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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)

�جلذ�� �ملؤسسة ملقولة 
(�إل�ها� �إلسالمي)

� �لشيخ علي علي O$ موسى* �

تأÜ مقولة (�إلها4 �إلسالمي) ^ عصرنا �حلاضر كو�حدD من @بر� �ملقوال� �ل_ 

 ،i(@يلو�)/ ٢٠٠١P١١/ سبتم `�ُ�صف ֲדا �إلسالi ^ فكر¦ �منهجه �تطبيقاته، �تقف @حد

�فقها من ضخامة �حلد`، �عد� ضحايا¦، �من ُنسب �م �لقياi به، �حسن توظيف �ما 

�حلد` ��ستغالله، �سعة �آللة �إلعالمية �ل_ غطته كعو�مل مشّجعة النتشا تلك �ملقولة. 

لكّن هذ¦ عو�مل النتشا تلك �ملقولة �ليس مليال�ها، فهي فكرD تتسم بامتد�� تا²ي 

 i��لصد =با�  قيلت  نفسها  فاملقولة   ،Pسبتم `��@حد �حلديث  �لغر4  عند  يقف  ال  عميق 

[١٠٩٦ـ  ٦٦٩هـ]،  [٤٩٠ـ  �لصليبية)  بـ(�حلر�4  ُعر�  فيما  �إلسالمي  �لغر¿   gلعسكر�

�ما  �إلسالمي   `�للتر  Dp��قر كأثر  �ملستشرقني  من  �لعديد  @لسن  على  �قيلت   ،[i١٢٧٠

 Pعيد =نتاجها ع@ُ Dيع\ @ّنها فكر �®ويه من نصو  �حر�4 �فتوحا� �@حد�`. �هذ

حقب �منية |تلفة.

 تلك �ملقولة على @لسن �آلخر �ملختلف، فإّننا لن �� كا� ما مضى معبِّر9 عن تكرf=�

 y= ممن ينتمو� µملؤتلف، ��جو� معتنقني �ا ح�� ��نعدi @� جند قائلني ֲדا ضمن �لذ

�جع لعامل @نثر�بولوجي @� @نس\ �ملسلمني @نفسهم، حµ عّلل �لبعض fلك بأّنه  Dئر��

�لثالث عموم&.  mلعا�كامن ^ نفس بنية �تركيبة �لعقل �ملسلم ��لعر¿ �

�لعر¿ �f طبيعة خاصة، �حد�� معر�فة. فثمة  �ألنثر�بولوجي لإلنسا�  فـ«�لتكوين 

* عاm �ين، كاتب �باحث �كا�ميي، �لسعو�ية.
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ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Dتية مستقر�f خصائص �f فر- بني @� نتعلم عن (عقل عر¿) @� (عقل =سالمي) مبا هو

�Â مبا f �@ لعقل� ��لطبيعة �لبيولوجية لإلنسا� �لعر¿ @� �ملسلم، �بني @� نتكلم عن هذ ^

�لثا� (�لثقا^،  �ملذهب  تترتب على  �ل_  �لنتائج � �تا²ية،  ثقافية  هو عقل �f خصائص 

.
(١)

�لتا²ي) tتلف عن �لنتائج �ل_ تترتب على �ملذهب �أل�� (�لبيولوجي �ملستقر).. »

�يقّر�� @ّنه لو كا� �خللل ^ �لتكوين �لثا� (�لثقا^/ �لتا²ي)، فإّ� =صال¢ �خللل 

 �@  D�ثية) غE ميسو@ما �أل�� فهو غE ميسو؛ ألّنه ®تا± =y (هندسة � ممكن، 

طبيعة   ،..pهؤال  ^ طبيعة   y= تعو�  ألّنها  �لتغيE؛  على  عصية  مسألة  �@ّنها   ،
(٢)

ممكنة

.Eلتدم�Rبولة على �لتوحش ��لعنف ��إلها4، مفطوD على �لقتل �

�لر@y= g بعض �ملفكرين �لعر4 �ملحدثني فحسب، بل.. ميتد لعر4  ��ال ينتسب هذ

�لعر¿ ال يســتطيع  �ّ@ H] يرiـ ٨٦٨ iيض&، >فاجلاحظ [١٥٠هـ ـ٢٥٥هـ]،[٧٧٥@ pقدما

ط، �يقيم سياسا� عقالنية، @� بناpً منظم&، فال  -حسب مصطلحاتنا �حلديثة- @� ²طِّ

.�لكاثة ��إلخفا- ��لدما y=� ،ملتوقع� Eغ y= �f= بة @� تفضي @فعاله�غر

 y= 4لعر��يذهب �بن خلد�� ٧٣٢]هـ ـ ٨٠٨ هـi١٣٣٢]،[ ـ ١٤٠٦ [i ^ بيا� طبيعة 

�خلE، �@سر¨ �لنا	 قبوًال  y= 4قر@ �@قسى من fلك، فالعر4 ـ �هم بد� بالطبع ـ �=� كانو

� تغلبو� على �أل�طا� f= ،نتها4 �عبث�للحّق ���دH، فإsّمـ  بطبيعة �لتوحش �لذg فيهمـ  @هل 

، �يكفي للتدليل على fلك ما عاشه عر4 �جلاهلية من حر�f 4كر @بو 
(٣)

«4�@سر¨ =ليها �خلر

.
(٤)

�لفر± �ألصفها� [٢٨٤ـ ٣٥٦هـ]، [٨٩٧ـ i٩٦٦] ^ كتابه (�ألغا�) منها ١٧٠٠ حر4!!

�لغر4 �حلديث �حد¦،  y= ّنها ال تنتمي@ y= ملقولة ��صفها نصّل��لعّلنا̂  تقرير هذ¦ 

�آلخر بتعّد� @طيافه، بل.. تتعدf Hلك =y @نا	 من  y= لقدمي معه، �ال��لغر4  y= ال�

�لذ�� نفسها �من �ملسلمني @نفسهم!! Dئر�ضمن �

�لتشكيك̂  �ألفعا� ��لنو�يا، بدًال � iالִדا��إلجابة �لنمطية على هذ¦ �ملقولة هي �لنفي ��

�قعّيتها، �ألمر �لذg ساعد على تكّرسها ��ستفحا�ا. � Hمن �ا�لة تلّمس @سباֲדا �مد

 ما ينبغي @� نقف ��لنفي) ليست حًال، مبقد) Dلسائد��هذ� يع\ @ّ� �إلجابة �لنمطية 

على �ملنطلقا� �ل_ @سست تلك �ملقولة لتبّين مدH صحتها. 

�ملنطلقا> �ملؤسسة ملقولة (�إل%ها? �إلسالمي)
�لعديد من �ملنطلقا� @سست �ذ¦ �ملقولة، �منها:  Âهنا

١ـ �لنّص �لدي»:
�لد�فعة Ýو   ���لعبا من   Eلكث�  gلسنة- ®و�� �لقر�� - بفرعيه  �لدي\  فالنّص 

�إلها4، فالقر�� يهتف ^ @تباعه:
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
 ،

(٥)
ُكْم} �ْلَخْيِل ُتْرِهُبوَ� ِبِه َعْد�َّ �ِهللا َ�َعُد�َّ dَِبا ِّDٍ َ�ِمن  ن ُقوَّ ا �ْسَتَطْعُتم مِّ � َلُهم مَّْ� {َ�َ@ِعدُّ

�ُهللا  ْبُهُم  ُيَعذِّ {َقاِتُلوُهْم   ،
(٦)

َعَلْيِهْم} َ��ْغُلْظ  َ��ْلُمَناِفِقنيَ   اَ �ْلُكفَّ َجاِهِد  �لنَِّبيُّ  َ@يَُّها  {َيا 

 ،
(٨)

ِثِقْفُتُموُهْم} َحْيُث  َ��ْقُتُلوُهْم  ، {َفُخُذ�ُهْم 
(٧)

َعَلْيِهْم} َ�َينُصْرُكْم  َ�ُيْخِزِهْم  ِبَأْيِديُكْم 

 .
(٩)

�ْلِجْزَيَة َعن َيٍد َ�ُهْم َصاِغُر�َ�} �{َحتَّى ُيْعُطوْ

 p(ترهبو�)، �جا Dحلّث عليه مباشر��آليا� �� فيها لفظ �إلها4 � �@�y هذ¦ 

�الكتفاp بفعله  iعد� ��لتكر iملستلز��لد�ّ� على �لتجّد� ��حلد�`، � ¨بصيغة �لفعل �ملضا

.Dحد�� Dمر

�كذلك �حلا� بالنسبة لألحا�يث �ملأثوD عن �لنÃ �مد C [٥٣ - هـ ـ ١١هـ]، 

[٥٧٠ ـ i٦٣٢]، فهو يقو�: 

 m� يغُز m� من ما�< ،
(١٠)

>=ّ� لكّل @مة سياحة، �سياحة @م_ �جلها� ^ سبيل �هللا<

.
(١١)

®دِّ` به نفسه، ما� على شعبة من نفا-<

�ملنو�� تسE نصو  �لصحابة من @تباعه، فعلي بن @¿ طالب [٢٣ - هـ  ��على هذ

 �� فجاهد��ـ ٤٠ هـ]، [٦٠٠ـ i٦٦١] يقو�: >جاهد�� ^ سبيل �هللا بأيديكم، فإ� m تقد

.
(١٢)

� فجاهد�� بقلوبكم<�بألسنتكم، فإ� m تقد

 ما يشّكل تشريع& يصو¹ �لفعل ^ ��� كالمية مبقد�لنّص �لدي\ ليس Rّر� مأثو�

�هللا. y= به، �ُيتقّر4 به ���ملسلمني، �يكو� ناجته �ين& ُيد Dحيا

٢ـ �لتشريعا! �لدينية:
سة ملقولة (�إلها4 �إلسالمي): �ملؤسِّ iألحكا��لكثE من  Âلتشريع هنا� Hعلى مستو�

�لذg يدفع باجتا¦  (gPلت�� Òلتو�) p�Pل�� pلوال� Âهنا gلعقد� ففي جانب �لتشريع 

�لفعلي.� Òلقو��لقلÃ، فضًال عن  Hملستو� µلقطيعة ح� �النفصا� �=ضما

�جلها� ��جلزية �قتل �ملرتد، فاجلها� ال يقف عند  4��^ جانب �لتشريع �لفقهي تأÜ @بو

�ملسلم  Eتسّن على غ� ،p��البتد� iجو�� y=  لدفا¨، بل.. ميتدـ  عند حتقق شر�طهـ�حد�� 

�ملسلمني ضر�ئب مالية (جزية) حµ لو كا� من مو�ط\ �لد�لة  Dممن يعيش ضمن حو�

!!iإلسال� y= لو تا4 �عا� µُيقتل ح (gلفطر��ملرتد ) iإلسال��ملسلمة، �من ²ر± عن 

�لتشريع، �متثِّل �لتنظيم  �هذ¦ �ألحكاi مستلة من �لنّص �لدي\ �مستنبطة من مصا�

�ملسلم، �تصو¹ قلبه �لسانه �سلوكه. Dلدي\ حليا�

٣ـ غياF (�ألنسنة) � خطاF �ملسلمني(١٣): 
�حني نأÜ ملستوH خطا4 �ملسلمني ��لطر¢ ـ مبا يشمله من ��ئرD حتوg كث9E من 

�ملتسنِّمني لذ�D عملية �لتنظE فيه من فقهاp �مفّكرين �خطباp �كتا4 �غEهم ـ جند غيا4 
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يتسم  ال  =قصائي،   gحا�@  Òوì gسلطو iفهو خطا4 جا� صا فيه،  �إلنسانية  �لر�¢ 

 ^ Dموجو� DEكث  pشيا@ فيه  �تغيب  �آلخر، � �لتعد�ية � �الختال�  �قبو�  �النفتا¢ � باحلرية 

�لنّص �لدي\ لكّنه m يفلح̂  =بر��ها ��لتركيز عليها؛ =ما ألّنها ليست ضمن �يته �لنظرية، @� 

 Dمتالكه مناهج جديد� iد��، @� لعد� �كه أل'يتها، @� النشغاله بطر¢ سطحي مكّر�= iلعد

�ملنظومة  �خل � Hـ ملنظومة فرعية @خر ـ عمًال  لتبنيه   �@ �ستجالf pخائر¦، � `��لتر  Dp�لقر

�لعامة، @� هرب& من عناp �جهد �إلتيا� باجلديد، @� خوف& من �لنقد، @� غf Eلك.. 

�خلطا4: ��هكذ� ميكن @� نقف عند مالمح عدD ^ هذ

ـ فقد غا4 �لتركيز على كر�مة �إلنسا� ـ كإنسا� ـ بغض �لنظر عن �ينه �مذهبه 

�عرقه �لونه �بلد¦، �حّل بد�ا قيمة �لدين ��ل_ ُتختز� �تتحّو� تلقائي& ـ عP مقولة 

�لكرمي  �لقر��   �ّ@ مع  �لدين!!،  بوصفه  �ملذهب  قيمة   y= ـ  �غEها  �لناجية)  �لفرقة )

.
(١٤)

ْمَنا َبِني �iَ�َ َ�َحَمْلَناُهْم ِفي �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر} يهتف{َ�َلَقْد َكرَّ

�إلنسانية �لقائمة على �ألصل �إلنسا� �ملشترi��) Â �حو�p) >كلكم  Dألخّو�ـ �غابت قيمة 

، تلك �لقيمة �ل_ جتعل �لقر�� يصف �ألنبياp بأّنهم =خوD ملجتمعاִדم �ملخالفة �م ^ 
(١٥)

>iآل�

.
(١٦)

�لدين ��ل_ �@بت على تكذيبهم �=يذ�ئهم {ِ=fْ َقاَ� َلُهْم َ@ُخوُهْم ُنوٌ¢: َ@َال َتتَُّقوَ�}

، >�ال تكونن عليهم 
(١٧)

كما fكر �لتعبE نفسه مع �ألنبياp: هو�، صا�، لوd، شعيب

.
(١٨)

�لنا	] سبع& ضاي& فإّنهم صنفا�: =ما @é لك ^ �لدين، @� نظE لك ^ �خللق<]

 i��� ،iحد، كلكم آل���^ قو� �لرسو� C: >@ّيها �لنا	، =ّ� بكم ��حد، �=ّ� @باكم �

، يؤسس C لثالثة @صو� مشتركة 
(٢٠)

>
(١٩)

من تر�4، {ِ=�َّ َ@ْكَرَمُكْم ِعنَد �ِهللا َ@ْتَقاُكْم}

 £ّ ،(4��ملنشأ (�لتر D)، ��حدi(�� 4أل� Dهللا)، ��حد��لر4ّ ( Dإلنسانية هي: �حد�بني 

.(Hلتقو��لتفاضل �إلنسا� ( يبّين معيا

�ألخالقي، �ظهو @حكاi فقهية � gلعقد�ـ �ّمت تقدمي �حلكم �لفقهي على حسا4 �حلكم 

�لدين تسE �فق  iتبية @حكا�ال تنسجم مع منظومة �لدين �لعقدية ��ألخالقية، مع @ّ� تر

ترتيب (�حلكم �لعقدg ـ �حلكم �ألخالقي ـ �حلكم �لفقهي).

�حد مما @تا¢ حتويل �ملختلف �لدي\ =y عد� �ا4 ��م& حµ لو نبت من � ��هذ

َلْم  �لَِّذيَن  َعِن  �ُهللا  َيْنَهاُكُم  �لقر�� يصد¢ {َال   �ّ@ ضنا، �m ®مل سالح& ضدنا، مع @

�ُهْم َ�ُتْقِسُطو� ِ=َلْيِهْم ِ=�َّ �َهللا ُيِحبُّ  ن ِ�َياُِكْم َ@� َتَبرُّ يِن َ�َلْم ُيْخِرُجوُكم مِّ ُيَقاِتُلوُكْم ِفي �لدِّ

.
(٢١)

�ْلُمْقِسِطَني}

�@تا¢ �لتضييق على �ملختلف �ملذهÃ �مصا�D حريته �سفك �مه بعد �حلكم ـ �فق 

�لبد¨!!، مع @ّ� �لقر�� � Âلشر��ملنظومة �لفرعية �ملتبناD ـ بكفر¦ �ضالله، �كونه من @هل 

 C Ãلن� ـ ²اطب   Ãملذه� �ملختلف  من  @على  هو   gلذ� ـ  �لدي\  �ملختلف  مع  �لكرمي 

، {ِ=نََّما َ@نَت 
(٢٢)

�لتذكE {َفِإنََّما َعَلْيَك �ْلَبَال¹ُ}� �ح له حد�� سالته بالبال¹ ��إلنذ �يوضِّ



٨١Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
.
(٢٤)

ٌر * لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر} ْر ِ=نََّما َ@نَت ُمَذكِّ ، {َفَذكِّ
(٢٣)

ُمنِذٌ َ�ِلُكلِّ َقْوiٍ َهاٍ�}

�لعنف،  	�من @ضية غيا4 �ألنسنة هذ¦ >�نبثقت توجها� =هابية متوحشة، متا

�ملدنيني، كّل fلك باسم   ���ستهد� ،pألبريا��لر��	، ��ختطا�  �لنفو	، �قطع  �=�ها- 

.
(٢٥)

�لدفا¨ عن مقّدسا� �ألمة< ���إلسالi، �بعنو �لدين، �حتت شعا

:F٤ـ �حلر�
�ألبعة؛ ِلما يستقّر  pخللفا�� C مد� Ãلن� Dّصـ  هناـ  فترß� ،ملسلمني��^ تايخ 

�ا ^ �لعقلية �إلسالمية من شرعية �قد�سة، بوصفها سنة نبوية @� فعَل صحا¿.

�ملسلمو�  Yخا D�ملدينة �ملنو ^ C مد� Ãلن�ففي مدD ١١ عام& هي مدD مكث 

٨٣ حرب& �غز�g@ ،D مبعّد� ٧ حر�4 ^ �لسنة. 

�ألبعة من بعد¦ ُقتل مئا� �آلال� ^ حر�ֲדم �خلاجية مع �آلخر  pخللفا��^ �من 

�ملختلف (�لفاسي، ��لر�مي)، هذ� غE من ُقتلو� ^ حر�ֲדم �لد�خلية كتلك �ل_ قامت 

باسم (حر�4 �لر�D) @� (حر�4 �لناكثني ��لقاسطني ��ملاقني).

�جلد�� �لتاÒ نرR Hموعة ـ ال حصر9 كلي& ـ ألبر� حر�4 �ملسلمني ضد �لفر	  ^�

�يا� من كتب �ملسلمني:��لعد� �لذg ُقتل فيها من �ملختلف حسب � ،iلر���

�لطر¬ �خلليفة�لسنة�ملعركة
�ملقابل

عد% 
نو �ملصد��لقتلى

Fحلر�
�٢/ ٣٠,٠٠٠٥٥٨�لفر	@بو بكر١٢هـ�ملذ gPلط�خاجية

٢/ ٧٠,٠٠٠٥٦٢�لفر	@بو بكر١٢هـ@ّليس gPلط�خاجية

Y�٢/ ١٠٠,٠٠٠٥٨٣�لفر	@بو بكر١٢هـ�لفر gPلط�خاجية

٢/ ٦,٠٠٠٦٣٩�لفر	@بو بكر١٣هـ�لقرقس gPلط�خاجية

٢/ ١٢٠,٠٠٠٥٩٦�لر�i@بو بكر١٣هـ�لو�قوصة gPلط�خاجية

٢/ ٨٠,٠٠٠٦٣٠�لر�i@بو بكر١٣هـِفْحل gPلط�خاجية

٣/ ٣٠,٠٠٠٦٩�لفر	عمر١٤هـليلة �لقا�سية gPلط�خاجية

٣/ ١٠,٠٠٠٥٨�لر�iعمر١٤هـعما	 gPلط�خاجية

pعمر١٦هـجلوال	لفر�٣/ ١٠٠,٠٠٠١٣٤ gPلط�خاجية

١١٠,٠٠٠٢٢١/٣�لفر	عمر٢١هـsا�ند  gPلط�خاجية

٦٥٦,٠٠٠�ملجمو¨:

لة ��ملقدِّD للعد�، �هناÂ غEها �لكثE من �لكلما� �ل_  �ملفصِّ iقا�هذ¦ بعض �أل
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 pلفضا��متأل �< ،
(٢٦)

تر� على Ýو =zاÒ تعميمي مثل: >فقتل �هللا �لعجم مقتلة عظيمة<

 �، >فجّر��
(٢٨)

، >�@كثر �ملسلمو� فيهم �لقتل<
(٢٧)

قتلى، فما شبهو� ֲדم =ال غنم& مصّرعة<

 �فيهم �لسيو� فلم يفلت من fلك �جليش �P...، فقتل منهم مقتلة عظيمة m يقتلو

، >�ثبَت 
(٣٠)

�ألياi قبله< ^ ��ملعركة عشرD �ال� سوH من قتلو ^ �، >�قتلو
(٢٩)

قبلها مثلها<

، >فطحنهم 
(٣١)

 فأبا�هم �هللا<��ستحيو� من �لفر� �بعد ��زمية بضع �ثالثو� كتيبة �ستقتلو

�لوليد] للمسلمني: @حلو� عليهم �ال ترفِّهو� عنهم، فجعل  ، >�قا� خالد [بن 
(٣٢)

Õيله<

>�قا�   ،
(٣٣)

قتلوهم< � zعوهم fفإ @صحابه،  برما¢   Dلزمر� منهم  �خليل ®شر  صاحب 

 gجر@ µنا عليه حخالد: �للهّم =ّ� لك علّي =� منحتنا @كتافهم @ال @ستبقي منهم @حد9 قد

sرهم بدمائهم، ّ£ =ّ� �هللا ـ عّز �جّل ـ كشفهم للمسلمني، �منحهم @كتافهم، فأمر خالد 

�لنا	: �ألسَر.. �ألسَر، ال تقتلو� =ال َمن �متنع، فأقبلت �خليو� ֲדم @فو�ج&  ^ Hمنا�يه فنا�

مستأسرين ُيساقو� سوق&، �قد �كَّل ֲדم جاًال يضربو� @عناقهم ^ �لنهر، ففعل fلك 

 fلك من كّل ��لنهرين �مقد y= ��نتهو µلغد ح�ֲדم يوم& �ليلة، �طلبوهم �لغد �بعد 

�لنهر فأعا�¦ فجرH �م&  �ملاp عن  @عناقهم....، �قد كا� صدَّ  جو�نب (@ّليس) فضر4 

، >فأمر خالد ֲדدi (@مغيشيا) �كّل شيp كا� 
(٣٤)

عبيط&، فُسمِّي (sر �لدi) لذلك �لشأ�<

.
(٣٥)

>DEحّيزها، �كانت مصر9 كاحل ^

�كذلك �حلا� ^ �حلر�4 �لد�خلية بني �ملسلمني فقد ُقتل فيها مئا� �آلال�، فلو @خذنا 

�i قر�بة ست سنو�� فقط [٣٥ـ ٤٠هـ]، فسو� � gلذ��من علي بن @¿ طالب ـ �حد¦ ـ �

�لتالية: iقاجند �أل

نو �ملصد� �لقتلى�خلليفة�لسنة�ملعركة
Fحلر�

�خلية�لقز�ي\/٣٩١ـ ٣٩٢ ٢٥,٠٠٠�إلماi علي٣٦هـ�جلمل�

�خلية�لقز�ي\/٣٩١ـ ٩٠,٠٠٠٣٩٢�إلماi علي٣٧هـصفني�

���خلية�لقز�ي\/٣٩١ـ ٤,٠٠٠٣٩٢�إلماi علي٣٨هـ�لنهر��

Dطا�خلية�لقز�ي\/٣٩١ـ ٣٠,٠٠٠٣٩٢�إلماi علي٣٨هـمسE بسر بن @�

١٤٩,٠٠٠�ملجمو¨

 iإلسال��لعّل هذ¦ �ألقاi �غEها.. كانت ��حد9 مما جعل بعض �ملستشرقني يصفو� 

 Ãبن C مد� Ãلن��لقبيلة ��لصحر�p، ��صف  بالوحشية ��لعنجهية ��لعنف، ��ين 

�حلر4، خصوص& �@ّ� �ألسلحة �ملعتمدD ^ هذ¦ �حلر�4 كانت تقليدية، مما يثE تسا�ًال: 

كم سيكو� عد� �لقتلى لو كانت بأسلحة متقّدمة؟!
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
٥ـ ماضي �ملسلمني:

�خلالفة �ألموية، فيكفي مر�جعة ما قاi به معا�ية [٢٠- هـ ـ ٦٠هـ]،  y= جلنا� �f=�

[i٦٠٣ ـ i٦٨٠]، �يزيد [٢٥ـ ٦٤هـ]، [٦٤٥ـ i٦٨٣]، ��يا� بن @بيه [١ـ ٥٣هـ]، [٦٢٢ـ 

�حلّجا± [٤٠ـ ٩٥هـ]، [٦٦٠ـ i٧١٤]، للPهنة على ما سا� من �ماp، �ما �نُتهك � ،[i٦٧٣

�لرهبة ��لرعب. p�من @عر�Y، �ما ُسلب من @مو��، �ما ُ@شيع من @جو

�لئال يكو� �لكالi مرسًال نكتفي مبا fكر¦ �ملسعو�g [� ٣٤٦هـ/ i٩٥٧] عن �حلّجا± 

ـ فُوِجد مائة  =f يقو�: >�ُ@حصي من قتله ص9P ـ سوH من ُقتل ^ عساكر¦ �حر�به 

�عشرين @لف&، �ما� ^ حبسه áسو� @لف جل، �ثالثو� @لف �مر@D، منهّن ستة عشر 

�لرجا� ^ موضع ��حد، �m يكن للحبس ستر يستر � pلنسا�@لف& Rّر�D، �كا� ®بس 

.
(٣٦)

>pلشتا� ^ �Pل��لنا	 من �لشمس ^ �لصيف، �ال من �ملطر �

�لنهج ضد �ملخالفني ��ألمويني مع&، �^ مقدi من  ��f لعباسية على��خلالفة  �ّ£ سا

طالتهم يد �لظلم ��حليف @هل �لبيت D �@تباعهم، السيما̂  �من @¿ �لعبا	 �لسفا¢[١٠٤ـ 

]، ��ملتوّكل iلرشيد!!) [١٤٩ـ ١٩٣هـ]، [٧٦٦ ـ ٨٠٩�) ��١٣٦هـ]، ٧٢٢]ـ [i٧٥٤، �ها

.[i٧٤٤ـ ٧٨٥] ،[١٢٧ـ ١٦٩هـ]gملهد�� ،[i٨٢١ ـ ٨٦١] ،[٢٠٦ـ ٢٤٧هـ]

�ملبا�، �عن  Dمن ُبنيت عليهم @عمد� ،�فكم ®ّدثنا �لتايخ ^ هذ¦ �خلالفة عمن ُقتلو

] ��ملأمو� [١٧٠ـ iـ كاألمني [١٧٠ـ ١٩٨هـ]، [٧٨٧ـ ٨١٣ تقاتل �ألخوD ^ سبيل �حلكم 

�خللفاp @نفسهم خصوص&  µينُج منه ح m gلذ�٢١٨هـ]، [٧٨٦ـ ٨٣٣ i]، ��ل �ألعني 

�مكة، �عن قتلى Pل�عند تذبذ4 �لد�لة بني �لقطبني �ملؤثرين: �لفاسي ��لتركي، �عن نكبة 

باسم �لزندقة!!

�حلكم ��لسياسة. H��مضت هذ¦ سنة ^ �لد�� �إلسالمية �لتالية ضد من ²الف 

به  طفحت  ما  بعض  �لشاجلي]  عبو�  [�هو  �ملعاصرين  �لباحثني  @حد  صد  >�قد 

�إلنسا�، فتكّونت موسوعة ضخمة حتت  �نتهاكا� حقو-  �لتايخ �إلسالمي من  سجال� 

عنو�� (موسوعة �لعذ�4) ُطبعت ^ سبعة Rّلد��، تصل =y حو�Ò ٣٠٠٠ صفحة، �فيها 

�النتهاكا� ��لتعدg على �حلرما� ��حلقو- ما يندH له �جلبني، �يوجب �لدهشة  ��من @لو

 .
(٣٧)

�لذهو�<�

�هذ� يع\ @ّنه ^ شيp من ماضي �ملسلمني سا�� مماسا� �لتقتE على �ملختلف 

 D��Â جتلى ضد �ملختلف �لد�خلي، ^ حني ال نكا� جند له @مثلة باf �ّ@ لغريب��قتله، �

كّل   p�� للحكم  �ملنا�ئني � �@تباعهم   D لبيت� @هل  لوحق  فقد  �خلاجي،  �ملختلف  ضد 

 ��Eضطر كث� µلقتل، ح��لتضييق ��لسجن �� pإلقصا�حجر �مد، �مو	 ^ حّقهم 

كؤ�	   �عو �ُجرِّ  ،���لبلد  ^ على �جوههم   �@�اpهم، �ساحو  ��غّير� �نتمائهم،   pإلخفا

�لسّم �ملصبَّر.
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٦ـ �لو�قع ��لتجربة:
 Eحلاضر يس�� كانت �لنقطتا� �لسابقتا� متثِّال� �لتايخ (�ملاضي)، فو�قع �ملسلمني f=�

على �ملنو�� نفسه:

نتائجها ^  �@لغيت   ،i١٤١٠هـ/١٩٩٠ iئر عا��جلز �لبلدية ^  �النتخابا�  ُ@جرَيْت  فقد 

 y=� إلسالمية برئاسة عباسي مد�، �منذ =لغائها� fإلنقا�١٤١١هـ/i١٩٩١ =ثر فو� جبهة 

�ملدنيني، �ممن  �لـ ١٥٠,٠٠٠ شخص، @كثرهم من  �لقتلى حاجز  عاi t i٢٠٠٣طى عد� 

�لسياسة �vfو� بالسكاكني!! pعبا@ �يشهد�� �لشها�تني، �بعضهم @طفا� m ®ملو

�لدين  باسم  ـ  �لدينية   iلعلو� طلبة   g@ ـ  (طالبا�)  حكمت zاعة  @فغانستا�   ^�

 ٨٠,٠٠٠ منه  @با��   gلذ�  (����ز �لشيعة/ )  Ãملذه� �ملختلف  �قتلت  �حلريا�،  فحظر� 

، ّ£ ثّنت باملو�فق ^ �ملذهب �ملخالف ^ �لعر- (�لسنة/ �لطاجيك)، ّ£ �صلت 
(٣٨)

شخص

�لنوبة حµ للمو�فق ^ �ملذهب ��لعر- (�لسنة/ �لبشتو�). 

�ل_ �ستطاعت @� متخر عبا4 @كثر من  [i - ٥٦٦ـ ٤٨٦ Ò�� [حوfهدمت متاثيل بو�

 Pملتعاقبة، �تع��لثقافا� �ملتو�لية ��ألنظمة �لسياسية  ٢٥٠٠ سنة من �لزمن، �تشّق غما

�لصحابة ��لد�لة �ألموية ��لعباسية �ما بعد'ا، على قد�سة فعل �لصحا¿ �مكانته  عصو

�لتشريعية ^ �لفقه �لذg تنتسب =ليه طالبا�.

�^ عاi ١٤١٣هـ/ i١٩٩٢ ُ@طيح ^ �لصوما� بالرئيس �مد سيا� برg، ��خلت �لبال� 

 [i١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥] آل�� y= تنته m ،لقبائل�على =ثر fلك حرب& @هلية �قتاًال بني �لفصائل �

على �لرغم من مضي @كثر من ١٣ سنة!!

�لقتلى  عد�  بلغ   [i٢٠٠٤ [٢٠٠٣ـ   -��لعر �حتال�  على  فقط  �حد �  iعا مضي  �بعد 

�ملفخخة ��ألحزمة �لناسفة على  ��فيها @كثر من ١٠٠,٠٠٠ شخص، �تركز� @عما� �لسيا

 ���لعيا��  Dلعبا�� @ماكن  �على   ،�خلضا� �خلبز   p�لشر �ملصطفِّني � عني ��ملز� �لفالحني 

 ،
(٣٩)

�ته �ألكا�ميية�لعر�- �قد ��pلعديد من كفا��ملحال� �لتجاية، كما حصد� � -��ألسو�

�لكرمي!! Ãلن��جلنة مع  ^ pلعشا� �@ p��ُجّل fلك جاp باسم �هللا، �تيمن& بتنا�� �جبة �لغد

�� �عمليا� �لقتل �ل_ شهدִדا ��� مسلمة مثل �لسعو�ية �مصر Eلتفج� Eغ �هذ

�باكستا�، �غEها..

�ألعر�Y، �حرمة تقدمي �لعو� � ���لتكفE �حلية �لقتل ��ستباحة �ألمو Hفتا� Üتأ�

مبر�قه  ُ�صم   �@ بعد   Ãملذه� �للمختلف  طبيعية،  بنكبة  �ملصا4  (للكافر!!)  �إلغاثة �

�لتصّرفا�   �@  ���الجتها� بعض   ^ �ملخـالف   Ãملذه� للمـو�فق   µح� بل..  �لدين،  من 

�هللا.. ) �ملسيحية شعا �لتبشEية  ��يئا�  فع  تأÜ هذ¦ متز�منة مع   ،
(٤٠)

-كالصوفية-

�لتو�صل �إلنسا�،  gf لقرية��لغربية للثقافة �إلنسانية �Rتمع  Dلدعو�، �مع 
(٤١)

�بة)

 pطبا@� ،Òلد���� �يئا� �إلغاثة �إلنسانية، ��لصليب �أل�ر �لسعي �حلثيث �لعابر للقا�
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
بني  �لتطبيق � �ملنهج � �لفكر  بتضاّ�  لتوحي  �....؛  �إلنسا�  �منظما� حقو-  بال حد��، 

صوتني متقابلتني!!

�ألخضر، �عاية  iلسال�بل.. تأÜ̂  �قت تشيع ^ �لعاm ـ السيما �لغر¿ـ  منظما� 

!!���لشجرD، �حقو- �حليو pلبيئة، �@صدقا�

 D�يتّو± fلك كّله بأحد�` ١١ سبتمP حيث @��H بـ ٧,٠٠٠ شخص ^ مب �لتجا

�الجتا¦ �لدي\/  y= ١٩ شخص& ممن ينتمو� y= به iلقيا� gُعز� ،(Â�لد�Ò (نيويو

�فق fلك من �لة @مريكية �عاملية باسم (�حلر4 ضد �إلها4).�إلسالمي، �ما 

للعنف  �لفتا�H) منوfج&   ،-��لعر �لصوما�،  @فغانستا�،  @مثلة (�جلز�ئر،  كانت   �f=�

�إلها4 �لد�خلي/ �لبي\، فمثا� (١١/ سبتمP) منوf± للعنف ��إلها4 �ملصّد، حيث �

 ،¦��لتطبيق ��ملماسة مقتصرD على �لوطن �إلسالمي، بل.. �جتا�ته =y سو Ym تعد @

�لغر4 نفسه. y= صلت��

 �نا @� نستجلي @سبا4 �لتطر� ��إلها4 ^ ��قع �ملسلمني فسنقف عند @مو@ �f=�

عدD منها:

�ـ سو� �لفهم للنّص ��لتا�يخ:
�ملؤمن،  Dجلها� �عز��لقتا� �� p�Pل�� pلوال�فقد ُنظر لتلك �لنصو  �ل_ حتّث على 

 Dملاضي ـ السيما فتر��لعامة على كّل �ملحيط ��لعاm، كما ُنظر للتايخ  D�كأّنها �عوD للثو

�لسلف �لصا� ـ باعتباها فترD قد�سة ��ستلهاi مطلق.

F ـ �جو% �لفكر �ملغذ':
=لغائي، فشهد  لفكر ِصد�مي  �لبعض  فيها  َنّظر  فتر�� سابقة   y= ينتمي �هو فكر 

 pعلما� pمن فقها �الجتها� �ألمثل �لصا� ¦باعتبا �لعصر  �له من يتبّنا¦ �يطّبقه ^ هذ

�لعقل  �� pلك مع =لغاf لضال�. ُيعتنق��لدين ��ابة �لكفر � pحريصني على نقا Dجهابذ

�ملر�جعة ��لنقد، خصوص& مع قيمومة @نا	 ال حّظ �م من �لعلم ��ملعرفة ��لو¨ على  ^

شؤ�� كثE من �حلركا� �ل_ ُتسمى باجلها�ية، �هم مع قلة علمهم ـ @� عدمه ـ يفتو� ^ 

.pلدما�� Y�@عاظم �ألمو كاألعر

^ ـ �لعد�� �لد�خلي �عد� �النسجا� � بنية �جلسد �ملسلم:
 9�نتظا� p� لكّل طر� بوصفه عد �لشعو4 ُيصوَّّ� iحلّكا�فهناÂ خو� متقابل ما بني 

لالنقضاY من �لطر� �آلخر �على طريقة (=� m @فطر به تغذH ¿) �(قتلناهم ألّنا 

 ،�=� m نقتلهم قتلونا)، يدفع �حلّكاi للتوجس من فتح �ملجا� للجماهE للمشاكة ^ �لقر
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 mلعا��هناÂ تضخيم �تغذية للخالفا� بني �لسنة ��لشيعة، @� بني �إلثنيا� �ملوجو�D ضمن 

 y= ،�إلسالمي، مما ³عل هذ¦ �ملناطق منوfج& من �لضغط �لقابل ^ كّل حلظة لالنفجا

�إلسالمي تشهد �ندماج& جغر�في&، لكّنها ال تشهد  mلعا�جة ّبما نقتنع فيها بأّ� @كثر ��� �

�=ّنما ^ طريقة فهمه  �لتنّو¨، � �الختال�  �لسبب ليس ^ @صل  �جتماعي&، �لعّل  �ندماج& 

 D��إل�� ��لقر  �لسلطة ��إلمساÂ مبصد ����لتعامل معه، �غيا4 �لوسيلة �لسلمية لتد�

�حلصو� على �ملطالب ��لرغبا�.�

%ـ �إلحبا� � �لو�قع �ملعيش:
 �سو�p @كا� =حباط& سياسي& @i =حباط& �قتصا�ي& @i غf Eلك فإّنه يؤسس للشعو

�لنقمة على �لذ�� ـ  µلسبب، بل.. �ح��حلقو-، @� �النتقاi من  ��بالظلم، ��لسعي الستر�

 .Dالستهانة باحليا��لفر�ية ��جلمعية ـ، �

�الحتال�   �@ �ملسلمني،   iحّكا ينهجه   gلذ� �لقهر � �لظلم  ينشئه  �لسياسي   dإلحبا��

�لزمن  iإلسالمية ـ كفلسطني ـ ��� =³ا� حّل للمشكلة مع تقا���لد��  �لر�بض على صد

�لبوسنة � كأفغانستا�  �لد��،  بعض   ^ �ملسلمو�  يشهد¦   gلذ� �لقتل   �@  ،�ألمو �تفاقم 

��رسك ��لشيشا� �كوسوفو، @� �ملضايقا� �ل_ يتعّرضو� �ا ^ بعض �لد�� مبا فيها �

�ألمريكية، �=� جاp بعضها ـ ^ نظر  Dملتحد��لغربية، كPيطانيا �فرنسا �=يطاليا ��لواليا� 

هؤالp ـ � فعل حتت عنو�� �ابة �إلها4. 

يه �لفقر ��جلو¨ �لساكنا� بال� �ملسلمني، ��لبطالة �ملطبقة  �القتصا�g فينمِّ dإلحبا��@ما 

�ستئثا @قلية من �لنا	 � ،Dلثر��Øناحيها عليه؛ نتيجة �لظلم �القتصا�g، �سوp تو�يع 

�� هذ¦ �لد�� �^ مقدمها �لنفط، EÕ ملقّربني منها ـ�ـ غالب& ما تكو� �لطبقة �حلاكمة �

�ملختصني، �عدi �جو� �لرغبة ^ حّل �ملشكال�. p�Pخل� Eمن ِقَبل غ �ألمو Eتسي�

�هذ¦ �لعو�مل =� m يتم عالجها �ضر4 طو- للوقاية منها، فقد تزيد �ّ��مة �لعنف، 

�� لشرعنة �لعنف ِّPلك @ّنها قد ُتتخذ مf ألنكى من�� ،��تتحّو� �لريح =y =عصا جا

�إلها4 �تسويقه.�

٧ـ بؤ� �لتوتر:
�إلسالمي ال  mلعا��تساعد على مقولة (�إلها4 �إلسالمي) �جو� مناطق توتر ^ 

تنفك عن �لصد�ما� ��ملو�جها�، �حتظى vضو =عالمي مكثف.

�لفلسطي\/ �إلسر�ئيلي، @� �لعر¿/ �إلسر�ئيلي @بر� بؤD توتر، بد@�  ¨��ميثِّل �لصر

بلفو (i١٩١٧) �ما تال¦ من �ستيطا� يهو�g، ّ£ �خلت  �لPيطا� ��عد   4��النتد مع 

 ،(iـ ١٩٨٢ iـ ١٩٧٣ iـ ١٩٦٧ iـ ١٩٥٦ i١٩٤٨) ^ لية��ملو�جهة �لفعلية ^ áس حر�4 متو
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
tللتها �غتياال� �سجو� �ִדجE �تدمE، �@عقبتها �نتفاضا�.

 iسعة منذ عا��جلنو4 �للبنا� ميثِّل منطقة ثانية للمو�جهة �متد� على قعة �منية ��

 ¨��لذg ال ��لت بقايا �ثا¦ قائمة على مز� ،iئيلي ^ ٢٠٠٠��النسحا4 �إلسر y= i١٩٨٢

�ل_ شّكلت فرصة تصفية  ]iللبنانية [١٩٧٥ـ ١٩٩١�(شبعا)، يضا� =ليه �حلر4 �ألهلية 

 ±�للبنا� ��خلا �لد�خل  حسابا� بني @حز�4 �تنظيما� ��جتاها� ����، ��شترÂ فيها 

�ملتمصلح، ��نتهت بقبو� تقسيم �ملجتمع �للبنا� على @سس طائفية، �ترسيخ �عائم �لتقسيم 

 ���لذg �ضعته فرنسا للبنا� قبل �الجنالp، مما ³عل �ملجتمع �للبنا� @شبه بPميل با

قابل لالنفجا ^ @gّ حني.

�لباكستا� عليها، �@حقية كّل من �لطرفني  /gند�� ¨�Åل�� Eلتوتر: كشم� �من بؤ

�ته، �ألمر �لذg @�خل �لد�لتني ^ حربني متتاليتني، �كا� يفضي لثالثة، فضًال Pֲّדا �م

 Dلقو� ����لنو�g إل³ا� تو gئمة، ��فع بالد�لتني للتسابق للدخو� للنا��عن �الشتباكا� �لد

�نفصا� باكستا� عن ��ند [^ i١٩٤٧] �ما تركه  Dكر��لذg يستدعي للذ ¨�Åل� ��لر�¨، هذ�

 .
(٤٢)

من ٥,٠٠٠,٠٠٠ قتيل

 y= Dجلزير� Eتشط y= H�@ gلذ� ، Pخلال� بني تركيا �=يطاليا على ق��منها: 

 iالنضما�قسمني، ��لذg يضع كث9E من �لعقبا� ^ �جه �لعالقا� �لتركية ـ �أل��بية، �

.¿��الحتا� �أل� y=

 DEتوتر كث �إلسالمي تتجاfبه بؤ mخة، فالعا� كانت هذ¦ بؤ توتر فاقعة صاf=�

�لقطرية على حد��ها  �لكثDE بني ��له  �لبينية  �كنة خفيضة، �منها �الختالفا� �  Hخر@

 -��لعر �ل_ بني � ،���لقائمة، كتلك �ل_ بني سوية �تركيا على لو�p @سكند �لسياسية 

�� �=ير�� على جز (طنب �لكHP) �(طنب �=ير�� على شط �لعر4، ��ل_ بني �إلما

�لكويت، @� بني �لسعو�ية ��لكويت، @� � -��لصغرH) �(@¿ موسى)، فضًال عما بني �لعر

�لسعو�ية ��لبحرين، @� �لسعو�ية �قطر،  �@ ،��بني �لسعو�ية ��ليمن، @� �لسعو�ية ��إلما

�لبحرين �قطر، @� بني ��� �خلليج �ألخرH فيما بينها، @� �لد�� �لعربية ��ملسلمة.  �@

 ^ dألقبا��فضًال عما ®صل ��خل �لقطر �لو�حد من نز�عا�، كما بني �ملسلمني �

�ألكر��̂  تركيا، �مشكلة �لسو��� مع جنوبه � Â�مصر، ��لسنة ��لشيعة̂  باكستا�، ��ألتر

�لفصائل �ملتحابة ^ �لصوما�.� ،فو��مع �

٨ـ �لتقا�ير �لد�لية (سجل حقوq �إلنسا2):
�إلسالمي   mَلعا�  (Dملتحد� �ألمم  كــ(هيئة  �لد�لية  ��يئا� � �ملنـظما�  تقاير  تضع 

�لثالثي عموم&- بوصفهما @على �جة ^ سلَّم هد قيمة �إلنسا� ��نتهاÂ حقوقه.�-

�جلو�نب �لتالية: y= ير �ميكن تصنيف معطيا� تلك �لتقا
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:Fًال: مظاهر �إل�ها��
�إلسالمي ��لثالثي @نو�ع& كثDE، منها: mلعا�تتخذ مظاهر �إلها4 ^ 

ـ �لتحريض على �لكر�هية.

ـ �نتهاÂ حقو- �إلنسا�.

ـ �نتهاÂ حقو- �ألقليا�.

.Eلتعب�� g@لر�ـ مصا�D حرية 

 �=�خا� �جلر�ئد ��ملجال� ��لكتب �ملخالفة.�ـ منع =صد

�ملا� ��ملمتلكا�. Dـ مصا�

ـ �لتضييق على �حلريا�.

ـ �لعبو�ية ��لرّ-.

ر. ـ عمل �ألطفا� ��لقصَّ

�لسياسي). ���ستغال�ا (�الستبد pلسلطة �سو� ـ �حتكا

4 ��لتنظيما�.�ـ حظر �ألحز

�أل�مغة. Dفعة �جر�ـ �لعو�مل �لد

�لسجناp ��� �اكمة. Dـ �فر

ـ �لتصفية �جلسدية.

:Fثاني�: �نو� �إل�ها
�إلسالمي ��لثالثي تتجلى لإلها4 @نو�¨ منها:  mلعا� ^

�ـ �ملا%': 
�لتصفية �جلسدية من ِقَبل �لد�لة خلصومها، �من � Dلقو��يبد� ^ �ستعما� �لسال¢ �

�لسكاكني، �من ِقَبل �لفصائل � ����ِقَبل �لقبائل �ملتنا�عة �ل_ حتمل �لفؤ�	 ��ملناجل ���ر

�ملجاميع �ملتخالفة، �من ِقَبل �ألفر�� ضد بعضهم.�

F ـ �لنفسي:
 �يتمّثل ^ بّث �خلو� ��لذعر ^ قلو4 �آلخرين، السيما من �لسلطا� �ل_ تسّن 

�لقو�نني �ملقيِّدD للحريا� @� �ألنظمة �لعرفية، @� تتب حكوما� عسكرية، �ִדدِّ� من ²الف 

�ملقّدسة �ل_ ال متّس!!) بالتضييق @� �لسجن @� �لنفي  ��fلك @� ³تر© على �حلاكم (�لذ

�ملمتلكا� @� �لقتل. � ���ألمو D@� سحب �جلنسية @� مصا�
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
^ ـ �لفكر': 

¨ لسياسة  �ملحاسبة على �ألفكا، مبا يشرِّ� ،Eلتعب��يتمظهر ^ حظر حرية �لفكر �

 Dإلنسا� مدين& على فكر��حلجر على �لعقو� ��ملؤ�خذD على �لنو�يا، �³عل � ¦�تكميم �ألفو

يعتنقها @� يبديها �=� m يعمل لتطبيقها @� ال ميلك �ملقّوما� �لفعلية لتطبيقها، �مبا يفتح 

 fلك  �ملجا� للمبالغة ^ تضخيم فكرD عند معاY @� منشو يصد¦ فر�، حµ ُيَصوَّ

 ôما� تتبعثر أل��لد�لة، �كأّ� �لد�لة هشيم @� كومة � iلنظا�@حيان& بوصفه �عوD لقلب 

هبة هو�p، @� بناp كاتو� ®تر- بأ�ô عو� ثقا4!!

:Fثالث�: مصد� �إل�ها
�هنا نقف عند ثالثة مصا� @ساسية:

@ـ =ها4 �لفر�: 

حيث يقوi شخص مبماسة �إلها4 ضد �خر.

4 ـ =ها4 �جلماعة: 

حيث تتوz yاعة ما.. ـ عرقية @� �ينية @� غf Eلك ـ مماسة �إلها4 ملن ال 

ينتمي حلقلها.

± ـ =ها4 ترعا¦ �لد�لة:

.Hاعا� ضد ��� @خرz لد�� برعاية�حيث تقوi بعض 

� ـ =ها4 �لد�لة: 

�لد�لة نفسها بإها4 مو�طنيها ��ملقيمني على @ضها. iحيث تقو

��بع�: حلقا! �إل�هاF �%��ئر®:
�لو @خذنا �حللقا� فيما يتصل باآلخر �ملختلف ـ مثاًال ـ، فسنجد @ّنها تبد@ باخلاجي 

�ألبعد)، ّ£ ال تلبث @� تطحن حاها �ملختلف �لد�خلي كذلك:)

�ـ �آلخر �خلا�جي:
�لعرقي، على Ýو ما نر�¦ من مهانة ��نو�̂  � ،gللغو��ضطها� للمختلف �لدي\، � Âفهنا

بعض �لد�� �خلليجية، �تعّرضهم للضر4 حµ من ِقَبل بعض �ألطفا� من @بناp تلك �لد��.

F ـ �آلخر �لد�خلي:
�ملختلف �لد�خلي نفسه ��لذg يعيش حتت سقف �لوطن �إلسالمي  y= لنوبة��تصّل 

دD، �من fلك:  �ملوحِّ HPلك��ملنظومة  y= �@ ينتمي =ليه�
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:���ًال: �ملختلف �ملذه
فهناÂ ��� ما ��لت تتيح لفئة �ينية متنفذD @� جتعل من نفسها قيِّم& على �ين �هللا، 

 Dلك، مستفيدf ^ لر�ية �كفر من خالفها��متكلِّم& باسم �هللا؛ لتحُكم بإسالi من ��فقها 

�سة؛ �لد �مناهج  �لكتب � �ملجال� � �جلر�ئد � �عا� fإل�  ^  Eلتشه��  Hلفتا�� سال¢  من 

�لتمييز  	�لتطّر� ��إلها4، �متا لتبّث �لتحريض على �لكر�هية ��لعنف، �تغر	 بذ�

�سة ��لعمل �غEها..�لطائفي ضد مو�طنيها ^ حقو� �لد

�لقا� على =³ا�  Dلقو��جتمع عندها �لدين ��لسلطة ��ملا� فقد توفر لديها مثلث  �f=�

.iإلعال�تقانا� �لقهر ��لغلبة �تطبيقها مع&، �منها 

ثاني�: �للغو':
�إلسالمي توجد =ثنيا� مو�عة بني �نتماp �ط\ @� �ي\ من  mلعا��^ بعض ��� 

جهة، �بني �نتماp �خر لغوg |تلف من جهة ثانية، كما ^ �لPبر (�ألما�يغية) ^ �جلز�ئر، 

=ير��، �قد يناضل هؤالp ^ سبيل  �ألكر�� ^ تركيا، ��لعر4 ^ � ،-��لعر �لتركما� ^ �

�سة �لر�ية ��العتر�� ֲדا كلغة ^ �لد�لة، @� ال @قّل من �لسما¢ =�خا� لغتهم ضمن �لد

�حلكومية. 	��سة بلغتهم ^ �ملدللمنتمني �ا بالد

ثالث�: �لعرقي:
 �@ ،�إلسالمي =y ��� قطرية ـ كتلك �ل_ فعلها �الستعما mلعا�مت ���  �حني ُقسِّ

 gحتو ���تفاقية سايكس/ بيكو (i١٩١٧)ـ  @صبحت �لد�لة �لو�حدD تضم @عر�ق& |تلفة، فإير

�لتركما�.� ���لعر�- تضم �لعر4 ��ألكر� ،���لتركما� ��ألكر� Áلبلو��لفر	 ��لعر4 �

- ����جد� بعض �ألعر�- نفسها منشطرD على Rموعة من �لد��، فتقّسم �ألكر

بيجا� f@� بني تركيا �تركمانسا� Â�مثًال- بني �لعر�- �سوية �تركيا �=ير��، �تو�¨ �ألتر

.-��لعر� ���=ير

�هكذ� جند ��لة ��حدD تتو�¨ على @عر�-، �عرق& ��حد9 يتو�¨ على ���!!

�هذ� كث9E ما ³عل بعض هذ¦ �ألعر�- يشعر ^ ��خله بالغنب �عدi حصوله على 

حقوقه، �باستئثا @كثرية @� @قلية عرقية @خرH بالسلطة ��المتيا��� ��نه.

��بع�: �ملر��:
�ملر@D -بوصفها �خر ��خلي&- كث9E ما ُتعّرY لظلم ��بتز�� من Rتمعا� توصف �

بـ(�ملجتمعا� �لذكوية)، حيث �لسلطا�̂  @شكا�ا �لثالثة -�لتشريعية ��لتنفيذية ��لقضائية 

- �هبوط& =y كثE من متفّرعاִדا، موقوفة على �لذكو، �ال ُيعطى للمر@D حّق �لترّشح 
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
 µح pلنسا� D�النتخا4 (�لترشيح)، �ال يوثق بقد� ¨�ية، �ال حµ حّق �القتر�ملناصب =�

�لقياi بكثE مما يتصل بشؤ�sّن �خلاصة. ^


قفة مع �ملنطلقا>
�ستجالp جلذ� مقولة (�إلها4 �إلسالمي)، ��آل� � Yما سبق كا� �ا�لة عر

نريد @� نناقش تلك �جلذ� للتعّر� على مدH صحة �ملقولة:

١ـ �إلسال� ��ملسلمو2:
 ��f حد ينشر��ملسلمو�) مصطلح �) � (iإلسال��لبد�ية البّد @� نتسا�p: هل ( ^

�لظال�، @i 'ا مصطلحا� �معنيا� |تلفا�؟!

�إلسالi ـ �فكر¦ ـ هو: >�لوحي �إل�ي على سو� �هللا �مد بن عبد �هللا ـ صلى 

�هللا عليه �سّلم ـ، �كتا4 هذ¦ �لرسالة �لقر�� �لكرمي، �^ حكمه ما �نضّم =ليه من سنن 

�ملسلمو� هم � ،
(٤٣)

ح ما ُطلب توضيحه منه< ثابتة للرسو� ـ صلى �هللا عليه �سّلم ـ توضِّ

من ينتسبو� لذلك �لدين.

 Eس Yُيفتر 	ملسلمو� @نا��ملسلمني، فاإلسالi �ين، � Eغ iإلسال��هذ� يع\ @ّ� 

حياִדم �فق صياغة �لدين.

�لإلسالi فكر يتجلى ^ �لقر�� �لكرمي ��لثابت من �لسنة �ملباكة، �للمسلمني فكر 

، >صنعة �إلنسا� ^ 
(٤٤)

هو >صنعة �ملسلمني �لعقلية ^ سبيل �إلسالi �مبشوD مبا�ئه<

�ִדم �لفكرية ��حلضاية، مبع مستوH تفاعل pملسلمني �عطا�، >جتربة 
(٤٥)

�ملسلمني< Y@

.
(٤٦)

�إلنسا� �ملسلم مع �لنّص ��لو�قع ^ ��<

�ألخطاp ^ تايخ �ملسلمني @� ^ � ،iملسلمني ليس خطأ لإلسال��من ّ£ فإّ� خطأ 

�لتطبيق ال  y=� (iإلسال��ملسلمني) ال (�إل�ي/  /gلبشر�) y= قعهم هي مما ُينسب��

�لتأسيسية (�لقر�� ��لثابت من  ¦�لنظرية، �=ّنما يتحّمل �إلسالi نتائج �ملوجو� ^ مصا�

�لسنة)، ال نتائج كّل من ينتمي =ليه.

بشر tضع  فاملسلمو�  �لتقومي، � �لنقد  بعملية   iلقيا� لنا  يسهِّل   
(٤٧)

�لتفريق  ��هذ

سلوكياִדم لكّل �تمال� �لفعل �لبشرg من صحة �خطأ، �من �ستقامة ��لتو�p، كما يسهِّل 

�� طابع f كانت iإلسال� y= عت نسبتها��لنا @� نقو� بصر�حة: =ّ� بعض �لتطبيقا� �ل_ 

@ّنها شيp، �@� تكو�   Eنة، غ��لنقد ��إل� مفعم بالعنف ��إلها4، �ينبغي @� يوّجه �ا 

�لوجه �ملعبِّر عن �إلسالi شيp �خر.

ل �لدين  ح �لفكرD مبثا� مو�� فسو� نتسا�p: هل ميكن @� Ýمِّ �نا @� نوضِّ@ �f=�

�ملسيحي نتائج �حلكم �لكنسي؟.
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 [i٤٧٦ـ ١٤٥٣] لوسطى� لقد كا� من نتائج �حلكم �لكهنوÜ @� �خلت @��با �لعصو

 ،[  gمليال�� �حلا�g عشر  �لقر�   y= ـ   gمليال�� �خلامس  �لقر�   Ò��لظالi [حو  �عصو

�ئهم �لعلمية ^ �لطبيعيا� ـ مع @sا ال متّس بالدين �لوحق �لعلماp �ُقتلو� �عوقبو� على �

�ألمر مع كوبرنيكو	 [١٤٧٣ـ i١٥٤٣] �جاليلو [١٥٦٤ـ i١٦٤٢] على  كما  ـ،  �إل�يا� �

 gلذ� [i١٥٤٨ـ ١٦٠٠] نو بر�نو���ألY حو� �لشمس �حو� نفسها، �جو ��قو�ما بد�

ُ@حر- حي& ^ �ما لقوله بكر�ية �ألY، حµ بلغ عد� من عاقبتهم �اكم �لتفتيش ـ �ل_ 

.
(٤٨)

pحيا@ �@نشئت ^ i١١٨٣ ـ ٣٠٠,٠٠٠ شخص، منهم ٣٢,٠٠٠ @حرقو

كاثوليكي  �ملذهب بني  �ختلفو� عنهم ^  @مثا�م،  �ملسيحيني مسيحيو�  �قد �ضطهد 

�حلكم  yتو gلذ��طو �قلديانو	 ]كاثوليكي[ Pإلم�ثوfكسي �برتستان_، ففي عهد @�

^ i٢٤٨ كا� يتم تعذيب �ملسيحيني �ألثوfكس̂  مصر بإلقائهم̂  �لنا @حياp على �لصليب 

حµ يهلكو� جوع&، ّ£ ُتترÂ جثثهم لتأكلها �لغربا�، @� كانو� يوثقو� ^ فر�¨ �ألشجا بعد 

@� يتم تقريبها بآال� خاصة، ّ£ ُتترÂ لتعو� لوضعها �لطبيعي فتتمّز- @جسا� �ملسيحيني 

�طو @كثر من Pإلم� �ب& =ب&، حµ بلغ عد� �ملسيحيني �لذين ُقتلو� بالتعذيب ^ عهد هذ=

 µح pعلى كّل شي Yل_ كانت ُتفر��لضر�ئب  ^ Dملغاال� Eغ �١,٠٠٠,٠٠٠ مسيحي، هذ

�لعهد  fلك   العتبا مصر   ^ �ألثوfكسية  �لقبطية  �لكنيسة  �فع  مما  �ملوتى؛  �فن  على 

.
(٤٩)

�لتأيخ به ^ �لتقومي �لقبطي تذك9E بالتطّر� �لكاثوليكي!!� ،(p�(عصر �لشهد

� كا� �ملثاال� �لسابقا� عن �لتفريق بني �ملسيحية كدين/ ��حلكم �لكنسي كتطبيق، f=�

�نسبة �ألخطاp للثا� ال للمسيحية نفسها، فقد نقف عند مثا� �خر هو �لغر4 نفسه.

�لتجربة  حيث  �حلرية، � �النفتا¢ � �لتعد�ية � �لدميقر�طية   p�لو ®مل   gلذ� �لغر4 

 D�لثو� �لدميقر�طية �ملتجذD لقر�� من �لزمن ^ بريطانيا، �حيث بايس عاصمة �لنو

 ،(D��ملسا�� �لعد�لة � �حلرية ) له  ��عت  عليه  قامت   gلذ� �مبد�ها   ،[i١٧٨٩] �لفرنسية 

�شعا (�عه يعمل..، �عه ميّر). 

:pألخطا�لكّن هذ¦ مبجموعها m حتل ��� 

�كتشفها !!) كريستوفر كولومبس [١٤٥١ـ ) iبيو� تربة @مريكا يو�لقد �طأ �أل�

 gكثر من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ هند@ �i١٥٠٦] ^ i١٤٩٢، �كانت مأهولة با�نو� �حلمر، فأبا��

!!
(٥٠)

@�ر

�جلهد � �لعمل  يتحّملو�   p�@شّد @شخا   عن   �vثو شاسعة   Dقا �جد�ها  �حني 

 ���عة ��لرعي، فوقع نظرهم على �نو± @فريقيا، فقّريسا'و� ^ =عماها السيما ^ �لز

نقل Rاميع منهم =y @مريكا، فكا� عد� �لزنو± �لذين ّمت @خذهم من @فريقيا ما بني �لقر� 

١٦ـ i١٨ حو�Ò ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ �جني، m يصل منهم =y @مريكا سوH ٤,٠٠٠,٠٠٠ فقط، 

، �هناÂ من 
(٥١)

�لبحر ^ ��لباقو� قضو� Ýبهم قتًال @� غرق& @� جوع& @� مرض& @� ُ@لقو�
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
ُيقدِّ عد� ضحايا �ألفاقة (بني قتيل �مستعبد) عند نقلهم =y @مريكا بـ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

.
(٥٢)

شخص

�حلر4 �لعاملية �أل�y (١٩١٤ـ i١٩١٨)، فما �جنلت غPִדا =ال  �لغر4 غما Yخا�

.
(٥٣)

عن قتل ١٠,٠٠٠,٠٠٠ شخص، �=صابة ٢١,٠٠٠,٠٠٠ شخص

�لغر4 �حلر4 �لعاملية �لثانية [١٩٣٩ـ i١٩٤٥]، فأجهز� على ماليني �لقر�بني،  l� £ّ 

�حللفاp ما ُيقّد vو�Ò ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ شخص، � فقد عمل ^ صفو� كّل من ��� �ملحو

�قد فقد حو�Ò ١٧,٠٠٠,٠٠٠ منهم حياته، �فقد �الحتا� �لسوفي_ حو�Ò ٧,٥٠٠,٠٠٠ قتيل، 

�فقد� @ملانيا ٣,٥٠٠,٠٠٠، �فقد� @مريكا حو�Ò ٤٠٠,٠٠٠، �بريطانيا ٣٥٠,٠٠٠، ��ليابا� 

، هذ� عن �لقتلى من �جلنو�.
(٥٤)

٢٥٠,٠٠٠ شخص

@ما عن قتلى �ملدنيني فال يعر� @حد عد�هم، فقد ما� ـ بسبب هذ¦ �حلر4 ـ من 

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ �لصني  �من  قتيل،   ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ �لـ   4يقا ما  ـ  �حد¦  ـ  �لسوفي_  �الحتا� 

.!!mلعا�، غE باقي مدنيي 
(٥٥)

قتيل

�ألمريكية،  ���شتركت فيها �لقو i١٩٦٥ ^� ،iقامت حر4 فيتنا iما بني ١٩٥٧ �١٩٧٥�

�لثانية  >�قد فا- قصف �لواليا� �ملتحدD لفيتناi قصف �حللفاp ألملانيا ^ �حلر4 �لعاملية 

، �ما� ^ �حلرÝ 4و ٢,٠٠٠,٠٠٠ فيتنامي (ìاÒ �جنو¿)، كما 
(٥٦)

بأبعة @ضعا�<

.
(٥٧)

ُقتل فيها ٥٨,٠٠٠ @مريكي

�لشمالية من �ما هائل ^  iملدنيني....، �قد عانت فيتنا�>�ُقتل عد� ال ُيحصى من 

صناعاִדا �شبكة مو�صالִדا، كما @صبح Ýو نصف سكا� �جلنو4 الجئني، �ُ�مر� �ملناطق 

.
(٥٨)

�لفطرية ^ بعض �ملناطق< Dحليا��عية ��لغابا� ��لز

�لفرنسي،  �¢ ١,٠٠٠,٠٠٠ شهيد ^ �جلز�ئر على يد �الستعما�هذ� فضًال عن =�ها- @

�إليطاÒ، �غf Eلك من �لد�� �ل_ خضعت  �لذين ُقتلو� ^ ليبيا على يد �الستعما Eغ�

.لالستعما

 p�لكّننا ندÂ جّيد9 @ّ� خطأ مسيحيني ال يع\ خطأ �ملسيحية، �خطأ @نا	 فعو� لو

�لدميقر�طية ال يع\ خطأ �لدميقر�طية؛ ألّ� خطأ �لتطبيق ال يع\ ـ بالضر�D ـ خطأ �ملبد@ 

�لنظرية. �@

٢ـ (�إل�هاF): �ملصطلح �لتا�±ي/ ��ملع° �ملعاصر:
�لظال� �ل_ ينشرها مصطلح (=ها4) نشاهد �خللط �ملفهومي بني  y= Üحني نأ�

�لقر�� �لكرمي على �ستعماله فيه/ �بني  ±� gلذ��لقدمي (�ملصطلح �لتا²ي)  gللغو�معنا¦ 

�حلديث �ملقصو� منه ^ �ماننا �حلاضر (�ملع �ملعاصر). Ò���ملع �لتد

�لعد�  ها4 =  g@  ،
(٥٩)

�لتفزيع� �لتوّعد � �إلخافة  مبع  �لقدمي  �الستعما�   ^ فهو 
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�لتأثE ^ معنوياته، فهو منط من (�حلر4 �لنفسية)، �ُيستعمل ضد �لعد� ال ضّد �آلمنني �

� �قتلهم. �لُعزَّ pألبريا��

�هذ� يع\ @ّننا نقف فيه عند @مرين: مفهومي �تطبيقي:

 ���فهو ـ مفهوم& ـ Rّر� tويف �توّعد �تفزيع، �سياسة �فاعية تعتمد على تو

�لرعب، مبا ^ كلمة (�فاعية) من مكانة �موقع �قائي، �عندئذ ال يستطيع @حد @� يقو� 

بعدi مشر�عيته ^ �حلر4، ففي �حلر4 ُيستعمل ما هو @كP من fلك من حيل ��ال� 

�ملسلح  i�� كانت سبيًال لتجّنب �الصطدf= &لنفسية خصوص�عسكرية، فما با� منع �حلر4 

��يالته؟!

 Eلتعب� ��هو ـ تطبيق& ـ ضد (�لعد�) ال ضّد �ألبرياp، لذلك يقرنه �لقر�� �لكرمي ֲדذ

 .
(٦٠)

ُكْم} ص فيقو�: {ُتْرِهُبوَ� ِبِه َعْد�َّ �ِهللا َ�َعُد�َّ �ملخصِّ

.4�ال ُيقصد من (�لعد�) كّل |الف ^ �لدين @� غE¦، �=ّنما ُيع به �ملحا

�تفا- على  iضبابية كثيفة ^ معنا¦، �عد Âها4) ـ كمصطلح حديث ـ هنابينما (�إل

، كما 
(٦١)

�خلو� ��لذعر< D�لعنف @� �لتهديد به إلثا i�مفهومه، �من تعريفاته @ّنه: >�ستخد

عّرفته �ملوسوعة �لعربية �لعاملية.

�قد تب �الحتا� �أل��¿ تعريف& مشترك& له على @ّنه >@عما� ُترتكب ֲדد� تر�يع 

�ألهاÒ، @� =جبا حكومة @� هيئة على �لقياi بعمل، @� �المتنا¨ عن �لقياi بعمل ما..، @� 

��ياكل �ألساسية @� �لدستوية @� �القتصا�ية @� �الجتماعية لد�لة @� �يئة ��لية،  Eتدم

.
(٦٢)

>Eها بشكل خط�@� �عزعة �ستقر

�آلمنني،  >تر�يع  @ّنه  على  �لشريف  لأل�هر  �لتابع  �إلسالمية  �لبحو`  �عّرفه Rمع 

�حرياִדم  �@عر�ضهم  @مو��م  على   p��العتد� حياִדم،  �مقّوما�  مصاحلهم   Eتدم�

 .
(٦٣)

>Y�كر�متهم �إلنسانية بغي& �=فسا�9 ^ �أل

�لعنف @� �لتهديد به<، >@عما� ُترتكب �=جبا �تدمE ��عزعة<،  i�فهوـ  ��ًالـ  >�ستخد
�عتد�g@ ،>p قد يكو� �ستعماًال �تطبيق& فعلي& �جتسيد9 خاجي&، @� ִדديد9 � Eتر�يع �تدم<

�=خافة، فهو @عم من �لنفسي ��لسلوكي.

�العتد�p<، �ليس Rّر� (سياسة � Eلتدم�� �ثاني�، فإّ� �ملستعَمل هو >�لعنف ��إلجبا
�لتلويح بالعصا) �(�حلر4 �لنفسية).

�آلمنني)،  ،Òألها��ثالث�، فإّنه ال ُيشترd توجهه للعد� ��ملحا4، بل قد يستهد� (
 pبل.. @كثر ما تستبيحه �ما ،pgال تفّر- بني معتٍد �بر iليو� mلعا��تطبيقاته �ل_ تسكن 

�لعّز� �@عر�ضهم مبا حتكيه من مناظر بشعة.� pلنسا��ألطفا� ��لكهو� �

�ملعا�  فهم  عن  ُبعد  فيه  قدمي  مصطلح  على  حديث  مع   dسقا= فإّ�   £ّ �من 

�لتطوية للمصطلحا�، �ألمر �لذg تقتضي �ملوضوعية �النتبا¦ =ليه. 
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
�هذ� يدلِّل على @ّ� هناÂ @ناس& ـ �منهم بعض صّنا¨ �لسياسة �لغربيني ـ يفّرغو� 

ير�ِّجونه،   £ّ جديد9،  مدلوًال  له  �يعطو�  �ألصلية،  ثقافته  ضمن  معنا¦  من  �ملصطلح 

كو� �آلخرين باجتا¦ �tاf مو�قف قائمة على �ملع �حلديث من �للفظ �لقدمي. �®رِّ

�هذ� مستوH عا� من �لتقانة يفو- مستويني سابقني �سُتعمال 'ا: منط (�ملسخ) 

ـ،  �لكتا4  �@هل  �جلزية، � كاجلها�،  ـ  �ملسلمني) ) �آلخر  مصطلحا�  ��الال�  ملفاهيم 

�لغر4)، �ل_ ُير�� لآلخر @� يقتنع ֲדا �®تضنها ) ���منط (�لتلميع) ملصطلحا� �لذ

باسم  �ملرّ�±  كالتطبيق  �آلخر  لثقافة  بعضها |الف&   pلو جا� ـ،  �لعوملة � كالدميقر�طية  ـ 

�ملشر�با� �لر�حية).)

�آلليتني  يعتمد على  @ّنه عمل مرّكب  �لتقانة  �لذg ³عله مستًوH عالي& من  �لسبب �

 Hفيه �تو يرّكب   £ّ  ،Hملحتو� �خله � من   ¨Åي�  ،باإلطا فهو ®تفظ  مع&،  �لسابقتني 

جديد9، �يسّوقه، فيقبله �لبعض بظّن @ّ� �لدالال� �ملوجو�D فيه هي نفسها �لسابقة ضمن 

�ملع  �ثقافة �لذ�� ��� @� يعلمو� @ّنها ثقافة �آلخر بلبا	 �لذ��!!، @� يرفضونه بوصف هذ

�ملحتوH من �لبشاعة vيث ال ينبغي تقّبله، بل يلزt iلي �لذ�� عنه، لكّنهم ال يدكو� �

@ّنه (مسخ) ��توH جديد مسّو-، �يعا��� حµ مصطلحه!!

 ،�هذ¦ �لتقانة �ملعقدD ليست جديدD �من&، فقد �سُتخدمت̂  مصطلحا� مثل: �الستعما

�حلرية، ��حلّب، ��ألسرD، حني ُفّرغت من �الالִדا �ُ@عطيت �الال� جديدD، فأضحى �لقهر �

�حقو-  �لشر�   ^ ضابطة  كّل  من  �لتخلي �  ،(�الستعما) هو  �لشعو4   ��Eخ �سلب 

هو  �لز�جية   =طا  ±خا �جلنس  �مماسة  �لصد�قا�  �=قامة  �حلرية)، ) هو  �آلخرين 

�لذg يتكّو� من شخصني، @عم من كوsما fكرين، @� @نثيني، @� fكر9  iلنظا��حلّب)، �)

�تر�ثها   ���لذ عقلية   ^ صاخة  مفاهيم  مع   iتصا� لو   µح  ،(Dألسر�) هو  �@نثى.. 

�للوطيني ��لسحاقيا�. iلشر� �تضاّ�¦ عندها مع مفهو� iكمفهو

٣ـ نصوG �لتسامح ��حكامه:
يقيم �إلسالi كر�مة @ساسية لإلنسا�ـ  بوصفه =نسان&، بغض �لنظر عن �نتمائه �لدي\ 

.
(٦٤)

{iَ�َ� ْمَنا َبِني �لعرقي ـ {َ�َلَقْد َكرَّ� gللغو��

َ@ْ� َفَساٍ� ِفي �َألْYِ َفَكَأنََّما َقَتَل �لنَّاَ	  ِبَغْيِر َنْفٍس  َنْفًسا  �حني يرH @ّ� {َمن َقَتَل 

تلّوsا   d��شتر  ��� �لسابقة (�إلنسانية)  �لقيمة   ��f يرّسخ  فهو -��ًال-   ،
(٦٥)

َجِميًعا}

�لفرعية. Hألخر� ��باأللو

�ثاني�: يو��� بني قتل نفس ��حدD/ �قتل �لنا	 zيع&؛ ألّ� قتل شخص بغE حّق 
�حدD، �=ّنما هو هتك لقيمة �إلنسانية zعاp، لذلك يكشف سو� �هللا � ¢� ال يع\ هد

على  @هو�  �لدنيا zيع&   ��>لز� فيقو�:  �لpgP �جسامتها   iلد� غلظة هتك  C عن 
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 i� ^ ��شتركو Y�أل� ���هللا، لو @ّ� @هل �لسما��< ،
(٦٦)

�هللا من �i ُيسفك بغE حّق<

 ضو� به لكا� حق& على �هللا @� يكّبهم كّلهم على مناخEهم ^ نا �@ pgحد بر�مسلم �

.
(٦٧)

جهنم<

 ،
(٦٨)

ّ£ يرسي �إلسالi �عائم �حلرية �لدينية على مصر�عيها {َال ِ=ْكَر�َ¦ ِفي �لدِّيِن}

كما يرسي @سس �ملحبة ��لتالحم �الجتماعي {َال َيْنَهاُكُم �ُهللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي 

�لتما�±   �هذ ، �من 
(٦٩)

ِ=َلْيِهْم}  �َ�ُتْقِسُطو �ُهْم  َتَبرُّ  �@َ ِ�َياُِكْم  ن  مِّ ُيْخِرُجوُكم  َ�َلْم  يِن  �لدِّ

، �=قامة 
(٧٠)

�ْلِكَتا4َ ِحلٌّ لَُّكْم} ��لَِّذيَن ُ@�ُتوْ iُملختلف {َ�َطَعا� iألكل من طعا��الجتماعي حلية 

�لز��± مبا تبسطه من @لفة، �ما تنتجه من @�ال� �نسب �غf Eلك {َ��ْلُمْحَصَناُ�  Dصر�

.
(٧١)

�ْلِكَتا4َ ِمن َقْبِلُكْم} �ِمَن �لَِّذيَن ُ@�ُتوْ

 ^ fبالنفا �����يب\ �إلسالi @مو¦ على �لعد� ��لعفو ��إلحسا� ��� �لسما¢ للعد

�ْعِدُلوْ� ُهَو َ@ْقَر4ُ  ،��حلكم ��ملعاملة {َ�َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ� َقْوiٍ َعَلى َ@الَّ َتْعِدُلوْ �عملية =صد

ْنُهُم َفاْعُف َعْنُهْم َ��ْصَفْح ِ=�َّ  ْنُهْم ِ=الَّ َقِليًال مِّ ِلُع َعَلَى َخآِئَنٍة مِّ ، {َ�َال َتَز�ُ� َتطَّ
(٧٢)

{Hِللتَّْقَو

 �fَْ�َفْع ِبالَِّتي ِهَي َ@ْحَسُن َفِإ�يَِّئُة  �ْلَحَسَنُة َ�َال �لسَّ gَ�َال َتْسَتِو} ،
(٧٣)

�َهللا ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنَني}

.
(٧٤)

�لَِّذg َبْيَنَك َ�َبْيَنُه َعَد�Dٌ�َ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم}

به   �@لزمو مبا  >@لزموهم   ¦�ير ال  مبا  �ملخالف   iُيلز @الَّ  �لتسامح � �لعد�  �من 

.
(٧٥)

@نفسهم<

�يشّن �لنÃ �مد C حرب& ال هو��D فيها على من يظلم معاهدf �@ 9مي& >من 

.
(٧٦)

ظلم معاهد9 كنُت خصمه<

بعنفه  �لقو�  لتقو� Ýو   iإلسال� ُتشهر عن  �ل_  �لدينية  �لنصو    �ّ@ يع\   ��هذ

 iلعا�̂  @سلم �حلاال�ـ  نصو  منتقاD موظفة @� Rتز@D ُفصلت عن سياقها  هابه هيـ =�

�لسيا- �ملو��g، �ُغيبت ^ قبا�ا نصو  كثDE عن تسا�ه �=نسانيته �@خالقيته. �@

�لعامة، ��لنصو  �ل_ تتحّد`  Dلقاعد�فاجلها� ـ ^ �إلسالi ـ ما هو =ال �ستثناp من 

عن =ها4 �خلصم @� قتله =ّنما تع\ �لعد� �ملحا4، �جتعل fلك من با4 �خر �لد��p، بدليل 

 Òملسلمني عن تو��إلحسا�) للمختلف، �تنهى � Pّل�) p��جو� �آليا� �ل_ حتّث على =سد

َيْنَهاُكُم �ُهللا َعِن  �لدين ال مطلق �ملختلف {َال  �ضيهم @� حاֲדم ^ من @خرجهم من @

�ُهْم َ�ُتْقِسُطو� ِ=َلْيِهْم ِ=�َّ �َهللا  ن ِ�َياُِكْم َ@� َتَبرُّ يِن َ�َلْم ُيْخِرُجوُكم مِّ �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي �لدِّ

ن ِ�َياُِكْم  يِن َ�َ@ْخَرُجوُكم مِّ ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطَني (٨) ِ=نََّما َيْنَهاُكُم �ُهللا َعِن �لَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي �لدِّ

 .
(٧٧)

اِلُموَ�} َ�َظاَهُر�� َعَلى ِ=ْخَر�ِجُكْم َ@� َتَولَّْوُهْم َ�َمن َيَتَولَُّهْم َفُأْ�َلِئَك ُهُم �لظَّ

�تبقى (�جلزية) كأكP عائق ^ �جه fلك �لتسامح..، عائق يعمل ^ �لنفس ��لذهن، 

�لعقلي ��لعملي � Ãلقل� Hملستو��ملو�قف، فهو ال يP¢ يدّ- =سفين& على  Y�يسّطر على �أل

مع&.
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
�ملوضو¨ تضّخم من ناحيتني: ��يبد� @ّ� هذ

�أل�ª: من حيث ثقل لفظ (�جلزية)، فهي نو¨ من �لغر�مة ��لعقوبة �ملا�ية، �هذ¦ 
تعو� للجانب �ملفهومي.

�ملختلف،  لقيمة   ���البتذ� �الستنقا  � �إلهانة � �لظلم   iلز� حيث  من  ��لثانية: 
�إلخال� مببد@ �لعد� ��ملسا��f= ،D كيف يقبل �إلسالi @� يفرY ضريبة �غر�مة على �ملختلف �

ملجّر� �ختالفه ^ �لدين حµ لو كا� من مو�طنيه؟!، �هذ¦ تعو� للجانب �ألخالقي.

�اللة  فهم   iملعر^ هي عد� �إلنتا± � �لفكر  �حدD من مشكال� � بأّ�  �لقو�  �نعيد   

@لفاâ قدمية معا�  �لتطوية للمصطلحا�، �من ّ£ حتميل  �ملعا�  �أللفاâ، �عدi فهم 

من  مشتقة  هي  �=ّنما  ـ،  �لبعض   ¦تصّو كما  ـ  قبيح&  ليس  �جلزية) ) فـ>مع  حديثة، 

�لد�لة �م،  مقابل �اية  منهم،  يؤخذ   (�لكفا)  ��@مو من   9pجز  �ّ@ �جلزp)، مبع )

 ���لقطا� ���ملعاهد ��لطر- ��ملطا� 	��مقابل ما ִדيِّئه �لد�لة �م من �خلدما�، كاملد

 µإلسالمي ح��جليش  ^ Â�، �>إلعفائهم من �الشتر
(٧٨)

�ما @شبه fلك من �ملنافع �لعامة<

 yأل��، هذ� فيما يتصل بالناحية 
(٧٩)

ال يدخلو� حرب& يد�فعو� فيها عن �ين ال يؤمنو� به<

�ملفهومية). )

يعد� كونه نظام& ضريبي&  فإّ� fلك ال  �لثانية (�ألخالقية)،  بالناحية  �فيما يتصل 

 Eجلزية من غ�=ْ� ُ�ضع عليهم فقد �ضع �إلسالi ما يقابله على �ملسلمني @يض& >فأخذ 

، �@عظم 
(٨٠)

�ملسلمني هو بد� @خذ �لزكاD �ما @شبه من �ملسلمني، �=ّنما �لفر- ^ �للفظ<

�لتز�ما� �ملسلمني، كما يدّ�  �ملسلمني @قّل من  Eما� غ��لتز �إلسالi >جعل  �ّ@ من fلك 

 y= ئب مرتفعة بالنسبة��لضريبة ^ �إلسالi، حيث =ّ� �خلمس ��لزكاD ضر iلك نظاf على

.
(٨١)

�جلزية<

من  ُيعفى  فإّنه  برضا¦  �إلسالمي  �جليش   y= ينضّم   �@ �ملسلم   Eغ  �ختا  �f=�

�لعجزD �@صحا4 � éلشيو�� pلنسا�ر � �جلزية، �قد كا� ُيعفى منها كذلك: �لرهبا� ��لقصَّ

 .
(٨٢)

Y��ألمر

�ألمريكية ـ لديها @نظمة ضر�ئبية، فهي  Dملتحد��حلديثة، كالواليا�  µلد�� ـ ح� �ّ= £ّ

تأخذ من ��فعي �لضر�ئب ما تستفيد منه ^ شؤ�� �لد�لة �لعامة، مع @ّ� �لذين تأخذ fلك 

منهم هم من مو�طنيها ��� @� ُيقا� بأّ� fلك �متها� �م، �ما �لفر- =ال @ّنه m يسمَّ جزية 

@� خر�ج& @� �كاá �@ Dس&، �=ّنما @خذ عنو�ن& حديث& غE مثقل باأل�ا� (ضريبة). 

٤ـ �حلر�F ��لدفا:
�حني نبحث عن �لسبب حلر�4 �إلسالi ـ ^ �من �لنÃ �مد C ـ جند¦ ُيختز� 

�ملستضعفني:� iإلسال�^ سبب ��حد هو �لدفا¨ عن بيضة 
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�ملسلمني @مرهم �إلسالi �جوب& عيني& بالدفا¨، �هذ� ما  Y� هجم �لعد� على @fفإ

ُيعر� ^ �لفقه بـ(�جلها� �لدفاعي)، @� (جها� �لدفع).

�يقابله (�جلها� �البتد�ئي) @� (�جلها� ��جومي)، �هو ما يصّو بوصفه شكًال من 

 ��ضي �آلخرين �ممتلكاִדم، بيد @ّ� �إلسالi حµ ^ هذ@شكا� �لتوّسع ��لتسّلط على @

�ملضر�4  �لنو¨ من �جلها� m يشّرعه =ال للدفا¨ عن �ملستضعفني ^ تلك �لد�� �فّك �إلسا

َجاِ�  �حلرية {َ�َما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَ� ِفي َسِبيِل �ِهللا َ��ْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن �لرِّ iعلى @عناقهم @ما

اِلِم َ@ْهُلَها َ��ْجَعل لََّنا ِمن  �لَِّذيَن َيُقوُلوَ� َبََّنا َ@ْخِرْجَنا ِمْن َهِذِ¦ �ْلَقْرَيِة �لظَّ �ِ�َ��ْلِوْلَد pلنَِّسا��َ

.
(٨٣)

{9Eْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِص�لَُّدنَك َ�ِليًّا َ�

�هذ� ما ³عل �لبعض يؤمن بأّ� كال �لنوعني من �جلها� �فاعي، �@ّ� �لفر- ال يعد� 

�آلخر؛ ألّ�  Y�لثا� �فاع& عن �ملستضعفني ^ @� ،iإلسال� Yكو� @حد'ا �فاع& عن @

 Âََسْلَنا، {َ�َما َ@ْ
(٨٤)

سالة =نسانية {َ�َما َ@َْسْلَناÂَ ِ=الَّ َْحَمًة لِّْلَعاَلِمَني} iإلسال�سالة 

.
(٨٥)

{�� َ�َنِذيًرEًَبِش 	ًة لِّلنَّاِ ِ=الَّ َكافَّ

� كا� هذ� حًال فكري& مفهومي& قد ³د من ال يقبله، @� من يصفه بأّنه Rّر� حّل f=�

�ملفاهيم، فإّ� مر�جعة حر�4 �لنC Ã على �ألY تثبت � âلفظي، @� @ّنه تالعب باأللفا

�لتسامح �لعظيم �لذg حكمها، فعد� �لذين ُقتلو� ^ حر�4 �لرسو� C كّلها من  Hلنا مد

 Pملسلمني ٧٥٩، �@ك� Eملسلمو� منهم ٢٥٩، �غ�مسلمني �غEهم هو ١٠١٨ شخص& فقط، 

.
(٨٦)

عد� fُكر ^ fلك هو @قّل من ١٤٠٠ قتيل

�لرحيمة �ل_ كا� �لنC Ã يد@4 على =لقائها على �ملسلمني  4�هذ� فضًال عن �آل�

�� @� يبعث سرية �عاهم @ �f= C هللا�لتخضع �ا Rريا� �حلر4، فقد >كا� سو� 

� بسم �هللا �باهللا، �^ سبيل �هللا، �على ملة سو� �Eفأجلسهم بني يديه، ّ£ يقو�: (س

�، �ال تقتلو� شيخ& فاني& �ال صبي& �ال �مر@D، �ال ��هللا C �ال تغلو�، �ال متثِّلو�، �ال تغد

 y= ملسلمني @� @فضلهم نظر� ô�@ جل منتقطعو� شجر9 =ال @� تضطر�� =ليها، �@ّيما 

 à@ �=� ،لدين��هللا، فإ� تبعكم فأخوكم ^  iيسمع كال µح جل من �ملشركني فهو جا

، >�ال تعقر�� من �لبهائم مما يؤكل حلمه =ال ما البّد 
(٨٧)

فأبلغو¦ مأمنه، ��ستعينو� باهللا)<

.
(٨٨)

لكم من @كله<

٥ـ �فتر���! �لتا�يخ:
 y= صلنا�� ،C Ãلن��لسابقة حو� حر�4 �ملسلمني ^ عهد  �لنقطة  � كانت f=�

 iملسلمني @يا�@ّنها �فاعية �متسا�ة، فسو� نصطدi بصخرD صلبة عتيدD مّثلتها حر�4 

�لر�شدين، �ما tللها من @sا �ماp جاية، �@شالp ممّزقة، �ثكاy �@يتاi �سبايا  pخللفا�

�غنائم!!
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
�ل_ نقلها �لطgP [٢٢٤ـ ٣١٠هـ]، [٨٣٩ـ  iقابيد @ّ� fلك عائد للتصديق بتلك �أل

تلك  تسقط  �حدD مما � �لعّل  �ملسّلما�،  @خذ  عند¦  من  بعد¦  �ألكثر��  �@خذها   ،[i٩٢٣

 [i ٢٠٠هـ/ ٨١٥�] لتميمي��لطgP @خذها عن سيف بن عمر�  �ّ@ �ألقاi عن �العتبا

�ملتهم بالكذ4 ��لزندقة.

يقو� �لسيد مرتضى �لعسكرg عن سيف �لتميمي:

�p كّل ما �ضع ��ختلق @� ®ّر� �لتايخ �إلسالمي >=� صّح fلك فإّنه كا� يرمي من �

�لزندقة  @كا� fلك منه بد�فع   p��لنظE، سو �ميسخه. �قد جنح ^ fلك جناح& منقطع 

�لتحّر� من �لكذ4 @�يا به =f yلك، مهما كا� �لسبب  iلغفلة �عد� �ّ@ i@ ،iلإلسال p��لعد�

 y= قعة بعد'ا��لو `���لفتو¢ ��حلو� Dلر��فإّ� سيف& حّر� �لتايخ �إلسالمي فيما ²ّص 

 ��ملؤمنني علي، �@صبح ما �ختلقه سيف هو �لتايخ �لر�ي للصحابة، �ِلما قامو Eعصر @م

به من فتو¢، �كا� من نتائج ما �ضع ��ختلق من كثرD عد� �لقتلى ^ �لفتو¢: ما �شتهر 

�لبشر. �لعّل  pمن �ما �قة @sا�ملسلمني @ّ� �إلسالi قد �نتشر vّد �لسيف، �بإ Eبني غ

 y= لشعو4 بنفسها كانت تقف��الختال-، بينما �لو�قع @ّ�  �لزندقته ـ @يض& ـ �خل ^ هذ

 iإلسال��إلسالمية ضد حكامها، �تدخل ^ �ين �هللا @فو�ج&، �بذلك �نتشر  Áجليو�جانب 

.
(٨٩)

ال vّد �لسيف<

٦ـ شها%�! �لغربيني ��ملستشرقني:
�لوضع ^  �@ ���لذ pحللب ^ =نا��لسابقة شكًال من @شكا�  dلنقا��حµ ال تكو� 

 �@ �لغربيني  �لكّتا4  بعض  =ليها  توّصل  �ل_  �لنتائج  من  ننقل Rموعة   �@ سلتها، Ýّب 

ُعر�  ما  =با�  السيما  �ملختلف،  �آلخر � �ملسلمني  بني  �لعالقة   �سو� �لذين  �ملستشرقني 

بـ(حركة �لفتوحا� �إلسالمية):

�ـ يقو: غوستا¬ لوبو2: 
 �fم، فإs9̂  @�يا��ملا�يني @حر ��لقر��، �=ّ� �لعر4 تركو Dقو iتصمد @ما m Dلقو� �ّ=<

�لعربية لغة �م، فذلك ِلما كا� يتصف به �لعر4  ��tذ�� �كا� بعض �لنصاH قد @سلمو

�لغالبو� من ضر�4 �لعد� �لذm g يكن للنا	 عهد مبثله، �ِلما كا� عليه �إلسالi من 

�لسبل �ل_ m تعرفها �أل�يا� �ألخرH، فقد عاملو� @هل سويا �مصر �=سبانيا �كّل قطر 

�ستولو� عليه بلطف عظيم، تاكني �م قو�نينهم �نظمهم �معتقد�ִדم، غE فاضني عليهم 

سوH جزية �هيدD ^ مقابل �ايتهم �م �حفظ �ألمن بينهم، ��حلق.. @ّ� �ألمم m تعر� 

.
(٩١)

>mلعا��ملسلمو� @حم فاتح عرفه < ،
(٩٠)

فاحتني �اp متسا�ني مثل �لعر4<
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F ـ �يقو: توما´ ��نولد: 
�حلكم  �لتسامح �لذg لقيه عايا �ملسلمني من �ملسيحيني ^ صد y= نظرنا �f= ّننا=<

 y= 	لنا� �لعامل ^ حتويل  �لسيف كا�  بأّ�  �ل_ شاعت   Dلفكر�  �ّ@ لنا  �إلسالمي ظهر 

.
(٩٢)

�إلسالi بعيدD عن �لتصديق<

^ ـ �يقو: �لكونت هند�يك:
 ��ملعامال� ��اسنتهم �ملخالفني، �هذ ^ �ملسلمني �متا��� باملساملة �حرية �ألفكا �ّ=<

 �®ملنا على تصديق ما قاله �بنسو�: =ّ� شيعة �مد C هم �حدهم �لذين zعو

بني �ملحاسنة ��بة �نتشا �ينهم، �هذ¦ �ملحبة هي �ل_ �فعت �لعرy= 4 طريق �لفتح، 

فلم يتركو� @ثر9 لإلفك ^ طريقهم =ال ما كا� البّد منه ^ كّل حر4 �قتا�، �m يقتلو� @مة 

.
(٩٣)

>iإلسال�فضت 

%ـ �يقو: ترينو2:
>شهد �لبطريق عيشو�يا� �لذg توy منصبه سنة (كذ�) بأّ� �لعر4 �لذين مّكنهم 

�لنصر�نية بل..  p��لر4ّ من �لسيطرD على �لعاm يعاملوننا كما تعرفو�..، =ّنهم ليسو� @عد

ميتدحو� مّلتنا، �يوقر�� قدسيتنا �قديسينا �قسيسينا، �ميد�� يد �ملعونة =y كنائسنا 

.
(٩٤)

��يننا<

هـ ـ �يقو: �لكونت هنر' كاست �':
>كا� �ليهو� قبل �لفتح �إلسالمي باألندلس ير�حو� حتت تعسف �لقوd [مسيحيني]، 

�الضطها�،  ��ظلو� على fلك �من& طويًال =y @� �خل �ملسلمو� �ألندلس فخّلصوهم من هذ

�ل_ كانت �ظوD عليهم   D�لتجا �لعلم �حرية  ��حو� �م vرية طقوسهم �حرية 

�شتهر � �من قبل، �@باحو� �م @� ميتلكو� بعد @� كانت �مللكية �ّرمة عليهم، ��ذ� sضو

 .
(٩٥)

بعضهم ^ �لعلم ��أل�4 بعد @� �ستنشقو� نسيم �حلرية<

�ـ �يقو: غريغو� �لسابع:
>لقد @بقى �ملسلمو� سّكاَ� �ألندلس على �ينهم �شرعهم �قضائهم �توليهم بعض 

�جليوÁ، �توّلد  Dقيا� yمنهم تو Eكث� ،pخللفا��لوظائف حµ كا� منهم موظفو� Õدمة 

 ±��ملسلمني، �حصل بينهم �� y= ألندلسية��ألمة  pيا� عقالÝ�عن هذ¦ �لسياسة �لرحيمة 

 pخلفا y= �كثE، �كانت حرية �أل�يا� بالغة منتهاها، لذلك ملا �ضطهد� @��با �ليهو� جلؤ�

�ألندلس ^ (قرطبة)، لكن ّملا �خل �مللك كالو	 (سرقسطة) @مر جنو�¦ ֲדدz iيع 
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
.
(٩٦)

معابد �ليهو� �مساجد �ملسلمني<

Zـ �تقو: �ملستشرقة �ألملانية Zيغريد هونكه:
ِبِدَعٍة   ���لطو  ���لسنو �ملقّدسة  �لبال�   ^ �ملسيحيو� � �ملسلمو�   Áعا >لقد 

.
(٩٧)

>iسال�

 µلشعو4 من �احتهم، ح��لعر4 هو ما فوجئت به  ��>�لعّل من @هم عو�مل �نتصا

�ملنتصرين ال يأتو� كمخّربني)، فما  pنفسه قا�: (=ّ� هؤال kyros 	�Eك 	�مللك �لفا �ّ=

يدعيه بعضهم من �ִדامهم بالتعصب ��لوحشية =ْ� هو =ال @سطوD من نسج �خليا� تكّذֲדا 

�ال� من �أل�لة �لقاطعة عن تسا�هم �=نسانّيتهم ^ معامالִדم مع �لشعو4 �ملغلوبة.

�لتايخ ال يقّدi لنا ^ صفحاته �لطو�� =ال عد�9 ضئيًال من �لشعو4 �ل_ عاملت �

خصومها ��ملخالفني �ا ^ �لعقيدD مبثل ما فعل �لعر4. �كا� ملسلكهم هذ� @طيب �ألثر مما 

�إلغريقية  D�لعربية @� تتغلغل بني تلك �لشعو4 بنجا¢ m حتَظ به �حلضا D@تا¢ للحضا

��ִדا بالقوD....، @َ� ليست هذ¦ = Yلر�مانية بعنفها ^ فر� DبPيقها �لز�ئف، �ال �حلضا

.
(٩٨)

�ل_ حققها �لعر4؟!< ���ملعجز y= تضا� Dمعجز

، هذ� ما @مر به �لقر�� �لكرمي، �بناpً على fلك فإّ� �لعر4 
(٩٩)

>{َال ِ=ْكَر�َ¦ ِفي �لدِّيِن}

�ليهو� � ��شية �لز� فاملسيحيو�   ،iإلسال� �لدخو� ^  �ملغلوبة  �لشعو4  على   �يفرضو  m

 gّ@ ��� &يعz لدي\ �@فظعها، ُسمح �م��لذين القو� َقْبَل �إلسالi @بشع @مثلة للتعصب 

�ملسلمو� �م بيو� عبا�ִדم �@�يرִדم �@حباهم   Âسة �ينهم، �ترعائق مينعهم مبما

.Hf@ ôميسوهم بأ� �@ ���

 gلذ�  �f ؟ �َمنµألعما� �م��لتايخ تلك   H��لتسامح؟ @ين  @َ� ليس هذ� منتهى 

 ���ضطها�� �إلسبا�  فظائع  �بعد   é�لصا �لبيزنطي  �الضطها�  بعد   p��لصعد يتنّفس   m

�ليهو�؟!

�ملسلمني �جلد� m يزّجو� بأنفسهم ^ شؤ�� تلك �لشعو4 �لد�خلية،  iحلكا�� Dلسا�� �ّ=

�لقسطنطينية عن �لعر4:  Âلتاسع ألخيه بطرير�فبطريرÂ بيت �ملقد	 يكتب ^ �لقر� 

 .
(١٠٠)

(=ّنهم ميتا��� بالعد� �ال يظلموننا �لبتة، �هم ال يستخدمو� معنا @gّ عنف)<

>�متام&، كما �جتمعت كتب �ملسلمني ��ملسيحيني ��ليهو� على فو� مكتبا� �لعر4 

�لعلمية.. �بر�¢  �لنهضة  pفهم �عقائدهم ^ بنا�جلميع على �ختال� معا iدt متحابة

�ملسلمني �@� ينهلو� من  Eغ 	��لتسامح �لعر¿ نفسه، m ²جل �لعر4 @� يدخلو� مد

.
(١٠١)

>Eلكث� pلشي���ندية @� �إلغريقية  �منابع �ملعا

 p��ألمر  pهؤال عن  ®دِّثه   �@ (هاتو)  �ألسقف] ] معلمه  على  جربر�  �يلّح   ..<

�آل��4 @كثر من �لعهم باحلر�4، �@� يقّص عليه @خبا فحو� � iملولعني بالعلو��ملسلمني 
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�عظمتهم،   iلقو�  pهؤال عن  بأقاصيصه   µلف� �ُيسحر  �حلكم،  بقصر   p��لشعر�  pلعلما�

�عن �ألساقفة ��لقضاD ^ قرطبة �لذين يلبسو� �يتحّدثو� �يترفو� كالعر4، �³يد�� 

.
(١٠٢)

�جلامعا� �ملسلمني< Dساتذ@ �لطبيعة مثلما ³يدها كبا iلرياضيا� �علو�

 leon سانشه ملك ليو� sanesho مللك��لذg قدi فيه  iليو�>�لن نستطيع @� ننسى 

=y قرطبة �توّجه =y قصر �لصخرD، �ما =� مثل بني يدg عبد �لر�ن حµ خّر جاثي& 

عند قدمي �خلليفة يرجو¦ @� ميد¦ بعو� �@� يأمر طبيب& من @طبائه �ملهرD بعالجه من 

.pشديد كا� يلّح عليه �ال ³د له شفا Yمر

 �هذ فيلجأ   Áلعر� ordogno lv سالب  �يطر�  �يشفى سانشه من مرضه ��نته 

�ألعر�4 يطلب عو� �َحلَكم �لثا�. �قبل @� يدخل على �َحلَكم �لثا� يلتقي  gّ� ^ Eألخ�

 4��� فيعّلمانه  بقرطبة،  �ملسيحيني  قاضي  �بالوليد  =شبيلية،  @سقف  قاسم  بن  �هللا  بعبد 

�خلليفة. كا� �ألسقف ��لقاضي يلبسا� �ّي& عربي&، �®مال� ��ني  Dحضر ^ Âلسلو�

�لعربية، �كا� يوحنا @سقف  باللغة  ـ �إلجنيل  �ملسيحيني  ـ كغE'ا من   ��عربَيني، �يتلو

.
(١٠٣)

=شبيلية قد ترzه =y لغة �لقر��..<

٧ـ ماضي �ملسلمني ���قعهم:
�ما ير� عا�D من �قائع تريد @� حتكي جو9 @سو� حالك& عن ماضي �ملسلمني �السيما 

 iحلكا��لد�� �ملسلمة ـ كاألموية ��لعباسية �غE'ا.. ـ هو عباD عن جّو  iه حّكا�ما 

�ملسلمني، �ألّ� � iإلسال��لسائد بني �لنا	؛ ألّ� �لتطّر� ��إلها4 منبوf من  iلعا�ال �جلو 

بعض ضحايا¦ ـ =� m يكن @كثرهم ـ هم من �ملسلمني. 

ّ£ =ّ� تلك �لوقائع �ملستمدD من ماضي �ملسلمني هي شو�هد |تاD �موظفة، �منها ال 

�لعامة،  Dحليا� ^ ��نستطيع @� ßر± بقاعدD كلية تلغي �جو� @gّ شيp من �لتسامح ��العتد

لنتصوها @تون& ملتهب& يصهر ما ��خله �يقذ� �حلمم خاجه.

�ملسلمة �لعامة، فقد كا� �ملجو	  Dحليا�خصوص& �@ّ� �لتايخ P²نا مبدH تسامح 

�ليهو� ��ملسيحيو� ��لصابئة �غEهم يعيشو� ^ �لوطن �إلسالمي ـ كالعر�- �=ير�� ـ �

��� @� يتعّرضو� ألHf@ gّ، بل.. �ا جنم بعضهم حµ صا طبيب �حلاكم @� ��ير¦ @� 

�لتجاD بني �ملسلمني �غEهم �ل_ m تنقطع � ±���لد�� �ملسلمة، فضًال عن �لتز ^ &zمتر

حµ =با� �حلر�4، �لعّل جتربة �ملسلمني ^ �ألندلس ��حدD من @�ضح �لدالئل على fلك، 

�ملسلمني بذلك �لتسامح. Eغ ���قد مّر ^ �لنقطة �لسابقة �لكثE من شها�

حاضر   ^ �ملجاميع � �جلها�  �بعض   iحلّكا� ِقَبل  من  �إلها4 � �لتطّر�  عن  �@ما 

� خطر كبE �منتشر �مقلق- لكّن �لقائمني به ليسو� ممثًال f ملسلمني، فهو -�=� كا��

�لو�قع �إلسالمي، �هم قلة ال تعبِّر عن  ^ iلعا� gلفكر�د9 لالجتا¦  لإلسالi، �ليسو� Rسِّ
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
�ألعظم من �ملسلمني، فضًال عن كو� ضحايا¦ ـ هو �آلخر ـ @غلبيتهم �لساحقة من  ���لسو

�جلز�ئر �باكستا� �من تستهدفهم �ألعما� � -��لعر �ملسلمني @نفسهم، �لعّل =طاللة على 

�جلها�ية!!) كافية لتخّط ^ �ألفق هذ¦ �لنتيجة..)

� كا� ما مضى من عرY �شها��� غرضه مناقشة نسبة �إلها4 لإلسالi، �قد f=�

يزيح نسبته لشيp من ماضي �ملسلمني، فإّننا ال ننفي �جو� شيp من �إلها4 ^ بعض 

ماضي �ملسلمني ���قعهم!!

�لقانية �ل_ سالت  pلدما��جلفن عن مناظر  Yلبحث ـ =غما� �فنحن ال نبتغي ـ ^ هذ

 ���لوجد عنه  �ما ®كيه  �ملسلمني  �قع � على   Òلتعا� �ال  �ملسلمني،  ماضي  من   pشي  ^

�لثالث ـ �منها �ملسلمة ـ حلقو- �إلنسا�  mلعا� ��� Âنتها��ملالحظة ��لتقاير �لد�لية من �

�لتوتر ^ شحذ ��مم   بؤ��  ـ فيها، @� إلنكا ��جو� فنو� �إلها4 ـ �لد�خلي ��ملصدَّ

يضفيه  ما   �@ �لسليب،  باحلّق  �مطالبة  (مقا�مة)  @هلها   ¦�ير مبا  مطالبة  �لسال¢  حلمل 

 ^ 4��إلعالمي �لكبE لتلك �لبؤ من تصوير �جو� مناطق قالقل �قتا� ��ضطر �حلضو

�إلسالمي. mلعا�

 ^ pً��لد�خلي ��خلاجي ـ، سو فهاهو ��قع �ملسلمني يشهد صو9 فاقعة لإلها4 ـ 

 iلنظا�� iر���لدي\ (�ملذهÃ) @� غEها..، يصد من قمة  �@ gلفكر�لونه �لسياسي @� 

��رi تاD @خرH، �السيما من �ملجاميع �لدينية �ل_ منت على  Dمن قاعد� ،D�لسياسي تا

فكر @حا�ì gوÒ =لغائي يعتمد سياسة (�لتكفE) لكّل من m ينتِم =ليه، �®تكر لنفسه 

�حلّق ��حلقيقة، �يشر¨ �لبا4 مفتوح& للمو�جهة ��لقتل.

�إلسالمي سقت �عت  mلعا��ل_ ينبغي @� نعتر� ֲדا @ّ� بعض ���  �من �ألمو

@� لتوسعة  �ملتطر� �Rاميعه، ��ستفا�� منها حين& إلكساֲדا مسحة �ينية  �لفكر   Dبذ

تّد ��لفكر @�  Â�f لك..، ّ£ ما لبثf Eملشتَركني @� غ� iخلصو��ضيها @� لتو�جه ֲדا @

�لفكر �لذg تتغذH عليه تلك �ملجاميع �تسعى  � ـ بوضو¢ ـ @سس �جذ� ضدها، �ما m ُتَحدِّ

 �@ ��� Dفاسد Dكمن يقطع @غصا� شجر Â�f �ّبتها؛ ألالستئصا�ا فلن تنجح ^ �ا

 m �= لثعبا� ³تث جذ�ها، فتعو� ـ حين& بعد حني ـ للتPعم ��لنمو ��المتد��، @� كمغا�

 ..Âهنا �هنا ُتسّد فسيعا�� �لظهو

فالعمل �أل�� هو تشخيص fلك �لفكر بكّل شفافية ��ضو¢، �=ال.. فالعملية @شبه 

مبن ³لس عند �كر حشر�� �يقتل ��حدD بعد ��حدD مما ²ر± منه، ��� @� يقضي 

على �لوكر نفسه �³ّفف �لينابيع �آلسنة @� ير�مها، مبا ®تا± fلك منه =y �قت �جهد 

�ئم. � �ستنفا�

�Â شيp̂  بعض �ملسلمني -^ ماضيهم @� حاضرهم f �ّ= :ّنما كا� غرضنا @� نقو�=�

- �ليس ^ �إلسالi، �ال ^ zيع �ملسلمني.
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�آلخر �عه @�  فيها، �بعضه  �ملسلمني �ُسقي   Y@ نبَت من  �إلها4   ��بعض هذ

�ضيها �ثر��ִדا سقا¦ �ملختلف ـ �لغر¿ �غE¦ ـ، �ما فعله يوi قّسم بال� �ملسلمني، ��ّ�¨ @

�شعوֲדا تو�يع& غE عا�� �غE متجانس، فخلق �ضطر�با� حد��ية مزمنة بني @كثرها، 

�ثي �لذg ال يرتكز عرشه =ال ^ �جلماجم �لو gلسلطو��يوi �عم فيها @مناط& من �حلكم 

� pلدما��ملخضوبة بفيض 

��و�مش:
 y= �لطريق ) �لرميحي،  �مد   �لدكتو  (١)

�لكامنة   Hلقو� �كتشا�  ميكن  هل  �ملستقبل: 

�لعد�  �لتخلف �لعر¿؟)، Rلة (�لعر¿)،   ^

 (dشبا) �ير Pف ١٤١٧هـ،  مضا�   ،٤٥٩

i١٩٩٧/ ١٨ـ ١٩.

.١٩ /�ملصد (٢)

.١٩ /�ملصد (٣)

 ^ �ملفصل  �ملعجم  �لتوجني،  �مد   �لدكتو  (٤)

�أل�4 ١/ ١٤٥ 

�ألنفا�/ ٦٠. D(٥) سو

�لتحرمي/ ٩. D(٦) سو

�لتوبة/ ١٤. D(٧) سو

.٩١/pلنسا� D(٨) سو

�لتوبة/ ٢٩. D(٩) سو

.١٠٥٢٧ é ،لعما�� Åك ،gند���ملتقي  (١٠)

.٣/ ١٥١٧ g�لبخاg، صحيح �لبخا (١١)

.١٠٠/ ٤٩ ��ألنو �لعالمة �ملجلسي، vا (١٢)

بدًال  �ملسلمني)  بـ(خطا4  تسميته  لنا  فضَّ  (١٣)

�لنسبة  تكو�  لكي  �إلسالمي)؛  من (�خلطا4 

حصوله  حا�   ^ �خلطأ  �يكو�  للمسلمني 

�إلسالi �توّهم حتميله  y= عليهم، ال نسبتها

�خلطأ. مع @ّ� تسميته بـ (�خلطا4 �إلسالمي) 

جة �لشائعة �ُيقصد ֲדا منَتج �هي �لتسمية �لد

�ملسلمني ال �إلسالi كدين �نصو  ثابتة، �مع 

�جو� �لتفريق بني �خلطا4 �إلسالمي/ ��لنّص 

�لدي\. 

.٧٠ /p��إلسر D(١٤) سو

�لشيخ �حلسن بن شعبة �حلّر��، حتف �لعقو�  (١٥)

عن �� �لرسو�/ ٣٠.

.٢٦ /p��لشعر D(١٦) سو

�Ýو¦:   .١٦١  ،١٤٢  ،١٢٤  /p��لشعر  Dسو  (١٧)

 .٨٤  ،٦١  ،٥٠ ٨٥. �هو�/   ،٧٣  ،٦٥  /���ألعر

�لنمل/ ٤٥. ��لعنكبو�/ ٣٦.�

(١٨) zع: �لشريف �لرضي، sج �لبالغة، �لكتا4 

.٥٣

.١٣ /���حلجر D(١٩) سو

 مصد �لرسو�،   �� عن  �لعقو�  حتف   (٢٠)

سابق/٣٠.

�ملمتحنة/ ٨. D(٢١) سو

�لرعد/ ٤٠. D(٢٢) سو

�لرعد/ ٧. D(٢٣) سو

�لغاشية/ ٢١ـ ٢٢. D(٢٤) سو

�خلطا4   ،�لصفا موسى  حسن  �لشيخ   (٢٥)

�إلسالمي �حقو- �إلنسا�/ ٢٢.

 gPلط� تايخ   ،gPلط� جرير  بن  �مد   (٢٦)

.٢/ ٥٨٠ (Âمللو�(تايخ �ألمم �

.٢/ ٥٨١ �ملصد (٢٧)

.٣/ ٥٣ �ملصد (٢٨)

.٢/ ٥٨٢ �ملصد (٢٩)

.٣/ ٦٩ �ملصد (٣٠)

.٣/ ٧٣ �ملصد (٣١)

.٣/ ٧٢ �ملصد (٣٢)

.٢/ ٥٨٣ �ملصد (٣٣)

�ملصد ٢/ ٥٦١ـ ٥٦٢. (٣٤)

.٢/ ٥٦٣ �ملصد (٣٥)

(٣٦) @بو �حلسن علي بن �حلسني �ملسعو�g، مر�± 

�لذهب �معا�� �جلوهر ٣/ ١٦٦ـ ١٦٧.

�خلطا4   ،�لصفا موسى  حسن  �لشيخ   (٣٧)

سابق/   مصد �إلنسا�،  �حقو-  �إلسالمي 

.٧٨
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
 Dإلبا���  ����ز �ملسلمو� ) باميا�،  عزيز   (٣٨)

�جلماعية)، Rلة (�لبصائر)، �لعد� ٣١، �لسنة 

    ،i٢٠٠٤ ١٤٢٥هـ/  بيع/  عشر،  �خلامسة 

.١٦٧

 y= i٤/٩/ ٢٠٠٣ ^ i�(٣٩) من بد�ية سقوd صد

شخصية   ١٠٠ من  @كثر  ُقتل   i٢٠٠٥  /٦  /١٩

!!-��لعر ��pكا�ميية من كفا@

:Üآل� Hلفتا��(٤٠) من هاتيك 

�من   ،`��لكو حتد`  ما  غالب&   :	<

�لصعب �لتفرقة بني �لنا	 @� �لتعّر� عليهم: 

يصّح  فهل  مسلم.   Eغ  �@ مسلم   �هذ هل 

�لنظر  بغض  مساعدִדم  �خلEية  للمؤسسا� 

عن هويته؟

على  �حلر   �ملؤسسة  على   �ّ@  Hنر  :±

�حلاجة  �سّد  باإلغاثة  �ملسلمني  tصيص 

�ملسلمني �لذين هم  Eلغ ���عدi �فع �ملساعد

�لدين �لو ماتو� جوع&، �لو قتلهم   p�من @عد

�حلّر @� �لغر- @� ��دi العتبا fلك  �@ �Pل�

�بدعهم،  كفرهم  على  �م  �هللا  من  عقوبة 

يتPّعو�   HPلك� �لد��  من   �لكفا  �ّ@ �كما 

على  هو  من  �ينهم، �²ّصو�  على  هم  ملن 

 �f= ملسلمني =ال�Ýلتهم �طريقتهم، �ال يعطو� 

ّ�هم عن �ينهم كما تفعل �لر�فضة  ^ �طمعو

�ملسلم  بني  �لتمييز  شّق   �f= @ما   ،H�لنصا�

�غE¦ كما لو كا� هناR Âاعة شديدD جا� 

ُيعطى   �@ �ملسلمني،  مع  �ملسلم   Eغ يأكل   �@

� ُجهل حاله.f= وهاÝ� ألطعمة�معهم 

�ملتضر�� @غلبهم مبتدعة،  � كا� f=  :	

�إلسالمية  �خلEية  للمؤسسا�  ³و�  فهل 

مساعدִדم؟

�ملبتدعة   Dمساعد للمسلمني  ³و�  ال   :±

�ملبتدعة  �لديانا�  �@هل  �لقبويني � كالر�فضة 

�لقا�يانية ��لسيخ ��لPيلوية � ��كالنصEية ��لد

@هل  ®ابو�  @ّنهم  �fلك  �Ýوهم،  �لبعثية �

 �f=� ،لسنة �®رصو� على ما يضّر باملتمسكني�

كانو� كذلك فليسو� @هًال للمساعدD، �ُيعتP ما 

 Yصاֲדم من غر- @� خسف @� قحط @� مر@

كعقوبة من �هللا فال جتو� =غاثتهم، بل tتّص 

�إلغاثة بأهل �لسنة ��جلماعة<.

�خلطا4   ،�لصفا موسى  حسن  �لشيخ 

سابق/   مصد �إلنسا�،  �حقو-  �إلسالمي 

�إلسالمية  �إلغاثة  (هيئة  عن:  نقًال   ،٤٥ ٤٤ـ 

 ^ 4��لعاملية، مكتب �ألحساp، ١٠٠ سؤ�� �جو

�لعمل �خلgE،   ٧ـ ٨).

�لفصل �لر�بع،  ،yأل���إلجنيل، سالة يوحنا  (٤١)

�آلية ٨. 

�ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد  (٤٢)

 Dحد�� حكومة   y= �لوصو�   ،g��Eلش�

=سالمية/ ١٤٤ـ ١٤٥.

 /iإلسال� من  ليس   ،Ò��لغز �مد  �لشيخ   (٤٣)

١٣٥ـ ١٣٦.

.١٣٥ /�ملصد (٤٤)

.١٣٨ /�ملصد (٤٥)

�لتجديد ^ ) ،âملحفو��لشيخ �مد  fألستا� (٤٦)

�لفكر �إلسالمي ال يع\ �لتكييف �لتعسفي بني 

مقابلة  �لشرعية)،  �لنصو  � �لعصر  �قائع 

 �� �لعلي  عبد  حسن   fألستا� معه:  @جر�ها 

�لوطن) [�لسعو�ية]، ¨ ٥٥٥، ) Dجريد ،Dا��

�لسنة �لثانية، �ألحد ٢٤/ �ّرi/ ١٤٢٣هـ، ٧/ 

@بريل/ i٢٠٠٢،   ٢٨ (�نيا ��ين).

(٤٧) تنا�� كثE من �ملفّكرين �لتفريق بني (فكر 

 /iإلسال��إلسالi/ �فكر �ملسلمني) @� (ثقافة 

�ثقافة �ملسلمني) @� (�لدين/ ��لفهم �لدي\) 

�لنّص �لدي\/ ��خلطا4 �لدي\)، �ممن ) �@

�لشيخ �مد � �لبهي،  �لدكتو �مد  طرقه: 

�ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد � ،Ò��لغز

�لكرمي  عبد   �لدكتو� �ملدسي،  تقي  �مد 

 .�لشيخ حسن �لصفا� ،Áسر�

 mلعا�� خسر fما ،gلند���لسيد @بو �حلسن  (٤٨)

�ملسلمني؟/ ١٧٦. dطاÝبا

 iإلسال� �نتشا) ،gنبيل لوقا ببا� �لدكتو  (٤٩)

 ،(p��الفتر� �حلقيقة  بني  �لسيف  vّد 

�لكاتب � ،www.saaid.net :إلنترنيت، موقع�

�سته هذ¦ مقولة مسيحي مصرg يدحض ^ �

 y= �يذهب  �لسيف)،  �إلسالv iّد   �نتشا)

 gلذ��الضطها� �لدي\  �>عقد مقانة بني هذ

�قع على �ملسيحيني �ألثوfكس من قبل �لد�لة 

�بني  �لكاثوليك،  �ملسيحيني  �من  �لر�مانية 

�لتسامح �لدي\ �لذg حققته �لد�لة �إلسالمية 

@قّرها  �ل_  �لدينية   Dلعقيد� �حرية  مصر،   ^



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ^  9�@حر �تركهم  �ملسلمني،   Eلغ  iإلسال�

كنائسهم،  �خل � �لدينية  شعائرهم  مماسة 

�لشخصية،   ���ألحو ملتهم ^  �تطبيق شر�ئع 

�لبقرD: {َال   Dسو  ^ yتعا لقوله  مصد�ق& 

  ̂D�ِ=ْكَر�َ¦ ِفي �لدِّيِن}، �حتقيق �لعد�لة ��ملسا�

�ملسلمني  Eملسلمني �غ��حلقو- ��لو�جبا� بني 

�إلسالمية  Dإلسالمية؛ =عماًال للقاعد��لد�لة  ^

يثبت   ��هذ علينا)،  ما  �عليهم  لنا،  ما  (�م 

ألّنه  �لقوD؛ � بالسيف  ينتشر   m  iإلسال�  �ّ@

 �@ iإلسال��ملسلمني بني قبو�  Eغ Eيt ّمت

(ضريبة  �جلزية  �فع  مع  �ينهم  على   pلبقا�

باخلدما�)،  �لدفا¨ عنهم ��ايتهم �متتعهم 

�لبقاp على �ينه فهو حّر، �قد كا�  فمن �ختا

�ملسيحيني  Pإلسالمية @� جت��لد�لة  D^ قد

على �لدخو� ^ �إلسالi بقوִדا @� @� تقضي 

�إلسالi قهر9،  ^ �� m يدخلوf= عليهم بالقتل

تنفيذ9  fلك  تفعل   m �إلسالمية  �لد�لة  �لكّن 

 �نتشا  Hمبا�ئه، فأين �عو� iإلسال�لتعاليم 

�إلسالi بالسيف؟<.

.www.saaid.net:إلنترنت، موقع�

�لشيخ ناجي @�د �ّ���، (�فا- منهجية ^  (٥٠)

نظرية �إلصال¢)، Rلة (�لبصائر)، �لعد� ٣١، 

 ،i٢٠٠٤ ١٤٢٥هـ/  بيع  عشر،  �خلامسة  �لسنة 

 ^ iإلسال� ،E١٣١، نقًال عن: (شفيق من  

.(١٧   ،Dمعركة �حلضا

 Dجر���لدكتو �مد شيد �لفيل،  fألستا� (٥١)

 �@ �لفنية   ��Pخل�� �لعربية   ��pلكفا�  Dهجر�

�لنقل �ملعاكس للتكنولوجيا/ ٣٣.

منهجية  (�فا-   ،���ّ� @�د  ناجي  �لشيخ   (٥٢)

Rلة  سابق،   مصد �إلصال¢)،  نظرية   ^

�خلامسة عشر،  �لسنة   ،٣١ �لعد�  �لبصائر)، )

.١٣١   ،iبيع ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤

�لتو�يع، � للنشر  �ملوسوعة  @عما�  مؤسسة   (٥٣)

�ملوسوعة �لعربية �لعاملية ٩/ ٢٠٩.

.٩/ ٢٤٢ �ملصد (٥٤)

.٩/ ٢٤٢ �ملصد (٥٥)

.٩/ ٢٥٣ �ملصد (٥٦)

.٩/ ٢٥٣ �ملصد (٥٧)

.٩/ ٢٥٣ �ملصد (٥٨)

 ،gبا����Eلف�(٥٩) Rد �لدين �مد بن يعقو4 

هب). ��بن ) Dملحيط ١/ ٢١٥، ما���لقامو	 

هب).) Dلعر4 ٥/ ٣٣٧، ما��منظو، لسا� 

�ألنفا�/ ٦٠. D(٦٠) سو

�لتو�يع، � للنشر  �ملوسوعة  @عما�  مؤسسة   (٦١)

 /١ سابق   مصد �لعاملية،  �لعربية  �ملوسوعة 

.٥٥٨

�إلها4 � �لعنف   ،���لبحر  Eبش  fألستا�  (٦٢)

�ملصطلحا� ��ملفاهيم/ ٣٤،  ^ Dp��جلها�: قر�

�جلماعا� � �إلها4  كاتب،   ���) عن:  نقال 

�إلنترنيت،  ،¿��إلهابية: تعريف �الحتا� �أل�

موقع (�لشبكة �إلسالمية): 

 .www. islamweb.net
Rاهد،  (صبحي  عن:  نقًال   ،٣٤  /�ملصد  (٦٣)

�إلها4 تر�يع ��جلها� حق، �إلنترنيت، موقع 

(=سالi @�� الين):

www.islamonline.net
.٧٠ /p��إلسر D(٦٤) سو

.٣٢ /Dملائد� D(٦٥) سو

سابق،   مصد �لعما�،   Åك  ،gند�� �ملتقي   (٦٦)

حديث ٣٩٩٤٧.

، مصد سابق ��ألنو �لعالمة �ملجلسي، vا (٦٧)

.٧٢/ ١٥٠

.٢٥٦ /Dلبقر� D(٦٨) سو

�ملمتحنة/ ٨. D(٦٩) سو

.٥ /Dملائد� D(٧٠) سو

.٥ /Dملائد� D(٧١) سو

.٨ /Dملائد� D(٧٢) سو

 .١١ /Dملائد� D(٧٣) سو

(٧٤) سوD فّصلت/ ٣٤.

�حلّر �لعاملي، �سائل �لشيعة ١٧/ ٥٩٨، با4  (٧٥)

.٣، ¢٢

�لوسائل ١١/  Â�لشيخ حسني �لنوg، مستد (٧٦)

.١٦٨

�ملمتحنة/ ٨ـ ٩. D(٧٧) سو

�ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد  (٧٨)

.٨٢ /iلسال��لسلم � ،g��Eلش�

 iإلسال� �نتشا) ،gنبيل لوقا ببا� �لدكتو (٧٩)

 مصد  ،(p��الفتر� �حلقيقة  بني  �لسيف  vّد 

سابق، �إلنترنت، موقع: 

www.saaid.net
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�لجذ�6 �لمؤسسة لمقولة (�إل6ها� �إلسالمي)
�ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد  (٨٠)

�لسلم ��لسالi، مصد سابق/ ٨٢. ،g��Eلش�

.٨٢ /�ملصد (٨١)

ما  ها ضئيل: �مقد  �ّ@ على  يدّ�   gلذ��

 يذكر¦ �لفقهاp ^ تقديرها، فقد fهب مشهو

�إلماv iسب   y= تقديرها< �ّ@  y= إلمامية�

�ألصلح< [�لشيخ �مد حسن �لنجفي، �جلو�هر 

 H@ حيث  مالك   iإلما� �فقهم ��  ،[٦١٧  /٧

@كثرها، �هي موكولة  @قلها �ال    ُيقدَّ @ّنه >ال 

�لطرفني< [@بو �حلسن علي  ^ Dلوال�الجتها� 

�لسلطانية/ ١٦٥]، �ال ميكن  iألحكا� ،g��ملا�

�لسيد ] �لتحّمل � �لطاقة   �مقد على  تزيد   �@

�ملسائل �إلسالمية/ ٤٩٧]. ،g��Eلش��مد 

 بينما fهب �إلماi @بو حنيفة =y @ّنها ٤٨ 

 ،dأل�سا�٢٤ �'& على � ،pألغنيا�'& على �

�لشافعي  iإلما� H@� .p�١٢ �'& على �لفقر�

�ألقل، �^ �ألكثر ترجع لتقدير  ^ @ّنها �ينا

 iألحكا�  ،g��ملا� علي  �حلسن  [@بو   Dلوال�

�لسلطانية/ ١٦٥].

من   ���لتقدير هذ¦  فأخذ  كلٍّ  �على 

�حدD قليل جد9 � Dلسنة كاملة مر� شخص ^ 

.Dلزكا�قياس& باخلمس �

 iإلسال� �نتشا) ،gنبيل لوقا ببا� �لدكتو (٨٢)

 مصد  ،(p��الفتر� �حلقيقة  بني  �لسيف  vّد 

 .www.saaid.net موقع:  �إلنترنيت،  سابق، 

 dألقبا� من   ٪٧٠ من  @كثر   �ّ@  gببا� �يذكر 

�إلسالمي  �حلكم   iيا@ مصر   ^ �ألثوfكس 

كانو� يعفو� من �فع �جلزية.

.٧٥ /pلنسا� D(٨٣) سو

.١٠٧ /pألنبيا� D(٨٤) سو

(٨٥) سوD سبأ/ ٢٨.

�ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد  (٨٦)

�لصياغة �جلديدD/ ٣٥٢ـ ٣٥٣. ،g��Eلش�

، مصد سابق ��ألنو �لعالمة �ملجلسي، vا (٨٧)

.١٧٧/١٩

.١٧٩/١٩ �ملصد (٨٨)

�مائة  áسو�   ،gلعسكر� مرتضى  �لسيد   (٨٩)

صحا¿ |تلق ١/ ٨٥ـ ٨٦.

�ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد  (٩٠)

�لسلم ��لسالi، مصد سابق/ ٤١،  ،g��Eلش�

�لعر4،  Dنقًال عن: (غوستا� لوبو�، حضا

.(  �

�لثقافة  y= ملدخل� ،mشا� سا�لدكتو �مد  (٩١)

�إلسالمية/ ٢٣٥.

.٢٣٥ /�ملصد (٩٢)

�ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد  (٩٣)

�لسلم ��لسالi، مصد سابق/ ٤١. ،g��Eلش�

�ملصد/ ٤٠، نقًال عن: (ترينو�، @هل �لذمة  (٩٤)

.(  � ،iإلسال� ^

.٣٩ /�ملصد (٩٥)

.٤٠ /�ملصد (٩٦)

على  تسطع  �لعر4  ìس  هونكه،  �يغريد   (٩٧)

�لغر4/ ٣٧ـ ٣٨.

�ملصد/ ٣٥٧ـ ٣٥٨. (٩٨)

.٢٥٦ /Dلبقر� D(٩٩) سو

على  تسطع  �لعر4  هونكه، ìس  �يغريد   (١٠٠)

�لغر4، مصد سابق/ ٣٦٤.

.٣٦٨ /�ملصد (١٠١)

.٨٠ ٨١ /�ملصد (١٠٢)

.٥٢٩ /�ملصد (١٠٣)


