانه 
يجب C$ نبحث عن مصد@ 	إل@ها> في 	لكفر �في 	لدين. �يجب C$ نضع في "	ئر! 

	لشك هؤال� 	لذين يحملو$ 	تجاها
 شيوعية �C عنصرية �C ما"ية.
فهوية 	لمعتدE ال تهم، طالما Cنه قا"@ على قتل 	ألبريا� "�$ تر""، %B$ فهو 
كافر �ليس مؤمن. فهو قاتل ال يخا� 	هللا، هدفه 	ألساسي سفك 	لدما� �	لتسبب 
في 	ألB[. �لهذ	 	لسبب فا$ "	إل@ها> 	إلسالمي " فكر! خاطئة تتناقض مع @سالة 
	إلسال]. فدين 	إلسال] ال يو	فق بأE حا� من 	ألحو	� على 	إل@ها>. بل على 	لعكس 
فإ$ 	إل@ها> �قتل 	ألبريا� هما عند 	هللا من Cكبر 	لكبائر. �	لمسلمو$ مسؤ�لو$ عن 

منع مثل هذ/ 	لهجما
 �نشر 	لسال] �	لعد� في 	لعالم. 
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ISLAMIC 

MORALITY: THE 

SOURCE OF PEACE

AND SECURITY

6خال[ �إلسال_: 
مصد2 �ألمن ��ألما� 
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﴿ ُكُلو� َ��ْشَرُبو� ِمْن ِ�ْ�ِ� �ِهللا ﴿ ُكُلو� َ��ْشَرُبو� ِمْن ِ�ْ�ِ� �ِهللا 
َ�َال َتْعَثْو� ِفي �َألْ�ِ� ُمْفِسِديَن ﴾َ�َال َتْعَثْو� ِفي �َألْ�ِ� ُمْفِسِديَن ﴾

( �لبقر% : ٦٠ )( �لبقر% : ٦٠ )



�لهذ	 	لسبب فا$ �سيلة 	إل@ها> هي تعريض 	ألبريا� للعنف، �هي �سيلة 
تخلو من EC تبرير Cخالقي. �مثا� علي هذ	 جر	ئم 	لقتل 	لتي 	@تكبها هتلر �ستالين 

ضد 	إلنسانية . 
Cنز� 	هللا 	لقر�$ ليهدE به 	لنا4 %لى سو	� 	لسبيل �فيه يأمر 	هللا 	لنا4 بالتحلي 
بمكا@] 	ألخال¤. �هذ/ 	ألخالقيا
 تركز على مبا"? مثل 	لحب �	لرحمة �	لتسامح. 

�في 	للغة 	لعربية تشتق كلمة "%سال]" من كلمة "سال]". 
C@سل 	هللا 	إلسال] %لى 	لبشرية بهد� نشر 	لسال] على �جه 	أل@d، �هو Cحد 
مظاهر @حمة 	هللا بعبا"/. يدعو 	هللا 	لنا4 %لى 	لتحلي بأخالقيا
 	إلسال] من خال� 

	لرحمة �	لسال] �	لتسامح. قا� 	هللا تعالي :
ْيَطاِ�  ْلِم َكافًَّة َ�َال َتتَِّبُعو� ُخُطَو�I �لشَّ ﴿ َيا 6َيهَُّا �لِذيَن \َمُنو� �Aُْخُلو� ِفي �لسَّ

 ( ٢٠٨ : Qلبقر� ) ﴾ نَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ ُمِبيٌنZِ

" �Z �لمجتمع �لذa تشيع فيه �لقيم �ألخالقية �إلسالمية هو مجتمع يتميز بالسال_ 
"zلفر�� [Aلتسامح ��لحب ��لرحمة ��لتعا�� �لمتبا��
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�إلسال_ Aين �لسال_ 
 d	غير مسلحة ألغر �	هدC لمرتكب ضد	لعنف 	لعا]، هو 	إل@ها> بمفهومه 	
سياسية. �بمعنى �خر، فأهد	� 	إل@ها> هم 	لمدنيو$ 	ألبريا� �	لذين يمثلو$ في 

نظر 	إل@هابيين ”	لطر� 	آلخر“، �هذ/ هي جريمتهم 	لوحيد!.

"هدP �إل2هابيين هو خلق 
 h�عالم من �لعنف ��لصر

"Pلفوضى ��لخو��
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  �كما تقو� 	آلية فمن يقتل %نسانا �	حد	 بد�$ Bنب �C تسبب في 	لفسا" في 
	أل@d، فكأنه قتل جميع 	لنا4.

 
�هكذ	 يتضح لنا B $Cنب قتل 	آلخرين �تر�يعهم �	لذE يعر� باسم "	لهجما
	النتحا@ية" ال يقترفه %ال 	إل@هابيو$. �يخبرنا 	هللا عن عقا> هؤال� في 	آلخر! قائال:

�لَحقِّ  ِبَغْيِر   bِ2َْأل� ِفي  َ�َيٍبُغوَ�  �لنَّّاَ.  َيْظِلُموَ�  �لَِّذيَن  َعَلى  ِبيُل  �لسَّ Zنََِّما   ﴿
( ٤٢ : S2لشو� ) ﴾ 6َِليٌم Hٌ��6َُلِئَك َلُهْم َعَذ

	لتي تنظم ضد 	ألبريا� هي Cيضا ضد  لنا C $Cعما� 	إل@ها>  يبين  كل هذ	 
	لعكس،  على  بل  	لجر	ئم.  هذ/  مثل  	@تكا>  مسلم   EC يستطيع  �ال  	إلسال]، 
فالمسلمو$ مسئولو$ عن %يقا� هؤال� 	إل@هابيين �	لقضا� على 	لفسا" �نشر 	ألمن 
�	لسبيل  	لحل  بل هو  	إل@ها>،  Cبد	 مع  يتفق  فاإلسال] ال   .d@أل	ألما$ في 	�

لمنعه.

�هللا يلعن �لمفسدين 
لقد حر] 	هللا على 	لنا4 	@تكا> 	لشر مثل 	لظلم �	لعنف �	لقتل �سفك 	لدما�. 
�يصف 	لذين ال يتبعو$ �C	مر/ بكونهم من ”Cتباe 	لشيطا$“. �قد �صف 	هللا هؤال� 

في 	لعديد من �يا
 	لقر	$ منها:
 �ْ6ْ ِبِه  �هللا  6ََمَر  َما  َ�َيْقَطُعوَ�  ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمْن  �ِهللا  َعْهَد  َيْنُقُضوَ�  َ��لِذيَن   ﴿
�2ِ ﴾ ( �لرعد  ُيوَصَل َ�ُيْفِسُد�َ� ِفي �َألbِ2ْ �6َُلئََِك َلُهم �للَّْعَنُة َ�َلُهْم ُسوَ� �لدَّ

( ٢٥ :
 Qلبقر� ُمْفِسِديَن ﴾ (   bِ2َْتْعَثْو� ِفي �َأل َ�َال  uْ2ِِ[ �هللا  ِمْن  َ��ْشَرُبو�  ُكُلو�   ﴿

( ٦٠ :
﴿ َ�َال ُتْفِسُد�� ِفي �ألbِ2ْ َبْعَد Zِْصَالِحَها َ��Aُْعوُ َخْوًفا َ�َطَمًعا �Zَِّ 2َْحَمَة �هللا 

( ٥٦ : P�ألعر� ) ﴾ ِسِنيَن َقِريٌب ِمَن �لُمحْْ
�هؤال� 	لذين يعتقد�$ 	نهم ينجحو$ عن طريق 	ألB[ �	لثو@! �	الضطها" �قتل 
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�كما يتضح من 	آلية 	لكريمة، فاألمن يتحقق بالدخو� في 	إلسال] �	لعيش 
�فق Cخال¤ 	إلسال]. 

فأخال¤ 	لقر�$ �قيمه يحد"	$ مسئوليه 	لمسلم في تعامله مع 	آلخرين بالرحمة 
�	لعد�، سو	� كانو	 علي "ين 	إلسال] �C على غير/ من 	أل"يا$. �يدعو %لى حماية 

	لفقر	� �	ألبريا� �منع 	ألB[ عن 	آلخرين.
�	لمقصو" باألB[ كل Cنو	e 	لفوضى �	إل@ها> 	لتي تتسبب في غيا> 	ألمن 

�	لر	حة �	لسكينة. �كما قا� 	هللا عز �جل : 
 ( ٢٠٥ : Qلبقر� ) ﴾ Aَهللا َال ُيِحبُّ �لَفَسا��َ ﴿

�قتل %نسا$ بد�$ Bنب من Cكبر Cنو	e 	لفسا". �نذكر هنا Cمر 	هللا لليهو" في 
	لقر	$:

﴿ َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس 6َْ� َفَساAْ ِفي �َألbِ2ْ َفَكَأنََّما َقَتَل �لنَّاَ. َجِميًعا ﴾ 
( ٣٢ : Qلمائد� )

6َْ� َفَساAٍ ِفي  ِبَغْيِر َنْفٍس  َنْفًسا  6َْ� َفَساAٍ ِفي ﴿ َمْن َقتَل  ِبَغْيِر َنْفٍس  َنْفًسا  ﴿ َمْن َقتَل 
�َألbِ2ْ َفَكَأنََّما َقَتَل �لنَّاَ. َجِميًعا ﴾�َألbِ2ْ َفَكَأنََّما َقَتَل �لنَّاَ. َجِميًعا ﴾

( ٣٢ : Qلمائد� )  ( ٣٢ : Qلمائد� )  
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	لو	ضح C$ 	لسبب 	ألساسي 	لمحرF لمثل هذ/  �مهما يكن من Cمر، فمن 
	ألفعا� بعيد كل 	لبعد عن تعاليم 	لقر	$ 	لكريم  �توجيهاته 	لمرتكز! على 	لحب 
�	الحتر	] �	لتسامح. �كنتيجة لغيا> 	لدين، فا$ مثل هذ/ 	لجماعا
 ال تخا� 	هللا 
�ال يؤمن Cفر	"ها بالحسا> �ال باآلخر! �عقيدتهم C" $ّCحد	 لن يحاسبهم"، �لذلك 

فهم يتصرفو$ بال مباال! "�$ شفقة �C @حمة �C ضمير. 
هؤال� 	لذين يقومو$ بمثل هذ/ 	ألعما� 	إل@هابية باسم 	لدين هم في 	لحقيقة 
منافقو$، يرتكبو$ %ثما نهى 	هللا تعالى عنه. �قد 	خبرنا 	هللا في 	لقر�$ 	لكريم عن 
عصابة مكونه من تسعة @جا� خططو	 لقتل 	لنبي عليه 	لصال! �	لسال] متعاهدين باسم 

	هللا، قا� 	هللا عنهم:
﴿ َ�كَاَ� ِفي �لَمِديَنِة ِتْسَعُة 2َْهٍط ُيْفِسُد�َ� ِفي �ألbِ2ْ َ�َال ُيْصِلُحوَ� * َقاُلو� 
Zِ�َنَّا  6َْهِلِه  َمْهِلَك  َشِهْدَنا  َما  ِلَوِليِِّه  َلَنُقوَلنَّ  ُثمَّ  6َ�َْهَلُه  َلُنَبيََِتنَُّه  ِباِهللا  َتَقاَسُمو� 
 : �لنمل  َيْشُعُر�َ� ﴾  (  َال  َ�ُهْم  َمْكًر�  َ�َمَكْرَنا  َمْكًر�  َ�َمَكُر��  َلَصاAُِقوَ� * 

( ٤٨ – ٥٠
	لذين  فإّ$ 	إل@هابيين  	لكريم  	لقر�$  	لمذكو@! في  	لحا"ثة  تبين هذ/  �كما 
يقومو$ بأفعالهم تحت 	سم 	هللا �قسمه، هم في 	لحقيقة ليسو	 متدينين بل يستخدمو$ 
هذ/ 	لتعابير لكي يضفو	 علي Cنفسهم 	لصبغة 	لدينية، �لكن 	لحقيقة هي C $Cفعالهم 
�نو	ياهم مخالفة لما C@	"! 	هللا �هي ضد مبا"? 	لدين. �حقيقة ما يؤمنو$ به تظهر في 
Cعمالهم، فأفعالهم تكو$ سببا في 	لفسا" �	لبعد عن 	لحق. فمما ال شك فيه C$ هؤال� 

	ألشخاª ال يمتو$ بصلة %لى 	لدين �Cهد	فهم ال تخدمه من قريب �C من بعيد. 
%$ من يخشى 	هللا تعالى ال يمكن بأE حا� من 	ألحو	� C$ يشا@F في Cعما� 
�عندما  	إلسال].  هو  	إل@ها>  على  للقضا�  	لحقيقي   	لحل  فإ$  لذلك  	لعنف. 
 $C لمستحيل	لقر�$ يكو$ من 	لموجو"! في 	لرفيعة 	 
تنتشر 	لمبا"? �	ألخالقيا
يربط 	لنا4 بين 	إلسال] 	لحقيقي �هذ/ 	لمجموعا
 	لتي تز@e 	لكر	هية �	لحر> 
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	ألبريا� يرتكبو$ Bنبا كبير	.  فقد حر] 	هللا جميع Cشكا� 	لشر �منها 	إل@ها> �	لعنف 
�يدين 	لذين يرتكبو$ هذ/ 	لجر	ئم بقوله:

﴿ �Zَِّ �هللا َال ُيْصِلُح َعَمَل �لُمْفِسِديَن ﴾ ( يونس : ٨١ )
في هذ/ 	أليا]،  تحد¢ Cعما� 	إل@ها> �	إلبا"! 	لجماعية �	لمذ	بح في كل 
مكا$ في 	لعالم، �يقتل 	ألبريا� بشكل �حشي في 	لعديد من بلد	$ 	لعالم حيث 
تتصا@e جماعا
 فيما بينها ألسبا> عرقية �عصبية. هذ	 	لرعب 	لذE ينتشر في 
جميع بلد	$ 	لعالم يختلف باختال� 	لزمن �	لثقافة �	لحيا! 	الجتماعية �كل حد¢ 

له Cسبابه �مصا"@/ 	لخاصة. 

 Qبحيا SA�6 aلذ� Hلإل2ها Q6سبابا عديد Bمن �لو�ضح �6 هنا"
مئاI �آلالP من �ألبريا�. �هؤال� �لذين يرتكبو� هذ �ألفعا] ال 
يخافو� �هللا . �هم بعيد�� كل �لبعد عن مباA  �لدين  �6خالقياته"
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%ّ$ 	لذين ال يعير�$ 	هتماما لمثل هذ/ 	ألحد	¢ ألنها 
ال تؤثر عليهم تأثير	 مباشر	، %نما يفتقد�$ %لى  	لبصير! �	لحكمة، 

�لقد �هب 	هللا تعالى 	لنا4 نعما عظيمة تتمثل في مشاعر 	إليثا@ �	الخو! 
�	لصد	قة �	لتو	ضع �عليهم 	$ يتخلصو	 من Cنانيتهم.

يحا�� مثل هؤال� 	لنا4 %@ضا� Cنانيتهم بكل 	لوسائل 	لممكنة "�$ EC 	كتر	¢ 
بالخطر 	لذE يهد" 	إلنسانية. �من ناحية Cخر[، يمد& 	هللا في 	لقر�$ هؤال� 	لذين 

يجاهد�$ من Cجل حيا! Cفضل لهم �لغيرهم �يهتمو$ بما يد�@ حولهم من Cمو@ �يدعو$ 
	لنا4 للطريق 	لصحيح. �يشير 	لقر�$ 	لكريم %لى هؤال� 	لذين ال يأبهو$ باآلخرين �ال يريد�$ 

لهم 	لخير، �يشير كذلك %لى �Cلئك 	لذين يسعو$ في طريق 	لخير �	لصال&:
﴿ َ�َضَرHَ �هللا َمَثًال 2َُجَلْيِن 6ََحُدُهَما 6َْبَكُم َال َيْقِد2ُ َعَلى َشْيٍ� َ�ُهَو َكلٌّ َعَلى 
ُهُه َال َيْأِتي ِبَخْيٍر َهْل َيْسَتِوa ُهَو َ�َمْن َيْأُمُر ِبالَعْدِ] َ�ُهَو َعَلى  َمْوَال 6َْيَنَما ُيَوجِّ

ِصَر�nٍ ُمْسَتِقيٍم ﴾ ( �لنحل : ٧٦ )
�كما تشير 	آلية %لى 	لذين هم "على صر	m مستقيم" يخلصو$ لدينهم �يخافو$ @بهم 
�يأخذ�$ 	لقيم 	لر�حية في 	عتبا@هم �يتلهفو$ لخدمة 	لنا4. �عموما فقد سخر 	هللا مثل 
 $C E@لضر�	ئد عظيمة للبشرية. لذلك فانه من 	إلنسانية �تحقيق فو	لنا4 لخدمة 	هؤال� 
يتبع 	لنا4 	لدين 	لحقيقي �يعيشو$ في ظل توجيها
 	لقر�$ 	لكريم 	لذE هو �خر 

كتب 	هللا . �يعر� 	هللا في 	لقر�$ هؤال� 	لذين يعيشو$ في ظل Cخالقياته قائال: 
 Qَلزََّكا� َ�\تو�   Qََال �لصَّ 6ََقاُمو�   bِ2َْأل� ِفي  نَّاُهْم  َمكَّ  �ْZِ �لِذيَن   ﴿

6َ�ََمُر�� ِبالَمْعُر�Pِ َ�َنَهْو� َعِن �لُمْنَكِر َ�ِهللا َعاِقَبُة �ُألُمو2ِ ﴾ 
( �لحج : ٤١ ) 

مسئولية �لمؤمنين



�	لفوضى. �Bلك أل$ 	هللا حر] 	إلفسا" قائال:
﴿ EَZِ�َ� َتَولَّي َسَعى ِفي �َألbِ2ْ ِلُيْفِسَد ِفيَها َ�ُيْهِلَك �لَحْرَ| َ��لنَّْسَل َ��هللا َال 
ُيِحبُّ �لَفَساEَZِ�َ * Aَ� ِقيَل َلُه �تَِّق �َهللا 6ََخَذْتُه �لِعزQَُّ ِباإلْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َ�َلِبْئَس 

  ( ٢٠٥ – ٢٠٦ : Qلبقر� ) ﴾ Aلِمَها�
�كما جا� في 	آلية 	لسابقة فالمؤمن ال يغض بصر/ حتى عن Cصغر 	ألفعا� 
	لتي تؤEB 	آلخرين. Cما هؤال� 	لذين ال يؤمنو$ باهللا �	آلخر! فيفعلو$ �بال تر"" كل 

	لشر�@ �	آلثا] �يعتقد�$ C $Cحد	 لن يحاسبهم.

 a6 ،خاصة �ألطفا] منهم، يجب �6 يسألو� 6نفسهم� �"�6لئك �لذين يهد��A حياQ �ألبريا
Eنب جنا هؤال� �ألطفا] ؟ 6لن يحاسبهم �هللا عما يرتكبونه ضد �ألبريا� ؟؟"
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�ْلُقْرَبى   aَ�ِبِذ Zِْحَسانًا  َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن  َشْيئًا  ِبِه  ُتْشِرُكوْ�  َ�َال  �هللاَّ  َ��ْعُبُد�ْ�   ﴿
اِحِب ِبالَجنِب  َ��ْلَيَتاَمى َ��ْلَمَساِكيِن َ��ْلَجاaEِ 2ِ �ْلُقْرَبى َ��ْلَجا2ِ �ْلُجُنِب َ��لصَّ
6َْيَماُنُكْم �Zَِّ �هللاَّ َال ُيِحبُّ َمن َكاَ� ُمْخَتاًال َفُخو2�  ِبيِل َ�َما َمَلَكْت  َ��ْبِن �لسَّ

(٣٦ : �﴾ ( �لنسا
﴿ َ�َتَعاَ�ُنو� َعَلى �لِبرِّ َ��لتَّْقَوS َ�َال َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ِإلْثِم َ��لُعْدَ��ِ� َ��تَُّقو� �َهللا 

 ( ٢ : Qلمائد� ) ﴾ Hَِهللا َشِديُد �لِعَقا� َّ�Zِ
�كما توضح هذ/ 	آلية فإ$ 	هللا يطلب من 	لمؤمن C$ يكو$ باّ@	 بأخيه 	لمؤمن، 
�يطلب منه C$ يكو$ محبا  لفعل 	لخير	
 �تجنب 	لشر�@ �	لمعاصي . �يعد 	هللا 

	لمحسنين قائال :
يَِّئِة َفَال ُيْجزZِ Sالَّ ِمْثَلَها  ﴿ َمْن َجاَ� ِبالَحَسَنِة َفَلُه َعَشَرQُ 6َْمَثاِلَها َ�َمْن َجاَ� ِبالسَّ

َ�ُهْم َال ُيْظَلُموَ� ﴾ ( �ألنعا_ : ١٦٠ )
�يصف 	هللا نفسه في كتابه قائال "يعلم ما تخفي 	لصد�@" �يحذ@ سبحانه 	لنا4 
من غضبه حتى يتجنبو	 	لمعاصي . فالمسلم 	لذE سلم نفسه هللا يجب C$ يفعل ما 

بوسعه لمحا@بة 	إل@ها>.
	لمسلم ال يقف موقف 	لمتفر¬ مما يد�@ حوله حتى �%$ لم يصبه ضر@ �Bلك 
ألنه قد سلم Cمر/ �نفسه هللا تعالى. %نه سفير 	لخير، فهو ال يستطيع C$ يقف في 	لحيا" 
%�	� ما يقع من 	لعنف �	إل@ها>، بل على 	لعكس، 	لمسلم هو 	لعد� 	أل�� لإل@ها> 
 e	نوC @تكبو/. فاإلسال] ضد كل	نب B ألبريا� "�نما	يقتل  Eلذ	إل@ها> 	 	هذ ،
	لعنف بل �يحا�� منعه قبل C$ يبدC. بمعني �خر، يدعو 	إلسال] %لى C$ يسو" 	لسال] 

�	لعد� بين 	لنا4 �يأمرهم C$ يتجنبو	 	لتنا�e �	لتقاتل.

�هللا يأمر بالعد]
�صف 	لقر�$ 	لعد� 	لحقيقي �Cمرنا به، فالعد� Cال نفاضل بين 	لناC� 4$ نحمي 
حقوقهم ، �C$ ال نجيز عنفا Cبد	 مهما كانت 	لظر�� �C$ نقف %لى جانب 	لضعيف 
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�هللا يأمر بفعل �لخير
	لمسلم %نسا$ يلتز] بأ�	مر 	هللا �يحا�� جاهد	 C$ يعيش في ظل تعاليم 	لقر�$ 
في �" �سال] ، مما يجعل من 	لعالم مكانا Cكثر جماال �Cمانا. �هد� 	لمسلم هو 

%@شا" 	لنا4 للجما� �	لصال& �	لخير كما جا� في 	لقر�$ تاكريم: 
�َهللا   َّ�Zِ  bِ2َْأل� ِفي   Aَلَفَسا� َتْبِغ  َ�َال  Zَِلْيَك  �ُهللا  ﴿ �6ْحِسْن َكَما 6 َْحَسَن 

َال ُيِحبُّ �لُمْفِسِديَن ﴾ ( �لقصص : ٧٧ )
يسعى 	لمسلم جاهد	 لكسب @ضا 	هللا �@حمته ليدخله جنته. لذلك فهو يتصر� 
بقد@ 	ستطاعته بما يرضي 	هللا ما "	] حيا. �من Cكثر مظاهر 	لسلوF 	ألخالقي �ضوحا 
هي 	لشفقة �	لرحمة �	لعد� �	ألمانة �	لتسامح �	لتو	ضع �	لتضحية �	لصبر. �	لمسلم 
	لحقيقي يعامل 	لنا4 بالحسنى �يحا�� C$ يفعل 	لخير �ينشر/. �يأمر 	هللا 	لمؤمنين 

في �ياته قائال:
اَعَة آلِتَيٌة  ِبالَحقِّ �Z�ََّ �لسَّ َبْيَنُهَما Zِالَّ  َماَ��Iِ َ��َألbَ2ْ َ�َما  ﴿ َ�َما َخَلْقَنا �لسَّ

ْفَح �لَجِميَل ﴾ ( �لحجر : ٨٥ ) َفاْصَفْح �لصَّ

" من 6هم تعاليم 
�إلسال_: �لحب 

��لرحمة ��لتعا�� 
��لتضحية ��لتسامح 

��لمغفرQ. �من �لمحا] 
�6 يوجد �لعنف 

��إل2هاH في مجتمع 
  Aيتحلى بتلك �لمبا

."Iألخالقيا��
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%$ 	هللا 	لعا"� يأمر في قر�نه بالعد� �	لمسا�	! بين 	لنا4 "�$ تمييز على Cسا4 
	للغة �C 	لجنس �C 	لعر¤ �C 	لدين، فالعد	لة في 	لقر�$ ال تتغير بتغير 	لمكا$ �ال 	لزما$ 
�ال 	ألشخاª. �حتى يومنا هذ	 نجد C$ كثير	 من 	لنا4 في Cماكن كثير! يتعرضو$ 

للظلم �	لمعاملة 	لقاسية فقط بسبب لونهم �C جنسهم.
يخبرنا 	هللا في 	لقر�$ Cنه خلق 	لنا4 مختلفين "لتعا@فو	". فقد خلق 	لناC 4مما 

مختلفة �لكن كلهم سو	� �جميعهم عبا" 	هللا .
�تقاليدهم  �لغاتهم  	آلخرين  ثقافة  على  يتعر�   $C به  يحسن  �	حد  �كل 
�%مكانياتهم 	لثرية. �باختصا@، فمن بين غايا
 خلق شعو> �Cجنا4 مختلفة ليس 

	لنز	e �	لحر> بل 	لتعد" �	لغنى 	لثقافي.
�مثل هذ	 	الختال� فضل كبير من 	هللا على خلقه . �حقيقة C$ شخص Cطو� 
من 	آلخر C �C$ بشرته صفر	� �C بيضا� فهذ	 ال يجعله Cفضل من 	آلخرين. �كل 
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ضد 	لظالم �نساعد 	لمحتا¬. 
 ،e	لنز	 	لتوصل لقر	@ لحل  	لعد� حماية حقو¤ كل 	ألطر	� عند  يتطلب 
�تحليل كل مظاهر 	لحد¢، �	لتخلي عن كل 	ألحقا". �ينبغي على 	لمر� %�	� كل 
Bلك C$ يكو$ موضوعيا، صا"قا ، متسامحا، @حيما �عطوفا. فعلى سبيل 	لمثا� ، 
	لشخص 	لذE ال يستطيع C$ يكو$ محايد	 في تحليل 	ألحد	¢ �يتذبذ> بمشاعر/ 
�عو	طفه سيبقي تحت تأثير هذ/ 	لمشاعر �يفشل في 	لوصو� %لى 	لقر	@ 	لصحيح.

علي Cية حا� من يحكم بالعد� عليه C$ يضع كل مشاعر/ ��@	ئه 	لشخصية 
جانبا �يعامل كل 	ألطر	� بالعد�، �في 	لنهاية ينحا� للحق مهما كانت 	لظر��، 
�ال يبتعد Cبد	 عن طريق 	ألمانة �	لصد¤. �يجب C$ يتقمص 	لشخص @�& 	لقر�$ 
لكي ير	عي مصالح 	آلخرين قبل مصلحته 	لشخصية حتى �C$ لحق به 	لضر@ حفاظا 

على 	لعد� .
﴿ Zِ�َْ� َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبالِقْسِط �Zَِّ �َهللا ُيِحبُّ �لُمْقِسِطيَن ﴾ 

 ( ٤٢ : Qلمائد� )
حسا>  على  كا$   $%� حتى  بالعد�  	لمؤمنين  	هللا  يأمر  	لنسا�  سو@!  �في 

	لنفس:
�ِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَد�� ِهللاِّ َ�َلْو َعَلى 6َنُفِسُكْم 6َِ�  ﴿ َيا 6َيَُّها �لَِّذيَن \َمُنوْ� ُكوُنوْ� َقوَّ
 Sَيُكْن َغِنّيًا 6َْ� َفَقيرً� َفاهللاُّ 6َْ�َلى ِبِهَما َفَال َتتَِّبُعوْ� �ْلَهَو �Zِ ْلَو�ِلَدْيِن َ��َألْقَرِبيَن�
 ��6َ َتْعِدُلوْ� �Zِ�َ َتْلُو�ْ� 6َْ� ُتْعِرُضوْ� َفِإ�َّ �هللاَّ َكاَ� ِبَما َتْعَمُلوَ� َخِبيرً� ﴾ ( �لنسا

( ١٣٥ :
يصف 	هللا 	لعد� في 	لقر�$ �صفا "قيقا �يخبر 	لمؤمنين بالموقف 	لذE يجب 
C$ يتبنو/ في مو	جهة 	ألحد	¢ �	لطر¤ 	لتي يتوجب 	تباعها للوصو� %لى 	لعد� . مثل 

هذ	 	لتوجيه يسر للمؤمنين �@حمة من 	هللا عز �جل. 
�لذلك فا$ 	لمسلم مطالب بمما@سة 	لعد "�$ 	نحيا� �Bلك لكسب @ضا 	هللا 

�	لعيش في سال] �Cما$ .
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كل مشاعر/ 	لخاصة جانبا �يتصر� �يحكم في حد�" 	لعد� فحسب.
�يجب C$ ال تلقي مشاعر/ بظاللها علي ضمير/ �عقله، �C$ يجعل ضمير/ "	ئما 
هو ملهمه لالنصياe أل�	مر 	هللا �C$ ال يتخلى عن 	الستقامة، �هذ	 ما Cمرنا 	هللا به في 

	لقر�$ 	لكريم .
�ِميَن ِهللا ُشَهَد�َ� ِبالِقْسِط َ�َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَئاُ�  ﴿ َيا 6َيَُّها �لِذيَن \َمُنو� ُكوُنو� َقوَّ
ِبَما  َ��تَُّقو� �َهللا �Zَِّ �َهللا َخِبيٌر   Sِللتَّْقَو  Hُ6َْقَر ُهَو  �ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  َقْوٍ_ َعَلى 6َالَّ 

( ٨ : Qلمائد� ) ﴾ �ََتْعَمُلو
�كما توضح هذ/ 	آلية فا$ 	لذين يخافو$ 	هللا هم 	لذين يمتثلو$ أل�	مر/ في 
تحقيق 	لعد�. �يعر� 	لمؤمن Cنه سينا� @ضا 	هللا عندما يحكم بالعد�. �عندما 
ير[ 	لنا4 حسن تصرفه �عدله يثقو$ به �يشعر�$ بالر	حة في حضو@/ �يأتمنونه 
على مصالحهم �Cسر	@هم. �مثل هذ	 	لشخص يحضى باالحتر	] من 	لنا4 حتى من 

	ألعد	�، �@بما يهدE بأخالقه 	لكريمة بعض 	لنا4 لإليما$ باهللا. 
�كما توضح هذ/ 	آلية فا$ 	لذين يخافو$ 	هللا هم 	لذين يمتثلو$ أل�	مر/ في 
تحقيق 	لعد�. �يعر� 	لمؤمن Cنه سينا� @ضا 	هللا عندما يحكم بالعد�. �عندما 
ير[ 	لنا4 حسن تصرفه �عدله يثقو$ به �يشعر�$ بالر	حة في حضو@/ �يأتمنونه 
على مصالحهم �Cسر	@هم. �مثل هذ	 	لشخص يحضى باالحتر	] من 	لنا4 حتى من 

﴿ َ�َلْو َشاَ� 2َبَُّك آلَمَن َمْن ِفي �َألbِ2ْ ُكلُُّهْم 
َجِميًعا 6ََفَأْنَت ُتْكِرُ �لنَّاَ. َحتَّى َيُكوُنو� 

ُمْؤِمِنيَن﴾ ( يونس : ٩٩ )
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سمة يمتلكها 	إلنسا$ هي في 	لحقيقة من خلق 	هللا �%بد	عه، �لكن عند 	هللا ، تلك 
	الختالفا
 	لشكلية ال تعني شيئا.

�	لمؤمن يقتر> من 	لكما� بخوفه من 	هللا �%يمانه به. �نر[ هذ/ 	لحقيقة 
�	ضحة في قوله تعالى:

﴿ َيا 6َيَُّها �لنَّاُ. Zِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن Eََكٍر 6ُ�َْنَثى َ�َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َ�َقَباِئَل ِلَتَعا2َُفو� 
 ( ١٣ : I�لحجر� )  ﴾ َهللا َعِليٌم َخِبير� َّ�Zِ 6َْكَرَمُكْم ِعْنَد �ِهللا 6ْتَقاُكْم َّ�Zِ

�كما يعلمنا 	هللا في هذ/ 	آلية، فإ$ مفهو] 	لعد	لة يتطلب 	لمسا�	! �	لتسامح 
�	لمسالمة في تعاملنا مع 	آلخرين "�$ تمييز بينهم.

شنآُ� قوٍ_ ال يبر2 ظلمهم 
	لكر	هية �	لغضب هما 	لسبب 	لحقيقي لكل 	لشر�@. �غالبا ما يمنعا$ 	لنا4 
من 	تخاB 	لقر	@ 	لسليم �	لتفكير بشكل عقالني. �بالتالي يمكن يدفعا باإلنسا$ %لى 
%يقاe 	لظلم باآلخرين 	لذين يشعر نحوهم بعد	�!، �@بما يتهمهم بأفعا� لم يرتكبوها، 

�C يصد¤ EC شها"! ��@ ضدهم @غم علمه ببر	�تهم.
 ªألشخا	لنا4 لظلم ال يطا¤. فبعض 	  d! قد يتعر�	لعد	 �بنا� على هذ/ 
يرفضو$ شها"! 	لحق في صالح Cنا4 يختلفو$ معهم @غم علمهم ببر	�تهم �يخفو$ 

C"لة هذ/ 	لبر	�! . 
�%لى جانب كل Bلك فهم يجد�$ سعا"تهم في تعاسة هؤال� 	لنا4 �معاناتهم 
لما يالقو/ من ظلم كبير. �من ناحية Cخر[ ال يريد�$ Cبد	 للبرC �E$ تظهر بر	�ته. 

لهذ/ 	ألسبا> نجد C$ 	لنا4 في 	لمجتمعا
 	لفاسد! ال يثقو$ ببعضهم 	لبعض، 
�يعيشو$ في قلق "	ئم خوفا من C$ يكونو	 	لضحايا 	لقا"مين ألنا4 �خرين. �مع 
فقد	$ هذ/ 	لثقة 	لمتبا"لة، يبدC 	لنا4 في فقد	$ كل 	لمشاعر 	إلنسانية من تسامح 

�تعا�$ �غيرها بل �ينشأ 	إلحسا4 بالكر	هية بينهم. 
ال يجب C$ تؤثر مشاعر 	لمؤمن 	لشخصية على قر	@/ نحو شخص �C جماعة 
معينة. �مهما يكن عد	� 	لشخص 	لذE يحكم عليه �C فسا"/، يجب C$ يترF 	لمؤمن 
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�يجب C$ نسترشد بهذ/ 	آلية:
( ٢٧٢ : Qلبقر� ) ﴾ �﴿ َلْيَس َعَلْيُكْم ُهَد�ُهْم َ�َلِكنَّ �هللا َيْهِدa َمْن َيَشاُ

�يجب C$ ال يلجا 	لمسلم في "عوته %لى 	هللا %لى EC نوe من 	إلجبا@ 	� 	لضغط 
	لنفسي 	� 	لجسدE . �ال يستخد] EC %غر	� "نيوE ليعتنق EC شخص 	لدين . �%B	 لم 

يجد 	ستجابة لدعوته عليه C$ ير" كما �جهنا 	لقر	$ :         
﴿ لكم Aينكم �لي Aين ﴾ ( �لكافر�� : ٦ )

 EBلبو	لهند�سي �	لملحد �	 ،
يوجد في هذ	 	لعالم Cنو	e كثير! من 	لمعتقد	
�	ليهو"E �	لمسيحي �	لمشرF �	لوثني. �يجب C$ يتحلى 	لمسلمو$ بالتسامح تجا/ 
كل هذ/ 	لمعتقد	
 �	لديانا
، �مهما يكن "ين 	آلخرين يجب C$ يتصر� 	لمسلم 
تجاههم بالعد� �	لتسامح �	إلنسانية . هذ/ هي مسئولية 	لمؤمنين، 	لدعو! %لى 	هللا 

�محاسن 	ألخال¤، �Bلك بالحسنى �	لتسامح .
�تبني هذ/ 	لحقائق �	إليما$ بها �C @فضها فهو قر	@ يرجع %لى 	لطر� 	آلخر 
�حد/. Cما %جبا@ 	آلخرين على 	عتنا¤ 	لدين �فرd مبا"ئه عليهم فهو 	نتهاF لمبا"? 

�Cخالقيا
 	لقر�$. �يذكر 	هللا 	لمؤمنين في 	لقر�$:
﴿ َ�َلْو َشاَ� 2َبَُّك آلَمَن َمْن ِفي �َألbِ2ْ ُكلُُّهْم َجِميًعا 6ََفَأْنَت ُتْكِرُ �لنَّاَ. َحتَّى 

َيُكوُنو� ُمْؤِمِنيَن ﴾ ( يونس : ٩٩ )  

"عا_ ١٤٩٢ ، طرA �لملك فرAناند ��لملكة �يز�بيال �ليهوA �لذين 2فضو� تغيير Aينهم من 6سبانيا. 
�قد �ستقبل هؤال� �ليهوA في �لد�لة �لعثمانية �لتي كانت مثاال في �لتسامح ��لعد�لة �لدينية"
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	ألعد	�، �@بما يهدE بأخالقه 	لكريمة بعض 	لنا4 لإليما$ باهللا. 

�إلسال_ يد�فع عن حرية �لفكر 
	إلسال] "ين يحتر] حرية 	لفكر ��جها
 	لنظر �Cساليب 	لحيا! 	لمختلفة. �قد 
حر] 	لنز	e �	لجد� �سو� 	لظن باآلخرين.  �في نفس 	لوقت يحر] 	إل@ها> �كل 

Cنو	e 	لعنف، �حر] 	إل@ها> 	لفكرE �	لنفسي :
( ٢٥٦ : Qلبقر� ) ﴾ ِّيِن َقْد َتَبيََّن �لرُّْشُد ِمَن �لَغي ﴿ َال Zِْكَر�َ ِفي �لدِّ

�لغاشية : ٢١-  ) ِبُمَسْيِطٍر ﴾  َعَلْيِهْم  َلْسَت   * ٌر  ُمَذكِّ 6َْنَت  Zِنََّما  ْر  َفَذكِّ  ﴿
  ( ٢٢

تماما @�& 	إلسال] �جوهر/،  يناقض  معين  	عتنا¤ "ين  	لنا4 على  %جبا@   
فاإليما$ 	لحقيقي، �فقا لإلسال]، يأتي فقط من 	إل@	"! 	لحر! �	لضمير 	لو	عي.

 
�بالطبع يجب C$ يوصي 	لمسلمو$ بعضهم 	لبعض باألخذ بمبا"? �Cخالقيا
	لمبا"? �يوضحها �يشرحها بالحسنى  	لقر�$. �على 	لمسلم C$ يدعو %لى هذ/ 

�باللين �	للطف �عليهم C$ يشرحو	 فضائل 	لدين مستنيرين بقوله تعالى:
  (١٢٥ : �﴿ �Zِ hُAَْلى َسِبيِل 2َبَِّك ِبالِحْكَمِة َ��لَمْوِعَظِة �لَحَسَنِة ﴾ (�إلسر�

"مهما تكن عقيدQ �آلخرين ، مسيحي …يهوaA … بوaE … �6 حتى هند�سي ، فإ� �لمسلم 
مطالب بالتحلي بالتسامح ��لرحمة ��لعد] ��إلنسانية تجا كل �لنا. كما 6مرنا �لقر��".
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َقَتَل �لنَّاَ. َجِميًعا  ِبَغْيِر َنْفٍس 6ْ� َفَساAٍ ِفي �َألbِ2ْ َفَكَأنََّما  َنْفًسا  َقَتَل  ﴿ َمْن 
 َّ�Zِ َُّثم Iِْتُهْم 2ُُسُلَنا ِباْلَبيَِّنا�َ�َمْن 6َْحَياَها َفَكَأنََّما 6َْحَيا �لنَّاَ. َجِميًعا َ�َلَقْد َجاَ

( ٣٢ : Qلمائد� ) ﴾ �ََلُمْسِرُفو bِ2ِْلَك ِفي �َألEَ َكِثيًر� ِمْنُهْم َبْعَد
﴿ َ��لَِّذيَن َال َيْدُعوَ� َمَع �هللا Zلًًِها \َخَر َ�َال َيْقُتُلوَ� �لنَّْفَس �لَِّتي َحرََّ_ �هللا Zِالَّ 

ِباْلَحقِّ َ�َال َيْزُنوَ� َ�َمْن َيْفَعْل Eَِلَك َيْلَق 6ََثاًما ﴾ ( �لفرقا� : ٦٨ )
�كما توضح هذ/ 	آليا
، فمن يقتل 	ألبريا� سو� ينا� عقابا عظيما �يخبرنا 
	هللا C$ خطيئة قتل %نسا$ �	حد كخطيئة قتل كل 	لبشرية. �	لشخص 	لذE ير	عي 
حد�" 	هللا ال يمكنه قتل %نسا$ �خر، فما بالنا بقتل �ال� 	ألبريا�. �هؤال� 	لذين 
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 Pُْر ِبالُقر\ِ� َمْن َيَخا ﴿ َنْحُن 6َْعَلُم ِبَما َيُقوُلوَ� �َما 6َْنَت َعَلْيِهْم ِبَجبَّا2ٍ َفَذكِّ
َ�ِعيِد ﴾ ( [ : ٤٥ )

%$ %جبا@ 	لنا4 في بعض 	لمجتمعا
 على 	عتنا¤ عقيد! ما �C فكر! Cمر يتناقض 
تماما مع 	إلسال] . �يجب C$ يعبد 	إلنسا$ 	هللا �يخافه بمحض %@	"ته. �تظهر 	لقيمة 
	لحقيقية لاليما$ �	لعبا"! %B	 ما ما@سها 	إلنسا$   بكامل حريته 	بتغا�  لوجه 	هللا 
سبحانه �تعالى. Cما %B	 فرd 	لحاكم 	لعقيد! �	لعبا"! على 	لنا4 فانهم سيما@سونها 
خوفا منه. �يجب C$ تكو$ مما@سة 	لعبا"! �	لدين في جو من 	لطمأنينة �	لحرية 

�Bلك لكسب @ضا 	هللا سبحانه �تعالى. 
%$ 	لتا@يخ 	إلسالمي ملي� بأسما� ناصعة لحكا] مسلمين تسامحو	 مع جميع 
	أل"يا$ �	حترموها، بل هم Cنفسهم من �Cجد�	 	لحرية 	لدينية. فعلى سبيل 	لمثا�، 
) �صف عالقة  	لهندية  	لحكومة  لد[  	لبريطاني  (	لمبشر  C@نولد  توما4  �صف 

	إلسال] للحرية قائال :
" لم نسمع EC شي� عن محا�لة %جبا@ 	لسكا$ غير 	لمسلمين على 	عتنا¤ 
	إلسال] بالقو!، �لم نسمع كذلك عن EC 	ضطها" للمسيحيين. �لو C@	" 	لخليفة 
	لمسلم C$ يقضي على 	لمسيحية في Bلك 	لوقت الستطاe بغاية 	لسهولة تماما 
مثلما فعل فر"ناند �%يز	بيال 	لذين Cخرجا 	إلسال] من Cسبانيا. �C مثل لويس 
	لسا"4 عشر 	لذE منع 	لبر�تستنتينية في فرنسا. �C حتى مثل طر" 	ليهو" من 
%نجلتر	 لمد! ٣٥٠ عاما. �قد حرمت 	لكنائس 	لشرقية في �سيا تماما 	لتو	صل 
مع 	لمسيحيين، في 	لوقت 	لذE لم يجد فيه هؤال� 	لمسيحيو$ من يد	فع عنهم 
حتى من با> 	لغير! على 	لدين. لكن بقا� هذ/ 	لكنائس %لى �قتنا 	لحاضر برها$ 

في حد B	ته على 	لموقف 	لمتسامح من 	لحكا] 	لمسلمين نحوهم"١ 

 �تحريم قتل �ألبريا
قتل 	ألبريا� بال Bنب من Cكبر 	لخطايا 	لتي Bكرها 	لقر�$ 	لكريم:
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"�إل2هاH يجعل من �لمجتمع ساحة 
للعنف ��لخوP ��لقلق ��لفوضى"

يعتقد�$ Cنهم يستطيعو$ 	لهر> من 	لعد	لة �	لحسا> في هذ/ 	لدنيا، فإنهم بالتأكيد 
لن ينجحو	 في 	لهر> من حسا> 	هللا �عقابه. �لهذ	 	لسبب يحا�� 	لمؤمنو$ %@ضا� 

	هللا بأعمالهم ألنهم يعلمو$ Cنه سيحاسبهم عليها بعد موتهم. 

�هللا يأمر �لمؤمنين بالرحمة
Bكر
 مبا"? 	إلسال] �Cخالقياته في 	لعديد من 	آليا
 منها :

ْبِر َ�َتَو�َصْو� ِبالَمْرَحَمِة * �6َُلِئَك  ﴿  ُثمَّ َكاَ� ِمَن �لَِّذيَن \َمُنو� َ�َتَو�َصْو� ِبالصَّ
6َْصَحاHُ �ْلَمْيَمَنِة ﴾ ( �لبلد : ١٧-١٨ )

 
�كما توضح 	آلية، فإ$ 	لحث على 	لرحمة باآلخرين هي من Cكبر 	لحسنا
	لتي ُيرحم بها 	لمؤمن يو] 	لحسا> �يدخل بها 	لجنة.

حب 	هللا هو 	لسبب 	لحقيقي للرحمة، فحب 	إلنسا$ هللا يجعله يحب كل 
مخلوقا
 	هللا، �يشعر بالقر> منها. هذ	 	لحب �	لقر> 	لشديد هللا، يجعل 	لمؤمن 
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توفر تعاليم �إلسال_ حياQ مليئة بالحب 
��لبهجة ��لسال_ ��لسعاQA لجميع �لنا.



﴿ ُخُذ�ُ َفُغلُّوُ * ُثمَّ �ْلَجِحيَم َصلُّوُ * ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة 2ْEَُعَها َسْبُعوَ� 2َEِ�ًعا 
َفاْسُلُكوُ * Zِنَُّه َكاَ� َال ُيْؤِمُن ِباهللا �ْلَعِظيِم * َ�َال َيُحضُّ َعلى َطَعاِ_ �ْلِمْسِكيِن﴾ 

( �لحاقة : ٣٠-٣٤ ) 
يِن * َفَذِلَك �لَِّذa َيُدhُّ �ْلَيِتيَم * َ�َال َيُحضُّ َعَلى  Hُ ِبالدِّ ﴿ 6َ2َ6َْيَت �لَِّذa ُيَكذِّ

َطَعاِ_ �ْلِمْسِكيِن ﴾ ( �لماعو� : ١-٣ )
وَ� َعَلى َطَعاِ_ �ْلِمْسِكيِن ﴾ ( �لفجر : ١٨ ) ﴿ َ�َال َتُحضُّ

@Cينا ما ُ�صف به 	لمسلم في هذ/ 	آليا
 من صفا
 مثل 	لمحبة �	لرحمة. 
�بالطبع ال يمكن لمن يمتلك هذ/ 	لصفا
 C$ يكو$ %@هابيا �C حتى يو	فق على 
Cعما� 	لعنف 	لتي ترتكب ضد 	ألبريا�. �على 	لعكس تماما فإ$ شخصية 	إل@هابي ال 
تتو	فق Cبد	 مع ما Bكر في 	لقر�$ من صفا
. فاإل@هابي شخص عديم 	لرحمة ينظر 

%لى 	لعالم نظر! كر	هية �كل ما يريد/ هو 	لقتل �	لتدمير �سفك 	لدما�.
هذ/ 	ألخال¤ 	لتي Bكرها 	لقر�$ تجعل من 	لمسلم %نسانا @	قيا متحضر	. فهو 
يتقر> لكل 	لنا4 بالحب �يحتر] كل 	آل@	� �يحا�� "	ئما C$ يحل 	لنز	e �	لتوتر 
 
Cينما �جد عن طريق 	لتفاهم مع كل 	ألطر	� �	لتعامل معهم بالعد�. �	لمجتمعا
	لتي يعيش فيها Cنا4 بهذ/ 	لمو	صفا
 تنعم بحضا@! @	قية �Cخال¤ 	جتماعية سامية 

"�ألخال[ �إلسالمية تدعو �لمسلمين Zلى حماية 
حقو[ �ليتامى ��لفقر�� �a�E �لحاجة ��6 يكو� 

كل منهم عونا لآلخر"
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	لمؤمن  	لكريم. �تظهر @حمة  	لقر�$  به في  يأمرنا  يتصر� بما يرضي 	هللا �بما 
	لحقيقية من خال� تعامله بتلك 	لتعاليم.

�تصف هذ/ 	آلية نموB¬ لألخالقيا
 	لمليئة بالحب �	لشفقة �	لتضحية:
َعِة 6َْ� ُيْؤُتو� �6ٌِلي �ْلُقْرَبى َ��لَمَساِكيَن  ﴿ َ�َال َيْأَتِل �6ُُلو� �لَفْضِل ِمْنُكْم َ��لسَّ
َ��لُمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل �ِهللا َ�ْلَيْعُفو� َ�ْلَيْصَفُحو� 6ََال ُتِحبُّوَ� 6َْ� َيْغِفَر �ُهللا َلُكْم 

َ��ُهللا َغُفو2ٌ 2َِحيٌم ﴾ ( �لنو2 : ٢٢ )
َ�َال  Zَِلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  ُيِحبُّوَ�  َقْبِلِهْم  ِمن  َ��ْإلِيَماَ�   2َ� �لدَّ َتَبوَُّ©��  َ��لَِّذيَن   ﴿
ا �6ُُتو� َ�ُيْؤِثُر�َ� َعَلى 6َنُفِسِهْم َ�َلْو َكاَ� ِبِهْم  َيِجُد�َ� ِفي ُصُد�2ِِهْم َحاَجًة مِّمَّ

َخَصاَصٌة َ�َمن ُيوَ[ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْ�َلِئَك ُهُم �ْلُمْفِلُحوَ� ﴾ ( �لحشر : ٩ )
﴿ َ��لَِّذيَن \َ�ْ�� َ�َنَصُر�� �6َُلِئَك ُهْم �ْلُمْؤِمُنوَ� َحقָדا َلُهْم َمْغِفَرuْ2ِ�َ Qٌٌ[ َكِريٌم﴾  

( �ألنفا] : ٧٤ )
﴿ َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن Zِْحَسانًا َ�ِبِذa �ْلُقْرَبى َ��ْلَيَتاَمى َ��ْلَمَساِكيِن َ��ْلَجاaEِ 2ِ �ْلُقْرَبى 
ِبيِل َ�َما َمَلَكْت 6َْيَماُنُكْم �Zَِّ �هللاَّ  اِحِب ِبالَجنِب َ��ْبِن �لسَّ َ��ْلَجا2ِ �ْلُجُنِب َ��لصَّ

( ٣٦ : �َال ُيِحبُّ َمن َكاَ� ُمْخَتاًال َفُخو2ً� ﴾ ( �لنسا
َدَقاIُ ِلْلُفَقَر�� َ��ْلَمَساِكيِن َ��ْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َ��ْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َ�ِفي  ﴿ Zِنََّما �لصَّ
َعِليٌم  َ��هللاُّ  �هللاِّ  مَِّن  َفِريَضًة  ِبيِل  �لسَّ َ��ْبِن  �هللاِّ  َسِبيِل  َ�ِفي  َ��ْلَغا2ِِميَن   Hِلرَِّقا�

َحِكيٌم ﴾ ( �لتوبة : ٦٠ )
هذ/ 	ألخالقيا
 	لرفيعة 	لتي يجب C$ يتحلى بها 	لمؤمنو$، تنبع من حبهم 
	لعميق هللا تعالى. �ألنهم شديد�	 	لو@e �	إلخالª هللا فإنهم يلتزمو$ بما Cمرهم به 
في كتابه. فالمؤمنو$ يعطف كل منهم على 	آلخر �يقدمو$ لبعضعم 	لبعض 	لمساعد! 
"�$ 	نتظا@ مقابل �C حتى كلمة شكر. بل %$ هدفهم 	لحقيقي هو كسب @ضا 	هللا 
بفعل 	لخير	
 	لتي Cمرهم بها �	لتي سيحاسبو$ عليها يو] 	لقيامة. �يوضح 	هللا لنا في 

	لقر�$ Cنه من ال يفعل تلك 	لخير	
 مآله جهنم �بئس 	لمصير: 
ُنْطِعُم  َنُك  َ�َلْم   * �ْلُمَصلِّيَن  ِمَن  َنُك  َلْم  َقاُلو�   * َسَقَر  ِفي  َسَلَكُكْم  َما   ﴿

�ْلِمْسِكيَن ﴾ ( �لمدثر : ٤٢-٤٤ )  
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	لمتسامحة �محبتهم لألخرين، هم "	ئما  	لذين عرفو	 على مد[ قر�$ بطبيعتهم 
	ألكثر @حمة �عدال بين 	لنا4. �كا$ بإمكا$ كل 	لجماعا
 	لعرقية C$ تعيش بحرية 

�فقا لتعاليمها 	لخاصة بها، @غم 	لتعد" 	لكبير في 	لتركيب 	الجتماعي.
عندما يما@4 	لنا4 	لتسامح 	لحقيقي كما Bكر في 	لقر�$ فإنه ينشر جو	 من 

	ألمن �	ألما$ في 	لعالم كله. �يذكر 	لقر�$ هذ/ 	لحقيقة:
يَِّئُة ِ�Aَْفْع ِبالَِّتي ِهَي 6َْحَسُن َفِإEَ� �لَِّذa َبْيَنَك  ﴿ َ�َال َتْسَتِوa �ْلَحَسَنُة َ�َال �لسَّ

َ�َبْيَنُه َعَد�Qٌ�َ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم ﴾ ( فصلت : ٣٤ )
�صف 	هللا 	لمغفر! في 	لقر�$ بأنها Cعلى منزلة، �يبشر 	لذين يتصفو$ بهذ/ 

	لصفة بالقو�:
Zِنَُّه َال ُيِحبُّ  َفَأْجُرُ َعَلى �هللا  6�َََْصَلَح  َفَمْن َعَفا  ِمْثلَها  ﴿ َ�َجَز�ُ� َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة 

 ( ٤٠ : S2لشو� ) ﴾ اِلِميَن �لظَّ
��صف 	لمؤمنين في �ية Cخر[ :

رَّ�ِ� َ��لَكاِظِميَن �ْلَغْيَظ َ��ْلَعاِفيَن َعِن �لنَّاِ.  رَّ�ِ� َ��لضَّ ﴿ �لَِّذيَن ُيْنِفُقوَ� ِفي �لسَّ
َ��هللا ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنيَن ﴾ ( \] عمر�� : ١٣٤ )

�يوضح 	هللا لنا في 	لقر�$ C$ 	إلنسا$ 	لقا"@ �حد/ هو 	لذE يستطيع C$ يتسامح 
مع من Cخطأ في حقه:

َعْنُهْم َ��ْصَفْح �Zَِّ �َهللا  َفاْعُف  َقِليًال  ِمْنُهْم Zِالَّ  ِلُع َعَلى َخاِئَنٍة  َتَز�ُ] َتطَّ ﴿ َ�َال 
( ١٣ : Qلمائد� ) ﴾ ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنيَن

	لعالم بفضائل مثل 	لسال]  كل هذ	 يبين لنا C$ تعاليم 	إلسال] للبشرية تمأل 
�	لرحمة �	لعد	لة، Cما 	لبربرية 	لتي تعر� باإل@ها> �	لتي تشغل 	لعالم كله هذ/ 
	إلسال]  تعاليم  مع  تماما  �تتنافى  �	لمتعصبين  	لجاهلين  Cفعا�  من  فهي  	أليا]، 
	لمذكو@! في 	لقر�$، �مثل هؤال� 	لنا4 ليس لهم صلة بالدين بأE شكل من 

	ألشكا�.
	لتعاليم 	لحقيقية لإلسال] لكي نفضح 	لوجه 	لحقيقي  �	لحل هو C$ نوضح 
لهؤال� 	لذين يما@سو$ 	لعنف تحت ستا@ 	لدين. بمعني �خر %ّ$ تعاليم 	لقر�$، �	لتي 

ال تؤيد 	إل@ها>، هي 	لحل 	لحقيقي للتخلص من هذ	 	لكابو4.
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�	نسجا] �عد	لة Cكثر مما نر	/ في Cكثر 	ألمم تقدما في �قتنا 	لحاضر.

 Qهللا يأمر بالعفو ��لمغفر�
يعتبر مبدC 	لعفو �	لمغفر! من Cهم مبا"? 	إلسال] .

(١٩٩ :P�ألعر� ) ﴾ َعِن �ْلَجاِهِليَن bْ6َ�َْعِر Pُِخْذ �ْلَعْفَو َ�ْ�ُمْر ِباْلُعْر ﴿ 
عندما نلقي نظر! على 	لتا@يخ، يمكننا C$ نر[ بوضو& C$ 	لمسلمين قد طبقو	 
هذ	 	لمبدC 	لعظيم من مبا"? 	إلسال] في حياتهم �مجتمعاتهم. �كما سنو@" في 
 EC لتسامح في	لحرية �	من  	لكتا>، فالمسلمو$ ينشر�$ جو	لتالية من 	ألقسا] 	
مكا$ يحلو$ به. تلك 	لحرية �Bلك 	لتسامح يوفر	$ جو	 من 	لتعايش مع من يختلفو$ 
معهم في 	لدين �	للغة �	لثقافة، �هذ	 ما يوفر 	ألمن �	ألما$ لذلك 	لمكا$ �لذلك 

	لمجتمع.
لقر�$ عديد! �توسع  	لعثمانية  	لخالفة  	ستمر	@  Cسبا>  Cهم  %$ �	حد	 من 
حكمها في بال" كثير!، هو منا° 	لتسامح �	لتفاهم 	لذ�C Eجد/ 	إلسال]. فالمسلمو$ 

"في �لمجتمعاI �لتي تطبق فيها مباA  �إلسال_، تجتمع �لجو�مع ��لكنائس معا بسال_. 
هذ� �لمنظر لثالثة 6ماكن مقدسة يبين مدS �لتسامح �لذa غرسه �إلسال_ في �لنفو.، 

�يبين 6يضا �لعد] �لذa يميز Aين �إلسال_ "
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 َ	ِحيٌم ﴾ٌ�
 َ	ِحيٌم ﴾﴿ ِ��َّ �َهللا ِبالنَّاِ� َلَرٌُ�﴿ ِ��َّ �َهللا ِبالنَّاِ� َلَرُ
( ١٤٣ : �( �لبقر� : ١٤٣ )( �لبقر



-٣٩ : (�لحج   ﴾ �هللا  2َبَُّنا  َيُقوُلو�   �ْ6َ Zِالَّ  َحقٍّ  ِبَغْيِر  Aَِيا2ِِهْم  ِمْن  6ُْخِرُجو� 
(٤٠

باختصا@، BCُ$ للمسلمين بشن 	لحر> ألنهم تعرضو	 لالضطها" �	لظلم. �في 
�يا
 Cخر[ يحذ@ 	هللا 	لمسلمين من 	للجو� %لى 	لعد�	$:

ُيِحبُّ  َال  �َهللا   َّ�Zِ َتْعَتُد��  َ�َال  ُيَقاِتُلوَنُكْم  �لَِّذيَن  �هللا  َسِبيِل  ِفي  َ�َقاِتُلو�   ﴿
( ١٩٠ : Qلبقر� ) ﴾ لُمْعَتِديَن�

بعد نز�� هذ/ 	آليا
، �قعت عد! حر�> بين 	لمسلمين �	لمشركين. �على 
	لبا"ئو$. �قد Cسس  Cية حا�، لم يكن 	لمسلمو$ في EC من هذ/ 	لحر�> هم 
	لرسو� صلى 	هللا عليه �سلم بيئة 	جتماعية �منة لكل من 	لمسلمين �	لمشركين على 
حد سو	� عن طريق صلح 	لحديبية، �قد 	لتز] فيه بجميع 	لشر�m، غير C$ 	لمشركين 

هم 	لذين 	نتهكو	 هذ	 	التفا¤ �بد�C	 باالعتد	�.
�تغير
 	ألمو@ �كو$ 	لمسلمو$ جيشا عظيما "خلو	 به مكة "�$ %@	قة للدما�. 
�لو C@	" عليه 	لصال! �	لسال] C$ ينتقم من 	لمشركين الستطاe �لكنه عفا عنهم �لم 

يؤC Bحد	 منهم �عاملهم بر�& 	لصبر �	لرحمة. 
يقو� جو$ 	سبوسيتو 	لمستشر¤ 	لغربي، "عندما فتح محمد مكة تجنب 	لثا@ 

�	ستخد	] 	لسيف ضد Cعد	ئه ��ثر 	لرحمة �	لعفو"٢
�نتيجة لموقف 	لنبي عليه 	لصال! �	لسال] تجا/ 	لمشركين، 	عتنق 	لكثير منهم 
 F@لمعا	خال� فتح مكة فقط، بل في جميع  	إلسال] بكامل حريتهم. �لم يحد¢ هذ	
�	لفتوحا
 	لتي حدثت في �قت 	لنبي صلى 	هللا عليه �سلم حرª 	لمسلمو$ كل 

	لحرª على حماية حقو¤ 	ألبريا� �	لعز�.
بالرحمة  للتحلي  	لمسلمين  حث  على  �	لسال]  	لصال!  عليه  	لرسو�   <C"
�	لتسامح، �قد كا$ هو 	لمثل �	لقد�! 	لتى تحتذ[. �قد خطب 	لنبي عليه 	لصال! 
�	لسال] في 	لمسلمين 	لخا@جين للحربقائال : "�خرجو� باسم �هللا فقاتلو� في سبيل 

�هللا من كفر باهللا �ال تغد�2� �ال تقتلو� �لولد�� �ال 6صحاH �لصو�مع"٣

43

ها��2 يحيى (عدنا� �6قطا2)



	لحل 	لوحيد. �ينبغي عليهم Cال ييد�C	 	لحر> %ال "فاعا عن Cنفسهم �عندما 
يصبح 	لقتا� هو 	لبديل 	لوحيد:

( ١٩٢ : Qلبقر� ) ﴾ َفِإْ� �ْنَتَهْو� َفِإ�َّ �َهللا َغُفو2ٌ 2َِحيٌم ﴿ 
عند 	لنظر بتأمل "قيق في حيا! @سو� 	هللا صلى 	هللا عليه �سلم نالحظ C$ 	لحر> 

كانت لهد� 	لدفاe عن 	لنفس فقط �في 	لحاال
 	لتي ال يمكن تجنبها.
	ستمر نز�� 	لقر�$ علي سيدنا محمد صلى 	هللا عليه �سلم لمد! ٢٣ عاما، 
�خال� 	لثالثة عشر عاما 	أل�لى، عا� 	لمسلمو$ في مكة Cقلية تحت �طأ! ظلم 
	لمشركين. �قد تعرd 	لمسلمو$ في Bلك 	لوقت للتعذيب �	لظلم �حتى 	لقتل، 
	لمسلمو$  تحمل  هذ	  من  	لرغم  �على  "يا@هم.  من  �طر"�	  Cمالكهم  �سلبت 

�	ستمر�	 في 	لدعو! %لى 	هللا "�$ 	للجو� %لى 	لعنف.
�عندما تصاعد 	الضطها" بشكل ال يطا¤، هاجر 	لمسلمو$ %لى "يثر>" 	لتي 
سميت بعد Bلك 	لمدينة، حيث تمكنو	 من تأسيس مجتمعهم 	لخاª في بيئة من 	لو" 
�	لحرية. �عندها لم يلجئو	 %لى 	لحر> ضد مشركي مكة %ال عندما Cمرهم 	لرسو� 

صلى 	هللا عليه �سلم باالستعد	" لها:
َلَقِديٌر * �لَِّذيَن  َنْصِرِهْم  ِبَأنَُّهْم ُظِلُمو� �Z�ََّ �َهللا َعَلى  ُيَقاَتُلوَ�  ِللِِّذيَن   �َEِ6ُ  ﴿ 

"مشهد حديث 
للمدينة �لمنوQ2 �لتي 

هاجر Zليها �لنبي 
صلى �هللا عليه �سلم 

�صحبه �6سسو� 
فيها �Aلتهم"
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Aَِيا2ُِكْم 6َْ� َتَبرُّ�ُهْم َ�ُتْقِسُطو� Zَِلْيِهْم �Zَِّ �َهللا ُيِحبُّ �لُمْقِسِطيَن * Zِنََّما َيْنَهاُكْم 
َعَلى  َ�َظاَهُر��  Aَِيا2ُِكْم  ِمْن  6َ�َْخَرُجوُكْم  يِن  �لدِّ ِفي  َقاَتُلوُكْم  �لَِّذيَن  َعِن  �ُهللا 

Zِْخَر�ِجُكْم ﴾ ( �لممتحنة : ٨-٩ )
توضح 	آلية 	لسابقة كيف C$ 	لمسلم يعامل غير 	لمسلم بالحسنى �في 	لوقت 
نفسه عليه C$ يتجنب من يظهر 	لعد	�! لإلسال] . �%B	 تحولت تلك 	لعد	�! %لى حر> 
ضد 	لمسلمين، فعليهم C$ يد	فعو	 عن Cنفسهم مع 	ألخذ في 	العتبا@ 	لحفا³ على 

	ألبعا" 	إلنسانية .
 eلوقو	لمؤمنين من 	هللا 	لبربرية، �يحّذ@ 	لعنف �	شكا� C فاإلسال] يحر] جميع

في 	لظلم بسبب ثو@! مشاعرهم ضد Cعد	ئهم:
�ِميَن ِهللا ُشَهَد�َ� ِبالِقْسِط َ�َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ�  ﴿ َيا 6َيَُّها �لَِّذيَن \َمُنو� ُكوُنو� َقوَّ
ِبَما  َ��تَُّقو� �َهللا �Zَِّ �َهللا َخِبيٌر   Sِللتَّْقَو  Hُ6َْقَر ُهَو  ِ�ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  َقْوٍ_ َعلى 6َالَّ 

( ٨ : Qلمائد� ) ﴾ �ََتْعَمُلو

45



ISLAMIC MORALITY: THE SOURCE OF PEACE AND SECURITY  45

��ضع 	لرسو� 	ألساسيا
 	لتي يجب C$ يتبعها 	لمسلم Cثنا� 	لمعركة قائال:
ال تخونو� �ال تغد�2� �ال تغلو� �ال تمثلو� �ال تقتلو� طفال �ال شيخا كبير� 
�ال �مرQ6 �ال تعقر�� نخال �تحرقو �ال تقطعو� شجرQ مثمرQ �ال تذبحو� 

شاQ �ال بقرQ �ال بعير� �ال 6هل �لصو�مع ٤
تتفق 	لتعاليم 	لتي Bكرها 	هللا في 	لقر�$ 	لكريم مع سياسة 	لرسو� صلى 	هللا 
عليه �سلم 	لتي تتميز بالمسالمة، حيث يأمر 	هللا في 	لقر�$ 	لمسلمين بمعاملة غير 

	لمسلمين بالرحمة �	لعد� :
ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َ�َلْم  يِن  �لدِّ ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  �لَِّذيَن  َعِن  �هللا  َيْنَهاُكْم  َال   ﴿

"�لكعبة �لتي يحج Zليها حو�لي مليوني مسلم كل عا_ 
من شتى 6نحا� �لعالم ، هي 2مز للسال_ ��لتسامح 

�هما 2كنا� 6ساسيا� في �لشريعة �إلسالمية"
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 "من قتل نفسه بحديد! فحديدته في يد/ يتوجأ بها في بطنه في نا@ جهنم خالد	 
مخلد	 فيها Cبد	 �من شر> سما فقتل نفسه فهو يتحسا/ في نا@ جهنم خالد	 
مخلد	 فيها Cبد	 �من تر"[ من جبل فقتل نفسه فهو يتر"[ في نا@ جهنم خالد	 

مخلد	 فيها Cبد	 " ٥
يبين لنا كل هذ	 C$ 	النتحا@، �C تنفيذ هجما
 	نتحا@ية تتسبب في مو
 �ال� 

	ألبريا� 	نتهاF لكل مبا"? 	إلسال] �تعاليمه.
يقو� 	هللا تعالى في 	لقر�$ 	لكريم %$ قتل 	إلنسا$ نفسه من Cكبر 	لكبائر، لذلك 
فإنه من 	لمحا� على من يؤمن باهللا �يلتز] بتعاليم 	لقر�$ 	قتر	� مثل هذ/ 	لخطيئة. Cما 
	لذين يقدمو$ على 	النتحا@ مثل هؤال� ال يد@كو$ 	لمفاهيم 	لحقيقية للدين، �ليس 
لديهم فكر! عن مبا"? �تعاليم 	لقر�$، �	ألكثر من Bلك Cنهم يفشلو$ في تحكيم 
عقولهم �ضمائرهم بسبب �قوعهم تحت تأثير 	لمعتقد	
 	لملحد! �C 	ندفاعهم �@	� 

مشاعر 	لكر	هية �	النتقا].

 Hمن 6هم 6سبا"
6عما] �لعنف، 

كالتفجير�Z� Iشعا] 
�لحر�ئق، هو خلق جو 

 Pمن �لقلق ��لخو
��لرعب �عد_ 

�لطمأنينة بين �لنا."
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Aمفهو_ �لجها
في سيا¤ هذ/ 	لمناقشة هناF مفهو] البد C$ يوضح �هو "	لجها"".

 �C تقو] بجهد $C إلسال] يعني	لجها" في 	 $B% ،"تأتى كلمة "جها"" من "جهد
تكافح لعمل شئ معين. �قد �Cضح لنا 	لرسو� صلى 	هللا عليه �سلم C" $Cعظم 	لجها" 

جها" 	لنفس" �يعني هنا محا@بة 	إلنسا$ لنز�	ته �@غباته 	ألنانية.
�يوضح 	لقر�$ Cنه يمكن C$ يكو$ 	لجها" على 	لمستو[ 	لعقلي ضد �Cلئك 
	لذين يضطهد�$ 	لنا4 �يظلمونهم �ينتهكو$ حقو¤ 	إلنسا$ 	لشرعية. �	لغرd من 

هذ	 	لجها" هو تحقيق 	لعد	لة �	لسال] �	لمسا�	!.
 Eمستو على  	لكفا&  فإ$  �	لر�حية،  	أليدلوجية  	لمعاني  هذ/  عن  فضال 
	إلحسا4 	لفيزيائي يسمي Cيضا "جها"	". �على Cية حا�، �كما �Cضحنا سابقا، 
يجب C$ يكو$ هذ	 	لجها" من Cجل Cهد	� "فاعية فقط. �من 	لظلم %طال¤ مفهو] 
	لجها" على 	ألعما� 	إل@هابية ضد 	ألبريا� مما يشو/ 	لمعنى 	لحقيقي لهذ/ 	لكلمة. 

تحريم �النتحا2
قضية Cخر[ ظهر
 على 	لسطح %ثر 	العتد	�	
 	ألخير! على 	لواليا
 	لمتحد! 
	ألمريكية �هي "	لهجما
 	النتحا@ية". فبعض 	لنا4 	لذين شوهت Cفكا@هم عن 
C$ 	إلسال] يجيز  	لتي تدعي   
بالتصريحا تأثر	 كبير	  تأثر�	  	لدين 	إلسالمي قد 
 �C إلنسا$ لنفسه	نه "ين سال] يحر] قتل C لرغم من	النتحا@ية، على 	 
	لهجما
لآلخرين. �قد �ضح لنا 	هللا عز �جل في 	لقر�$ 	لكريم C$ 	النتحا@ خطيئة �كبير! 

من 	لكبائر: 
( ٢٩ : �﴿ َ�َال َتْقُتُلو� 6َْنُفَسُكْم ﴾ ( �لنسا

�يحر] 	إلسال] قتل 	إلنسا$ نفسه مهما كانت 	ألسبا> �C 	لد�	فع.
�يحذ@نا 	لرسو� صلى 	هللا عليه �سلم من 	@تكا> تلك 	لمعصية قائال :
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على 	لرسو� عليه 	لصال! �	لسال]. �لكن هذ	 ال يجعل من 	لنبي عد�	 ألهل 
	لكتا>. فقد Cجبر 	لمسلمو$ على 	لقتا� "فاعا عن Cنفسهم �لكنهم لم يقو"�	 
حربا مقدسة ضد "ين Cعد	ئهم. �عندما C@سل محمد صلى 	هللا عليه �سلم 
"�يد 	بن حا@ثة "  على @4C جيش 	لمسلمين لمحا@بة 	لمسيحيين، �Cصاهم 
	لقسا�سة �	لرهبا$  %يذ	�  بإنسانية، �C$ يتجنبو	  C$ يحا@بو	 بشجاعة �لكن 
�	لضعفا� �	لعاجزين من 	لنا4 عن 	لقتا�، �C$ ال يقتلو	 	لمدنيين �ال يقطعو	 

 ٦ "
	لز@e �ال يهدمو	 	لبيو
بعد �فا! 	لنبي صلى 	هللا عليه �سلم، حرª 	لخليفة Cبو بكر 	لصديق 	لذE تولي 
Cمر 	لمسلمين على تطبيق 	لعد	لة، حتى C$ 	لمسلمين عاشو	 مع سكا$ 	لبال" 	لتي 
فتحوها مع 	لسكا$ 	لو	فدين في Cمن �سال]. فقد طالب Cبو بكر 	لصديق من �الهم 
على هذ/ 	لبال" C$ يحكمو	 بالعد� �	لرحمة. �كانت كل هذ/ 	لمو	قف %Bعانا �	تباعا 
لتعاليم 	لقر�$. قبل 	لحملة 	أل�لى على بال" 	لشا] �جه Cبو بكر عد! �صايا ليزيد بن 

Cبي سفيا$ قائال:
"�%ني لموصيك بعشر، ال تقتلن 	مرC! �ال صبيا �ال كبير	 هرما �ال تقطعن شجر	 
مثمر	 �ال تخربن عامر	 �ال تعقر$ شا! �ال بعير	 %ال لمأكله �ال تحرقن نخال �ال 

تغرقنه �ال تغلل �ال تجبن "٧ 
�قد كا$ عمر 	بن 	لخطا>، 	لخليفة 	لثاني للمسلمين بعد Cبي بكر، مشهو@	 
فتحها  	لتي  للبلد	$  	ألصليين  	لسكا$  مع   
	التفاقيا من  	لعديد  �عقد  بعد	لته. 
	لمسلمو$. �كل �	حد! من هذ/ 	التفاقيا
 تبرهن على عد	لته �تسامحه. فعلى 
سبيل 	لمثا�، فقد ضمن 	لحماية للمسيحيين في 	لقد4، �منع هد] 	لكنائس �منع 

	لمسلمو$ من 	لصال! "	خلها . 
�قد ضمن عمر 	بن 	لخطا> 	لحماية نفسها للمسيحيين في بيت لحم حيث 
 �C [لكنائس لن تهد	صفر�نيو4 عا] (٦٥٠ – ٦٦٠) بأ$  Fللبطرير 	عطي �عدC
تحو� لد�@ �C جو	مع . �	لرسالة 	لتي كتبها 	لبطريرF ألسقف بال" 	لفر4 توضح 

�تشر& مدE تسامح �@حمة 	لمسلمين بأهل 	لكتا> :

49

ها��2 يحيى (عدنا� �6قطا2)



�لرحمة ��لتسامح 
��إلنسانية في تا2يخ �إلسال_

	التجا/  بأ$  	لقو�  يمكننا  	آل$،  حتى  ناقشناها  	لتي  	لحقائق  نلخص  لكي 
باألمو@  	لمتعلقة  	إلسالمية  �	لمبا"?  �خر،(	لقو	عد  بمعني  لإلسال]،  	لسياسي 
	لسياسية) هو 	تجا/ محب للسلم �معتد� %لى Cبعد 	لحد�". �قد 	عتر� 	لعديد 
من علما� 	أل"يا$ �	لمؤ@خين غير 	لمسلمين بهذ/ 	لحقيقة. �Cحد هؤال� 	لمؤ@خة 
	لبريطانية كا@ين 	@مستر�نج، �هي @	هبة سابقة �خبير! في تا@يخ 	لشر¤ 	أل�سط. 
 
� في كتابها "	لحر> 	لمقدسة" 	لذE يناقش تا@يخ 	أل"يا$ 	لثالثة 	لمقدسة، Bكر

هذ/ 	لحقائق:
"يرجع Cصل كلمة "%سال]" في 	للغة 	لعربية %لى كلمة "سال]"، �يرفض 	لقر�$ 
	لحر> باعتبا@ها حالة تتعا@d مع %@	"! 	هللا. فاإلسال] ال يجيز حر> 	البا"! 
	لجماعية، �لكن يعتبر 	لحر> في بعض 	ألحيا$ �	جبا حتميا للقضا� على 	لظلم 
�	لمعانا!.  �مع Bلك يوضح 	لقر�$ 	لكريم Cنه يجب C$ تكو$ هذ/ 	لحر> 
محد�"! �C$ تد	@ بأسلو> %نساني بقد@ 	إلمكا$. �قد كا$ نبينا عليه 	لصال! 
�	لسال] يقاتل ليس فقط 	لمشركين في مكة �لكن Cيضا 	لقبائل 	ليهو"ية في 
مكة �	لقبائل 	لمسيحية في سو@يا 	لتي تحالفت مع 	ليهو" �خططت للهجو] 

 ﴿
َ�َال َتْقُتُلو� 6َْنُفَسُكْم �Zَِّ �هللا َكاَ� 

ِبُكْم 2َِحيًما ﴾  
( ٢٩ : �( �لنسا
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	لبر�فيسو@ "جو$ 	سبوسيتو" ، CستاB 	لدين �	لعالقا
 	لد�لية بجامعة جو@¬ 
	لحكم  ظل  في  �	لمسيحيو$  	ليهو"  �جد/   Eلذ	 	لتسامح   Eمد شر&   ، تا�$ 

	إلسالمي:
"برهنت 	لجيو� 	لمسلمة علي قد@تها 	لهائلة على فتح 	لبال" �	لحكم 	لفعا� 
للبلد	$  	ألصلية  �	لجيو�  	لحكا]  مكا$  	حتلو	  فقد  تدمر.  �ال  تبني  �Cنها 
�في  �ثقافتهم.  �سياستهم  موظفيهم  من  	لكثير  على  	لحفا³  مع  	لمفتوحة 
	لعديد من 	لمناطق 	لمفتوحة لم يتجا�� 	ألمر Cكثر من تبديل 	لحاكم من Cجل 
	لتي فرضها هؤال� 	لحكا] خال�  	لبائسة �	لثائر! من 	لضر	ئب  	لنا4  تهدئة 
 
سنو	
 	لحر> 	لفا@سية 	لبيزنطية . �خال� 	لحكم 	إلسالمي كانت 	لجماعا
	لمحلية تما@4 حياتها �شئونها 	لد	خلية بطريقتها 	لخاصة �بحرية تامة . �بكل 

"�لقد. �لتي حكمها �لمسلمو� لفتر�I طويلة 
من �لزمن، تعاني �آل� من �لحرH ��لصر�h بدال 

من �ألمن ��لتسامح "
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"%$ 	لعر> 	لذين �هبهم 	هللا حكم 	لعالم 	ليو]، ال يضطهد�$ 	لمسيحية، بل يحترمو$ 
هذ	 	لدين �يوقر�$ 	لقسا�سة �	لقديسين �يحمو$ 	لكنائس �	أل"ير! ."٨ 

للعد	لة  	لحقيقي  للمعنى  	لمسلمو$  تفهم  	لهامة  	ألمثلة  هذ/  كل  توضح   
�	لتسامح . �من �C	مر 	هللا سبحانه �تعالى في 	لقر�$ 	لكريم :

﴿ �Zَِّ �هللا َيْأُمُرُكْم 6َْ� ُتَؤAُّ�� �َألَماَناZِ Iَِلى 6َْهِلَها EَZِ�َ� َحَكْمُتْم َبْيَن �لنَّاِ. 6َْ� 
ا َيِعُظُكْم ِبِه �Zَِّ �َهللا َكَا� َسِميًعا َبِصيًر� ﴾ َتْحُكُمو� ِبالَعْدِ] �Zَِّ �َهللا ِنِعمَّ

( ٥٨ : �( �لنسا
Cحد  في  �صف  	إلنجيلية،  	لكنيسة  بعثة  Cعضا�  من  �	حد  تايلو@،  	لر	هب 

خطاباته جما� 	لمبا"? 	إلسالمية �Cخالقياتها قائال:
"لقد �ضع 	إلسال] 	لقو	عد 	ألساسية للدين �هي �حد	نية �عظمة 	هللا 	لرحيم 
	لذE يدعو لطاعته �	لتوبة �	إليما$. �قد حد" مسئولية 	إلنسا$ 	لتي سيحاسب 
من  عليه  ما   E"يؤ� 	لمعاصي  	@تكا>  يبتعد عن   $C 	لدين �هي  يو]  عليها 
�	جبا
 	لصال! �	لزكا! �	لصيا] �	لصدقة، �C$ يتجنب 	لريا� �	لنفا¤ �	لجد	� 
في 	لدين، �قد Cعطى هذ	 	لدين 	ألمل للبشرية �حد" 	لمالمح 	ألساسية للطبيعة 

	إلنسانية ."٩ 
�قد كذ> 	لباحثو$ 	لغربيو$ بقولهم بأ$ 	إلسال] 	نتشر بحد 	لسيف في 	لبلد	$ 
	لتي فتحها 	لمسلمو$ بل Cكد�	 على عد	لة �تسامح 	لمسلمين في هذ/ 	لبال"، �منهم 

	لباحث 	لغربي "بر	�$" 	لذE علق على هذ/ 	لقضية قائال:
 "هذ/ 	لفكر! 	لر	سخة بأ$ 	لمسلمين Cجبر�	 	لنا4 على 	عتنا¤ 	إلسال] بحد 
	لسيف ما هي %ال Cفكا@ نشرها 	لكتا> 	لمسيحيو$ "�يستمر "بر	�$" قائال في 
كتابه "تطلعا
 	إلسال]" "%$ 	لهد� 	لحقيقي �@	� فتوحا
 	لمسلمين كا$ 
%خا� 	إلسال] . فالحكا] 	لذين حكمو	 	لبال" 	لمسلمة علي مدE 	لتا@يخ كانو	 
يعاملو$ Cصحا> 	لديانا
 	ألخر[ بكل تسامح �	حتر	]. �في "	خل حد�" 
هذ/ 	لد�� 	إلسالمية عا� كل من 	لمسيحيين �	ليهو" في Cما$ متمتعين بالحرية 

	لكاملة "١٠ 

50

Hإل2ها� Aإلسال_ ينّد�



	لتالية:
	لصغر[  �سيا  	إلسالمي جعل مسيحيي  	لحكم  في ظل  باألمن  "	إلحسا4 
	لثامن"  "مايكل  عهد  �في  	لمسلمين.   F	ألتر	 	لسالجقة   بحكم  يرحبو$ 
(١٢٦١ – ١٢٨٢) طلب 	ألهالي من 	ألتر	C Fخذ ملكية 	لمد$ 	لصغير! �Bلك 
هربا من 	ستبد	" 	إلمبر	طو@ية، �عندها هاجر 	ألغنيا� �	لفقر	� %لى 	لمناطق 	لتي 

تقع تحت حكم �سيا"! 	ألتر	F 	لمسلمين. "١٣ 
�قد تقر> مالك شا/، حاكم %مبر	طو@ية 	لسالجقة خال� �C¬ 	�"ها@ها من 
سكا$ 	لبال" 	لمفتوحة بو	سطة 	لتسامح �	لرحمة، �لذلك فقد Bكر�/ �تحدثو	 عنه 
بكل 	لحب �	الحتر	]. �يشير جميع 	لمؤ@خين 	لمحايدين في Cبحاثهم %لى عد	لة هذ	 
	لشا/ �تسامحه. �قد 	متأل
 قلو> Cهل 	لكتا> بالحب �	لو" تجا/ هذ	 	لحاكم. 
�لهذ	 	لسبب فقد خضعت 	لعديد من 	لمد$ لحكم 	لشا/ مالك بإ@	"تها 	لحر!، �هذ	 

ما يند@ �قوعه هبر 	لتا@يخ. 
�قد Bكر 	لقس "	�"� "E "يوجيلو" 	لذE شا@F في 	لحملة 	لصليبية 	لثانية 
بصفته 	لقس 	لخاª بلويس 	لسابع، Bكر في مذكر	ته 	لتعامل 	لذC Eظهر/ 	لمسلمو$ 

تجا/ 	آلخرين بغض 	لنظر عن 	لدين �C 	لعقيد!.

"�ندهش �لعديد من �لمسيحيين من �لتسامح ��لعطف 
�لذa 6ظهر �لمسلمو� حتى في ساحة �لمعركة. حتى 

�نهم 6ظهر�� Zعجابهم بسيرتهم. �نرS في هذ �لصوQ2 تدشين �لحملة �لصليبية �لثانية بو�سطة 
لويس �لسابع".
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	لمعاني فقد �جد 	لسكا$ 	الصليو$ مر�نة �تسامحا من 	لحكا] 	لمسلمين 
	لبيزنطيين �C 	لفرC.4ما 	لجماعا
 	لدينية فكانت تما@4  لم يعهد�هما في 
عقائدها بمنتهى 	لحرية �قد حكمها �عمائها بقو	نينهم 	لخاصة �	لمتعلقة بأمو@ 
	لحيا! مثل 	لز�	¬ �	لطال¤ �	لمير	¢ . �في 	لمقابل طلب منهم "فع 	لجزية 
كضريبة لحمايتهم �	لدفاe عنهم �%عفائهم من 	لخدمة 	لعسكرية . �قد نتج 
عن Bلك ضر	ئب Cقل ، �حكم B	تي محلي، �مزيد	 من 	لحرية 	لدينية لليهو" 
�	ألهالي �	لمسيحيين، �حكمهم 	لساميين 	لذين هم 	قر> %ليهم من حيث 	للغة 
�	لثقافة 	كثر من 	إلغريق، �هم نخبة كاثوليك بيزنطة . 	ضطهد 	أل@ثوBكس 
	لمسيحيو$ 	ألقباm � معظم 	لكنائس 	لمسيحية باعتبا@هم �نا"قة. لهذ	 	لسبب 
ساعد كل من 	لمسيحيين �	ليهو" 	لجيو� 	لمهاجمة باعتبا@ها Cقل ظلما من 
سا"تهم 	ألباطر!. �حقيقة فقد كونت تلك 	لفتوحا
 قبلة %سالمية في 	لمناطق 

	لمنيعة 	لمحصنة ."١١ 
كفل 	إلسال] حقو¤ 	لنسا�، تلك 	لفئة 	لتي 	نتهكت حقوقها كثير	 قبل 	إلسال]. 
�قد علق "بيرنا@" لويس"، �هو �	حد من Cهم 	لخبر	� 	لغربيين في 	لشر¤ 	أل�سط 

، قائال :
"بوجه عا]، تحسنت Cحو	� 	لمرC! بظهو@ 	إلسال] �	نتشا@/ في 	لبلد	$ 	لعربية 
. حيث �هبهم حقو¤ 	لملكية %لى جانب بعض 	لحقو¤ 	ألخر[. �كفل لهم 
 
	لحماية من سو� معاملة 	أل��	¬ ��Cليا� 	ألمو@. �قد منع 	إلسال] �C" 	لبنا
	لذE كا$ منتشر	 في جزير! 	لعر> عند 	لمشركين . �من ناحية Cخر[ لم 
يتحسن �ضع 	لنسا� في نو	حي Cخر[ منذ C$ فقد
 @سالة 	إلسال] "�	فعها 

�تأثر
 بالعا"	
 �	لتقاليد 	الجتماعية 	لتي �ضعها 	لبشر ."١٢ 
"تميز عهد 	لسالجقة 	ألتر	F �عهد 	لعثمانيين بالعد� �	لتسامح، �كا$ لإلسال] 
	لفضل في Bلك. يوضح 	لباحث 	لبريطاني "توماC 4@نولد" في كتابه "	نتشا@ 	إلسال] 
لألسبا>   F	ألتر	 	لسالجقة  لحكم  خضوعهم  في  	لمسيحيين  @غبة  	لعالم"  في 
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	عتنا¤ 	لمسيحية �Cعلنو	 	لحر> على 	لمسلمين �	ضطهد�	 	ليهو" Cيضا.
�نتيجة لذلك فقد �Cيح 	لحكم 	إلسالمي من �خر منطقة �هي غرناطة في 
جنو> Cسبانيا عا] ١٤٩٢ ] ، �تعرd 	لمسلمو$ لمذ	بح مر�عة �نفي 	ليهو" 	لذين 

@فضو	 تغيير "ينهم.
طلب مجموعة من 	ليهو" 	لمشر"ين بال �طن 	للجو� %لى 	إلمبر	طو@ية 	لعثمانية، 
	ليهو"  @يس  كما�  بقيا"!  	لعثماني  	ألسطو�  Cحضر  �قد  بذلك.  لهم  فسمحت 

	لمنفيين �	لمسلمين 	لذين تعرضو	 للمذ	بح %لى 	أل@	ضي 	لعثمانية.
�قد Bكر 	لتا@يخ C$ 	لسلطا$ بايزيد 	لثاني من Cكثر حكا] �� عثما$ تقو[ 
	ليهو" 	لذين ظلمو	 �طر"�	 من Cسبانيا في  ��@عا. �في @بيع عا] ١٤٩٢ 	ستقر 
Cجز	� من 	لد�لة مثل "C"@نه" �"سالوينكا" 	لتي توجد حاليا في 	ليونا$. �	لغالبية 
	لعظمى من 	لخمسة �عشرين Cلف يهو"E 	لذين يعيشو$ في تركيا 	آل$ هم Cحفا" 
هؤال� 	ليهو" 	ألسبا$. �قد تكيفو	 بدينهم �عا"تهم 	لتي جلبوها معهم من Cسبانيا منذ 
حو	لي ٥٠٠ عا] مع �	قع 	لحيا! 	لتركية، �ما@سو	 	لعبا"! بكل حرية �Cما$، �لهم 
مد	@سهم �مستشفياتهم �جمعياتهم �"�@ 	لعجز! 	لخاصة بهم. �منهم Cيضا 	لتجا@ 

"�نتهي حكم �لمسلمين في 6سبانيا عا_ ١٤٩٢ عندما Aخلت جيو5 �لملك فرناند 
��لملكة �يز�بيال Zلى غرناطة. �توضح هذ �لصوQ2 �ستسال_ �لمدينة."
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�	ستنا"	 %لى مذكر	
 "E" �"�C "يوجيلو"، كتب توماC 4@نولد: "Cما حالة 
	لناجين من 	لحر> فقد كانت بائسة جد	. �تأثر 	لمسلمو$ لحالتهم �Cظهر�	 
نحوهم 	لرحمة �	لشفقة. فقد خدمو	 مرضاهم �Cطعمو	 	لفقر	� �	لمساكين منهم 
�عاملوهم بتسامح �كر]. �عندما حصل 	لمسلمو$ على 	ألمو	� 	لتي 	ستولى 
عليها 	ليونانيو$ من 	لمهاجرين بالقهر �	لخد	e ��عوها على 	لمحتاجين. �مما 
يثير 	لعجب 	لتناقض في 	لمعاملة، فقد عامل 	لمسلمو$ هؤال� 	لمهاجرين معاملة 
ملؤها 	لرحمة �	لشفقة، بينما لم يجد�	 من %خو	نهم في 	لدين سو[ 	لقسو! 
�	لغلظة. فاليونانيو$ هم 	لذين Cجبر�هم على 	لعمل بالقو! �عذبوهم �	ستولو	 
حتى على 	لقليل 	لذE يملكونه. �هكذ	 	عتنق 	لعديد من هؤال� 	لمهاجرين 

	إلسال] بكامل حريتهم �%@	"تهم.
�يقو� "E" �"�C "يوجيلو" في مذكر	ته: "نفر�	 من %خو	نهم في 	لدين 	لذين 
Cظهر�	 	لقسو! نحوهم �	نضمو	 %لى 	لكفر! 	لذين عاملوهم بالرحمة (يقصد 
 F	باألتر 	كثر من ثالثة �ال� شخص لحقوC $لمسلمين) . �كما سمعنا فإ	

عندما تر	جعو	 "١٤  
تبنو	  	لذين  	لمسلمين  	لحكا]  Cخال¤  	لمؤ@خين   
�	عتر	فا Cقو	�  تكشف 
	لمبا"? 	ألخالقية 	لحقيقية لإلسال] �حكمو	 بالتسامح �	لرحمة �	لعد�. �بنفس 
	لطريقة، فقد Bكر 	لتا@يخ 	لد�لة 	لعثمانية 	لتي حكمت في ثال¢ قا@	
 لعد! قر�$، 

�هناF 	لعديد من شو	هد 	لتسامح �	لرحمة في حكمهم.
%$ 	لطريقة 	لتي 	ستقبل بها 	ليهو" في 	لد�لة 	لعثمانية  خال� حكم 	لسلطا$ 
بايزيد 	لثاني، �Bلك بعد تعرضهم للذبح �	لنفي على يد 	لملوF 	لكاثوليك في Cسبانيا 

�	لبرتغا�، هي Cحسن مثا� على @حمة 	إلسال] �عظمته.
 
فقد تعرd 	ليهو" 	لذين عاشو	 في ظل 	لحكم 	إلسباني في 	ألندلس في فتر	
سابقة %لى ظلم ال يحتمل من 	لملوF 	لكاثوليك 	لذين حكمو	 مناطق عديد! من 
Cسبانيا.  بينما كا$ من 	لممكن C$ يعيش كل من 	لمسلمين �	لمسيحيين �	ليهو" 
جنبا %لى جنب في سال]، �بالرغم من Bلك فقد Cجبر 	لملوF 	لكاثوليك 	لسكا$ على 
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"كا� فتح �لسلطا� 
محمد �لفاتح 

السطنبو] عهد� جديد� 
 Aيتميز بالحرية لليهو

��لمسيحيين �لذين 
 Qتعرضو� للظلم عد

قر�� على يد �لحكا_ 
�لر�ما� ��لبيزنطيين."

"منح �لسلطا� محمد 
�لفاتح �لعديد من 

 ،Bللبطرير I�uالمتيا�
فقد تمتع باالستقال] 
أل�] مرQ في �لتا2يخ 
�Eلك تحت �لحكم 

�لتركي. �نرS في 
�لصوQ2 �لسلطا� 

محمد �لفاتح يستقبل 
" .Bلبطرير�
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	لتا@يخ . بل %نهم @سخو	 قيم 	لسال] Cينما Bهبو	 مع كل 	لبال" �	لعقائد �سلكو	 
سلوكا طيبا تجا/ كل 	لنا4، �	لتزمو	 بقو� 	هللا تعالى:

�لُقْرَبى   aَ�ِبِذ Zِْحَساًنا  َ�ِبالَو�ِلَدْيِن  َشْيًئا  ِبِه  ُتْشِرُكو�  َ�َال  �هللا  َ��ْعُبُد��   ﴿
اِحِب ِبالَجْنِب  َ��ْلَيَتامى َ��لَمَساِكين َ��لَجاaEِ 2ِ �لُقرَبى َ��لَجا2ِ �لَجْنِب َ��لصَّ
ِبيِل َ�َما َمَلَكْت 6َْيَماُنُكْم �Zَِّ �هللا َال ُيِحبُّ َمْن َكاَ� ُمْخَتاًال َفُخو2ً�﴾   َ��بِن �لسَّ

( ٣٦ : �( �لنسا
�باختصا@ فإّ$ 	لصد	قة �	ألخو! �	لسال] �	لحب هي 	لقو	عد 	ألساسية للمبا"? 

�	ألخالقيا
 	لقر�نية 	لتي يحا�� 	لمسلمو$ 	لتمسك بها.
(لمزيد من 	لتفاصيل 	نظر: كتا> ها@�$ يحيى "	لعد� �	لتسامح في 	لقر�$" )



 �C لتقنية	 
�@جا� 	ألعما� �يوجد من يمثلهم في كل مهنة بد	ية سو	� في 	لمجاال
في 	لد�	ئر 	لثقافية .

عاشت 	لجماعا
 	ليهو"ية في خو� من 	لهجما
 ضد 	لسامية في 	لبال" 
	أل�@بية �لعد! قر�$، بينما عاشو	 في تركيا بأمن �سال] . �يكفي هذ	 	لمثا� �حد/ 

إلثبا
 	لتسامح �	لعد� 	ّلذْين �Cصى بهما 	إلسال].
	لرحمة �	لتسامح �	ألخال¤ 	لكريمة 	لتي Cظهرها 	لسلطا$ بايزيد 	لثاني تميز 
جميع 	لسالطين 	لعثمانيين. فعندما فتح 	لسلطا$ محمد 	لفاتح 	لقسطنطينية سمح 

لليهو" �	لمسيحيين بالعيش  بحرية تامة.
كتب "	ند@ ميكو�" صاحب 	لعديد من 	ألعما� 	لقيمة، عن فضائل 	إلسال] 

قائال:
خال�  به  تتمتع  لم  عا"�  حكم  تحت  	لمسيحية   
	لجماعا عاشت  "�قد 
	لحكم 	لبيزنطي 	لالتيني، بل %نهم تعرضو	 لالضطها" على يد %خو	نهم. �في 
	لمقابل Cصبحت 	إلمبر	طو@ية 	لعثمانية �خاصة 	سطنبو� مأ�[ لليهو" 	ألسبا$ 
	لمضطهدين. �لم يجبر 	لنا4 على 	عتنا¤ 	إلسال]، �لكن 	نتشا@ 	إلسال] جا� 

نتيجة طبيعية للتطو@	
 	الجتماعية ."١٥   
 
�كما يتضح من هذ/ 	لحقائق، لم يكن 	لمسلو$ ظالمين في EC فتر! من فتر	

"كا� �لسلطا� بايزيد �لثاني �لحاكم �لمسلم قد 
2حب باليهوA �لذين هربو� من �الضطهاA �ألسباني 

�كفل لهم حرية �لعباQA على �ألb2 �لمسلمة."
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�لوجه �لحقيقي
 لإل2هابيين �لذين يتصرفو�

 باسم �لدين

59



﴿ �لَِّذيَن �َمُنو�﴿ �لَِّذيَن �َمُنو�
 َ�َلْم يْلِبُسو� ِ�ميَاَنُهْم ِبُظْلٍم ُ��َلِئَك  َ�َلْم يْلِبُسو� ِ�ميَاَنُهْم ِبُظْلٍم ُ��َلِئَك 

َلُهْم �َألْمُن َ�ُهْم ُمْهَتُد�َ# ﴾َلُهْم �َألْمُن َ�ُهْم ُمْهَتُد�َ# ﴾
( �ألنعا+ : ٨٢ ) ( �ألنعا+ : ٨٢ ) 



(	ستنبو� حاليا) �هي مدينة مسيحية، �سرقو	 	ألشيا� 	لذهبية من 	لكنائس . 
بالطبع، كانت كل هذ/ 	لهمجية ضد 	لديانة 	لمسيحية، فالمسيحية في 	إلنجيل 

هي "@سالة محّبة". ��@" في %نجيل مّتى C$ عيسى عليه 	لسال] قا� ألتباعه : 
﴿ �حبو� 6عد��كم، با2كو� العنيكم، 6حسنو� Zلى مبغضيكم، �صلو� ألجل 

�لذين يسيئو� Zليكم �يطر�Aنكم ﴾ ( متى، ٤٢ :٥ )

"في �لقد. �تحت �لحكم �إلسالمي عا5 كل من �لمسلمين ��لمسيحيين ��ليهوA في سال_ 
كامل. �عندما �حتل �لصليبيو� �لقد. قامو� بالعديد من �لمذ�بح �لمر�عة. �كلما �حتلو� 

�لمزيد من �لمد�، �ستمر�� في قتل �لمدنيين 6ينما Eهبو�."
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�لصليبيو� : بربر يدنسو� Aينهم 
تشو/ Cحيانا 	لرسالة 	لحقيقية لدين �C نظا] عقائدE من قبل تابعيه Cنفسهم. 
فالصليبيو$ ، 	لذين مثلو	 حلقة مظلمة في 	لتا@يخ 	لمسيحي ، مثا� لهذ	 	لنوe من 

	لتشويه.
	لقر$ 	لحا"E عشر في  	لصليبيو$ هم مسيحيو$ �C@�بيو$ بد��	 في نهاية 
%@سا� بعثا
 الستعا"! 	أل@d 	لمقدسة من 	لمسلمين (فلسطين �ما حولها)، �	"عو	 
C$ حملتهم لهد� "يني، �بالرغم من Bلك فقد خربو	 كل شبر من 	أل@d نزلو	 به 
�نشر�	 	لخو� Cينما Bهبو	. 	عتد�	 على 	لمدنيين 	لذين �جد�هم في طريقهموقتلوهم 
�سلبو	 	لعديد من 	لقر[ �	لمد$، �Cصبح "خولهم للقد4، حيث عا� 	لمسلمو$ 
�	لمسيحيو$ �	ليهو" في سال] تحت 	لحكم 	إلسالمي، مشهد	 مر�عا �منظر	 يثير 

	الشمئز	�، كما Bبحو	 	لمسلمين �	ليهو" في 	لمدينة بال @حمة.
	لعر>  من  من �جد�/  "قتلو	 كل  ما حد¢:  �	صفا  	لمؤ@خين  	حد  �قا� 

�	ألتر	F... @جاال �نسا�"١٦
يمد& Cحد 	لصليبيين �يدعى "@	يموند "هذ/ 	ألفعا� قائال : 

 4�j@ 	ألكثر @حمة) قطعو	 	ئعة، فبعض @جالنا ( �كا$ هذ	ينا مشاهد @C@"
Cبر	جهم،  من  Cسقطو	  �هكذ	  بالسها]  ضربوهم  	آلخر  �	لبعض  Cعد	ئهم، 
��خر�$ عذبوهم Cكثر بإلقائهم في 	لنا@. �كنا نر[ في شو	@e 	لمدينة Cكو	] 
	ألشال� �	لجثث 	لممزقة. �لكي تستطيع 	لسير في Cحد 	لطرقا
 كا$ البد 
من 	لسير فو¤ جثث 	لرجا� �	لخيو�. �لكن كل هذ/ 	ألمو@ ال تذكر %B	 ما 
قو@نت بما حد¢ في هيكل سليما$، حيث كانت تقا] 	لشعائر 	لدينية، لقد 

غر¤ 	لنا4 في 	لدما� حتى غطت 	ألقد	] �بلغت %أل[ ُلُجم 	لخيو� .١٧
�في خال� يومين، قتل 	لجيش 	لصليبي حو	لي C@بعة �ال� مسلم بوحشية 

�بربرية ال مثيل لها. ١٨
خال� 	لحملة 	لصليبية 	لر	بعة �	"
 همجية 	لصليبيين حيث سلبو	 	لقسطنطينية 
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%$ مثا� 	لصليبيين "ليل على ظاهر! عامة، فاألكثر 	تباعا ألفكا@ غير متحضر! 
�جاهلة ثقافيا هم 	ألكثر ميال للعنف. �هذ	 Cيضا "ليل �خر على C$ 	لدين ال عالقة 
له بالعنف. فالحركا
 	لشيوعية في كل مكا$ في 	لعالم تميل %لى 	لعنف. �ما �	� 
هناC Fقو	] �خر�$ يتميز�$ بالوحشية �	لعنف �سفك 	لدما� مثل 	لخمير 	لحمر في 

كمبو"يا، �Bلك ألنهم على "@جة كبير! من 	لجهل. 

طبيعة �لبد� في �لقر\�
منذ Cيا] 	لرسو� صلى 	هللا عليه �سلم كا$ 	لبنا� 	الجتماعي في بال" 	لعر> 
يتكو$ من مجموعتين، سكا$ 	لمد$ �	لبد� (عر> 	لصحر	�). � سا" تر	¢ مركب 
�متحضر في بال" 	لعر>. �قد @بطت 	لعالقا
 	لتجا@ية بين 	لمد$ �	لعالم 	لخا@جي 
مما ساهم في تحسين سلوF عر> 	لمد$، فقد 	كتسبو	 قيما جمالية @فيعة �تمتعو	 
قبائل  في  	لصحر	�  Cخر[ عا� عر>  ناحية  	لشعر. من  	أل"بي �خاصة  بالحس 
بد�ية منتشرين في 	لبا"ية �غفلو	 عن 	لفنو$ �	آل"	> �تكونت لديهم شخصية غير 

متطو@!.
�ظهر 	إلسال] �	نتشر في مكة 	لمكرمة، �هي Cهم 	لمد$ في 	لجزير! 	لعربية. 
�بعدها 	نتشر %لى باقي شبه 	لجزير! �	عتنقته كل قبائل بال" 	لعر> . �كانت من بين 
هذ/ 	لقبائل عر> 	لصحر	� 	لذين تميز�	 منطوين على 	نفسهم، فبيئتهم 	لفقير! �بساطة 

تفكيرهم منعتهم من %"@	F نبل @�& 	إلسال] �عمقه، يقو� 	هللا تعالى عنهم:
َعَلى  �ُهللا  6َْنَزَ]  َما   Aَُحُد� َيْعَلُمو�  6َالَّ  6َ�َْجَد2ُ  َ�ِنَفاًقا  ُكْفًر�  6ََشدُّ   Hُ�َألْعَر�  ﴿

2َُسوِلِه َ��ُهللا َعِليٌم َحِكيٌم ﴾  ( �لتوبة : ٩٧ )
%$ عر> 	لصحر	�، تلك 	لفئة 	الجتماعية 	لتي كانت " 	ألسوC في 	لجحو" 
�	لنفا¤" �	ألكثر عصيانا أل�	مر 	هللا، Cصبحت جز� من 	لعالم 	إلسالمي في عهد 
	لرسو� صلى 	هللا عليه �سلم . �Cصبحت بعد Bلك مصد@ 	لمشاكل للدعو! 	إلسالمية 

. ��Cضح مثا� على Bلك طائفة (	لخو	@¬) 	لتي ظهر
 من بين 	لبد�.
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�جا� في %نجيل لوقا قا�: عيسى عليه 
	إلسال] 

﴿ من ضربك على خدB �أليمن فأ2A له 
خذB �أليسر ﴾ ( لوقا ، ٢٩ : ٦ )   

	إلنجيل  من  EC نص  في  يوجد  �ال 
	لعنف. فمن 	لمستحيل  %شا@! %لى شرعية 
تصو@ قتل 	ألبريا�، �ال نجد هذ/ 	لكلمة في 
 Eلذ	لملك هير�"4 	إلنجيل %ال في قصة 	

حا�� قتل عيسي �هو @ضيع. 
%B	 كانت 	لمسيحية "ينا يرتكز على 
للصليبيين  فكيف  	لعنف،  �ليس  	لمحبة 
	لمسيحيين C$ يقومو	 بأكثر 	ألعما� عنفا في 	لتا@يخ ؟ @بما يرجع 	لسبب 	لرئيسي 
%لى خد	e قا"! 	لصليبيين للنا4 	لبسطا� 	لذين Cحسن ما يوصفو$ به Cنهم "	لغوغا�" 
من  �	لتي  "ينها،  عن  شيئا  تعر�  لم  @بما  	لتي   
	لمجموعا "	لرعاe".هذ/   �C
	لمحتمل Cنها لم تقر�C C حتى لم تر 	إلنجيل �لو مر! �	حد! في حياتها. قا"
 تلك 

	لمجموعا
 هجما
 تحت شعا@ "حر> 	لصليب" 	لتي تمثل %@	"! 	هللا.
هذ	 	الحتيا� على 	لدين شجع 	لكثيرين على 	@تكا> 	لجر	ئم 	لتي حرمها 	لدين 

بشكل كامل.
�من 	لجدير بالذكر Cنه في تلك 	لفتر!، تمتع 	لمسيحيو$ 	لشرقيو$، كأهل 
بيزنطة على سبيل 	لمثا� بقيم Cكثر %نسانية من 	لمسيحيين 	لغربيين 	لذين كانو	 بعيدين 
كل 	لبعد عن ثقافتهم. فقد 	ستطاe 	لمسيحيو$ 	أل@ثوBكس 	لعيش مع 	لمسلمين في 

سال] سو	� قبل 	لغز�	
 	لصليبية �C بعدها.
يقو� 	لمعلق تيرE جونيس في %B	عة 	لـ بي بي سي : "بانسحا> 	لصليبيين من 
	لشر¤ 	أل�سط عا"
 	لحيا! 	لها"ئة من جديد �	ستطاC eصحا> 	لديانا
 	لتوحيدية 

	لثال¢ 	لتعايش معا في سال] . "١٩ 

" في �لثاني عشر من سبتمبر عا_ ١٢٠٤ 
Aخل �لصليبيو� �لقسطنطينية، �كا� يسكنها 

�لمسيحيو� �طر�Aهم �نهبو� �لمدينة، 
�سرقو� �لذهب �لذa كا� موجوA� في 

�لكنائس."
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ُيعر� كلٌّ من مايكل باكيونين �تلميذ/ نيتشايف 
(�هما من �عما� 	لثو@! 	لر�سية) 	إل@هابي 	لحقيقي 

بالقو�:
 "	لفعل 	لحقيقي للثو@E ليس فقط بالكلما
 �لكن باألفعا�، �شن 

	لحر> على قو	نين 	لمجتمع 	لموجو"! �كل ما يسمى بالعالم 	لمتحضر بقو	نينه 
�Cخالقياته �عا"	ته. �	لثو@E شديد 	لتمسك بمبا"ئه، �هو ال يعر� %ال شيئا �	حد 

فقط �هو 	لتدمير " نشر هذ	 	لمقا� بصحيفة 	إلنذ	@، من كتا> باكيونين (Cسا4 	لثو@! 
٨.ª ،الجتماعية) ، ٢٦ "يسمبر ١٨٨٥	

�كما نفهم من كلما
 باكيونين �نيتشايف، فإ$ 	إل@هابيين هم Cنا4 قطعو	 عالقاتهم مع 
جميع 	ألعر	� 	لما"ية �	لر�حية �هم يرفضو$ كل 	لقيم 	ألخالقية، �ينظر�$ %ليها على Cنها عائق 

Cما] تحقيق Cهد	فهم.
�قا� باكيونين Cيضا :"يكو$ 	لثو@E مشغوال ليله �نها@/ بالتفكير في شي� �	حد �هو 	لدما@ بد] 
با@" بال @حمة �C هو	"!. �لتحقيق هذ	 	لهد� يجب C$ يتوقع 	لثائر 	لمو
 في Cية لحظة �C$ يكو$ 

على Cهبة 	الستعد	" لقتل EC %نسا$ يحا�� %حباC mهد	فه".
�يصف ما يجب C$ يكو$ عليه 	إل@هابي في كتابه "Cسا4 	لثو@! 	الجتماعية" :"يجب 	$ يكو$ 

	لثو@E صا@ما مع نفسه �مع 	آلخرين، �يجب C$ يقمع كل مشاعر 	لضعف في 
."E@لثو	يولع فقط بالعمل  $C� !"لمو	قة �	لصد	لحب �	 
عالقا

تعر� هذ/ 	لكلما
 	لوجه 	لمظلم لإل@هابي �توضح مخالفته 	لتامة 
لإلسال] 	لذE يؤكد على قيم 	لسال] �	لتسامح �	لمحبة. �في هذ/ 	آلية، 

 $C� لحقيقي لإلنسانية	لمنقذ 	إلسال] هو 	 $C هللا عز �جل	يوضح 
	تباe نز�	
 	لحر> �	لنز	e هي 	تباe لخطو	
 	لشيطا$:
ْلم َكافًَّة َ�َال  ﴿ َيا 6َيَُّها �لَِّذيَن \َمُنو� ُ�Aُْخُلو� ِفي �لسِّ
ْيَطاِ� Zِنَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ ُمِبيٌن ﴾  َتتَِّبُعو� ُخُطَو�Iِ �لشَّ

(٢٠٨ : Qلبقر�)

هدP �إل2هابي
 �لوحيد �6 يدمر بال 2حمة



سميت  	لتي  	لمتطرفة  	لفئة  هذ/  تميز  	لتي   
	لسما هي  �	لتعصب  	لهمجية 
	تباe سنة 	لرسو� صلى 	هللا عليه  	بتعد�	 بشد! عن  	لثو	@ ألنهم   �C "¬@	لخو	بـ"

�سلم.
�هؤال� 	لخو	@¬ 	لذين كانت معرفتهم باإلسال] �فضائله �Cخال¤ 	لقر�$ معرفة 
منقوصة،شنو	 حربا ضد جميع 	لمسلمين 	آلخرين 	ستنا"	 %لى بعض 	آليا
 	لقر�نية 	لتي 
فسر�ها تفسير	 خاطئا. �عال�! على Bلك فقد 	@تكبو	 Cبشع Cعما� 	إل@ها> �	غتالو	 
	إلما] علي كر] 	هللا �جهه Cحد Cقر> 	لمقربين للرسو� عليه 	لصال! �	لسال]، �قد 

�صف بأنه  بأنه "با> مدينة 	لعلم".
للجهل  نتيجة  �Bلك  "	لشيعة"،  بـ  سميت  Cخر[  طائفة  بعد  فيما   
�ظهر
بالوعو"  تأثر	  Cسهل  جعلهم  مما  	إلسال]  لجوهر  	لمتعمق  	لفهم  �عد]  �	لتعصب 

�	لشعا@	
 	لد	عية للحر>.
بمعني �خر، كما حر� 	لصليبيو$ �Cسا�j	 فهم 	لمسيحية �حولوها %لى تعاليم 
للعنف، كذلك ظهر
 بعض 	لجماعا
 	لمنحرفة في 	لعالم 	إلسالمي Cسا�
 فهم 
	إلسال] �لجأ
 %لى 	لعنف. �	لصفة 	لمشتركة بين 	لصليبيين �هذ/ 	لجماعا
 هي 
"	لطبيعة 	لبد�ية". �لذلك فقد 	تصفو	 بالجهل �عد] 	لنضج �عد] 	لفهم لجوهر 	لدين 
	لحقيقي. �لذ	 فلجوjهم للعنف ناتج عن جهلهم �عد] فهمهم لدينهم.  �لذلك فإ$ 
تنفيذ 	ألعما� 	إل@هابية ضد مدنيين Cبريا� في "�� Cخر[ بزعم Cنها تمثل (	لبال" 

	لظالمة في 	لعالم ) ال يتفق �	إلسال] في شي�.

"في عهد �لنبي صلى �هللا عليه 
�سلم كا� �لبد� قبائل متنقلة في 

 Qلحيا� �لصحر��. �قد �2ثتهم هذ
�لصعبة �لتي عاشوها نوعا من 

�لثقافاI �لجافة ��لطباh �لقاسية".
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6حد 6سباH �إل2هاH :تعصب �لعالم �لثالث
تساعدنا مثل هذ/ 	ألمثلة من 	لتا@يخ على فهم Cفضل لهذ/ 	لظاهر! 	لحالية، 
	لتي تسمى "	إل@ها> 	إلسالمي" �	لتي تحتل 	أل�لوية في 	ألجند! 	لعالمية خال� 
هذ/ 	أليا] . �Bلك أل$ 	لذين ينفذ�$ تلك 	ألعما� 	إل@هابية، يفعلونها باسم 	لدين، 
�من يدعمونها يمثلو$ فئة قليلة في 	لعالم 	إلسالمي. �كما Bكرنا في 	لحديث عن 
	لبد� سابقا فإ$ 	إلسال] في حد B	ته ليس هو 	لسبب. فالذين يفشلو$ في فهم جوهر 
	لدين 	لذE يدعو في 	لحقيقة %لى 	لسال] �	لعد	لة، يجعلونه C"	! للعنف، �	لسبب في 
هذ	 �بكل بساطة هو 	لظر�� 	الجتماعية �	لتربية 	لثقافية. �Cصل هذ/ 	لبربرية 	لتي 
تسمى "تعصب 	لعالم 	لثالث" هو بعض 	لتصرفا
 غير 	لمسئولة ألشخاª يتجر"�$ 

من حب 	لبشر.
	لقليلة 	لماضية �في كل  �في 	لحقيقة، تعرd 	لمسلمو$ في خال� 	لقر�$ 
	لد��  	لغربية �حلفائها . �قد "عمت   
	لجها قبل  للعنف من  	لعالم  مكا$ من 
	أل�@بية 	الستعما@ية سياسة 	الستعما@ 	لظالم في 	لوطن 	لعربي (مثل %سر	ئيل) �	لتي 
يعاني منها كل 	لمسلمين . Cما بالنسبة للمسلمين فإ$ عد] 	للجو� للعنف كأسلو> 

للر" هو ما "عاهم 	هللا %ليه في 	لقر�$ 	لكريم : 
يِّئُة �Aَْفْع ِبالَِّتي ِهَي 6َْحَسُن َفِإEَ� �لَِّذa َبْيَنَك  ﴿ َ�َال َتْسَتِوa �لَحَسَنُة َ�َال �لسَّ

َ�َبْيَنُه َعَد�Qٌ�َ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم ﴾ ( فصلت : ٣٤ )
�مما ال شك فيه C$ للمسلمين 	لحق 	لشرعي في 	لر" على هذ	 	لعد�	$. �على 
Cية حا� ال يجب C$ تتحو� @"�" 	لفعل %لى كر	هية عميا� �C عد	�! ظالمة. �يحذ@ 

	هللا من Bلك قائال :
َتْعَتُد�ْ�   �6َ �ْلَحَر�ِ_  �ْلَمْسِجِد  َعِن  �ُكْم  َصدُّ  �6َ َقْوٍ_  َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  َ�َال   ﴿
 َّ�Zِ ََّ�َال َتَعاَ�ُنوْ� َعَلى �ِإلْثِم َ��ْلُعْدَ��ِ� َ��تَُّقوْ� �هللا Sَ�َتَعاَ�ُنوْ� َعَلى �ْلبرِّ َ��لتَّْقَو

      ( ٢ : Qلمائد� ) ﴾ Hِهللاَّ َشِديُد �ْلِعَقا�
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The Mass Psychology 

of  Terror ism

�مما يميز 	إل@هابيين Cيضا Cنهم يتصرفو$ في شكل جماعا
، �هذ	 ما 
يترتب عليه تجاهل 	ألفكا@ 	لفر"ية �	الختيا@	
 	لشخصية لألفر	" 	لذين يوجهو$ 

نحو هد� �	حد. هؤال� 	لذين يتصرفو$ في %طا@ 	لر�& 	لجماعية، @بما يفعلو$ Cشيا� 
ال تقبلها عقولهم �يرتكبو$ Cفعاال بغير %@	"تهم �ال �عيهم. ففي 	لعديد من بلد	$ 	لعالم، 

 
تتكو$ جماعا
 	إل@ها> من Cشخاª جهلة Cغبيا� ينفعلو$ بهستريا 	لشعا@	
 �ند	�	
	لحر> 	لتي تطلق في 	الجتماعا
 	لحاشد! حتى بد�$ C$ يعرفو	 ماB	 يفعلو$ �لماB	 يفعلونه، 

�هكذ	 �بالتد@يج يشتركو$ مع مجموعا
 في 	@تكا> Cعما� �حشية.
 �في لحظة �	حد! يتحو� هؤال� 	ألشخاª %لى قتلة تلطخ Cيا"يهم 	لدما�، �%لى %@هابيين 
قا"@ين على 	@تكا> Cفعا� ال %نسانية. @بما يظهر على مثل هذ	 	لشخص 	لهد�� �	لسكينة عندما 
يكو$ �حيد	، �لكن %B	 ما 	نضم %لى Cحد 	لجماعا
 	إل@هابية يصبح قا"@	 على 	لقتل �	فتعا� 

	لحر	ئق "�$ سبب ظاهر.
 تظهر هذ/ 	ألعر	d على 	ألشخاª 	لذين يرغبو$ في 	لتخلص من حياتهم لسبب شخصي، 
�Cغلب هؤال� 	لذين يشا@كو$ في Cعما� 	لعنف، تكو$ %@	"تهم �ضمائرهم ضعيفة، �يساقو$ 
كاألغنا] تحت تأثير هذ/ 	لمجموعا
. �هكذ	 يستبدلو$ 	إلحسا4 �	لشعو@ 	لطيب بكر	هية 

مفرطة �ميل نحو 	لعنف �	لعد�	$.
  �مثل هؤال� يمكن 	لتأثير عليهم �%ثا@تهم بسهولة �هم ال يعترفو$ بأE قيو" 

يضعها 	لقانو$.
 Cشا@ 	لقر�$ 	لكريم %لى خطإ 	لوقوe في 	النحر	� 	لجماعي ��ضح 

Cنه يجب على 	إلنسا$ C$ يتصر� طبقا إل@	"ته �بوعيه 	لكامل :

( ٣٦ : �( �إلسر�

Hلتأثير �لجماعي لإل2ها�



�	حد! من Cهم خصائص 	إل@ها> هي Cنه يختا@ Cهد	فه بشكل عشو	ئي. 
�من Cهم Cسبا> 	نتشا@ 	لخو� هي C$ 	إل@ها> يتخذ قر	@/ "�$ C$ يميز Cهد	فه، حتى ال 

يشعر Cحد بأنه �من. %B	 ما توقع 	لناC 4نهم Cهد	� محتملة �بال Bنب، فإ$ Cحد	 لن يشعر 
باألمن �C 	لبعد عن هؤال� 	إل@هابيين. �هؤال� 	لذين يعتبر$ هدفا محتمال ال يستطيعو$ حماية 
Cنفسهم، حيث C$ 	إل@هابيين يتصرفو$ طبقا لمفاهيمهم 	لخاصة، �يختا@�$ 	لمكا$ �	لزما$ 

بما يناسبهم. مثل هذ/ 	ألعما� تكو$ بشكل 	عتباطي �غير متوقع في 	لمجتمع. 

"تهاجم �لمنظماI �إل2هابية 6هد�فها بشكل عشو�ئي مما يعني 
 Hألعصا� uلك �لهجو_ بغاE جرحهم. مثا] على� �قتل �ألبريا

في متر� طوكيو في ٢٠ ما2. ١٩٩٥"

�لتسبب في 
�لخوP ��أللم للمجتمع هو نوh من 

Hإل2ها� h�6نو



�مما يستحق 	لذكر Cننا ال يمكن C$ نحمل كل 	لد�� �	لمجتمعا
 	لغربية ��@ 
 
	لعنف �	لظلم 	لذE يتعرd له 	لمسلمو$. �في 	لحقيقة، %$ 	لفلسفا
 �	لمعتقد	
	لما"ية 	لملحد! 	لتي سا"
 بصفة @ئيسية في 	لقر$ 	لتاسع عشر هي 	لمسئو� 	أل�� 
عن تلك 	ألعما� 	لمحزنة. فالسياسة 	الستعما@ية 	أل�@�بية لم تنشأ من 	لمسيحية 
بل على 	لعكس تماما فإ$ 	لحركا
 	لمعا"ية للدين 	لتي تعا@d 	لقيم 	لمسيحية 
هي 	لتي  %لى تلك 	لسياسة 	الستعما@ية. �تعتبر Cيدلوجية "	@�$ 	الجتماعية 	لسبب 
	لرئيسي للوحشية 	لتي سا"
 في 	لقر$ 	لتاسع عشر. �ما �	لت توجد في 	لغر> 
حتى 	ليو] 	لقسو! �محا@بة 	لقيم جنبا %لى جنب مع 	لثقافة 	لتي تحكمها 	لمسالمة 
�	لعد� 	لتي تستمد جذ�@ها من 	لمسيحية. �في �	قع 	ألمر فالخال� 	لرئيسي ليس 
بين 	لغر> �	إلسال]، بل على 	لنقيض مما هو سائد، فالخال� هو بين مسيحيي 
	لغر> �	لمسلمين من ناحية �	لذين يعا@ضو$ 	لدين من ناحية Cخر[ مثل "	لما"يين 

، �	لملحدين، �	لد	@�ينيين ....".
�هناF نقطة Cخر[ جدير! بالذكر �هي C$ 	لتعصب في 	لعالم 	لثالث ال يرتبط 
باإلسال]، فحتى �Cقا
 قريبة @Cينا هذ	 	لتعصب مرتبطا باأليدلوجية 	لشيوعية. �كما 
للغر> في 	ألعو	] ما  	لمعا"ية  	لعنف  	لعديد من Cعما�   
هو معر�� فقد نفذ
بين ١٩٦٠ � ١٩٧٠ �قد "عمتها 	لمنظما
 	لشيوعية 	لسوفيتية. �نتيجة النهيا@ 
 
	لشيوعية في 	لعديد من 	لمجتمعا
 	لتي كانت تتبناها، حولت تلك 	لمجتمعا
	هتمامها %لى 	إلسال]. �هذ	 	لعنف 	لذE 	@تكب باسم 	لدين �	لذE صاغت C"بياته 
		التجاها
 	لشيوعية 	لسابقة لتتفق بعض 	لشي� مع مفاهيم �نصوª 	إلسال]، هو 

في 	لحقيقة ضد قيم 	لدين �Cخالقه �جوهر/.
 مالحظة Cخير! يجب C$ تذكر حو� هذ/ 	لقضية، �هي C$ 	إلسال] ال يخص 
Cمة معينة �C منطقة جغر	فية محد"!. بل على عكس ما يعتقد/ 	لعالم 	لغربي 	لمسيطر، 
فاإلسال] ليس "ثقافة شرقية". 	إلسال] هو �خر 	أل"يا$ Cنزله 	هللا للنا4 كافة ليهديهم 
%لى سو	� 	لسبيل. �	لمسلمو$ هم 	لمسؤ�لو$ عن توضيح مفاهيم 	لدين 	لحقيقية لكل 
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Zَِلى   Iَِألَماَنا�  ��ُّAُتَؤ  �ْ6َ َيْأُمُرُكْم  �َهللا   َّ�Z Zَِلى ﴿   Iَِألَماَنا�  ��ُّAُتَؤ  �ْ6َ َيْأُمُرُكْم  �َهللا   َّ�Z  ﴿
َتْحُكُمو�   �ْ6َ �لنَّاِ.  َبْيَن  َحَكْمُتْم   �EَZِ�ِ َتْحُكُمو� 6َْهِلَها   �ْ6َ �لنَّاِ.  َبْيَن  َحَكْمُتْم   �EَZِ�ِ 6َْهِلَها 
َكاَ�  �َهللا   َّ�Zِ ِبِه  َيِعُظُكْم  ا  ِنِعمَّ �َهللا   َّ�Zِ َكاَ� ِباْلَعْدِ]  �َهللا   َّ�Zِ ِبِه  َيِعُظُكْم  ا  ِنِعمَّ �َهللا   َّ�Zِ ِباْلَعْدِ] 

( ٥٨ : �َسِميًعا َبِصير� ﴾ ( �لنسا� : ٥٨ )َسِميًعا َبِصير� ﴾ ( �لنسا



	لنا4 في كل مكا$ ليكونو	 Cكثر فهما لإلسال].
 �لذلك، هناF حل �	حد في نظر 	لمجموعا
 	لتي تما@4 	لعنف باسم 	لدين، 
 $C لعالم %لى مكا$ مظلم بائس عن طريق نظم حكم ظالمة بدال من	هو تحويل �
يحوله %لى مكا$ جميل عن طريق تطبيق 	لتعاليم �	لمفاهيم 	لحقيقية لإلسال] كي 

يستطيع 	لنا4 فهمه �	لعيش في @حابه. 

خديعة �ألصولية 
هناF ظاهر! Cخر[ ترتبط باإل@ها> يجب C$ نناقشها �هي 	ألصولية.

	ألصولية �C "	لر	"يكالية" تعني "عم 	لتغير	
 	لمخربة 	لثو@ية 	لمفاجئة �توفير 
	لسياسا
 	لعنيفة 	لصا@مة 	لتي تساعد على %نجا�ها. �يتميز 	ألصوليو$ بميلهم للتغيير 

	لثو@E �	لعنيف، �يتبنو$ Cحيانا موقفا عد	ئيا.
 
�من هذ	 نر[ C$ هناF "ليل للمسلم في 	لقر�$ عن كل مجا� من مجاال
	لحيا!. فعندما ننظر %لى 	ألصولية في ضو� 	لقر�$، نجد Cنها ال تتفق مع Cخال¤ 
	لمؤمنين 	لتي Cمرهم 	هللا بها. يصف 	هللا 	لمؤمن في 	لقر�$ بأنه %نسا$ محب حسن 
	لنا4، حتى 	ألكثر عد	�! منهم ،  %لى  	لنز	e �	لجد	� �يتقر>  	لكال]، يتجنب 

بالد�� �	لو".
 �قد ضر> 	هللا لنا مثال بتلك 	ألخال¤ في قصة موسى �ها@�$ مع فرعو$:

ُر 6ْ� َيْخشى ﴾  ﴿ �Eَْهَبا Zَِلى ِفْرَعْوَ� Zِنَُّه َطَغى * َفُقوَال َلُه َقْوًال َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَّ
( طـه: ٤٣-٤٤ )

 Eلذ	لطاغية 	لقسا! في �منه، �كا$ 	لعصا! 	لكافرين 	كبر C كا$ فرعو$ من  
Cنكر �جو" 	هللا �عبد 	ألصنا]، عال�! على Bلك فقد عّرd 	لمؤمنين (	إلسر	ئيليين 
في Bلك 	لوقت) للقتل �	لعذ	> 	لرهيب. �مع Bلك فقد Cمر 	هللا Cنبيائه بالذها> لهذ	 

	لرجل �	لتحد¢ معه بلين �لطف .
 �ستالحظ C$ 	لطريق 	لذ�C Eصى به 	هللا هو طريق 	لحو	@ 	لو"�" ، ليس طر¤ 
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بمعني 	لكلمة �لكنه يوضح بعض 	لشر�@ �يدعو 	لنا4 لتركها. �قا� Cيضا "�ما 26يد 
�6 6خالفكم" فغرضه ليس معا@ضة 	لنا4 �هو ال يريد C$ يثيرهم �C يحرd على 

	لنز	e �لكنه يريد فقط C$ يدعوهم لإليما$ �	عتنا¤ 	ألخال¤ �	لمبا"? 	لسامية.
�	لسكينة  بالهد��  	تصفو	  	ألنبيا�  جميع   $C نجد  	لكريم  	لقر�$  تدبرنا   	B%

�	لتسامح. يصف 	هللا نبيه %بر	هيم قائال : 
﴿ Zِ َّ�Zِْبًر�ٍهيم ًألّ��ٌ َحِليٌم ﴾ ( �لتوبة : ١١٤ ) 

�في �يا
 Cخر[ يصف Cخال¤ سيدنا محمد عليه 	لصال! �	لسال] قائال:
ِمْن  و�  �لَقْلِب الْنَفضُّ َغِليَظ  ا  ُكْنَت َفظָד َ�َلْو  َلُهْم  ِلْنَت  �ِهللا  ِمَن  2َْحَمة  َفِبَما   ﴿
ْل  َفِإEَ� َعَزْمَت َفَتَوكَّ َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َ��ْسَتْغِفْر َلُهْم َ�َشا2ْ�ُِهْم ِفي �َألْمِر 

ِليَن ﴾ ( \] عمر�� : ١٥٩ )  َعلَى �ِهللا �Zَِّ �هللا ُيِحبُّ �لُمَتَوكِّ
	لغضب �	النفعا� هو Cهم ما يميز 	ألصولية. تر[ هذ/ 	لصفة بوضو& في 
خطب �كتابا
 �مظاهر	
 	ألصوليين. ،فاالنفعا� ليس من خصائص 	لمسلمين، 

�يصف 	هللا تعالى 	لمؤمنين في 	لقر�$ قائال:
رَّ�ِ� َ��لَكاِظِميَن �لَغْيَظ َ��لَعاِفْيَن َعِن �لنَّاِ.  رَّ�ِ� َ��لضَّ ﴿ �لَِّذيَن ُيْنِفُقوَ� ِفي �لسَّ

َ��ُهللا ُيِحبَّ �لُمْحِسِنيَن ﴾ ( \] عمر�� : ١٣٤ ) 
 فليس هناF ما يستدعي غضب 	لمسلم، فكل ما يريد/ من 	آلخرين هو 	إليما$ 
باهللا �	لعيش باألخال¤ �	لمبا"? 	لسامية، �هذ	 فقط من نعمة 	هللا على 	لنا4. �مهما 
نحا�� C$ نفعل �C نوضح 	لحقيقة للنا4 %ال C$ قلوبهم �هد	يتهم بأمر 	هللا �حد/ . 

�يذكر 	هللا للمسلمين هذ/ 	لحقيقة 	لهامة في 	آلية 	لتالية :
﴿ 6ََفَلْم َيْيَأ. �لَِّذيَن \مُنو� 6َْ� َلْو َيَشا� �ُهللا َلَهَدS �لنَّاَ. َجِميًعا ﴾ ( �لرعد 

( ٣١ :
�تتضح هذ/ 	لحقيقة في �ية Cخر[ : 

﴿ َ�َلْو َشاَ� 2َبَُّك آلَمَن َمْن ِفي �َألbِ2ْ ُكلُُّهْم َجِميًعا 6ََفَأْنَت ُتْكِرُ �لنَّاَ. َحتَّى 
َيُكوُنو� ُمْؤِمنيَن ﴾ ( يونس : ٩٩ )
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	لنز	e بالكلما
 	لحا"! �	لشعا@	
 	لغاضبة �	العتر	ضا
 	لثو@ية .
�هناF عد! Cمثلة تبين للمسلمين كيفية 	لتصر� في مثل هذ/ 	لمو	قف مثل ما 

حد¢ بين نبي 	هللا شعيب �	لكافرين :
 ﴿ Zِ�ََلى َمْدَيَن 6ََخاُهْم ُشَعْيبًا َقاَ] َيا َقْوِ_ �ْعُبُد�ْ� �هللاَّ َما َلُكم مِّْن Zَِلـٍه َغْيُرُ
 Hَ�َعَلْيُكْم َعَذ Pُنَِّي 6ََخاZِ�َ نَِّي 2َ6َ�ُكم ِبَخْيٍرZِ �َ�َ�َال َتنُقُصوْ� �ْلِمْكَياَ] َ��ْلِميَز
َيْوٍ_ مُِّحيٍط * َ�َيا َقْوِ_ 6َْ�ُفوْ� �ْلِمْكَياَ] َ��ْلِميَز�َ� ِباْلِقْسِط َ�َال َتْبَخُسوْ� �لنَّاَ. 
6َْشَيا�ُهْم َ�َال َتْعَثْوْ� ِفي �َألbِ2ْ ُمْفِسِديَن * َبِقيَُّة �هللاِّ َخْيٌر لَُّكْم �Zِ ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن 
َيْعُبُد  َما   Bَنَّْتُر  �6َ Bََتْأُمُر 6ََصَالُتَك  َيا ُشَعْيُب  َقاُلوْ�  ِبَحِفيٍظ *  َعَلْيُكم  6ََنا  َ�َما 
\َباُ©َنا 6َْ� �6َ نَّْفَعَل ِفي 6َْمَو�ِلَنا َما َنَشا� Zِنََّك َألَنَت �ْلَحِليُم �لرَِّشيُد * َقاَ] َيا 
َقْوِ_ 6َ2َ6َْيُتْم �Zِ ُكنُت َعَلَى َبيَِّنٍة مِّن 2َّبِّي uَ2َ�ََقِني ِمْنُه uْ2ِقًا َحَسنًا َ�َما 2ِ6ُيُد 6َْ� 
6َُخاِلَفُكْم Zَِلى َما 6َْنَهاُكْم َعْنُه Zِْ� 2ِ6ُيُد Zِالَّ �ِإلْصَالzَ َما �ْسَتَطْعُت َ�َما َتْوِفيِقي 

( ٨٤-٨٨ : Aهو ) ﴾ َلْيِه 6ُِنيُبZِ�َ ْلُت Zِالَّ ِباهللاِّ َعَلْيِه َتَوكَّ
نالحظ C$ شعيب "عا شعبه لتقو[ 	هللا �	لتز	] 	ألخال¤ 	لسامية �Bلك بكل 
�" �لطف، �هنا نوضح بعض 	لمفاهيم �	ألسبا> 	لكامنة خلف ما �@" في هذ/ 

:
	آليا
* عندما قا� شعيب لقومه "ما 6نا عليكم بحفيظ" لم يكن يريد C$ يسيطر عليهم 

بل قصد فقط %خبا@هم بالحقيقة 	لتي �ضحها 	هللا.
* " Zنك ألنت �لحليم �لرشيد" هذ/ هي كلما
 	لكافرين لشعيب 	لتي توضح 

مد[ لطفه �C"به، �هم بأنفسهم من Cقر�	 بذلك.
* "قا] يا قو_ 626يتم �Z كنتم على بينة" هذ/ 	لكلما
 	لتي 	ستعملها شعيب 
لم  فهو  �خر  بمعني  �ضمائرهم.  عقولهم  لتحكيم  	لكافرين  يدعو	  Cنه  على  تد� 
يضغط عليهم �لكنه ناقش عقولهم �"عاهم للتوصل للحقائق بنا�	 على ما تدلهم عليه 

Cفكا@هم �ضمائرهم.
* "�ما 26يد �6 6خالفكم Zلى ما 6نهاكم عنه" �تحريم شعيب هنا ليس تحريما 
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ليست تيا@	 %سالميا �%ّنما نتجت عن فكر ��ضع سياسي �فد %لى 	لعالم 	إلسالمي 
	لمسما! باألصولية ، نجد  	لظاهر! 	الجتماعية  	لخا@¬. �عندما ند@4 تلك  من 
Cنها تجمع 	ألساليب �	ألفكا@ 	لتي تبناها 	لشيوعيو$ في 	لماضي. فتعبير "	لتعصب 

	ألعمى" ال نجد/ في 	إلسال]:
﴿ EْZِ َجَعَل �هللا �لَِّذيَن َكَفُر�� ِفي ُقُلوِبِهْم �لَحِميََّة َحِميََّة �لَجاِهليَِّة َفأْنَزَ] �ُهللا 
َسِكيَنَتُه َعَلى 2َُسوِلِه َ�َعَلى �لُمْؤِمِنيَن 6َ�َْلَزُمُهْم َكِلَمَة �لتَّْقَوS َ�َكاُنو� 6ََحقَّ ِبَها 

6�َْهَلَها َ�َكاَ� �ُهللا ِبُكلِّ َشيِ� َعِليًما ﴾  ( �لفتح : ٢٦ )
 ECلر	@ على 	إلصر	لتعصب كليا، فالجد� �	لمسلمين @فض 	يجب على كّل 
يتبنى موقفا ها"ئا   $C لمسلم	 	لكريم، بل يجب على  	لقر�$  يعا@d ما جا� في 
متسامحا �@حيما. �يجب C$ يكو$ 	لمسلمو$ مثاال للعالم في حكمتهم �تسامحهم 
�	عتد	لهم �تو	ضعهم �سلمهم. �كذلك يجب C$ يكونو	 صو@! نقية لإلسال] ليس 
فقط بهذ/ 	لصفا
 �لكن Cيضا بإنجا�	تهم في ميا"ين 	لعلم �	لتر	¢ �	لفن �كل 

متطلبا
 	لمجتمع.
�من �	جبا
 	لمسلم كذلك توضيح 	ألفكا@ 	لصحيحة لإلسال] �حمايته من 
	لفكر 	لدخيل. يوضح 	هللا في هذ/ 	آلية ما يجب C$ يكو$ عليه 	لمسلمو$ تجا/ 

	آلخرين:
ِهي  ِبالَِّتي  َ�َجاAِْلُهْم  �ْلَحَسَنِة  َ��لَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  2َبَِّك  َسِبيِل  Zَِلى   hُAْ�  ﴿

6َْحَسنُُ �Zَِّ 2َبََّك ُهَو 6َْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َ�ُهَو 6َْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن ﴾  
( �لنحل : ١٢٥ )
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%B	، فو	جب 	لمسلم هو C$ يوضح 	لحقائق �يدعو 	لنا4 لقبولها. Cما قبو� 	لنا4 
�C @فضهم للدعو! فيرجع فقط إل@	"تهم 	لحر! . �يوضح 	هللا هذ/ 	لحقيقة عندما يقو� 

%نه ال %كر	/ في 	لدين :
اُغوIِ َ�ُيْؤمن  يِن َقْد َتَبيََّن �لرُّشُد ِمَن �ْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ ﴿ َال Zِْكَر�َ ِفي �لدِّ

ِباهللا َفَقْد �ْسَتْمَسَك ِبالُعْرQِ�َ �لُوثَقى َال �ْنِفَصاَ_ َلَها َ��ُهللا َسِميٌع َعِليٌم ﴾  
 ( ٢٥٦ : Qلبقر� )

%B$، ال %كر	/ للنا4 لترF عقائدهم �	عتنا¤ 	إلسال]، �ال %جبا@ للمسلمين أل"	� 
	لصلو	
 �	جتنا> 	لمعاصي، هناF فقط 	لنصيحة.

�يوضح 	هللا لرسوله عليه 	لصال! �	لسال] في بعض �ياته C$ 	لمسلمين ليسو	 
طغا!:

 Pُْر ِبالُقر\ِ� َمْن َيَخا ﴿ "َنْحُن 6َْعَلُم ِبَما َيُقوُلوَ� َ�َما 6َْنَت َعَلْيِهْم ِبَجبَّا2ٍ َفَذكِّ
َ�ِعيِد ﴾  ( [ : ٤٥ )

"ُقْل َيا 6َيَُّها �لنَّاُ. َقْد َجاَ�ُكْم �لَحقُّ ِمْن 2َبُِّكْم َفَمْن �ْهَتدS َفِإنََّما َيْهَتِدa ِلَنْفِسِه 
َ�َمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َ�َما 6ََنا َعَلْيُكْم ِبَوِكيٍل ﴾ ( يونس : ١٠٨ ) 

%ّ$ مسئولية 	لمؤمنين هي شر& "ينهم، "�$ %كر	/ �C ضغط على Cحد، �قد 
Cُمر�	 C$ يدعو	 بالحكمة حتى مع Cكثر 	لكافرين قسو!. �مثل هؤال� 	لدعا! ال يمكن 
C$ يكونو	 Cصوليين، ألّ$ 	ألصولية تنتهج عكس كل ما Bكرنا/. �	ألكيد C$ 	ألصولية 

"بالنسبة Zلى �إل2هابيين، ُيعتبر قتل �ألبريا� ��لتدمير ��لتخريب 6سلوبا في �لحياQ. �هم 
يتعمد�� 2Z�قة �لدما�. فهم يقتلو� �ألبريا�، �يفجر�� �ألطفا] �يهدمو� �لبيوI بال 2حمة."
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نفسية �إل2هابي �6ساليبه 
 e	لصر	 %لى  	تسع معنى 	إل@ها>. فهو بوجه عا] يشير  	لحاضر،  في �قتنا 
يعني  	إل@ها>  عا]،  بشكل  	ألصولي.  	لفكر   
مجموعا تما@سه   Eلذ	 	لمسلح 
	لتخويف. �يحيط هذ	 	لخو� بحيا! 	لنا4 	لتي تشعر بالتهديد 	لمستمر من 	لعنف 
�	إل@ها>. �يشمل 	إل@ها> 	لرعب �	لتخويف 	لمنظم 	لذE يهد� %لى %جبا@ 	لنا4 
على تبني طريقة تفكير �سلوF معينين، كما EC $C فعل عنيف ينتج عنه هذ	 	لخو�. 

�لكن في كل 	ألحو	� هد� 	إل@ها> 	لمباشر �غير 	لمباشر هم 	لناC 4نفسهم.
تلجا منظما
 	لعنف لإل@ها> لحشد 	لمساند!. فهم يتعمد�$ 	لتخويف 	عتقا"	 

منهم بأنه يزيد من قوتهم �يكسبهم مساند! بعض 	لمو	طنين .
	لنا4 هو نوe من  عموما عندما تذكر كلمة %@ها> فإ$ ��C ما يفكر فيه 
	إل@ها> عر� باسم "	إل@ها> 	ليسا@E"، �هناF نوe �خر من 	إل@ها> يوجد 
في "�� 	لعالم 	لثالث يتمثل في 	لمما@سة 	لديكتاتو@ية للحكا]. �في 	لحقيقة لم 
يحد¢ شي� Cكثر %@هابا من Cساليب 	إل@ها> 	ليسا@E، حيث يستعمل 	لدكتاتو@ 
يكو$  لذلك  	لشخصية،  لمصالحهم  قوتهم  	لظالمة  	لحاكمة  	لقو!  مجموعة   �C
لديهم تجا@> عديد! في مو	جهة 	لمعا@ضة 	الجتماعية. في هذ/ 	لحالة يلجأ 	لنظا] 
 $�Cلمعا@ضة، فيبد	ما] C ثبت قوته �فاعليتهC Eلذ	ألسلو> 	لى نفس % E@لدكتاتو	

باستخد	] 	لعنف لدعم موقفهم �%خافة 	لمو	طنين.
 $C 
من ناحية Cخر[ تزعم 	لمنظما
 	إل@هابية 	لتي تعتنق مثل هذ/ 	لمعتقد	
هدفها هو 	لقضا� على 	لحكم �مسا�ئه �	لذE يعتبر�نه ظالما �غير شرعي، �هم 
يفعلو$ هذ	 للوصو� %لى هدفهم في تحقيق طر¤ Cكثر عدال لحيا! Cكثر سعا"!. �هذ/ 
	لمز	عم ليست حقيقية، ففي 	لقر�$ 	لكريم يخاطب 	هللا 	لذين يفكر�$ بهذ/ 	لطريقة 

بقوله:
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"يعمد �إل2هابيو� للتخريب �لنفسي ��لجسدa للوصو] Zلى 6هد�فهم. 6ما تعاليم �لدين، 
��لتي تعاb2 �إل2هاH، فهي تدعو Zلى نشر �لمحبة ��لخير ��لرحمة ��لسعاQA ��ألمل في �لمجتمع."
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"يعلمنا �لقر�� �6 قتل �ألبريا� من 6شد 
 Hيحر_ �هللا �إل2ها� .Qألعما] قسو�

�يدين من يرتكبونه".

	إل@ها> �	لفوضى، حيث Bكر في 	لقر�$ :
ِبَغْيِر  َبَطَن َ��ِإلْثَم َ��لَبْغَي  ِمْنَها َ�َما  �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر  Zِنََّما َحرََّ_ 2َبِّي  ﴿ ُقْل 
َما َال  �ِهللا  َعَلى  َتُقوُلو�   �ْ6َ�َ ُسْلَطاًنا  ِبِه  ُيَنزِّْ]  َلْم  َما  ِباهللا  ُتْشِرُكو�   �ْ6َ�َ �لَحقِّ 

 ( ٣٣ : P�ألعر� ) ﴾ �ََتْعَلُمو
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�� ِفي �َألbِ2ْ َقاُلو� Zِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَ� * 6ََال Zِنَُّهْم  ﴿ EَZِ�َ� ِقيَل َلُهْم َال ُتْفِسدُُ
( ١١-١٢ : Qلبقر� ) ﴾ �َُهم �ْلُمْفِسُد�َ� َ�َلِكْن َال َيْشُعُر�

قتل 	ألبريا� بالنسبة لإل@هابيين طريقة حيا! . فهم يقتلو$ 	ألبريا� �يفجر�$ 
	ألطفا� بال @حمة. فإ@	قة 	لدما� بالنسبة %ليهم تحقق 	لسعا"!، حتى Cنهم لم يعو"�	 
بشر	 بل تحولو	 %لى �حو� هائجة. �%B	 �جد بينهم من يظهر بعض 	لشعو@ بالشفقة 
بعضهم  	ألسلحة ضد  ما يستخدمو$  �C خائنا. �غالبا  �يعتبر�نه جبانا  يحتقر�نه 

	لبعض، �يقومو$ بما يسمى 	لتطهير "	خل منظماتهم.
نالحظ بوضو& Cنه الشي� Cكثر شر	 من %@	قة 	لدما�. �من يدعم هذ/ 	لهمجية 
فكأنه يحمي هذ	 	لشر. �يجب C$ ال ننخدe باإل@هابيين 	لذين يستخدمو$ لغة 	لدين 
	لباطلة Bنبهم مضاعف، %@	قة 	لدما�  �مفر"	ته. فهؤال� 	لذين يلبسو$ عبا�! 	لدين 

�	لدعو! بما ليس في 	لدين بل بما يخالف 	لدين Cيضا.
فاإل@ها> �	لدين يتعا@ضا$ تماما، حيث يتبنى 	إل@ها> طريق 	لعد�	$ �	لقتل 
�	لصر	e �	لظلم �	لبؤ4. بينما ينهى 	لقر�$ عن كل هذ	 	لظلم، �يدعو 	هللا للسال] 

�	لو" �	لتآلف �	لتر	حم. �يحر] كل Cنو	C� eفعا� 	لترهيب 	لتي ال تشجع على 
	لسال]، �يدين �Cلئك 	لذين يرتكبو$ مثل هذ/ 	ألعما�:

﴿ َ��لَِّذيَن َيْنُقُضوَ� َعْهَد �ِهللا ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َ�َيْقَطُعوَ� َما 6ََمَر �ُهللا ِبِه 6ٍَ� ُيوَصَل 
 ﴾ 2ِ� َ�ُيْفِسُد�َ� ِفي �َألbِ2ْ �6َُلِئَك َلُهْم �للَّْعَنُة َ�َلُهْم ُسوُ� �لدَّ

( �لرعد : ٢٥ )
	لبعد  Cنهم بعيد�$ كل  	لذين يما@سونه  �من 	لصفا
 	ألساسية لإل@هابيين 
عن حب 	هللا �ال يعرفو$ حتى 	لخو� منه. فقد قست قلوبهم �مرضت C@�	حهم. 

�يخبرنا 	هللا عن هؤال� في 	لقر�$ 	لكريم بقوله:
اٍ� ِبَنِميٍم * َمنَّاhٍ ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد 6َِثٍيم  اuٍ َمشَّ ﴿ َ�َال ُتِطْع ُكلَّ َحالPٍَّ َمِهيٍن * َهمَّ

* ُعُتلٍّ َبْعَد Eَِلَك uَِنيٍم ﴾ ( �لقلم : ١٠-١٣ )
�قد حر] 	هللا 	لثو@! �	العتد	� بال سبب، �يحر] 	إلسال] ما نسميه 	آل$ بأعما� 
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يعتبر 	إل@هابيو$ Cعما� 	لعنف "عاية لمنظماتهم. فبالنسبة 
لهم، Cعما� مثل قتل 	ألبريا� �سرقة 	لبنوF �	غتيا� 	لنا4 �	لخطف �	لتفجير، 

	لفوضى،  	لذE يميل %أل[  بالنسبة لإل@ها>  	لدعاية لكفاحهم.  تقو] كلها بد�@ 
	لقيا] بعمل عنف �	حد يعمل من 	لدعاية في يو] ما ال تستطيع فعله 	لماليين من  فإ$ 

.
	لمنشو@	
 مثل هذ/ 	ألفكا@ غريبة تماما على كل 	لمشاعر 	إلنسانية من 	لرحمة �	لعطف �	لتسامح، 
�هي منافية كذلك لكل تعاليم 	لقر�$، �قد تؤثر فقط في 	لمجتمعا
 	لتي تسيطر عليها Cفكا@ 
�معتقد	
 معا"ية للدين. لهذ	 	لسبب، فإ$ 	لحل 	لوحيد 	لذE يمكن C$ ينقذ 	إلنسانية 

من مثل هذ	 	لتفكير 	لجاهل هو تطبيق تعاليم �Cخالقيا
 	لقر�$ 	لكريم Cسلوبا في 
	لحيا!.

" يرa �إل2هابيو� 6فعالهم 
�لمخربة �سائل للدعاية، 

�يسعو� لنشر �لخوP عن 
طريق قتل �ألبريا� �تدمير 

".Iلممتلكا�

6عما] �لعنف : 
6حد 6هم طر[ �لدعاية 

للمنظماI �إل2هابية



﴿ َ��تَُّقو� �َهللا ِ��َّ �َهللا َخِبيٌر ِبَما َتْعَملُوَ� ﴾   ﴿ َ��تَُّقو� �َهللا ِ��َّ �َهللا َخِبيٌر ِبَما َتْعَملُوَ� ﴾   
( ٨ : �( �لمائد� : ٨ )( �لمائد



نظر� �إلسال� 
�لى �هل �لكتا�

�لتي  �لهامة   
�لموضوعا �لغربي �حد  �لعالم �إلسالمي ��لعالم  بين  �لعالقة 
نوقشت بعد �ألحد�) �إل'هابية �لتي تعرضت لها �لواليا
 �لمتحد!. �كما هو 
�لعالم على �شك  �لتاسع عشر �1  �لقر1  �لمثقفين في  تنبأ بعض  معر�>، فقد 
صر�A بين �لغرD ��إلسالC. �كا1 هذ� هو �لموضوA �لرئيسي لرسالة صموئيل 
 Aبـ "صر� Aبليو هذ� �لصر�H H'��HI قد سمى� ."
هانتينجتو1 "صر�A �لحضا'�
�لجهل" حيث قاR : "يرجع هذ� �لسينا'يو �لخيالي ��لمبالغ فيه Iلى تأثير بعض 

�لعناصر �لمتطرفة ��لجاهلة ��لتي تتو�جد في كلتا �لحضا'تين. �في �لحقيقة 
�لحضا'!  بين   U'تعا  ��  Cصد�  Vهنا يكو1   1� يمكن  ال  Iنه 

 
�لغربية ��لحضا'! �إلسالمية، �Xلك أل1 �لمعتقد�
�لمسيحية ��ليهوHية �لتي تستند 
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َالِ
 َ	َيْهِد�  َالِ
 َ	َيْهِد� ﴿"َ	�ُهللا َيْدُعو ِ�َلى َ��ِ� �لسَّ ﴿"َ	�ُهللا َيْدُعو ِ�َلى َ��ِ� �لسَّ
َمْن َيَشاُ& ِ�% ِصَر�ٍ! ُمْسَتِقيٍم ﴾َمْن َيَشاُ& ِ�% ِصَر�ٍ! ُمْسَتِقيٍم ﴾

( يونس : ٢٥ )( يونس : ٢٥ )
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ِ�َلْيُكْم َ�ِ�َلُهَنا َ�ِ�َلُهُكْم َ��ِحٌد َ�َنْحُن   Aَُ�ْنِز�ِ�َلْيَنا َ  Aَُ�ْنِز �ُقوُلو� Eَمنَّا ِبالَِّذ� َ ﴿
 ( ٤٦ : Iلعنكبو� ) ﴾ Lََلُه ُمْسِلُمو

1I جميع �تباA هذ^ �لديانا
 �لثالثة �لعظيمة يؤمنو1 بأ1 �هللا هو خالق �لكو1 
من �لعدC �هو �لمسير له بقد'ته �لمطلقة. 

"ُيعرَّ> �لمسيحيو1 ��ليهوH في �لقر_1 �لكريم بأهل �لكتاD، �قد �مر �لمسلمو1 
باحتر�مهم ��لرحمة بهم. فهم يشا'كو1 �لمسلمين نفس �لقيم �ألخالقية"

* يؤمنو1 بمعجز! �هللا في خلقه ��نه هو �لذf �هب �لر�d ��لحيا! لإلنسا1.
بالبعث ��لجنة ��لجحيم ��لمالئكة، �بأ1 حياتنا تسير بقد' �هللا  * يؤمنو1 

تعالى. 
* يؤمنو1 بأنه Iلى جانب عيس �موسى �محمد عليهم �لسالC �'سل �هللا �لعديد 
 iبر�هيم ��سحق على مر �لتا'يخ، �هم يحبو1 جميع هؤالI� dمن �لرسل مثل نو

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�

 Lقد �مر �لمسلمو���ليهو! في �لقرLE �لكريم بأهل �لكتا�،  Lلمسيحيو� Uَُّيعر“
باحتر�مهم ��لرحمة بهم. فهم يشا�كوL �لمسلمين نفس �لقيم �ألخالقية"
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.Cعليها �لحضا'! �لغربية تنسجم تماما مع �إلسال
�لكتاVX� ،"D ألنهم  �لكريم "�هل  �لقر_1  �ليهوH ��لمسيحيو1 في   يسمى 
يتبعو1 كتب مقدسة منزلة من عند �هللا تعالى. �نظر! �إلسالC ألهل �لكتاD عاHلة 

جد� �'حيمة.
للدعو!  �أل�لى   
�لسنو�  Rخال في   Dلكتا� �هل  نحو  �لموقف  هذ�  �تضح 
�إلسالمية. في Xلك �لوقت كا1 �لمسلمو1 �قلية يجاهد�1 من �جل حماية Iيمانهم 
 ،Hالقو^ من كفا' مكة. �بسبب هذ� �الضطها fيعانو1 من �لظلم ��لتعذيب �لذ�
قر' �لمسلمو1 �لفر�' من مكة ��للجوI iلى بلد _من يحكمه ملك عاRH. �عندها 
�مرهم �لرسوR عليه �لصال! ��لسالC �1 يتخذ�� من �لحبشة (�ثيوبيا) مأ�m لهم �كا1 
 � .Cال �ستقبلهم بالحب ��الحتر�Hملكها مسيحيا. �قد �جد �لمسلمو1 فيه حاكما عا
'فض �لملك طلب 'سل �لمشركين Iليه بتسليمهم �لمسلمين، بل �علن �نه في Iمكا1 

�لمسلمين �لعيش بحرية في بلد^.
يشير �لقر_1 �لكريم Iلى هذ� �لموقف �لمسيحي �لمليi بالرحمة ��لعدR ��لر�فة 

: Rحيث يقو
 َّLِلَك ِبَأ َ̂ �َلَتِجَدLَّ َ�ْقَرَبُهْم َمَو!ًَّ� ِللَِّذيَن Eَمُنو� �لَِّذيَن َقاُلو� ِ�نَّا َنَصا�_ َ … ﴿

يِسيَن َ�ُ�ْهَباًنا َ�َ�نَُّهْم َال َيْسَتْكِبُر�Lَ ﴾ ( �لمائد� : ٨٢ ) ِمْنُهْم ِقسِّ

��شتر�g �لمسلمين 
�هل �لكتا� في �لقيم ��لمعتقد�I �لعامة

��لمسيحية.  �إلسالمية   
�لمعتقد� بين  �لمشتركة  �لمظاهر  من  �لعديد   Vهنا
�كذلك تشا'V �ليهوHية �إلسالC في �لعديد منها. �يوضح �هللا في �لقر_1 �لكريم 
�1 �لمسلمين يشا'كو1 �هل �لكتاD �لعقيد! نفسها �يبين لهم كيفية مخاطبة �هل 

:Dلكتا�

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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�عد�1 �لمسلمين ��هل �لكتا� 
من �لحقائق �لهامة �1 �لفلسفا
 �لملحد! �لتي تنكر �جوH �هللا ��لتي �نتشر
 في 

عالمنا �ليوC، بد�
 تغز� �لديانا
 �لثال) �إلسالC ��لمسيحية ��ليهوHية معا. 
من بين �كثر �لفلسفا
 ضر'� ��لمعر�فة في عصرنا تلك �لتي تستند Iلى �لماHية 
 rية . ��لعديد من �لناHلوجو�� Hلشيوعية ��لفاشية ��لفوضوية ��لعرقية ��إللحا��
�لذين _منو� بهذ^ �لفلسفا
 �لباطلة في �لكو1 ��لمجتمع ��إلنسا1، فقد�� Iيمانهم �� 
شكو� فيه. بل �ألكثر من Xلك �1 هذ^ �لمعتقد�
 �'طت �لناr ��لمجتمعا
 ��ألمم 
في �tما
 كبير! �نز�عا
 �حر�D. �لهذ^ �لمعتقد�
 �لنصيب �ألكبر من �لمسئولية 

عن �لعذ�D ��لمشاكل �لتي تعاني منها �إلنسانية كلها في �لوقت �لحاضر. 
تلك  عليه  تستند  �لتي   Cلعا� �إلطا'  هو  هذ�  �خلقه،  �هللا   Hجو� Iنكا' 
�أليديولوجيا
، �هو عبا'! عن قاعد! علمية تسمى نظرية �H'�1 للتطو'. حيث 
�قامت هذ^ �لنظرية قاعد! فلسفة �إللحاH. �تدعي هذ^ �لنظرية �1 �لكائنا
 �لحية 
تطو'
 صدفة كنتيجة لمحا�لة �لتكيف مع �لحيا!. 1XI فالد�'�نية ترسل هذ^ �لرسالة 

:rعة للناHلخا�
 "�نت لست مسئوال عن �آلخرين، فحياتك هي مجموعة من �لصد>، �هي 
تحتاI vلى �لكفاd، حتى �H 1Iعتك �لضر�'! الضطهاH �آلخرين لكي تنجح، 1I هذ� 

�لعالم هو مكا1 للصر�A ��لمصالح �لشخصية"
�لقيم �الجتماعية مثل "�الختيا'  �لد�'�نية  �لمفاهيم  �لعديد من  �قد �خترقت 
 rلنا� wHتنصح هذ^ �لمبا� ."mلألقو iلبقا�" � "iمن �جل �لبقا Aلطبيعي" � "�لصر��
بأ1 يكونو� قسا!، ظالمين، نفعيين ، �نانيين. بل �تدمر �لفضائل كالرحمة ��لر�فة 
�لثالثة كضر�'!  �ألHيا1  تدعمها  �لتي  �ألخالقية  �لقيم  تلك  ��لتو�ضع،  ��لتضحية 

لـ"قانو1 �لحيا!".
�لقر_1  �'سالة   Dلكتا� �هل   
معتقد� مع  تماما  �لد�'�نية  �لفلسفة  �تتنافى 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�



86

 .iألنبيا�
:iياته �1 �لمسلمين ال يفرقو1 بين �ألنبيا_ mحدI يوضح �لقر_1 �لكريم في�

﴿  Eَمَن �لرَُّسوAُ ِبَما ُ�نِزAَ ِ�َلْيِه ِمن �َّبِِّه َ��ْلُمْؤِمُنوLَ ُكلٌّ Eَمَن ِباهللاِّ َ�َمآلِئَكِتِه 
�ُكُتِبِه َ�ُ�ُسِلِه َال ُنَفرrُِّ َبْيَن َ�َحٍد مِّن �ُُّسِلِه َ�َقاُلوْ� َسِمْعَنا َ�َ�َطْعَنا ُغْفَر�َنَك َ�بََّنا َ

�ِ�َلْيَك �ْلَمِصيُر ﴾ ( �لبقر� : ٢٨٥ )َ
تتفق معتقد�
 �هل �لكتاD مع معتقد�
 �لمسلمين ليس فقط في �لقضايا �لتي 
تتعلق باإليما1، �لكن �يضا في �لقيم �ألخالقية. �في �قتنا �لحاضر �نتشر �لفساH في 
 Dهل �لكتا� V'ما1 ��ألنانية ��لغر�'، بينما يشاHلعالم كله مثل �لزنا ��للو�} ��إل�
�لمسلمين نفس �لفضائل مثل �لشر> ��لعفة ��لتضحية بالنفس ��لتو�ضع ��لرحمة 

��لر�فة ��لحب 1�H �نتظا' مقابل. 

"ينشغل �ليو� كل من 
�لمسلمين ��هل �لكتا� 

بتوسيع !�ئر� كفاحهم ضد 
 ^���لشذ Lإل!ما���لفسا! 

 Iتتمسك �لديانا��لجنسي. 
�لثالثة بأعظم �لفضائل كالعفة 

."Iلذ�� Lنكر����ألمانة 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�



"جلبت �لمعتقد�I �لملحد� مثل �لفاشية ��لشيوعية ��لعرقية ��لفوضوية �لدما� لإلنسانية 
."Iشجعت �لكر�هية في �لمجتمعا�
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 Iسا��. لكن تكشف �لد�لعنف كوسائل للتطو��"تقتر� �لد���نية مجتمعا يشجع �لنز�� 
." Iللمجتمعا �لدما���الجتماعية �لتأثير �لسلبي لتلك �لنظرية �لتي لم تجلب غير �أللم 

88



91

معا!�� �لسامية عنصر
ية تخالف تعاليم �إلسال� 

تهدH �فكا' معا�H! �لسامية في عصرنا �لحالي �لسالC �لعالمي �تستهد> �من 
.Hهذ^ �لعنصرية ��لكر�هية يظهرها �لبعض نحو �ليهو� .iما1 �ألبريا��

 في �لقر1 �لعشرين، �'تكبت �لعديد من �لكو�') �لكبرm باسم معا�H! �لسامية، 
 .Hيو1 ضد �ليهوtلتر�يع ��لقتل ��لظلم تلك �لتي �'تكبها �لنا� (Hمن �كبر حو��
باإلضافة Iلى هذ� فقد �ستهد> �ليهوH �تعرضو� للظلم في �لعديد من �لبلد�1 �لتي كا1 
فيها �لحكم Hيكتاتو'يا. ��X| �ليهوH سوi �لعذ�D على �يدf �لمنظما
 �لفاشية.  

�لكن ما هو موقف �لمسلمين تجا^ معا�H! �لسامية ؟
�لجو�D ��ضح، يجب على �لمسلم �1 يعا'U معا�H! �لسامية كما يعا'U كل 
�آل'�i �لعنصرية �ألخر�XI� .m كا1 من حق �لمسلمين �HIنة سياسة �لظلم ��لعد��1 
�لتي تما'سها Iسر�ئيل i�tI بعض �لشعوD، فإنه من غير �لمقبوR �1 يصبح جميع 
�ليهوH هدفا لإل�Hنة �خاصة �ألبرياi منهم : �Iال سيكو1 هذ� معا�H! للسامية. �على 
�نتقاH �لسياسة �لصهيونية �لرسمية ال يعني معا�H! �لسامية، حيث �1  �ية حاR فإ1 
�العتر�U على �لصهيونية هو �عتر�U على شكل من �شكاR �لعنصرية. �هناV �لعديد 
من �ليهوH �لذين ينتقد�1 عنصرية �سياسة �لصهيونية، �سيكو1 من �لسخف �غير 

�لمعقوR  �صف هؤالi بمعا�H! �لسامية.
��لقر_1 �لكريم ال يقبل �ضع جميع �لناr في خانة ��حد! ��تخاX �لموقف 
نفسه i�tIهم جميعا، فهناV حاجة Iلى �1 نميز بين �لحسن ��لسيi ��لخير ��لشرير 
�بين �لظالم ��لبرif . بعد �إلشا'! Iلى بعض �ليهوH ��لمسيحيين �لذين �نتهكو� ���مر 

:Rكر �هللا كذلك من �ظهر كماال �تمسكا باألخال| منهم فقاX ، هللا�
﴿ َلْيُسوْ� َسَو�1 مِّْن َ�ْهِل �ْلِكَتاِ� ُ�مٌَّة َقآِئَمٌة َيْتُلوE LََياIِ �هللاِّ Eَنا1 �للَّْيِل َ�ُهْم 
َعِن   Lََيْنَهْو�َ  Uِ�ِباْلَمْعُر  Lَ��َيْأُمُرَ �آلِخِر  ��ْلَيْوِ� َ ِباهللاِّ   Lَُيْؤِمُنو  *  Lَ�َيْسُجُد

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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"�ضطها! �ليهو! على مر �لتا�يخ كاL �ساسا نتيجة لمعا!�� 
�لسامية. من حقنا �L نعا�� �ننتقد �حشية �سر�ئيل، �لكن 
ال يجب على �لمسلم �L ير! على هذ� �لظلم ��لقسو� بقتل 

�ألبريا1 من �ليهو!".

لألHيا1   U'لمعا� �لعالم  عليه  يرتكز   fلذ� �ألسس  مبا�Hها  تمثل  لذلك  �لكريم. 
�لمقدسة �لثالثة.

�نهم  �لكتاD طالما  �لمسلمو1 ��هل  يتحد   1�  f'لضر�� �لسبب، من  لهذ� 
يؤمنو1 باهللا �يقبلو1 كل ما �مرهم به. �يجب عليهم �1 يوضحو� للعاt Cيف �لد�'�نية 
�مغالطاتها، �يبينو� �نه ليس لها �f �ساr علمي، �يحا�R بعض �لناr �لحفا� عليها 
 dكفا !Hيا1 �لثالثة كذلك قياHأل� Aية . كما يجب على �تباHفقط ألنها فلسفة ما
 Cعة (لشيوعية ، �لفاشية ، �لعرقية ….) ��لتي تخدHثقافي ضد كل �ألفكا' �لخا
 Cحد) هذ� ، سو> يصبح �لعالم في �قت قصير جد� ��حة للسال �XI� . Hإللحا�

.Rألمن ��لعد��

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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��لمغفر! حتى مع �عد�ئهم.
من ناحية �خرm، تتعايش جميع �نو�A �لعنصرية معا في سالC بين �ناr مختلفي 
�ألجناr ��لمذ�هب. فعلى سبيل �لمثاR، يتعايش �لعنصريو1 �أللما1 (�لناtيو1) مع 
 1� mهذ� �لوضع أل1 كل جانب ير U'مع �1 كال منهم يعا ،Hلعنصريين �ليهو�
�لجنس �آلخر جنسا متدنيا. �في �لقر_1، ال يوجد هذ� �لتمييز بين �ألجناr، فالقر_1 

 .Cسال� Hلى �لتعايش معا في نفس �لمجتمع بوI من مختلف �لعقائد rيدعو �لنا

�فقا للقرLE، يجب على �لمسلمين 
��لمسيحيين ��ليهو! �L يعيشو� متحابين

يتضح في �لقر_X 1لك �لخال> �لحاH بين �هل �لكتاD ��لملحدين �لذين ال 
 ،Rلقر_1 بالحيا! �الجتماعية. �كمثا� Cيؤمنو1 باهللا تعالى. مما يؤكد خاصة �هتما

يقوR �لقر_1 �لكريم قاصد� هؤالi �لملحدين:
�ْلَحَر�َ�  �لَمْسِجَد  َيْقَرُبو�  َفَال  َنَجٌس   Lَلُمْشِرُكو� ِ�نََّما  �لَِّذيَن Eَمُنو�  َ�يُّها  َيا   ﴿
َبْعَد َعاِمِهْم َهَذ� َ�Lْ�ِ ِخْفُتمْْ َعْيَلًة َفَسْوUَ ُيْغِنيُكْم �هللا ِمْن َفْضِلِه Lْ�ِ َشاL�ِ 1ََّ �َهللا 

َعِليٌم َحِكيٌم ﴾ ( �لتوبة : ٢٨ )
هؤالi �لملحد�1 ليس لديهم قانو1 مقدr �ال �f مباwH �� �خالقيا
، بل هم 

"يو! �لمسلموL �لعيش مع �لمسيحيين ��ليهو! في سال� �محبة، ��L يعامل كل منهم 
�آلخر برحمة �تسامح ��حتر��".

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�



اِلِحيَن * َ�َما َيْفَعُلوْ� ِمْن  �َلـِئَك ِمَن �لصَّْ�ُ�َ Iِِفي �ْلَخْيَر� Lَُعو�ُيَساِ��ْلُمنَكِر َ
 ( ١١٣-١١٥ : Lعمر� AE ) ﴾ هللاُّ َعِليٌم ِباْلُمتَِّقيَن��َ �ُ�َخْيٍر َفَلن ُيْكَفُرْ

معا�H! �لسامية هي عقيد! ضد �لدين �لذf يستمد جذ�'^ من �لوثنية �لجديد!. 
لذ� فمن غير �لمعقوR �1 يقبل �لمسلمو1 معا�H! �لسامية �� يشعر�� حتي بالتعاطف 
مع هذ^ �لعقيد!. فالمعا1�H للسامية ال يحترمو1 �نبياi �هللا كإبر�هيم �موسى �غيرهم 

ممن �'سلهم �هللا بالحق ليكونو� مثال يحتذm لإلنسانية.
معا�H! �لسامية �كل �نو�A �لتعصب �لعرقي (مثل �لتعصب ضد �لسوH) ليس لها 

مكا1 في �لدين �لحقيقي، بل هي نتاv �فكا' �معتقد�
 منحرفة.
 ،mلعرقية �ألخر� Rلسامية �كل �شكا� !Hمعا r'لى كل هذ�، عندما ندI باإلضافة
نرm بوضوd �نها تدعو Iلى �فكا' �نماvX مجتمعا
 تتنافى تماما مع تعاليم �لقر_1 
��خالقياته، فعلى سبيل �لمثاR ترتبط معا�H! �لسامية بالكذD ��لعنف ��لظلم. �تكمن 
 Rألطفا�� iلنسا�� Rمن �لرجا iألبريا� Hلسامية في مساندتها لقتل �ليهو� !�Hقسو! معا

 .Dلمسنين ��لتغاضي عما يتعرضو1 له من عذ���
لتعاليم  �لحقيقي   mفالمغز �مر،  من  يكن  �مهما 
مع  ��لرحمة  للحب  �لتوجيه  هو  �لكريم  �لقر_1 
 Rبالعد �لمسلمين  يأمر  ��لقر_1   .rلنا� جميع 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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ُهْم  �َال َ َعَلْيِهْم   Uٌَخْو �َال َ َ�بِِّهْم  ِعنَد  َ�ْجُرُهْم  َفَلُهْم  َصاِلحًا  �َعِمَل َ �آلِخِر 
َيْحَزُنوLَ ﴾ ( �لبقر� : ٦٢ )

H 1Iستو' �لمدينة هو �كثر �لعقوH �همية، �قد ضمن تحقيق �لعدR ��لتسامح بين 
�لمسيحيين ��ليهوH ��لمشركين.

 ١٤٠٠ منذ  �سلم  عليه  �هللا  صلى   Rلرسو� من  بتوجيه  �لمدينة  Hستو'  �عد 
عاf� ، C في عاC ٦٢٢ ميالHية، �Xلك ليلبي �حتياجا
 جميع �لناr من مختلف 
�لعقائد، �تم تطبيقه كعقد قانوني مكتوD. �قد �صبح �لكثير من �لجماعا
 �لتي 
تختلف في �لدين ��لجنس ��لتي �ضمر
 لبعضها �لبعض عد��! خافية '�سخة لمد! 
١٢٠ عاما �صبحت �طر�فا في هذ� �لعقد �لقانوني. �قد �ظهر �لرسوR عليه �لصال! 
��لسالC بو�سطة هذ� �لعقد �نه يمكنه Iنهاi �لنز�عا
 �لكامنة بين هذ^ �لمجتمعا
 بل 
�بإمكانهم �1 يعيشو� مع بعضهم �لبعض، بينما كانو� قبل Xلك �عد�i �عجز�� تماما 

عن �لتوصل ألf شكل من �شكاR �لتسوية.
طبقا لدستو' �لمدينة، كا1 كل Iنسا1 حر في �لتمسك بأf عقيد! �� Hين 
�لذين يشتركو1 في نفس �ألفكا'   Hسياسة �� فلسفة. �يمكن لألفر� f� 'ختيا��
�لتجمع �تشكيل جماعة. �كا1 كل شخص حر في مما'سة نظاC �لعدR �لخا� 
به. �بطبيعة �لحاR لن يحمي �آلخر�f� 1 شخص يرتكب جريمة. ��نشغلت كل 
�ألحز�D �لمشتركة في �لعقد بالتعا�1 �مساند! بعضها �لبعض، �بقيت كلها تحت 
حماية �لرسوR صلى �هللا عليه �سلم. �كانت �لنز�عا
 بين �ألحز�D تعرU على 

�لرسوR عليه �لصال! ��لسالC للحكم فيها .
�لغيت  �لعقد،  هذ�   Rخال .  C  ٦٣٢ �حتى   C  ٦٢٢ منذ  �لعقد  بهذ�  عمل 
�لتجمعا
 �لقبلية �لتي �ستند
 Iلى �ألصل ��لنسب، �تجمع �ناr من مشا'D عرقية 
�ثقافية �جغر�فية مختلفة معا �شكلو� �حد! �جتماعية. �ضمن Hستو' �لمدينة �لحرية 

�لدينية �لمطلقة.

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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يرتكبو1 جميع �نو�A �النحر�> بد�1 ترHH. �ما �هل �لكتاD، �لذين �'سلت كتبهم 
بوحي من عند �هللا، فلديهم �خالقيا
 �مباwH �يحترمو1 �لقيم �إلنسانية. �لهذ� فقد 

:Dهل �لكتا� iمن نسا vعطى للمسلمين 'خصة بالز���
�َطَعاُ� �لَِّذيَن ُ��ُتوْ� �ْلِكَتاَ� ِحلٌّ لَُّكْم َ�َطَعاُمُكْم َ Iُيَِّبا ﴿ �ْلَيْوَ� ُ�ِحلَّ َلُكُم �لطَّ
��ْلُمْحَصَناIُ ِمَن �لَِّذيَن ُ��ُتوْ� �ْلِكَتاَ� َ Iِِمَن �ْلُمْؤِمَنا Iُْلُمْحَصَنا��ِحلُّ لَُّهْم َ
ُمتَِّخِذ�  �َال َ ُمَساِفِحيَن  َغْيَر  ُمْحِصِنيَن  ُ�ُجوَ�ُهنَّ  Eَتْيُتُموُهنَّ   � َ̂ �ِ َقْبِلُكْم  ِمن 
�َمن َيْكُفْر ِباِإليَماLِ َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َ�ُهَو ِفي �آلِخَرِ� ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾ َ Lٍَ�ْخَد�

( �لمائد� : ٥ )
توضح هذ^ �لتوجيها
 �نه من �لممكن تكوين '��بط نسب �قر�بة كنتيجة 
 Cيجب على طرفي هذ� �لربا} �الهتما� ،Dلمسلم من �مر�! من �هل �لكتا� vلز��
باآلخر. �تتضمن مثل هذ^ �لقو�عد تأسيس عالقا
 Iنسانية منصفة �حيا! �جتماعية 
سعيد!. �حيث �1 �لقر_1 يوجه لمثل هذ� �لموقف �لعاRH �لمتسامح، فإنه من غير 

 .U'موقف معا �� m1 يكو1 للمسلم �جهة نظر �خر� Rلمعقو�
يمثل �لعدR ��لتسامح �لذf �ظهر^ 'سوR �هللا صلى �هللا عليه �سلم تجا^ �هل 
 Cعليه �لصال! ��لسال Rلرسو�  Uبه �لمسلمو1. �يعر fمثاال '�ئعا يحتذ Dلكتا�
�برمه مع مسيحيي   fلعقد �لذ� �لعدR ��لتسامح في  نموXجا من �فضل �مثلة هذ� 

نجر�1، �لذين عاشو� في جنوD �لجزير! �لعربية، حيث تضمن �لعقد �لبنوH �لتالية: 
�لمحيطة بهم، �Hينهم ��'ضهم ��مالكهم  �هل نجر�1 ��أل'�ضي  1I حيا! 
�ماشيتهم، من كا1 منهم حاضر� �� غائبا، 'سلهم ��H' عباHتهم كلها تحت 

حماية �هللا ��صاية نبيه صلى �هللا عليه �سلم .٢٠ 
�من �لرسوR عليه �لصال! ��لسالC بمثل هذ^ �التفاقيا
 حيا! �جتماعية تتسم 
باألمن ��ألما1 للمسلمين ��هل �لكتاD على حد سو�i، �يتضح هذ� تماما في �آلية 

�لتالية:
اِبِئيَن َمْن Eَمَن ِباهللاَِّ َ��ْلَيْوِ�  ��لنََّصاَ�_ َ��لصََّ �ْ�﴿ L�َِّ �لَِّذيَن Eَمُنوْ� َ��لَِّذيَن َهاُ!

�إلسال� ينّد! �إل�ها�



"�لجو�مع ��لكنائس ��لمعابد �ماكن 
مقدسة يرفع فيها �سم �هللا . �يذكر �هللا 
في �لقرLE �لكريم �ننا يجب �L نحمي 

تلك �ألماكن �لمقدسة �نحترمها "
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يتعّين �حتر�� �أل!ير� ��لكنائس �معابد �ليهو! 
 Cنتعلمها من �لقر_1 �لكريموهي �نه يجب على �لمسلمين �حتر� mحقيقة �خر
�ماكن �لعباH! �ليهوHية ��لمسيحية. �1I �لكنائس ��لمعابد ��ألHير! قد حماها �هللا 

تعالى:
َ!ْفُع  �َلْوَال َ �هللاَُّ  َ�بَُّنا  َيُقوُلو�   L�َ ِ�الَّ  َحقٍّ  ِبَغْيِر  ِ!َياِ�ِهْم  ِمن  ُ�ْخِرُجو�  �لَِّذيَن   ﴿
ُيْذَكُر  �َمَساِجُد َ  Iٌَصَلَو��َ �ِبَيٌع َ َصَو�ِمُع  َمْت  لَُّهدِّ ِبَبْعٍض  َبْعَضُهم  �لنَّاَ�  �هللاَِّ 
ِفيَها �ْسُم �هللاَِّ َكِثيرً� َ�َلَينُصَرLَّ �هللاَُّ َمن َينُصُرُ� L�َِّ �هللاََّ َلَقِو�ٌّ َعِزيٌز ﴾ ( �لحج 

( ٤٠ :
توضح هذ^ �آلية للمسلمين ضر�'! �حتر�C �حماية �ألماكن �لمقدسة �لخاصة 

.Dبأهل �لكتا
 �في �لحقيقة فإ1 �لرسوR صلى �هللا عليه �سلم �برC مثل هذ^ �لعقوH مع �لوثنيين 
�يضا. �قد عومل �لوثنيو�H 1ئما بالعدR، �قد لبى �لنبي عليه �لصال! ��لسالC كل 
�لجماعا
 قد طلبت حماية  يعني هذ� �1 تلك  طلباتهم عندما خضعو� لحمايته. 
�لرسوR ضد �f هجوC �� �تهاC ظالم. �خالR حياته عليه �لصال! ��لسالC طلب �لعديد 
من �لمسلمين ��لوثنين حمايته، �قد �خذهم تحت حمايته �ضمن لهم �منهم. �ينصح 

�هللا �لمؤمنين في سو'! �لتوبة بقبوR طلب �لوثنيين لحمايتهم قائال:
�L�ْ َ�َحٌد ِمَن �لُمْشِرِكيَن �ْسَتَجاَ�gَ َفَأِجْرُ� َحتَّى َيْسَمَع َكَالَ� �ِهللا ُثمَّ َ�ْبِلْغُه َ ﴿

ِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌ� َال َيْعَلُموLَ ﴾ ( �لتوبة : ٦ )  َ̂ َمْأَمَنُه 
بسبب �الشتر�V في �لعديد من �لخصائص، فإ1 �لمسيحيين ��ليهوH �قرI Dلى 
 Rيتبعه ��نز fلمسلمين من ��لئك �لذين ال يؤمنو1 باهللا. فكل منهم لديه كتابه �لذ�
من عند �هللا تعالى. �طبقا لكتبهم �لمقدسة، فإنهم يعرفو1 �لحق من �لباطل �يفرقو1 
بين �لحالR ��لحر�C �يوقر�1 �ألنبياi ��لرسل �لذين �'سلو� Iليهم. �هم جميعا يؤمنو1 
باآلخر! �بحساD �هللا على �عمالهم. لذ� فهناV جو�مع مشتركة يمكننا �1 نتحد على 

�ساسها. 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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�يصلي كل منهم لآلخر" Lيتحد �لمؤمنو L� يجب"



98

"سينتهي �لشر في �لعالم 
 Lعندما يتحد �لمسلمو
��ليهو!  Lلمسيحيو��
 Lعلى �إليما Lيتفقو�

باهللا ��لتسامح".

�الجتما� على كلمة ��حد�
باالجتماA على كلمة  �لقر_1  �لمسلمين في  �هللا  �مر   ،Dلكتا� بأهل  �هتماما 

:iسو�
﴿ ُقْل َيا َ�ْهَل �ْلِكَتاِ� َتَعاَلْوْ� ِ�َلى َكَلَمٍة َسَو�1 َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم َ�الَّ َنْعُبَد ِ�الَّ �هللاَّ َ�َال 
ُنْشِرgَ ِبِه َشْيئًا َ�َال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َ�ْ�َبابًا مِّن ُ!�Lِ �هللاِّ َفِإL َتَولَّْوْ� َفُقوُلوْ� 

 ( ٦٤ : Lعمر� AE ) ﴾ Lَِبَأنَّا ُمْسِلُمو �ْ��ْشَهُد
1I هذ� ند�i للمسيحيين ��ليهوH، باعتبا'هم يؤمنو1 باهللا �يتبعو1 ���مر^، Hعونا 
نتفق على كلمة ��حد! �هي "�إليماH . "1عونا نحب �هللا خالقنا �نتبع ���مر^. �لنصل 

هللا �Hعين �1 يدلنا على �لطريق �لصحيح.

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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"تلى �لسيد / مو��ميل سيديكو�، �ئيس �لطائفة �لمسلمة في �مريكا �لشمالية، EياI من 
�لقرLE �لكريم في كاتد��ئية ��شنطن �لوطنية في ^كر� �حد�� ١١ سبتمبر.

"صلى �لرئيس بو� �لى جانب �ما� �لمسلمين في �لكاتد��ئية �لوطنية خالA مر�سم �لتأبين"
"�يا�� بو� للمركز �إلسالمي في ��شنطن"

"بعد هجماI ١١ سبتمبر، صلى كثير من �لنا� من �جنا� �!ياناI مختلفة تعاطفا �تضامنا مع �لضحايا"

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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عندما يتفق �لمسلمو1 ��لمسيحيو1 ��ليهوH على كلمة سو�i، �عندما يد'كو1 
�نهم �صدقاi �ليسو� �عد�i، �عندما ير�1 �1 �لعد� �لحقيقي هو من ينكر �جوH �هللا، 
 
يصبح �لعالم بيئة مختلفة تماما. سو> تنتهي �لحر�D ��لعد���
 ��لرعب ��لهجما
�إل'هابية في �لعديد من بلد�1 �لعالم، �سُتؤسس حضا'! جديد! تستند على �لحب 

 ."iعلى تلك "�لكلمة �لسو�� Cالحتر���
هناV �لعديد من �لحقائق �لمهمة لدm �لمسلمين ��لتي ال يمكن �لتغافل عنها. 
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�َيْنَهْوLَ َعِن �ْلُمنَكِر َ Uِ�َيْسُجُد�Lَ ُيْؤِمُنوLَ ِباهللاِّ َ��ْلَيْوِ� �آلِخِر َ�َيْأُمُر�Lَ ِباْلَمْعُر
اِلِحيَن  َ�َما َيْفَعُلوْ� ِمْن َخْيٍر َفَلن  �َلـِئَك ِمَن �لصَّْ�ُ�َ Iِِفي �ْلَخْيَر� Lَُعو�ُيَساِ�َ

( ١١٣-١١٥ : Lعمر� AE ) ﴾ هللاُّ َعِليٌم ِباْلُمتَِّقيَن��َ �ُ�ُيْكَفُرْ
�في _ية �خرm قاR تعالى : 

اُغوIَ َفِمْنُهم  �َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُ�مٍَّة �َُّسوًال Lِ�َ �ْعُبُد�ْ� �هللاَّ َ��ْجَتِنُبوْ� �لطََّ ﴿
 �ْ�َفانُظُر �َألْ�ِ�  ِفي   �ْ�َفِسيُر الَلُة  �لضَّ َعَلْيِه  َحقَّْت  مَّْن  �ِمْنُهم َ َهَد_ �هللاُّ  مَّْن 

ِبيَن ﴾ ( �لنحل : ٣٦ )   َكْيَف َكاLَ َعاِقَبُة �ْلُمَكذِّ
 Aلمطا� Hلى 'سله �نه هو �لو�حد ال شريك له �هو سبحانه �لمعبوI حى �هللا��
من قبل عباH^. تلك �لرسالة �لمقدسة �لتي �'سلها �هللا للناr من خالR 'سله، بلغت 
لهم منذ �لخلق �أل�R. بعض �لمجتمعا
 تقبلت �لرسالة ���لتزمت بها ��لبعض �آلخر 
�نكرها �قاC لها بالمرصاH. �نحن نرm هذ^ �لحقيقة في �قتنا �لحاضر �يضا، فبعض 
 !H�'I ^يسلكو1 �لطريق �لمستقيم ��لبعض �آلخر ينغمسو1 في �لشر�'. �هذ rلنا�
�هللا تعالى. �على �لمؤمنين �1 يعتقد�� بأ1 من بين معتنقي �ألHيا1 �ألخرm بعض 

�لمخلصين �لذين يخافو1 �هللا تعالى.
��ملنا �1 تعيش شعوD �لعالم معا في سال1�H ،C �لنظر للجنس �� �لدين، ��1 
ننبذ كل �نو�A �لتعصب ��لتفرقة �نحترC حقو| كل �لناr �نعمل على حمايتها، 
فينحصر �لصر�A  ضد كل ما هو معاH للدين ��إليما1. يقوR �هللا تعالى في �لقر_1 

�لكريم:  
ِفي  �ْلَفَساِ!  َعِن   Lََيْنَهْو َبِقيٍَّة  �ُلوْ� ْ�ُ َقْبِلُكْم  ِمن   Lِ��ْلُقُر ِمَن   Lََكا َفَلْوَال   ﴿
ْن َ�نَجْيَنا ِمْنُهْم َ��تََّبَع �لَِّذيَن َظَلُموْ� َما ُ�ْتِرُفوْ� ِفيِه َ�َكاُنوْ�  �َألْ�ِ� ِ�الَّ َقِليًال مِّمَّ

ُمْجِرِميَن﴾ ( هو! : ١١٦ )

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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�ما يأمرنا به �هللا  تعالى تجا^ �لناr �آلخرين f�X �لمذ�هب �لمختلفة ��ضح في 
�لقر_1 �لكريم: 

* تحرC تعاليم �لقر_1 كل �نو�A �لعرقية . 
* �قد �مرنا �هللا في �لقر_1 بأ1 نظهر �لوH ��لتسامح تجا^ �صحاD �ألHيا1 

�ألخرm طالما �نهم ال يهاجمو1 �إلسالC ��لمسلمين.
من �لمعر�> �1 �ليهوH قد �'تكبو� �لعديد من �ألخطاi �لتي �شا' Iليها �لقر_1 
�لكريم ��نتقدها �نهي عنها. �قد �'تكبت Iسر�ئيل جر�ئم مر�عة ضد �إلنسانية في 
�لعالم كله، �لكن ال يجب �1 يكو1 هذ� X'يعة للمسلمين  �قتنا �لحاضر يعرفها 
لكر�هية جميع �ليهوH. �هناV �يضا _يا
 في �لقر_1 �لكريم تمنعنا من �1 نحكم على 
�لناr طبقا للجنس �� �لبلد �� �لدين. ففي كل جماعة يوجد �لخير�1 ��ألشر�'. 
�يلفت �لقر_1 �النتبا^ Iلى هذ� �الختال>. �على سبيل �لمثاR، ميز �لقر_1 �لكريم بين 

فريقين من �هل �لكتاD فقاR في �لفريق من �هل �لحق:
﴿ َلْيُسوْ� َسَو�1 مِّْن َ�ْهِل �ْلِكَتاِ� ُ�مٌَّة َقآِئَمٌة َيْتُلوE LََياIِ �هللاِّ Eَنا1 �للَّْيِل َ�ُهْم 

"مظاهر �الحتر��: �لبابا في �يا�� لحائط �لمبكى في 
 �!��مانو بر� ��لقد�، مفو� �التحا! �أل��بي 

يلقي خطابا في �لمركز �إلسالمي في بر�كسل"

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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Islam HAS

 BROUGHT PEACE

AND HARMONY TO 

THE MIDDLE EAST 

 rلسال� في �لشر���نتشا� �ألمن 
�أل�سط بفضل �إلسال� 

فيها  �لمسلمو1 �جد  �لتي حكمها  �لمناطق   1� نالحظ  �لتا'يخ  عبر  ننظر  عندما 
فتحها �إلسالC في عهد  �لتي   Hلبال� �لمسلمين في   Cلحكا�  Vسلو� .Cلتسامح ��لسال�
�لرسوR صلى �هللا عليه �سلم �مثله ��ضحة �هامة جد�، �نجح �لعاHلو1 منهم، �لذين �تبعو� 
سنة 'سوR �هللا  عليه �لصال! ��لسالC ��لتزمو� بها في تأسيس مجتمعا
 مسالمة. �قد 
�صف عهد هؤالi �لحكاC في �لقر_1 بالعدR ��لصالd ��الستقامة، لذلك فهم مثاR جيد 

.Rلكي تتبعه �ألجيا dللنجا
 �تعتبر �'U فلسطين �عاصمتها �لقدr، حيث تجتمع �ألHيا1 �لثالثة 

مثاال مهما جد� يبين كيف يجلب �لمسلمو1 �لسالC ��الستقر�' Iلى 
 Cلتي يحكمونها. �حقا ، ألكثر من ١٤٠٠ عا� U'أل�

عم �لسالC �لقدr �فلسطين تحت �لحكم 
�إلسالمي. 
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﴿ َمْن َجاَ� ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها ﴿ َمْن َجاَ� ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها 
َ)ُهْم ِمْن َفَزٍ$ َيْوَمِئٍذ �ِمُنوَ�" ﴾ َ)ُهْم ِمْن َفَزٍ$ َيْوَمِئٍذ �ِمُنوَ�" ﴾ 

( .لنمل : ٨٩ )( .لنمل : ٨٩ )



'بما يكو1 �لغز� �لمدمر �لذf سيتعرU له �لمعبد كما تنبأ �لنبي �HنياR �� قد 
يكو1 �لمسيح �لدجاR �لذf تنبؤ�� به. �طلب عمر �1 يز�' �ألماكن �لمسيحية، 
 Uجب �قت صال! �لمسلمين، �عر� ،rبينما كا1 بكنيسة �لضريح �لمقد�
�لبطريك بكل تو�ضع على عمر �1 يصلي حيثما يقف، �بأDH شديد 'فض 
عمر �1 يصلي في �لكنيسة، �فسر Xلك بأنه يخشى �1 يتخذ �لمسلمو1 من هذ^ 
�لكنيسة مسجد� لهم �يدمر�نها باعتبا'ها مكانا للمسيحيين. �بدال من Xلك 
خرv عمر ليصلي خا'جها على مسافة قريبة منها، �ما R�t هناV حتى �آل1 

.Dمسجد صغير مقابل للكنيسة تماما سمي مسجد عمر بن �لخطا
يذكر جامع عمر �لذf بني بجو�' �لكنيسة بفتح �لمسلمين، Iلى جانب �لمسجد 
�ألقصى �لذf يحيي �Hئما XكرI fسر�i �معر�v سيدنا محمد صلى �هللا عليه 
 
�سلم. �لسنو�
 طويلة �عتبر �لمسيحيو1 مكا1 �لهيكل �ليهوfH خر�با لنفايا
�لمدينة. �لكن عمر شا'V بنفسه �لمسلمين في 'فع �لنفايا
 من هذ� �لمكا1 
حيث شيد �لمسلمو1 مز�'ين لتوطيد �إلسالC في ثالث �كثر �لمد1 قدسية في 

مسجد عمر �ضي �هللا عنه �خلفه �لمسجد �ألقصى 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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 Lللذ�� Aلعد���ألمن 
�جدهما عمر �ضي �هللا عنه في فلسطين �

كانت �لقدr عاصمة �ليهوH حتى عاC ٧١ C، �في هذ� �لعاC �عتدm �لجيش 
�لر�ماني على �ليهوH �نفاهم بوحشية شديد!. �عندها بد� تشتت �ليهوH في �لعالم، 

��صبحت �لقدr �ما حولها �'ضا مهجو'!.
�لر�ما1  �عتنا|  �لقدr لتصبح مركز �هتماC بعد   
Hلزمن عا� بعد فتر! من 
�لمسيحية في عهد �إلمبر�طو' قسطنطين، �بنى �لمسيحيو1 �لر�ما1 �لكنائس فيها 
�منعو� �ليهوH من �الستقر�' فيها منعا تاما. �بقيت فلسطين منطقة '�مانية (بيزنطية) 
 Hلمنطقة لوقت قصير، �لكن بعدها عا� rألكثر من سبعة قر�1. �قد �حتل �لفر

�لبيزنطيو1 لحكم �لمنطقة.
Hخل تا'يخ فلسطين منعطفا هاما عاC ٦٣٧ X� Cلك عندما Hخلتها جيو� 
�لمسلمين. �هذ� �لتا'يخ يمثل منعرجا مهما في تا'يخ فلسطين، فقد كانت لقر�1 
عديد! مكانا للحر�D ��لنز�عا
 ��لنهب ��لقتل. �شهد
 حو�H) ظلم متكر'! في 
كل �قت. �كا1 مجيi �إلسالC حقبة جديد! �ستطاA فيها �لناr من مختلف �ألHيا1 

�لعيش معا في سالC �تآلف.
فتح سيدنا عمر بن �لخطاD، �لخليفة �لثاني للمسلمين بعد �لرسوR عليه �لصال! 
��لسالC فلسطين. �بد� �لعهد �لجميل بدخوR �لخليفة للقدr �لذf �ظهر �لتسامح 
��لحكمة ��لرحمة تجا^ جميع �صحاD �لديانا
 ��لمعتقد�
 �لمختلفة. �يصف 
�لبريطاني �خبير شؤ�1 �لشر| �أل�سط كا'ين �'مستر�نج فتح عمر بن  �لمؤ'� 

�لخطاD للقدr في كتابه "�لحرD �لمقدسة" قائال:
�لمدينة،  حاكم  مر�فقا  �بيض،   rفر ظهر  على   rلقد� عمر  �لخليفة  "Hخل 
�لمعبد  Iلى  �1 يذهب  �لخليفة  �ليوناني سفر�نياr. �عندها طلب   Vلبطرير�
حيث سجد �صلى في نفس �لمكا1 �لذf �سرf فيه بصاحبه �لنبي محمد (عليه 
�لصال! ��لسالC ). �كا1 �لبطريرV ير�قب ما يحد) في 'عب �يتصو' �1 هذ� 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�



�حشيية �لصليبّيين
بينما كا1 �صحاD �ألHيا1 �لثالثة يعيشو1 معا بسالC في فلسطين، قر' مسيحيو 
 Cلبابا ��'با1 �لثاني في ٢٧ نوفمبر عا� iعلى ند� iبا تنظيم حملة صليبية. �بنا�'��
C١٠٩٥ في مجلس كليرمونت، ُحشد  �كثر من ١٠٠,٠٠٠ شخص من جميع 
�نحاi ��'�با لتحرير �أل'U �لمقدسة ��سترH�H كنوt �لشر| �ألسطو'ية. �بعد 'حلة 
 Cعا rلطريق، �صل �لصليبيو1 للقد� Rطويلة �مرهقة، ��لكثير من �لمذ�بح على طو
C١٠٩٩ . �سقطت �لمدينة بعد حصا' C�H حو�لي خمسة �سابيع، �Hخلها �لصليبيو1 
 Hجميع �لمسلمين ��ليهو Uحشية قّل �1 شهد �لعالم مثيال لها. �تعر� Rقامو� بأعما�

في �لمدينة للقتل ��لتنكيل. 

"تحت �لحكم �إلسالمي عا� كل من 
�لمسلمين ��لمسيحيين ��ليهو! في تسامح 

�سال�"

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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�لعالم �إلسالمي"٢١
 Dصبحت جنة _منة حيث تعايش �صحا� ،rلحكم �إلسالمي للقد� Cبقد��

�لديانا
 �لثال) في �H �سالC. كتب جو1 �سبوtيتو : 
"عندما فتحت �لجيو� �لعربية �لقدr عاC C٦٣٨، �حتلت �ألماكن �لرئيسية �لتي 
يحج Iليها �لمسيحيو1، �ترV �لمسيحيو1 �لكنائس ��لبيو
 باختيا'هم 1�H قهر 
 ،rقد منعهم �لمسيحيو1 من �لعيش بالقد� ،!Hبالعو Hجبا'. �سمح لليهوI ��

٢٢ "H��H� 1خصوصا في مدينة سليما�
عندما Hخل �لخليفة عمر �لقدr �ّقع �التفا| �لتالي مع حاكمها: 

"بسم �هللا �لرحمن �لرحيم ، هذ� ما �عطى عبد �هللا عمر �مير �لمؤمنين �يلياi (بيت 
�لمقدr) من �ألما1، �عطاهم �مانا ألنفسهم ��مو�لهم �كنائسهم �صلبانهم 
�سقيمها �بريئها �سائر ساكنيها، �نه ال تسكن كنائسهم �ال تهدC �ال ينتقص 
منها �ال من خيرها، �ال من صليبهم �ال شيi من �مو�لهم، �ال يكرهو1 على 

Hينهم �ال يضا' �حد منهم" ٢٣
باختصا'، جلب �لمسلمو1 �لحضا'! للقدr �كل فلسطين، فبدال من نظر! 
عدC �الحتر�C �لتي تو�جد
 تجا^ �لديانا
 �ألخرm، �قتل �صحابها لمجرH �ختال> 
�لعقيد!، �تى �إلسالC ليحكم بالعدR ��لتسامح ��لرحمة. فبعد فتح عمر لفلسطين، 
 Rلم يحا�� .Cنسجا�� Cفي سال Hعا� فيها كل من �لمسلمين ��لمسيحيين ��ليهو
�لمسلمو1 �ستخد�C �لقو! لتحويل �لناr عن Hينهم، �عندما '�m �لناr حقيقة �لدين 

�إلسالمي، �عتنقو^ بكل H�'Iتهم.
 .Vفتر! �لحكم �إلسالمي هنا Rلتآلف فلسطين طو��� Cلسال� Hسا

�لحاfH عشر �تت قو! خا'جية لتحتل  �لقر1  �لكن في نهاية 
بكل   rلقد� من  �لمتحضر!  �لمنطقة  تلك  �سلبت  �لمنطقة، 
مثله.  ير  �لم  قبل  من  لم يحد)  �بربرية، �بشكل  �حشية 

�كا1 �صحاD هذ^ �لبربرية هم �لصليبيو1 .  

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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�لشيi نفسه. �لكن على �لعكس، لم يؤX صالd �لدين �f مسيحي �Hخل �لمدينة. 
بل ��ألكثر من Xلك �نه �مر �لكاثوليك بترV �لمدينة، �سمح للمسيحيين �أل'ثوXكس، 
�لذين ال ينتمو1 للصليبيين بالبقاi في �لمدينة �مما'سة شعائر Hينهم بكامل حريتهم.

 �من كلما
 جو1 �سبوtيتو : "كا1 �لجيش �لمسلم شهما في نصر^ كما 
كا1 متماسكا في �لمعركة. فقد �حترC �لمدنيين، �لم يمس �لكنائس �� �ألضرحة … 

�كا1 صالd �لدين صاHقا في كلمته، 'حيما تجا^ �لمدنيين" ٢٤
:
 �صفت كا'1 �'مستر�نج �لغز� �لثاني للقدr بهذ^ �لكلما

"في �لثاني من �كتوبر عاC H ، C١١٨٧خل صالd �لدين �جيشه �لقدr فاتحين، 
�بقيت �لقدr بعد Xلك مدينة مسلمة لمد! ٨٠٠ عاC، ��فى صالd �لدين 
 Cلسامية . �لم ينتقم لمذبحة عا� Cإلسال� wHبعهد^، �حكم �لمدينة طبقا لمبا
C١٠٩٩، تماما كما �مر �لقر_1 ﴿ َ��ْصِبْر َ�َما َصْبُرgَ ِ�الَّ ِباهللا َ�َال َتْحَزLْ َعَلْيِهْم 
 H( �لنحل : ١٢٧ ) �قد �نتهى �لقتل بمجر ﴾ Lَ�ا َيْمُكُر �َال َتُك ِفي َضْيٍق ِممََّ
يُن ِهللاِّ َفِإLِ �نَتَهوْ�  �َقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوLَ ِفْتَنٌة َ�َيُكوLَ �لدَِّ ﴿ :Dلحر�� iنتها�
 Iُْلُحُرَما��ْهِر �ْلَحَر�ِ� َ ِبالشَّ ْهُر �ْلَحَر�ُ�  اِلِميَن * �لشَّ َفَال ُعْدَ��Lَ ِ�الَّ َعَلى �لظَّ
ِقَصاٌ¤ َفَمِن �ْعَتَد_ َعَلْيُكْم َفاْعَتُد�ْ� َعَلْيِه ِبِمْثِل َما �ْعَتَد_ َعَلْيُكْم َ��تَُّقوْ� �هللاَّ 
��ْعَلُموْ� L�ََّ �هللاَّ َمَع  �ْلُمتَِّقيَن ﴾ ( �لبقر�: ١٩٣-١٩٤ ) فلم يكن هناV سلب َ
�نهب �لم يقتل مسيحي ��حد . �تعمد �1 يخفض �لفدية … �قد حز1 �تأثر 
صالd �لدين من �نفصاR �لعائال
 بعضها عن بعض بسبب �ألسر، لذلك �طلق 
 iلك بالرغم من معانا! �مناX� ،حرية �لعديد منهم، تماما كما �مر �لقر_1 �لكريم
�لعاRH لحاR �لسجناi �أللف �لذين  صند�قه �لصبو'ين. �بالمثل حز1 �خو^ 
طلبهم من صالd �لدين لقضاi �حتياجاته �لخاصة فأطلق سر�حهم فو'�. �قد 
Xهل كل �لزعماi �لمسلمين بر�ية �ثرياi �لمسيحيين �هم يهربو1 بثر��تهم، 
�قد كا1 بإمكانهم �فتد�i كل �لسجناi. حتى �لبطريرV هير�كثيوH ،rفع عشر! 
Hنانير فدية شأنه شأ1 �لبقية. ��ألكثر من Xلك �نه H�t بمر�فق خا� لحر�سة 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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في هذ^ �لمذبحة �لبشعة، تم �لقضاi على �لسالC ��لوئاC �لذC�H f في فلسطين 
منذ عهد عمر بن �لخطاD. ��نتهك �لصليبيو1 كل �لقيم �ألخالقية للمسيحية، Hين 

�لحب ��لرحمة، �نشر�� �لرعب باسم �لدين.

عدA صال� �لدين �أليوبي
�تخذ �لجيش �لصليبي �لبربرf من �لقدr عاصمة له، ��سست �لمملكة �لالتينية 
�لذين جلبو�  �لصليبيين   Hجو� Cلك لم يدX من فلسطين. �بالرغم من 
�لتي بد�
�لوحشية معهم Iلى فلسطين. فقد جمع صالd �لدين كل �لممالك �لمسلمة تحت 
'�ية �لجهاH، �هزC �لصليبيين في معركة حطين عاC ١١٨٧ . �بعد �لمعركة �سر 
 Cلدين. �قا� dصال Cحضر� �ما�� ،fفرHلجيش �لصليبي، �'نولد ��لملك جو� fقائد
صالd �لدين بقتل �'نولد �لذf �شتهر بمذ�بحه �لفظيعة ضد �لمسلمين، �لكنه �طلق 
 mلم يرتكب �لجر�ئم نفسها. �عرفت فلسطين مر! �خر fلذ� fفرHلملك جو� dسر�

.Rلمعنى �لحقيقي للعد�
بعد معركة حطين، �في نفس تا'يخ ليلة �إلسر�i ��لمعر�H ،vخل صالd �لدين 
�لقدr �حر'ها بعد ٨٨ عاما من �الحتالR �لصليبي. �كا1 �لصليبيو1 قد قتلو� كل 
�لمسلمين في �لمدينة خالR هذ^ �ألعو�C، لذلك فقد خافو� �1 يفعل بهم صالd �لدين 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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حكم �إلمبر�طو�ية 
��لمتسامح A!لعثمانية �لعا�

 
في عاC C١٥١٤ ، فتح �لسلطا1 سليم �لقدr ��لمناطق �لمحيطة بها، �بد�
 ،m٤٠٠ سنة من �لحكم �لعثماني في فلسطين. �كما في �لممالك �لعثمانية �ألخر
فيما  �لمختلفة   
�لديانا  Dصحا� �تسامح  ��الستقر�'   Cبالسال فلسطين  تمتعت 

بينها.
�قد �Hير
 �إلمبر�طو'ية �لعثمانية بما يسمى بـ"�لنظاC �لقومي"، �كانت �لميز! 
�ألساسية لهذ� �لنظاC �نه سمح لذ�f �لديانا
 �لمختلفة �لتعايش معا طبقا لمعتقد�تهم 
 ،Hلمسيحيو1 ��ليهو� ،Dلقانوني. �قد �جد �هل �لكتا� Cمع �لنظا U'بما ال يتعا�

"�عد� �لملك �يتشا�! قلب �ألسد، بال �حمة ٣٠٠٠ مسلم من �لمدنيين، من بينهم 
."Aألطفا���لعديد من �لنسا1 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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كنز^ خالR 'حلته Iلى بلد^" ٢٥ 
�نتصا'هم،   v�� في  �هم  �لمسلمين،  �جميع  �لدين   dعامل صال باختصا' 
�لمسيحيين بالرحمة ��لعدR �بال حد�H، حتى �نهم �ظهر�� نحوهم 'حمة �كثر من 
tعمائهم �نفسهم. �Iلى جانب �لمسيحيين، عا� �ليهوH �يضا في سالC ��من بعد 
 fلها'يز� �Hألسباني �لمعر�> يهو� fHقد عبر �لشاعر �ليهو� .rفتح �لمسلمين للقد

:Rعن مشاعر^ في �حد فقا
 ،١١٩٠ Cهكذ� في عا� ،Aيسو iبنا�  fبأيد rلقد� "شاi �هللا بأ1 ال تبقي 
�ستحث �هللا '�d صالd �لدين، Xلك �لرجل �لعاقل �لشجاA �لذf �تى في جيش 
مهوR، �حاصر فلسطين �فتحها ��علنها صريحة مد�ية �نه سيستقبل �يقبل كل 
�بناI iبر�هيم، من �f مكا1 يأتو� منه. �هكذ� فقد �تينا من كل 'كن في �لعالم 

 ٢٦" Cلنعيش هنا. �نحن �آل1 نعيش في ظل �لسال
بعد �لقدr، �ستمر �لصليبيو1 في همجيتهم ��لمسلمو1 في عدلهم في مد1 
فلسطين �ألخرm. �في عاC C١١٩٤ ، �سر 'يتشا'H قلب �ألسد، �لذf صو' كبطل 
عظيم في تا'يخ بريطانيا، ��لذf نفذ حكم �إلعد�C في ثالثة _ال> مسلم �مسلمة 
�من بينهم �طفاR بكل �ضاعة �حقا'!. �'غم '�ية �لمسلمين لهذ^ �لوحشية، Iال 

�نهم لم ير��H بنفس �لطريقة، فقد �لتزمو� بقوR �هللا تعالى:
 �ْ�َتْعَتُد  L�َ �ْلَحَر�ِ�  �ْلَمْسِجِد  َعِن  �ُكْم  َصدُّ  L�َ َقْوٍ�   Lَُشَنآ َيْجِرَمنَُّكْم  �َال َ  ﴿
 َّL�ِ َّتَُّقوْ� �هللا��َ Lِ���َتَعاَ�ُنوْ� َعَلى �ْلبرِّ َ��لتَّْقَو_ َ�َال َتَعاَ�ُنوْ� َعَلى �ِإلْثِم َ��ْلُعْدََ

�هللاَّ َشِديُد �ْلِعَقاِ� ﴾ ( �لمائد� : ٢ )
�لضر�'!   
�ألبرياi، حتى في حاال �لمدنيين  للعنف ضد  �بد�  يلجأ��   �لم 

�لقصوm، بل �حتى ضد �لجيو� �لصليبية �لمنهزمة".
�Xكر
 همجية �لصليبين �عد�لة �لمسلمين كحقيقة تا'يخية: �لحكم �لذf بني 
على تعاليم �إلسالC مكن �صحاD �لديانا
 �لمختلفة من �لتعايش معا. ��ستمر
 هذ^ 

�لحقيقة لمد! ٧٠٠ عاC بعد صالd �لدين، �خاصة خالR �لحكم �لعثماني.

�إلسال� ينّد! �إل�ها�



"كانت �إلمبر�طو�ية �لعثمانية تمثل 
�لة �إلسال�، ��غم ^لك منحت !

 Iجد��لحرياI �لدينية. �قد 
فسيفسا1 لثقافاI متعد!� مسالمة 

!�خل �أل��ضي �لعثمانية. �كما 
نر_ في هذ� �لصو�� ، حكمت 

�لد�لة مو�طنيها طبقا لتعاليم 
�إلسال�، �ساعدI �لفقر�1 منهم 

بغض �لنظر عن !ينهم".
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كل �ألما1 ��لحرية في �أل'�ضي �لعثمانية.
 ��لسبب �ألكثر �همية لذلك هو 'غم �1 �إلمبر�طو'ية �لعثمانية كانت �Hلة 
 .Cجبا' �لمو�طنين على �عتنا| �إلسالI ال �نهم لم يحا�لو�I 1سالمية حكمها �لمسلموI
�لعثمانية توفير �ألمن ��ألما1 لغير �لمسلمين، ��1 يشعر�هم  �كا1 هد> �لد�لة 

.RHفي ظل �لحكم �إلسالمي �لعا dبالرضا ��ال'تيا
في نفس �لوقت كانت هنا�H Vلة عظمى �خرm �كانت تعج بمشاهد �لظلم 
��لقسو! ��لتعصب. Iنها مملكة �سبانيا �لتي لم تتحمل �جوH �لمسلمين ��ليهوH على 
�'ضها ���قعت في كلتا �لجماعتين ظلما شديد�. �في �لعديد من �لبلد�1 �أل�'بية 

"بالرغم من �نتسا� 
�لكاثوليك ��لبر�تستانت 

�لى �لدين نفسه فقد حدثت 
 Aكبير� بينهما خال I��عد�

�لقرنين �لسا!� عشر 
��لسابع عشر. �ما��لت 

هذ� �لعد���I متو�صلة �لى 
 Iكثر �لفئا�� ،Lحد �آل

 Iمن هذ� �لنز�عا ��تضر
هم �ألطفاA �ألبريا1" 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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�قد لفت �لعديد من �لعلماi ��لمؤ'خين �لسياسيين �النتبا^ لهذ^ �لحقيقة. ��حد 
 H'��HI Xهو �لعالم �لمشهو' خبير �لشر| �أل�سط بجامعة كولومبيا �ألستا iمن هؤال
سعيد، �هو في �ألصل من �لقدr من عائلة مسيحية. �قد �كمل H'�سته بعيد� عن 
موطنه في �لجامعا
 �ألمريكية. �في مقابلة مع صحيفة هاIيرتز �إلسر�ئيلية ��صى 
باتباA  "�لنظاC �لقومي �لعثماني" �XI ما �'���H بناi سال�H Cئم في �لشر| �أل�سط، 

:Rفقا
 .mخر� 
" يمكن �1 تعيش �ألقلية �ليهوHية �سط �لعالم �لعربي كما تعيش �قليا
�قد نجح هذ� �لتعايش في �إلمبر�طو'ية �لعثمانية في ظل "�لنظاC �لقومي" حيث 

�ظهر�� Iنسانية �كثر مما نظهر^ نحن �آل1" ٢٧ 
يشهد �لتا'يخ بأ1 �إلسالC هو �لنظاC �لعقائدf �لوحيد �لذf تظهر حكوماته 
في �لشر| �أل�سط عدال �تسامحا �'حمة. �حتى �آل1 ليس هناV بديل عن �لد�لة 

�إلسالمية �لعثمانية �لتي �نتهت بانتهاi �لحكم �لعثماني من �لمنطقة.
 vXنمو Aبالشر| �أل�سط هو �تبا Cلسال� Rلهذ� �لسبب فا1 �لطريق إلحال 
�لحكم �لعثماني �لذf تميز بالتسامح ��لتآلف، �تلك هي �لتعاليم �ألساسية للقر_1. 

���! سعيد، خبير !�"
مشهو� في �مو� 
�لشرr �أل�سط"

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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 iفقد سجنو� في �حيا Rعلى سبيل �لمثا) Hفقط ألنهم يهو Hضطهد �ليهو� mألخر�
�ليهوH) �في �حيا1 �خرm كانو� ضحايا مذ�بح جماعية "مدبر!"" . �حتى �لمسيحيو1 
لم يتمكنو� من �لتعايش مع بعضهم �لبعض: فقد �قعت ��'�با في حماC من �لدC في 
 Dبين �لكاثوليك ��لبر�تستانت. �قد حولت حر Rلقرنين ١٦ � ١٧ نتيجة �لقتا�
�لثالثو1 عاما من ١٦١٨ Iلى C١٦٤٨ ��'�با Iلى ساحة للقتاR. �في �لمانيا �حدها 

قتل ثلث �لسكا1 �لبالغ عدHهم ١٥ مليو1 شخص.
�لبيئة كا1 حكم �لد�لة �لعثمانية بال شك حكما  في �لحقيقة، في مثل هذ^ 

Iنسانيا فريد�.

��ضح على �لسال� في  Aلة �لعثمانية مثا�"تعايش �لثقافاI �لمتعد!�، �غم �ختالفها، في �لد
��لتسامح. �نر_ في  Aلد�عية للعد� LEسط، حيث �سس �لحكم على تعاليم �لقر��لشرr �أل

هذ� �لصو�� بعض �لقصاصاI من �ألخبا� ��لصحف ��لجر�ئد �لتركية حوA �لطبيعة �لمسالمة 
للحكم �لعثماني".

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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DARWINISM AND

MATERIALISM

 ROOTS OF TERRORISM:

THE REAL 

M

�لجذ�� �لحقيقية لإل�ها� : 
�لد���نية ��لما!ية

 

يعتقد معظم �لناr �1 شا'لس �H'�1 هو ��R من �ضع نظرية �لتطو'، ��نها 
�لعلمية ��لتجا'D ��لمالحظا
. �لكن في �لحقيقة لم يكن  ترتكز على �لدالئل 
 I1 هو منشؤها �لم ترتكز هذ^ �لنظرية على �لبرها1 �لعلمي. فهي مبنية على مبد�'�H
�لتكيف مع �لطبيعة �لمأخوX من �لفلسفا
 �لماHية �لقديمة. فهي تستند، �بشكل 
 Aعلمية . ( يمكن �لرجو 
�عمى على �لفلسفا
 �لماHية �ال ُتؤّيد بأf �كتشافا

لكتاD ها'�1 يحيى: "خد�A نظرية �لتطو'"). 
�لعديد من �لكو�').  �لعالم  �لتعصب جلب على  �هذ� 

Iجابة   
تغير معا  ��لماHية  �لد�'�نية  �بانتشا' 
"ماهية  عن   Rلسؤ��
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﴿ ...َ��ُهللا َ�ُ��ٌ ِباْلِعَباِ� ﴾   ﴿ ...َ��ُهللا َ�ُ��ٌ ِباْلِعَباِ� ﴾   
�� عمر�� : ٣٠ )( �� عمر�� : ٣٠ ) )
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ستفنى �لقر�H �لبشرية بالتأكيد. �ستتسع �لفجو! بين �إلنسا1 ��قرD �شباهه..." 
٢٨

 يوضح عالم �إلنسانيا
 �لهندf الليتا فيديا'fX كيف �1 نظرية �H'�1 للتطو' 
فرضت �لعرقية على �لعلوC �الجتماعية :

"'حب علماi �ليوC بحر�'! بنظرية �لبقاi لألصلح لد�'�1، �يعتقد�1 �1 �لبشرية 
�لرجل  في حضا'!  توجت  ��لتي  �لتطو'  من   !Hمتعد  
مستويا  
�نجز قد 
�ألبيض . �قد قبل �غلبية �لعلماi �لغربيين في �لنصف �لثاني من �لقر1 �لتاسع 

عشر حقيقة �لعرقية" ٢٩

 : L�مصا!� �لها� !��
نظرية عد� �لرحمة عند مالثيس

كا1 مصد' �لها�H C'�1 في هذ� �لموضوA هو كتاD �القتصاfH �لبريطاني 
 Rفي قو�عد �النفجا' �لسكاني". �طبقا لحساباته �لخاصة قا Rمالثيس "مقا rتوما
 
مالثيس 1I �لزياH! في �لسكا1 سيكو1 سريعة، �من �جهة نظر^ �لخاصة فالمؤثر�
 Dلحر�� مثل  �لكو�')  هي  �لسكا1   !Hياt  1tتو� على  حافظت  �لتي  �لرئيسية 

لهذ�  �طبقا   ، �باختصا'   .
��لمجاعا  Uألمر���
 rلنا� �لقاسي، كا1 يجب �1 يمو
 بعض   fلر��
ليعيش �آلخر�1. فجاi �لوجوH ليعني حربا �Hئمة. 
عشر  �لتاسع  �لقر1  في  مالثيس  �فكا'  قبلت  �قد 
بشكل ��سع. �قد Hعم �فكا'^ مثقفو �لطبقة �لر�قية 
من �أل�'بيين بالتحديد. �في مقاR "�لخلفية �لعلمية 
للناtية (�لتطهير �لعرقي) " �صف جيرf بيرجما1 
مالثيس  �لقر1 ١٩ ألفكا'  �عتنا| ��'با في  �همية 

  توما� مالثيس

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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�إلنسا1" ؟ فقد بد� �لناr في �العتقاH �1 "�إلنسا1 خلق بالصدفة، �هو حيو�1 يتطو' 
 fيعتقد�1 �1 "�هللا هو �لذ rهذ� بعد �1 كا1 �لنا� "iمن �جل �لبقا Aلصر�� Rمن خال
خلق �إلنسا1 �بالتالي عليه �1 يتبع  تعاليم �هللا �لسامية". �قد Hفع ثمنا باهظا نتيجة هذ� 
 fلعالم �لبربر� i�'_� !لمدمر� 
�لخد�A �لكبير. فقد �ستند
 �لعديد من �أليدلوجيا
�لعرقية ��لفاشية ��لشيوعية.  �لبقاi"، مثل  �لمضللة "�لصر�A من �جل  �لنظرية  Iلى 
سنناقش في هذ� �لجزi من �لكتاD �لكا'ثة �لد�'�ينية �لتي ظهر
 للعالم �نكشف 

�'تباطها باإل'هاD، �حد �كبر �لمشاكل �لعالمية �لهامة في �قتنا �لحاضر. 

كذبة !���L : "�لصر�� من �جل �لبقا1"
�عتمد �H'�1 في نظريته على قاعد! �ساسية ��حد!: يعتمد تطو' �لكائنا
 �لحية 

على �لصر�A من �جل �لبقاi. ��لبقاi لألقوm، ��لفناi ��لز��R لألضعف.
�طبقا لنظرية �H'�1 هناV صر�A �نز�A عنيف من �جل بقاi �بدf في �لطبيعة 
حيث يتغلب �لقوf على �لضعيف �Hئما، مما يمكن من حد�) �لتطو'. ��لعنو�1 
 r1 �هو "�صل �ألجنا�'�H f�' يوجز "Aعطا^ لكتابه "�صل �ألنو�� fلفرعي �لذ�

."iمن �جل �لبقا Aفي �لصر� mألقو� rباالختيا' �لطبيعي �� بحماية �ألجنا
عال�! على Xلك ، فقد �فتر�H U'�1 �1 "�لصر�A من �جل �لبقاi" قد طبق بين 
 rكانت �ألجنا� ،f'النسانية �لعنصرية. �طبق عليها �لزعم �ألسطو� 
�لمجموعا
�ألقوm ��ألسمي منتصر! في هذ� �لصر�A . ��ألجناr �لسامية �لمفضلة في نظر 
�H'�1  هي �الجناr �ال�'�بية �لبيضاi. �ما �ألجناr �ألفريقية ��آلسيوية فقد تخلفت 

     .iمن �جل �لبقا Aفي �لصر�
 Aستفقد 'غبتها في �لصر� rبأ1 هذ^ �ألجنا U1 بعيد� عندما �فتر�'�H هبX�

من �جل �لبقاi، �هكذ� تختفي Iلى �ألبد:
"في �لمستقبل �لقريب �XI ما قيس بالقر�1، بال شك ستنقرU �ألجناr �لبشرية 
�لمتحضر! �ستحل مكانها �ألجناr �لهمجية في �لعالم كله. �في نفس �لوقت 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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�لصر�A من �جل �لبقاi ، �هكذ� سيتو�X 1tلك �لتز�يد �لسريع في عدH �لسكا1. �قد 
نفذ ما يسمي بـ"�ضطهاH �لفقر�i" في �لقر1 ١٩ في بريطانيا. 

 Cلثمانية ��لتسعة �عو�� f�X Rلصناعية بد� عمل �ألطفا� 
�عندما بد�
 �لمتطلبا
لمد! ستة عشر ساعة يوميا في مناجم �لفحم، حيث ما
 �آلال> نتيجة ظر�> �لعمل 

 Hعو! مالثيس Iلى �لصر�A من �جل �لبقاI iلى حيا! مليئة باأللم H� لقاسية. �هكذ��

لماليين من �لبريطانيين. 
طبق �H'�1 فكر! �لصر�A علي �لطبيعة كلها متأثر� بهذ^ �ألفكا'، ��قترd بأ1 
�ألقوm ��ألصلح هو �لمنتصر في هذ� �لصر�A من �جل �لبقاi. �عال�! على Xلك ، فقد 
 mهو قانو1 مبر' �ثابت في �لطبيعة. �من ناحية �خر iمن �جل �لبقا Aعى بأ1 �لصر�H�
Hعي �لناr لترV معتقد�تهم �لدينية �Iنكا' �لخلق، �هكذ� ُتهدC كل �لقيم �ألخالقية 

.iلمرير من �جل �لبقا� Aلصر�� Cلتي 'بما تكو1 عائقا �ما�
 
Hفعت �إلنسانية ثمنا باهظا النتشا' هذ^ �ألفكا' �لتي قاH في �لقر1 �لعشرين

�لناI rلى �لعنف ��لقسو!.

في   L���! نظرية   ��!
�لتحضير للحر� �لعالمية 

�أل�لى
بد� ظهو' تأثير نظرية �لصر�A من �جل 
�لهيمنة  نتيجة  �أل�'�بي  �لتر�)  �لبقاi على 
�لد�'�نية. �بد�
 �لد�R �أل�'بية �لمستعمر! 
يريد�1  �لتي   Rلد�� �صف  في  بالتحديد 
�ستعما'ها بأنها "R�H متخلفة" مبر'ين Xلك 

بالنظرية �لد�'�نية.
 Cلعالمية �أل�لى عا� Dقد كانت �لحر�

�با منذ ١٨٧٠ ، ألستا^ ���"
"Aيخ �إلنجليز� جيمس جو�لتا�

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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حوR �لزياH! �لسكانية: 
"في ���ئل �لقر1 �لتاسع عشر، �جتمع �فر�H �لطبقا
 �لحاكمة من كامل ��'با 
�Xلك لمناقشة "مشكلة �لسكا1" ��بتكا' �لطر| �لالtمة لتطبيق �قتر�d مالثيس، 
بزياH! معدR �فيا
 �لفقر�i: "بدال من توصية �لفقر�1 بالنظافة يجب �L نشجع 
�نحشد  مدننا،  في  �ضيق  �لشو���  نجعل   L� �يجب  �لمضر�.   I�!لعا�
�يجب �L نبنى �لقر_ في  .Lلطاعو� �لنساعد على �نتشا Aلنا� في �لمنا��
 Iخاصة في �ماكن �لمستنقعا �نوصي باالستقر��بال!نا بجو�� برg ��كد�، 

�لمضر� بالصحة … �لخ " ٣٠
�كنتيجة لهذ^ �لسياسة �لقاسية سو> يفنى �لضعفاi �لذين فقد�� �لرغبة في 

��لفقر�1  Aلصر�� مد_ �لحيا� جلب �لبؤ� لألطفا� ���"تطبيق نظرية مالثيس في �لقرL ١٩ بضر
�يمكن �لعيش في حيا� طيبة  .Aحد� هو �لذ� يضمن حماية �ألطفا��لعاجزين في �نجلتر�. ��لدين 

فاضلة خالية من �لبؤ� ��أللم فقط �^� ما �تبعنا تعاليم �لدين �لسمحة �ما�سناها"

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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١٩١٤ هي �لتأثير �لسياسي �ألكثر Hموية للد�'�نية .
�لبريطاني �لشهير  �لتا'يخ   Xفي كتابه " ��'�با منذ ١٨٧٠" ،  يوضح �ستا
جيمس جوR �1 ��حد� من �هم �لعو�مل �لتي �عد
 �لعالم للحرD �لعالمية �أل�لى هو 

.1�'�H لك �لوقت بنظريةX با في�'�� Cيما1 حكاI
 iمن �جل �لبقا Aبا لنظرية �لصر��'�� iعماt |كيفية �عتنا V'من �لمهم �1 ند�
��لبقاi لألصح في �لسنو�
 �لتي سبقت �لحرD �لعالمية �أل�لى. �كمثاR على Xلك، 
:Dفي مذكر�ته بعد �لحر fئيس هيئة �أل'كا1 �لمجر' ،Hكتب �لبا'�1 فر�نز كونر�

"بالتأكيد تعمل �ألHيا1 �لُمحبة للبشر ��لتعاليم �ألخالقية ��لمذ�هب �لفلسفية 
على Iضعا> Xلك �لصر�A �لبشرf �لمتوحش من �جل �لبقاi، لكنهم لن ينجحو� 
 Dكد�فع �مبر'. �طبقا لهذ� �لمبد� �قعت �لحر �Hموجو C�H ضعافه ماI في
�لد�R ��لناr، تماما مثل  �لمحفز! في حيا!   mللقو �لعالمية �أل�لى كنتيجة 

�لعاصفة �لرعدية �لتي يجب �1 تنطلق بمحض طبيعتها" .
 Dعلى �لحاجة لحر Hصر�' كونر�I Cفي ظل هذ^ �أليدلوجية، �صبح مفهو� 

.fقائية للحفا� على �لحكم �لملكي �لمجر�
 �قد '�ينا �1 هذ^ �آل'�i لم تنحصر فقط في �لمياHين �لعسكرية، فقد �هتم 
ماكس �يبر كثير� بالصر�A �لد�لي من �جل �لبقاi . �مر! �خرm كتب كو'
 'يزلير 
 Cلمساعد ��لمستشا' �لشخصي للمستشا' �أللماني يثوبالد فو1 بيثما1 ، في عا�

: ١٩١٤
"1I �لعد��! �لد�ئمة �لمطلقة �لمالtمة لطبيعة �لعالقا
 بين �لناr، ��لتي نالحظها 
في كل مكا1، ليست نتيجة IفساH �لطبيعة �لبشرية، لكنها جوهر �لعالم �مصد' 

�لحيا! نفسها" ٣١ 
'بط �لجنر�R فريد'يك فو1 بيرنا'fH بين �لحرD �قو�نين �لصر�A في �لطبيعة. 
فقد �علن �1 �لحرD "ضر�'! بيولوجية" �هي "ضر�'ية تماما مثل صر�A عناصر 
�لطبيعة" �هي "ال تعطي قر�'� بيولوجيا صحيحا حيث ترتكز قر�'�تها على طبيعة 

 ٣٢ "iألشيا�

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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 A��با في �لعقد �أل��"�ستحو^I نظرية !���L "�لصر�� من �جل �لبقا1" على فالسفة ��عما1 �سياسيو �
من �لقرL �لعشرين. �كاL حماسهم بد�ية لحر� كبر_، تلك �لكا�ثة �لعظيمة �لتي ��!I بحيا� ١٠ ماليين 

."Lنسا�



 Cلمفكرين ��لحكا� �لعالمية �أل�لى بسبب   Dندلعت �لحر� �كما '�ينا، فقد 
�لتطو'،  من  نوعا  ��لمعانا!   iلدما� �I'�قة   Dلحر�  ���' �لذين  �أل�'بيين   iلر�سا��
��عتقد�� �نها قانو1 �لطبيعة �لثابت. ��لمذهب �لفكرf �لذmH� f بكل هذ� �لجيل 

Iلى Xلك �لدما' لم يكن سوm مفاهيم �H'�1 "�لصر�A من �جل 
�لبقاi" � "�لبقاi لألصلح".

�أل�لى  �لعالمية   Dلحر� تركت 
خلفها ٨ ماليين قتيل، �مئا
 من �لمد1 

�لمخربة، �ماليين �لمشرHين ��لعاطلين 
��لسبب  ��لمصابين.  ��لمعوقين 

�لعالمية   Dللحر �ألساسي 
بعد  �ندلعت  �لتي  �لثانية، 
Xلك بو�حد �عشرين عاما 
قتيل  مليو1   ٥٥ �خلفت 
على  �يضا  مستند�  كا1 

�لد�'�نية. 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�



"�لفاشية �لتي بنيت على مفاهيم !���L، كانت 
 Iقد جر��لسبب في قتل ماليين �ألبريا1. 

هذ� �لعقيد� �لمر�عة �لعديد من بلد�L �لعالم 
�لى !��مة �لدما� ��لبؤ�".
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�لطريق �لذ� 
مهدI له �لد���ينية: �لفاشية

يمكن �1 نرm تأثير �H'�1 �لقوf في �لمذهب �لناft. فعندما ند'r تلك �لنظرية 
�لتي �عتنقها هتلر ��لفريد '�tنبيرv، سنصاH> مفاهيم مثل "�الختيا' �لطبيعي" �"�لقتل 
�النتقائي" �"�لصر�A بين �ألجناr من �جل �لبقاi" ��لتي تكر'
 مئا
 �لمر�
 في 
�عما�H R'�1. �عندما سمى كتابه "كفاحي" نرm �1 �لصر�A �لد�'�يني من �جل 
�لبقاi �مبد� �لبقاi لألصلح هما �لذ�1 �لهما هتلر. فهو يتحد) في هذ� �لكتاD خاصة 

:Rفيقو rبين �ألجنا Aعن �لصر�
"سيتوv �لتا'يخ Iمبر�طو'ية �أللفية �لجديد! بالعظمة ��لتميز، �لعظمة �لتي تستند 

على �لتسلسل �لعنصرf ��لذf حدHته �لطبيعة نفسها" .٣٣  
�في عاC ١٩٣٣ خالR �جتماA حزD نو'مبرv صرd هتلر قائال:

"يجب �1 يخضع �لجنس �ألHنى للجنس �ألسمى، �هذ� هو ما نر�^ في �لطبيعة 
 ٣٤ "Rلوحيد �لمعقو� iهو ما نعتبر^ �لشي�

�لتي  �لحقيقة  هي  بالد�'�نية  �لناtيو1  تأثر 
بيتر  بين  تقريبا.   iلخبر��� �لمؤ'خين  كل  قبلها 
هذ^  �لفاشية"،   Hصعو"  Dكتا مؤلف  كرسب، 

�لحقيقة كالتالي :
نظرية  من   rلنا� نشرها سخر  بد�ية  "في   
 ،Hقر �إلنسا1  �صل   1� تدعي  �لتي   1�'�H
�قد  Xلك.  بعد  �قبلت   
�نتشر �لكنها 

"�لنا�ية ، �هي مزيج من �لد���نية �الجتماعية 
 Iنشر���لوثنية �لجديد�، قتلت �لماليين 

�لرعب في قلو� �آلخرين"

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�



"تسببت �لحر� �لعالمية �لثانية في قتل 
�جر� ماليين Eخرين،  ،Lنسا� L٥٥ مليو
�شر!I �عد�! كثير� �خر_. �تسببت في 

��نهيا� �القتصا! ". Lلمد� �ما!
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�الجتما�"٣٧
�L هو �هم نصر للجدA في موضو� �ألصل" ��! Uتر�تسكي "�كتشا Rقا

٣٨

�قد كا1 لتعاليم �H'�1 �لد�' �لرئيسي في تشكيل كو�H' �لشيوعية. فعلى سبيل 
�لمثاR، يالحظ �لمؤ'خو1 حقيقة �1 ستالين كا1 شابا متدينا، �لكنه �صبح ملحد� 

.1�'�H ته كتبiبعد قر�
�لماليين  قتل   fلذ�� �لصين،  في  �لشيوعية  �لحركة  مؤسس  تسيتونغ،  ما� 
 L���! نظرية  على  �لصينية  �الشتر�كية  "تأسست  قائال:  علنا   dصر ،rلنا� من 

للتطو�"٣٩ 
 "1�'�H� يناقش في بحثه "�لصين ،H'جيمس 'ييف، �لمؤ'� بجامعة ها'فا

بالتفصيل تأثير �لد�'�نية على ما� ��لشيوعيين �لصينيين. 

"�عما1 �لشيوعية، �لذين بنو� �فكا� �لمجتمع �النساني �ستنا!� على �لد���نية، سيسقطوL من 
^�كر� �لتا�يخ لما سببو� من �لم شديد بسياساتهم �لقاسية ".

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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حر> �لناtيو1 نظرية �H'�1 ��ستعملوها لتبرير �لحر�D �لعرقية"٣٥
يصف �لمؤ'� هيكما1 تأثير �لد�'�نية على هتلر كالتالي:

 "كا1 هتلر شديد �إليما1 بالتطو' . �مهما كا1 غامضا �معقد� �مختال عقليا، 
Iال �نه كا1 متأكد� من �همية مفهوC �لصر�A، �قد عرU بوضوd عد�H من 
 iلبقا�� Aفكا'^ �لتطو'ية في كتابه "كفاحي"، خاصة تلك �لتي تؤكد �لصر��

لألصلح �IباH! �لضعيف ليصبح �لمجتمع �فضل" ٣٦ 
 f� لى عنف لم يسبق له مثيل فيI لعالم� Hقا ،i�'ظهر بهذ^ �آل fهتلر، �لذ
 ،Hليهو� �لعرقية ��لسياسية، �خاصة   
مكا1. �قد تعرضت �لعديد من �لمجموعا
للقسو! ��لمذ�بح �لبشعة في معسكر�
 �العتقاR �لناtية. �قد قضت �لحرD �لعالمية 
 Cمفهو مليو1 شخص. �كا1   ٥٥ على حيا!    ftلنا� بالغز�   
بد� ��لتي  �لثانية 
�لد�'�نية "�لصر�A من �جل �لبقاi" هو �لسبب �'�i تلك �لمأسا! �لكبرm في تا'يخ 

�إلنسانية. 

�لتحالف �لدمو�: �لد���نية ��لشيوعية
�XI كانت �لفاشية هي �لجناd �أليمن للد�'�نية �الجتماعية، فإ1 �لشيوعية قد 
مثلت �لجناd �أليسر لها . �قد كا1 �لشيوعيو�H 1ئما من �عنف �لمد�فعين عن �لنظرية 

�لد�'�نية.
ترجع �لعالقة في �ألصل Iلى مؤسسي هذ^ �لمذ�هب. فقد قر� كل من ما'كس 
��نجليس كتاD "�صل �ألجناr" لد�'�1 عندما ظهر مباشر!، ��ندهشو� من فكر! 
 1�'�H بين ما'كس ��نجليس '�يهما في نظرية 
�لماHية �لجدلية. �توضح �لمر�سال
على �نها "تحتوf �ساr �لشيوعية في �لتا'يخ �لطبيعي". �في كتابه "جدR �لطبيعة" 
�لذf كتبه نتيجة تأثر^ بد�'�1، كا1 �نجيلس كثير �إلعجاD به. �حا�R �1 يضيف 
مساهمته �لخاصة Iلى �لنظرية في فصل "�H' �لعماR في �لتحوR من قرI Hلى Iنسا1" 
�تبعو� خطو�
 ما'كس ��نجليس، مثل بليخانو>  �لذين   rلشيوعيو1 �لر��
 f1 للتطو'. بليخانو> ، �لذ�'�H لينين �تر�تسكي �ستالين، �تفقو� كلهم مع نظرية�
�عتبر مؤسس �لشيوعية �لر�سية، �عتبر �لما'كسية مثل "�لد���نية في تطبيقها لعلم 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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�هكذ� قبلت �لقتل ����قة  ،Iنية للصر�� على صر�� �لطبقا�"طبقت �لشيوعية �لفكر� �لد��
�لدما1 كطرr شرعية للسيطر�"
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باختصا'، هناV صلة �طيد! بين نظرية �لتطو' ��لشيوعية. تدعي �لنظرية بأ1 
 .Hكا1 نتيجة �لصدفة، �تدعم ما يسمى بالمساند! �لعلمية لإللحا iخلق �لحيا! ��ألحيا
��لشيوعية عقيد! ملحد!، �لهذ� �لسبب فهي ترتبط بشكل قوf بالد�'�نية. �عال�! 
على Xلك تقترd نظرية �لتطو' �1 �لتطو' في �لطبيعة يعزI mلى �لصر�A "�لصر�A من 

�جل �لبقاi"، بل �تدعم مفهوC �لجدR �لذf يمثل �ساr �لشيوعية.
�XI نظرنا في مفهوC �لشيوعية "�لصر�A �لجدلي" ��لذf قتل بسببه ١٢٠ مليو1 
Iنسا1 خالR �لقر1 �لعشرين على �نه ماكينة قتل، عندها فقط يمكن �1 نجيد فهم 

�بعاH �لكا'ثة �لد�'�نية �لتي حلت بالعالم.

�لصر�� �لجدلي 
لم يطّو� �لمجتمعاI بل !مرها

�كما '�ينا سابقا، فإ1 �لد�'�نية تفترU �1 �لصر�A بين �لكائنا
 هو سبب 
تطو'ها �هذ� ما �كسبها ما يسمي باالنتشا' �لعلمي لفلسفة �لماHية �لجدلية.

كما يمكن �1 يفهم من �سمها، �لماHية �لجدلية ترتكز على فكر! �لصر�A. �قد 
�A�X كا'R ما'كس مؤسس هذ^ �لفلسفة تلك �لفكر! :"�L لم يكن هناg صر�� 
�معا�ضة، ظل كل شي1 كما هو". �قاA �يضا: "�لقو� �لمولد� لكل مجتمع قديم 

تحمل معها مجتمعا جديد�" ٤٠ 
�بقوله هذ� فإنه يدعو �لناr للعنف ��لحرI� D'�قة �لدماi من �جل �لتطو'. 

كا1 لينين ��R من طبق نظرية ما'كس في �لمجاR �لسياسي. �قد كا1 لينين 
 rيدعي �1 �لنا� "Hألضد�� Aكنتيجة لصر� Cها �نه: "يحد) �لتقدHيؤيد فكر! مفا
f�X �ألفكا' �لمختلفة يجب �1 يكونو� في صر��H Aئم. �قد Xكر لينين مر�'� �1 
هذ� �لصر�A يتطلب I'�قة Hماf� ،i �إل'هاD. �قبل �لثو'! �لبلشيفية بأحد عشر عاما، 
نشر لينين مقاال بعنو�1 "حرD �لعصابا
" في �لبر�ليتا'f عاC ١٩٠٦، �هي توضح 

�لطر| �إل'هابية �لتي تبناها: 
" تلك �لظاهر! �لتي نهتم فيها بالكفاd �لمسلح، قاHتها �لجماعا
 �لصغير!. 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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حيث ينتمي �لبعض منها Iلى �لمنظما
 �لثو'ية، ��لبعض �آلخر (�هو يمثل 
 dمنظمة ثو'ية. �يتبع �لكفا f� لىI سيا) ال ينتمي�' iألغلبية في بعض �نحا�
 dلكفا� هذ�  يهد>  �العتبا':  في  �خذهما  مختلفين، يجب  �لمسلح هدفين 
بالد'جة �أل�لى Iلى �غتياR �ألفر�H ��لزعماi �'جاR �لشرطة ��لجيش. �في 
�لحكومة  من  كل  من  �لنقدية   Rألمو��  !'Hمصا Iلى  يهد>  �لثانية،  �لمرتبة 
��ألفر�H. حيث تذهب تلك �ألمو�R �لمصاI !'Hلى خزينة �لحزD �تخصص 

للتسليح ��إلعد�H للتمرH �تد'يب �ألفر�H �لذين يقومو1 به"٤١ 
في �لقر1 �لعشرين، كانت هناV ��حد! من �شهر �لمعتقد�
 �لتي قبلت بها 
�لشيوعية، �هي �لفاشية. �لمهم في �لموضوA، �نه برغم Iعال1 �لفاشية معا'ضتها 
�لشيوعيو1  _من   .Aلصر��  Cبمفهو �لشيوعية  مثل  تماما  _منت  �نها  Iال  للشيوعية، 
بضر�'! �لصر�A �لطبقي، �ببساطة غير �لفاشيو1 مجاR �لصر�A حيث 'كز�� على 
�لصر�A بين �ألجناr ��لد�R. �يعتبر �لمؤ'� �أللماني هينريتش تريتشك، ��حد 
من �هم مصاH' �ألفكا' �لناtية �من �برt �لعنصريين، فقد كتب يقوR: "ال يمكن 
�لبقا1  �L تز!هر �ألمم بد�L صر�� قو�، تماما مثل نظرية �لصر�� من �جل 

 ٤٢"L�لد��
:A1 للصر��'�H هتلر �يضا معتمد� على مفاهيم Rقا�

"في كل معالم �لطبيعة صر�A هائل بين �لقو! ��لضعف �نصر �بدf للقوf على 
�لضعيف. �كا1 من �لممكن �نهيا' �لطبيعة كلها لو لم يكن �ألمر كذلك، فمن 
يحيا يجب �1 يقاتل. �من ال يرغب في �لقتاR في هذ� �لعالم، حيث �لصر�A هو 

      ٤٣"Hقانو1 �لحيا!، ليس له �لحق في �لوجو
 iقة �لدما�'I� Aلد�'�نية �الجتماعية بضر�'! �لصر�� 
�قد _منت هذ^ �لمعتقد�
من �جل Iنشاi مجتمع قوf، �ما فعلو^ �سببو^ في �لقر1 �لعشرين ال يخفي على �حد. 
 
فق قتلت �عد�H الحصر لها من �ألبرياi، �جرd �عو| _خر�1، ��نها'
 �قتصاHيا
��ألبحا)  �لصحة  على  تصر>   1� يجب  كا1  �لتي   Rألمو�� ��نفقت  �طنية، 
 iبنا !HعاI� ،لتي سببتها� dلتكنولوجيا ��لتربية ��لفن، على �ألسلحة �تضميد �لجر���
�لمد1 �لمخربة. ��صبح ��ضحا بمر�' �لوقت �X 1لك �لصر�A ��إل'هاD لم ير| 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�



من �لطبيعي �L توجد �آل��1 �لمختلفة، 
لكنها ال يجب �L تكوL سببا للنز�� 

��لحر�� بين �لنا�. فاالحتر�� 
��لتسامح �لمتبا!A يمكن �L يضمن 

 Iكة بين �لفئا�لمشا�� rالتفا�
 LEتوضح تعاليم �لقر��لمختلفة. 

�لكريم للنا� حيا� �لسعا!� ��لطمأنينة، 
فالصر�� �لجدلي ال يجلب �ال �لشقا1 

��لدما�". Iلمو���لد�ئم 
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 A�"قد يكوL هناg خالU بين �لد
 Iلكن �لصر�عا� ،Iلمجتمعا� ��

��لحر�� ال تحل �لمشاكل. �يعلمنا 
�لقرLE �لكريم �نه يجب حل هذ� 

��لتسامح  A!بالصبر �لمتبا Iلخالفا�
��لرحمة ��لتفاهم".

 �قد �طاA موسى ���مر �هللا �شرd لفرعو1 �لدين �لحقيقي بصبر عظيم، �Xلك 
لكي ينهي فرعوI 1نكا'^ لوجوH �هللا �قسوته على �لناr. �بالرغم من Xلك، �تخذ 
فرعو1 موقفا عد�ئيا نحو موسى �لصبو' �لنبيل �هدH بقتله هو �من يتبعه. �لكن في 

�لنهاية خاD فرعو1 �خسر سعيه، فقد غر| ��تباعه بينما �نتصر موسى �من معه.
�كما يوضح هذ� �لمثاR، �نتصا' '�f �� فكر من �جل �لتطو' ال يأتي �بد� من 
 r�'H سا من'H 1لخال> بين موسى �فرعو� Uلعد��! �� �لعد��1. �يعر� Rخال
�لتا'يخ �لعظيمة: فالمنتصر ليس من يتبع �لصر�A ��لظلم، �لكن �لمنتصر من يتبع 
طريق �لسالC ��لعدR. لذ� فإ1 مما'سة �لمباwH ��ألخالقيا
 �لرفيعة تظهر حسناتها 

في �لدنيا ��آلخر!. 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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بالتطو' �إلنساني بل على �لعكس �I mHلى Hما'^.
ليل  �لطبيعة هناV نو' �ظلمة،  �لعالم. كما في  تناقضا
 في   Vبالتأكيد هنا
�نها'، حر �برH ، لذ� فهناV �ختالفا
 في طر| �مما'سة �تطبيق �ألفكا' �لمختلفة. 
�لكن �لتناقض في �ألفكا' ال يستوجب �لصر�A. بل على �لعكس، �XI ما قوبلت هذ^ 
�لتناقضا
 بالتسامح ��لسالC ��لتفاهم ��لحب ��لرحمة فإنه من �لممكن Iنجاt نتائج 
جيد! جد�. فكل شخص يقا'1 فكرته �لخاصة بأفكا' �آلخرين 'بما يطو' فكرته �� 
 RHلمعا'ضة يتمكنو1 من تبا� i�'لذين يد�فعو1 عن �آل� iنقائصها فيعالجها. فهؤال mير
�ألفكا' �ثناi �لحديث �� ينشغلو1 بالنقد �لبناi. لذ� فإ1 �لشخص �لمتو�ضع �لمتسامح 
�لمسالم �لمخلص �لذf يتبع تعاليم �لقر_1 �لكريم هو فقط من يستطيع تطوير هذ� 

�لتقا'D ��لتفاهم. 
�1 تقتل Iنسانا �� تسيI iليه بسبب �فكا'^ �لمختلفة، �� ألنه يؤمن بدين مختلف 
�� حتى ألنه ينتمي Iلى جنس مختلف، عمل قاr �غير مقبوR. لهذ� �لسبب �حد^، 
نرm على مر �لتا'يخ �في جميع �نحاi �لعالم كيف �1 �بناi نفس �أل'U يتصا'عو1 
مع بعضهم �لبعض حتى �لمو
 �يقتل كل منهم �آلخر بال 'حمة. �نرm �ناسا من 
 1I .بشكل عشو�ئي ، Rألطفا�� iمختلفة يذبحو1، بمن فيهم �لنسا 
بلد�1 �جنسيا
�لشخص �لوحيد �لذf يمكنه فعل Xلك هو �لذf يخلو قلبه من �ية Iنسانية. فهو عند^ 
مجرH حيو�1 مفكر. �هو �لشخص �لذf ال ير�عي �هللا في �عماله �� حتى ال يعتقد 

.^Hفي �جو
�يكشف لنا �لقر_1 �لكريم �فضل �لمو�قف �لتي يمكن �1 نتخذها نحو �ألفكا' 
�لمعا'ضة. �من �برt �ألمثلة على Xلك �لخال> �لذf حد) بين موسى �فرعو1. 
�بالرغم من قسو! �عد��نية فرعو1، فقد �'سل �هللا موسى يدعو^ لدينه عز �جل، 

��ضح لموسى �ألسلوD �لذf يتعين �تباعه فقاR تعالى:
ُر َ�ْ� َيْخَشى ﴾  َهَبا ِ�َلى ِفْرَعْوLَ ِ�نَُّه َطَغى * َفُقوَال َلُه َقْوًال َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَّ ْ̂ �ِ ﴿

( طه : ٤٣-٤٤ ) 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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"�L تعاليم �لقرLE �لكريم �مبا!ئه ��خالقياته هي �لسبيل �لوحيد لضماL حيا� �كثر �ستقر��� لألجياA �لقا!مة"

��لتعذيب. فالعنف ��لصر�A ��لمفاهيم �لشاX! ��لمنبوX!، تنتهك �لمباwH �ألخالقية 
�لتي �'شد �هللا تعالى �إلنساI 1ليها. �بالرغم من Xلك تظهر �لد�'�نية �لصر�A ��لعنف 

��لقتل على �نها مفاهيم مبر'! �صحيحة �طبيعية �البد من �جوHها. 
لهذ� �لسبب يرتكب �لبعض �عماR �إل'هاD تحت �سم �لدين مستخدما مفاهيم 
�'موt �إلسالC �� �لمسيحية �� �ليهوHية، �لكننا على يقين بأ1 هؤالi ال ينتموI 1لى 
�f من تلك �ألHيا1. بل هم �H'�نيو1 حقيقيو1. فهم يختبئو1 تحت عباi! �لدين، 
�لكنهم ليسو� مؤمنين حقيقيين حتى �H� 1Iعو� �نهم يخدمو1 �لدين، �لكنهم في 
�لدين على   Hيرتكبو1 جر�ئم يشد للدين ��لمؤمنين، �Xلك النهم   iعد�� �لحقيقة 

 .rلنا� Cتحريمها، بل �يسيئو1 للدين �ما
لهذ� �لسبب، فإ1 جذ�' �إل'هاD �لتي �بتلي بها عالمنا ليست في �f من �ألHيا1 
�لمقدسة، �لكنها من �إللحاH ��لذf نسميه في �قتنا �لحاضر: "�لد�'�نية ��لماHية". 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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�لد���نية ��إل�ها� 
�كما '�ينا حتى �آل1، فإ1 �لد�'�نية هي �صل كل معتقد�
 �لعنف �لتي تسببت 
 
في كو�') للبشرية في �لقر1 �لعشرين، فالمفهوC �ألساسي �'�i هذ^ �لمعتقد�

 �_'�i �فلسفا
 مختلفة في �Hعتقا� Vمن ليس منا". �هنا Rألساليب هو "قتا��
�لعالم. �من �لطبيعي جد� �1 تتميز هذ^ �ألفكا' �لمتنوعة بمعا'ضة بعضها �لبعض. � 

يمكن �1 تنظر هذ^ �الختالفا
 في �آل'�I iلى بعضها بإحدm طريقتين :
هي  �تلك  معها.  حو�'  تأسيس  �محا�لة  �لمعا'ضة   Hجو�  C١. �حتر�

�لطريقة �إلنسانية. �تتو�فق هذ^ �لطريقة مع تعاليم �مباwH �لقر_1 �لكريم. 
_خر،  بمعني  تدميرهم،  من   !Hالستفا� �محا�لة  �آلخرين   R٢. قتا
على  تعتمد  �لتي  �لطريقة  هذ^  Iلى  �لماHية  �تلجأ  طائش.  حيو�1  مثل  �لتصر> 

 .Hإللحا�
فذلك �لرعب �لذf نسميه �إل'هاD هو نتاv للطريقة �لثانية.

�عندما نأخذ في �العتبا' Xلك �لخال> بين �لطريقتين يمكن �1 نرm مدm تأثير 
 rفكر! كو1 :"�إلنسا1 حيو�1 مقاتل"، تلك �لفكر! �لتي فرضتها �لد�'�نية على �لنا

 .f'بشكل ال شعو
'بما لم تسمع تلك �لجماعا
 �يسمع ��لئك �ألفر�H �لذين يلجئو1 للعنف 
��لصر�A عن �لد�'�نية شيئا، �لكن في �لنهاية هم يتفقو1 تماما مع �لمباwH �لفلسفة 
�لتي تستند   
�لد�'�نية. �ما يدفعهم لإليما1 بصحة هذ^ �آل'�i هو تلك �لشعا'�
 Dلكبير! تبتلع �لصغير!" � "�لحر� Vألسما�" � " mلألقو iعليها �لد�'�نية مثل "�لبقا
هي �لفضيلة" � "يتقدC �إلنسا1 بشن �لحر�D". �عند IبعاH �لد�'�نية نجد �1 هذ^ 

�لشعا'�
 قد بقيت كلما
 فا'غة. 
�في �لحقيقة، بإبعاH �لد�'�نية، لن نجد �f فلسفة تؤيد �لصر�A. فاألHيا1 �لثالثة 
�لمقدسة �لتي يعتنقها معظم سكا1 �لعالم �هي �إلسالC ��لمسيحية ��ليهوHية ترفض 
�لعنف �تحض على �لسالC ��لوئاC �تحرC قتل �ألبرياi �� تعريضهم للمعانا! ��لظلم 

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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�بعد هذ^ �لمرحلة، يصبح من �لسهل غسل Hما� هؤالi �لبشر، ��لذين لقنو� تلك 
�ألفكا' بالفعل خالH R'�ستهم �تحويلهم ألعد�i لإلنسانية يملكو1 ما يكفي من 
�لقسو! لقتل �ألطفاR �ألبرياi. �يسهل ألf عقيد! مضللة جذD مثل هؤالi �لصغا'. 
بل �يمكن �1 يقومو� بأفعاR قاسية �عنيفة تحت تأثير هؤالi �إل'هابيين. فالفاشية 
 vمنذ �لقر1 �لتاسع عشر كنتا 
��لشيوعية ��لعنصرية هي جماعا
 I'هابية تو�جد

لمثل هذ� �لمنهج في �لتربية.
�تتمثل �لخسا'! �لكبرm �لثانية لمثل هذ� �لنظاC في �لتربية في �لبعد تماما عن 
�لدين، فقد �نحصر �لعلم بالدين بين غير �لمتعلمين. �هكذ� �صبح �لمتعلم بعيد� تماما 
عن �لدين بفعل �لد�'�نية – �لماHية، ��صبح �لدين شيئا مقترنا بغير �لمتعلمين. �Xلك 
هو سبب تطو' �ألفكا' �لخاطئة �لمؤيد! للخر�فا
 ��لتي سمحت لمن يناقضو1 �لدين 

بالسيطر! بسهولة تحت �سم �لدين. 
1I �حد�) �لحاfH عشر من سبتمبر �ألخير! هي ��ضح مثاR على Xلك. فال 
 Rيمكن لمن يخا> �هللا �يحبه �يتوقع حسابه على �عماله �1 يرتكب مثل هذ^ �ألعما
 .Rألطفا� من  ��ليتامى  �لجرحى  �_ال>   iألبريا �لجثث  _ال>  خلفها   Vتتر �لتي 
فالمؤمن يعلم �نه سيحاسب �ماC �هللا على كل ضر' �لحقه بإنسا1 ��1 كل Xنب 

سيصبح مصد'� لعذ�به في جهنم.
�لتربية   iنهاI هو   Dإل'ها� على   iللقضا �ألمثل  �لسبيل   1� هذ�  من  �نستنتج 
�لد�'�نية �لماHية، �تربية �لصغا' على مناهج مستند! على �الكتشافا
 �لعلمية �لحقيقية 
��1 نغرr فيهم �لخو> من �هللا ��لرغبة في �لتصر> بحكمة �تأ1. �ستكو1 ثما' 

مثل هذ^ �لتربية جماعة شعا'ها �لتسامح ��لسالC �بالتالي يكونو1 جديرين بالثقة. 

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�



140

كل من يرغب في �لسال� 
��لطمأنينة عليه �!��g خطر �لد���نية

ضد  خا�  بوجه   Dلحر� على  �ساسي  بشكل  يعتمد  �لمشكلة  هذ^  حل 
�ألكاXيب ��لتخلص من تلك �ألفكا'. فعلى سبيل �لمثاR قد يسعى �لشخص بجد 
لتنظيف �لبيئة �لمحيطة به من خالR جمع �لنفايا
 في صناHيق، �لكن ستظل '�ئحة 
صناHيق �لنفايا
 كريهة. مما يعني �1 �لحلوR ستكو1 قصير! �ألجل. �يكمن �لحل 
�لحقيقي في �لتنظيف �لشامل لمصد' �لنفايا
 ��tIلتها بالكامل. بمعني _خر، فهذ� 
�ألمر يشبه قضاi سنو�
 في تنظيف مز'عة من �ألفاعي �لسامة، �تركها تهرD، ثم 
نتعجب من '�يتنا لهذ^ �ألفاعي تضر �لناr من حولنا مر! �خرm. فالشيi �لمهم هو 

�1 نقضي على تلك �ألفاعي بالد'جة �أل�لى.
�لذلك، في �لحرD على �إل'هاD يتم �لبحث عن �إل'هابيين ��حد� تلو �آلخر 
لمعاقبتهم، �لكن هذ� �لحل غير مؤثر � غير ناجح � غير �Hئم. � �لطريق �لوحيد 
الستئصاR �إل'هاD كليا من على �جه �أل'U هو �1 نحدH �لمصاH' �ألساسية �لتي 
تصنع �إل'هابيين ��لقضاi عليها. �من ناحية �خرm، تعتبر �لمعتقد�
 �لخاطئة ��لتربية 

 .Dإل'ها� 'Hفي ضوئها  مصد'� مهما من مصا r'لسيئة �لتي تما�
في �قتنا �لحالي، تعتبر �لد�'�ينية ماH! �ساسية في �لمناهج �لتعليمية في �كثر 

بلد�1 �لعالم. �هي تد'r باعتبا'ها حقيقة علمية. 
فالصغا' ال يد'كو1 �1 �لذf خلقهم هو �هللا، �هو من �هبهم �لر�d ��لحكمة 
��لضمير. �ال يخبرهم �حد �نهم سيحاسبو1 يوC �لقيامة على �عمالهم �يعاقبو1 بجهنم 
�� يكافئو1 بالجنة ��لخلوH. بل على �لعكس فهم يلقنو1 �نهم �حفاH مخلوقا
 كانت 


 Iلى �لوجوH عن طريق �لمصاHفة �لعشو�ئية.iنها جا�� ،
حيو�نا
�في ضوi هذ� �لتلقين يعتبر هؤالi �لصغا' �نفسهم مخلوقا
 ضالة غير ملتزمة 
 .Aلصر�� Rال من خالI هم �نجاحهم في �لمستقبل ال يأتيiهللا �ير�1 �1 بقا� Cما�

�إلسال� ينّد! �إل�ها�
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conclus›on:

recommendat›ons 

T

خاتمة: 
توصياI للعالم �لغربي

يهتم �لعالم �لغربي �ليوC بشأ1 �لمنظما
 �لتي تما'r �إل'هاD تحت �سم 
 Dهو غير مخطئ في هذ� �ألمر. �من �لو�ضح �همية محاكمة هذ� �إل'ها� Cإلسال�
�لخا'جي �من يؤيد^ طبقا لمعايير �لقضاi �لد�لي. � يجب �1 نالحظ تلك �لمسألة 
�لهامة �هي �1 �تباA �ستر�تيجيا
 طويلة �لمدm ستحقق حلوال ناجحة لمثل هذ^ 

�لمشاكل.
 �مما سبق، نرm �نه ال توجد صلة بين �إلسالC ��إل'هاD �لذf يعتبر جريمة 
 Dإل'ها�" تعبير  في  ��لو�ضح   Cلتا� �لتناقض  �يضا  �عرضنا  كلها.  �إلنسانية  ضد 

�إلسالمي"، �يمكن �1 نو'H �لمالحظا
 �لمهمة �لتالية: 
�لبلد�1  كل  تتصر>   1� �لحالية  �لظر�>  ١. تتطلب 

 "
بالحذ' ��لحيطة ��لحكمة . فسينا'يو "صر�A �لحضا'�
�لتي  �لذf طرd، ��حد من �ألخطا'   iلسي�

تهدH �لعالم كله، �لن 
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�َياٍ�  َعْبِدِ	  َعَلى  ُيَنزُِّ�  �َياٍ� ﴿ُهَو�لَِّذ�  َعْبِدِ	  َعَلى  ُيَنزُِّ�  ﴿ُهَو�لَِّذ� 
�َلى ِ ُلَماِ�  �لظُّ ِمَن  ِلُيْخِرَجُكْم  �َلى َبيَِّناٍ� ِ ُلَماِ�  �لظُّ ِمَن  ِلُيْخِرَجُكْم  َبيَِّناٍ� 
�لنُّوِ. 0َ ِ�3َّ �َهللا ِبُكْم َلَر01ٌ/ َ.ِحيٌم ﴾  �لنُّوِ. 0َ ِ�3َّ �َهللا ِبُكْم َلَر01ٌ/ َ.ِحيٌم ﴾  

( �حلديد : ٩ )( �حلديد : ٩ )
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��لي جانب �لمقاييس �لقضائية �لتي ستقدC لمكافحة �إل'هاD ، هناV حاجة 
 
ماسة إلطال| حملة تربية نشطة في جميع �نحاi �لعالم . �يحب �1 تكو1 �ساسيا

هذ^ �لتربية هي كشف tيف �لد�'�نية ��لماHية �توضيح �شرd �لقيم �لعليا �لتي 
�لقيم  �مرنا بها �هللا . �من �لسهل �لعيش في سالC ��الستقر�' �XI ما طبقت 
�ألخالقية للدين �لحقيقي �بد�CH' 1 هذ� �لمستنفع لن يتخلص �لعالم من �لكو�') .

�ملنا �لوحيد هو �1 هذ^ �لقيم ستساعد �لعالم على �لتخلص من �إل'هاD �كل 
 
�لواليا �لمتعصبة �ألخرm. �كد�لة مسيحية، تعر>  �لبربرية ��لوحشية   Rشكا�
�لمتحد! نفسها بـأنها " �مة تحت حكم �هللا " "يجب �1 تكو1 صديقة للمسلمين 

�يلفت �هللا �نتباهنا Iلى هذ^ �لحقيقة في �لقر_1 �لكريم :
 َّLَلَتِجَد�َ َ�ْشَرُكوْ�  �ْلَيُهوَ!َ��لَِّذيَن  Eَمُنوْ�  لِّلَِّذيَن   �ً�َعَد�َ �لنَّاِ�  َ�َشدَّ   َّLَلَتِجَد  ﴿
يِسيَن  ِلَك ِبَأLَّ ِمْنُهْم ِقسِّ َ̂ َ�ْقَرَبُهْم مََّو!ًَّ� لِّلَِّذيَن Eَمُنوْ� �لَِّذيَن َقاُلَوْ� ِ�نَّا َنَصاَ�_ 

�ُ�ْهَبانًا َ�َ�نَُّهْم َال َيْسَتْكِبُر�Lَ ﴾ ( �لمائد� : ٨٢ )َ
�نرm في �لتا'يخ �1 بعض �لجاهلين ( مثل �لصليبيين ) �لذين فشلو� في فهم هذ^ 
�لحقيقة قد سببو� نز�عا
 بين �ألHيا1. �لمنع تكر�' مثل هذ� �لسينا'يو �لذf يظهر 
بانتشا' شعا'�
 مثل  "صر�A �لحضا'�
 " �� " �لجهاH ضد �لغرD " يجب �1 يتحد 

�يتعا�1 �لمسلمو1 ��لمسيحيو1.
�تشير �لتطو'�
 �لتي �قعت Iثر هذ^ �ألحد�) �لخطير! Iلى �1 بذ'! هذ� �لتعا�1 
 mH� لمسلمين ��لمسيحيين� |'� fتنبت. فهذ� �لعمل �إل'هابي �لخطير �لذ 
قد بد�
Iلى محا�لة �لعديد من �لمسيحيين معرفة �لدين �إلسالمي �جعل �لمسلمين يبذلو1 


 في �لقر_1 .H'� لحقيقية كما� Cإلسال� wHكبر في توضيح مبا� �Hمجهو
��ألخبا' �لسا'! هي �1 كل هذ^ �لتطو'�
 ستوضح للناr نقاi �لقيم �إلسالمية 
�ستشقي نفوسهم من �f تمييز �� Iجحا> ضد �لمسلمين. �سيكو1 �لقر1 �لو�حد 
��لعشر�1 بإ1X �هللا هو �لوقت �لذf سيعر> فيه �لناr �1 نشر قيم �إلسالC هو �لطريق 

�لوحيد لتحقيق �لسالC �لمنتظر على �'ضنا.

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�
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يستفيد منه �حد. �يجب �1 تتعلم شعوD �لعالم كيف يحب بعضها �لبعض �يتعايشو� 
جنبا Iلى جنب في سالC �يتناقلو1 �لعلم فيما بينهم �يد'r كل منهم تا'يخ �آلخر 
�Iنجا�tته في �لدين ��ألDH ��لفن ��لفلسفة ��لعلم ��لتكنولوجيا ��لتر�)، �عندها 

سيغني كل منهم حيا! �آلخر Iغناi حقيقيا. 
�لحقيقي.   Cإلسال�  Uتعر �لتي  �ألنشطة  نشر  في  �لتوسع  ٢. يجب 
�ينبغي �ال تكو1 محا'بة �لجماعا
 �لمتطرفة في �لبلد�1 �إلسالمية هي �لحل. بل 
على �لعكس، فمثل هذ^ �لسياسة ستدفع �لناI rلى 'H �لفعل �لمعاكس. ��لحل هو 
نشر �إلسالC �لحقيقي �IيجاH �لمسلم �لقد�! �لذf يتصر> �يتعامل بقيم �لقر_1 
 
�لكريم مثل حقو| �إلنسا1، ��لديمقر�طية، ��لحرية ��ألخال| ��لعلم ��لر�حانيا
��لجماR �كل ما يوفر �لسعاH! ��لرخاi لإلنسانية. �يجب �1 يشرd �لمسلمو1 �لقيم 
�ألخالقية للقر_1 �سنة �لرسوR عليه �لصال! ��لسالC. �تقع على كاهل �لمسلمين 
مسئولية �لحفا� على �إلسالC من عبث هؤالi �لذين يسيؤ�1 فهمه �تطبيقه (مما 
يؤI fHلى مزيد من سوi �لفهم لإلسالC). �يتعين �ضع �إلسالC بين �أليدf �ألمينة 

�لتي تعيش من خالR تطبيق �لقيم �إلسالمية ��لسنة �لمحمدية.
�تعد  ��لتعصب.  �لجهل  في   Dلإل'ها �لحقيقي  �لمصد'  ٣. يكمن 
�لتربية هي �لحل �ألمثل للقضاi على �إل'هاD. فالتربية هي �لتي تسحب �لبسا} من 
تحت �قد�C هذ� �إل'هاD، فاإل'هاD ضد �لسالC تماما، �هو ال يحترC �إلسالC بل 

يؤXيه كما يؤmX �لمسلمين ��إلنسانية كلها.
 fلذ�  Dإل'ها� لمكافحة  �ألمد  طويلة  تربوية   Rحلو �بتكا'  ٤. يجب 
ينبع من �أليدلوجيا
 �لشيوعية ��لفاشية ��لعنصرية. ففي �لعديد من R�H �لعالم في 
�قتنا �لحاضر تمثل �لمفاهيم �لد�'�نية �ساr �لنظاC �لتعليمي. �كما �ضحت سابقا، 
 Aلصر�� R1 �إلنسا1 حيو�1 تطو' فقط من خال� mفإ1 �لد�'�ينية �يدلوجية خاطئة تر
من �جل �لبقاi، �هو �لشيi �لذf كو1 �لقو�عد �ألساسية لإل'هاD،  �هي �لفكر 
�لذf تنبأ بأ1 �لبقاi فقط لألقوm. �تعتبر نتائج �لحر�D فضيعة فهي مثل مستنقع كبير 

لن تكف عن Iغر�| �لعالم بالكو�').

�إلسال� ينّد! �إل�ها�



لقد ظهر
 �لنظرية �لّد�'�ينية، يعني نظرية �لتطو' بهد> 'فض فكر! �لخلق، 
بيد �نها لم تنجح في Xلك، �ُ�عتبر
 مجرH سفسطة خا'جة عن نطا| �لعلم. �هذ^ 
�لنظرية تّدعي �1 �لكائنا
 �لحية تولد
 بطريق �لمصاHفة من �لكائنا
 غير �لحية، 
�قد تم 'Hها �نقضها بعد �1ّ �ثبت �لعلم  �1ّ �لكو1 ��لكائنا
 �لحية تحتوf على 
�نظمة غاية في �إلعجاt. �على هذ� �لنحو �ثبت �لعلم كذلك �1 �هللا تعالى هو خالق 

�لكو1 �خالق جميع �لكائنا
 �لحية.        
�هذ^ �لنظرية ال تقوC سوm على مناقضة �لحقائق �لعلمية ��ألكاXيب �لتي 

ترتدf لباr �لعلم �جملة من �لتزييفا
، �قد تم �لقياC بحملة ��سعة على 
نطا| �لعالم لكي تبقى هذ^ �لّنظرية قائمة على �قد�مها، غير �1 

هذ^ �لحملة لم تتمكن من Iخفاi �لحقيقة.  

�نهيا� �لّد���ينية
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�نََّما َ�ِليُُّكْم �هللاَُّ َ�َ�ُسوُلُه َ��لَِّذيَن �َمُنو� ِ�نََّما َ�ِليُُّكْم �هللاَُّ َ�َ�ُسوُلُه َ��لَِّذيَن �َمُنو� ِ
 �َالَ� َ�ُيْؤُتوَ! �لزََّكاَ َالَ� َ�ُيْؤُتوَ! �لزََّكاَ� �لَِّذيَن ُيِقيُموَ! �لصَّ �لَِّذيَن ُيِقيُموَ! �لصَّ

َ�ُهْم َ��ِكُعوَ!َ�ُهْم َ��ِكُعوَ!
( ٥٥ / �( سو�� �ملائد� / ٥٥ )( سو�� �ملائد



�لتي تو�جهها نظريته، Iال �1 ما �ثبتته هذ^ 
�الكتشافا
 جاi عكس ما تمنا^ �لرجل.

�تظهر هزيمة �H'�ين �ماC �لعلم �لحديث 
من خالR ثال) نقا} 'ئيسية:

١-لم تتمكن هذ^ �لنظرية بأf �سيلة 
 
�لوسائل �1 تفسر كيف نشأ من 

.U'لحيا! على �جه �أل�
 Rكتشا> علمي يد� f� ٢-ال يوجد
�لتي  �لتطو'ية"   
على قد'! "�لتقنيا
 f� تفترضها �لنظرية على �لتطو' في

.Rمن �ألحو� Rحا
نظرية  عليها   Cتقو �لتي   
�iعاHال� عكس  هو  �إلحاثي   �لسجل  ٣-مايثبته 

�لتطو'.
سنناقش في هذ� �لفصل هذ^ �لنقا} �لثال) �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا�
 
تقوR نظرية �لتطو' �1 جميع �لكائنا
 �لحية قد تطو'
 عن خلية �حيد! ظهر
على سطح �أل'U �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. �لكن كيف يمكن لخلية �حيد! 
�1 ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة ��ألنو�A �لحية؟  ��XI كا1 هذ� �لتطو' قد حد) 
فعًال فلما�X لم تظهر عالئمه في �لسجال
 �إلحاثية ، هذ� سؤ�R لم تتمكن �لنظرية 
�إلجابة عليه. Iال �1 �لسؤ�R �أل�R �لذf بقي يو�جه هذ^ �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با 

عليه حتى �آل1، هو كيف نشأ
 "�لخلية �أل�لى".
تفسر نظرية �لتطو'، �لتي ال تعتر> بالخلق �ال تقبل بوجوH خالق، نشوi �لخلية 
�أل�لى على �نها �تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذ^ 

149

 شا�لز !���ين

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�



لقد تعالت �ألصو�
 خالR �لثالثين سنة �لماضية في Hنيا �لعلم تبّين بأ1 نظرية 
�لتطو' تمثل �كبر خديعة في تا'يخ �لعلم. �قد �ثبتت �ألبحا) �لتي �جريت بشكل 

 �لّد�'�ينية عا'ية تماما من �لّصحة، �قد �iعاH١٩٨٠ بأ1ّ �إل Cخا� �عتباً'� من عا
تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا' 'جاR �لعلم.  ففي �لواليا
 �لمتحد! بشكل 
خا�، صرd �لكثير من علماi �لبيولوجيا ��لكيمياi �لحيوية �علم �لحفريا
 �غيرها 
من �لعلوC �ألخرm بأ1 �لد�'�ينية �صلت Iلى طريق مسد�H ��1ّ �صل �لكائنا
 �لحية 
هو �لخلق.  ��ليوC تؤكد �لتطّو'�
 �لعلمية بأ1 �لكو1 �جميع �لكائنا
 �لحية قد 

ُخلقت من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا�لنا مسألة �نهيا' نظرية �لتطو' �Hالئل �لخلق في مو�ضع كثير! من �عمالنا، 
�سو> ُنو�صل Xلك  في �عماR �خرm.  �لكن بالنظر Iلى �ألهمية �لبالغة �لتي يكتسيها 

هذ� �لموضوA '�ينا �نه من �لفائد! Iير�H ملخص لذلك في هذ� �لموضع �يضا. 
      

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
بالرغم من �1 هذ^ �لنظرية تعوH في جذ�'ها Iلى �لتا'يخ �إلغريقي �لقديم، Iال 
�نها شهد
 ��سع �نتشا' لها في �لقر1 �لتاسع عشر . كا1 �هم تطو' شهدته �لنظرية 
هو صد�' كتاD تشا'لز �H'�ين "�صل �ألنو�A" �لذf صد' عاC ١٨٥٩. في هذ� 
�لكتاD ينكر �H'�ين �1 �ألنو�A �لمختلفة على �أل'U قد خلقها �هللا. يقو�H R'�ين 
 
�1 جميع �لكائنا
 �لحية لها جد مشترV ��نها قد تنوعت ��ختلفت بسبب �ختالفا

طا'ئة متد'جة �تت عليها عبر �ألtما1.
�كما يقر �H'�ين نفسه، فإ1 نظريته ال تقوC على �f حقيقة علمية ثابتة، بل 
 Dمن كتا Rين في فصل مطو�'�H <لك، يعترX عال�! على ."Uفتر�I" Hنها مجرI
بعنو�1 "�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية" �1 �لنظرية تتها�m �ماC �لعديد من �ألسئلة 

�لحرجة.
 
عقد �H'�ين _ماله على �الكتشافا
 �لعلمية �لتي كا1 يظن �نها ستزيل �لعقبا
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ماجاi به باستو' باإلضافة Iلى ما كشف عنه �لتقدC �لعلمي من �لبنية �لمعقد! لخلية 
 |tعن طريق �لصدفة في مأ U'لحيا! على سطح �أل� Hلحية، �بقيا فكر! �جو� !Hلما�

لم تستطع �لخر�v منه.

�لمحا�الI �لعاجز� في �لقرL �لعشرين
R�� 1I من تبنى موضوA منشأ �لحيا! في �لقر1 �لعشرين كا1 �لتطو'f �لمشهو' 
�لكسند' ��با'ين. تقدC هذ� �لعالم بالعديد من �آل'�i �لعلمية في �لثالثينيا
 من Xلك 
�لقر1، حا�R من خاللها Iثبا
 Iمكانية تطو' خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. 

Iال �H 1'�ساته لم تنته Iال بالفشل، مما حد� بأ�برين تقديم �العتر�> �لتالي:
 " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية �أل�لى  �كثر �لنقا} غموضًا في H'�سة 

تطو' �ألنظمة �لحية".٤٥
حمل �لتطو'يو1 بعد ��برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ �لحيا!. �كا1 �كثر 
 .١٩٥٣ Cبها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عا Cشهر! تلك �لتي قا D'هذ^ �لتجا

 �لتي يفترU �نها كانت موجوH! في �لمنا� �tمن �لغا Hهذ� �لعالم بدمج عد Cقا
�لبد�ئي لأل'U، ��ضا> Iليها مقد�' من �لطاقة. من خالR هذ^ �لتجربة تمكن ميللر 
من تركيب عدH من �لحموU �ألمينية (�لجزيئا
 �لعضوية) �لتي تتو�جد في تركيب 

.
�لبر�تينا
 Iال �نه لم تمض عد! سنو�
 حتى ثبت بطال1 هذ^ �لنظرية، �لتي كانت تعتبر 
خطو! '�ئد! في تقدC نظرية �لتطو'، فالمنا� �لذf �ستخدC في هذ^ �لتجربة كا1 

مختلفًا جد�ً عن �لظر�> �أل'ضية �لحقيقية.٤٦
�بعد فتر! من �لصمت �عتر> ميللر �1 �لمنا� �لذf �ستخدمه في تجربته كا1 

غير حقيقيًا.٤٧

 جميع محا�ال
 �لتطو'يين في Iثبا
 نظريتهم في �لقر1 �لعشرين iلقد با
بالفشل. يعتر> �لعالم �لجيولوجي با�H من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذ^ 

151

�قطا�)� Lيحيى (عدنا L�ها�



 ،
�لنظرية تكو1 �لماH! �لحية قد نشأ
 من ماH! غير حية نتيجة للعديد من �لمصاHفا
.iمن �لمؤكد �1 هذ� �لزعم ال يتو�فق مع �بسط قو�عد علم �ألحيا�

�لحيا� تنشأ من �لحيا�
في هذ� �لكتاD، لم يتطر| �H'�ين Iلى �صل �لحيا!. فقد كا1 �لفهم �لبد�ئي 

 بنيا
 بسيطة �X لحية� 
لحقيقة �لحيا! في عصر^ يعتمد على �إلفتر�U بأ1 �لكائنا
 Rفي �لقر�1 �لوسطى، ��لتي تقو 
جدً�. لقد القت نظرية �لنشوi �لتلقائي �لتي �نتشر
�1 �لمو�H غير �لحية تجمعت من تلقاi نفسها لتشكل كائن حي، '��جًا ��سعًا في 

 �لتي نتجت عن هذ^ �لنتيجة هي �1 �لحشر�
 تنشأ عن �Hلك �لزمن. من �العتقاX
بقايا �لطعاC، ��1 �لجر1�X تأتي من �لقمح. هنا يجد' بنا �1 نتعرU لتجربة مضحكة 
قاC بها �لبعض، حيث تم �ضع بعض �لقمح على قطعة �سخة من �لقما�، �كا1 

�لمنتظر �1 يخرv جر�Xً بعد برهة من �لزمن.
�من �لمنطلق �Xته كا1 يعتقد �1 �لديد�1 تخرv من �للحم؛ Iال �نه لم يلبث �لعلم 
�1 �ثبت �1 �لديد�1 ال تخرv من �للحم بشكل تلقائي، �Iنما يحملها �لذباD بشكل 

.!Hبالعين �لمجر mال تر 
يرقانا
 ، "Aصل �ألنو��" Dين كتا�'�H كتب فيه fسائد�ً في �لزمن �لذ Hكا1 هذ� �العتقا
 Hغير حية �كا1 هذ� �العتقا !Hمن ما Hلى �لوجوI 
iفقد كا1 يعتقد بأ1 �لبكتريا جا

مقبو� علميًا.
لم يطل �لوقت حتى �علن باستو' نتائج H'�ساته �لطويلة ��بحاثه �لكثير! �لتي 
تدحض �ساr نظرية �H'�ين. قاR باستو' في محاضرته �لتي �علن فيها عن �نتصا'�ته 

:١٨٦٤ Cفي �لسو'بو1 عا
"ال يمكن �1 تستفيق نظرية �لنشوi �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي �صابتها بها 

هذ^ �لتجربة �لبسيطة." ٤٤
قا�C �لمد�فعو1 عن �لنظرية �لد�'�ينية �كتشافا
 باستو' لوقت طويل. Iال �1 
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 Cنشر في مجلة �لعلو Aموضو Rجامعة سانت ياغو كاليفو'نيا بهذ^ �لحقيقة من خال
:١٩٩٤ Cألمريكية عا�

 
�لبر�تينا
 ��لحموU �آلمينية، �كالهما جزيئا "من �لمستحيل �1 تكو1 
معقد!، قد نشأ
 من تلقاi نفسها في نفس �لوقت �في نفس �لمكا1. �ضف 
Iلى عدI Cمكانية تو�جد �حدهما 1�H �آلخر . �هكذ� �من �لنظر! �أل�لى يجد 
�حدنا �نه من �لمستحيل �1 تكو1 �لحيا! قد نشأ
 من خالR عمليا
 كيميائية 

بحتة"٤٩
ال شك �نه �XI كا1 من �لمستحيل �1 تنشأ �لحيا! من �سباD طبيعية، فال بد 
�نها قد "خلقت" بيد خالق. هذ^ �لحقيقة تلغي نظرية �لتطو' ، ��لتي تهد> بالد'جة 

�لرئيسية Iلى Iنكا' �لخلق، من �ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�
�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية �H'�ين هي �1 كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما 

�لنظرية كـ "تقنيا
  تطو'ية" ثبت �نها في �لحقيقة ال تملك �f قو! تطو'ية.
لقد �عتمد �H'�ين في خدعة �لتطو' �لتي خرv بها على فكر! "�إلصطفاi �لطبيعي". 

 L� Aمن �ألحو� Aثية ال يمكن بأ� حا��لو� Iلطفر�� L�
�L تظيف معلوماI جديد� لـ DNA : فاألجز�1 �لتي 

تكوL �لمعلوماI �لجينية عندما تنز� من �ماكنها �ما 
�L يحد� لها خر�� �� تنتقل �لى قسم Eخر من 

�لـ DNA، فالطفر�I �لو��ثية ال يمكن �بد� 
 L� ��L تكسب �لكائن �لحي عضو� جديد� �

تمنحه خاصية �ضافية. ما يحد� من جر�1 
 Lغير عا!ية كأ �ثية �مو��لو� Iلطفر��

 L^تخر �أل  �تخر �لرجل من �لظهر �
من �لبطن.      
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:١٩٩٨ Cعا "U'لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�أل�
"ها نحن �ليوC نغاH' �لقر1 �لعشرين 1�H �1 نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد�نا 

�لقر1 معها �هي : كيف بد�
 �لحيا! على �أل'U؟"٤٨

�لبنية �لمعقد� للحيا�
�لسبب �لرئيسي �لذf ��قع نظرية �لتطو' في مأt| "كيف بد�
 �لحيا!" هو 
�1 �لكائنا
 �لحية، حتى �لبسيطة منها، تنطوf على بنيا
 في غاية �لتعقيد. فالخلية 
�لو�حد! من �لكائن �لحي �كثر تعقيد�ً من �f منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا 
هذ� ال يمكن ألf مختبر كيميائي مهما بلغت H'جة تطو'^ �1 ينجح في تركيب خلية 

حية من خالR تجميع عدH من �لمو�H �لعضوية مع بعضها.
 .Uتوفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من �1 ُتعر D1 �لظر�> �لمطلوI
فإمكانية تركيب �حد �لبر�تينا
 �لتي تعتبر حجر �ألساr في �لخلية بشكل عشو�ئي 
 
هي ١ Iلى ١٠٩٥٠ �هذ� بالنسبة لبر�تين مكو1 من ٥٠٠ حمض �ميني؛ �في �لرياضيا

يعتبر �f �حتماR �صغر من ١٥٠ مستحيًال!
 
1I جزif �لـ DNA �لذf يتو�جد في نو�! �لخلية ��لذf يخز1 �لمعلوما
 ifلمشفر! في جز� 
�لو'�ثية، هو في حد �Xته بنك معلوما
 معجز. فلو �1 �لمعلوما
DNA قد �فرغت كتابة فإنها ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد�ً من 

�لموسوعا
 كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
�هنا تنشا مشكلة �خرm مثير!: فجزif �لـ DNA ال يمكنه �1 يتضاعف 
�لبر�تينا
 �لمختصة (�ألنزيما
)، �هذ^ �ألنزيما
 ال يمكن  Iال بمساعد! بعض 
�1 تتشكل بد�'ها  Iال من خالR �لمعلوما
 �لمشفر! في جزif �لـ DNA. �بما 
�1 كل منهما يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر�'f �1 يتو�جد� في �لوقت نفسه عند 
عملية �لتضاعف.�هذ� يأتي بالنظرية �لقائلة �1 �لحيا! قد نشأ
 من تلقاi نفسها Iلى 
طريق مسد�H. �قد �عتر> �لبر�فسو' ليسلي ��'جيل ، �هو تطو'f مشهو' من 
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Iال �نه ما لبثت �1 ظهر
 قو�نين �لو'�ثة على يد �لعالم ماندR في �لقر1 �لعشرين، 
مما �حبط �سطو'! �متد�H �لصفا
 عبر �ألجياR. �هكذ� سقط �الصطفاi �لطبيعي 

كدعامة من Hعاما
 نظرية �لتطو'.

Iلطفر����لد���ينية �لجديد� 
�من �جل �لوصوI Rلى حل، قاC �لد�'�ينيو1 بتطوير "نظرية تركيبية جديد!" �� 
ما يدعى بـ "�لد�'�ينية �لجديد!" في نهاية �لثالثينيا
 من �لقر1 �لعشرين. �ضافت 
�لد�'�ينية �لجديد! نظرية "�لطفر�
"�هي تشوها
 جينية تطر� على �لكائن �لحي 
�تحد) بفعل تأثير�
 خا'جية مثل �لتعرI Uلى �إلشعاعا
 ��خطاi في تضاعف 

�لـ  DNA، باإلضافة Iلى �لطفر�
 �لطبيعية.
 Rعن نظرية �لتطو' هو  �لد�'�ينية �لجديد!.تقو Cيقف مد�فعًا �ليو fلذ� vXلنمو� �
هذ^ �لنظرية �لجديد! ـأ1 �لماليين من �ألحياi �لمتو�جد! على سطح �أل'U قد 

 نتيجة لطفر�
 طر�
 على �ألعضاi �لمعقد!  لهذ^ �لكائنا
 مثل �آل1�X ��لعيو1 iجا
��لرئا
 ��ألجنحة، �I fضطر�با
 �'�ثية. Iال �1 �لحقيقة �لعلمية تأتي في عكس 
�التجا^ �لمطلوD. فالطفر�
 لم تكن في يوC من �ألياI Cيجابية تؤI fHلى تقوية �تعزيز 
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 ��لنشو1 ��إل�تقا1 من فكر� �النتقا1 �
لك ألL هذ� �آللية  �الختيا� �لطبيعي.̂ 
لم تعمل في يو� من �أليا� على تطوير 
�لمعلوماI �لجينية �� �غنائها لد_ �� 
نو� من �ألنو��.   �نه ال يمكن أل� 
�لى نو� Eخر مختلف  يتغير   L� نو�
 L� يمكن  ال  �لتطو�   L� بمعنى  عنه؛ 
 �� سمكة،  فيصبح  �لبحر  نجم  يغير 
 �� ضفا!�،  فتصبح   gألسما� يغير 
 �� تماسيح  فتصبح  �لضفا!�  يغير 

يغير �لتماسيح فتصبح طيو��.    
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�قد ضمن هذ^ �لفكر! في كتابه: "�صل �ألنو�A ، عن طريق �الصطفاi �لطبيعي..."
يقوR قانو1 �الصطفاi �لطبيعي �1 �لكائنا
 �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية 
فقط هي �لتي  يمكن �1 تبقى في معركة �لحيا!. على سبيل �لمثاR، عندما تهاجم 
�لحيو�نا
 �لمتوحشة قطيعًا من �لغزال1، فإ1 �لغزال1 �ألقوm ��لتي يمكنها �1 تركض 
بسرعة �كبر هي �لتي ستنجو� �تبقى على قيد �لحيا!. �هكذ� يتشكل قطيع جديد من 
 iننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤال� Uلسريعين فقط. �لكن، �لنفتر�� iألقويا�
�ألقوياi من قطيع �لغزال1 �1 يتطو'�� بأf شكل من �ألشكاR ليصبحو� خيوًال مثًال؟ 

بالطبع ال.
لذلك نقوR �1 هذ^ �لفكر! ال قو! تطو'ية لها. �H'�ين نفسه كا1 قلقًا بشأ1 

:Rحيث قا Aهذ^ �لحقيقة �لتي �ضعها في كتابه �صل �ألنو�
"ال يمكن لقانو1 �الصطفاi �لطبيعي �1 يحقق شيئًا مالم تحد) تغيير�
 فرHية 

Iيجابية".٥٠

g�تأثير الما
�لكن كيف تحد) هذ^ "�لتغير�
 �إليجابية"؟ حا��H R'�ين �إلجابة على هذ� 
 fلذ� V'لك �لوقت. فحسب نظرية الماX في Cلفهم �لبد�ئي للعلو� Rمن خال Rلسؤ��
عا� قبل �H'�ين، فإ1 �لكائنا
 �لحية تو') صفاتها �لتي �كتسبتها خالR حياتها Iلى 
�ألجياR �لتالية ، �هذ^ �لصفا
 تتر�كم من جيل Iلى _خر لتشكل �نو�A جديد! من 
�لكائنا
 �لحية. فحسب الما'V، �لز'�فا
 هي كائنا
 تطو'
 عن �لظباi عندما 
كانت تجاهد من �جل �لوصوI Rلى �لثما' �لتي تحملها �ألشجا' �لعالية، فطالت 'قبتها 

.Rعلى هذ� �لطو 
من جيل Iلى _خر حتى �ستقر
�باقتفاi �ثر^، ��'�H H'�ين مثاًال مماثًال في كتابه فقاR �1 �لدبب غطست في 

٥١."Rلى حيتا1 على مر �ألجياI  فتحولت Cبحثها عن �لطعا iثنا� iلما�
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"�الصطفاi �لطبيعي "  �1 ينجز شيئًا بنفسه. �هذ� يعني �نه ال يوجد تقنيا
 تطو' في 
�لطبيعة. �بانتفاi �جوH هذ^ �لتقنيا
 تنتفي عملية �لتطو'.

�لسجالI �إلحاثية: 
ال !ليل على �جو! �شكاA مرحلية

 
�iعاHعلى �كثر �ال 
في �لحقيقة ال يوجد �H fليل في سجل �لمستحاثا
�ضوحًا في سينا'يو نظرية �لتطو'.

 
حسب نظرية �لتطو'، فإ1 كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، �f �1 �لكائنا
�لسابقة قد تحولت Iلى كائنا
 �خرm، �كل �ألنو�A نشأ
 بهذ^ �لطريقة. �حسب 

�لنظرية، فإ1 هذ^ �لتحوال
 �ستغرقت ماليين �لسنين.
 Aكبير من �ألنو� Hعد Hجو� f'حقيقي ، فمن �لضر� Uكا1 هذ� �الفتر� �XI�
�لمرحلية �لتي عاشت في فتر! �لتحوR �لطويلة. على سبيل �لمثاR البد من �جوH كائن 
 Vألسما� 
نصفه سمكة �نصفه سلحفا! يحمل صفا
 �لسلحفا! باإلضافة Iلى صفا
�لتي يحملها �صًال. �� كائنا
 نصفها طير ��لنصف �آلخر ��tحف، �f تحمل بعض 
صفا
 �لطيو' باإلضافة Iلى صفا
 �لز��حف �لتي تحملها �صًال. �بما �نها في �لطو' 
�لتطو'يو1 على هذ^  �لمرحلي، فهي كائنا
 عاجز! غير مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق 

�ألشكاR �لخيالية Iسم "�ألشكاR �لتحولية"
لو كا1 هناV حيو�نا
 كتلك حقًا، فيجب �1 يكو1 هناV �لماليين بل �لباليين 
منها �بشكل متنوA. ��ألهم من Xلك يجب �1 تحمل سجال
 �لمستحاثا
 بقايا 

:"Aين في كتابه "�صل �ألنو��'�H Rلغريبة. يقو� iهذ^ �ألحيا
"�XI كانت نظريتي صحيحة، فالبد من �جوH عد�Hً كبير�ً من �ألنو�A �لمختلفة 

�لتي تصنف ضمن فئة ��حد!، �هذ� �لوجوH ستثبته �لسجال
 �إلحاثية".٥٣ 
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�لقد'! �لحيوية  �لكائن �لحي، �Iنما  Iلى Iنهاكها �Iضعافها..
 f�� ًيحمل بنية معقد! جد� DNA ifهذ� ببساطة هو �1 جز i�'� لسبب��
 Aنغاناتا1 �لموضو�' 
تغيير عشو�ئي فيها سيؤfH ضر'�ً كبير�ً. يشرd عالم �لجينا

كالتالي:
"��ًال، �لطفر�
 �لجينية ناH'! �لحد�). ثانيًا �لطفر�
 في معظمها ضا'! �مهلكة 
في بعض �ألحيا1 ألنها تغير�
 عشو�ئية ، ��f تغير غير منظم، عال�! على �لمنظم 
، في �f كائن حي '�قييتنحد' به نحو �ألسوi �ال ترتقي به Iلى �ألفضل. فالهز! 
�أل'ضية �لتي قد تصيب �حد �ألبنية على سبيل �لمثاR، ستتسبب في تغيير في 

٥٢".iلها، �هذ� بالطبع ما لن يكو1 تحسينًا في �لبنا Cإلطا' �لعا�
لهذ� ليس غريبًا غياH f� Dليل على �جوH طفر! كانت �لسبب في تغيير �لشفر! 
�لو'�ثية نحو �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�
 كانت ناكسة . �صبح ��ضحًا 
�XIً �1 �لطفر! �لتي �عتبر
 من تقنيا
 �لتطو' ال تجلب على �لكائن �لحي Iال �لمزيد 
 Uلشائعة للطفر! في �لعصر �لحديث مر� 
من �لضعف �تجعله عاجز�ً. ( من �لتأثر�
�لسرطا1). �طبيعي �1 ال تكو1 تقنية مدمر! من تقنيا
 "�لتطو'"، كما ال يمكن لـ 
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نظرية  �نصا�  من  هم  �لذين  �ألحيا1  علما1   Lّ�
مفيد  نمو^  عن   Lيبحثو  ���خذ قد  �لتطو� 
�لذبا�  عرَّضو�  حيث  �ألحيائية   Iللطفر�
�نه  �ال   ،Lلقر� بد�ية  منذ  �ألحيائية   Iللطفر�
يتم  لم   I�!لمجهو�� �لمساعي  تلك  نهاية  في 
�غير  �عليل،  مريض،  ^با�  على  �ال   Aلحصو�
تا�. �يوجد في �ألعلى �على �ليسا� صو�� لذبابة 
توجد  �ليمين  �على  �ألسفل  �في  طبيعية،  فاكهة 
�ألحيائية   Iللطفر� تعرضت  �خر_  فاكهة  ^بابة 
�خرجت سيقانها من ��سها، �ما في �على �ليمين 
بشكل  �جنحتها  قد خرجت  فاكهة  ^بابة  فتوجد 
من  له  تعرضت  لما  نتيجة  بالطبع  �^لك  مشو� 

طفر�I �حيائية.
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�XI لم يكن �ألمر كذلك فهذ� يعني �نها قد تطو'
 عن �نو�A �جد
 مسبقًا 
من خالR بعض عمليا
 �لتحوR. �ما �XI كانت قد ظهر
 بشكلها �لكامل ، 

فالبد �نها قد خلقت خلقًا.٥٥
��لمستحاثا
 تثبت �1 �لكائنا
 �لحية قد نشأ
 بشكلها �لمكتمل على سطح 
�أل'U، �هذ� يعني �1 "�صل �ألنو�A" ليس كما يدعي �H'�ين، Iنه خلق �ليس 

تطو'.

Lإلنسا� �قصة تطو
�لموضوA �لذf يحا�R مؤيد�� نظرية �لتطو' �لكالC به �Hئمًا هو موضوA �صل 
 .!Hمن �شبا^ �لقر Aإلنسا1. يدعي �لد�'�ينيو1 �1 �إلنسا1 �لحالي قد تطو' عن نو�
�خالR هذ^ �لعملية �لتطو'ية �لمزعومة، �لتي يفترU �نها �ستغرقت من ٤-٥ ماليين 
عامًا، ظهر
 "�شكاR تحولية" تفصل بين �إلنسا1 �لحديث ��جد�H^، كما يزعمو1. 

:
�حسب هذ^ �لصو'! �لخيالية �لبحتة، صنفت هذ^ �ألشكاR في �'بعة فئا
r١-��ستر�لوبيثيكو
٢-هومو هابيليس.
r٣-هومو �'يكتو
٤-هومو سابينس

 Dجنو Hيعني "قر� "rلإلنسا1 " ��ستر�لوبيثيكو Rيطلق �لتطو'يو1 على �لجد �أل�
Iفريقيا".��لحقيقة هو �1 هذ� �لمخلو| ليس Iال نوعا من �لقر�H �لقديمة �لمنقرضة. 
�ثبتت �ألبحا) �لو�سعة �لتي �جر�ها عالما �لتشريح ، �للو'H سولي �tكرما1 ��لبر�فسو' 
 rستر�لوبيثيكو�� 
تشا'لز ��كسنا'H، من Iنكلتر� ��لواليا
 �لمتحد!، على مستحاثا
�1 هذ^ �لمستحاثا
 تعوI Hلى �نو�A عاHية من �لقرH!  �لتي �نقرضت ��لتي ال تحمل 

�f شبه مع �إلنسا1.٥٦
�لتطو'يو1 هي "هومو" �تعني "�إلنسا1" �حسب  �لتي يصنفها  �لثانية  ��لفئة 
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�ين تتبد!��! AماE
تدعم   
IيجاH مستحاثا في   !Hلجا� �لتطو'يين   
بالرغم من جميع محا�ال
 iتحولية في منتصف �لقر1 �لعشرين  في جميع �نحا 
تصو'�تهم في �جوH مخلوقا
 iال �نهم لم يجد�� � يًا منها . لقد �ثبتت جميع �لمستحا) �لتي �كتشفت �ثناI ،لعالم�
�لحفريا
 �لجيولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد�'�ينية تمامًا: لقد نشأ
 �لحيا! 

فجأ! �بتشكل تاC ال �جوH ألf شكل تحولي.
�قر �حد علماi �لتطو'، �لعالم �إلنجليزH fيريك _غر Derek Ager بهذ^ �لحقيقة 

:Rعندما قا
 mعلى مستو iلنقطة هي �ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو��
�ألنو�A �� �لترتيب �لزمني �لمر! تلو �لمر!، لم نجد تطو' تد'يجي �� مرحلة 

٥٤.mخر� Dعلى حسا 
�نتقالية، �Iنما ظهو' مفاجئ لمجموعة من �لكائنا
هذ� يعني �1 �لسجل �إلحاثي يبرهن 
�1 جميع �لكائنا
 �لحية قد ظهر
 على 
�أل'U بشكل مفاجئ بأشكالها �لتامة، 
 iعاHطو' تحولي، �هذ� عكس �إل f� 1�H�
�لد�'�يني تمامًا �Iثبا
 قوf على حقيقة 
 
�لخلق. فالتفسير �لوحيد لنشوi �لكائنا
 U'لحية بشكل مفاجئ على سطح �أل�
 H1 تطو' عن �جد��H� بشكلها �لكامل
سابقين، Iنما يعني �1 هذ^ �ألنو�A قد 

خلقت خلقًا. �يقر هذ^ �لحقيقة عالم �ألحياi �لتطو'�H fغالئس فيوتويما:
"�لخلق ��لتطو'، �بينهما �لتفسير�
 �لمحتملة عن �صل �لكائنا
 �لحية. فإما 
�1 تكو1 �ألنو�A قد ظهر
 على سطح �أل'U بتكوينها �لكامل، �� ال تكو1. 
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�لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو'، ليست Iال قصة ال �ساr لها من �لصحة �لعلمية.
�بالرغم من كو1 �لعالم سولي �tكرما1، �ألكثر شهر! في �لمملكة �لمتحد!، 
عالمًا تطو'يًا، Iال �نه �عتر> في نهاية �بحاثه، �لتي �ستغرقت عد! سنو�
 ��لتي تنا�لت 
بشكل خا� مستحاثا
 ��ستر�لوبيثيكوr لمد! ١٥ عامًا، �نه ال يوجد شجر! بشرية 

.Hشبيهة بالقر� 
تتفرA عن مخلوقا
صنف �tكرما1 �لعلوC ضمن طيف �سما^ "طيف �لعلوC" يتد'v من �لعلوC �لتي 
يعتبرها علمية لينتهي في �لعلوC �لتي يعتبرها غير علمية. �حسب طيف �tكرما1، فإ1 
 iملموسة- هي �لفيزيا 
�كثر �لعلوC "علمية" – �f �لتي تقوC على بيانا
 �معلوما
��لكيمياi، تليهما �لعلوC �لبيولوجية �في �لد'جة �ألخير! �لعلوC �الجتماعية. �في نهاية 
�لطيف تأتي �لعلوC "غير �لعلمية" ��لتي يحتل مكانها "�إلV�'H �لحسي �لمفر}" – �هي 
 ."fسة ��لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو' �لبشرHمفاهيم �لحاسة �لسا

�يشرd لنا �tكر عمله هذ�:
نحن هنا �XIً نتحوR من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  Iلى تلك �لمجاال
 �لتي 
يشغلها علم �ألحياi �الفتر�ضي، مثل �إلV�'H �لحسي �لمفر}، �� �لتفسير �لتا'يخي 
 ،f'للتطو بالنسبة  فيها كل شيi جائز  يبد�  ��لتي  �إلنسانية،   
للمستحاثا

 f'حيث يكو1 �لتطو
مستعد�ً لتصديق �لعديد 
من �ألمو' �لمتناقضة في 

٦ ١ �قت ��حد.
قصة   
�نحد' لقد 
Iلى  لتصل   fلبشر� �لتطو' 
مستوm �لتفسير�
 �لمتحيز! 
�لتي   
�لمستحاثا لبعض 
�ستخرجها بعض �ألشخا� 
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 Aهنا �ختر� .rنظرية �لتطو'، فإ1 ساللة �لهومو �كثر تطو'�ً من ساللة ��ستر�لوبيثيكو
�لتطو'يو1 خطة مثير! بتركيبهم لهد! مستحاثا
 من هذ^ �لمخلوقا
 ��ضعها بترتيب 
 
معين. Iال �1 تلك �لخطة خيالية ألنه لم يثبت �جوf� H عالقة تطو'ية بين هذ^ �لفئا
�لمختلفة. يقوR �حد �هم �لمعلقين على نظرية �لتطو' Iيرنست ماير في كتابه "من 

�لمناظر�
 �لطويلة:
 " تعتبر �ألحجية �لتا'يخية �لتي تتكلم عن �صل �لحيا! �� �صل �لهومو سابينس 

�حجية صعبة حتى �نها تتعا'U مع �الكتشافا
 �ألخير!."٥٧
 ،rأل'بع: ��ستر�لوبيثيكو� 
�من خالR �لسلسلة �لتي �ضعها �لتطو'يو1 فإ1 �لفئا
هومو هابيليس، هومو �'يكتوr، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها �لبعض. Iال �1 
�الكتشافا
 �ألخير! �لتي ظهر
 على يد علماi �لمستحاثا
 �لبشرية قد �ثبتت 
�1 هذ^ �لفئا
 �أل'بعأ�ستر�لوبيثيكوr ، هومو هابيليس، هومو �'يكتوr، هومو 

سابينيس قد عاشت في بقاA مختلفة من �لعالم �في tمن ��حد.٥٨
عال�! على هذ�، فإ1 �ألجز�i �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو �'يكتوr" لم 
تنقرU حتى �قت قريب جدً�، �ما �لنياند'تاليين ��لهوموسابينيس فقد تعايشو� في 

tمن ��حد �في منطقة ��حد!.٥٩
هذ� �الكتشا> يدحض �الHعاi بأ1 �حد منهم يمكن �1 يكو1 جد�ً لآلخر. يفسر 
 H'من جامعة ها'فا Stephen Jay Gould غولد fلقديمة ستيفن جا� iعالم �ألحيا

:f'ليها نظرية �لتطو'، بالرغم من �نه عالم تطوI لتي �صلت� !Hلنهاية �لمسد��
ما�X سيكو1 مصير فكرتنا �XI كا1 هناV تز�من معيشي لثال) من فئا
 �لهومو 
(�إلفريقي ��أل�ستر�لوبيثيكوr �لقوf ��لهومو هابيليس) �ثبت �1 �حد�ً منهم لم 
 f'تطو Rتحو f� لم يثبت عليه iلى �1 �حد� من هؤالI ينشأ عن �آلخر؟ �ضف

٦٠.U'فتر! حياته على سطح �أل Rخال
نقوR باختصا'، �1 سينا'يو �لتطو' �لبشرf �لذf ينص على �جوH مخلو| نصفه 
Iنسا1 �نصفه قرH ��لذf قاC على �ستخد�C �لعديد من �لصو' �لخيالية �لتي ظهر
 في 
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يعتقد�1 في ضر�'! �جوH^ من �لظر�> من �جل تشكل �لكائن �لحي. Iّنهم مهما 
فعلو�،  ليس بمقد�'هم بالطبع �1 ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. �ال يتأتى لهم 
�1 يأتو� بو�حد! من �لّز'�فا
 �� �ألسوH �� �لنحل �� عصافير �لكنا'يا �� �لبالبل �� 
�لببغا��
 �� �لخيل �� حيتا1 يونس �� �لو'�t �� Hهو' �أل�'كيد �� �لزنابق �� tهو' 
�لقرنفل �� �لموt �� �لبرتقاR �� �لتمر �� �لطماطم �� �لشماC �� �لبطيخ �� �لتين �� 
'�v �� �لفر�شا
 مختلفة �أللو�1  �لزيتو1 �� �لعنب �� �لخو� �� �لطو��يس �� طيو' �لدُّ
�ماليين من �ألنو�A �لحية من مثل هؤالi. بل ليس بوسعهم �1 يأتو� �لو بخلية من هذ^ 

�لكائنا
 �لحية �لتي �حصينا عد�Hً منها، ال بو�حد! منها كاملة �لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو �1 �لذ'�
 غير �لو�عية ليس بوسعها �1 تجتمع فتشكل 
خلية حية، �ال تستطيع �1 تتخذ قر�ً'� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ 
قر�'�
 �خرm تباًعا فتأتي بكيا1 �لعلماi �لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكتر�ني، ممن 
ير�قبو1 بنية �لخلية �Xتها فيما بعد تحت �لمجهر. 1ّI �لخلية تدD فيها �لحيا! فقط 
بالخلق �لمعجز هللا عز �جل. �ما نظرية �لتطو' �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة 
تتنافى تماما مع �لعقل ��لمنطق. �I 1IعماR �لفكر �لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها 

�لتطو'يو1، ليظهر بجالi هذ^ �لحقيقة مثلما في �لنموvX �لو�'H �عال^. 

L^أل���لتقنية �لموجو!� في �لعين 
�ما �لموضوA �آلخر �لذf لم تستطع نظرية �لتطو' �1 تأتي له بتفسير جاCt، فهو 

 .1Xفي �لعين ��أل !Hلفائقة �لموجو� V�'Hإل� !Hجو
 Rعن سؤ� t1 نجيب بإيجا� Hلمتعلق بالعين، نو� Aلى �لموضوI vقبل �لولو�

هو: كيف تبصر �لعين ؟ 
 C1 �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، �تقوI
�لخاليا �لموجوH! هنالك بتحويل هذ^ �ألشعة Iلى Iشا'�
 كهربية، تصل Iلى نقطة 
تسمى مركز �إلبصا' موجوH! بالجزi �لخلفي للمخ. �هذ^ �إلشا'�
 �لكهربية، بعد 
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�لذين تعلقو� بهذ^ �لنظرية بشكل �عمى.

�لمعا!لة �لد���ينية
Iلى جانب كل ما تنا�لنا^ Iلى �آل1 من �Hلة تقنية ، نوH �1 نوجز ـ 1I شئتم 
ـ �بمثاR ��ضح بحيث يمكن حتى لألطفاR �1 يفهمو^ ، كيف �1 �لتطو'يين ��لو 

عقيد! خرفاi فاسد! . 
تزعم نظرية �لتطو' �1 �لحيا! تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ� �لزعم 
 

 �لذ'�iلجامد! �غير �لو�عية �جتمعت �شكلت ��ًال خلية، ثم جا� 
فإ1 �لذ'�
نفسها بطريقة �� بأخرm بالكائنا
 �لحية ��لبشر. �لنفكر �آلI :1ننا حينما نجمع 

 �ألساسية في بنية �Hهي �لمفر� Cلبوتاسيو�� 
�tعناصر مثل �لكربو1 ��لفسفو' ��أل
 ،
�لكيا1 �لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر
 كومة �لذ'�
 هذ^ بأf من �لعمليا
فإنها ال يمكن �1 تشكل كائنا حيا ��حًد�. �لنجر تجربة في هذ� �لصد�XI H ما شئتم ، 
�لنتنا�R بالبحث ��الستقصاi، باسم �لتطو'يين �تحت عنو�1 "�لمعاHلة �لد�'�ينية"، 

�لزعم �لذf ينافحو1 عنه في �ألصل، Iال �نهم ال يستطيعو1 �1 يجهر�� به:

 ��لكربو1 �tفير! من عناصر مثل �لفسفو' ��أل� 
فليضع �لتطو'يو1 كميا
�لكائن  بنية  تتشكل منها  �لتي  �لعناصر  ��أل�كسجين ��لحديد ��لماغنسيوC �هي 
�لحي، �Hخل �عد�H هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. �ليضيفو� حتى Iلى هذ^ �لبر�ميل ما 
ير�1 �نه من �لضر�'f �جو�H ^Hخل هذ� �لمزيج من مو�H ال توجد حتى في �لظر�> 
�لطبيعية. �ليفعمو� هذ� �لمزيج بقد' ما يشا��1 من �ألحماU �ألمينية، ��لبر�تين 
(�حتماR تشكل �لوحد! �لو�حد! منه تصاHفيًا بنسبة ١٠ قو! ٩٥٠ ). �ليمّد�� هذ� 
�لمزيج بالحر�'! ��لرطوبة بالنسبة �لتي ير�نها مناسبة، �ليخفقو^ ما شا��� من �ألجهز! 
 iلخبر�� iلعالم، �لينتظر هؤال� iهذ^ �لبر�ميل صفو! علما r�' لمتطو'!، �ليقّيضو� على�
 Dمن �أل Dلسنين بالتنا�� 
في مكانهم هذ� �بشكل مستمر مليا'�
، بل تريليونا
Iلى �البن، �من جيل Iلى جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في �1 يستخدمو� كافة ما 
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�لذf يتسم بالجوH! ��لنقاI ،iنما تشكلت بمحض �لمصاHفة . ��آل�XI 1 ما قاR �حد 
 
لكم 1I �لتلفاt �لموجوH في حجرتكم، Iنما قد تشكل نتيجة مصاHفا
، ��1 �لذ'�
 

 بالجهاt �لذf يشكل هذ^ �لصو'!، ما�X تعتقد�1 فيه؟! كيف لذ'�iتجمعت �جا

غير ��عية �1 تصنع ما لم يتأ
 آلال> �ألشخا� مجتمعين �1 يصنعو^ ؟! 
1ّI �آللة �لتي تشكل منظًر� هو �كثر بد�ئية مما تر�^ �لعين، لو �نها ال تتشكل 
مصاHفة، فإنه من �لو�ضح للغاية �1 �لعين ��لمنظر �لذf تر�^ بد�'هما لن يتشكال محض 
مصاHفة، ��لحاR كذلك بالنسبة لأل1X. فاأل1X �لخا'جية تجمع �ألصو�
 �لمحيطة 
بو�سطة صو�1 �أل1X، �تقوC بتوصيلها Iلى �أل1X �لوسطى، لتقوC هي �ألخرm بتقوية 
�لذبذبا
 �لصوتية �نقلها Iلى �أل1X �لد�خلية، لتقوC بد�'ها بتحويل هذ^ �لذبذبا
 Iلى 
Iشا'�
 كهربية، �I'سالها Iلى �لمخ. �عملية �لسمع �يضا كما هو �لشأ1 في عملية 

�إلبصا' تتم في مركز �لسمع �لموجوH في �لمخ. 
 D1. بمعنى �1 �لمخ محجوXكذلك على �أل fفي �لعين يسر fلوضع �لذ��
كذلك عن �لصو
 مثلما هو محجوD عن �لضوi، فالصو
 ال ينفذ، �عليه فإنه مهما 
بلغت شد! �لضجيج خا'v �لمخ، فإ�H 1خله ساكن تماC �لسكو1. �'غم هذ� فإ1 
�نقى �ألصو�
 ُتلتقط في �لمخ. �لو �نكم تسمعو1 سيمفونيا
 ��'كستر� في مخكم 
�لذf ال ينِفذ Iليه �لصو
، فإنكم تشعر�1 بكل صخب �حد �أل�سا} �لمزHحمة. 
��XI ما قيس مستوm �لصو
 �لذf بد�خل �لمخ باستخد�C جهاt حساr في تلك 

 .Cللحظة، فسيتضح �نه ُيطبق عليه �لسكو1 �لتا�
�على نحو ما �ستخدمت �لتقنية �مال في �لحصوR على صو'! نقية، فإ1 �لمساعي 
نفسها تتو�صل منذ عشر�
 �لسنين بالنسبة كذلك للصو
. �ُتعد �جهز! تسجيل 
�لصو
 ��شرطة �لكاسيت �كثير من �ألجهز! �إلليكتر�نية، ��ألنظمة �لموسيقية �لتي 
تلتقط �لصو
، بعض ثما' هذ^ �لمساعي. �لكن على �لرغم من كل �لتقنيا
، �_ال> 
 
�لمهندسين ��لخبر�i �لعاملين بحقلها، لم يتأ
 �لوصوI Rلى صو
 بنقاi �جوH! �لصو
�لذf تلتقطه �أل1X. �تأملو� �جوH �شرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبرm شركا
 �ألنظمة 
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مجموعة من �لعمليا
 يتم �لتقاطها كصو'! في هذ� �لمركز �لكائن في �لمخ. �بعد 
هذ^ �لمعلومة فلنفكر: 

1I �لمخ محجوD عن �لضوi، بمعنى ��H 1خل �لمخ ظالًما �Hمًسا، �ال يتأتى 
للضوi �1 ينفذ Iلى حيث يوجد �لمخ. ��لموضع �لذf يسمى مركز �إلبصا' موضع 
حالك �لظلمة ليس �لضوi ببالغه �صال، �لعله مظلم بد'جة لم نصاHفها قط. Iال �نكم 

في هذ^ �لظلمة �لحالكة تشاهد�1 عالما مضيئا متوهجا.
فضال عن كونه منظًر� على H'جة من �لنقاi ��لجوH! تعجز حتى تقنية �لقر1 
 Dلى �لكتاI ـ  �1 تأتي بمثلها. �نظر�� مثال
�لحاfH ��لعشرينـ  'غم كل �إلمكانيا
�لذf بين �يديكم �آل1، ��نظر�� Iلى �يديكم �لتي تمسك �لكتاD، ثم �'فعو� '�سكم 
��نظر�� حولكم. �'�يتم منظًر� بهذ� �لنقاi ��لجوH! في �f موضع _خر؟ 1I شاشة �كثر 
�جهز! �لتلفاt تطوً'� ��لتي تنتجها شركة �جهز! �لتلفاt �أل�لى على مستوm �لعالم، 
ال يمكن �1 تمنحكم صو'! بهذ� �لقد' من �لنقاi. �منذ مائة عاC �_ال> �لمهندسين 
 mلعمالقة، �ُتجر� 
يسعو1 للوصوI Rلى هذ� �لنقاi، �من ثم ُتشيَّد �لمصانع ��لمؤسسا
�ألبحا)، �يتم تطوير �لخطط ��لتصميما
. �لتنظر�� ثانية Iلى شاشة �لتلفاt، �في 
�للحظة �Xتها Iلى �لكتاD �لذf بين �يديكم، فسو> تر�1 �1 هناV فرقًا شاسعًا في 
�لنقاi ��لجوH!. فضال �1 شاشة �لتلفاt تبدf لكم صو'! ثنائية �ألبعاH، في حين �نكم 


 عمق. �X Hتتابعو1 مناظر ثالثية �ألبعا
 tجها 
�منذ سنو�
 طو�R يسعى عشر�
 �آلال> من �لمهندسين لتصنيع شاشا
تلفاt تعطي صو'! ثالثية �ألبعاH، ��لوصوI Rلى جوH! '�ية �لعين. نعم لقد �مكنهم 
 1�H Hغير �نه ليس في �إلمكا1 '�يته ثالثي �ألبعا ،Hثالثي �ألبعا tتلفا Cتصميم نظا
�'تد�i �لنظا'!. �مع �1 هذ^ �ألبعاH �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكر!، �ما 
 iنقا� !Hلجهة �ألمامية فتبد� �كأنها صو'! من �'|. �ال يتشكل �بد� منظر في جو�

  .tتر�^ �لعين. �يحد) بالطبع �1 تضيع �لصو'! في �لكامير� ��لتلفا fلمنظر �لذ�
�ها هم �لتطو'يو1 يزعمو1 �1 _لية �إلبصا' في �لعين ��لتي تظهر هذ� �لمنظر 
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' بعد! سنتيمتر�
 مكّعبة، �لكائنا �لذf جمع بمكا1 حالك �لظلمة �Hخل �لمخ يقدَّ

 �لو�1 �ظالR �ضياi، �يخشا^ �يلوX به. �X Hكافة بصو'! ثالثية �ألبعا

عقيد� ما!ية
1I ما تنا�لنا^ Iلى �آل1 بالبحث ��لتدقيق ليظهر �1 نظرية �لتطو' ما هي Iال tعم 
يتعا'U بوضوd مع �الكتشافا
 �لعلمية، �يجافي tعم �لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل 
 .f'تأثير تطو f� لحيا!ـ  �لمنطق �لعلمي. فليس ألية _لية تطو' قط طرحتها �لنظرية�
�تكشف �لحفريا
 �1 �لكائنا
 �لحية لم تمر بمر�حل بينية تلك �لتي تستوجبها 
�لنظرية. �في هذ^ �لحالة يتعين تنحية نظرية �لتطو' جانبا باعتبا'ها فكر! مجافية للعلم. 
 U'على مد�' �لتا'يخ، مثل فكر! �1 �أل 
ال سيما ��1 كثيًر� من �ألفكا' �لتي ظهر
هي مركز �لكو1، قد ُحذفت من �جند! �لعلم. في حين �1 نظرية �لتطو' ُيتشبث بها 
�بإصر�' في هذ^ �ألجند!، حتى Iنه من �لناr من يسعى إلظها' �f �نتقاH موجه Iلى 

�لنظرية �كأنه هجوC على �لعلم ! ِلَم  هذ� 1XI؟! 
1I �لسبب في هذ� �لوضع Iنما هو تكو1 عقيد! جاtمة لنظرية �لتطو' ال يمكن 
�لنكو� عنها بالنسبة Iلى بعض �أل�سا}. �تخلص هذ^ �أل�سا} Iخالصًا �عمى 
 fلوحيد للطبيعة �لذ� fHية، �تتبنى �لد�'�ينية كذلك ألنها �لتفسير �لماHللفلسفة �لما

يمكن �إلتيا1 به. 
 (Richard Lewontin) لونتين H'حيانا يعترفو1 صر�حة بهذ�، �يعتر> 'يتشا��
 fHـ بأنه "ما ،t'با f'ته تطو�X في �لوقت� Hـ عالم �لو'�ثة �لشهير بجامعة ها'فر

:Rيقو XI ،"يليه fلذ� Cثم عالم في �لمقا ،Rأل�� Cفي �لمقا
 iيما1 �ستباقي (�عُتنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشيI ية، �هوHيمانا بالماI 1 لناI"
�لذf يدفعنا Iلى �إلتيا1 بتفسير ماfH للعالم، ليس هو �صوR �لعلم �قو�عد^، بل 
 Rيةـ  نختلق �صوHخالصنا سلفا للماI لك فإنناـ  بسبب منX على �لعكس من
�مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ماfH للعالم. �نظر� Iلى كو1 �لماHية صحيحة صحة 
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�لموسيقية، فحينما يسجل �لصو
، حتما يضيع شطر منه، �� يحد) تشو� بالطبع �لو 
قليال، �� �نه حينما تقومو1 بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد �1 تسمعو� له صريًر� 
قبل �1 تبد� �لموسيقى. في حين �1 �ألصو�
 �لتي من نتاv �لتقنية �لموجوH! بالجسم 
�إلنساني تتسم بأقصى H'جا
 �لنقاi، �ال تشوبها شائبة. �ال تلتقط �I 1Xنسا1 �بًد� 
�لصو
 بشكل به صرير �� تشويش. ��يا ما كانت طبيعة �لصو
 فإنها تلتقطه بشكل 

 �لكيفية منذ �1 ُخلق �إلنساI� 1لى يومنا �X على Rكامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�
هذ�. �Iلى �آل1 ليس ثمة جهاt بصرf �� صوتي من صنع بني �إلنسا1 يلتقط �لصو'! 

 .1Xناجح مثل �لعين ��أل� rبشكل حسا 
��لصو
�فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا' ��لسمع. 

لمن تعو! حاسة �إلبصا� ��لسمع !�خل �لمخ ؟
 
�لسيمفونيا �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع  �لذf بد�خل   �X من 
�tقزقة �لعصافير، �يتنسم عبير �لو'�H؟ 1I �لتنبيها
 �آلتية من عيني �إلنساX�� 1نيه 
��نفه تمضي Iلى �لمخ في صو'! Iشا'! كهربية. �Iنكم لتطالعو1 تفصيال
 كثير! في 
 f� فو� فيHلحيوية، بيد �نكم ال يمكن �1 تصا� iلطبيعة ��لكيميا�� iكتب علم �ألحيا
موضع قط �هم حقيقة ينطوf عليها هذ� �لموضوA �ال �هي: من �X �لذf بالمخ  يتلقى 
هذ^ �ألشا'�
 �لكهربية �يد'كها على �نها صو'! �صو
 �'�ئحة �Iحسا1I .r ثمة 
حاسة توجد بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله 1�H حاجة Iلى عين �� �1X �� �نف، لمن 
تعوH هذ^ �لحاسة. بالطبع ال تعوH على ما يشكل �لمخ من �عصاD �طبقا
 Hهنية 
�خاليا عصبية. �هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�' �لماHيين �لد�'�ينيين ممن يظنو1 
�1 كل شيi ليس سوm ماH!، �1 يجيبو� على هذ^ �لتسا�ال
، أل1 هذ^ �لحاسة Iنما 
هي �لر�d �لتي خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتاI vلى عين حتى ترm �لصو'!، 
�ال �1X حتى تسمع �لصو
. �عال�! على هذ� كله، فهي ليست بحاجة Iلى مخ كيما 
تفكر. 1I كل �مرw يطالع هذ^ �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه �1 يفكر في �هللا عز �جل 
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(Charlton Heston)، يضا> Iليهم كائنا
 مثل �لغزال1 ��شجا' �لليموt� 1هو' 
 
�لقرنفل، سو> يخرجو1 مع مر�' �لزما1 من مزيج من كثير من �لذ'�
 ��لجزئيا
��لمو�H غير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما ��1 من يؤمنو1 بهذ� �لَخَر> هم 
علماi ��ساتذ! ��ناr على قد' من �لثقافة ��لتعليم. �لهذ� �لسبب فإ1 �ستخد�C تعبير 
"�شد �لسحر تأثيًر�ً في تا'يخ �لعالم" بالنسبة Iلى نظرية �لتطو' سيكو1 �ستخد�ًما في 
محله. I XIنه ليس في تا'يخ �لعالم �عتقاt �� Hعم _خر سلب عقوR �لبشر بمثل هذ^ 
�لد'جة �حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل ��لمنطق، �كأنه �سدR ستاً'� �ماC �عينهم، 
حا1�H R �1 ير�� �لحقيقة �لتي كانت ��ضحة بجال1ّI� .i هذ� لغفلة �عدC بصير! 
ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عباH! بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم �عباH! �هل سبأ 
 !Hلأل�ثا1، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، �عبا Cبر�هيم عليه �لسالI Cقو !Hللشمس �عبا
قوC موسى عليه �لسالC للعجل �لذf صنعو^ من Xهب. �هذ� �لوضع في حقيقته Iنما 
هو حماقة �شا' Iليها �هللا تعالى في �لقر_1 �لكريم. �ينبئنا �لمولى عز �جل في كثير 
من _ياته بأ1 من �لناr من سيستغلق عليه �لفهم �يترI 1�Hلى حاR يعجز�1 فيه عن 

'�ية �لحقائق. �من بين هذ^ �آليا
 قوله تعالى:
﴿L�َِّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�1ٌ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم َ�ْ� َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوLَ َخَتَم �هللاُّ 
عِظيٌم﴾  َعَذ�ٌ�  �َلُهْم َ  �ٌ�ِغَشاَ َ�ْبَصاِ�ِهْم  �َعَلى َ َسْمِعِهْم  �َعَلى َ ُقُلوِبهْم  َعَلى 

(�لبقر�: ٦-٧).
�قوله �يضا :

 Lَالَّ َيْسَمُعو Lٌ� َ̂ E َلُهْم�﴿َلُهْم ُقُلوٌ� الَّ َيْفَقُهوLَ ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�Lَ ِبَها َ
 :Uألعر��  )  ﴾Lَْلَغاِفُلو� ُهُم  �َلـِئَك ْ�ُ َ�َضلُّ  ُهْم  َبْل  َكاَألْنَعاِ�  �َلـِئَك ْ�ُ ِبَها 

.(١٧٩
�ما في سو'! �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز �جل بأ1 ��لئك �لناr قد ُسحر�� بحيث 

�نهم لن يؤمنو� حتى �لو '��� �لمعجز�
، XI يقوR سبحانه �تعالى:
 Iَْر َما1ِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوLَ  َلَقاُلوْ� ِ�نََّما ُسكِّ �َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسََّ﴿ 
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٦ ٢ مطلقة، فإننا ال يمكن �1 نسمح بدخوR تفسير Iلهي Iلى �لساحة".
�ُتعد هذ^ �لكلما
 �عتر�فا
 صريحة بأ1 �لد�'�ينية مولوH يحيا في سبيل �إلخال� 
للفلسفة �لماHية. �هذ� �لمولوH يفترU �نه ما من �جوH قط سوm �لماH!. �لهذ� �لسبب 
يعتقد�1 �1 �لماH! �لجامد! عديمة �لوعي Iنما خلقت �لحيا!. �يذهبوI 1لى �1 ماليين 
�ألنو�A �لحية �لمختلفة مثل �لطيو' ��ألسماV ��لز'�فا
 ��لنمو' ��لحشر�
 ��ألشجا' 
 
��ألtها' �حيتا1 �لباR ��لبشر Iنما تشكلت من �Hخل �لماH! �لجامد! �بالتفاعال
�لحاHثة �Hخل �لما�X !Hتها؛ �f بالمطر �لساقط، ��لبر| �لخاطف. �ما في حقيقة �ألمر 
فإ1 هذ� يتنافى مع �لعقل ��لمنطق على �لسو�i. بيد �1 �لد�'�نيين يستمرئو1 �لمنافحة 

عن هذ� �لر�f ُبغية "عدH CخوR تفسير Iلهي Iلى �لساحة" على حد تعبيرهم.
�ما من ال ينظر�I 1لى �صل �لكائنا
 �لحية �في �Xهانهم حكم ماfH مسبق، 
فسو> يد'كو1 هذ^ �لحقيقة �لجلية. ��لكائنا
 �لحية كافة Iنما هي من صنع خالق 
fX قو! �علم �عقل معجز. Iنه �هللا �لذf خلق �لكو1 كله من �لعدC، �نّظمه بشكل ال 

تشوبه شائبة �� قصو'، �خلق �لكائنا
 �لحية كافة �صّو'ها.
 

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

 1�H� مسبقة C1 �حكا�H نسا1 ُيعِمل عقله �منطقهI يتعين هنا �1 نوضح �1 �يما
�لتي  �لتطو'  �لوقوA تحت تأثير �f �يديولوجية، سيد'V بسهولة �يسر �1 نظرية 
 mعن �لعلم ��لحضا'!، ليست سو mلتي عاشت بمنأ� 
تذكرنا بخر�فا
 �لمجتمعا

tعم يستحيل تصديقه. 
�على �لنحو �لمتقدC تبيانه، فإ1 من يؤمنو1 بنظرية �لتطو' يعتقد�1 �1 �ألساتذ! 
�لذين يفكر�1 �يعقلو1 �يخترعو1، ��لطالD �لجامعيين ��لعلماi مثل Iينستين هوبل 
(Einstein Hubble)، ��لفنانين مثل فر�نك سيناتر� (Frank Sinatra) �تشا'لتو1 هيستو1 
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 (١١٧-١١٩
�على نحو ما �'H في �آليا
، � مع V�'HI �1 ما فعله هؤالi �ألشخا� �لذين 
سحر�� �لناr من قبل ��ثر�� عليهم Iنما هو Iفك، با��� بالذR ��لضعَّة. ���لئك �لذين 
يؤمنو1 بمز�عم خرقاI iلى �قصى H'جة تحت غال> من �لعلم �بتأثير �لسحر في 
عصرنا �لر�هن، �ينذ'�1 حياتهم للدفاA عنها، فسو> يسقط شأنهم �ُيذلو� ما لم 
يتخلو� عن هذ^ �لمز�عم، �Xلك حينما تظهر �لحقيقة بجالi بكامل معانيها، �"يبطل 

تأثير �لسحر". 
�يشرd مالكوC موجريدv (Malcolm Muggeridge) �لذf ظل ينافح عن نظرية 
�لتطو' حتى ناهز �لستين من عمر^، �كا1 فيلسوفًا ملحد�ً، �لكنه �V'H �لحقائق من 

بعد �لوضع �لذf ستترI mHليه نظرية �لتطو' في �لمستقبل �لقريب قائال: 
 dلمز�� Hمو� mحدI 1مقتنعا بأ1 نظرية �لتطو' ستكو 
"Iنني �نا نفسي صر
�لتي ُطبقت فيها.   
�لموجوH! بكتب تا'يخ �لمستقبل ال سيما في �لمجاال
 Uسيتلقى جيل �لمستقبل بالدهشة ��لحير! �عتنا| فرضية متهرئة يكتنفها �لغمو�

٦ ٣ بسذ�جة ال يصدقها عقل" .
�هذ� �لمستقبل ليس ببعيد، بل على �لعكس من Xلك، فإ1 �لبشر في �لمستقبل 
�لقريب للغاية، سيد'كو1 �1 �لمصاHفا
 ليست Iلهًا �سو> يتم �العتر�> بأ1 نظرية 
�لتطو' Iنما هي �كبر خدعة ��شد �نو�A �لسحر في تا'يخ �لعالم. �سرعا1 ما بد� هذ� 
�لسحر �لشديد ينحسر عن �لناr في شتى �نحاi �أل'U، �با
 �لكثير�1 ممن �قفو� 
على سر خدعة �لتطو'، يتساiلو1 بدهشة �حير! كيف �نطلت هذ^ �لخدعة عليهم.
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َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوٌ� مَّْسُحوُ��Lَ﴾ (�لحجر: ١٤-١٥)
�1I �متد�H هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا
 عريضة من �لناr بهذ� �لقد'، 
��بتعاH �لناr عن �لحقائق بهذ^ �لد'جة، �بقاi هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو �ضع 
مثير للحير! ��لدهشة بد'جة ال يمكن شرحها بكلما
، ألنه من �لممكن �1 يستسيغ 
�لعقل �عتقاH شخص �� عد! �شخا� لسينا'يوها
 مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَر> 
��لهر�i ��ألمو' غير �لمنطقية، Iال �1 �عتقاH �لكثيرين من �لبشر في كافة �نحاi �لعالم 
بأ1 �لذ'�
 �لال�عية ��لجامد! قد �جتمعت بقر�' فجائي، فأتت بالكو1 �لذf نر�^ 
يعمل بنظاC ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عاfH �نظاC متقن غاية �التقا1، 
 !Hحية مز� 
�بكوكب �أل'U �لذf يختص بكافة �لسما
 �لمناسبة للحيا!، �بكائنا

بأنظمة معقد! تفو| �لحصر، ليس له من تفسير سوm �نه سحر.
كما �1 �هللا عز �جل ينبئنا من خالR تلك �لحاHثة �لتي �قعت بين موسى عليه 
�لسالC �فرعو1، بأ1 بعض �ألشخا� ممن ينافحو1 عن �لفلسفة �إللحاHية، يؤّثر�1 
على �لناr بما يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسالC نبأ �لدين �لحق 
 .rلى موسى �1 يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه �لناI 1على فرعو1، طلب فرعو
�حينما �لتقى موسى �لسحر! �مرهم �1 يباH'�� هم باستعر�U مها'�تهم. ��آلية �لتي 

:Rثة تقوHهذ^ �لحا Hتسر
ِبِسْحٍر   ���َجا1َ ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ �لنَّاِ�  َ�ْعُيَن   �ْ�َسَحُر َ�ْلَقْوْ�  ا  َفَلمَّ َ�ْلُقْوْ�   Aََقا  ﴿

(١١٦:Uألعر��) ﴾ َعِظيٍم
. �على نحو ما تبدm تمكن سحر! فرعو1 بما صنعو^ من خدA �1 يسحر�� 
�لناr جميعا باستثناi موسى ��لذين _منو� به. Iال �1 �لبرها1 �لذf  �لقا^ موسى في 
 f� ،"1َبالقر_1 �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكو H'على حد �لتعبير �لو� iمو�جهة ما �لقا^ هؤال

�ّنه �بطل تأثير^، يقوR تعالى:
َفَوَقَع    Lََيْأِفُكو َما  َتْلَقُف  ِهَي   � َ̂ َفِإ  gََعَصا َ�ْلِق   Lْ�َ ُموَسى  ِ�َلى  �َحْيَنا ْ�َ�َ﴿
 :Uنَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ (�ألعر����ْلَحقُّ َ�َبَطَل َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوLَ َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ

170

�إلسال� ينّد! �إل�ها�



173

﴿ َقاُل��  ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ� َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا
ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ� �لَحِكيـُ� ﴾
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