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 نبذ التطزف طزيقا للتسامح الديني
 الخطابي يوسف عبد زيد

 اإلالخو

ى الؿلم الاَلي او الخػاٌل بن مً اَم الامىع التي جبدث غنها حمُؼ املجخمػاث في الػ الم َو

 .الؿلمي بحن الاصًان واإلاظاَب واإلالل الازغي 

ت والحًاعاث املخخلفت في  الخػاٌل َى بعاصة ؤَل ألاصًانخاٌو البدث ببغاػ ان   الػمل الؿماٍو

والخػاعف غلى ما حػِل ؤلاوؿاهُت في حى مً ؤلازاء  مً ؤحل ؤن ٌؿىص ألامً والؿالم الػالَم، وختى

ًغاص به زلم حى فالخػاٌل الؿلمي حػبحر  ،الخحر الظي ٌػم بجي البكغ حمُػا صون اؾخثىاءَُه 

ًِ الَحْغِب َوالُػْىِف بَ  مً الخفاَم بحن الكػىب  .ِػُضا" َغ

تًاهض البدث ان  ؤحل والحًاعاث املخخلفت في الػمل مً  الخػاٌل َى بعاصة ؤَل ألاصًان الؿماٍو

فُه  ماُت في حى مً ؤلازاء والخػاعف غلى وختى حػِل ؤلاوؿاهؤن ٌؿىص ألامً والؿالم الػالَم، 

ؤن جمذ ؤبغػ البدث حملت مً الحلاثم بػض  وكض ،الخحر الظي ٌػم بجي البكغ حمُػا صون اؾخثىاء

وآلالُت في املجخمؼ  ـخفػُل هبظ الخُغف مػالجت اإلالضماث اإلامهضة لها؛ اط وضح البدث ؤَمُت

كاغضة لػغكُت والجيؿُت في ؤي مجخمؼ غلى الهغاغاث الُاثفُت و االىاحػت للحض مً الفتن و 

 اإلاؿاواة وغضم الخمُحز.

ى املحافظت غلى غلٌى  ػت َو ان هبظ الخُغف له ازغ في جغؾُش ملهض مهم مً ملانض الكَغ

لظا ؤنبذ لؼاما مً يغوعة   الىاؽ، مً الاهدضاع هدى الخهىعاث الفاؾضة، والافياع اإلاىدغف

مً الىلىج في فهم اللًاًا الػلمُت وبىاء جهىعاتهم غلى وفم كغاءاتهم الخانت جدظًغ الػىام 

 وؾحر اإلاىًبُت بإنٌى وكىاغض الخفىحر الػلمي وألاواصًمي.

ٌ  اجفاق َىهما واهض البدث ؤن الخػاٌل الؿلمي   حػاملهم في ؽاالى بحن ؤزالقي وجهالح وكبى

 واإلايان. الؼمان هفـ في ما ُوِحضوا خُث متهومػامال
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 املقدمة

 ،غؾلحن ؾُضها دمحم وغلى ؤله وصحبهالحمض هلل عب الػاإلاحن والهالة والؿالم غلى ؾُض ألاهبُاء واإلا

 .وبػض

ت لِـ بىؾؼ ؤخض هىغانها وكض جمثلذ َظٍ الهفت  بوؿاهُتؤن الدؿامذ نفت   بإخلىخًاٍع

ا في الىبي دمحم  ، الؾُما في مجخمؼ اإلاضًىت الظي وان ًمىج بالخىىع الضًجي والازجي مً   مظاََغ

. لهظا هجض ان لتي ؾىىذ كضًما كبل الػغب اهفؿهماليهىص الى اإلاؿُذ الى الضًاهاث الازغي ا

لمضًىت ؤغض وزُلت اإلاضًىت التي خملذ في َُاتها اكغاع بدلىق الجمُؼ غىض كضومه ل   الغؾٌى 

بُػت الخػامل الظي  م الىزُلت ًمىً مػغفت خلُلت الخػاٌل َو بضون جمحز ؤو جفغكت وغً ٍَغ

 كامذ غلُه اؾـ الػالكت.

ي ان الػالكاث والهالث بحن ابىاء املجخمؼ جؼصاص وجخػمم اطا بىِذ غلى اؾخمغاع الخػاٌل الؿلمي ف

بلػت حؿغافُت واخضة وزًىع الافغاص في مجمىغهم لىفـ اإلاٌُى والػاصاث والخلالُض اإلاكترهت 

سهم ،وبالخا . وعبما الخػاٌل الؿلمي لي جغؾم ؤَضافهم وؤماهيهم الػامتالتي جازغ غلى ؾلىههم وجاٍع

سهم  هضف في ال فإغُاَم باإلؾالملم ًتهُإ الخض غلى الهىعة التي تهُإث للػغب خحن اعجبِ جاٍع

َظٍ الحُاة وحمػهم غلى غلُضة الخىخُض ووكغ حػالُم الغؾالت التي كامذ غلى مباصت الحم 

 والػضالت واإلاؿاواة واحؿمذ بؿماث الازاء والدؿامذ.

الاؾاؾُت  اإلاباصتؤن ؤهخب بدثا ًدىاٌو بكيل مىحؼ ؾحر مسل باإلاُلىب بػٌ  ازترثوكض  

ػمه الخػاٌل  الاحخماعيإلافهىم الخػاٌل الضًجي وهبظ الخُغف ولبىاء مجخمؼ ٌؿىصٍ الؿلم  َو

ول فغص فُه مؿلما وان ؤو ؾحر مؿلم ما له وما غلُه، وفم يىابِ ومدضصاث  الؿلمي، ٌػغف

 والحُف غً الجمُؼ. جدلم الػضٌ والحم واإلاؿاواة بحن الجمُؼ، وجضفؼ الظلم والجىع 

وزاجمتـ جىاولذ في اإلالضمت ؤَمُت  حنمُلب و: غلى ملضمت اكؿمهًذ َبُػت البدث ؤن وكض اكخ

 ٌ ، بِىما جىاولذ في اإلاُلب ألاو ؤما اإلاُلب الثاوي جىاولذ ، مفهىم الخػاٌل اإلاىيىع وؾبب ازخُاٍع

م الُه الخػاٌل صوع الاؾالم لخدلُم مبضؤ فُه زم زخمذ َظا البدث بساجمت ؤوحؼث فيها  ،والٍُغ

لُذ في عؾم نىعة واضحت حػالى ؤَمَّ ما جىنلُذ بلُه مً هخاثج ، وؤزحًرا ؤؾإٌ هللَا  ِ
ّ
ؤْن اوىن  كض وف
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 جيىن مً بُنها هظغة 
َّ
ىظغ بلُه مً ػواًا مخػضصة، وؤملىا باهلل هبحر ؤال ًُ اإلاػالم لهظا البدث  الظي كض 

 . ىاها ان الحمض هلل عب الػاإلاحنؾُدُت جدىم غلُه، وازغ صغ

 املطلب الاول 

 مفهوم التعايش

 الخػاٌل لؿت: 

تي ٌػِل بها (كاٌ الخلُل،ضٌ غلى الحُاة والبلاء وجَى)غِل( ،
ّ
. واإلاػِكت: ال

ُ
الػُِل: الحُاة

ُت، ووّل ش يء 
ْ
ؿت، واإلِاك

ْ
ؤلاوؿان مً اإلاُػم واإلاكغب، والِػِكت: يغٌب مً الػِل، مثل: الِجل

لاٌ )حػاٌكىا(غا ,1(ؤو فُه فهى مػاف، الّنهاع مػاف،ٌػاُف به  قىا غلى ألالفت واإلاىصة ، ٍو

 .2غاف مػه :وغاٌكه

 الخػاٌل في الانُالح: 

ف  ت الؿابلت، لىً كبل طلً غلُىا  الانُالحياما الخػٍغ ال ًبخػض هثحرا غً اإلاػاوي اللؿٍى

ت إلافغصة الخػاٌل. الاؾدكهاص ً، زم وؿخيبِ مً اإلاػاوي اللؿٍى فاث اإلافىٍغ  بخػٍغ

ف ؾحر اإلاؿلمحن بضًيىا ، والضغىة بلُه  ف: )َى حػٍغ ف، ومً َظٍ الخػاٍع غغفه الػلماء بػضة حػاٍع

، فان لم ًلبلٍى صًىا لهم، فُيبغي خُيئظ ويؼ اللىاغض التي جىفل خلً الضماء ، والخمىحن للىاؽ 

عى واكامت الػضٌ بحن الىاؽ، والخػاون فُما ًمىً الخػاون فُه(مً الؿعي في ألا 
3. 

: بإهه الاخترام واللبٌى والخلضًغ للخىىع الثلافي وألقياٌ الخػبحر والهفاث وغغف ؤًًا"        

 ً ف ٌػجي كبل ول ش يء اجساط مىكف اًجابي فُه بكغاع بدم آلازٍغ ظا الخػٍغ ؤلاوؿاهُت املخخلفت. َو

اتهم ألاؾاؾُت اإلاػترف بها غاإلاُافي الخمخؼ   .4"بدلىكهم وخٍغ

                                                           
 ، باب) الػحن والكحن و )واي( مػهما(2/179ًىظغ هخاب الػحن ، للخلُل: 1

ؼ السجؿخاوي،   2 ب اللغآن، ؤبى بىغ دمحم بً غٍؼ معجم ملاًِـ اللؿت،  ؤبي الحؿحن ؤخمض بً فاعؽ  416-415/ 1ًىظغ هخاب ؾٍغ

ا،   ،.322-321/ 6، لؿان الػغب البً مىظىع 4/194بً ػهٍغ

ف، صاع ابً هثحرالخلاعب والخػاٌ 3  -ـ 1427ٌبحروث، الُبػت ألاولى: -صمكم -ل مؼ ؾحر اإلاؿلمحن، الضهخىع دمحم مىس ى الكٍغ

 .7م م،2006

غ 4 غ ، ؤخمض حابغ خؿىحن ،  ؤلاغالم الػغبي بحن الخىٍى  . 76موالتزٍو
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ت والحًاعاث املخخلفت في الػمل مً ؤحل ؤن  والخػاٌل َى" بعاصة ؤَل ألاصًان الؿماٍو

فُه الخحر  ٌؿىص ألامً والؿالم الػالَم، وختى حػِل ؤلاوؿاهُت في حى مً ؤلازاء والخػاعف غلى ما

 .5الظي ٌػم بجي البكغ حمُػا صون اؾخثىاء

وغغف اًًا بانها  َى الػِل والؿالم بحن ؤلاوؿان وهفؿه، وبحن ؤلاوؿان وؤزُه ؤلاوؿان 

تهما  مافي صًىه، وؤزُه ؤلاوؿان اإلاامً في صًً آزغ، بحن ؤلاوؿان وؤلاوؿان مهما وان ٍَى  باغخباَع

ماواثىان مىغمان مً هللا حػالى،  ما (، وللض هّغم هللا بجي آصم ؤحمػحن، هآصم) ابىا باغخباَع

ْم ) ًلٌى حػالى َُ َىا
ْ
ل ًَّ

َ
َباِث َوف ُِّ

َّ
ًَ الُ م ِمّ َُ َىا

ْ
َبْدِغ َوَعَػك

ْ
َبِرّ َوال

ْ
ْم ِفي ال َُ َىا

ْ
ْمَىا َبِجي آَصَم َوَخَمل غَّ

َ
ْض ه

َ
ل
َ
 غلىَول

ًُل  ًِ ْف
َ
ْلَىا ج

َ
ل
َ
ًْ ز مَّ ِثحٍر ِمّ

َ
 .6( ه

في بُان لها مىظمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والػلىم والثلافت ) الُىوؿيى( الخػاٌل  وغغفذ

اتهم، والاغتراف باالزخالفاث بحن ألافغاص، واللبٌى باآلزغ، وجلضًغ  ً، وخٍغ بإهه اخترام آلازٍغ

م وؾاثل الخىىع الثلافي، واغخبٍر آزغون بإهه : احخماع  مجمىغت مً الىاؽ في ميان مػحن ، جغبُه

اءاث ألازغي، وؤؾاؾُاث الحُاة بؿٌ الىظغ غً الضًً والاهخم الػِل مً اإلاإول واإلاكغب

ػترف ول منهما بدم آلازغ صون اهضماج واهههاع، ؤي ؤن ًيىن الخػاٌل اإلاُلىب مؼ مجمىغت  َو

وجدؿؼ في مضلىالتها لدكمل ول اللًاًا  اللىمُت. الُاثفت ؤو في الضًً ؤو اللىن ؤو مسخلفت 

ت، في اإلاماعؾاث اإلاخػللت بدُاة ؤلاوؿان فُما ًفػل وفُما ال ًفػل، في خغهخه الفغصًت والاحخماغُ

ت فغص ؤو  ،7الظاجُت اإلاخػللت بُػامه وقغابه ولهٍى ولػبه وؾغاثٍؼ ومُىله" ى مبضؤ ًضغم خٍغ َو

م الضًيُت ؾىاء  مجمىغت في الحُاة الخانت ؤو الػامت في اظهاع صًنهم ؤو مػخلضاتهم ؤو قػاثَغ

ت حؿُحر  كمل اإلاهُلح هظلً خٍغ الضًً ؤو غضم اجباع ؤي بالخػلُم ؤو اإلاماعؾت ؤو الاخخفاٌ، َو

 . 8صًً

                                                           
جغي، صاعًىظغ: الحىاع مً ؤحل الخػاٌل، ص.غبض 5 ؼ بً غثمان الخٍى  . 76م /1998، 1الكغوق، اللاَغة، ٍ الػٍؼ
 . 70ؾىعة ؤلاؾغاء:  (6)
 .14/ ،َـ 1402، 18اإلاىُلم، الػضص ، مجلتن فًل هللاحخؿدمحم ؿُض ال (7)
ت،   (8) ىُبضًا الحغة، ماصة الحٍغ ت .25/4/2012مىؾىغت ٍو  . /www.wekebedya.com/wikiخٍغ
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اما الخػاٌل الؿلمي: َى حػبحر ًغاص به زلم حى مً الخفاَم بحن الكػىب بػُضا غً 

 . 9الحغب والػىف"

 املطلب الثاني

 الاسالم طريق التسامح

 ، 
ً
 هبحرا

ً
 ازخالفا

ً
بن الخِ الػام بحن الفىغ غىض وكىثه وفي مغاخل جُىٍع ألازغي ًيىن مسخلفا

 غً  فالفىغة كض
ً
جيص ئ ألؾباب اكخهاصًت ؤو احخماغُت ؤو ؾُاؾُت ، زم ال جلبث ا ن جىدغف بػُضا

ؤؾباب وحىصَا ووكإتها ، وال ًسلى ختى الضًً بيل مؿمُاجه مً َظٍ الظاَغة ؤو اإلاكيلت ، 

"واإلاكيلت في ول صًً هبىي بهُه ًخدٌى بلى صًً ههاوي بمغوع ألاًام فالخػالُم التي حاء بها الىبي 

 ما جىاكٌ الػاصاث الاحخماغُت الؿاثضة )واإلا
ً
( هثحرا

ً
 مػُىا

ً
لهىص في غمىم اللفظ ، وال ًسو هبُا

م بهما عضخىا لخلً الخػالُم في فترة الحماؽ ألاولى ، غىض صزىلهم في الضًً  بحن الىاؽ ، َو

 ، فهم البض ان ًخدغعا منها لُػىصا ب
ً
ال لى الجضًض ، ولىنهم ال ٌؿخُُػىن الاؾخمغاع غليها ٍَى

 .10غاصاتهم اللضًمت ؤو ًُىعوا لهم غاصاث ؤزغي جدذ ظغوفهم اإلاخؿحرة"

بن الضًً ٌؿغ ولً ٌكاص الضًً ؤخض بال » وان بىاء صًً ؤلاؾالم مىظ ظهىٍع غلى الِؿغ كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص : 

. وفي َظا الضًً مً الؿماخت والؿهىلت ومً الِؿغ والغخمت ما ًخىافم مؼ غاإلاُخه 11«ؾلبه 

ى ما ًجػله نالحا ليل ػمان وميان لؿاثغ ألامم والكػىب ، فالؿماخت جخىاءم مؼ وزل ىصٍ َو

غاإلاُت ؤلاؾالم ، وزُاب الضغىة في اللغآن والؿىت ًاهض طلً خُث حاءث الىهىم جضغى الىاؽ 

ى الخلىي كاٌ حػالى : ا )  ؤن ًىًمىا جدذ لىاء واخض وؤن ًدىافؿىا غلى مػُاع ؤلاؾالم الخالض َو ًَ

ي  
َ
َغَم ؤ

ْ
ه
َ
ىا ِبنَّ ؤ

ُ
َباِثَل ِلَخَػاَعف

َ
ُػىًبا َوك

ُ
ْم ق

ُ
َىاه

ْ
ى َوَحَػل

َ
ث
ْ
ه
ُ
ٍغ َوؤ

َ
ه
َ
ًْ ط ْم ِم

ُ
ْلَىاه

َ
ل
َ
ا ز اُؽ ِبهَّ ِ َها الىَّ

َّ
ْم ِغْىَض َّللا

ُ
ى

ْم 
ُ
اه

َ
ل
ْ
ج
َ
خه فإغاص ؤلاؾالم بىاء 12( ؤ . للض حاء ؤلاؾالم في فترة حاَلُت ؤَضعث هغامت ؤلاوؿان وخٍغ

ً .   ؤلاوؿان مً حضًض وهظم  غالكخه بغبه وغالكخه باآلزٍغ

                                                           
   .http://qamoos smkhr.com/openme.asp:الػغبُت مىكؼ صخغ الؿجي ؤبىالػؼم،غبض معجم الؿجي، (9)

ش الػغاق الحضًث، ٍ 10  .2/343م(، 2005 –، صاع الىخاب ؤلاؾالمي، )ص.م 1الىعصي، غلي، ملحاث احخماغُت مً جاٍع
 . 39عواٍ البساعي ، هخاب ؤلاًمان ، باب الضًً ٌؿغ ، عكم الحضًث :   11
 . 13ؾىعة الحجغاث /   12
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اخخًيذ مىت كبل ؤلاؾالم ؤنىام الػغب ، "فلامذ حؿخًُف في هػبتها ؤعباب للض  

غة غلى حػضصَا وجىاكًها جلً ألاعباب التي واه  نالححنكباثل الجٍؼ
ً
، ذ في هظغ ؤصحابها ؤؾالفا

ا ... ولم ججض ومػبىصَا ويامً وخضتها وجماؾىها ووان الغب َى حض اللبُلت البػُض وؾُضَا وعمَؼ

ا بخلً الخُىة وؾاعغذ بليها" غة في جلً الًُافت ؾًايت ، بل عخبذ بضوَع  .13كباثل الجٍؼ

 مً الدؿامذ الضًجي وان ميكإٍ الحاحت الاكخهاصًت 
ً
ىظا غغف الػغب كبل ؤلاؾالم هىغا َو

البض مً اللبٌى باآلزغ وؤفياعٍِ وآعاثِه  ويغوعاث الحُاة اإلابيُت غلى الخػاون في بِئت كاؾُت فيان

  والخػامل مػُه غلى ؤؾاؽ ؤلاوؿاهُت كبل
ً
 آمىا

ً
، ًُمئن فُه الىاؽ ؤي ش يء "فإنبدذ مىت خغما

فسح ؤمامهم املجاٌ للخػبحر غما ًجٌى في هفىؾهم مً مػخلضاث وؤفياع  غلى خُاتهم وؤمىالهم ، ٍو

، ء الػغبُت الفهحى وهي لؿت اللغآنػج وكىفيان مً هدُجت طلً الخما ,14مً ؾحر زىف ؤو وحل"

الىثحر مً كباثل الػغب وهي   وكإ وجغغغع في جلً البِئت فيان ًغي    هما ان الغؾٌى 

ت ، فياهذ آًاث اللغآن وهي ججٌز  جخىافض غلى مىت بمسخلف زلافتها وؤغغافها وصًاهاتها ومنها الؿماٍو

ِىَخاَب    غلى هبي ألامت جدثُه غلى املجاصلت بالتي هي ؤخؿً 
ْ
ًَ ال ُْ َىا ِبلَ

ْ
هَؼل

َ
ًَ ؤ ِل

ََٰ
ظ
َ
ُم  َوه َُ َىا ِْ

َ
ًَ آج ِظً

َّ
ال
َ
ف

مِ 
ْ
ا ًُ ِىَخاَب 

ْ
ًُ ِبِه    ُىىَن ِبِه   ال ِم

ْ
ا ًُ ِء َمً 

َ
ال
ُ
ا
َََٰ  ًْ اِفُغوَن  َوِم

َ
ي
ْ
 ال

َّ
اِجَىا ِبال ًَ ْجَحُض ِبأ ًَ َوَما 

ىَٰ َؾِبُِل و ،15
َ
اْصُع ِبل

َحَؿَىِت   
ْ
ِت ال

َ
ْىِغظ

َ ْ
َمِت َواإلا

ْ
ِحى

ْ
ًَ ِبال ًُ    َعِبّ ْخَؿ

َ
ِتي ِهَي ؤ

َّ
ُهْم ِبال

ْ
ًْ َؾِبُِلِه   َوَحاِصل ًْ َيلَّ َغ ُم ِبَم

َ
ْغل

َ
َى ؤ َُ  ًَ  ِبنَّ َعبَّ

 ًَ ْهَخِضً
ُ ْ
ُم ِباإلا

َ
ْغل

َ
َى ؤ َُ ِل َما ُغىِكْبُخم ِبِه   و 16 َو

ْ
َػاِكُبىا ِبِمث

َ
ْبُخْم ف

َ
ْحٌر  َوِاْن َغاك

َ
ُهَى ز

َ
ْم ل

ُ
ِئن َنَبْرج

َ
 َول

 ًَ اِبِغٍ لهَّ
ّ
ِل

17. 

لهم بالىٍغ غً غلاثضَم ؤو بن ؤلاؾالم لم ًلم غلى ايُهاص مسالفُه ؤو  مهاصعة خلىكهم ؤو جدٍى

ش غلى وحه  ش ؤلاؾالم في َظا املجاٌ ؤههؼ جاٍع اإلاؿاؽ الجاثغ ألمىالهم وؤغغايهم وصمائهم وجاٍع

ألاعى
18. 

                                                           

 . 1/14ص.ث( ،  –، مُبىغاث مضبىلي الهؿحر، )اللاَغة  4( اللمي ، ؾُض مدمىص ، خغوب صولت الغؾٌى ، ٍ(13

ش الػغب ، مُبىغاث املجمؼ الػلمي الػغاقي )بؿضاص   ((14  . 6/507ص.ث( ،  –حىاص غلي ، اإلافهل في جاٍع

 .47  آلاًت( ؾىعة الػىىبىث ، (15

    .125 آلاًت( ؾىعة الىدل ، (16

    .126 آلاًتؾىعة الىدل ،    ((17
ؼ، اللاَغة، ٍ ، صاع الإلاؿُدُت وؤلاؾالم، دمحم الؿؼالي: الخػهب والدؿامذ بحن ااهظغ18  .6مٌ،1409، 1خىَػ
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ػت في اللؿت ان   محػجي  الكَغ ى  ما قغع هللا لػباصٍ وفيها هما طهغ اإلافؿغون ان الٍُغ ، َو

والخىعاة واللغآن قغاجؼ مسخلفت فالضًً واخض وؤلاله ؾبداهُه ليل مً ؤَل الىخاب مً ؤلاهجُل 

ػت ظٍ هي بدم هما ونفها ؤخض الباخثحن ؤٌو بكغاع لحلىق ، 19واخض وليل ؤمت عؾٌى وقَغ َو

، مً مبضؤ الحلىق الضًيُت والاغتراف باآلزغؤلاوؿان مً حهت ومً حهت ؤزغي ؤَم بكغاع ب

ى مٌ باآلزغالدؿامذ الضًجي واللبى  ل، ول طلً وآًاث ؤزغي ا غغ ، َو سهم الٍُى فُه الػغب في جاٍع

ا، واهذ حػبر غً اخترام الجمُؼ غ مما ًمىً كخله ، وهي هما هغي لم جىً لخػخبر آلازؾىف هظهَغ

 ، ملجغ ؤو اؾدباخت صمهُ 
ً
 و صًيُا

ً
ا ، ولى اؾخثىِىا ؾىىاث اللخاٌ التي صاعث بحن ص الازخالف مػُه فىٍغ

، لىحضها ان ؤؾلب الخػامل صون يها ؤخيام الخػامل باللىة والؿُفالضغىة وؤغضائها والتي بىِذ غل

ً ومؼ مػخلضاتهمجلً الفترة وان ًلىم غلى ؤؾاؽ ا ب ان ؾىىاث اللخاٌ لدؿامذ مؼ آلازٍغ ، وال ٍع

، وهي جهلح لىكذ ما وكض حػُل في ػمان ىن فيها ألاخضار واللىاهحن َاعثتفي ول ػمان وميان جي

ظا ما غغف في  ا وكض ؤقاع الفله بػلم الىاسخ واإلايؿىر غلىمآزغ َو ، والتي ال مجاٌ َا َىا لظهَغ

ٌ  ابً خؼم بلى ؤمغ  وان مهم فُما ًسو جلً الحالت باللى
ً
 وألامغ ٌػىص نهُا

ً
، "ان الحم ٌػىص باَال

ىظا اللٌى في حمُؼ قغاجػهم ألنها بهما هي ؤوامغ في وكذ مدضص بػمل  الُاغت حػىص مػهُت َو

 غىه"مدضص فةطا زغج 
ً
وكض غبر ؤخض الباخثحن غً َظا اللٌى  ,20طلً الىكذ غاص طلً ألامغ منهُا

 بًاٍ بىكف غً عنُض الثلافت الػلالهُت التي حكبؼ بها مفىغو الػهىع ؤلاؾالمُت غلى 
ً
مػخبرا

وقغع ؤلاؾالم مىاؾاة ؾحر اإلاؿلمحن باإلااٌ غىض الحاحت فكغع للمؿلم ؤن  .21ازخالف مىاػغهم

ًهم ويهىئهم  ٌػُيهم مً الهضكت ػىص مٍغ ىاؾيهم غىض اإلاهِبت َو لبل َضًتهم ٍو ويهضي بليهم ٍو

ىاصيهم بإؾمائهم املحببت بليهم جإلُفا لهم  .22بما حكغع فُه التهىئت والتهىئت باإلاىلىص والؼواج ٍو

                                                           

ف في فًل خملت الػلم الكٍغف، ٍ، وكغ َي االحبِص ي19  .79مص.ث(، –، صاع الػلم للمالًحن، )بحروث 3لخػٍغ
 .1/100، ص.ث ( –الم الػاإلاُت ، )اللاَغة ابً خؼم ، ابى دمحم غلي بً اخمض ، الفهل في اإلالل وألاَىاء والىدل ، مىخبت الؿ 20
   .  96م ، م(1988 –الػلىي ، َاصي، مً كامىؽ الترار ، ألاَالي للُباغت واليكغ ، )صمكم  21

اىغبض هللا الاهظغ جفهُل طلً في : صغىة ؾحر اإلاؿلمحن بلى ؤلاؾالم ،  22 َـ م  1420،  1ٍ , لحُضان ، مُابؼ الحمُض ي ، الٍغ

148 - 178 
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ى ما ًمىً الىفاط مىه في غهىعها   غ ألافياع بخؿحر الظغوف َو واللٌى بمجمله ًمثل كمت في جٍُى

لػِل مؼ الجمُؼ غلى ؤؾاؽ الخيافا واإلاهالح اإلاكترهت صون الخىاٌػ غما ًمىً اغخباٍع الحالُت ل

 ال ًمىً التراحؼ او الخسلي غنها .
ً
 خلىكا

سه الخإؾِس ي في ػمً الغؾٌى  وهي    للض احخاػ ؤلاؾالم فترجحن خاؾمخحن في جاٍع

 مىحى 
ً
الفترة اإلاىُت غىضما واهذ الخػالُم جغجبِ بالػلُضة وبالىغض والىغُض لىنها جىدىا احخماغُا

ؤي ؾلُت ؾىي مؿاهضة كىمه مً بجي َاقم له يض    اإلاؿاإلات واإلاىاصغت خُث لم ًىً للىبي 

ُه الؿلُخان ؤغضاثه ، ؤما الفترة ألازغي وهي الفترة اإلاضهُت خُث ناع ؤلاؾالم صولت وجىخضث ف

ىا ًدؿاءٌ ناخب   الؼمىُت والغوخُت في ًض الغؾٌى   َو
ً
ا ؤزظث الخػالُم الضًيُت مىحًى صهٍُى

خيَظا الغؤي َل َى جدٌى في بي ان ناخب َظا الغؤي ًُغح  23؟ُت الضًً طاجه ؤم َى جدٌى جاٍع

 وله غالكت وزُلت بمىيىع الدؿامذ الضًجي والػِل مؼ آلازغ بىثام
ً
 مهما

ً
، خُث ؤهُه ًىغؼ  حؿائال

سُت ، وان مغخلت ايُغث اإلاؿلمحن للىكىف بدؼم وكىة يض مً  ما خضر في اإلاضًىت في فترة جاٍع

خاٌو اللًاء غلى صغىة ؤلاؾالم ولِـ يض حػضص ألافياع ، وختى التي واهذ جىانب الىبي غضوانها 

م ًساَب الغؾٌى  ٌ  ، فهظا اللغآن الىٍغ ى في اإلاضًىت بحن اليهىص باللى ًَ  :  َو
َ
ُمىه

ّ
َدِى ًُ  

َ
ف ُْ هَ

  ًَ ِل
ََٰ
ْىَن ِمً َبْػِض ط

َّ
َخَىل ًَ مَّ 

ُ
ِ ز

َّ
ُم َّللا

ْ
 ِفيَها ُخى

ُ
ْىَعاة ُم الخَّ َُ ِمِىحَن  َوِغىَض

ْ
ا
ُ ْ
ًَ ِباإلا ِئ

ََٰ
ول
ُ
َوَما ؤ

وآًاث آزغ ال  ،24

ى ًمثل كمت في اخترام مػخلضاث ألازغي بطا ما ؤلتزم ألازغ  ا ألن البدث ال ٌؿػها ، َو مجاٌ لظهَغ

 باخترام اإلاىازُم والػهىص.

م البػٌ غلى ؤؾاؽ )اللؿغ( ؤو   ان الضًً غامت وؤلاؾالم زانت ال كىم هما ًخَى

م ؤصحاب ما ٌؿمى  ؤلالؼام ؤي ال ًلىم غلى الػبىصًت باإلاػجى الظي ًفهمه َاالء البػٌ َو

م جلىم غلى بالحاهمُت ... ألن الػالكت بحن هللا ؾبداهه وحػالى وؤلاوؿان هما ًهىؾها اللغآن ا لىٍغ

ت الازخُاع" فاملجاٌ مفخىح ؤمام ؤلاوؿان لُامً ؤو لُىفغ وان الىهىم الضالت غلى  ؤؾاؽ "خٍغ

 مىُه الُاغت 
ً
ت مدفىظت ومػغوفت  وخحن ًسخاع ؤلاوؿان غلُضة بػُنها ًيىن مُلىبا َظٍ الحٍغ

                                                           
ض، ههغ خامض 23      .89-88(، م1995 –ىلي، )اللاَغة ، مىخبت مضب2، ٍفي ػمً الخىفحر ، الخفىحرابى ٍػ

 .43: ؾىعة اإلااثضة آلاًت24 
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ً
ت الازخُاع ألانلُت فالفغع ال ًلغي ألانل ؤبضا جب ان ال ان لألفيا ،25اللاثمت غلى خٍغ  ٍو

ً
سا ع جاٍع

سه سهاجفهل جلً ألافياع غً جاٍع ، جهبذ آهظان ملضؾت ال ًمىً ا، وخحن جفهل الفىغة غً جاٍع

ش مهما واهذ كضؾُتها ؤو ؤَمُتها  ش وفي الحلُلت ال جىحض فىغة بال جاٍع اإلاؿاؽ بها ووإنها زاعج الخاٍع

ػت ؤو فىغة فةن غلُىا ان ال هفهلها غً جاٍع  غً طلً وليي وػغف ؤي قَغ
ً
سها ووإنها حؼًءا مىفهال

ش وكض وعى ؤلامام غلي  طلً بلىله غً اللغآن في مىكػت نفحن إلاا خىمىا اللغآن بِىه    الخاٍع

ظا اللغآن بهما َى زِ مؿُىع  ت فلاٌ "بها لؿىا خىمىا الغحاٌ بهما خىمىا اللغآن َو وبحن مػاٍو

، 27اللغآن خماٌ ؤوحه"كاٌ في مىيؼ آزغ " ، ؤو هما26بحن صفخحن ال ًىُم بهما ًخيلم به الغحاٌ"

     وكض ؤقاع ؤبى الضعصاء
ً
 ختى ًدمل آلاًت الىاخضة غلى غً طلً كاثال

ً
: "ال ًيىن الغحل فليها

ض الىنٌى بلُه بػض ول َظا َى ان بةمياهىا الخػامل مؼ جلً الىهىم  .28مدامل مخػضصة" وما هٍغ

ض الخىى ؤهثر  فُما ًسضم اإلاهلحت الػامت وخلً صماء الىاؽ والخػاٌل مؼ الجمُؼ. وال هٍغ

ُه ٌؿجي مً ألامغ ش يءفالبدغ واؾؼ وال ٌؿػه مضاصها مهما هبر وغظم واهما ًىفي ما ؤقغ 
ّ
 .ها بلُه غل

ت ، وهي مً عواثؼ ؤلا و  ى هالم هللا والؿىت الىبٍى ً مهمحن َما اللغآن َو ؾالم ألاؾاؾُت مهضٍع

ؤخاصًث الغؾٌى ومماعؾاجه الُىمُت وكض صون اللغآن وهما َى مػغوف في وكذ مبىغ، ؤما الؿىت 

 بلى ما بػض الخلفاء الغاقضًً
ً
ا ، فالؿىت بهما زًػذ غلى 29فلض بلُذ جدىاكلها ألالؿً قفٍى

ل ل سها الٍُى ل إلاا جاٍع ش الٍُى  وغلى ؤلؿىت الغواة ، والبض مً ؤنها حػغيذ في طلً الخاٍع
ً
لىلل قفاَا

جخػغى له الغواًاث غىض الىلل الكفهي ، بال ان ألاغم ألاؾلب فُما ونل بلُىا بهما ًمثل خاالث 

 الخػاٌل الؿلمي مؼ آلازغ والؿماح له بمماعؾت قػاثٍغ صون الخػغى لها . 

                                                           
ض  25         .147 -146، الخفىحر في ػمً الخىفحر ابى ٍػ
غ، )ث  26 ش الُبري 310الُبري، دمحم بً حٍغ      . 3/110(، 1980 -صاع ناصع ، )بحروث ،َـ (، جاٍع
 . 403ص.ث( ،م  –، صاع الللم ، )بحروث  2ػوي نفىث ، حمهغة زُب الػغب ، ٍاخمض   27
م، غىاًت اإلاؿلمحن بإؾغاخؿً غبض الفخاح ؤخمض 28 ، ولي هللا 4ص.ث(، م-، )اإلاؿغب ٍ. م ، ص.ع وحٍى ؤلاعجاػ في اللغآن الىٍغ

       . 98(، م1975 –الضَلىي، الفىػ الىبحر في ؤخىاٌ الخفؿحر، صاع الجُل، )بحروث 
 .16، مالػلىي، مً كامىؽ الترار 29
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الصحف  لفيبن َظا ُم الخىعاة الانلُت ومما حاء به )رام الى حػالوحاء الاؾالم ًىظغ باخت

ظهغ بضوع مىس ى لبجي اؾغاثُل 30(الاولى، صحف ابغاَُم ومىس ى كحر الى وحىص وفاق بحن 31ٍو ، َو

 .32حػالُم اللغان والخىعاة الانلُت

ىت وهي الخإلُف لظا وان امام عؾٌى هللا مهمت في ؾاًت الضكت في اللحظاث الاولى مىظ هؼوله الى اإلاضً

يىن الغابِ بُنها بالضعحت  بحن َظٍ اللُاغاث الاحخماغُت وجامحن غِكها مػا صون مكاول ٍو

ً والاعى اإلاكترهت وجىمُتها والضفاع غنها وهظلً الالتزام بالدؿامذ الضًجي  الاؾاؽ الاهخماء للَى

والىظغة غلى انهم بكغ  والػىن الاوؿاوي الػام واإلاؿاواة اللاثمت غلى الػالكاث واللىاغض الػامت

م.مىغ   مىن مهما وان صًنهم واهخماَئ

ووان الغؾٌى ًخىكؼ جغخُب اليهىص ، ومؿاغضتهم للمؿلمحن ألنهم ؤَل هخاب فػاملهم 

ً والاههاع وؤصع   بحن الجماغت الاؾالمُت وبُنهم في اإلاضًىت " هخابا بحن اإلاهاحٍغ
ً
باهفخاح وويؼ هخابا

م  ىظم  33غلى صًنهم وؤمىالهم ، وقٍغ لهم ، واقتٍر غليهم"فُه اليهىص وغاَضَم ، وؤكَغ ٍو

ىحب الدؿاهض في وحه الخُغ الخاعجي زانت ولىنهم ؾغغان  الىخاب الكاون اإلاكترهت بُنهم ٍو

( ( الى ماوكفىا مىه مىكفا احؿم بالؿلبُت وجضعج الى اإلالاومت والخالُب مما ايُغ الغؾٌى

(  ؤصحاب بضع ، وكضم اإلاضًىت بؿذ ؾٌى هللا )اط ًظهغ الىاكضي "فلما ؤناب ع  ،34احالئهم

 . 35( مً الػهض"يهىص وكُػذ ماوان بُنها وبحن عؾٌى هللا )

 غلى التزام الدؿامذ الضًجي مؼ اليهىص وىنهم ؤَل هخاب ؾماوي وان الىبي )
ً
ها ( خٍغ

وهخإهُض غلى الدؿامذ الضًجي ًظهغ البساعي " خحن  ,36(بهغاٍ في الضًً  ) ال :للىله حػالى امخثاال

 غلى الػاإلاحن وكاٌ 
ً
: اليهىصيخضر حكاص بحن مؿلم ويهىصي فلاٌ اإلاؿلم : والظي انُفى دمحما

                                                           
 .19-18 آلاًتؾىعة الاغلى ،   30
 .24-23 آلاًت؛ ؾىعة السجضة ، 11- 10 آلاًتؾىعة الكػغاء ،   31
 .41 آلاًت؛ ؾىعة البلغة 7 -192 آلاًت؛ ؾىعة الكػغاء ،12 آلاًت ؾىعة الاخلاف ،  32
ت ،ج  33  74،194، م2ابً َكام ، الؿحرة الىبٍى
ت البً َكام، )اللاَغة 34 ؼ17-16،م2،ج (1971-الغوى الاهف في جفؿحر الؿحرة الىبٍى ش ؛ الضوعي، غبضالػٍؼ ، ؤوعاق في الخاٍع

 .93-90، م3(، ج2007-والحًاعة ، صاع الؿغب الاؾالمي، )بحروث 
 ..176الىاكضي ، اإلاؿاػي ، م 35
 .256ؾىعة البلغة ، مً الاًت   36



 

 

 احباث املؤمتز العلمي الدويل اخلامس املشرتك الثالج 

 "التعايش السلمي بني االديان عرب التاريخ " 
ملحق بالعدد السابع والعشزون  اجمللد الثاني 0202حزيزان   

 

344 
 

  

( فضعى اإلاؿلم والظي ؤنُفى مىس ى غلى الػاإلاحن فلُم اإلاؿلم اليهىصي فكيا الى الىبي دمحم)

" 
ً
 .37جسحرووي غلى مىس ى" الونهٍغ كاثال

مباصت الخػاٌل الػضٌ مؼ املخالف وحػل طلً صلُال غلى الخلىي التي عجب غليها  مً ؤغظم بن

َىأُن  ): الجؼاء كاٌ حػالىؤغظم 
َ
ْم ق

ُ
ى ْجِغَمىَّ ًَ  

َ
ِِ َوال ِلْؿ

ْ
َهَضاَء ِبال

ُ
ِ ق

َّ
اِمحَن ّلِِل ىَّ

َ
ىا ك

ُ
ىه

ُ
ًَ آَمُىىا و ِظً

َّ
ًا ؤيها ال

ْلَىي  َغُب ِللخَّ
ْ
ك
َ
َى ؤ َُ ىا 

ُ
ىا اْغِضل

ُ
ْػِضل

َ
 ح

َّ
ال
َ
ى ؤ

َ
ْىٍم َغل

َ
 .38( ك

ش اإلاؿلمحن ًجض ؤهه ال ًمىً ؤن ًلىم مجخمؼ  جدترم فُه ولظا فةن مً ًخإمل ؤخيام ؤلاؾالم وجاٍع

الحلىق والىاحباث هما في صولت ؤلاؾالم ، وفي ؤوج غؼة صولت ؤلاؾالم وكىتها وان ًىحض مً ؾحر 

باء وال ل ًمىً ؤن ًيىن ىابؿىن في مسخلف الفىىن وألاغماٌاإلاؿلمحن الػلماء وألاصباء وألَا ، َو

 .ًجيلهاالء ظهىع وهبىؽ في ؤغمالهم لىال ؾماخت ؤلاؾالم وهبظٍ للخػهب الض

 الخاجمت

فال بض مً وكفت جإمل واؾخظواع إلاا خلله البدث مً ملانض وما جىنل بلُه مً هخاثج بػض ؤن 

:  اهخملذ نىعجه بالكيل الظي عؾمىاٍ له، فإكٌى

ان في َظا الضًً مً الؿماخت والؿهىلت ومً الِؿغ والغخمت ما ًخىافم مؼ غاإلاُخه  -1

ى ما ًجػله نالحا ليل ػمان وميان   لؿاثغ ألامم والكػىب.وزلىصٍ َو

2- " 
ً
ًِ الَحْغِب الخػاٌل الؿلمي حػبحر ًغاص به زلم حى مً الخفاَم بحن الكػىب بػُضا َغ

 . "َوالُػْىِف 

ت والحًاعاث املخخلفت في الػمل مً ؤحل ؤن  -3 الخػاٌل َى بعاصة ؤَل ألاصًان الؿماٍو

 والخػاعف غلى ماٌؿىص ألامً والؿالم الػالَم، وختى حػِل ؤلاوؿاهُت في حى مً ؤلازاء 

 .فُه الخحر الظي ٌػم بجي البكغ حمُػا صون اؾخثىاء

ٌ  اجفاق َىالخػاٌل الؿلمي  -4  متهومػامال حػاملهم في ؽاالى بحن ؤزالقي وجهالح وكبى

 واإلايان. الؼمان هفـ في ما ُوِحضوا خُث

                                                           

، 1( ، ج1979-َـ( ، صحُذ البساعي ، جدلُم غبض الؿالم َاعون ، مىخبت البساعي ، )مهغ 256لبساعي ، دمحم بً اؾماغُل )ث ا37 

ت ، ج227م  .143، م3. ابً َكام ، الؿحرة الىبٍى
 .8ؾىعة اإلااثضة /  38
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 بطا وحض  ًيىن  ان الخػاٌل ال -5
َّ
 بىحىص ألالفت واإلاىصة، وال ٌػِل ؤلاوؿان مؼ ؾحٍر الا

َّ
الا

 .بُنهما جفاَم وعؾبت بػِكت مكترهت لحمتها ألالفت حؿىصَا اإلاىصة والثلت

قغع ؤلاؾالم مىاؾاة ؾحر اإلاؿلمحن باإلااٌ غىض الحاحت فكغع للمؿلم ؤن ٌػُيهم مً  -6

ىاؾيهم غىض  لبل َضًتهم ٍو ػىص مٍغًهم ويهىئهم بما الهضكت ويهضي بليهم ٍو اإلاهِبت َو

ىاصيهم بإؾمائهم املحببت بليهم جإلُفا لهم  .حكغع فُه التهىئت والتهىئت باإلاىلىص والؼواج ٍو

بّن مفهىم الػضٌ مً اإلافاَُم الػاإلاُت وؤلاوؿاهُت ولم ًىً مفهىما صًيُا بلضع ما َى  -7

سها ألاٌو بلى ًىمىا َظا ت مىظ جاٍع جبدث غً ججؿُض َظٍ  مفهىم غللي وخغهت البكٍغ

 اللُمت وجخبىاَا عؾم ازخالف ألاصًان فهى مً اإلافاَُم الػاإلاُت اإلاكترهت بحن بجي البكغ.

 اإلاهاصع

 م  اللغان الىٍغ

غ، ؤخمض حابغ خؿىحنؤلاغ (1 غ والتزٍو  .1992 ، صاع الللم ،بحروث،الم الػغبي بحن الخىٍى

ش والحًاعة (2 ؼؤوعاق في الخاٍع  . 2007 ،الضوعي، صاع الؿغب الاؾالمي، بحروث ، غبضالػٍؼ

غ، صاع ناصع (3 ش الُبري، دمحم بً حٍغ  . 1980 ، بحروث،جاٍع

ف، الحبِص ي، صاع الػلم للمالًحن، بحروثا (4 ف في فًل خملت الػلم الكٍغ  .ص.ث(، )لخػٍغ

ؼ، اللاَغة الخػهب (5  .1989 ،والدؿامذ بحن اإلاؿُدُت وؤلاؾالم، دمحم الؿؼالي، صاع الخىَػ

ض، مىخبت مضبىلي، اللاَغة الخفىحر في ػمً الخىفحر ههغ خامض، (6  . 1995، ابى ٍػ
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 م.2006
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اى،  (11 َـ 1420صغىة ؾحر اإلاؿلمحن بلى ؤلاؾالم، غبض هللا اللحُضان، مُابؼ الحمُض ي، الٍغ

. 

ت البً َكام, ؤبى  (12 اللاؾم غبض الغخمً بً غبض هللا الغوى ألاهف في قغح الؿحرة الىبٍى
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