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  7105عخلذ ؾىت 
ُ
وهي جغػح جدذ ؤخضاٍر ِحَؿاٍم، ٖاهذ منها ألاّمت

ٗتها  انها وُم٣ّضؾاتها وقَغ  وما جؼا٫، خُث قِهَضْث الىَُل مً ؤَو
ُ
ت ُّ ؤلاؾالم

ىتها الُىمّي 
ُ
ِمَها وخّتى ٢

ْ
 وا٢خهاصها وؤْمِنَها وِؾل

ُ
ْخُه ألاّمت

َ
ٛ
َ
ترحم ما َبل

ُ
 ج
ٌ
، وهي ؤخضار

ِمَها، ألاْمُغ الظي حٗل ال٣اص َي 
ُ
ْغط

َ
ك

َ
ها وح ِٞ اَء ازخال ٠ٍ لضعحت الهىان، َحغَّ ْٗ مً َي

َ٘ الظي ًيبغي ؤن 
ْ
ٞ ضَّ والضَّ َٕ والهَّ ْص ًَ الغَّ ِم

َ
ىا٫ُ منها، ألّهه ؤ  ٖليها، ٍو

ُ
َخجّغؤ ًَ والضاِوَي 

هىم صًن
ُ
 يّض ز

ُ
ماعَؾُه ألاّمت

ُ
ٗخضًً ٖلى م٣ّضؾاتها وُم٣ّضعاتها.ج

ُ
 ها، واإلا

 اهتها٥ٌ َناعٌِر لُىهىم ال٣غآن 
ُ
ْىَهِغَمت

ُ
 اإلا

ُ
ُه هظه الؿىت

ْ
ِهَضج

َ
ومّما ق

اُء في بٌٗ البالِص  َُ ْم َٖ  
ٌ
ت
َ
ْذ ؤنىاٌث َحِغٍئ

َ
 حٗال

ُ
ِت، خُث

َ
الل ِت الُىُعوِص والضَّ ُّ ال٣ُٗ

ِت في ؤلاعر بحن الظ٦غ ٍَ ى بلى الدؿِى ُٖ ْض
َ
ت ج ُّ مت  ؤلاؾالم  باآلًت ال٨ٍغ

ً
وألاهثى، ياعبت

ْحِن{، ٖغى الخاثِ} اإلاد٨مت: َُ
َ
هث
ُ
ِ ألا

ّ
ُل َخٔ

ْ
ِغ ِمث

َ
٦
َّ
ْم ِللظ

ُ
ِص٦

َ
ْوال

َ
ُ ِفي ؤ

ّ
ُم اّلل

ُ
ىِن٨ُ ًُ  ،

 
ْ
ي
َ
َٗ بضٖىي ؤّنها ج ُل٣ت ال٩املت بحن َخ٣ُِو خ٤َّ اإلاغؤِة، وؤنَّ ال

ُ
ؿاواة اإلا

ُ
ْهُغ اإلا َٖ ْهَغ 

ل ؤصخاُب هظا 
ّ
َبُذ مً الغحل واإلاغؤة، و٢ض ٖل

ْ
٢
َ
الباَِل صٖىاهم بإٖظاٍع هي ؤ

ىن مً حهٍل ٞاضٍح  ُٗ ٗاِوي مىه هاالء اإلاخىُّ ٌُ  ما 
ُ
ِك٠

ْ
٨
َ
ْهِبِهْم ال٨بحر، ؤٖظاٍع ج

َ
ط

ِٗت  اِث الكَغ ًّ ٣ّضؽ. ُٞهْم  بإبجض
ُ
ت، وؤنى٫ الخٗامل م٘ الىّوِ اإلا ُّ ؤلاؾالم



 

 جمللد الثانيالعدد الرابع                                                                                                 ا  

 

            

                                                                             

ُه 
َ
 ؤلاعِر تهّم البكَغ، وؤّن هللَا وعؾىل

َ
ُمىَن ؤّن "مؿإلت ُٖ اَها الحتهاصهم، ًؼ

َ
َغ٧

َ
ج

ْهِغِهْم!" ُمخىاؾحن  َٖ ِت وؤْخَىا٫ِ 
َ
ِك ِٗ

َ
ى م٘ َمَهاِلِخِهْم اإلا

َ
َخَماش  ًَ ِٝ ٞيها بَما  والخهغُّ

ُبىِث، وؤّن هللا ّٖؼ وحّل 
ُّ
ِعّيِ الث

ْ
ُ

َ
ِت ال٣

َ
الل ِم الضَّ

َ
ْد٨

ُ
ّوِ اإلا

ؤْن ال احتهاَص م٘ ُوُحىِص الىَّ

 ؤلِاْعِر ٖلى ا
َ
ْهِهَبت

َ
َؿَم ؤ

َ
َىاِعِزحَن هى الظي ٢

ْ
ِزحَن وال ال َىّعِ

ُ
َها ِلَهَىي اإلا

ْ
ُر٦

ْ
ت ًَ ْم 

َ
ل
َ
ِت، ٞ

َ
لَىَعز

:" بّن  ِٕ َىَصا
ْ
ِت ال َبِت َحجَّ

ْ
ُ

ُ
م في ز

ّ
ى هللا ٖلُه وؾل

ّ
ذ ٢ى٫ الىبّي نل مً البكغ، بهٍغ

 
ٌ
ًت  ٍٞغ

ُ
َعة ضَّ

َ
٣
ُ
 اإلا

ُ
 ِلَىاِعٍر ". ٞاإلاىاِعٍث

َ
ت ُّ ُه، ٞال ون ّلِ ِطي َخ٤ٍّ َخ٣َّ

ُ
ى ِل٩

َ
ُ ْٖ هللا ٢ض ؤ

ًت هللا.م ِتَراُى ٖلى ٍٞغ ْٖ ًْ ٧ان الا ًٍ َم اِث
َ
ُجىُػ ِل٩ ًَ  ً هللا، ٞال 

ْهُض  ْىَصَح وٍَ ًَ َ٪ البالِص بض٫ ؤْن 
ْ
ِتَي ِجل ْٟ ا ؤّن ُم ْدِؼُن َخ٣ًّ

ُ
١َ ِفي والَعِجُُب اإلا

َن وَح  َبّحِ
َىاِب، آزغ ع٧ىب اإلاىحت إلعياء هاالء الٗلماهُحن ُهْصِخِه، وٍُ َه الَخ٤ِّ والهَّ

َداصُّ  ًُ َجاهغون  بُمٗاصاِة قْغِٕ هللِا الظًً  ُه، وٍُ
َ
ؤلاْؾالِم،  وزىابِذ  وَن هللَا وعُؾىل

َهاِص ِبَها، ٞاعجُم في مهاوي  وَؾَعى
ْ
ْهِمَها والاْؾِدك

َ
 ِفي ٞ

َ
٠ ؿَّ َٗ ْبِرًِغ َيالِلِهْم بأًٍت حَ

َ
ى ج

َ
بل

 بح
ً
ت
َ
ْضُخى٦

ُ
َضا ؤ

َ
َخاِء، ٞٛ

ْ
َؿُه، ٦ما ؤػعي بَمْىِهِب ؤلاٞ ْٟ َم هَ ؼَّ

َ
ن ألامم، ٣ٞض الجهل، و٢

ِت في اؾدكهض ٖلى ًَّ  ؤلاعر ب٣ىله حٗالى: هظه الدؿٍى ْيِه
َ
ل َٖ ِظي 

َّ
ُل ال

ْ
ًَّ ِمث ُه

َ
}َول

ِبُذ "ؤّن 
ْ
ث
ُ
ت، وبّهما ج ُّ  لها باإلعِر وال بالُخ٣ى١ اإلاال

َ
 ال ٖال٢ت

ٌ
{ وهي آًت ِٝ ُغو

ْٗ َ ِباإلاْ

للؼوحاث ٖلى ألاػواج مثل ما لألػواج ٖلى الؼوحاث مً الخ٣ى١ والىاحباث 

ا اإلاٗغوٝب ًٖ ضم ؤلايغاع"، وخّتى ٩ًىن عيا هاالء  قغ َغِة ٖو
ْ
ك ِٗ ًْ ُخْؿً ال ِم

حَن  ِ
ُّ َماِه

ْ
ل َٗ  آلاًِت: ال

َ
  ٖلُه ٧امال ٚحر مى٣ىم، ؤٟٚل جِخّمت

ٌ
ًَّ َصَعَحت ْيِه

َ
ل َٖ }َوِللّغَِحا٫ِ 

ِبُذ "خ٤ّ الُاِٖت" 
ْ
ث
ُ
ٌُم{، ألّنها جى٣ٌ ٚؼله، وج

ُ
ِؼٌٍؼ َخ٨ َٖ  ُ

ّ
]وهي خ٤ّ الُاٖت[ َواّلل

ٌُ اليؿاِء ا ًّ ًدىافى م٘ اإلاؿاواة. لظي جماألث بٗ مه َخاِث ٖلى قُبه ألّهه في ٖػ ِ
ّ
ل َٟ َخ

ُ
 اإلا

ىن بالًُٗ في آًت ؤلاعر، وبّهما ججاوػوها بلى  ُُّ َماه
ْ
ل َٗ ٨خ٠ هاالء ال ياللت ولمً 
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م اإلاؿلمت ٖلى ال٩اٞغ: ًُ في آًت جدٍغ ًَ  ؤزغي جطّج منها الؿماُء وهي الُٗ ِظً
َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ {

 ًَّ ِلْمُخُمىُه َٖ ِةْن 
َ
 ٞ ًَّ ُم ِبِةًَماِنِه

َ
ل ْٖ

َ
ُ ؤ

َّ
ًَّ اّلل اْمَخِدُىىُه

َ
ْاِمَىاُث ُمَهاِحَغاٍثٞ 

ُ ْ
ُم اإلا

ُ
ا َحاء٦

َ
 آَمُىىا ِبط

،} ًَّ ُه
َ
ىَن ل

ُّ
ِدل ًَ  ُهْم 

َ
ُهْم َوال

َّ
ًَّ ِخلٌّ ل  ُه

َ
اِع ال َّٟ

ُ
٨
ْ
ى ال

َ
ًَّ ِبل ىُه ُٗ ْغِح

َ
 ج

َ
ال

َ
  ُمْاِمَىاٍث ٞ

ُ
ت ٞاآًل

ِدلُّ ال٩اُٞغ للُمؿلمِت. ًَ َما ال 
َ
ِدلُّ لل٩اٞغ ٦

َ
 ال ج

َ
ْؿلمت

ُ
 في بُان ؤّن اإلا

ٌ
 وَنِغٍَدت

ٌ
َمت

َ
 ُمْد٨

بري، 
ُ
٦ 

ٌ
ت ُّ ُ٘ صًي ٣ّضؽ مغاِح

ُ
ّوِ اإلا

ضوان ٖلى الىَّ ُٗ وخحن جخهّضي لهظا ال

ت، لخىصح وجبّحن بةزالم بًُٗضا ًٖ ٧ّل  ُّ  ومكهىٌص لها بالٗلم والَىَؾُ
ٌ
ت
َ
ى٢

ُ
 َمْىز

، وهظا  ِجيٌّ صاِزِليٌّ
َ
 قإٌن َوَ

َ
رُى ٖليها بإّن اإلاؿإلت

َ
ت ْٗ ٌُ م بكاٖتها،  حكهحر بالٟٗلت ٚع

ُمىا هللَا ٞجٗلىه  ٠ٍ بلٜ بهم ؤْن ؤمَّ َخَجَغُه اليهىُص مً جدٍغ
ْ
ُغ بما اٞ ِ

ّ
ظ٦ ًُ نيُ٘ يا٫ٌّ 

ىن ؤّن هللَا ؤعؾَل ُمدّمًضا ُّ ا ببجي بؾغاثُل وخضهم. و٢ض جىاس ى هاالء الٗلماه  زانًّ

ت:
ّ
ت ٧اٞ م للبكغٍّ

ّ
ى هللا ٖلُه وؾل

ّ
{،  نل

ً
ِظًغا

َ
 َوه

ً
اِؽ َبِكحرا لىَّ ِ

ّ
 ل
ً
ت
َّ
اٞ

َ
٧ 

َّ
َىا٥َ ِبال

ْ
ْعَؾل

َ
}َوَما ؤ

ض طل٪ الغؾى٫ُ ألا٦غُم ٖلُه الهالة والؿالم، ب٣ىله:
ّ
لجي عّبي،  و٢ض ؤ٦ ًّ ٞ"

ت الىاؽ بكحًرا وهظًًغا..
ّ
حَن، و٧اٞ ِ

َ
 للٗاإلا

ً
 بلى وبّهما ٧ان الىبيُّ . وؤعؾلجي عخمت

ُ
بٗث ًُ

ِت ؤلاؾالِم ٞةّهه مً واِحِب ٧ّل مؿلم ٢اِصٍع،  َُّ ِ
َ
 إْث بههمهما ٢ىِمِه"، وبىاًء ٖلى ٖاإلا

ْد  ه، وٍَ ُّ غآهه، وُؾّىت هب
ُ
غَّ ًٖ ٢

َّ
َ٘ الك ْضَٞ ِمَي اإلاٟاػاُث، ؤْن َيُهبَّ لُىْهَغِة صًِىِه، وٍَ

 َٗ ِكحن ـ وُهْم ُم زىاِبَخُه مً َنْهِل ال َخَىّخِ
ُ
حَن اإلا ِ

ُّ َماِه
ْ
ُبىَن ل

ُ
ْغ٢ ًَ  

َ
هغ ـ الظًً }ال َٗ ٣ُى ال ِٞ َىا

َخُضوَن{. ْٗ
ُ ْ
ـِئَ٪ ُهُم اإلا

َ
ْول
ُ
 َوؤ

ً
ت  ِطمَّ

َ
 َوال

ًّ
ًٍ ِبال  ِفي ُمْاِم

 
ُ
َخَجَغهُ  وزالثت

ْ
اِفي َما ِاٞ

َ
ز
َ
ت، ألا ُّ ٨   "صوهالض جغامب" عثِـ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غوع ًىم  ت ٚو ب٣غاعه الٓالم الظي وّصٕ  به الٗام اإلاىخهي، و٢ض ؤنضعه بعجٞغ

٠ِ ؤلاؾالمّي، زاوي ال٣بلخحن،  7105صٌؿمبر  4ألاعبٗاء 
ْ
جبّرٕ ُٞه بال٣ُضؽ الَى٢

وزالث الخغمحن ٖانمت صاثمت لل٨ُان الههُىوي اإلاٛخهب لٟلؿُحن، ٚحر آبه 
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ىه، ت للكٗب الٟلؿُُجي في َو ُّ ت التي حٗتٝر  بالخ٣ى١ الكٖغ ُّ وال لل٣غاعاث ألامم

ىه،  ُٗض بد٣ّه في ال٣ضؽ، وفي َو ٌُ ض اإلاكاوم لبلٟىع  وهى ٢غاٌع  اًء  وج٨ملت للٖى َُ بْخ

ت بٍغُاهُا التي ٚضعث بالٗغب وجأمغث ٖليهم، وزاهذ الٟلؿُُيُحن  ُّ وػٍغ زاعح

ض ٦خبه في  مبر 7و٢ّضمذ ؤعيهم لليهىص، وهى ٖو ً 0705هٞى ض ُٞه اليهىص بَى ، ٖو

٢ىمّي لهم في ٞلؿُحن. و٧ان ٧لٌّ مً "بلٟىع" و"جغامب" ًخهّغٝ جهغُّٝ اإلاال٪ 

اُء، بل "ٞترامب" ٦ما ٦ك٠ طل٪ 
َ
ك ٌَ  ًْ ْدِغُم منها َم اُء وٍَ

َ
ك ٌَ  ًْ

َ
لٟلؿُحن، َيَهُبَها إلِا

َ٪ هَٟؿُه 
ّ
ًب"، الظي طإ نِخه ؤزحًرا، َمل "ما٩ًل وول٠" في ٦خابه "هاع ٚو

َها، ٞهى ًىىِ 
َّ
ل
ُ
٧ 

َ
 اإلاى٣ُت

َ
ت ُّ  الٛغب

َ
ت ّٟ ت، بةُٖاِء الً ُّ ت الٟلؿُُي ُّ  ال٣ً

َ
ي جهُٟت

ْغِن!!. 
َ
َبِت ال٣ ُْ

َ
ِت ال٣غن ؤو ز

َ
٣ ْٟ ّىُِح به مً َن

َ
ل ًُ د٤٣ّ ما  ًُ  إلاهغ، وبظل٪ 

َ
ّؼة  لألعصن، ٚو

ّمت 
ُ
 قٝغ ألا

َ
 ٞلؿُحن واؾترصاَص ُم٣ّضؾاِث اإلاؿلمحن، وخماًت

َ
بّن به٣اط

 بالخأ
ُ
 الٛاقمت

ُ
ِت والضؾاجـ وِقَغاِء الًماثغ الظي اؾدباَخْخُه ال٣ّىة

َ
اه َُ ُمغ والِخ

بغي ؤْن ج٣لَّ ًٖ ٢غاعاِث ُماجمغ 
ْ
ي ًَ َمِم، ٩ًىن باجساط بحغاءاٍث خاؾمت ال  ِ

ّ
والظ

ىم في  َغ
ُ
 م:0751م، التي خ٣٣ّذ ههغ ؤ٦خىبغ0745ؤٚؿُـ 77الخ

 .لت بؾغاثُل  ال اٖتراٝ بما ٌؿّمى صٍو

 .ال ؾالم م٘ الههاًىت ؾاعقي ؤعى ٞلؿُحن 

 ت اإلاٛخه مٟاويال ُّ  بتاث م٘ الٗهاباث الههُىه

ْم٨ِحِن الكٗب 
َ
غ، وج ْدٍغ م٘ بَال١ِ َا٢اِث ألاّمِت للخٗبحر ًٖ بَعاَصِتَها في الِبَىاِء والخَّ

ُىزه، وُمضّمغي 
ُ
اِجِلي ؤَٟاِله وِوؿاثه وق

َ
ْعِيِه، و٢

َ
الٟلؿُُجّي مً ُم٣اومت َؾاِعِقي ؤ

ٛخهبت. 
ُ
ُه في ؤعِيِه اإلا

َ
ٌش ِفي الغَّ ُمْؿَخ٣َْبل ْٟ ًٌ للماء، وهَ ْد

َ
َماِص، وما ؾىي هظا ٞهى َ

ِدحن. 
َ
 ِبال َ

ٌ
ت َٗ            وَحْعَج
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 الشيخ نويان يدعو لرصد جرائم العنف
 والكراهية ضد املسلمني

  

اًت ؾمى الكُش ٖبض هللا بً ػاًض آ٫ نهُان وػٍغ  الخاعحُت والخٗاون بٖغ

الدؿامذ، اهُل٣ذ  غالضولي، وخًىع ؾمى الكُش نهُان بً مباع٥ آ٫ نهُان وػٍ

ؼ الؿلم في اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت بغثاؾت  ٞٗالُاث اإلالخ٣ى الؿىىي الغاب٘ إلاىخضي حٍٗؼ

مٗالي الكُش ٖبض هللا بً بُه، ومكاع٦ت ؾٗاصة الض٦خىع دمحم مُغ ال٨ٗبي عثِـ 

ؼ الؿلم،  الهُئت الٗامت للكاون ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ، ؤمحن ٖام مىخضي حٍٗؼ

م الِٗس ى ؤمحن ٖام عابُت الٗالم  وؤصخاب اإلاٗالي الض٦خىع دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ

٤ُ وػٍغ ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت للممل٨ت  ؤلاؾالمي، والض٦خىع ؤخمض جٞى

ُم اإلاٛغبُت، والض٦خىع ٖباؽ قىمان و٦ُل ألاػهغ الكٍغ٠، والض٦خىع ل٣مان خ٨

ؾ٠ُ الضًً وػٍغ الكاون ؤلاؾالمُت في اهضوهِؿُا، والض٦خىع ؾغصاع دمحم ًىؾ٠ 

وػٍغ ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت في با٦ؿخان، والؿُض آصما صًِىٜ اإلاؿدكاع 

الخام لألمحن الٗام لألمم اإلاخدضة اإلا٩ل٠ بمى٘ ؤلاباصة الجامُٗت، وهدى ؾبٗماثت 

 ً  والباخثحن ٖلى مؿخىي الٗالم.شخهُت مً الٗلماء وال٣ٗالء واإلا٨ٍٟغ

الكُش نهُان بً مباع٥ آ٫ نهُان وػٍغ  وؤل٣ى مٗالي كلمت وصيش التسامح:

جي، ؤن ؤ٧ىن م٨ٗم الُىم في هظا اإلالخ٣ى  ٌؿٗضوي الدؿامذ، ٧لمت، ٢ا٫ ٞيها: كٞغ َو

ؼ الؿلم في اًت  الغاب٘ إلاىخضي حٍٗؼ اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت، الظي ًى٣ٗض، في ْل الٖغ

مت، لؿمى هللا بً ػاًض آ٫ نهُان وػٍغ الخاعحُت والخٗاون الضولي،  الكُش ٖبض ال٨ٍغ
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ؼ ٧اٞت ٢ُم  تزاػ ؾمىه، بترازىا الخالض بل وخغنه ٦ظل٪ ٖلى حٍٗؼ  اٖل
ً
ججؿُضا

 والؿالم: في الٗال٢اث بحن حمُ٘ الضو٫ والكٗىب. الدؿامذ، والخٗاٌل،

الُُبت، وحضص الكُش نهُان جغخُبه باو٣ٗاص اإلالخ٣ى ٖلى ؤعى ؤلاماعاث 

 طل٪ ألن هظه الضولت الغاثضة، ج٣ضم في ٧ل ًىم ؤصلت حضًضة، لخغنها ال٨بحر ٖلى

لى ؤهمُت الخىاع، والخىانل ؤلاًجابي  جإ٦ُض صوع الضًً في مؿحرة اإلاجخمٗاث، ٖو

ألاصًان واإلاٗخ٣ضاث، بل و٦ظل٪ في ألازظ ب٩ل ألاؾالُب وألاصواث  بحن ؤهل ٧ل

ت، لخد٤ُ٣ الؿالم، والخٟا  هم والاؾخ٣غاع في ٧اٞت عبٕى الٗالم.الًغوٍع

بن همىطج صولت ؤلاماعاث في الاهٟخاح الىاجح ٖلى الٗالم، وؤلاؾهام 

 و٢بل ٧ل ش يء بلى الغئٍت الغقُضة، 
ً
اليكِ في ٧اٞت بهجاػاجه، بهما ٌٗىص ؤوال

إلااؾـ الضولت اإلاٟٛىع له الىالض، الكُش ػاًض بً ؾلُان آ٫ نهُان ٖلُه عخمت 

 ٖلى ؤن الالخ٣اء بحن هللا وعيىاهه، و 
ً
هي الغئٍت، التي ٧اهذ جا٦ض لىا صاثما

 ،
ً
البكغ، وجد٤ُ٣ الخٟاهم والؿالم بُنهم، والٗمل اإلاكتر٥ مٗهم، ًاصي صاثما

بلى جد٤ُ٣ الخحر، والغزاء للٟغص واإلاجخم٘، والٗالم ٧له والخمض هللا، ٞةن هظه 

ب الؿمى الىالض الغئٍت الخ٨ُمت، ًضٖمها في خايغها الؼاهغ، وب٩ل ٢ىة: ناخ

ومٗه ؤزُه  - خٟٓه هللا وعٖاه -الكُش زلُٟت بً ػاًض آ٫ نهُان عثِـ الضولت 

الكُش دمحم بً عاقض آ٫ م٨خىم هاثب عثِـ الضولت، عثِـ  :ناخب الؿمى

مجلـ الىػعاء، خا٦م صبي، وؤزُه ناخب الؿمى: الكُش دمحم بً ػاًض آ٫ 

لى   لل٣ىاث اإلاؿلخت بن ٢اصة الضولتنهُان، ولي ٖهض ؤبى ْبي، هاثب ال٣اثض ألٖا

، ؤن الخىاع، والدؿامذ، والخٟاهم بحن بجي ؤلاوؿان هى 
ً
ال٨غام، ًا٦ضون لىا صاثما

٤ بلى ٖالم ٌؿىصه الؿالم، والغزاء والاؾخ٣غاع.  الٍُغ
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غى مٗالي الكُش نهُان بٌٗ اإلاالخٓاث، وألا٩ٞاع الصخهُت،  ٖو

ش ؤلاوؿاوي ج٣ىصها بلى ٣ٞا٫: بن ٢غاءة الؿلى٥ البكغي، والٟهم الٗام ل لخاٍع

 ووؿاًء 
ً
ٌٗخبرون اإلاجهى٫  - في ٧ل م٩ان وػمان -خ٣ُ٣ت ماصاها ؤن الىاؽ عحاال

 مهضع زٝى وتهضًض ًجب الخظع مىه، بل وججب م٣اومخه ومجابهخه 
ً
صاثما

لِـ هظا ٣ِٞ، بل بن ألامغ ٢ض ًيخهي في  -باؾخسضام ال٣ىة في بٌٗ ألاخُان 

 ججب م٣اومخه ٦ثحر مً الخاالث بلى الىٓ
ً
غة بلى هظا اإلاجهى٫ باٖخباعه قُُاها

، ح٨ٗـ ولألؾ٠ الكضًض هجض ؤن ْاهغة الخٝى مً ؤلاؾالم - ب٩ل الؿبل

 ؤن الٛالبُت الؿاخ٣ت 
ً
بٌٗ هظه اإلااقغاث في ٦ثحر مً بلضان الٗالم مالخٓا

 
ُ
ت ج ظ٦غ مً ؾ٩ان الٗالم طاث  اهخماماث مدلُت ي٣ُت، ال ًىحض لضيهم مٗٞغ

ؿخسضم اإلاٛغيىن وؤصخاب الىىاًا الؿِئت  بالكٗىب ؤو الخًاعاث ألازغي، َو

ً، ألبىاء  هظا ألامغ في وكغ ألا٧اطًب واٞتراءاث ًٖ ؤلاؾالم واإلاؿلمحن، واإلاهاحٍغ

ًهم آلازغ نهم؛ باٖخباعهم ؤؾباب اإلاٗاهاة الا٢خهاصًت لهم، ٖو ًضعي ؤن  ،َو

 وخ٣ى١ ؤلاوؿان. الهجىم ٖلى ؤلاؾالم واإلاؿلمحن، هى صٞإ ًٖ الضًم٣غاَُت،

؛ بإهه ال ًدؿ٤ م٘ هظه 
ً
 وبهخاها

ً
جخم٘ هاالء ٖلى اتهام ؤلاؾالم ػوعا ٍو

ال٣ُم واإلاٟاهُم، ٞتري هدُجت طل٪ جسٝى البٌٗ مً ؤلاؾالم واإلاؿلمحن في 

خجؿض طل٪ في الخٟغ٢ت والخمُحز يض اإلاؿلمحن وجؼاًض  مجخمٗاث  الٗى٦٠ثحرة، ٍو

الم ٖىض ٖغى ؤًت ؤخضار جخٗل٤ بهم؛ يضهم، والىٓغة الؿلبُت في وؾاثل  ؤلٖا

باإلياٞت بلى ما هغاه في اإلاجخمٗاث الٛغبُت بك٩ل زام مً ٦خب ومالٟاث 

ومىا٢٘ بل٨تروهُت تهاحم ؤلاؾالم واإلاؿلمحن، وحٗمل ب٣هض ٖلى ٢لب الخ٣اث٤، 

٠ُ ألامىع  ولألؾ٠ الكضًض، ٞةنهم ٌؿخسضمىن في طل٪ جدضًاث وآزاع  - وجٍؼ
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ا ٢ض ًيكإ ٖنها مً تهمِل لبٌٗ ٞئاث اإلاجخم٘، باإلياٞت ْاهغة الٗىإلات، وم

بلى خغ٧اث الهجغة والالحئحن والهجماث ؤلاعهابُت التي ًىٟظها بٌٗ اإلادؿىبحن 

 ٖلى ؤلاؾالم في ؤعاض ي جل٪ الضو٫.

وخُا الكُش نهُان اإلاىخضًً ٖلى جدلُل هظه الٓاهغة، وجإزحرها ٖلى 

ا في مىا٢كاج٨م ٖلى ؤن الخٝى مً مله ؤن جغ٦ؼو ؤالؿالم الٗالمي، وؤٖغب ًٖ 

ؤلاؾالم في ٦ثحر مً اإلاجخمٗاث لِـ ٣ِٞ ْاهغة جخٗل٤ بؿلى٥ ألاٞغاص، بهما هي 

ت ٖىهٍغت  هٖؼ
ً
بًُٛت جخٗل٤ ببيُت اإلاجخم٘ ومضي ٞاٖلُت  في خ٣ُ٣تها ؤًًا

ماؾؿاجه في اؾدُٗاب وجم٨حن ٞئاث الؿ٩ان، بما ٞيهم اإلاؿلمىن واإلاهاحغون في 

، ألو٫ مغة مىظ ؤ٦ثر مً زمؿت هظا اإلاجمخ٘، مك  ؤهه جدضر في هظا اإلاىيٕى
ً
حرا

،
ً
٤ ألا٦ُض الظي  ٖكغ ٖاما و٧ان جغ٦حزه خُيئظ ٖلى ؤن الخٗلُم الٟٗا٫ هى الٍُغ

زالله لٛحر اإلاؿلمحن َبُٗت ؤلاؾالم الؿمدت وبؾهاماجه ال٨بري في  مً هىضح

ت هىضح مً زالله ؤن ؤلاؾالم صًً ُٖٓم ًضٖى للخىاع، واخترام  ،مؿحرة البكٍغ

 ؤن ؤلاؾالم، ال 
ً
ت والخىانل ؤلاًجابي م٘ الجمُ٘ ما٦ضا آلازغ، ًضٖى بلى اإلاٗٞغ

 
ً
، بمباصت إلاجخمٗاجه، وال للمجخمٗاث ألا ًمثل تهضًضا

ً
زغي.. ؤلاؾالم، ًدخٟي صاثما

اولُت... ؤلاؾالم، صًً الكىعي، وخ٣ى١ ؤلاوؿان، وؾُاصة ال٣اهىن، وجدمل اإلاؿ

، ومدبت واٖتزاػ. ماعؾىهه بسكٕى  ؾماوي ٌٗتز به ؤجباٖه، ٍو

 بلى ؤن 
ً
وؤوضح الكُش نهُان ؤهه ؤقاع مىظ ؤ٦ثر مً زمؿت ٖكغ ٖاما

ً بما ًدؿم به اإلاؿلمىن مً زغاء ٦بحر في   في حٍٗغ٠ آلازٍغ
ً
 مهما

ً
للخٗلُم صوعا

 بلى الٗمل م٘
ً
ش صاُٖا ٧اٞت الضو٫ والكٗىب مً ؤحل  ال٣ُم، واإلاباصت، والخاٍع

جدؿحن ْغوٝ اإلاِٗكت، وال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ في ٧ل م٩ان، وبجاخت الٟغم 
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ت   ؤن ؤلاعهاب والٗى٠ والخُٝغ والٗىهٍغ
ً
الا٢خهاصًت ؤمام الجمُ٘ مًُٟا

 ٖلى صًً صون آزغ ؤو ٖلى مى٣ُت 
ً
صون ؤزغي، ومً لضي البٌٗ لِـ ٢انغا

 الخًامً في ؾبُل مؿاٖضة
ً
اإلاجخمٗاث ٖلى الخٗامل م٘ هظه  واحبىا حمُٗا

 ؤن الخٝى مً ؤلاؾالم له حظوع في  -الٓاهغة بك٩ل هاجح 
ً
بهىا هخ٤ٟ حمُٗا

ٖامالن مهمان ًد٣٣ان الث٣ت  ء:ال٣ٟغ، والٟكل والدكائم بِىما الىجاح والغزا

م ٖلى آلازغ.  وألامل والاهٟخاح ال٨ٍغ

، وؤهه ال و٢ا٫ الكُش نهُان بن الؿىىاث اإلاايُت ؤ٦ضث جل٪ الخ٣اث٤

ًؼا٫ ًا٦ض ول٨ىه ٠ًًُ ؤهمُت وحىص مغنض بؾالمي لغنض وجىز٤ُ ٧اٞت خاالث 

ال٨غاهُت والٗى٠ يض ؤلاؾالم واإلاؿلمحن في ؤي م٩ان في الٗالم م٘ ؤهمُت 

ؤحل بىاء جدالٟاث هاجخت صازل ٧ل صولت جًم  الٗمل بجض ووكاٍ مً

 مً طوي الىىاًا الُُبت إلاج
ً
حر اإلاؿلمحن مٗا ابهت ٧ل خالت اٖخضاء، اإلاؿلمحن ٚو

ٗاث  غ ال٣ىاهحن والدكَغ وجدلُل ؤؾبابها وصواٞٗها، والٗمل مً ؤحل جٍُى

 ٦بل ٞضاء، للٓغوٝ 
ً
اإلاخٗل٣ت بها، وؤن اإلاؿلمحن ال ًجب ؤن ٩ًىهىا ؤبضا

 الا٢خهاصًت واإلاجخمُٗت الؿاثضة في جل٪ اإلاجخمٗاث.

الىمُُت بهجي آمل آن جخًمً مىا٢كاج٨م، ؾبل الخسلو مً الهىع 

الؿلبُت ًٖ ؤلاؾالم واإلاؿلمحن خى٫ الٗالم باإلياٞت بلى صعاؾت ٦ُُٟت ٞخذ 

اعاث اإلاخباصلت  ،٢ىىاث ٞٗالت للخىانل م٘ ٚحر اإلاؿلمحن مً زال٫ جىُٓم الٍؼ

ً والجامٗاث  وحهىص الضبلىماؾُت الكٗبُت، ومً زال٫ ال٨خاب واإلا٨ٍٟغ

الم مً ؤحل ؤن ٌٗخاص الجمُ٘ ٖلى جباص ٫ ألا٩ٞاع وآلاعاء م٘ ووؾاثل ؤلٖا

 
ً
 في ؾالم ووٞا١. اإلاؿلمحن، ومً ؤحل ؤن ٌِٗكىا مٗا



 

 جمللد الثانيالعدد الرابع                                                                                                 ا  

 

            

                                                                             

وؤ٦ض الكُش نهُان ؤهه ٌٗخبر وكغ ٢ُم الدؿامذ الضًجي، وحٗم٤ُ ؤوانغ 

 مً ؤحىضة وػاعة الدؿامذ، 
ً
 مهما

ً
اإلادبت والخٟاهم بحن ؤجبإ ألاصًان اإلاسخلٟت حؼءا

ت للٗمل اإلاكتر٥ م خُل٘ بلى جإؾِـ ٖال٢اث ٢ٍى ٘ ٧اٞت ٞٗالُاث وماؾؿاث ٍو

اٖلت ليكغ ز٣اٞت الدؿامذ،  اإلاجخم٘ والٗالم مً ؤحل ألازظ بمباصعاث مهمت ٞو

ً مً ؤلاؾالم واإلاؿلمحن بهجي ؤجُل٘ بلى الٗمل م٘ - والخسلو مً زٝى آلازٍغ

ت والىعي بالخًاعاث، والث٣اٞاث، و  -صًان اإلاسخلٟتألا الجمُ٘ مً ؤحل وكغ اإلاٗٞغ

 مً 
ً
 مٗا

ً
ؼ ٢ُم هظه الضولت الغاثضة في مى٘ الوٗمل حمُٗا ٝ، ُغّ خؤحل حٍٗؼ

ت، وال٨غاهُت، وؤلاعهاب، وم٩اٞدت ٧اٞت ؤق٩ا٫ الخٟغ٢ت والخمُحز، بهجي  والٗىهٍغ

 بلى ؤلاؾهام في حهىصها مً ؤحل ؤن 
ً
ؤهتهؼ مىاؾبت هظا اإلاىخضي، ألصٖى٦م حمُٗا

ٞ 
ً
ىهغا  لبىاء الٗال٢اث الضولُت اإلاُٟضة ٖو

ً
 مً ال٣ىة ٩ًىن طل٪ ٧له ؤؾاؾا

ً
ٗاال

 في جد٤ُ٣ 
ً
 إلؾهامىا حمُٗا

ً
 ؤمُىا

ً
الىاٖمت لضولت ؤلاماعاث الخبِبت، بل ومضزال

اع جا٦ض ؤلاماعاث ؤن ال٣ضؽ بىيٗها النهاجي جمثل  الؿالم الٗالمي، وفي هظا ؤلَا

حىهغ ٖملُت الؿالم التي حك٩ل الًامً ألاؾاس ي لإلؾخ٣غاع في اإلاى٣ُت وؤي 

 حضًضة لخُاب مخُٝغ حضًض.بزال٫ بهظه اإلاٗاصلت ٢ض ً
ً
 ٟخذ ؤبىابا

سُت والضًيُت ٢بلت لجمُ٘ الكٗىب  تها الخاٍع بن ال٣ضؽ بٗغوبتها وهٍى

ومى٠٢ ؤلاماعاث هى جغؾُش مباصت واؾخ٣غاع خ٣ُ٣ي، وؤٖغبذ ؤلاماعاث ًٖ 

ؤملها في جغاح٘ ؤلاصاعة ألامحر٦ُت ًٖ زُىتها ألازحرة بكإن ال٣ضؽ وؤن حٗمل 

ًض في نُاٚت مباصت ؾالم خ٣ُ٣ي ًسضم الجمُ٘ بك٩ل ؤؾاس ي ومازغ ومدا

د٤٣ الخىمُت والاؾخ٣غاع في اإلاى٣ُت.  ٍو
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 اإلمارات تتبنى ترسيخ االعتدال الديين والتسامح
 

 الدكتور حممد مطر الكعيب:
 

ؼ  جدضر ؾٗاصة الض٦خىع دمحم مُغ ؾالم ال٨ٗبي ؤمحن ٖام مىخضي حٍٗؼ

ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ، ٞخىحه بالك٨غ الؿلم، عثِـ الهُئت الٗامت للكاون 

-والامخىان بلى ناخب الؿمى الكُش زلُٟت بً ػاًض آ٫ نهُان، عثِـ الضولت 

وناخب الؿمى الكُش دمحم بً عاقض آ٫ م٨خىم، هاثب عثِـ  -خٟٓه هللا

اه هللا، وناخب الؿمى الكُش دمحم  الضولت، عثِـ مجلـ الىػعاء، خا٦م صبي ٖع

لى لل٣ىاث اإلاؿلخت، بً ػاًض آ٫ نهُان ولي ٖه ض ؤبى ْبي، هاثب ال٣اثض ألٖا

وبزىانهم ؤصخاب الؿمى خ٩ام ؤلاماعاث، وبلى ؾمى الكُش/ ٖبض هللا بً ػاًض 

 :
ً
آ٫ نهُان وػٍغ الخاعحُت والخٗاون الضولي، عاعي اإلاىخضي، وعخب بالخًىع ٢اثال

ػاًض بن ؤعى ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة وهي جىصٕ ٖام الخحر وجخُل٘ هدى ٖام 

م والخ٣ضًغ  الخحر حؿخ٣بل٨م ب٩ل مٓاهغ الترخاب، وحٗبر ل٨م ب٩ل مٗاوي الخ٨ٍغ

ًٖ ق٨غها ل٨م، ٧ىه٨م حكاع٧ىنها آمالها، وج٣اؾمىنها حهىص ٢ُاصتها الغقُضة 

ش،  في البدث ًٖ ؾبل اؾخٗاصة ؤٖؼ ما ًُلب في هظه الٟترة الخغحت مً الخاٍع

اهُت ٣ٞضث مٗىاه، واٞخ٣ضث وهى الؿلم الظي ؤنبذ مً ؤمىُاث مجخمٗاث بوؿ

وٗمخه، ونمذ ٞيها ال٣ٗل، وزى٣ذ الخ٨مت، وه٣ُذ ٞيها ؤٞىاه اإلاضاٞ٘، 

 وؤنبذ الٗى٠ ٞيها الخا٦م بإمغه.

و٢ا٫ ال٨ٗبي: بن ال٣ُاصة الخ٨ُمت في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٢ض 
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 لخبضًض مكاٖغ الخٝى مً ؤلاؾالم ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي،
ً
 ؾضًضا

ً
 جبيذ ههجا

خضا٫، والٟهم  ٣ٞام ههجها ال٨ٟغي في الكاون ؤلاؾالمُت ٖلى الدؿامذ والٖا

ت  الصخُذ لىهىم الضًً ؤلاؾالمي الخى٠ُ، وجغؾُش الهىعة الخًاٍع

الالمٗت لجىهغ ؤلاؾالم وخ٣ُ٣خه الىانٗت مً زال٫ مىابغ الجمٗت وصعوؽ 

ُت الضًيُت في اإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت ووؾاثل ؤلا  ٖالم، اإلاؿاحض وبغامج الخٖى

م، والٟخاوي الهاصعة ًٖ اإلاغ٦ؼ الغؾمي لإلٞخاء،  ومغا٦ؼ جدُٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

 ومىاهج التربُت ؤلاؾالمُت والتربُت ألازال٢ُت في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت.

وا٦دؿب الخُاب الضًجي الظي جبيخه صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 

خه، ؾمٗت ٖاإلاُت إلاا ٣ًىم به مً بىاء مجخم٘ آمً مخالخم،  مداٞٔ ٖلى هٍى

ؼ مباصت الغخمت  خضا٫ الضًجي وحٍٗؼ ىه، وجغؾُش الٖا مخمؿ٪ بىالثه واهخماثه لَى

والدؿامذ والؿالم، ووكغ ز٣اٞت الاخترام والخٗاون بحن ؤجبإ الضًاهاث، وجد٤ُ٣ 

ألامً ال٨ٟغي والاحخماعي، وخماًت اإلاجخم٘ مً ألا٩ٞاع الهضامت واإلاماعؾاث 

 ٗاعى م٘ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت الىبُلت.الضزُلت الىاٞضة التي جخ

وبالتزامً م٘ ههج ال٨ٟغ الضًجي اإلاٗخض٫؛ حكاع٥ ؤلاماعاث ب٣ىة وعٍاصة في 

م٩اٞدت ؤلاعهاب يمً ٢ىاث الخدال٠ ؤلاؾالمي، و٢ىاث الخدال٠ الضولي 

الٟتن، لل٣ًاء ٖلى الجماٖاث ؤلاعهابُت ؤلاحغامُت، والخغ٧اث الُاثُٟت التي جثحر 

 باؾم ؤلاؾالم.وجماعؽ ؤلاحغام 

ومً الىاخُت الٗملُت ٢ضمذ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة الىمىطج 

الخًاعي الغاقي اإلاٗانغ لإلؾالم، لخصدح الهىعة الىمُُت التي ج٩ىهذ ًٖ 

.
ً
 وبهخاها

ً
 ؤلاؾالم هدُجت اإلاماعؾاث ؤلاحغامُت لبٌٗ اإلايؿىبحن بلى ؤلاؾالم ػوعا
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ابحن بالهل٘ والخٝى مً ؤلاؾالم: ٞٗلى نُٗض الىا٢٘ ج٣ى٫ ؤلاماعاث للمه

( مئتي حيؿُت مً مسخل٠ 711ها هدً مؿلمىن، ٌِٗل ٖلى ؤعيىا ؤ٦ثر مً )

صو٫ الٗالم، جخٗضص اهخماءاتهم الٗغ٢ُت، وجدىٕى مٗخ٣ضاتهم الضًيُت، وجسخل٠ 

 لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ 
ً
الخىحهاث الؿُاؾُت لبلضانهم، وعٚم ٧ل طل٪ ًخٗاوهىن حمُٗا

 ً خمخٗىن ب٩امل الخ٣ى١ مكتر٦ت في بىاء الَى وزضمت اإلاجخم٘، وبؾٗاص الىاؽ، ٍو

ىٗمىن باألمً والؿالم صازل عبٕى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.  والخّغٍاث، ٍو

ُٞم الخٝى مً ؤلاؾالم؟ ٞاإلؾالم ٖلمىا ؤن ه٩ىن الغ٢م واخض ٖلى 

اإلاؿخىي الٗالمي في الخٗاون ؤلاوؿاوي، ومض ًض الٗىن للمدخاححن، وبٚازت 

حن، وهجضة الالحئحن واإلاى٩ىبحن، وعؾم الابدؿامت ٖلى وحىه اإلادؼوهحن.اإلا  لهٞى

ال جساٞىا مً ؤلاؾالم، ٞخٗالُم ؤلاؾالم الؿمدت حٗلذ مً صولخىا صولت 

اث اؾتراجُجُاتها م٩اٞدت ال٣ٟغ واإلاغى في الٗالم،  ت جً٘ في ؤولٍى خًاٍع

ت، ومداعبت الجهل وألامُت، وحصجُ٘ ال ٣غاءة، وجيكُِ ووكغ الٗلم واإلاٗٞغ

٘ الخىمُت، وصٖم  خغ٦ت الترحمت للٗلىم واإلاٗاٝع والث٣اٞاث، وبَال١ مكاَع

 الابخ٩اع، ونى٘ اإلاؿخ٣بل.

ال زٝى مً ؤلاؾالم، ٟٞي ْل مباصثه الؿامُت حٗلمىا في صولخىا ؤن 

اها، وه٨غم اإلاغؤة وه٣ىم بخم٨ُنها وهد٤٣ مؿاواتها بالغحا٫،  هدمي الُٟىلت وهٖغ

ايت ووصجٗها، وه٣ضع الٟىىن، وهداٞٔ ٖلى الب ها، وهماعؽ الٍغ ِئت وجىٖى

ىضها وػاعاث للؿٗاصة والدؿامذ والكباب واإلاؿخ٣بل والبِئت  وهدبجى ؤلابضإ، ٖو

والظ٧اء الانُىاعي، وؿدثمغ في بىاء ؤلاوؿان لخل٤ بِئت مخ٩املت للمبضٖحن 

ً، لىد٤٣ الؿٗاصة لإلوؿاهُت حمٗاء.           واإلابخ٨ٍغ
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 اخلتامي للملتقى الرابع املنتدى تعزيز السلمالبيان 

 م7105صٌؿمبر  01-00هــ/0217عبُ٘ ألاو٫  72-77ؤبى ْبي 
 

الخمض هلل عب الٗاإلاحن ونلى هللا ٖلى ؾُضها دمحم اإلابٗىِر عخمت للٗاإلاحن 

 إلزىاهه مً ألاهبُاء واإلاغؾلحن ٖليهم ؾالم هللا ؤحمٗحن:   وبٗض!
ً
 ومهض٢ا

 مً ٢ى٫ هللا ّٖؼ وحّل: 
ً
ٍغ ٞاهُال٢ا

َ
٦
َ
ًْ ط ْم ِم

ُ
٣َْىا٦

َ
ل
َ
ا ز اُؽ ِبهَّ َها الىَّ يُّ

َ
ا ؤ ًَ

 َ
َّ

ْم ِبنَّ اّلل
ُ
ا٦

َ
٣
ْ
ج
َ
ِ ؤ

َّ
ْىَض اّلل ِٖ ْم 

ُ
َغَم٨

ْ
٦
َ
ىا ِبنَّ ؤ

ُ
اَعٞ َٗ َباِثَل ِلَخ

َ
ىًبا َو٢ ُٗ ُ

ْم ق
ُ
َىا٦

ْ
ل َٗ ى َوَح

َ
ْهث

ُ
َوؤ

ِبحٌر 
َ
ِلٌُم ز  .[01]الدجغاث:  َٖ

ؼ الؿلم في اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت" بٗهضه ووٖضه  ووٞاء مً "مىخضي حٍٗؼ

في الخهضي لضٖىي الغبِ بحن الضًً والٗى٠ بخ٨ُٟ٪ مىٓىمت اإلاٟاهُم التي 

غ الٗى٠ بالضًً. ىن في جبًر  ًخىؾل بها اإلاخُٞغ

٪ الاعجباٍ بِىه  ٤ ٖلى الخُٝغ بخج٠ُٟ ؤخض مىابٗه ٞو  للٍُغ
ً
و٢ُٗا

نلت النهاثُت بحن اإلاؿلمحن والٗالم ٧له وبحن ؤخض عواٞضه اإلاخمثل في بٖالن اإلاٟا

إلقٗا٫ خغب ٖبثُت ؤبضًت ًسىيها الجمُ٘ يض الجمُ٘: مما ًد٤٣ للخُٝغ 

 ٠ مىذ في آلان هٟؿه إلاكاٖغ الخٝى وصٖىاث الخسٍى الضًجي ما ٌؿعى بلُه ٍو

اث الخٟا٢م والخمضص.  مً ؤلاؾالم واإلاؿلمحن مؿٚى

 حضًضة 
ً
 ل٩ىن هظا الخٝى ا٦دؿب ؤبٗاصا

ً
في الاحؿإ والخإزحر: بط وهٓغا

 ًٖ جدىله بلى الاؾهام في نىاٖت الؿُاؾاث الٗامت 
ً
ججاوػ الٗالم الٛغبي ًٞال

في صو٫ ٦بري ُٞما ًخٗل٤ بالهجغة، وبخدضًض اإلاى٠٢ مً ألا٢لُاث اإلاؿلمت، بل 
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وختى في جىحُه الؿُاؾت الخاعحُت ٧ال٣غاع ألازحر باٖخباع الىالًاث اإلاخدضة 

٠ ٖانمت لضولت بؾغاثُل الظي ًسضم اإلاٟانلت الضًيُت وال  ال٣ضؽ الكٍغ

ٌؿٗض به صٖاة الؿالم: بل ٌؿهم في الغبِ الى٨ض بحن الضًً والٗى٠ باؾخٟؼاػ 

 اإلاكاٖغ وبط٧اء هاع الخُٝغ والاختراب.

ؼ الؿلم في اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت إلالخ٣اه الؿىىي  ٣ٞض ازخاع مىخضي حٍٗؼ

".الغاب٘ مىيٕى "الؿلم الٗالمي والخٝى مً ؤلا  ٤ ؤمام الخُٝغ  ؾالم: ٢ُ٘ الٍُغ

واخخًيذ ؤبى ْبي ٖانمت صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في ٖام ػاثض 

مت مً عاعي اإلاىخضي ؾمى الكُش ٖبض هللا بً ػاًض آ٫  اًت ٦ٍغ الخحر وفي ٦ى٠ ٖع

خٟٓه –نهُان وػٍغ الخاعحُت والخٗاون الضولي بضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 

مكاع٥ مً بلضان الٗالم اإلاسخلٟت  511اإلالخ٣ى الظي صعي بلُه خىالي هظا  -هللا

ً وباخثحن وبٖالمُحن م٘ خًىع واػن  مً ٖلماء ومٟخحن و٢اصة صًيُحن وم٨ٍٟغ

 لهٟىة مً الىػعاء ومؿاولي وممثلي مىٓماث صولُت وبؾالمُت.

ت  جُغ١ اإلااجمغون في هظا اإلالخ٣ى بلى مىيٕى الخٝى مً ؤلاؾالم مً ػاٍو

ره ٖلى الؿلم الٗالمي في ؾُا١ صولي ًُبٗه الايُغاب والاختراب، وجىاولىا جإزح

بالضعاؾت والخدلُل ؤؾباب الٓاهغة وزُىعتها وآزاعها ٖلى الؿلم الاحخماعي 

والضولي مبِىحن في اإلا٣ابل الغئٍت ؤلاؾالمُت الصخُدت للؿلم الٗالمي اإلايسجمت 

سُت اإلاخٟغصة في مجا٫ م٘ م٣انض الضًً و٧لُاجه واإلاٗؼػة بالخجغبت الخ اٍع

الخٗاٝع والخٗاٌل ٦ما ٢ضم اإلااجمغون عئي اؾدكغاُٞت إلاؿاعاث الخٗاٝع 

حرهم وججاعب عاثضة في هظا اإلاجا٫ ٣٦اٞلت الؿالم  والخًامً بحن اإلاؿلمحن ٚو

ؼ الؿلم في ؤبى ْبي والغباٍ هظه الؿىت. ٨ُت التي اخخًنها مىخضي حٍٗؼ  ألامٍغ
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غاى والٓىاهغ وبٗض مىا٢كاث َبٗتها الهغاخ ت والبدث ًٖ ججاوػ ألٖا

ت في مىيٕى اإلالخ٣ى  والازخالٝ في الخٟانُل بلى مالمؿت ؤلاق٩االث الجىهٍغ

والخدضًاث اإلاكتر٦ت التي ًمثلها باليؿبت بلى اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي: زلو اإلاكاع٧ىن 

ؼ الؿلم بلى ما ًلي:  في اإلالخ٣ى الغاب٘ إلاىخضي حٍٗؼ

 ؤلاسالم وآثاسها: خطوسة ظاهشة الخوف من - أوال 

بن زُاب الخٝى مً ؤلاؾالم ًاصي بلى ؤيغاع ُٖٓمت وقغور حؿُمت 

ًغ بىمىطج ال٣ٗض الاحخماعي ال٣اثم ٖلى  صازل وؿُج اإلاجخمٗاث اإلاغ٦بت ٍو

 إلاحزان ال٣ٗل وألازال١.
ً
 ًٖ ٧ىهه مجاُٞا

ً
ت؛ ًٞال  ؤؾـ اإلاىاَىت اإلادؿاٍو

ض الخُٝغ في بن جىامي زُاب ال٨غاهُت وؾُاؾاث الخمُحز في ال ٛغب ًٞغ

ُت اإلاىهىمت  الًٟت ألازغي بإؾباب ًخمؿ٪ بها في ا٦دؿاب هٕى مً الكٖغ

ض مً ألاجبإ والضماء الجضًضة. ُت مخجضصة لخجىُض اإلاٍؼ مضه بإٖو  ٍو

ب في وا٢ٗىا الُىم ؾىاء حٗل٤ بالخُٝغ الضًجي واإلاظهبي ال٣ٗاثضي،  بن اإلاٖغ

ت ؤو حٗل٤ بٓاهغة الخٝى مً ؤلاؾالم؛ ؤهه ًىا٦ ب ٞترة ػمىُت جمخل٪ ٞيها البكٍغ

ب م٘ ُٚاب  ؤؾلخت صماع قامل في بَاع هٓام ٖالمي ٢اثم ٖلى جىاػن الٖغ

 الًماهاث ال٩اُٞت لٗضم اؾخٗمالها: وزغوج بًٗها ًٖ مغا٢بت الضو٫ وؾلُتها.

بن هظا اإلاكهض اإلاخٟا٢م ال ًجىػ ؤن ًيؿِىا اإلاىا٠٢ الخ٨ُمت لخ٩ىماث 

ت ٚغبُت مغمى٢ت، ٚغبُت، وألخؼاب واػهت  ول٣ُاصاث صًيُت وشخهُاث ٨ٍٞغ

ولٛالبُت هُئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي جهضث لخُاب الٗى٠ وال٨غاهُت يض 

ُت والخًامً.  اإلاؿلمحن باإلاباصعاث ال٣اهىهُت وخمالث الخٖى
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 أسباب الظاهشة: - ثاهيا

 ت ومغ٦بت ول٨ً حٗاْمها هدُجت ه٣هان بن ؤؾباب الٓاهغة مخىٖى

٤ ٖلى زُاب الخ٩از٠ وا لخىانل بحن ال٣ٗالء والخ٨ماء مً الًٟخحن ل٣ُ٘ الٍُغ

 ال٨غاهُت والخُٝغ ونُاهت ألاٞغاص واإلاجخمٗاث مً ؤلاعهاب اإلااصي واإلاٗىىي.

 ؤخضهما ًغ٦ب : حن مً الخُٝغ بن هظه الٓاهغة ج٨ك٠ ًٖ جساصم هٖى

ضمغ وقاثج  الخٗاٝع ٖلى مٟاهُم صًيُت ٌٗؼلها مً ؾُا٢ها لُداعب بها الٗالم ٍو

 وؤمت 
ً
ت لُتهم صًىا ٠ هٟـ اإلاٟاهُم اإلادٞغ والخٗاٌل بحن بجي البكغ، والثاوي ًْى

ت واؾخدالت الخىا٤ٞ م٘ ٢ُم الٗهغ ومكتر٧اث ؤلاوؿاهُت.  بالٗى٠ والضمٍى

 بن الؿبب اإلاهُمً الظي ًيبغي جسهُهه بمٗٓم اإلاٗالجت هى

ىمت بحن ؤلاؾالم وؤلاعهاب، طل٪ ؤن ألاخضار ت اإلاغوٖت التي  الٗال٢ت اإلاٖؼ الضمٍى

حىذ ٞيها ؤ٢لُت حاهلت مجغمت ٖلى نىعة ؤلاؾالم وؾمٗت الٛالبُت الٗٓمى مً 

سُت اإلاستزلت في الهضام بحن الًٟخحن.  اإلاؿلمحن ٖؼػث الظا٦غة الخاٍع

 بن ألاصًان لِؿذ متهمت بالٗى٠ ول٨ً نىاٖت الخضًً التي هي

ت ؤخالذ الضًً مً َا٢ت للؿالم بلى و٢ ىص للىـؼاٖاث الضًيُت نىاٖت بكٍغ

ان في خايغها ومؿخ٣بلها.  والؿُاؾُت ٞإيغث بمهالح اإلاجخمٗاث وألاَو

 بن مً اإلاٟاع٢اث التي جغجبِ بهظه الٓاهغة في ٖال٢تها باإلاؿلمحن ؤنهم

ضخاًا مً حهخحن: ٞهم مً حهت ؤ٦ثر ضخاًا ؤلاعهاب ومً حهت ؤزغي هم 

 اإلاتهمىن الضاثمىن في حمُ٘ ٢ًاًا ؤلاعهاب.

ب ،
ً
 ؤو ٢اهىهُا

ً
ن ط٦غ ألاؾباب ال ٌٗجي مدا٦مت حهت ما ؤزال٢ُا

ٞاإلاىخضي ٌٗخبر هٟؿه وقغ٧اءه بَٟاثُحن ًبدثىن ًٖ م٣اعبت بًجابُت حُٗض 
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حرهم، وججلي الهىعة الخ٣ُ٣ُت للؿلم في ؤلاؾالم: صًىا  الث٣ت بحن اإلاؿلمحن ٚو

.
ً
سا  وز٣اٞت وخًاعة وجاٍع

 
 
 مقترحاث للعالج: - ثالثا

 ؼ الؿلم التي ًخبىاها في بن "اإلاىخضي" ٌٗخبر ؤن وؾاثل حٍٗؼ

اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت هي هٟـ الىؾاثل التي جيكغ الؿلم في ٧ل اإلاجخمٗاث 

ىاث٣ه واخضة في ٧ل م٩ان، وهي حؼء مً  ؤلاوؿاهُت؛ ألن مىٛهاث الؿلم ٖو

هاب والخٝى مً ؤلاؾالم.  ْاهغة الغُّ

بُٗت  م٘ مباصثه َو
ً
مكغوٖه ال ًضعي  بن "اإلاىخضي" اوسجاما

الىناًت ٖلى مىاَجي الضو٫ ألازغي ُٞما ًلجئىن بلُه مً الىؾاثل ال٣اهىهُت 

اإلاخاخت لهم للخهضي لخُاب الٗى٠ وال٨غاهُت ولىُل خ٣ى٢هم، ٞل٩ل ؾُا١ 

غ هٓامه الٗام. الجه اإلاالثمت أَل  زهىنِخه ول٩ل مجخم٘ ججًز

 ًم٨ً م٣اعبخه م ً ؤلاؾالمً  اهغة الخٝى م  زال٫ صواثغ زالر:بن ٖالجْ 

 إعادة جشجيب البيت ؤلاسالمي: - 1 

 ت في هُا١ اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت في ؤمـ الخاحت بن اإلاىٓىمت ال٨ٍٟغ

بلى ججضًض بةبغاػ اإلاىاهج الصخُدت واإلاأزظ الؿلُمت في الخٗامل م٘ ههىم 

جم٘ بحن ألاصلت ٖىى   ٖلى الجؼجي، ٍو
ً
ال٨خاب والؿىت، ُٞٗىص ال٨لي خا٦ما

جهبذ اإلا٣انض مترحمت إلاٛؼي الىهىم ومبِىت مضي جُب٣ُها ومبرػة ججؼثتها، و 

 ؾبُل اوسجامها وجيؿ٣ُها.

 ُت وألاخ٩ام بن مً ؤٖمضة هظا الخجضًض الىٓغ بلى اإلاٟاهُم الكٖغ

الجؼثُت في ْل ال٣ُم ألاعبٗت الخا٦مت في الكَغٗت: ٢ُم الغخمت والخ٨مت والٗض٫ 
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ؼاثم...واإلاهلخت، واٖخباع زُاب الىي٘ مً قغوٍ و   ؤؾباب ومىاو٘ وعزو ٖو

 ًخماػج ُٞه البكغ 
ً
 حضًضا

ً
 في بهخاج ألاخ٩ام زانت ؤهىا وِٗل الُىم وا٢ٗا

ً
٩ا قٍغ

دخ٨م ُٞه بلى مىاز٤ُ صولُت: مما ًجٗله ًٞاء للدؿامذ  وجخجاوع ُٞه اإلاٗخ٣ضاث ٍو

م ما ًدضر ُٞه مً ازخالالث.  والخٗاٌل بٚغ

 ُت التي ًبرع بها ال٨ٟغ بن طل٨م الخجضًض ٌُٗض اإلاٟاهُم الكٖغ

حرها بلى مًامُنها الخ٣ُ٣ُت  مى ٧الجهاص وصاع ؤلاؾالم ٚو اإلاخُٝغ بعهابه ألٖا

 للؿلم ونُاهت للِٗل اإلاكتر٥.
ً
 ووْاثٟها ألانلُت ؾُاحا

 مت ال٨ٟغ اإلاخُٝغ بن هظا الجهض صازل البِذ ؤلاؾالمي يغوعي لهٍؼ

٣ضم الظعاج٘ لل٨غاهُت والبًٛاء؛  ألن الٗال٢ت بحن الظي ٌكىه ؤلاؾالم ٍو

ازغ  مخُغفي ؤلاعهاب ومغوجي ال٨غاهُت ٖال٢ت جالػمُت، ٩ٞل منهما ًمض آلازغ، ٍو

.
ً
٨ؿُا  ٖو

ً
 َغصًا

ً
 ٦الهما ٖلى آلازغ جإزحرا

 اث اإلاؿلمت بن مً اإلاهام الخا٢ت لٗلماء اإلاؿلمحن ؤن ًبهغوا اإلاجمٖى

ؼ عوح الاهض لبُت ٚحر اإلاؿلمت، بإهمُت حٍٗؼ ماج في في اإلاجخمٗاث طاث ألٚا

اإلاجخمٗاث اإلادخًىت لها والخهٝغ بد٨مت بػاء ما ٢ض ًهُبها مً جمُحز و٦غاهُت، 

ً ألام؛ ألن الىالءاث لم حٗض صًيُت  ٞظل٪ ال ًخٗاعى م٘ والء اإلاؿلم للضًً والَى

مدًت، بل ناعث والءاث مغ٦بت وم٣ٗضة جخد٨م ٞيها ٖىامل مخضازلت ال 

 مً ؤن جىٟهل ًٖ بًٗها، وصواثغ ومغاجب بةم٩انها 
ً
ؤن جخىانل وجخٟاٖل بضال

 جخهاصم وجخ٣اجل.

 الحواس مع آلاخش: - 2 

 غا١ وألاصًان  مً ألاحىاؽ وألٖا
ً
بن ٧ل اإلاجخمٗاث ناعث زلُُا
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 ٖلى 
ً
واللٛاث، وهظا الخىٕى في اإلاى٤ُ الضًجي وؤلاوؿاوي ًيبغي ؤن ٩ًىن مدٟؼا

 الٗمل ؤلاًجابي والخٗاٝع والخٗاٌل.

 تراٝ باالزخالٝ وال ًىا٢ًه بن ؤلاًمان باإلاُل٤ ال تراٝ ًىافي الٖا ٞااٖل

ً م٣خط ى ٖضم حىاػ ؤلا٦غاه في الضًً.  بإصًان آلازٍغ

 ج٣ىص بلى الاوسجام والخٗاون ً بن جبجي ٢ُم زل٣ُت مكتر٦ت م٘ آلازٍغ

 مٗهم والخهٝغ بةًجابُت بػاء الخدضًاث اإلاكتر٦ت.

 ت الخضًً، والجضا٫ بن ألازىة ؤلاوؿاهُت، والخ٤ في الازخالٝ، وخٍغ

 في الٗال٢اث م٘ 
ً
بالتي هي ؤخؿً، واٖخباع اإلاؿاإلات ٖلى بؿاٍ البر وال٣ؿِ ؤنال

حرهم. ؼ ؾبل الخىاع والخٗاٝع بحن اإلاؿلمحن ٚو  آلازٍغً هي ٢ُم ومباصت قإنها حٍٗؼ

 ي ؤلاوسان:بالتحالف مع أولي بقيت من أهل ألاديان ومح - 3 

بن ؤمام الٗالم وؤمام ألاصًان وزانت  
ً
الٗاثلت ؤلابغاهُمُت منها جدضًا

ججب مىاحهخه الٞتراح خلى٫ ببضاُٖت حؿدثمغ ٞيها مكتر٧اث الٗض٫ والخىمُت 

الا٢خهاصًت والؿلم الاحخماعي في ؤ٢ص ى الخضوص، وهي مخُلباث ًجب ؤن جدبىؤ 

اث الٗالم م٘ ويىح في الغئٍت ًبٗض قبذ الخغوب الٗبثُت.  ؤٖلى ؾلم ؤولٍى

 ٘بل  -بلى م٣اعبت حضًضة في ٖال٢اث اإلاؿلمحن بٛحرهم بن اإلاىخضي ًخُل

 
ً
٢ىامها ال٣بى٫ باالزخالٝ بض٫  -وفي الٗال٢اث بحن الث٣اٞاث وألاصًان ٖمىما

الى٣ض والاتهام اإلاخباص٫ وجدال٠ الجمُ٘ لخضمت ؤلاوؿان ٖلى هظه ألاعى لُباصع 

٣بلت ؤؾحرة الجمُ٘ بلى الٟٗل في الى٢ذ اإلاىاؾب؛ ألهه ًسص ى ؤن جهبذ ألاحُا٫ اإلا

ؾحروعاث لِـ لها ٖليها ؾلُاٌن ٧الىمى الؿ٩اوي والخضهىع البُئي والخٟاوث بحن 

 الكما٫ والجىىب ؤو الخمُحز الاحخماعي.
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 وجخهاٞذ بن الضًاهاث اإلاىخمُت بلى الٗاثلت ؤلابغاهُمُت ٖىضما جخهالح

٤ الٗضالت والخحر  ؼ عوح الؿالم في الٗالم وحؿهُل ؾلى٥ ٍَغ حؿخُُ٘ حٍٗؼ

 مٗالجت اإلآالم واإلآلىمُاث.و 

 
ً
بهه بضون ال٣ُم اإلاؿخىخاة مً ألاصًان ٌِٗل ٖاإلاىا الُىم جضهىعا

 ال ًمى٘ مٗه الخ٣ضم الٗلمي وال الخُىع الخ٨ىىلىجي مً ونى٫ 
ً
ٗا ؤزال٢ُا مَغ

 ال٣ُم بلى الخًٌُ.

 بن جدال٠ ال٣ُم ًم٨ً ؤن ٣ًىم ٖلى زالزت ٖىانغ حامٗت لل٣ُم

 و٢بى٫ الازخالٝ والخٗضصًت، والخىاع والخىانل.اإلاكتر٦ت: الدؿامذ، 

  
 
 الوسائل: -سابعا

 بن مً الًغوعي بقاٖت ٢ُم الؿلم والخٗاٌل واإلادبت بحن ألاصًان

وبحن بجي ؤلاوؿان في مسخل٠ مىابغ الخإزحر والخيكئت وزانت جل٪ اإلاىحهت بلى 

ت وؤلابضاُٖت وبكب ض ٖىاًت بالجىاهب الغمٍؼ ٩اث الُٟىلت والكباب م٘ مٍؼ

اٖلُتها.  الخىانل الاحخماعي لؿهىلت اؾخٗمالها واحؿإ هُا٢ها ٞو

 بن الخاحت ماؾت بلى مغاحٗت اإلاىاهج الضعاؾُت في اإلاخجمٗاث

اإلاؿلمت في يىء ٢ُم ؤلاؾالم ألانُلت بما جًمىخه مً حؿامذ واخترام لب٣ُت 

الخجغبت ألاصًان والث٣اٞاث وخث ٖلى خؿً اإلاٗاملت م٘ مٗخى٣يها وبما جستزهه 

ُاء. سُت للمجخمٗاث اإلاؿلمت في هظا اإلاجا٫ مً زغاء ٖو  الخاٍع

 ًٖلى اإلاؿخىي الضولي للخد٤٣ م 
ً
بن هظه اإلاغاحٗت مدخاج بليها ؤًًا

 إلا٣خًُاث الِٗل اإلاكتر٥ وبقاٖت 
ً
مضي اؾخجابت اإلاىاهج الضعاؾُت ٖمىما

 ٢ُم اخترام الازخالٝ والخٗاٝع والدؿامذ والخًامً.
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 ِالم باإلاؿاولُت ًٖ الؿلم الاحخماعي والضولي بطا ٧ان عب ت ؤلٖا خٍغ

ت والث٣اُٞت؛ ٞةن الخاحت  مىيٕى ه٣اف بؿبب ازخالٝ الؿُا٢اث ال٨ٍٟغ

ؿٗىن  ماؾت بلى مُثا١ قٝغ بٖالمي ٖالمي ًىًم بلُه اإلاامىىن بهظا الخىحه َو

بلى جىؾُ٘ ؤههاعه وج٤ًُِ ق٣ت الخالٝ بُنهم وبحن مٗاعيُه إلاهلخت الخٗاٌل 

 لم بحن البكغ.والؿ

  
 
 التوصياث: - خامسا

 
ً
ىبُا وؤهىإ ال٨غاهُت ٩ًىن مىبرا جإؾِـ مغنض صولي لإلؾالمٞى

ُت  للضعاؾت الٗلمُت ألؾبابها ومٓاهغها و٢ىة ا٢تراخُت لؿبل الخهضي لها والخٖى

 بمساَغها.

 والخىاع جىُٓم ملخ٣ُاث حامٗت ٖلى الهُٗض الضولي إلااؾؿاث الخىانل

م اإلاىجؼاث وجباص٫ الخبراث وجىخُض الجهىص.بحن الضًاهاث   والث٣اٞاث لخ٣ٍى

 الخبراث جإؾِـ بغامج ٖلمُت ومىذ صعاؾُت لدصجُ٘ الخٗاٝع وجباص٫

ُت في حامٗاث الٗالم ؤلاؾالمي والجامٗاث اإلاٗىُت  بحن ؤ٢ؿام الضعاؾاث الكٖغ

 بخضَعـ ألاصًان في الٛغب.

ت ألًٞل الضعاؾاث ؤلاؾالمُت وؤلاوؿاهُت  جسهُو حاثؼة ؾىٍى

. اث الخٗاٌل والخٗاٝع  والاحخماُٖت في مىيٖى

٨ُت  ؼ الؿلم ٖلى اخخًاهه لل٣اٞلت ألامٍغ نهئ اإلااجمغون مىخضي حٍٗؼ ٍو

اإلاغج٨ؼة ٖلى بٖالن مغا٦ل لخ٣ى١ ألا٢لُاث الضًيُت في اإلاجخمٗاث -للؿالم 

 ٖلى بم٩اهُت بل يغوعة الكغا٦ت ؤلاًجابُت مً ؤح -اإلاؿلمت
ً
ل باٖخباعها صلُال

ؤلابغاهُمُت الخٗاٌل الؿُٗض، ٣ٞض ؤْهغث هظه اإلاباصعة بلى ؤي خض ًم٨ً للٗاثلت 
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دضو  ، ٍو
ً
ا  ولِـ ٣ِٞ هٍٓغ

ً
ؤن جماعؽ ٢ُم الخٗاٌل وألازىة ؤلاوؿاهُت ٖملُا

ً ألامل في ؤن جخُىع هظه ال٣اٞلت وجغج٣ي بلى خل٠ ًٞى٫ لخجؿُض  اإلااجمٍغ

ن صًاهاث الٗاثلت ؤلابغاهُمُت ال٣ُم اإلاكتر٦ت ٢ُم الؿالم واإلادبت والىثام بح

 لدك٘ بٗضها ٖلى الضًاهاث والث٣اٞاث لهالح ؤلاوؿان وؤلاوؿاهُت.

ت "بِذ الٗاثلت" للٟىػ  ٦ما ًىىهىن بازخُاع "اإلاىخضي" للماؾؿت اإلاهٍغ

 إلاا ججؿضه هظه الكغا٦ت بحن ألاػهغ 
ً
بجاثؼة مىالها الخؿً بً ٖلي للؿلم؛ هٓغا

ىُت.الكٍغ٠ وال٨ىِؿت ال٣بُُت مً ٢ُ ؼ اللخمت الَى  م الخٗاٌل والخٗاون وحٍٗؼ

ؼ الؿلم في اإلاجخمٗاث  ُُب للمكاع٦حن في اإلالخ٣ى الغاب٘ لــ"مىخضي حٍٗؼ ٍو

ل وزىائهم الجمُل لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت  اإلاؿلمت"، ؤن ٌٗبروا ًٖ ق٨غهم الجٍؼ

اصة؛ عاٞٗحن ؤؾمى ٖباعاث الامخىان بلى  اإلاخدضة ٖلى ٦غم الًُاٞت وخؿً الٞى

اخب الؿمى الكُش زلُٟت بً ػاًض آ٫ نهُان عثِـ الضولت خٟٓه هللا وؤمخٗه ن

بضوام الصخت والٗاُٞت، وبلى ناخب الؿمى الكُش دمحم بً عاقض آ٫ م٨خىم هاثب 

عثِـ الضولت عثِـ مجلـ الىػعاء خا٦م صبي، وناخب الؿمى الكُش دمحم بً 

لى لل ٣ىاث اإلاؿلخت عثِـ اإلاجلـ ػاًض آ٫ نهُان ولي ٖهض ؤبى ْبي هاثب ال٣اثض ألٖا

 الخىُٟظي إلماعة ؤبى ْبي، وبلى ؤصخاب الؿمى خ٩ام ؤلاماعاث؛ خٟٓهم هللا.

وفي الخخام ًًٕغ اإلاكاع٧ىن بلى الٗلي ال٣ضًغ ؤن ًخٛمض بىاؾ٘ عخمخه 

ضًم ٖلى صولت ؤلاماعاث زماع ما ٚغؾه في هظه ألاعى  ألاب اإلااؾـ الكُش ػاًض ٍو

 
ً
 ومدبت.الُُبت عخمت وعزاء وؤمىا

 والخمض هلل الظي بىٗمخه جخم الهالخاث.
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 امللتقى الشنوي الرابع ملنتدى تعزيز الشلم 

 يف 
 اجملتمعات املشلمة
ض الضًً الىضوي  الكُش ب٣لم:  ٍٞغ

 

ؼ الؿلم في اإلاجخمٗاث  ٢ض او٣ٗض اإلالخ٣ى الؿىىي الغاب٘ إلاىخضي حٍٗؼ

اًت ؾمى الكُش ٖبض هللا بً ػاًض آ٫ نهُان وػٍغ الخاعحُت والخٗاون  اإلاؿلمت بٖغ

الضولي بغثاؾت مٗالي الكُش ٖبض هللا بً بُه ومكاع٦ت ؾٗاصة الض٦خىع دمحم مُغ 

محن الٗام إلاىخضي ال٨ٗبي عثِـ الهُئت الٗامت للكئىن ؤلاؾالمُت وألاو٢اٝ وألا 

م ٖلى الِٗس ى ألامحن  ؼ الؿلم وؤصخاب اإلاٗالي الض٦خىع دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ حٍٗؼ

٤ُ وػٍغ ألاو٢اٝ والكئىن  الٗام لغابُت الٗالم ؤلاؾالمي، والض٦خىع ؤخمض الخٞى

 ً حرهم مً الىػعاء والٗلماء وال٣ٗالء واإلا٨ٍٟغ ؤلاؾالمُت للممل٨ت اإلاٛغبُت ٚو

ش  زّم الٗالم هدى ؾب٘ ماثت شخهُت،  والباخثحن ٖلى مؿخىي  -00الاٞخخاح بخاٍع

م زم ؤل٣ى مٗالي الكُش نهُان بً مباع٥ وػٍغ 07-705 م بخالوة آي ال٣غآن ال٨ٍغ

جي ؤن ؤ٧ىن م٨ٗم الُىم في هظا اإلالخ٣ى  كٞغ الدؿامذ ٧لمت ٢ا٫ ٞيها: ٌؿٗضوي َو

مت لؿمى الكُش ٖبض هللا بً ػاًض  اًت ال٨ٍغ وػٍغ الظي ًى٣ٗض في ْل الٖغ

تزاػجج ،الخاعحُت والخٗاون الضولي  اٖل
ً
ازىا الخالض وخغنه ر ؾمىه بت ؿُضا

ؼ ٧اٞت ٢ُم الدؿامذ، والخٗاٌل، والؿالم؛ في الٗال٢اث بحن ٦ظل٪ ، ٖلى حٍٗؼ

او٣ٗاص اإلالخ٣ى ٖلى ؤعى بنهُان جغخُبه  شحضص الكُو  ،حمُ٘ الضو٫ والكٗىب
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اإلاجخمٗاث  مؿحرةضًً في ؤلاماعاث الُُبت لخغنها ال٨بحر ٖلى جإ٦ُض صوع ال

ِكَغْث 
ُ
لى ؤهمُت الخىاع، و٢ض و  ٧لمخه في هظه اإلاجلت ٧املت.ٖو

زم ؤل٣ى مٗالي الكُش ٖبض هللا بً بُه عثِـ اإلاىخضي ٧لمت و٢ا٫: هدً 

ٚغؾىا شجغ الؿالم في هظا البلض الُُب ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، وهدً آلان 

نىعة ٦خِب، زم جدضر مٗالي هججي زمغاث هظا الٛغؽ، ووكغث ٧لمخه في 

م الِٗس ى ألامحن الٗالم لغابُت الٗالم ؤلاؾالمي  الض٦خىع دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ

 ٣ٞا٫: هدكٝغ باؾم عابُت الٗالم ؤلاؾالمي ؤن ه٩ىن م٨ٗم في هظا اإلالخ٣ى

 ٠ اإلاباع٥، زم ج٩لم بٗض طل٪ وػٍغ ألاو٢اٝ اإلاٛغبي، بٗضه و٦ُل ألاػهغ الكٍغ

ان، و٧ان في ألازحر ٧لمت مٗالي الض٦خىع دمحم مُغ مٗالي الض٦خىع ٖباؽ قىخ

خضا٫ الضًجي والدؿامذ، و   ٢ض حاءثال٨ٗبي، و٢ا٫: ؤلاماعاث جبخجي جغؾُش الٖا

 ٧لمخه في هظا الٗضص لهظه اإلاجلت.

ش ختى زالزت ؤًام  هظا اإلالخ٣ى اؾخمّغ  م بٗض 7105-01-01اهخهى جاٍع

٥ في هظا اإلالخ٣ى حضي بٖالن جىنُاث و٢غاعاث بدمض هللا حٗالى، و٢ض قاع 

 
ً
 همٗه في هظا اإلالخ٣ى، و٢ابل ألاؾخاط الض٦خىع ج٣ي الضًً الىضوي و٦ىذ مغا٣ٞا

٦ثحر مً الٗلماء والباخثحن والكُىر، و٢ض ؤزظ مىه بٌٗ الض٧اجغة بحاػة 

 الخضًث الكٍغ٠.
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 [1]حقوق أهل الذمة
 لعالمة شبلي النعمانيا

 

ؤُٖاها ٖمغ ألهل الظمت بالخ٣ى١ التي ؤُٖتها بطا ما ٢ىعهذ الخ٣ى١ التي 

،  ؤلامبراَىعٍاث ألازغي 
ً
 ٞاإلمبراَىعٍخانفي طل٪ الؼمان ٧ان الٟغ١ قاؾٗا

اإلاجاوعجان لٗمغ عض ي هللا ٖىه، ٧اهخا بمبراَىعٍت الغوم وبمبراَىعٍت ٞاعؽ، 

م ؤن ههاعي  و٧اهذ خ٣ى١ ألامم الخايٗت لهما ؤؾىؤ مً خ٣ى١ الٗبُض، ٞٚغ

 ىا ٖلى صًً الغوم، ول٨ً لم ٨ًً لهم الخ٤ في جمل٪ ؤعاييهم اإلادخلت،الكام ٧اه

 مً اإلامخل٩اث، جيخ٣ل باهخ٣ا٫ ألاعى التي هؿبل ٧اهىا ؤهٟ
ً
ا م ٌٗخبرون هٖى

ٌِٗكىن ٞيها، و٧ان اإلاال٪ الجضًض ًماعؽ ٖليهم هٟـ الخ٣ى١ التي ٧ان ًخمخ٘ 

ٞلم ٌؿخد٣ىا ختى ؤن بها اإلاال٪ الؿاب٤، ؤما خا٫ اليهىص ٩ٞان ؤؾىؤ مً طل٪، 

اًا جىٗم ٖلى ألا٢ل ببٌٗ الخ٣ى١، ؤما هم  اًا، ٞالٖغ ًُل٤ ٖليهم اؾم الٖغ

 ُٞدغمىا ختى مً ٧لمت الخ٤، و٧اهذ خا٫ الىهاعي في ٞاعؽ حؿخد٤ الك٣ٟت.

ٖىضما ؤزً٘ ٖمغ عض ي هللا ٖىه هظه البالص حٛحرث مباقغة جل٪ الخا٫، 

اًا للضولت بل حٗلذ بُنهم وبحن  ومىدذ لهم الخ٣ى١ التي لم ججٗلهم ٣ِٞ ٖع

 لظل٪ هى٣ل هىا هو 
ً
حن مخٗاهضًً، وجهض٣ًا الضولت ٖال٢ت ج٩اٞا بحن َٞغ

باإلا٣اعهت،  اإلاٗاهضاث التي ٦خبذ ؤزىاء ٞخذ البالص اإلاسخلٟت، وؾٝى ٌؿمذ هظا
                                                

 اإلاغاص بإهل الظمت ألامم ٚحر اإلاؿلمت التي ج٣ُم في صاع ؤلاؾالم. 
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٘ لىاء الخًاعة لم   ٞإوعبا التي جضعي ٞع
ً
في  حِٗ مثل هظا الىٕى مً الخ٣ى١ ؤبضا

 ؤي بلض بال إلاىاَىيها.

جب ش ًغص بًٗها  ٍو ؤن هخظ٦غ ؤن اإلاٗاهضاث التي جى٣ل في ٦خب الخىاٍع

، ألن بٖاصة بزباث الكغوٍ بالخٟهُل  بالخٟهُل
ً
غص البٌٗ آلازغ مجمال ٍو

،  بؾهاب ٍٕ دا٫ في ؤ٦ثر اإلاٗاهضاث بلى مٗاهضة مٟهلت، وهظا مً ٚحر صا ًُ ولهظا ٧ان 

غث ٧لماتها في خًىع ٖمغ عض ي هللا ٖىه.
ّ
 هو مٗاهضة بِذ اإلا٣ضؽ التي ُؾُ

 معاهذة بيت اإلاقذس:

  ٖمغ ؤمحر اإلاامىحن هظا ما ؤُٖى
ً
ؤهل بًلُاء مً ألامان، ؤُٖاهم ؤماها

ئها، وؾاثغ ملتها ؤهه ألهٟؿهم، وؤمىالهم، ول٨ىاجؿهم، ونلبانهم،  وؾ٣ُمها، وبٍغ

ال ٌؿ٨ً ٦ىاجؿهم، وال تهضم، وال ًيخ٣و منها، وال مً خّحزها، وال مً نلبهم، 

وال مً ش يء مً ؤمىالهم، وال ٨ًغهىن ٖلى صًنهم، وال ًًاع ؤخض منهم، وال 

ت ٦ما  لى ؤهل بًلُاء ؤن ٌُٗىا الجٍؼ ٌؿ٨ً بةًلُاء مٗهم ؤخض مً اليهىص، ٖو

ليهم ؤن ًسغحىا منها الغوم واللهىم، ٞمً زغج منهم ٌُٗي ؤهل اإلاض اثً، ٖو

لُه  ٞهى آمً ٖلى هٟؿه وماله ختى ًبلٛىا مإمنهم، ومً ؤ٢ام منهم ٞهى آمً، ٖو

ت، ومً ؤخب مً ؤهل بًلُاء ؤن ٌؿحر بىٟؿه وماله م٘  مثل ؤهل بًلُاء مً الجٍؼ

سلي بُٗهم ونلبهم ٞةنهم آمىى  لى بُٗهم ن الغوم، ٍو ونلبهم  ٖلى ؤهٟؿهم ٖو

لى ما في هظا ال٨خاب ٖهض هللا، وطمت عؾىله، وطمت  ختى ًبلٛىا مإمنهم، ٖو

ت، قهض  الخلٟاء الغاقضًً، وطمت اإلاامىحن، بطا ؤُٖىا الظي ٖليهم مً الجٍؼ

ت ٖٖلى طل٪ زالض بً الىلُض، و  ، ومٗاٍو بض الغخمً بً ٖٝى مغو بً الٗام، ٖو
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ت 03بً ؤبي ؾُٟان و٦خب وخًغ ؾىت   .[0]هجٍغ

خ طح بجالء مً هظه اإلاٗاهضة ؤن ؤعواح الىهاعي وؤمىالهم وصًنهم في ٍو

ؤمان، ومً الىاضح ؤن الخ٣ى١ التي ًم٨ً ؤن جىالها ؤي ؤمت جغجبِ بخل٪ ألامىع 

الثالزت، وباليؿبت لل٨ىاجـ ؤوضخذ اإلاٗاهضة بالخٟهُل ؤنها ال تهضم وال ًهاب 

ت مباهيها ؤي يغع مً ه٣و ؤو ٚحره، وال ًيخ٣و مً خحزها،  وباليؿبت للخٍغ

وإلاا ٧ان الىهاعي  الضًيُت ٣ٞض ط٦غث اإلاٗاهضة زاهُت "ال ٨ًغهىن ٖلى صًنهم".

ٌٗخ٣ضون ؤن اليهىص نلبىا ِٖس ى و٢خلىه، وؤن هظا خضر في بِذ اإلا٣ضؽ، ولهظا 

، وهى ؤال ٌؿمذ لليهىص باإل٢امت في بِذ  وو٤ٞ مً ؤحلهم ٖلى هظا الكٍغ

م مً وحىص خغب بحن ا إلاؿلمحن والُىهاهُحن، والظًً ٧اهىا في اإلا٣ضؽ، وبالٚغ

ب  الخ٣ُ٣ت الٗضو ألانلي للمؿلمحن، ٣ٞض محزتهم اإلاٗاهضة، وحاء ٞيها: مً ٚع

الب٣اء في بِذ اإلا٣ضؽ، ُٞم٨ىه الب٣اء، ومً ؤعاص الخغوج ُٞم٨ىه ؤن ًسغج، وفي 

هاب مٗابضهم بإطي، وؤ٦ثر مً هظا ؤهه لى ؤعاص 
ُ
٦ال الخالخحن هى آمً، ولً ج

بِذ اإلا٣ضؽ الغخُل ًٖ البالص واللخا١ بالغوح ٞلً ًخٗغى لهم ؤخض، ههاعي 

ت... وهدؿاء٫: هل  بل ؾخٓل ٦ىاجؿهم وممخل٩اتهم التي في بِذ اإلا٣ضؽ مدْٟى

هاؽ مً البالص اإلاٟخىخت مٗاملت ٖاصلت ؤًٞل مً جل٪ 
ُ
ًم٨ً ؤن ٌٗامل ؤ

لهم وبحن اإلاٗاملت؟ ومً ؤهم ألامىع ؤهه ٢ض ؾاوي بحن ؤعواح ؤهل الظمت وؤمىا

، ٩ٞان ٖمغ عض ي هللا ٖه 
ً
ؤعواح اإلاؿلمحن وؤمىالهم، ٞةطا ما ٢خل مؿلم طمُا

 مً ٢بُلت ب٨غ بً 
ً
، وعوي ؤلامام الكاٞعي ؤن عحال

ً
٣ًخو له ب٣خل اإلاؿلم ٞىعا

                                                

غ الُبري ٞخذ بِذ اإلا٣ضؽ.  ش ؤبي حٟٗغ حٍغ  اهٓغ جاٍع
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 مً الخحرة ٞإعؾل ٖمغ ؤوامغه بدؿلُم ال٣اجل بلى وعزت ال٣خُل 
ً
واثل ٢خل ههغاهُا

م ال٣اجل بلى وعٍث اإلا
ّ
 .[0]٣خى٫ و٧ان ًضعى خىحن، ٣ٞخلهوه٨ظا ُؾل

ّ ٖلى اإلاا٫ واإلامخل٩اث، اٞهل ًم٨ً ؤن ٩ًىن هىا٥ ؤ٦ثر مً هظا للخٟ

بط ب٣ُذ حمُٗها لضي ؤهل البالص اإلاٟخىخت ٦ما هي لم ًيخ٣و منها ش يء، و٦ما 

٧اهذ ٢بل الٟخذ، ٞلم ٌؿمذ ٖمغ عض ي هللا ٖىه للمؿلمحن بكغاء جل٪ ألاعاض ي، 

 ٟهُل ٖىض ط٦غ زغاج الضولت.وهى ما ؾب٤ بُاهه بالخ

 مشاعاة أهل الزمت عىذ جىظيم الخشاج:

، وم٘ هظا ٧ان 
ً
 ؾهال

ً
٧ان الخغاج الظي ٞغى ٖلى ؤهل الظمت بؿُُا

ل ًغاعي هظا   ؤال ًخٗغيىا للدكضص ؤو ال٣هغ، ْو
ً
ٖمغ عض ي هللا ٖىه ًغاعي صاثما

اجه عض ي هللا ٖىه، و٧ان مً ٖاصجه ٧ل ٖام ؤن ًُلب  ٖكغة ألامغ ختى ٞو

ت ومثلهم مً البهغة خحن ًإجُه زغاج الٗغا١،  ؤشخام مً ؤهل ال٩ٞى

 .[7]ِٞؿدكهضهم ؤعب٘ قهاصاث باهلل ؤن هظا الخغاج لم ًجم٘ بٓلم ؤو ٢هغ

اجه بُىمحن ؤو زالزت ؤًام ؤن اؾخضعى مؿئىلي ؤلاصاعة، وها٢كهم  وخضر ٢بل ٞو

ل ٌؿإلهم مغة بٗض مغة هل حكضصجم ف ٘ الخغاج؟في ؤمغ جدضًض الخغاج، ْو  .[1]ي حم

 استشاسة أهل الزمت في جىظيماث الذولت:

اًا بُٖائهم خ٤ اإلاكاع٦ت في  مً ؤ٦بر الخ٣ى١ التي ًم٨ً ؤن ًىالها الٖغ
                                                

ج الهضاًت، َبٗت صهلي )م:    (.141الضعاًت في جسٍغ

 (.٦43خاب الخغاج )م:  

 ٖلى ( "٢ا٫ قهضث ٖم٦70خاب الخغاج )م:  
ً
غ بً الخُاب ٢بل ؤن ًهاب بثالر ؤو ؤعب٘ وا٢ٟا

ثمان بً خى٠ُ وهى ٣ًى٫ لهما: لٗل٨ما خملخما ألاعى ماال ج٤ُُ".  خظًٟت بً الُمان ٖو
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جىُٓماث الضولت، ٩ٞان ٖمغ عض ي هللا ٖىه ٌؿدكحر ؤهل الظمت ُٞما ًخٗل٤ بهم 

 في طل٪، صون اؾخٟخائهم ٖلُه، ٞدحن ؤعاص
ً
جىُٓم  مً جىُٓماث، وال ًخسظ ٢غاعا

ؤمىع الٗغا١، اؾخضعى عئؾاء العجم بلى اإلاضًىت اإلاىىعة، وؾإلهم ًٖ ؤخىا٫ 

ىضما هٓم بصاعة مهغ ؤزظ عؤي اإلا٣ى٢ـ في هظا الكإن  .[0]الخغاج، ٖو

 ٖلى 
ً
ولم ج٨ً خ٣ى١ الظمُحن اإلاخٗل٣ت بالغوح واإلاا٫ واإلامخل٩اث خبرا

٣ت ٖملُت بدؼم قضًض، و٢ض اقخ٩ى ؤخض اإلا حن في الكام وع١، بل َب٣ذ بٍُغ ؼاٖع

 .[7]ألن بٌٗ الجىىص زغبىا ػعٖه، ٞٗىيه ٖمغ عض ي هللا ٖىه بٗكغة آالٝ صعهم

ا٦ض  و٧ان ٖمغ عض ي هللا ٖىه ًغؾل بلى خ٩ام اإلاغا٦ؼ ؤوامغ مكضصة ٍو

، و٢ض عوي  ٖليهم ؤال ًدكضصوا م٘ الظمُحن، 
ً
و٧ان ٣ًى٫ لهم هظا قٟاهت ؤًًا

ت ؤن ٖمغ عض ي هللا ٖىه ٖىض ما  ال٣اض ي ؤبى ًىؾ٠ في ٦خاب الخغاج، باب الجٍؼ

ذ،  هب ٖلى عئوؾهم الٍؼ  و٢ٟىا في الكمـ ٍو
ً
 مً الكام عؤي ٢ىما

ً
٧ان ٖاثضا

ت، ولهظا ٌٗا٢بىن،  ٞؿإ٫ الىاؽ: ماطا حغي؟ ٣ٞالىا: هاالء لم ٌُٗىا الجٍؼ

، ٣ٞا٫ ٖمغ: ٞؿإ٫ ٖمغ م
ً
ا ٖظعهم في طل٪؟ ٣ٞالىا: ط٦غوا ؤنهم ال ًمل٩ىن قِئا

اجغ٧ىهم وال حٗظبىهم، ٣ٞض ؾمٗذ مً عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ال 

 حٗظبىا الىاؽ ٞةن الظًً ٌٗظبىن الىاؽ في الضهُا ٌٗظبهم هللا ًىم ال٣ُامت".

 الوفاء بششوط أهل الزمت:

هللا ٖىه بلى ؤبي ٖبُضة عض ي هللا جًمً ألامغ الظي ؤعؾله ٖمغ عض ي 

 ٖىه بٗض ٞخذ الكام الٗباعة الخالُت:
                                                

ؼي اإلاجلض ألاو٫ )م:    (.52اإلا٣ٍغ

 (.٦46خاب الخغاج )م:  
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"وامى٘ اإلاؿلمحن مً ْلمهم، وؤلايغاع بهم، وؤ٧ل ؤمىالهم، بال بدلها، 

ذ لهم في حمُ٘ ما ؤُُٖتهم" هم الظي قَغ ِ لهم بكَغ
ّ
 .[0]ووٝ

وخحن ٢غب ؤحل ٖمغ عض ي هللا ٖىه ط٦غ في ونُت مٟهلت إلاً ًسلٟه، 

 ام البساعي، وؤبى ب٨غ البيه٣ي والجاخٔ و٦ثحر مً اإلااعزحن، ما ًلي:ه٣لها ؤلام

"ؤونُه بظمت هللا، وطمت عؾىله، ؤن ًىفي لهم بٗهضهم، وؤن ٣ًاجل مً 

 .[7]وعائهم، وؤال ٩ًلٟىا ٞى١ َا٢تهم"

ً هظا ؤال ًيس ى ٖمغ عض ي هللا ٖىه ؤهل مهل ًم٨ً ؤن ٩ًىن هىا٥ ؤ٦ثر 

 الظمت ختى لخٓت مماجه!!

ت ال٨ىضي ؤخض الصخابت، ٞؿب ؤخض الىهاعي الىبي نلي هللا ٧ان  ٚٞغ

ت ٖلى وحهه، ٞظهب الىهغاوي بلى ٖمغو بً  ٖلُه وؾلم ؤمامه، ٞهٟٗه ٚٞغ

ت ٖلُه  ت، وخ٤٣ مٗه، ٣ٞو ٚٞغ الٗام واقخ٩اه ٞاؾخضعى ٖمغو بً الٗام ٚٞغ

ما خضر، ٣ٞا٫ ٖمغو بً الٗام ل٣ض ٣ٖضها م٘ الظمُحن مٗاهضة ؤمً، ٣ٞا٫ 

ت:  بإن ٌؿبىا الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم  ٚٞغ
ً
ؿمذ لهم ؤبضا ٌُ مٗاط هللا، لم 

ٖالهُت، ٧اهذ اإلاٗاهضة ٖلى ؤن ًٟٗلىا ما ٌكاءون في ٦ىاجؿهم وؤن ه٩ىن مٗهم في 

 ٢خالهم لٗضوهم، وؤال هدملهم ماال َا٢ت لهم به، ٣ٞا٫ ٖمغو بً الٗام: نض٢ذ.

م٨ً ؤن خ٣ى١ مغاٖاة خٟٔ  وٗٝغ مً هظه الىا٢ٗت بلى ؤي مضي ٧اهذ ٍو

 ؤهل الظمت.
 

                                                

 (.67هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ )م:  

 ( ٍ محرجه.065صخُذ البساعي )م:  
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 اإلسالم يدعو إىل االعتدال
 والوسطية والسلم والسالمة 

 تقي الدين الندوي بقلم: األستاذ الدكتور

 ،
ً
 مبِىا

ً
 ومٗلما

ً
 نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤمُىا

ً
بن هللا حٗالى ٢ض ازخاع دمحما

، اعجًاه لجمُ٘ البكغ 
ً
 مؿخ٣ُما

ً
، وهضاه في ٦خابه نغاَا

ً
ما  ٢ٍى

ً
وازخاع له صًىا

، ٞاهتهذ بلُه ؾلؿلت الىبىءاث ٣ٞا٫ : 
ً
ت زخاما ، وحٗله للكغاج٘ الىبٍى

ً
َما بماما

 ًْ خٍض ِم
َ
با ؤ

َ
ٌض ؤ ان ُمَدمًّ

َ
لَّ   ٧

ُ
اَن هللُا ب٩

َ
ِبُحَن َو٧ م الىَّ

َ
اج

َ
ًْ َعُؾى٫َ هللِا َوز ُم َول٨ِ

ُ
عَحاِل٨ ِِ

ِلًُما َٖ ْيِء 
َ

 .(21ألاخؼاب :  ) ش 

ٗت  ٗت التي حاء بها عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم هي قَغ وبن الكَغ

م بإّن هظا الضًً ٢ض بلٜ َىعه  جهلح ل٩ل ػمان وم٩ان، ونّغح ال٣غآن ال٨ٍغ

اء بداحاث البكغ، والهالخُت للب٣اء والاؾخمغاع،  ألازحر مً ال٨ما٫ والٞى

َٖ ٣ٞا٫:  ْممُذ 
ْ
ج
َ
ْم ِصًَى٨ْم َوؤ

ُ
٨
َ
ُذ ل

ْ
َمل

ْ
٦
َ
ْىَم ؤ َُ َم الْ

َ
ْؾال ِ

ْ
ُم ؤلا

ُ
٨
َ
مِتي َوَعِيُِذ ل ْٗ ٨م ِو ُْ لَ

 .(1اإلااثضة: ) ِصًًىا

م عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم الظي  و٦ظل٪ ون٠ هللا في ال٣غآن ال٨ٍغ

 نالخت 
ً
 بلى زلىص عؾالخه، و٧ىهه ٢ضوة

ً
زخم به الىبىة بهٟاث حكحر بقاعة بلُٛت

 خؿىت في ٧ل ٖهغ وحُل، ول٩ل َب٣ت مً الىاؽ مً ٚح
ً
ر ج٣ُُض بؼمان وؤؾىة

ْغُحى هللَا وم٩ان، ٣ٞا٫:  ًَ اَن 
َ
٧ ًْ  إلِاَ

ٌ
 َخَؿَىت

ٌ
ْؾَىة

ُ
ْم ِفي َعُؾى٫ِ هللِا ؤ

ُ
٨
َ
اَن ل

َ
ْض ٧

َ
٣
َ
ل
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ً
ِثحرا

َ
َغ هللَا ٦

َ
٦
َ
ِزَغ َوط

ْ
ْىَم آلا َُ  .(70ألاخؼاب: ) َوالْ

ل٣ض ٧اهذ بٗثت الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم مهضع ٧ل زحر ومىب٘ ٧ل 

ض، والٗىانغ التي ٧ىهذ منها ؾٗاصة، وبًٟل طل٪ وكإ اإلا جخم٘ ؤلاؾالمي الٍٟغ

 هظا اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي بهما هي زالزت ؤمىع: 

م، والثاوي: شخهُت الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ألاول  : ال٣غآن ال٨ٍغ

ها  وؤزال٢ه، وؾحرجه والثالث: ؤ٢ىاله وؤٖماله وجىحيهاجه التي ٌؿمى مجمٖى

دخىي ٖلُه الخضًث الىبىي.  بالؿىت، ٍو

ها ٖملذ ٖلى بًجاص لى  جإملىا لٗلمىا ؤن هظه الٗىانغ الثالزت بمجمٖى

ؤمت حضًضة، وال ًم٨ً ؤن ًىحض مجخم٘ مثالي بضونها، وما هجض في خُاة الصخابت 

عض ي هللا ٖنهم مً زل٤ بؾالمي وطو١ ؾام، وال٨ُُٟاث ؤلاًماهُت العجُبت لم 

ا ًض لخل٪ الؿحرة ج٨ً هدُجت جالوة ال٣غآن وخضها، وبهما ٧اهذ بجاهب هظا ٞيه

وألازال١ الٟايلت التي ٌكاهضونها، وؤلاعقاصاث والخٗلُماث التي ٌؿٗضون بها 

في ٖهض ناخب الىبىة ٖلُه الهالة والؿالم، بنهم عؤوا ؤن ال٣غآن ٣ًغع ؤن هظه 

ٌهى الضهُا ْل ػاثل، وؤن آلازغة هي صاع ال٣غاع 
َ
 ل

َّ
ا بال َُ ْه  الضَّ

ُ
اة َُ َخ

ْ
ٌب َوَما َهِظِه ال ِٗ

َ
َول

َىاُن  َُ َخ
ْ
ِهَي ال

َ
 ل
َ
ِزَغة

ْ
اع آلا ىا خ٣ُ٣ت (42الٗى٨بىث: ) َوِبنَّ الضَّ ، بال ؤنهم بهما ٖٞغ

طل٪ وجٟؿحره مً ؤؾلىب خُاجه وخُاة ؤهل بِخه نلى هللا ٖلُه وؾلم، و٦ظل٪ 

٤ والخل٤ وما بليها مً  ىن مٗجى ٧لماث الغخمت والخىاي٘ والٞغ ٧اهىا ٌٗٞغ

ىا مضي ؾٗت هظه ال٩لماث بال ٖىض ما الخٗلُماث والخىحيهاث،  ل٨نهم لم ٌٗٞغ

ٟا٫ واليؿاء  قاهضوا الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌٗامل الًٟٗاء والعجؼة وألَا

امت ؤصخابه وؤهل بِخه جل٪ اإلاٗاملت الؿامُت.  وال٣ٟغاء ٖو
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والىا٢٘ ؤن و٢اج٘ خُاة الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم اإلاباع٦ت وبعقاصاجه 

ت الخضًث وحٗالُمه جسل٤ طل٪  الجى الغوخاوي، وهظه الى٢اج٘ هي مجمٖى

 الىبىي التي َبٗذ ألامت بسهاثو مخمحزة.

ال ق٪ ؤن الخضًث محزان ٖاص٫، ٌؿخُُ٘ اإلاهلخىن في ٧ل ٖهغ ؤن 

ىا الاهدغاٝ الىا٢٘ في ؾحر هظه  ٗٞغ ًؼهىا به ؤٖما٫ هظه ألامت واججاهها، َو

خضا٫ ال٩امل في ألازال١ وألا  ٖما٫ بال بالجم٘ بحن ال٣غآن ألامت، وال ًخإحى الٖا

وبحن الخضًث الظي ًمأل هظا الٟغاٙ الظي و٢٘ باهخ٣ا٫ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه 

لى، هظه الٟجىة ال بض منها في الؿجن ؤلالهُت،  ٤ُ ألٖا ٌض وؾلم بلى الٞغ َوَما ُمَدمَّ

ُؾُل  ْبِلِه الغُّ
َ
٢ ًْ ْذ ِم

َ
ل
َ
ْض ز

َ
 َعُؾى٫ٌ ٢

َّ
ُهْم ِبهَّ ، (022آ٫ ٖمغان: ) ِبال ٌذ وِبنَّ َُّ َ٪ َم

خٌىَن  ُِّ ٞلى ال الخضًث الظي ًمثل هظه الخُاة اإلاٗخضلت ال٩املت   ،(11الؼمغ: ) َم

ت الخ٨ُمت، ولى ال هظه ألاخ٩ام التي ؤزظ بها  اإلاتزهت، ولى ال الخىحيهاث الىبٍى

اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي مً الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم لى٢ٗذ هظه ألامت في بٞغاٍ 

ِ، وا  هللا ٖلى الا٢خضاء به وجٍٟغ
ّ
٣ِض اإلاثا٫ الٗملي الظي خث

ُ
زخّل الاجؼان، ٞو

 ب٣ىله: 
ٌ
 َخَؿَىت

ٌ
ْؾَىة

ُ
ْم ِفي َعُؾى٫ِ هللِا ؤ

ُ
٨
َ
اَن ل

َ
ْض ٧

َ
٣
َ
 .(70ألاخؼاب: ) ل

ت للخؿبت في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي، ولم ًؼ٫  وال ق٪ ؤن الخضًث وؾُلت ٢ٍى

 ٖلى مداعبت الٟؿاص والبضٕ، وبهظا ٧ان الخض
ً
ًث مً خاحاث هظه ألامت باٖثا

ذ ٦خب الؿىت وال جؼا٫ مً مهاصع ؤلانالح والخجضًض، وال 
ّ
ل ألاؾاؾُت، ْو

ض بعحإ اإلاؿلمحن في ٖهغه بلى الضًً  ٌؿخٛجي ًٖ هظا اإلاهضع ٧ل مً ًٍغ

ش ؤلاؾالم واإلاؿلمحن  كهض بهظه الخ٣ُ٣ت جاٍع الخالو وؤلاؾالم ال٩امل، َو

ث اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ج٣الُض هٟؿه، ٧لما يٟٗذ نلتهم ب٨خب الخضًث ٚؼ 
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وبضٕ يالت، وؤٖغاٝ صزُلت، ونض١ ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم:  عجُبت،

ٕبظعا 
ً
 ؤزغحه الخا٦م. لتر٦بن ؾجن مً ٧ان ٢بل٨م قبرا بكبر، وطعاٖا

واإلاجخم٘ ؤلاؾالمي بطا جمؿ٪ بؿىت الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞاهلل 

خضا٫  ٣ه ؤن ًسخاع مىهج الٖا ٞى ِ، ٍو ًدٟٓه مً الاهدغاٝ وؤلاٞغاٍ والخٍٟغ

والىؾُُت في مىهج خُاجه، ٦ما ٣ًى٫ الكاٖغ ؤلاؾالمي دمحم ب٢با٫ في قٗغه: 

 ه بال ٢لُل مً الىاؽ ؤن اإلاؿلم لِـ هى ٢اعت ال٣غآن بن هظا الؿغ ال ٌٗٞغ

م الظي ًخجلى في ؾلى٥ خُاجه ، وهظا ٞدؿب، بل خُاجه جٟؿحر لل٣غآن ال٨ٍغ

 ال ٩ًىن بال بالغحٕى بلى ؤخاصًث الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم.

ؼ الؿلم بحن اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت ٦ما ًُالبىا  ومً ؤهضاٝ هظا اإلاىخضي حٍٗؼ

 ٖلى ؤهه ال
ً
 بالٛا

ً
ا٦ض ٖلى هظا جإ٦ُضا بعهاب في ؤلاؾالم، و٢ض ٢ا٫  صًيىا الخى٠ُ ٍو

ْم الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم: 
ُ
ْىِم٨ ًَ ُدْغَمِت 

َ
ْم، ٦

ُ
٨ ُْ لَ َٖ ْم َخَغاٌم 

ُ
٨
َ
ْمَىال

َ
ْم َوؤ

ُ
ِبنَّ ِصَماَء٦

ا
َ
ْم َهظ

ُ
ِض٦

َ
ا، ِفي َبل

َ
ْم َهظ

ُ
ْهِغ٦

َ
ا ِفي ق

َ
(. و٢ا٫ الىبي نلى هللا 0706. ؤزغحه مؿلم )َهظ

ْؿلِ ٖلُه وؾلم: 
ُ
ى اإلا

ُ
ز
َ
ْؿِلُم ؤ

ُ
ْؿِلُمهُ اإلا ٌُ  

َ
ِلُمُه َوال

ْ
ٓ ًَ  

َ
 (.7227،ؤزغحه البساعي )ِم ال

 لهظه الخٗلُماث ًجب ٖلى اإلاؿلمحن الخمؿ٪ بها في ٧ل ػمان 
ً
هٓغا

وم٩ان، ل٨ً مً اإلااؾ٠ ؤها وكاهض زالٝ هظا اإلاىهج في مجخمٗىا ؤلاؾالمي في 

هظا الٗهغ، ُٞجب ٖلى الٗلماء والضٖاة ؤن ًبظلىا ٢هاعي حهىصهم بالضٖاء 

ٓت الخؿىت بٖاصة اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي بلى اإلاىهج الىبىي، وبن قاء  والخ٨مت واإلاٖى

، هضٖى هللا ؾبداهه وحٗالى ؤن 
ً
 لإلوؿاهُت ؤًًا

ً
هللا ؾٝى ٩ًىن هظا اإلاىهج مثاال

ؼ الؿلم في اإلاجخمٗاث  خضا٫ والىؾُُت في حٍٗؼ ٣ىا بالخمؿ٪ بمىهج الٖا ًٞى

٣ىا إلاا هى زحر لإلؾالم واإلا ٞى          ؿلمحن وؤلاوؿاهُت حمٗاء.اإلاؿلمت، ٍو
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 ملسمو الشيخ دمحم بن ساشذ آل مكتو لصاحب ا
 هاثب عثِـ الضولت عثِـ مجلـ الىػعاء خا٦م صبي

 فتنة اإلرهاب
 ٚاْب 

ُ
ت َٖ  ُهَى ُٞما باَن لي ِقْغ

 
َّ
ًٌ بال ٌل ش يء ُمْم٨ِ

ُ
ىاْب  ٧  الهَّ

ى
َ
٩
ْ
ُُان ؤه

َّ
ًَ الك  في الخُاْب  َبْل م

  زاؾٌغ ما
ُّ
غاْب خٓ  الؿَّ

َّ
 ُه بال

ًْ ُحىىن  ِٟل قاْب  ِم ِ
ّ
 مىُه عؤُؽ الُ

ًْ ٚحِر ا ـِ ِم
ْٟ   خدؿاْب ٚحَر ٢خِل الىَّ

جاْب  
ُ
ْض بىاُه اإلاهخضي الهاصي اإلا

َ
٢ 

اْب   ال٩ىَن َو
َ
ىُع ٚكا  هىعِه الىُّ

ِض ٚاْب 
ْ
ق  في ػماِن ُٞه ؤمُغ الغُّ

 ٞخدذ للكغ والٟخىت باب 

غاْب 
َ
ما جإجُِه َهْضٌم وز

َّ
ل
ُ
٧  

ْغَبَى واهدؿاْب 
ُ
غاعي ؤيَّ ٢ ًُ  ال 

باْب  ًَ ْر٥ُ ألاعَى بما ٞيها 
ْ
ت ًَ 

ِؿِه الكُُاُن زاْب 
ْ َ
ًْ إلا ٖ 

ً
 َخَغما

 ؤْن جهحَر ألاعَى َخْغٌب وايُغاْب 

 ٚحَر ج٨ٟحٍر َوَؾٍٟ٪ واختراْب 

 بطا الكُُاُن جاْب 
َّ
 بال

ً
 ؤبضا

ًٌ ؤْو ٦ِخاْب   ـَ لإلعهاِب صً ِْ   لَ

 ٌٕ با
ْ
 في ج٨ٟحرهْم  َولُه ؤج

ُُاِن في ؤٞٗالهْم  ُهْم 
َّ
َ٘ الك  َم

 ًْ َمط َى في ههِجهْم ؤْو ٞٗلهْم مَ 

ُه 
َ
رووي ما الظي ًجىىه ّبِ

َ
 ز

ِغ هَى هظا
ْ
ُغُهْم  ؤيُّ ٨ٞ

ْ
٨ٞ 

 قامش  خاولىا جٟجحَر َنْغح

ًْ  َمْسِجٌض  ٣ىَي َوِم ـَ بالخَّ ّؾِ
ُ
 ؤ

ىا   بهَّ
ً
ظعا ُٖ  ًا َعؾى٫َ هللِا 

 
ٌ
 ز٠ُ ؤلاؾالم مّىا ػمغة

 
ٌ
ت
َ
 ملٗىه

ٌ
ت
َ
 مجىىه

ٌ
 ُػْمَغة

ُه 
َ
٣ُْخُل الىاخُض منهْم ؤهل ًَ 

لَّ ما ُِٞه َصٌم 
ُ
٧ ِٕ ْغ

َ
 ؤيُّ ق

بىا  غَّ
َ
ْى ز

َ
ْمُغ بهْم ل

َ
 َوَنَل ألا

ُه مىهُجهْم  ًْ يال٫ٍ يمَّ  م

اُؽ ٞىْ  ٗىَص الىَّ  ما لهْم  ض ىَ َو

ًْ ؤطي َٖ ًْ ًخىبىا  ُه  لَ
َ
 ًإجىه
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َٟى ؤيَّ خؿاْب 
َ
دِؿبىا للُمهُ ًَ 

ُ
َ
اُؽ ِبِه ه ىاْب ًغججي الىَّ

َّ
 َل الث

غاْب ـجخ
ُ
 في ج

ً
غابا

ُ
هُا ج  ُغ٥ُ الضُّ

 
َ
غَّ وج

َّ
ْدِؿُم الك

َ
غاْب ج

َ
 الخ

ُّ
 ْجَخث

ُـٝى وخغاْب   حالضوُه بؿـ

ْضعِة هللا ا
ُ
 عجُاْب مالىا في ٢

 
ً
ؿا ُٟ ؿُب اإلاجَض ا٦دؿاْب  ؤهْ

َ
 ج٨د

غاْب  ِٗ  الخُِل ال
َ
ة ضَّ ُٖ وا  ضُّ َٖ ْض ؤ

َ
٢ 

ي ًبٛىَن الجىاْب 
ْ
 حاَء ؤهُل الَبغ

ُض هللِا في ؤّمِ ال٨خاْب  ْٖ  طا٥َ َو
 

 الَىْحي
َ
بالىا َمْهبِ ًُ ْم 

َ
ْم  ل

َ
 ول

ب ِ
ُّ   في خماُه َوم٩اٍن ََ

 
ً
 مكهىَصة

ً
خَىت ِٞ  َبٗثىها 

ًْ وَ   ٢ٍٟت ًا َبجي ؤلاؾالِم َهْل ِم

ًَ في خٟٔ ً  هظا الّضِ
 و٦ْم  بنَّ

 هللِا لىا 
ُ
ْضَعة

ُ
ْخُه ٢

َ
ٓ ِٟ  َخ

ًْ عحا٫ٍ هظعوا وب  َىهٍغ ِم

ؼم عاسٍخ  ي عباٍف َٗ  وب

ما 
َّ
ل
ُ
٧ 

ً
ِة خال  بنَّ في ال٣ُىَّ

ُٗخْم وانبروا 
َ
وا ما اؾخُ ضُّ ِٖ  ٞإ
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 الدورة التاسعة ملشابقة القرآن الكريم 
 يف والية أترابراديش الشرقية، اهلند

 حتت إشراف:

 وبرعاية:
 ، هىذوس باس، مهاساشترا، الهىذںالجامعت ؤلاسالميت إشاعت العلوم، أكل كوا

 

م في والًت   بإن الضوعة الخاؾٗت إلاؿاب٣ت ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
هد٨ُُم ٖلما

م 7106/ ٞبراًغ 77 - 70ؤجغابغاصٌل الكغ٢ُت، الهىض ؾدى٣ٗض في الٟترة ما بحن 

اًت الجامٗت  في الجامٗت ؤلاؾالمُت، مٟٓغ ٞىع، ؤٖٓم حغاه، ًىبي، الهىض، بٖغ

٣ٖض قترا، الهىض، و٢ض جم ، هىضوع باع، مهاعاںؤلاؾالمُت بقاٖذ الٗلىم، ؤ٧ل ٧ىا

مثل هظه اإلاؿاب٣ت مغجحن مً ٢بل في هظه الجامٗت بًٟل هللا حٗالى، وؾىٝ 

م واؾخلهام مٗاهُه.  لالؾخٟاصة مً ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
 حضًضا

ً
 جٟخذ هظه اإلاؿاب٣ت بابا

 ًغجى الاجها٫ ٖلى الٗىىان الخالي بهضص هظه اإلاؿاب٣ت وقغوٍ اإلاؿاهمت ٞيها.  
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