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  تحزب والتعصب المذهبيال

 دكتور محزة أبو فارسال

 نشر في كتاب 

 .. ظاهرة التطرف والعنف

 من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب

 (سلسلة مشروعات ثقافية) 

 مركز البحوث والدراسات

 م4332هـ موافق يناير 1241الطبعة األولى محرم  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة،

  
 

 التعصب المذهبيو  لتحزبا
  4311مايو /  1201أعيد نشره إلكترونيا في رمضان 
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 (*) محزة أبوفارس دكتورال
 

   ن جنجبر  ماىجنارى ح دىثقاارى إل اعااارى   من الطرق  الري قضى را عرى الرا ال جبمرع  شكاره   ر ىل  إن
حال حررقم مررن ال ىلارر    جنجبلهررى يبررقس املسررلا الررا ايبأررىو اهرر   قررن ح رر    إخل... املسرركةاو حاملقةاررو حامل  ة ررو

 .املخىلف حاالارتاف حبى  إل االخ اىم( اآلخق)ن  جا م طلأى  ال قن ا م إكقا  األاكا؛ ككى  ن م

 

 :البعد الفقهي للعنف والفقه المطلوب -
الرر     «(الهيددا الو ددو )البعددد الهي ددع ل ع دد  » القا رره ملررى كررىن مةاررةو ا ررةم

جيب ال جبمررع املرر »اخرررت  مارر  ال  ى ررو إل    فىرر حاسررجبى   اخرتيبرر  مررن  رر  لررىحم ال  ررى  
اكلارررو  حاخررررت  دلرررةال    ح ثرررق الرررك إل إاكرررى  الجبارررف  «حال حرررا  الطرررىةعن حالجبامرررق 

حال  خعرن عرجبة و ال  ى رو   ع جبىث جر ا ال جبمرع حالر خلن مار   ح هعاعر  إك در  كأرر
  .فأطقاف  م اىثقة حإل الةقت نعس  م شى  و  إل ج ا املةاةو

حل رررن    رررى     دررر  حال ع حقأررر   ن   ررر   ال  ى رررو  نأررر  إك  ا ال  ك رررع عمارررى
فرأقة  ح  املسر جبىن   حلاي ارن يبأار  مرى  ما  إل جر   املسرألوؤ   ة ا  من إدسىسن مبس

 .حالا  ال  الن 

  :التعصب المذهبي والطائفي والعنصري  -
: قرررى    إن لل جبمرررع   ررر   نةااررر  ثحما  كأررررا  إل إعرررىث ترررىجقة الجبارررف حال طرررقف

                                                 

 (.ليبيا.. )طرابلس.. جامعة الفاتح ..باحث (*)
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ددع » دد ُّ ُحبُّدد ا الْيددعي ا ُْدعي   ُْص    حلرر لك اكرر  اعسررالم الررا ارراله جرر   ال ررىجقة  (1)«وا
درررس قسرررةث امل كررره املسرررلا الرررة م حالجبررر     ح مرررق املسرررلا  لةقرررةف مررره اهررر   قاكرررى كرررىن

 .حاعدسىن 
 . ق  يبطلع املاهج  ن يب ةن ج   الةمقو إل مى مو ح م جبو مأىدث

  .وفي ا تعْر  ل تعصب :اليدمة
  .ع صري وآاثره وموق  اإلسالم م االبحث األول يف التعصب ال

  .البحث الثاين يف التعصب الوائهع وآاثره وموق  اإلسالم م ا
 .البحث الثالث يف التعصب الذهيب وآاثره وموق  اإلسالم م ا

 .ع يف طرح أفكار لعالج هذا التعصبالبحث الراب

                                                 

 . ، كتاب األدبأبو داود أخرجه (1)
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 المقدمة
 :تعريف التعصب -

  :التعصب لغة
حالأرررى   عرر  عرررحاد حادررر  قرر   الرررا م ررر   رررن   ثمرررىالجبرر  حال: قررى  ا رررن فرررىم 

 . (1) شن  مس طاال   ح مس  ققا  
حك  مى قجبمرع   الجبكىمو: ى ورحالجبم  طةا :  حامأ    را  : انجبمع: ىنراللس حإل
  .مجىاو مى    الجبشققن إك األم جب : حالجبمأو حالجبمى و.    الق  

حالجبمريب   يبجبمرأةا: ققر  خخرق قار فإاا جتكجبرةا الرا ف  حق  يبجبمأةا الاها إاا جتكجبةا
 .من قجب  قةم  الا ال لا 

: حال جبمرررع ..؛ ألهنرررا قجبمرررأةن     باطررةن  ررر األقرررىم  مرررن  هررو األ : حالجبمررأو
 .  (2)نمقان : حيبجبمأاى ل  حمجب   ا ىمىة حامل افجبو
 : اصوالحا  التعصب 

االحناىز   ح جة  فهة ق حم دة  الش ة حا ىمىة حالامقة  ال ق جب ى مجباى  اللغة 
حنأر  املخرىلف   كىن الا خطأ  ح عرةا    إك من بأ   ح قؤمن مبأىثة   ح  ين  اس 

فقمبررى احنمررق جرر ا . حلررة كررىن الررا عررةا  حااررد  حهطئ رر  حارر م ايبأىارر    ىررةة حااررف
 طرررقث حممبرررى ام ررر  إك  قمرررى  ف حرررة  إك  املاررر  الرررا املؤالرررف حنأررر  املخرررىلف  ألقرررةا 

 .قاملخىلف  ح ق ل  خخق األم

                                                 

  .(عصب )  003/  2 ،يس اللغةمعجم مقاي ،ابن فارس (1)
 . عصب: مادة 4133 – 4132/  2ابن منظور، لسان العرب،  (2)
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 المبحث األول
 التعصب العنصري وآثاره وموقف اإلسالم منه

 ح   ةن الاهىرررررر ة األمض الي قجباشرى  الاى   جب ها  أجبض الا حدرررررررررريبقيب ا االق
.  ح اامررق ح رراح قاحرر محن مارر    ح ممررىجي ع كجبررةن الاهررى  حدرر ة لغررو ق عررى ةن عررى

حلررة  ثى الررك إك   عررق  رر  جررؤال حيبشرر   جرر   القا طررو إل الغىلررع ممرر م ايبعررى  حيباى
فرررىل لا الرررا م   جرررؤال  لررراح الررر   قىررره  رررن يبشررررت  مجبررر  إل إدررر ى   «الغرررر»تلرررا 

 .إاا حقه من  رجا حإمنى قسكا تلكى    املىةمى  السى ىو
او  ح و اجلاسررررررع الرررر   قاشررررأ اررررن القا طرررررث ال جبمررررراى إل جرررر ا املأحرررررحالرررر   قهكرررر

 .(امق ال جبمع الجب) ح   جبأر خخق   الجبامققو
اقفت كار من الشجبة  قأ  اعسالم ح جبر   جر ا الارةو مرن ال جبمرع الر   قاحرىز 

 ..حق  اقف  الجبق  إل  رىجلا ها  م لةمى   ح تىملى    فا  اعنسىن احناىزا  كىمال  إك اامق 
 ح   حج ا ال جبمع ق  ق سه دس عجبر  اعنسرىن قا مرق لىأال ر  مجاجبهرى مرن قأالرو  خرقى

دررس ال  حق ررا   داررىان   -الررا  جبرر   حلررة كررىن ع كرره مجبرر  نسررأى   -قرر  مررن اامررق خخررق 
 .جبقف اعنسىن فا  إال نعس  ح سقيب ق

: حلجب   دسن قىنةن ميار  جر ا الارةو األخرر  رةا   ارقاس إل اجلىجلارو اار مى سرئ 
فىار   ..الجب    ن   ر الا  ىم  فأسلع مار  مىلر : مى جة الجب   إل ن ق  ؟ فأ ى 

 . (1)ال لا  ن قغر النَّ  ىم  فاسرتث مين مىل :   ؟ فىى حمى ال لا إل ن ق : ل 

                                                 

للمجمررا الفقيرره اي رر مه  (12)بحررث مررصد للررصورة  ،«التفجيررراو والتيصيررصاو الترره تواجرره ا منررين»نصررر فر ررص وا رر ،  (1)
 . 43د، ص  4330 /هر 1242 ،المنعقص فه مكة المكرمة ،التابا لرابطة العالم اي  مه
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  جر ا جررة الىررىنةن حجر ا جررة املجباررىم الر   قررةزن  رر  الجبر   حال لررا إل  ىجلاررو الجبررق 
حال  دسرررأين حبى رررو إك   ىن إل  ىجلارررو الارررةم رررحجرررة نعسررر  الررر   يبرررةزن  ررر  جرررى ن  الىاك

 .الا الكال  لا  
دررس إنرر  ق ررطقجا إك ال حررىلف   الجبررق  جرر ا ال جبمررع الجبامررق  كررىن سررىة ا  اارر 

حيبقيبررع الارر   ن سررىث ال لررا إل امل كرره دررس إن  ررىاقجا قسررن  الررك    فرقاثا  حمجىاررى 
 :مل كه ال   قجباش فا  إا قىة يبجبأرا  ان القحح السىة ة إل ا

 (1)حإال قأ   ل لا ق لا  ق   مس ق لا قجبىقع   لك       سققجبى  
حكرر لك حدرر ة املةلرر  حاملاشررأ   ط مهررا  رر  الشررجبة حال نشررك  ن حدرر ة اللغررو م 

حمرره   حلجبرر   قةاجررى اارر  ال نق ررو الجبامررق حاجلرراح  ححدرر ة املمررىجي املشرررتكو  حاجلرراح
ال يبمرك  اار  االم حرىن؛ ألن املمرىجي يب غلرع الرا   (2)الرك جنر  جر   الجبةامر  زاةعرو

ملحو الشخماو فجبا  نىطو مى جت  ال ع ر إل امل  حاملمىجي يب  ىم  حيب جبىمض  الأىاو
 ح األسققو  ح الا األكارق الىألارو  ح مرى قشرىعهى اار  الر قن انر ثق   ح كرىث  يبار ثق 

هلرررر ا جنرررر  الشررررجبة  الرررري  اررررت سررررلةكهى حيبجبىملهررررى مرررره اآلخررررققن الررررا جرررر ا .  نسررررىعا
يبا ق إك  رجى ن رقة اد ىرىم حام هرىن؛   مق حاجلاحر اين الا ق إك الجبا  ى رررررررررررررررررراألس
ىثة حاآلخررقحن رفهرا السرر  هنرى يبشررىج جا مرن الررة مالد رو العررق   ااهررى ح ر  اآلخررققنأل

حجرا   قحن فىرقا  حخر مررررررررررررحاآلخ  قفةن إل كارةز األمضررررررررررررررررررررراى  ق مرحجا األ ار  الجبأا 
 .حاآلخقحن ال قس حىةن الك  اناكو هلا اه  إل داىة م  ة -حد جا  -

اارر   مررا  خرررقى   اارر  الجبررق  ككررى كررىن سررىة ا   ن سررىة ا  جرر ا ال جبمررع كررى :قلررت
                                                 

 . 131القائ  زهير بن أبه  لمى فه معلقته، تنظر جميرة أشعار العرب ألبه ز ص القرشه، ص  (1)
 . 102عبص الكر م عثمان، معالم الثقافة اي  مية، ص  (2)
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 حلرة  نر  قغطرا ي طارو  حجة مة رةث إل اىملارى الارةم  ةثة إل الك الةقترررررركىنت مة 
 .ال حتنأ  كارا   -إل   لع األداىن  -

حمررن األمالررو الةاقجباررو الاررةم الررا ال جبمررع للرر م حاجلرراح حالجبامررق مررى نررقا  اارر  
ح ن   فها ق اةن  هنا  جبع   املخ ىم  ط  حطقثحا  جلهىالاهةث ال   اد لةا فلس

حإمنررى قجبررىملةن      األ اررةن الرر قن ال عررع  ن  يب ررةن هلررا كقامررو( اجلررة  )  رررجا 
 .مجبىملو الأهىةا 

ااا  حطرقثجا مرن ف ى ار  العلسرط   مى  ثق ج ا االا ىىث حج   الا قة فةااد للجبارىن
(  اجلررة )حمبررى  هنرا مرن   ميالرةن خطررقا  الرا الاهرةث ؛ ألن العلسرطااا  مارها در  للاهررةث

نسررىةها ح طعررىهلا حيبى ارر  م ررىهلا ح   فهررا ال درر  هلررا إل  مض حال إل مررى  حال اسرر ىال 
 .مأىح ال دقه فا 

فهرة  -حلرة ثخر  الار  األح  ثام   لسرالح  - مى ق   قهةث  من قأ  العلسرطاين 
 .ا  ال لا 

 :موقف اإلسالم من التعصب العنصري 
ق معةن  -ككى حععاى سى ىى    –كىن الجبق    ملى  جبث   خىمت األنأاى  حاملقسل  

نر  كر   طرن ماهرى قجب ىر      ر   دارىان    ف   قأالو يبجب ى   هنى  ف ر  مرن  رجرى   لجبامققو
حإل دررقعا حسررلكها   حالررا الررك سررىمحا إل داررى ا   الررا ح  ررا مررن  ررر  مررن الأطررةن

 .حاثما ا 
    : ح حقف ج   الا قا   غا ج   الاجبقا  ى  اعسالم فأل

      
 

         

 . (10:اهنقا )   
 ن ق رةن مرى ق هرق مرن اخر الف الشرجبة  حالىأىةر   -دسرع اعسرالم  -فال قمد 
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 .حإمنى عع  ن ق ةن حسالو لل جبىمف حال جبىحن  لل أى ض حال اىدق حاأل اى  سأأى  
فرررال عرررةز  ن   قةمثهرررى   مرررن قشرررى   جبكقجرررى اعنسرررىن   ررررق   مرررى األمض فهرررن ه

 .(33:اهج)           : قى  يبجبىك  يب خ  مجبأةثا  
      :قرررررررى  يبجبرررررررىك  حال قمرررررررد إل اعسرررررررالم ال عرررررررىخق  لاسرررررررع

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

            

 . (42:ال ة و)         
تداُروا أانديُهساُك ي، ال  -َةَجىررررررر َْح َكِلَكو  حنَْ  - َيا ماعييارا قُدراْيش   »: ة    رررررقى  مس اشي

ئ ا؛ َيا عابْداُس  ديدي ٍ  ال ُأغيدِن  عا يددُك ي م دنا اَّللْ  شا ئ ا؛ َيا باِن  عابيدد  ما ادا يدي ُأغيِن  عا يُك ي م نا اَّللْ  شا
ئ ا؛ واَيا صادده ْيُة عاْ ددةا راُسددول  اَّللْ  ال ُأغيددِن   بيددنا عابيددد  اليُ وْ  ددب  ال ُأغيددِن   دديدي ددنا اَّللْ  شا عا يدد ا م 

دئي   م دني ماداْ  ال ُأغيدِن  عا يد    دد  يِن  مادا ش  َُاْ ددد  سا دُة ب  يد ا  ئ ا؛ واَيا فااط  ا يدي عا ي   م نا اَّللْ  شا
ئ ا يدي  .(1) «م نا اَّللْ  شا
ْ ا ماني داعادا »: حقى   الجبمرأاو اجلىجلارو  حقر  حعرف   (2)«إ َلا عاصادب ْية  لاييسا م 

دددا ُم يت  ادددة  »: ماعرررقا  ماهرررى  ىةلررر  دددا فا  نْد ا دددا »: حإل عرررحاد الأخرررىم . (3)«داُعوها دددا فا  نْد ا داُعوها
  اه  ررر  مهرررى ق  ح نمرررىم ررررررحالرررك إل الةاقجبرررو الررري حقجبرررت إل  ررراحة املققس (4)«خاب يثادددة  
  .امقةإك  ن انثى ك  م   قةم  لل فأث 

ح رررر  الرررر كةم   حإاا  ثخلاررررى إل ال جبمررررع الجبامررررق  ال كااررررا  رررر  األلررررةان الأشررررققو
                                                 

 . أخرجه البخاري،كتاب الو ايا (1)
 . أخرجه أبو داود (2)
  .كتاب تفسير القرآن البخاري،أخرجه  (3)
  .كتاب المنامب البخاري،أخرجه  (4)
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  مرن ال كاارا املأرين الرا اجلراح حاعانث فإناى جن  ج ا ال كااا ق أه مى حتر ثاى اار  خنعرى  
حااررر   ررررجا    إل الجبرررق  قأررر  اعسرررالم حقررر  كرررىن جررر ا  الارررةو مرررن ال جبمرررع مة رررةثا  

فكررى زالررت  جبررض   إك قةماررى جرر ا إل كاررر مررن الألرر ان ا   رر  ال قرراا  مة ررةث    كرر لك
  . اةو ماهى األلةان األخقى  جب املطىاا إل  جبض ال ح  د قا  الا لةن م

؛ إا ال قاكرو هلر   العرقح   رةث هلر ا ال كاارا حال جبمرع اللرةا مى إل اعسالم فرال ح 
 ر    ن جمرقث ن رقحمل ق ن جر ا املةقرف الر   قسرةى فار  مجاره األلرةا  إل ن قة اعسالم

فكةاره  رال   ر  المرحى و مجبرقحف إل   إل اه رىمة اعسرالماو إن  الك طأ  اكلارى  
 . السرة الاأةقو

حإل اهررج يبل ىررن األلررةان الررا عررجبا  حادرر    فعررن املسررن  قل ىررن األ رراض حاألسررةث
قسرة  عجبلر  ال   هنع هللا يضر حجر ا  سرىمو  رن زقر   رن دىمثرو  ثحن  جبةم  الس جبال   ح العرقح 

  إا قرر  در ثت حفررىة مسررة     ررر  ن اجلراش ال  ررقه -حجرة  سررةث  -قىةر ا  للنرراش
   هنع هللا يضرفأنع     ة   ق   ثاى  الك  . 

و اأرررىثة  رررن ررررررررح لاعىحاررر   ق سرإك املىةقررر   هنع هللا يضر ىصرحجررر ا حفررر  اكرررقح  رررن الجبررر
فهى رر     املىررةقح يبىرر مها اأررىثةفلكررى حعررلةا إك - ا  حكررىن  سررةث -   هنع هللا يضر المررىمت

فىرى  مجاره   حنةا اين جر ا األسرةث حقر مةا  رر  ق لكرين: فىى  هلا  املىةقح لسةاث 
حإمنى نق ه   حجة خران حاملى م الااى  إن ج ا األسةث  ف لاى م اي  حالكى  : م ى  الةف 

دةا ل   ن السةاث  ق   حملى  ن ق املىةقح الك  حق   مَّق  األمر ثحناى  إك م ق  مجاجبى  
 .  (1) ر ما ق فاها

جبىم اهققرو رررررررس املرىال  املهاارو حترت  ر جبكى  للكرق ة إل  ررحمى نقا  الاةم من اس
                                                 

 .  33 – 32مصطفى السباعه، من روائا حضارتنا، ص  (1)
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مى جة إال اق  من اقح  ج ا ال جبمع حإن زقاة  هلى مبمطلحى  فىم و م محسو 
 كرر  الررك يباىحلرر  اعسررالم ك ررى   . حفطررن هلررى  جب ررهن  اكاررت الررا كاررر مررن الاسررى 

   الع   كل  قق ه لل ىرةى حايبأرىو  حامرق   فلا عجب  للةن حال للناح ف ال    حساو
 .قةل  حمل يب ن ل  عىدأو حال قققع ال   مل قل  حمل  ا ىل 

حال  ررر   ن نأررر  مررررى قررر   طرررق  لأررررى  مرررن العرررقح   رررر  الررر كةم حاعانث إل  جبررررض 
ا لىرو اجلسركاو فلراح جر ا  إن ج   العقح  يب أه العرقح  إل: املىال  إل اعسالم فاىة 
حال  ن   فرال مي رن  ن ق لرف الق ر   عجنرى  حاعمارىو مراال    من قأ  ال كااا ال جبميب

 .يب لف املق ة  لةتىةف الي خل  هلى الق   

 :إثارة هذا التعصب لدى المسلمين
قجبكررر   اررر ا  اعسرررالم الرررا إاثمة الاجبرررقا  الجبامرررققو مرررن قةمارررو ححطاارررو ح رجرررى إل 

حقررر  حارررجبةا لررر لك اسررررتيباناى  م محسرررو كىنرررت    درررس قأجبررر حجا ارررن ثقررراهااملسرررلك 
ح  ررررق ةجا جرررر ا   ن ان هرررى يبشرررر ت املسررررلك  إل ثحقررررال  قرررر ح ا فاهررررى  ارررر ا  اعسررررالم

 جبر    ال جبمع دس  عأد املسلا ال   قر  د  خرة  الرا مىق رو مار  ال يب حرق  لر   رجبقة
ددد »:  مبرررى حعرررع   ررر  مسرررة      ن كرررىن م مرررعى   دددني اليُ سي ددد  ُ و ا م  ددد   ا اليُ سي   ُ  مادددني سا

ْاد ه   ، ال ْاظي  ُ ُا واال ُْسي  ُ اُ ».. (1)«ل ساان ا  وا  (2) « ...اليُ سي  ُ  أاُخو اليُ سي    
 

                                                 

 . البخاري، كتاب اييمانأخرجه ( 1)
 . كتاب المظالم والغصبالبخاري، أخرجه  (2)
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 المبحث الثاني
 التعصب الطائفي آثاره وموقف اإلسالم منه

 .ه  ااهى ف ق مجب   ح مأىثئ مجبااواجلكىاو من الاى  عك :الطىةعو
ع للطىةعو املىمةث مار  االحنارىز ال ىمر  حاالن مرىم جلكىارو مرن الارى  ف رقا  حال جبم

  ر ال  حج ا ق هق إل كارر مرن ال. حاكال  مه هطئو  رجا ححععها  ألحعىف املىا و
 .حال حا   ق ميى  حد قاى  

حق  الكاى الىقخن ال ق  األث  إل لىحمة املخىلف درس حلرة كرىن  رر مشر ة  إل 
حالررك إل مارر  قةلرر    ا  الرري  ىجررى الكررى  الأاررىن مشررىكلور مقررا  نررةاو ال ارر حجررة   طلرر 

               : يبجبرررررررررررررررىك

 .(43-42:سأأ)      
  فكى  لك مبحىحمة املسرلا  إاا كىن ج ا اهى  مه ال ىفق املخىلف إل ال قن :قلت

 .حلة كىن إل ن ق  خمطئى  
 :أسباب التعصب
 :األسأى  الي يبقسخ ج ا الاةو من ال جبمع إل الاىىط ال ىلاومي ن يبلخان 

 :التعصب لييخ معني وجع ا معيارا  ل حق -1
ح عرررأد اهررر    فرررإاا انىلرررع األمرررق حانجب رررح  إن األعررر   ن قىرررى  الق ررر   هررر 

درس   حكلكرى يب رقم الرك مسرخ جر ا ال جبمرع  ن ج ان الرك يبجبمرع  قجبقف  لق ى 
 .ى ه خطأ امل أةوجبع  ن قس أ  ال قمأد من الم



 
 
 
 
 
 
 

 ح زززززززة أسززززززو فززززززار الززززززدكتور                             التعصززززززه ال زززززز هبي            التحزززززززب و

 

 -041 -

حلىررر  م قرررت م رررال  »: ارررن الغررراا  قةلرر  حقرر  يبجبرررقض لررر لك اعمرررىم املررىحمث  انقرررال  
ف رىن  ةا ر  ااهرى   حقر  اسر    الار  ا مرا   اللرو عرحاحو  قاىتق إل جملرح دعر 

حمرررى مل قررر كق    حح ررر  فسرررىثجى  ن  ررراخن مل قررر كقجى  إن جررر   ثاللرررو فىسررر ة:  ن قرررى 
 .(1) «الشاخ ال خر فا 

من الغلة إل يبىر قح األ رخىص مبرى  -إل الغىلع  -ع قاشأ را الاةو من ال جبمفه 
ككرررى حعرررف الىرررقخن    إك اا ىرررىث الجبمررركو فررراها  ح إل الاهىقرررو إك اأرررىث ا قمررر   دارررىان  

        :ال ررررق  دررررى   جبررررض الامررررىمى

 .(01:ال ة و)     
جبض المىه   ح  رجا لك  داث  دىطةا  رةفو من املسر ث لأجبض امل مرحككى د

 .مث ام   عا ال ى قح إك  ن  عأد كالمها  قاى    عىال  من ال قامى 
 .حك ع الرتا ا ملائو  ىمن من ج ا ال قىألهى  قو حال قس ساغهى اى   

 :الت يص من الخال   -2
ف ررأر مثة    ررى قسررأع إل ال جبمررع لطىةعررو مررى  ن خمىلعاهررى ق اىمررةهنى حقسررخقحن ماهررى

 .ق ةن  جا خاثمجى ال جبمع لطىةع ها حلىحلو االن مىم هلى     الطق    ق ةالعجب   
 :ال اظرات الع  ية -3

فامرجبع   إن د ةظ الاعح يب هق إل دىلو املاىتقة الجبلاارو ف عسر  نعرة  املامرع 
فاىةى ال جبمع   حقمجبع الاها الق ةو إك اه   الاها الق ةو ان قة  تهق  طالن 

جررر ا إل املارررىتقا  الررري ايباهرررى  عرررحىعى مرررن كرررال العرررققى  . عرررققى حيبررراثاث اهلرررةة  ررر  ال
 .الا خمةمها حإفحىمها ما  الأ اقوقىع قن الغلأو 

                                                 
 . 23؛ و نظر دمحم الخزنذر، فقه االئت ف، ص 21الماوردي، أدب الصنيا والصين، ص  (1)
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ن -4  :الرتفع وال ظر من ع و لآلخْر
   سررأع ال الررف مررن قأرر   جبررض الةعررةلا  لررأجبض الىررىثة - ىلأررى   -حجرر ا برر ث 

   مرررةا مباررراا  ارررن  ىارررو الأشرررقحقة رررةهنا  هنرررا اخ  فااقارررةن هلرررا مرررى جرررا فاررر  مرررن  طررر 
حقر  قىرف جر ا األمرق اار    مث قمر قةهنا -إل   اقرو األمرق  -فاام ةن إلراها مره الققأرو 
إك  -من  قا  الك-حق  قاثاث إك  ن قم  عؤال  املك حد    إقاىاها ع   ا مةعاو

   جارو ر  قمر  إل  جبرض األدارىن إك اثارى  األلة   االا ىىث يهنا لاسةا من  راح الأشرق
            : ككى د ث لعقاةن

 : ىةلرر  –الارر  السررالم  –فىرر  خىطررع نرريب   مةسررا   (01:الىمررن)
  

    
 : حخىطررررررع قةمرررررر   ىةلرررررر   (41:الشررررررجبقا )  

 

 
 . (42:الاىزاى )  

 :اجل ل وضيق األفق -5
ى  قار ج اار  يبجبمرع حار م املجبقفرو  آلخرق قسرأع انغالقر  اجله   لشرن  حار م مجبقف ر 

الىرر مة  ح ارر م   حسررأع الررك إمررى ارر م يبررةفق فقعررو ل طررالو. ملررى يبجبقفرر  ارر  مررى ال يبجبقفرر 
يبأرىاها  لىرةة  ح املاره أل   ح ال ةعاو من قأ  قرىثة  جبرض اجلكىارى   ح املسرؤحل   الا 

حجررر ا ق  رررد إل   حماىقشررر هى «الغرررر» ح ال ه قررر   ح ال خةقرررف مرررن اعطرررالو الرررا  ما  
 ح  سررررررأع إخعررررررى  الىاررررررىثا    جلكىاررررررى  حالىاررررررىثا  ال ك ىيبةمقررررررو ال جبسررررررعاوالرررررر ح  حا

 . الطق  المةفاو كارا   جبض حج ا ب ث إل   يبأىاها  املجبلةمى  اهىاىاو ان 
 :حب قا إل ج ا املى  ماىالن من داىيباى املجبىعقة 

 ن  سرررررقة مسرررررلكو مرررررن الشررررركى  اعفققىرررررن كىنرررررت يبسررررر ن الرررررةالاي  امل حررررر ة  :األول
حمل مترررض  ايم درررس  رررى   الأارررت   ورررررررررررررررررقة ا ا هرررى امل مسررررررررررلت جررر   األسرفأثخررر  اورقق ررراألم
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  ىلاورالمن للطلأرو يمرةم خارررررررررررةم الر قن اعسرررررررررررررو يبمررررررررررررررررر ن ألجلهى كارف كىنرت امل مسرررررررررررررررررررحت
مررن جررؤال   -حاهىلررو جرر    -فكررىاا قا  ررق   ورى إال إل اجررن جرر   امل مسرررال ح ررةث هلرر

حإمرى اكر ا    مى  هال  إ   ها ح خعت ااها اهىاىورالطلأو ال قن ك  ت الاها م مس
 حجة األتهق؟

طىلررع مسررلا كررىن قرر م  إل كارر ا يبرراحه ف ررىة كا قررو  سررلكت الررا ق قرر  : الثدداين
م الا ا ح مى حل ن األمق سى  الم ا ا هارر   حماجبةا إس  حماه الةال ان ج ا الاحاه

مث ان ى  ج ا الطىلع  جب  االن هى  من ثماس   إك   فىىطجبةا عهقجا حا ا ها  ققق حن
حل اها مىاةن إل   حكىن ق م  يعهىم     اه  حاآلخق  إد ى ال ح  األحمح او

 .املىىطجبو
ح جبررر  سررراةا  . لو حالررر قهىراو عرررجبأو مرررن مجبىمررررو إل دىلرررو نعسررررحكىنرررت الاح ررر

فقدررع عررا عررهقجا ح ىررةا   هىرفنررى حا لاايميبرر  ين حالرر   الأاررت ارر  كررىعالنررت قلة 
حقر  كرىنةا ق ةقجبرةن   هى قجبىملهرى  هسرىرةن كاف كىن زح رمه ا ا ها قالد   ايمى  

ف جبنأرةا   ح رةث سراىمة فىمجرو لر ى عرهقجا اا ح الك ل ن ال   لعت ان أىجه
مارررر  جرررر       ن مي ل ررررةارد ثقررررا ا أليبأىارررررحجرررر  قسكرررر: ح ثمحا  سررررؤال   مررررن الررررك

 ث قىرر م رماهررى حي  ارر ال   دسررنرحقسرركد  م رر  نجبررا: السرراىمة ؟ فأ ررى   ىةلرر 
 .الا  املسلا

ح  لرررع    م قرررت جرررؤال  املسرررىك  كارررف كىنرررت مجبلةمرررى ا ارررن اعسرررالم ح جلررر 
حسركأهى   ها كىنةا قجب ى حن  ن الاحه ساس اهى إل كةخ من  قق  الاخ رال ن  ن

 .محىما   ح  غال  
 .قجبك  اجله  اكل  إل ال جبمعا كاف فىن قح 
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مع حهطئو حج   الاىطو جتقان إك يبأا  سأع خخق من األ او مب ىن إل إعىث ال جب
 :اآلخققن حمىىطجب ها حجة

ة واألمن  -6  :غيا  احلْر
حاارر    إل ح ررةث اهققررو قسرر طاه كرر   درر   ن ق هررق مررى اارر   ثحن خررةف  ح ح رر 

ف   رررد   اآلخرررق عررر ح  حثحن   قررر  يبرررةفق األمرررن قسررر طاه  كررر  حادررر   ن قارررىقش ف رررقة
 حإاا   غ رت م اي    ح دأأ ر  فجبرن خارىم حقاىارو فإاا ايبأجبت  مرقا    األف ىم ل   ا  ااا 
 .    فجبن خاىم حقاىاو ك لك

 : البيئة والت يئة االجت اعية -7
ىاو  ح قأالررو  ح رئو إل  اررت ق جبمررع للررةن مجبرر   ح ف ررقة مجبااررو  ح مجرررنجبررا إن ال اشرر

  فإاا كاق   سق ما  ج    سةف لن قا ج إال  فقاثا  م جبمأ   اآلخققنقا ىن    اح
 .فإن امل كه كل   ح مجب ك  سا ةن ك لك 

حإاا ح    إل ج   األسقة من بىح  ال ام  من عأغ هى جر   فسراخةض عرقااى  
 .   مه نعس  ك لك   مقققا  مه  سقيب 
أع رررررر  اجبرو ارن الراحاه  سىفو كىنرت رىة الا ثم و مرن الاىررررررت  ن ف رحلى  الك

ررررررررمى م يب  من ن قة اس جبالةاو إل  س حمى خق ت من ج   ال حامرو     اآلخققنرق ى ار
حمرى كىنرت ل أرةح   ر  جر   ال عىعرا    ف خلمت  ى يبشجبق     سق ى  إال  جب  أل 

 . ثى هى إل  جبض من  ا ها  دااهنىلةال
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 الثالث مبحثال
 موقف اإلسالم منهوآثاره و  التعصب المذهبي

 .مش   من العجب  اجع  اسا م ىن ال جى  :امل جع لغو
 .مى اجع إلا  إمىم من األةكو إل األد ىم اال  هىثقو: حإل االعطالح

إل العىر  حالجبىىةر  إك : حإاا  مثان  ن ن خ  املر اجع الجبى قرو جارى ال  ر  مرن إارىفو
 .الجبأىمة السى ىو 

حإمنى مق  مبقاد  دس يب ةنت     قةم حلالوحال  ك  ن يبلك امل اجع مل يب  ةن  
حإمنرى نسرأت إك   رخىص   حل ا فإن نسأ هى إك   خىص فا  نةو من ال سىمد   عةهلى

 .(1)يااىهنا ألهنى ن نت حاك كلت اا جا
 :حال    لاى ححنن ن ح ث ان ال جبمع امل جيب  ن نىسا ج ا املأحث إك قسك 

 -جاررى  -عررى العررق  اعسررالماو حال ن جبررقض  حنىمرر   ال جبمررع إل املرر اجع الجبى قررو
 .ال جبمع إل امل اجع العىهاوح   لغر املسلك 

 :العقدية وأثره على واقع المسلمينالتعصب في المذاهب : أولا 

فر لك مةارةو طةقر  ب رىه إك   حال نقق  جاى  ن ن جبقض لاشأة امل اجع الجبى قرو
قجباااررى ال جبمررع الجبىر   حمررى  ررق   حإمنرى. (2)حبرث خررىص حقر  ك ررع فارر  قر ميى  حدرر قاى  

 .الا األمو اعسالماو ق ميى  حد قاى  من فنت كىطه اللا 

                                                 

 . 2تار خ المذهب المالكه، ص عمر الجيصي، محاضراو فه  (1)
ومررا  13ص  ،تررار خ المررذاهب اي رر مية ،أبررو زهرررة؛ 32–01، ص مقرراالو اي رر ميين ،ينظررر أبررو الحسررن األشررعري  (2)

 . بعصها
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لك  ق ميى  حكاف رررررحخن ىم إل ج   الةمقو يبجبمع ا ةامه حمى  ق  من  ثق الا املس
 .اىجل   جبض المحى و 

هنع هللا يضر   جبررر   ن مارررن  ل ح ررراا   ملرررى خرررقه  جبرررض الارررى  الرررا الرررن  رررن  س طىلرررع
 :فق  جا حانىسا الاى  إك ثالث   ا األمقها جرحزقن هلا  جبض قىثيب  حكعقح 
 .(1)حقسا من جؤال   ال فا  دس نسأ  إك األلةجاو  فققو  ىقجبت الاى   -
 . (2)فققو خق ت الا  ح الات اهق  ا   فسكةا داائ    ةامه -

 .ىنفققو مل يبسلك مى سل   العققى -

إل اررجبف األمررو  سررأأى   - رر حم   -حكررىن ال جبمررع  ؛سررأع جرر ا االنىسررىم ال جبمررع
  إك نشررق الرر اةة حالرر فىو ااهررى -شسررا عررحاد  -فأرر    ن يب نرر  األمررو   حكاررقة العررنت

 .حيب ك   قادهى    عأحت يبجبىجل  مقااهى
 :   األحك حالاىناو كىنةا قسك حنالدظ  ن الاى  إل ك  من العقق

حال قع رق  جبىلر     د  انا   طى فال قع  قسا مت ن ما  ال جبمع دس  اكا قلأ 
خمةعى  إاا دىح   د   ن      ك  قةم قاثاث يبجبمأ   فه ا اس كق إل  لةاة    املس ى 

 .قأ  ل  اه  
حق    ا مل ق ك ن ما  ال جبمع الك ال ك ن فق ه إك اه   جب   ن يبأ  ل رحقس

 :ر ن كقجى لعىة  ىج 01ن إل  م   ماىتقة ا ن اأى  هلا ساو رنى  لاى اعمىم ال جأ
قرررى  ا رررن اأرررى    حجرررا سررر و خالف  ح حنةجرررى  ملرررى ا  كجبرررت ا رررةامه إل ثامجرررى»
قى  . ا  خىف الاكفإ: قى . اي  مر املؤما    قث  لمالة لجبلن  لىا جؤال : لجبلن

                                                 

 . 30–34، ص اعتقاداو فرق المسلمين والمشركين: ايماد الرازي فه ،ينظر فرق الشيعة (1)
 . 31–23، ص اعتقاداو فرق المسلمين والمشركين: ايماد الرازي فه ،ينظر فرق الخوارج (2)
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 .كال: ا ن اأى 
 .حكىن  هرا  مجاال  . فلأح ا ن اأى  دل   من  دسن اهل 

  حمررى جرر . اي ا ررن اأررى  مقدأررى  :  فلكررى م حا قررىلةا. ىررةمفأيباررت ال: قررى  ا ررن اأررى 
دلررو مررن  دسررن    م قررت الررا مسررة    ر؟ لىررحمررى يبا ررقحن مررن الررك: و؟ قلررتراهلرر

        : مث يبلررررررررررررررررة  الرررررررررررررررراها: قررررررررررررررررى . اهلرررررررررررررررر 
 

 
 فكى  ى   ك؟ : قىلةا  (04:األاقاف)

حال  مى   حمررن اارر   عررحى  مسررة      ئرر  ا مررن اارر   مررر املررؤما : قلررت
 .حأل لغاها مى يبىةلةن  حأل لغا ا مى قىلةا. ماها فا ا  د ا  

 حعهق  ؟ فكى يباىكةن من ا ن اا مسة    
 : فرررررإن   قىرررررة   ال يب لكرررررة : فىرررررىلةا  فأقأررررر   جب رررررها الرررررا  جبرررررض

   

 
ا رن   مى مياجباى من كالم   مى مياجباى كالمها: حقى   جب ها  (31:الاخقف) 
 .حق اةان إك ك ى     اا مسة   

 :ناىا الا  ثالث خال : فىىلةا: قى  ا ن اأى 
 .حاه ا ه   د ا الق ى : األحك
  ق ررىهلا فىرر  درر  فررإن كررىن قرر  درر  فلررا قسررع حمل قغرراا( قررةم اجلكرر )قىيبرر  : الاىناررو

 .حإال فال  سأاها
ا  فهررررة  مررررر  مرررر املررررؤمفررررإن مل ق ررررن (  مررررر املرررؤما ) نرررر  لررررى نعسررر  مررررن : الاىلارررو
 .املشقك 
 ؟  ج   ر ج ا: قلت
 .دسأاى ج ا: قىلةا
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حمررى :  حسرراو مسررة     ما جبررةن  نرر ا؟ قررىلةاإن خق ررت ل ررا مررن  ك ررى   : قلررت
 .مياجباى

   : فإا  جبت   قىة  إل ك ى     مى حت اا الق ى  إل  مق  : قلت

  حنة  قاك   م ه ثمجا حالك إل مثن عا   منع  ح   (13:املىة ة)    
       :  هى فىى ح حد ا إل ا مىم    املق ة حز 

 .(03:الاسى )     
 .نجبا: قىلةا خق ت من ج   ؟ 

   :؛ ألن   قىررة (اىةشررو)ح مررى الاىناررو فررإن إل الرر قن قررىيبلها الررن  م ررا 

اكرر ا  هنررى حإن ز . هى لاسررت يم ررا فىرر  كعررقمترفررإن زاكرر ا  نرر  (3:األدرراا )  
 .فأن ا    االل  .  م ا فال ب  سأىؤجى
 .نجبا: ؟ قىلةا خق ت من ج  

قررةم اه قأاررو  ررقى ال  ررى   اارر  ح رر    مررى يبجبلكررةن  ن مسررة    : ح مررى الاىلاررو
 سها   ن اكقح ؟

لرة . فىرىلةا ..هدذا مدا قاضدل ع يدا و رسدول ه: َي ع ع اكتب: ة رفىى  القس
ال  د  إند  : حل ن اك ع ا ك حا ك   اك فىى   مى قىيبلاى  الكاى  نك مسة   

هدذا مدا : اي الرن اك رع: مث قرى   ىجى  ار  رمث  خر  المرحاعو فكحر  تع   أين رسول 
 .فة  مى  خق   الك من الاأةة. صاحل ع يا و بن عبد ه

 . (1) «فق ه ثلاها. نجبا :  خق ت من ج   ؟ قىلةا 

                                                 

 . 313–311، ص اء الراشصينفعيص الخل ،تار خ اي  د ،الذهبه (1)
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اىر  مرى اكرق   راخ نفا عرن  ن    جبمع فأاكىجا ان اهر  مى ال قن مت ن ماها ال
 .  الا انىال  اهىىة  إل  ثمغ هااملؤمخ  اعمىم الطرب   ى ق 

إن ا ىم رو الرري  قألرت مرن الأمررقة  رى   دررس : قرى  الطررب  اررن محار   رن جررال 
فررإاا جررا  ق رر  قسررة   مررق ة الررا   فخق ررت امررى و مرراها  ثنررت مررن إخةاهنررى  لاهررق

 ن ا ان اأ    : من  نت؟ قى :  حقىلةا ل   ف اة  ف ه ثح  ح فااة   فجبربحا إلا     محىم
حكرررىن سرررى   -مث  جرررةى إك ثة ررر  ق اىحلررر  مرررن األمض   خأرررى  عرررىدع مسرررة    

فح ثاى حبر قث ! ال محو الاك: قىلةا ل   نجبا: قى  ؟ فاااى : فىىلةا ل  -الا  ملى  فااة 
ارررن   دررر ثين  س: قرررى ! اعجبارررى  ررر لجبررر    ق مرررن الاررريب  كجب ررررررررررحبررر قث س  ارررن   ارررك
ن ررررررررميس  ميرة  فاهرى قلرع الق ر  ككرى ميرة  فاهرى   نر    ن ف او يب ةن»  مسة    

هلررر ا : ن فاهرررى مؤمارررى   فىرررىلةاررررررررررحقمرررأد فاهرررى كرررىفقا  حميس  عرررى مؤمارررى  حقمرررأد فاهرررى كرررىفقا  
 مرى يبىرة  إل: قرىلةا  كرق؟ فرأثى الاهكرى خررا  فكى يبىة  إل  س   رق حا   اه قث سألاى 

ى يبىرة  فكر :إنر  لر  إل  حهلرى حإل خخقجرى؛ قرىلةا: قرى ؟ ااكىن إل  ح  خالف   حإل خخقجرى
ح نعر    ح  ر  يبةقارى  الرا ثقار   إنر   الرا  ه مرا ا: ؟ قرى إل الن قأر  ال ح راا ح جبر  

ح    هررررى ال الرررا  فجبىهلررررىق رررى  الرررا   ىةحيبررررةا  ال  إنررررك يب أررره اهلرررةى: فىرررىلةا.  مررررة
فأخ ح  ف  عة  مث  قألةا    ح مق يب  حجن دألا مر ا درس   لاى لاك ق لو مى ق لاىجى  د ا  

فىررى    فأخرر جى  درر جا فىرر ف عررى إل فكرر   نالررةا حتررت خنرر  مررةاقق  فسررىطت مارر  مطأررو
  مث  خر  سراع  فأخر   اكاار   فلع هرى ح لىىجرى مرن فكر ! ح غرر مثرن   غر دلهرى:  د جا

فررأيبا عررىدع   فىررىلةا جرر ا فسررىث إل األمض  اقق ألجرر  ال مررو ف ررق    سرراع رفكررق  رر  خارر
لررررئن كارررر ا  :  ى  قررررى ررررررفلكررررى م ى الررررك مرررراها ا ررررن خأ  اقق رى  مررررن خارررررررررررررررراقق فأمارررررررررا ا

إا ملسلا ؛ مى  د ثت إل اعسالم د اث  حلى    عىثق  فاكى  مى فكى النَّ ما ا ي 
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ح قألرةا   فنى حا    فأانجبة  ف حبة  حسرى  ثمر  إل املرى ! ال محو الاك: قل ا  ةا ما ك
  . (1)«فأىقحا  طاهى!  ال يب ىةن    إمنى  ان امق ة :فىىلت  إك املق ة

ح مى  ثق ج ا ال جبمع الا داىة املسلك  الاةم فانس   مى قىه من دةاثث قىيبلرو 
  حجرررة إل الجبرررقا   حارررد  سررر ىنف اجبرررو  ررر   جبرررض العرررق  اعسرررالماو إل  فغىنسررر ىن ح ك

داررث عررق ال جبمررع  جب ررها إك ال جبررىحن مرره  رراش االدرر ال  الرر    ررى  لارر مق الجبأررىث 
حجرررر  جرررر ا إال يب ررررقام ملررررى فجبلرررر  ا ررررةامه إل   ارررر  إخررررةاهنا املسررررلك  –حقعسرررر  الررررأالث 

  ؟حالي يبقكاى  جب هى خشاو اعطىلو  اهةاثث الي حت ثاى ااهى خنعى  
    جبض امل جبمأ  من جتققد لجبلكى  األمو ال قسر اين مراها إال  مى قلهج حميال   ق ى  

 .حدس ال قن اس ااىجا هىها ال م  طققىو  خقى  قلاال  
ا  لن الجبىمل اعسالمن إل الجبىةث األخرة  شرقامو مرن املرقد   ح إن  رئت  : قة 

  حال يب رران  ا  خطررأ  ف  أررت ال نررققد  رر   ال جبرر ق   قلررت الكررى  اجلررقح حال نررققد
خمةعرى  الر اىة    طئرةن الارى  مجاجبرى    (ال جب ق )فهؤال  ال يبة   إل مجبىمجها كلكو 

  حيبأجبها  جبض الغة ىةا   ن ال الا اا جا. حكأن املسألو م محسو حخمط  هلى  ماها
  مرن اعمجرى  الع رق  ميىمسرةن الراها  نةاارى    فأعأحةا عة ةن الأالث قماعةن الاى 

ال اخرر حن العىرر  إال مررن . عمجررى  الساىسررن حالجبسرر ق ا  قعررة  إل   لررع األداررىن
حمرررى    ررر  ال قمرررلةهنى    رررخىص مجبررر حثقن ال ق جبررر ى اررر ثجا  عرررى ه الاررر  الةادررر ة

ماررااهنا إل . حال قؤخرر  مارر   ال قسرركه إلارر   ارر اجا فهررة مرر خة  إل اىا يبرر  حإل فىهرر 
 .الق ى  مى  ربجا    جؤال  ان طقق  اهلىيبف

                                                 

 . 111/  0الطبري، تار خ األمم والملوك،  (1)
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 ن؟مى قةل ا إل فال: سؤاهلا
 .سىق : اجلةا 

اسر غلها  جبرض اه رىم    لأةا الا األمو ف اى  م لكو كىطه اللار . حالأىقن مجبقحف
 .حألمق مى   و قمر  نع   هى و

   الررا فىررقا  املسررلك  ال رحال مرر  لةطرمغرر  إل ن ررق ا   هررىث املسررلك  األارر ا 
 .ن جؤال  املسلك  اىا  ا م خةلوميا  قق و ؛ أل

 .فال قاىقش  مقجاح مى الااةغةن   ق جبقض هلا  مى ال لكو فال
 .أتثرجا الا حاقه املسلك  مجبقحفح  ح جلكلو فإن  مقجا م شةف للنكاه

 :الفقهية وأثره في تفرق المسلمين التعصب في المذاهب: ثانياا 
حل ررن ال رر  مررن   ال  مقرر   ن  يبجبررقض لاشررأة املرر اجع العىهاررو فهرر ا لرراح مةاررةااى

 :اهى إك مى حنن  م ث  فاىة  لف ممى مو مة اة ن
الا  حت ث اهةاثث فاس عس فاهى فاناع مجب ك ا   إل داىة القسة  ال ق  

 .فاملد خطأجا حقأىم  عةاعا  حى  حع ه   ع  الةدن  اةاا 
حع هرر حن    كررىن عررحى    قق جبررةن إك ك ررى    حسرراو مسررةل   ح جبرر  حفىيبرر  

 .حمى  حيبةا من العها  األ أى  حالا ىةقفاكى ال ع حن  فاهكى اا كىثا  الا 
حكررىنةا   لعررةن إل   الررا مسرر ةى حادرر  إل العهررا حاالسرر اأىط  مهنع هللا يضر  حمل ق ةنررةا
  طالو  جب ها الا ساوإفإاا كىن ج ا االخ الف مق جب  إك ا م    جبض األداىن

 اخ الف حإاا كىن مق ه االخ الف إك  فإن  مبنقث  ن  رب مبى  ى  اا  قق ه إلا 
 .ماها قعي مبى ققا   ر اىةع  ر   فإن كال    العهةم

  حكاررررا  مرررى كرررىن قاشرررع  اررراها الاىرررى  الررر   قمررر  إك اهررر ة إل  جبرررض األدارررىن
حل ن سقاىن مى قا هن إمى إك يبسلاا  د  العققى  لآلخق  ح اس كقام ك  الا فهك  
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 .حكأن  ائى  مل ق ن
فىررر  ثمعرررا  إل دارررىة القسرررة  ال رررق   حجررر ا االخررر الف إل اال  هرررىث يبجبرررةثح 

و داث طلع ماها القسة  ال رق   حخر ماى  مسألو الا ا  إك  احة  ين ققق  الا 
حملى   نى و هل ا األمقرفخقه المحى و اس   و  ن ال قملن  د  الجبمق إال إل  ين ققق

قاو اعس اى  الةقت علا  جب ها الجبمق إل الطقق  قأ  الةعة  فى ى  من  مق  
حملى  الا   و ح خق  جب ها المالة دس  ى ت الشكح ححع  إك  ين ققق  لاح إالا 

إاا    ؛ حالرك ثلارر  املةافىرو الررا اال  هررىثمبررى فجبر  العققىررىن مل قجبارف  درر ا    الاريب
 .كىن الان ب ك   كاق من فها

 ح ر    املر اجع العىهارو  حج  ا ان ى  الا المحى و إك ال رى جب  مث إك   جبراها
عرىدع مر جع حعر   ح ر ا    ألدر  امل هر قن حكىن الجبىمل ق رةن الارةم يبلكار ا    يب ألةم

ح عرررأحت   إك  ن  رر   اال  هررىث املطلرر  ق  جب رره  إلارر    ررةفق  ررقحط اال  هررىث فاررر 
حيبىلمت  خقى   حان شق   جبض امل اجع العىهاو حكاق  يبأىاهى  السكو الغىلأو ال ىلا 

مث تهررق   جبررض الشخمرراى  اعسررالماو   ان  حاررا سررأى  اكارر  اسرر كق قررقح . حررتمنحا
العىهاو اععالداو الي دىحلت  ن يباأ  املسلك  الكى  حاكال  فشرىقجبهى  ان  حدىمعرى 

 .خخقحن
حخال  فرتة اجلكةث الي حت ثاى ااهى  ر   ال جبمرع املر جيب العىهرن قلجبرع ثحما  كأررا  

حل ارر     ملرر اجع العىهارروحاهرر   ن ال جبمررع مة ررةث مارر    اقررو ح ررةث ا  إل يبع ارت األمررو
فرال   حل لك جن  الانأى  من الطلأو ق اىلرةن  ر   ةكرو  عرةهلا خم لعرو  كىن ميا    حاا  
 .حال قجبىم  من فجب  الك مجبىملو املىم  ككى د ث إل الىقحن امل أخقة  قجب  الك ااأى  

 : من أسباب التعصب المذهبي
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ىدأ  ررررررررررررررر ا اعفررقاط عررق عحجرر    حاعفررقاط إل األمررةمرحجررة جمررىحزة اهرر :البغددع -1
ةا   حإاا كرق  ال قرقى ررررررررررررفإاا  دع ال قرقى إال ع  لة إل ال ق رلة إل اهع ح رررررررررررإك  

حقلراال   -حإاا ان عض اىل  مرن  عل ر  حيباأر  مرن  عةيبر    إال  طال  حلة كىن اه    لج
جلأ إك َ ِا  اارى  األلعرىظ ححتكالهرى ح   سىمو إك ال أحق  إل اهىل   -مى ب ث الك 

 .ال حت ك  مى

حق عن  ن ناأ  إك  ن الىقخن ال ق  اكق   حاألمالو كارة ال دى و إك  لأهى جاى
 :قى  يبجبىك  الك إل مجبقض د قا  ان اخ الف ال قن  حيبةا ال  ى 

            
 

 

 
 

 
 

 
  

    
 

 
 

 
 

         

   
 

 .(410:الأىقة) 

           : حقى  سأحىن 

 . (11:خ  اكقان)         

ى   ح  ى   ح مامع  ح رها  من مر رررررررررةا  الاعح حيبشرحجة ك  مى   :اهلوى -2
ق حى     ج ا  فإاا عىثف جةى الق    ائى    أى  ال جبمعرحجة من  س. ى ررررررررنس

فارت  اعنمىف حالجب   إل  د ىم  الا    حكق  من  ىلع   ثافه اا ح   اهلةى  ق  
 .ك   ن  

    :من الك قةل  يبجبىك  ا كارا  رررررررحق  حمث ام اهلةى إل ال  ى  الجباق

       :   حقةل (43:ص)      
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 . (33:الىمن)    
.  رررر املطرررى   للةاقرررهاجلهررر  جرررة االا ىرررىث اجلرررىزم : اجل دددل واليصدددور الع  دددع -3

و فررا ن  ن مررى رحقرر  قاسررا جرر   اهىاىرر  لارعهرر   كاررق  ررى قجبرر –إل الغىلررع  -حاعنسررىن
فاا ق الا املخىلف مى قىةلر  ال لشرن     رر  جة الأىطرحمى الك     الك  جة المةا 

قغرر حإاا كىن مقكأرى  فرال   ىو اه رفإاا كىن اجله   ساطى  اميبعه مبنقث    إال ألن  عهل 
 .فا   ىو اه   ائى  

خىعرررو   ح كارررق مرررى بررر ث مرررن يبجبمرررع مررر جيب ار مرررن اجلهررر  حالىمرررةم الجبلكرررن
فااىلرع  -مره جر ا الىمرةم  -اا مى قىةم  جبض الاى  يمق مبجبقحف  ح هنن ان ما رق 

 .ا ق مجبقحفى  ل ةهنا تاة  عةا   حامل  املجبقحف ما قا  ل ةهنا مل قجبقفة  - داىان   -
د ث   مقة  ن  ف ات شةاز دج املق ة حد جى :   ممح    الغاا قىة  الشاخ دمحم

 -حجررة قررقيبجبش مررن الغ ررع  -فررإاا طىلررع م عررةف ميسررك  ارر     إل القفىررو املأمةنررو
 كاف يبعي ع ا اه ا املخىلف للساو؟: قىة 

 .مان   ااهكى  إمنى  نى  م جيب الشىفجبن حمىلك: قلت
 . ى  ىلعىن الساو: قى 
 . ى ال  ىلعىن الساو : قلت

 . (1)مث  قح ل  الك
 

 : مظاهر التعصب بصورة عامة والمذهبي على وجه الخصوص
حيبأررر ح خاثم  الرررا   ملرررى قسرررةث ال جبمرررع جم كجبرررى  مرررى ق هرررق الرررك حاارررحى  إل ماللررر 

                                                 

 . 11دمحم الغزاله، د تور الوحصة الثقافية بين المسلمين، ص  (1)
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 :حمن م ىجق ج ا ال جبمع  اىملها ح ىجلها  يبمقفى  الاى 
 : كتمان الحق ولو كان ظاهراا  -1

أ  ارن  ر  حال ق رةمو عرىد  مرن م رىجق ال جبمرع  ن ق ر ا اهر  مهكرى كرىن حاارحى  
 .«الغر»ال    ل شةق  عةمة 

 .حلجب  الاةاز   ق ميى  حد قاى   يبأ  ج ا األمق
 :التحذير من المنصفين -2

حمن ج ا اجلاح الر   قعجبلر   جر  ال جبمرع فرقامجا مرن  »: ممح    قى  الشةكىا 
ححت ققجا للجبىمو حللطلأرو    ح  خ  ااها  اها الا من ايبم  عاحطجب  الكى  اعنمىف

ى جا فا  رحإخأىمجا هلا ين الك الجبىمل سا لها ح ق ها    ان جمىلسو من كىن ك لك
مطىان قطجبارةن عرى  –اا  ال ح قق حاعن ام  –مث ق كقحن   من امل جع ال   جا الا 

حقل هرع طأرره مررن قسرركه الررك    املررقث  ىاهرى قاررةم   ررع كرر  مسررل  الرا الررك الجبررىمل
 . (1)«...كىةاى  من كىن 

 :قلب معاني األلفاظ -3

 حقجبطرا مجبرى  فاعرق  اللعرظ مرن مجبارى   من م ىجق ال جبمع  ن يبىلع مجبىا األلعىظ
 ىاا من رفكن الك لعظ الان قو ال    عأد قطل  الا من جة مس  ى     ق ا  ماعقا  ح غا

درس حلرة الرا نعسر  خىعرو  ح   األد رىم الشرقااو برىح  يبطأار  مرى مي ار  مرن  املسرلك 
فأعرأد    جب   ن كىن ج ا اللعظ بك  مجبى من  تهق اعسالم ح  طن ال عرق  الا  سقيب 

  إاا  طل  الا  خن ج ا اللعظ مبجباى  الاىا قاعق الاى  ما ؛ ألهنا قجبقفرةن مجبارى  األح 
 .حال قشقدةن هلا السأع ال   لأسة     إل عةميب  اجل ق ة

                                                 

 . 141الشوكانه، أدب الطلب، ص  (1)
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درس إل امل كجبرى  اعسرالماو  - عرأد قطلر    حمن الك لعرظ اعمجرى  حمشر ىىيب 
  .لا ك   اةم من املسلك  الا ثقا ا -حمن     حك امل كجبى   ر املسلكو

حمن  مالو يبغار مجبىا األلعىظ مى اكق  الشةكىا  ق ى   ن  م ى إل  الث  كاف يبغرر 
عرىم إل   سرى  إلار  حق ارىفح فار  امل اىفسرةنفأجب   ن كرىن قع خرق  الن   ممطلد الساو

اعطالح امل جبمأو قطل  الا من قجبىث  الاى  حقةا  مجبىحقو افرتا  ماها الرا  جر  الجبلرا 
 . (1)حا رتا  الا املسلك 

 :قصر الحق على شخص واحد -4
ح ن الأىطرر  مررى   ع  ن ق ررةن اهرر  مىمررةما  الررا مررى قىةلرر  فررالنرمررن م ررىجق ال جبمرر

 .ع  قىةل  من  ىل
حق    ىم اا ال قن  ن اأ  السالم إك  ن  جبض املىل قن ق ك ن ال ىلا  مار  درس 

 .(2)عجبل  مجب ى ا   ن اه  ماحمق إل م جع إمىم 
  ق  الاى  الرا »: حق  اكق خطةمة الك اعمىم سحاةن  ن سجبا  املىل ن داث قى 

 .(3)«ه  كل  فا ق ةن اا  الق      حاد  من الجبلا فا ن ا  الع اى  قلها الكى  
ك    قة  طىلع الا )ف ا من   حاةن ق هق حااحى  إل زمااىرحج ا ال   قىل  س

فررإاا   مأ رر ئ ق ررن  نرر  ان هررا ال قجبررقف العىارر  مررن املعجبررة (    الارر رررررفة رر  ى ال يبم
كىا  م ح اث  فانع  ن ن  م  من   ق  الا عرةا  الاحرة حالمرقف  رى رق م لك س

قفررةو حمفرره املخعررةض دررس انىلررع الكررك حكررىث قاأررت درر   ررك مررن  ىاررك نمررع امل
 .اا    خطىؤ  من يب قامجى

                                                 

 . 141أدب الطلب، ص  ،الشوكانه (1)
 . 4/103 ،مواعص األحكاد ،ابن عبص الس د (2)
 . 2/23ترتيب المصراك،  ،عياض (3)



 
 
 
 
 
 
 

 ح زززززززة أسززززززو فززززززار الززززززدكتور                             التعصززززززه ال زززززز هبي            التحزززززززب و

 

 -002 -

 -  م ملرىلح الجبلرا ققفره عرةيب   لع ارى م شرانى  قرىةال  ركا من جؤال  مرن م مر  :قلت
حاارر  فررقض   جرر ا المررحاد الررقا د مررن األقررةا  اارر   جرر  الجبلررا -اارر  فررقض يبةااررجب  

حكأن  ا  املخىلع  ملى قىل  ال ح ةث هلرا   ىلعى   عال  رنساىن  لل ةااه ال ق كق  ن لىةل  خم
 .دس حلة مالةا اجلكهةم

مرن مىلرك جر ا؟ : حمن جؤال  إاا اكق  ل  قرةال  ملىلرك إل مسرألو  م را ح ز ر  حقرى 
 !!!  كىن مىلك قجبقف الساو حبعظ الىقخن ؟ 

  جرر ا قررة  مىلررك: ىطأرركل ررن إن حافرر   درر   قررةا  مىلررك جررةا  اميبعرره يبشرران  حخ
الشرك فرال يبر م   مىلرك األح  جرة مىلرك  -حاهىلرو جر    -حقا ى رك  ..نروحكعا    د

 الاىا  م  ر  ؟
 :موقف اإلسالم من التعصب المذهبي

  حمره الرك  اعسالم مياه ال جبمع شكاه  نةاار  إال ال جبمرع للحر  اار  ايب رىد 
 .فإن ج ا ال جبمع للح  ال قسكد ين قه ا د  املخىلف مهكى كىن 

ع للةن  ح اجلاح  ح الجبامق فى  دىمعى اعسالم دق   ال رال جبم مى  ىاو    ى  
       : قى  يبجبىك  مأااى   ن اعنسىن م قم  جةاثة فاهى

 

 
 

            
 .(23:اعسقا )

     حل لك ال ف   ألد  الا خخق   ح ن  من  ع  حاد 

    (10:اهنقا )    
 

 
 

 
 

      

أ   ن اكقان مقيبأو رحق  س (1:الاسى )         
 .ح جب  حفىيب  ةث من المحى و إل داىة الايب رالس
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دا أاوي »ىجلاو  رجبىم رحقر  كرىن إل اجلر  حماه اعسالم ماىعقة ال لا انيُصدري أاخادا ا ظاال   
انيُصدري »: فىر  قرى    فنى  اعسرالم فحرىفظ الرا لع ر  حار   معهةمر   «..ماظيُ وم ا

دددا أاوي ماظيُ وم دددا دددا ا ظاال    رررةَ  ا،َِّ  َجرررَ ا نَرْامضرررقض ض َمْ لضةم رررى َفَ ْارررَف نَرْامضرررقض ض : قَرررىلضةا.. أاخا اَي َمسض
ْيا  : تَىِلك ى؟ قَى َ   .(1) « َتايُخُذ فداويقا ْادا

يبأىار  ح ر  سرأع مرن  قرةى  سرأى  احماه اعسالم يبى قح األ خىص لاحة   ر  
إك   حجرررة  ف ررر  ا لررر   رررال امررررتا  املسرررألو اكررر  مسرررة     حقطجبرررى  هلررر    ال جبمرررع

ددا »: فىررى      الامررىمىرىالة فارر  فاعجبلررةن ككررى فجبرررحترر قق  م رر  مررن املغرر ال ُتويددُروين  كا ا
  .(2) «عابيُد اَّللْ  واراُسولُاُ : أاطيرات  الْ صااراى ابينا ماريَياا، فا  َّنْاا أاَنا عابيُدُه، فداُيوُلوا

  خىصررررررررررةن األ رررررررررررررررررال قى س  و الاأررةةرررررررر رراال  م خق ررى  إل م مس ف حلرر لك خلرر
   ألمالرررو وحدارررىة المررحى و ملائررر. حال ق لكرررةن حال ققاررةن  ل لرررا  ق جبمررأةن إال للحررر  حال

حل اارى ن رق  مراال  حادر ا  ال عرىث  فار   در  جرة  نر  ال قعمر   ر     لأهى قطا  اهر قث
. ح ر  األمض  ن ق سررىحى مره  ىارو املسرلك  مررن سرىا   إاا ثخر  اعسررالم    خملرة  الرا

  .(3) مى يبسىمد اعسالم مه  ر  جل  حمجبىمل   إايجا فأمال   ال يبجب  حال حتما
 مرررى االخررر الف إل الرررق   حح هرررى  الا رررق حاألد رررىم االسررر اأىطاو فهرررة ارررقحمة 

حقرر  يبجبقارراى ملاررى   .ب كهررى اخرر الف الأشررق إل مسرر ةى اكررىةها حيبع رررجا حفهكهررا
 .ثم  عحى    الا الك إل داىيب   ق   الا  ن الايب 

  حقر  مرق  ارى  هنرا ق نرىثلةن حق ارىتقحن إل مسرىة  كاررة  مث اس كق الرك  جبر  حفىيبر 

                                                 

 . ( 3/21فتح الباري ) المًا أو مظلومًا باب أعن أخاك ظ, كتاب المظالم ،أخرجه البخاري  (1)
 . واذكر في الكتاب مريم :ىباب مول هللا تعال ،كتاب حصيث األنبياء( 3/033فتح الباري ) أخرجه البخاري  (2)
و نظرر دمحم  ؛جامعرة آل البيرب براألردن فره العراد الماضره هعرضنا منيا نماذج فه بحث شاركنا بره فره مررتمر نظمتر (3)

 . فقص جما فيه أمثلة كثيرة, التعصب والتسامح بين المسيحية واي  د : الغزاله
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حال قرراىن مررن لأررو  جب ررها لررأجبض حال مررن   حل ررن الررك ال قررؤثق الررا االقررى ا  ررائى  
 . خة ا  الي ققمجى الىقخن ال ق  

ض املسىة  الي اخ لف كأىم المرحى و فاهرى حمل قرؤثق جر ا االخر الف الرا حج    جب
 : مسرة داى ا

 .مشهةمة  مان   ااهكى  حقمو اكق ح س   ق اخ لعةا إل مةيب   -1
 .اخ لعةا إل  م ىن ثفا   -4

 .اخ لعةا إل ق ى   ج  القثة -0

 .اخ لعةا إل يبةمقث اجل ة -2
 .اناخ لعةا إل مسألو االس ئ  -3

حقرر     حجرر   األمررةم كلهررى ايبعىررةا فاهررى  جبرر  ا ررالف ملررى نىلررت إلرراها السرراو إل الررك
 .كىنت  ى ت ان  جب ها 

  حق  اس كق  كاق  ثحن ايبعى    مى إل العقحو العىهاو فى  كىن ا الف  ااها  حسه
حج   منىاه . فلا قجبع  جب ها الا  جبض  حمه الك ايبسجبت ع حمجا هل ا االخ الف

 :   العقااومن ا الفى  
 . ال ققى ال ةقات إل املسد الا ا ع   هنع هللا يضر  كىن اكق  -1
قرقى   هنع هللا يضر  فرأ ة   رق  ا الف     س   ق حاكق إل مراث اعخرةة مره اجلر  -4
 .قشقكها مجب   هنع هللا يضر  حاكق  فاحنع    اعخةة اجل      

مشرررحةنو مباررر  جررر   املسرررىة  الررري حك رررع العىررر  املىرررىمن حال عىسرررر ح رررقحح اهررر قث 
  ح ىررن كرر  الررا م قرر  ملررى مل ق ررن ثلارر  قررىطه قق رره إلارر  اجلكارره  اخ لررف فاهررى المررحى و
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 .حإمنى جة اال  هىث 
 .حاألمق نعس  يب قم    اس كق إل امق ال ى جب  ح  جباها 

فهرر ا اأرر  الررةامث  ررن سررجبا  قسررأ  ثالثررو مررن  ةكررو العىرر  فاأيبارر  اجلررةا  خم لعررى   -1
فىرر  سررأ     دااعررو حا ررن  س لالررا حا ررن  ررربمو اررن د ررا الأارره الرر   قمررىدأ  . ى  متىمرر
حمن اآلخق  ن الأاه عحاد   ف ىن اجلةا  من  د جا  ن الأاه حالشقط  طالن   قط

حثلر  كر  مراها الرا مرى . حمن الاىلث  ن الأاه عحاد حالشرقط عرحاد  حالشقط  ط 
 .اجع إلا  

حكرر لك  رر  الشررىفجبن ح رراخ    مجبررقحف مشررهةمالف  رر  مىلررك حاللاررث رحا رر -4
 .مىلك 

ل ررن جرر ا االخرر الف الررر   اكررقان  مالررو مرررة اة مارر  كررىن ال  ثرررق لرر  الررا الاعرررة  
حيبمررقفى   عررحىعى جتررى  مررن خررىلعة ؛ ألن خالفهررا كررىن مأااررى  الررا  ث  اعسررالم إل 

 :حج    جا مجبىمل ج ا األث   املخىلعو إل الق  
 .ق حى ةن ا الف مى  م ن -1
 .املسىماو إك ك ى    حساو مسةل   -4

 .كىنةا قجب ربحن االس  ماكى  مجبةنو من  جب ها لأجبض   -0

أةهنا إك اجله  رررررررحال قاس  اكىنةا إل اخ الفها ال  طئةن اآلخققن حال قسأةهن  -2
   رر  كىنررت اأررىما ا إل يبررق اد خماةهررا م أث ررو  ىقررو األث    ح مررى مىثلرر  إل الجبأررىما 

 . ح ال قجبنأين   ح  كق  الك  ج ا  دةط  ح  دسن:  د جا قىة  ف ن 

 .ال اام ال ىةى حاعخالص حال نقث ان اهلةى حا م ال جبمع لأل خىص  -3
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فهر ا   رة قةسرف قمرلن   ح مرةا        دارى  كىنةا ق أث ةن إل د رقة خمرىلعاها  -3
ن ىرررىض الة  طلرررو الرف قرررقى  ن المررررمررره  ن    قةسررر  نارا  حقررر  اد ررررخلرررف الق ررر

 .الطهىمة

حج ا  مح   ن داأ  عاع مرن سرأل  ارن المرالة خلرف مرن مل ق ةارأ مرن القارىف 
 كاف ال  علن خلف اعمىم مىلك حسجبا   ن املساع ؟: حاهنىمو قىةال  

 .حق  علا الشىفجبن  ىق  مىربة  س دااعو فلا قىات
قرررتح الارر   ا مىلررك مل قررقض للخلاعررو  ن عرررب الاررى  الررا ايبأررىو مةطئرر  اارر مى ارحجرر
 .الك

 مررى األث  إل ال خىطررع  ل  ى ررو فاكالرر  مسررىلو مىلررك إك اللاررث حمث اللاررث الاهررى 
جررة  ث  ا طررى  مرره  –جاررى  –حالرر   قهكاررى مررن جررىيب  القسررىل     نةمث ررى خم مررقيب 

 :االخ الف
فإا  مح    إلاك ال     سالم الاك  من مىلك  ن  نح إك اللاث  ن سجب »

حاىفررىان حإاي    امرركاى   حإاي   طىا رر  إل السررق حالجبالناررو   مررى  جبرر . ال إلرر  إال جررة
 نرر   لغررين  نررك يبعرري الاررى  ي رراى  خمىلعررو ملررى  –ممحررك    –االررا . مررن كرر   م ررقح 

ال ك رح نرت إل إمىم رك حف رلك حمار   ان الر   حنرن فار رالا  مجىاو الاى  اا ان ح ألر
  قرفىنر... ى  ماركررررررىثجا الرا مرى  ررررك حاا كررررررراا إلألهرررررو من قر   ل   حدى رمن  ج

حاالرا  ا  م رةا  ن ال ق رةن ثارىا إك   فاكى ك أت لك فار  لاعسرك -ممحك    -
فرأنا  ك رىس   حال رن  رك  حالا ق لك  مى ك أت    إلاك إال الاماحو ه يبجبىك حد  

 .فإنك إن فجبلت يبجبلا  ا مل خلك نمحى    ال رماك ما
حالسرالم الارك   اى   حإاي  لطىا   حطىارو مسرةل  إل كر   مرق حالرا كر  درى حفى
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 . (1)«حممحو   ح قكىيب 
    إلارك   الر   ال إلر  إال جرةرفرإا  محر  الم الاركرررررررس »: حمن  ةا  اللارث

قررر   لغررين ك ى رررك   ن لاررى الجبىقأرررو إل الرر ناى حاآلخررقةرررررراىفرررىان   حإاي  ح دس   مررى  جبرر 
فررأثام   الررك ل ررا ح مترر   لجبررةن الررا   ق فارر  مررن عررالح دررىل ا الرر   قسررقايبرر ك

حاكق  ن رق  إل ال  رع الري  جبارت عرى إلارك حإقىم رك     ق  حالاايثة الا إدسىن 
فإهنرررى ك رررع    يب ارررى فنررراا    اكرررى قررر مت ماهرررى خررررا    إايجرررى حخ كرررت الاهرررى  ىمترررك

حاكرق   نر  قر   نشرطك   ق  فاهرىرررررررررا هى  ران هت إلااى ااك فأدأأرت  ن   لرح دىاى ر
حم رة   ن ق رةن   مى ك أت إلاك فا  من يبىة  مى   ا ااك إك ا  ر اةن  لامراحو

إال   ح ن  مل مياجبك من الك فاكى خال إال  ن ق ةن م قك فااى مجاال    هلى اا   مةاه
  مجىارررو الارررى  ح نررر   لغرررك  ا  فررري ي ررراى  خمىلعرررو ملرررى الاررر  ألا مل  ااكرررق  ماررر  جررر ا

ح ن   ح ا ب  الن ا ةف الا نعسن الا كرىث مرن قألرن الرا مرى  ف راها  ر   اا كا
حقر   عرأت  لر      حعرى نرا  الىرقخن  الاى  يبأه ألج  امل قاو الي إلاهرى كىنرت اهلنرقة

ح ان  درع يبةفار  ... ححقه مين  ملةقه الر   حترع  –إن  ى     –ك أت من الك 
حمى  خىف من ال راجبو إاا   ىةك ملى  م ة للاى  إل الك من املاعجبو  إاي  حطة   ى

ال ك اارر   حم قررن رفهرر   مارر -حإن أن  الرر ام-مرره اس ئاىسررن مب ىنررك   اجررع مالررك
حال يبرررت  ال  ررى  إ   رررب  حدىلررك حدررى  حلرر   ح جلررك حدى ررو إن    فاررك فىسرر اىا 

عرررىهةن  ك أرررت إلارررك ححنرررن   فرررإا  سرررق  ررر لك  كىنرررت لرررك   ح ألدررر  قةعررر   رررك
  نسأ     ن ققزقاى حإايكا   ق مى  حالان حمترىم مرى  نجبرا  ر  الاارى  مجبىفةن حاهك  ه
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 .(1) « حالسالم الاك حممحو  
فأمررى    ميى  حدرر قاى  رألو اخ لررف فاهررى الجبلكررى  قرررحخنرر ا جرر ا املأحررث  ل ررالم اررن مسرر

؛ حالررك لسررجبو ف  مرر م مدررع حمل قجباررف  جب ررها  جب ررى  الىرر مى  فىرر  يبلىررةا جرر ا ا ررال
ح مررى املجبىعررقحن فىرر  حاررجبةجى فررة  مسرر ةاجى حااررف  جب ررها   الكهررا حايبسررىو مرر امكها

جر   املسرألو جرن مفره األقر   إل المرالة . ؛ حالك لىلو الجبلا حاا  األف  سأأهى  جب ى  
 .إل  ر يب أرة اعدقام
إل  ح فرقط  جب رها  حق   كاق  ج  الجبلا  ل الم إل ج ا الأى »: قى  ا ن اأ  الرب

 .«حال ح   ل كاىم فا   ااع من مل ققفه
عرررلات إك  ارررع  س دااعرررو فقفجبرررت قررر   ااررر  : حمح  ارررن ا رررن املأرررىم   نررر  قرررى 

  مث   ن يبطر؟: فلكى انى ت عالر قى   . القكةو حاا  القفه ما 
قققر   ن قطرر؟ ( قجبرين اار  يب أررة اعدرقام)حجر  مرن مفره ق قر  إل األحك : فىلت ل 

 .(2)فس ت
كىن اا ان مجىاو من الكىةاى : ى  ا ن اأ  الرب  ق ى  ان  مح   ن خىل  قةل حن

ىاو ال ررررحمج     ان مىلكررررر قث ا ن اكق حمحاقررررررالة الا دررررررا إل المرقفجبةن  ق قهرررررق
حال   فكرى ارى  جرؤال  الرا جرؤال   ارررىسرةن إال إل اعدقام الا محاقرو ا رن الىررررقفجبرررررق

 (3) .الا جؤال   جؤال 
 -مباىسرأو اف  رىح مسرن   -حإل امقان ج ا قر  لا  جبرض مرن لر  نمراع مرن الجبلرا 

                                                 

 . 133 – 10/  0ابن القيم، إع د المومعين،  (1)
 . 441–1/441ابن عبص البر، التمييص،  (2)
 . 4/142ابن عبص البر، اال تذكار،  (3)
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حال مفررره   فااعرررن نعارررى  قىطجبرررى  ح رررةث  دررر  قىرررة   ةاررره الاكرررى الرررا الاسرررقى إل المرررالة
حال  و  رررر لك اررررن مسررررة    رحال محاقررررو عحاحرررر  قامرر يب أرررررة اعدررررراألقرررر   إل  رررر

 ن الر   قىلر   - قىااى   -قى  الك حجة قجبلا    األةكو امل أةا المحى و حال ال ى جب  حال
فرإان ه   حل ا  ال جبمرع املىارت الر   عرق عرىدأ  إك ال ر   المرقاح  لاح عحاحى  

 .حإان إلا  ما جبةن
 مررى عررع اللجباررى  حالسررع  سررأع ال جبمررع حكقاجررو املخررىلف فىلسررىدو اعسررالماو 

 .(1)ان  ملائو    إل امقان ج ا حن  عن مبى  حمث
ح مررى ال جبمررع الرر   قررؤث  إك يبغاررر الجبأررىما  إل ال  ررع مبررى قةافرر  جررةا   ح 

ع الجبىث  ين  خاىنو رحجة قاق  الا ال جبم  عره  نةاو ال جبمرر  فكن  ف رجةى  
 .(2)ال  مىنو

فىمل جبمرررع  رررر ا رررىةن ق عاررر   ن قرررقث الرررا كرررالم الجبلكرررى  الررر   ال قجبنأررر  إمرررى 
ه ا مرى ال قعجبلر   مى  ن قغر  ف   ح   ألاف مس ى   إثأىيب  ل جبلا  الا كالمها  جب  

 .اىمل برتم نعس 

                                                 

 . نحي  إلى كتاب الشيخ دمحم عوامة فه أدب الرأي (1)
 . 21 – 22ص رجا السباق، مال (2)



 
 
 
 
 
 
 

 ح زززززززة أسززززززو فززززززار الززززززدكتور                             التعصززززززه ال زززززز هبي            التحزززززززب و

 

 -023 -

 المبحث الرابع
 والمذهبي على الخصوص عالج التعصب عموماا 

إن ا رررررررقحه مرررررررن مرررررررأز  ال جبمرررررررع حالى رررررررى  الرررررررا خاثم  ق رررررررأيبا   ماسرررررررو  سرررررررأى   
 .فىل شخان مقيبأو قأ  إاطى  ال حا    حيبشخامهى

حاقفاى كارا  من االخ الفى  الي حقجبت  ر  الكرى    ى ح جب   ن ثمساى ج   األسأ
ح ن   إك إزجرررى  األمحاح الررر   قرررؤث   دارررىان    األمرررو ثحن  ن جترررق إك ال جبمرررع املىارررت

 جبر  كر  جر ا  مى  ن املسرألو يبجبرىجل   حالشىا ال د ا ل   ال جبمع إل األمو كىن   حاا  
حل ن ال     ى فنأة  ح    قةم لالوحال نطلع يبطأاىه   ألمةم اآليباو جم كجبو  ر ماعقثة

 .من ال  مه 
إن يبجبمررع األارر ا  الااررى حالررا ثقااررى سررأأ  مررن : حقأرر   ن  اكررق جرر   الاىررىط  قررة 

 قة  حال   الم حيبةااد مجبىمل  ملن عهل رةة إك اعسرفاحن مىمقحن إل ال ا  اا   نعساى
  حالررك ألسررأى  م جبرر ثة حل ررن  قررة  إهنررى ثحن األمرر  املاشررةث ؛  إن الرر اةة اآلن خم عاررو

فجبارر مى يب هررق عررةمة اعسررالم اهىاىاررو قجبررقف ا مررةم  ن اعسررالم ال قا ررق إك المررةم حال 
 .حا ةف من   حالجب      الاى حإمنى الا ق إك ال ىةى   إك األلةان

ال قىى  إن الك اق  مرن ا ارى  الر   ال ح رةث لر  إل الةاقره ؛ ألان  نىرة  قر  ح ر  
فجبررى  إل كاعرر  املسررلا ح ررر املسررلا داررىة خماررو   دررى  مررن الررامن د ررا اعسررالمإل الةاقرره مث

 .حمى ح   فهة قى    ن قة   مقة  خقى إاا يبةفق  تقحف    مطكئاو
قر   عرأد نق ه إك اه قث ان األمةم الري إاا يبرةفق   رى  ال جبمرع  ح الرا األ

 :حج     هى  ميا    حاا  
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ة الكام دة عع اهدا اإلسدالم -1 قلرت مبجباىجرى اعسرالمن درس ال قعهرا مرن   :عاحلْر
الري ف رحت    ح  هققرو الرا  رجبىم الغرق   كالمن  ا  انث   هققو اع داو الغق ارو

اررىث  عررى جررن يبلررك الرري ناهققررو الرري . ؛ ألهنررى كارر  مب اررىل  ح ارره ح ررقا   جبكل رر ثحلاررى  
   لطررق  السررلكاو حدققررو يب رركن للاررى  دققررو الجبأررىثة حال ع ررر حإ رر ا  الررق   حالرر اةة إلارر

 .ال جبلاا 
: لت جرر   املاررىتقة الرري اكقجررى ااررىض إل م امكرر  داررث قررى رحتررت جرر   اهققررو دمرر

  الار  م ر  قهرةث   ى  دمحم  رن سرحاةن ثخر  مبمرق محىمرى  رمن  عح حاكق  ن م ال  »
فلكى دج دمحم  رن سرحاةن عرحأ  : لىلو مجبقفو الق    ىتق مجب  الق   فغلأ  الاهةث رف ا

 إك  عررلحك   -امررض  اررى  -: فلكررى ثخرر  ممررق قررى  ا ررن سررحاةن ل لكارر     الق رر
 .اهكىم ال   الا  الاهةث 

املارىتقة مره الاهرةث  مث  رى  (        ) ح نشع   فلكى ثان خقحه دمحم سأى  الق  
مث م ره مجبر  إك املارىتقة   فمرالجى دمحم  دمحم فأخ  إل ماىتقيب  دس دىنت عرالة ال هرق

حقرر  ا  كرره الاررى  ح ررىو   مث الجبشررى  اآلخررقة  مث املغررق   لجبمررق فمررالجىدررس كىنررت ا
فلكررى كىنررت عررالة العنررق انىطرره الاهررةث    العىارر  املغررقس قاررىتق الاهررةث : ا رررب مبمررق

حجررة ميسررد الجبررق  اررن   فخرقه دمحم. ف ررب الاررى  حالررت  عررةا ا  حيبأر  لرر  اهرر  فأسررلا
يباىتق   ورىث  ن عق  الا ق قك ف او ا اكك. ال  اا    خرا  : حقى  لمىدأ    رح ه

اف رررنت مرررن قررر م    -ل رررجبعك  -فرررإن تهرررق الارررك الاهرررةث    رفقهرررةثاي  ح نرررت   جبررر
 .(1)«ف ا  

   ررررررررر قرقحا كارررف حتررر ث جرر ا الاهرررةث  حبققرررو مطلىررو ثحن  ن ق لىرررا  ث   رررررفىن 
        : حمم ا  الك إل الىقخن ال ق   فلكى اق اه  سلا

 .(433:الأىقة)   

                                                 
 . 2/413عياض، ترتيب المصراك،  (1)
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ج   اهققرو الري  حرت ملخ لرف العرق   ر  حملخ لرف الر ايان   ن يبجبىر  املارىتقا  
 .املع ةدو إل  ات املى   ح ر  ككى  رب عى الىىان   ة  ق  ن الجبقس إل مدل  

جرر   اهققرررو الرري ال مي رررن  ن يب ررةن إال حترررت سررلطىن ارررىث  ال هشررا القاارررو ماررر  
 .حال تلكى   داعى  

فامر    قةلر  ال جبمرع  فإن ال لرا حاهارف حاملراالن إك  ىنرع الرا دسرى  خخرق
 .ان م ىن ال لا  ا  حلة كىن  جبا     إك ال ىمل نعس  اا

فررإن   حجرر ا ثاخرر  إل الاىطررو السررى ىو :رفددع اإلرهددا  الهكددري ن يددع أنواعددا -2
 . ىمسو اعمجى  الع ق  يبا ج ال جبمع حيبىةق  إل اجله   امل ىى ل   

ق  اى   جبض الجبلكى  األف اا إل الجبىمل اعسالمن ج ا اعمجى  ال   كىن ميىم  ح 
  حاارر ان  مالرو كاررة إل ال رىمقخ اعسررالمن  الراها مرن قأر   جبررض العئرى  ملمرىجي خم لعرو

  (1)دارث ماره مرن االف رى  إل  جبرض مسرىة  الطرال   من الك مى د ث ل مرىم مىلرك
حارررا   (4)حالأرررى ن  (3)ح س إسرررحى  ال ةنسرررن  (2)حاعمرررىم  محررر  إل مسرررألو خلررر  الىرررقخن

 ر  إل . حجلرا  رقا إك قةمارى جر ا (7)حالشرىطيب  (6)حا رن يباكارو  (5)ال قن  ن اأر  السرالم
 .(8)قةماى ج ا ا او  ا ا حاال  ال   كرب

                                                 

 . ترتيب المصارك ،عياض (1)
 . والمحنة مشيورة ذكرها ك  من ترجم له (2)
 . 34 – 1/31، ترتيب المصارك ،عياض (3)
 . 132–113، ينظر تحقيق المذهب للباجه، ص حصث له ذلك أثناء تصر سه للبخاري  (4)
 . 1/413طبقاو الشافعية الكبرى،  ،ابن السبكه (5)
 . 133–133,  12/33ية والنياية البن كثير خصو ًا، البصاينظر مواضا كثيرة من  (6)
 ،المعيرص الروطنه العراله أل رول الرصين ،مجلرة الموافقراو ،البصع ومومر  ايمراد الشراطبه منيرا ،حمزة أبوفارس: ينظر (7)

 . 030 – 011ص  ،د1114العصد األول،  ،الجزائر
 . عنيا فه هذه الفقرة يمنعنا من التصر ح والتوضيح نفس المشكلة الته نتحصث (8)



 
 
 
 
 
 
 

 من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب .. ظاهرة التطرف والعنف

 

 -021 -

س الدددذاهب اإلسدددالمية الخت هدددة -3 إن يبررر مقح الطلأرررو  :عيدْدددة وفي يدددة ،تددددْر
 ققطو  ن قجب ك  إل   ق جع ال جبمع  إل املقاد  امل ى مو خمةعى    امل اجع املخ لعو

 .مةمهىال يقالم خ  الي ك أت يقالم  يبأىاهى  إاطى  املجبلةمو املمىثم األعلاو
دررررةل ها إك   إنررررك إن اككررررت جرررر ا األمررررق الررررا كىفررررو ال خممررررى : حقرررر  قىررررى 

 .مه  ن هممها  جبا  من الك   م خمم  إل ج ا املى 
حإمنى قجبطةن نأ ة مة اة    ةسه إل ج   ال ماسو لغر امل خمم ال  قم  ال:  قة 

 .ان العق  الجبى قو 
فال ي   ن قأ   مه الطىلع   ح مى يب مقح امل اجع العىهاو املخ لعو فهة مها   ا  

حكلكررى يبىرر م  رر  الجبكررق الكاررى  فىرر  املرر ام  األخررقى    ملرر جع العىهررن السررىة  إل  لرر  
 .يثل هى ثحن يبجبمع 

العىرررر  املىررررىمن حمررررىثة  سررررأى  اخرررر الف العىهررررى  يبةسررررجبىن مرررر ام  الطىلررررع فكررررىثة 
 .حيبأجب ان اا  ال جبمع 

ال قجبقفررةن  -ككررى قررى  سررحاةن   -الرر قن   حقرر  لررةدظ اررن  جبررض الجبلكررى  املاغلىرر 
مت راها مرن   لةدظ يبقا جبها إل اأىما ا  من اه  إال ح هى  حاد ا  ق اةن ك  اه  فا 

جر ا جرة : فأجب   ن كرىن  رةاعا للسرىة   ر م جأها السىة    امل اجع العىهاو األخقى
إا    رر    الجبأررىما  أتخرر  جمررقى خخررق... حمررى سررةا   طرر    حجرر ا جررة المررحاد  اهرر 

 . حإل املسألو  قةا   إل املسألو خالف للجبلكى :  عأد قىة 
ممبى   ال  مل جع حاد  ررررررققى  ن اا اىث االس  ممح     نرىطأررررحل لك كىن الش

فاةمث الك   طالو الا مأخ  إق سأ  نعةما   ح إن ىما  مل جع  ر م جأ  من  ر 
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دررراازة إل االا ىرررىث إل ف ررر  األةكرررو الررر قن  مجررره الارررى  الرررا ف رررلها حيبىررر مها إل 
 .(1)حااطالاها مبىىع  الشىمو  حفها   قاا   ال قن

ا ارى  يث  ال    ال ا ى  ال جبمع امل جيب من اال :االعت ا  أبد  اخلالٍ -4
حخن رررىم لررر    فانرررع  ن اخررر  داررراا  مرررن ماىجنارررى ال ماسررراو ح قاجمارررى اعاااارررو  ا رررالف

حال مىنه مرن إارىثة عراى  هى إاا    و من ال  ع املجب ك ةاحاألمالو اهىاى  الجبأىما  املؤثقة
 .كىنت األلعىظ فاهى عجبة و الا فها الاى ئو 

حال جبققرف    لرف املر اجع العىهاروحال    من يبر مقح منرىاه مرن سرر الكىةارى مرن خم
حالرتكاا الا كاعاو ادرتام   دس قجبقف من قاىمها ق م  فاىف اا    مبألغها من الجبلا

ةسررو الرري  حثاهررى  جبررض سحالأجبرر  اررن  جبررض األخأررىم امل   الكررى  األمررو  جب ررها لررأجبض
ث املغقارر   ح الغررىفل   ررى قررةدن  رراىن الجبلكررى  حالجباررع فرراها ؛ حلرر لك ال رر  مررن إارر ا

طاو حاالا رر ا  ال قهكهررا ر  ق مررعةن  لةسرررجرر ا املرراهج نيبىررىن مررن قأرر   ان  م خممرر
 . إال إنىىا األمو

 –خىعررو إل ا  رر ا  الرر جبلا  –حارر م االا كررىث  ،ال صدداب خألخددذ عددن اليدديو  -5
حمبرقحم   فإن الك ق خ  كاررا  مرن الجبلرا مغلةطرى    الا ال  ع حمى  ىعهى إل فها العى 

حمرى جرة إال   فار افه اار    ا األمرق إل فهرا الطىلرع فاحسرأ  الكرى  قىااارى   ىق جرالامن قس
 .دىع  فهك  السىاا 

 رى يبين م حررة   حلى   رى ا مار  مر ة قققأرو طىلأرو يبجبكر  حبارى  فىهارى  ل م رو الكارو
حملرررى  ماث  إثأى رررى إل حباهرررى   مرررن اأرررىمة ألدررر  العىهرررى  الشرررىفجباو فهك هرررى فهكرررى  خىطئرررى  

ح ررر  كرررالم مؤلرررف خخرررق إل نعرررح    ررر  كرررالم املؤلرررف جررر ا يباىق رررى   دسرررت  ن جارررى  

                                                 

 . 104–0/101، الموافقاو ،الشاطبه (1)
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 ارىقض الر   فهك ر  حاجرع ال  قدت هلرى اأرىمة العىار  احنر  اللغرا لر قهىرحملى  ر  امل جع
 .إل   اقو األمق

؛ ألن األسر ىا حجرة اخ ارىم األسرىيب ة األكعرى   خرقل ن جاى عرع  ن ناأر  إك  مرق خ
حإنارررى   العىهارررو فكرررىاا سرررا ةن ممرررر الطىلرررع إن كرررىن نعسررر  قىعرررقا  ارررن  رررقح املسرررىة 

 ةى املى سررر ر حالررر ك ةما  مل رلاجبرررقف  سرررىيب ة قشرررقفةن حقاىقشرررةن  حبرررىاث  فىهارررو الرررا مسررر
ف ارةا  ن املؤجر  ال  ر    ى  رقجا مرى بكلرةن مرن  رهىثة حمؤجر رحإمنر  قشكةا للعى  ماةحرو

 .ملجبىعقمققن  أجب هكى إل حاقجباى احال االقو لأل   ن ق ةن عىدأ  اىملى  
فإاا  مثان  ن نق ره األمرق إك نمرى   فانرع  ق لرو يبلرك األار اث اهلىةلرو الري يبر م  

 .حل ن الألاو كىث  يبجبا  حال  خعن  ن األمق نسيب إل الأالث اعسالماو  إل  ىمجبىيباى
ال بددددددد أ  نغددددددرس يف شددددددبا  األمددددددة أ  اخلدددددد  يف االئددددددتالٍ واليدددددددر يف  -6

حج ا مى عع  ن يب ن  . حب م من ال شقام  لةد ةح ن اعسالم ق اة إك ا ،االختالٍ
 .قىثة ال اةة إك ال اةة إلا   هةث الكى  األمو حخمةعى  

  ككى عع  ن نأ   ن االخ الف إل العرقحو املسر اأطو ا  هرىثا  ارقحمة ال  ر  ماهرى
 .حال قؤثق ج ا االخ الف  ائى  الا ا أو حاالن كى  حالامقة 

  حالرك  جبر  الا رج الطأاجبرن ،ال ْعاجل دا إال أه  دا ترسيخ فكدرة أ  الهتدوى -7
 .فإاا دم   قأ  حق هى فإن  ال طجبا هلى   حقلت الطأاجبن؛ ألن الجبلا كىلعىكهو

فرإن مرن طرةى ثماسر   طارى   ح قطجبهرى   حج ا الا ج ال ار إال  جب  املرقحم مبقادر 
ل  مقح ثحن قأ  إ هنى قم   الا  قة   س دااعو ل لكا    س قةسف اا مى  لح ل

فررر جع   فأمسررر  إلاررر    رررة دااعرررو م رررال  سرررأل  وسرررو  سرررئلو حالكررر  اجلرررةا   اسررر ئ ان
فجبلررا   فأ ى رر  الق رر   ةاعىرأل  جرر   األسررئلو فلررا قجبررقف  ررررررررررالق رر  إك  س قةسررف فس
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إك ثم   هرررررفق    ر  األمررق قأرر   حانرررررررررررر  يبجبنررررررح ن   رررررررو  جبارعررررررررف  ن    داارررررة قةسرررررر  
  .(1) حمقميبيبا أت قأ   ن : فىى  ل  قةل   املشهةمة   س دااعو

حقس حا    مجباى   ن الجباع ال قم  إك مقدلو الا اع إال  جب  مقحم  مبقدلو اهمقم
 .(2)حج ا دى  املس جبنل    ن ق جب اجى

 ْرِن اا،َِّ  َاْن َ ِس َسرَلَكَو  َاْن َمىِلك  َاْن َ ِس الاَّْ ِق  َمْةَك اضَكَق ْ ِن اضأَرْا ِ   حإل املةطأ
َمرررى قضةِ رررعض اْلغضْسرررَ ؟ : َسرررأَْلتض َاىِةَشرررَو  َزْحَه الاَّررريبِا : َاْأرررِ  الرررقَّمْحَِن  ْرررِن َارررْةفل  َنَّررر ض قَرررى َ 

َقَ ررَو يَبْمررقضخض فَراَ : فَرَىىلَررتْ  ْمررقضخض َجررْ  يبَررْ مِ  َمررى َماَرلضررَك اَي  ََ  َسررَلَكَو؟ َماَرر ض اْلَعررق حِه  َقْسررَكهض ال ِا
 .(3) ِإَاا َ ىَحَز اْ َِ ىنض اْ َِ ىَن فَرَىْ  َحَ َع اْلغضْس ض .. َمجَبَهى

 در  ى  ن    سرلكو  : ب ك  مجباار ...   يب م  رج: حقةهلى:  رى ن إل  قدرقى  الأ
  حقأ   ن قألرح در  اجلكرىو قسرأ  ارن مسرىة  اجلكرىو حقر  لا فهرى  كىن إل زمىن المأى

كرررىلعقحه الررر   قسررركه ال ق ررو الررري  لغرررت دررر     كىو مرررن  ررر حجررة ال قجبقفهرررى إال  لسررر
 .  حإن مل قألح الك اه   المقاخ فامقخ مجبهى

حالارررىا  ن    سرررلكو كرررىن عرررأاى  مل قألرررح مألرررح ال رررالم إل الجبلرررا إال  نررر  كرررىن قسررركه 
 .(4)الق ى  حال هة  ق  لكةن إل الجبلا فا  لا مجبها

ب ال ددداس -8 الجبلرررا  :ع دددل فيدددا األولدددوَيت ،عدددال   وجددداه    ،البدددد مدددن تددددْر
حمدرررررا   الشررررراخ الرررررن   ح  ا ررررر  ه لرررررف  خررررر الف جررررر   املقايبرررررع  مقايبرررررع حثم رررررى 

حقرر  تهررق   . حقشرر ث الررا   ا هررى  ألورررررررالطاطررىح  الرر   كررىن قشررقح ثاةكررى  جرر   املس

                                                 

 . 243 – 242ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص  (1)
 . 21 فحاو فه أدب الرأي، ص , دمحم عوامة (2)
 . باب واجب الغس  إذا التقى الختان ،كتاب الطيارة،  1/23مالك، الموطأ،( 3)
 . 13/ 1الباجه، المتقى،  (4)
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 ا  إل مبةاطن ال اىملى   ممح     فطاى    فى  كىن  كىا رر  او مى كىن قىةل   جب  فرتة من س
 .حاقه املسلك 

مث إن   ؛ ألن جررر   الةمقرررو مل يبجبررر  لررر لكسررر طاه جارررى  ن اميبرررع جررر   األحلرررةاي حال  
قيبأررو  سرر ااى   ررن  لرر  امل  جرر   املقايبررع ه لررف مررن زمررن إك خخررق حمررن م ررىن إك خخررق

 .األحك مطلىى  حجة الجبىا ة
ن سررؤا  لمررحى    ارر  نرر  هلرر ا السررأع كررىن  ررةا  الارريب  ح   الررا   ح دسررع

 خم لعرى  مررن عرحىس آلخررق؛ إا قر  حاررد لرر   –   األاكرى   ف رر ؟  :حجررة –حادر  
ح رر  الىمررةم اارر  كرر  مرراها فى مرر  إل املقيبأررو األحك؛ لجبلكرر   سرر ىىمو اجلةانررع األخررقى 

 .اا  السىة 
اىملها ح ىجلها؛ ألن اجلىج  عرع  ن قجبلرا ح رة  السرؤا   :حقلت إل مأ   العىقة

  حألن الجبىمل عع  ن  رب من ال الا اا  ان األجا قأ  املهرا  قا ان األجا من  مةم ث
حال الماىم قأ    ال عع يبجبلا  د ىم الاكىة الا من ال جتع الا : حل لك قى  الجبلكى 

 .حال اهج الا  ر املس طاه حج  ا   حعة  حق  
  حجرة   ره ملسرألو فىر : إشغال اليبا  هب وم األمة حىت جيع وهدا رأس مداهل -9

فررإن الجبىقرر  إاا ح رر  مسررلكى  قهررا كررىفق   حبرر  عررع  ن قاىرر   فررةما  مررن جرر ا   األحلررةاي 
اجللسرررو  ال  ن قىرررة  ان  رررق  الكررك كارررف جتلرررح -إن كرررىن قرررىثما  الررا الرررك  -الى رر  

 .المحاحو إل ال شه  ماال  
مررن املجبررىم  الرر اةقة  رر   –حقرر  درر ث مالرر  مررن قأرر   –ح ررأا  عرر ا مررى يبررقا  الاررةم 

حإل الةقررت    ح قرر  امل جبلكر  إل مسررىة  ا  هىثقررو اخ لعرت فاهررى العهررةم  كررى  جبرض الجبل
حمن   لك  من  ين  اسها  مةرنعس  ال قاطىةن  أات  عو ا  ال لا ال   ب   ملس

 . ا اةها  مة  خقى
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 إل ماىقشررررو مسرررر حع حعهرررر  نعسرررر  ملجبقفررررو ما حرررر  مررررن طررررةقال    ح ق رررراه الق رررر  حق ررررى  
 .اعه املسلك   ح قاى جا من كىمثو  فاكى جة م خمن فا   ى قحقرت      اجله  مق ةد 

   نر  مرق  مرا   مسرلا  إل در قث لر   عااارو  ممحر     اكق الشاخ دمحم الغراا 
م ى حملرررى   ألو  درر  مارر ح   المررالةرقاررىقش خخرررق   شرراج إل مسرر  لرر  دققررو الررا ثقارر 

م كاارررى  حال  رررك  ن ق رررةن   والشررراخ فرررقح حطلرررع ماررر   ن قجبطرررن م قررر  إل املسرررألالمرررا   
قررى  . نجبرا: ؟ قررى  نررت مسرلا حتررع ا رر للكسرلك : ل فأررىثم الشراخ  سرؤا  الرق   لمرىه 

إاا  ايبق  ج ا حان أ  ل خممرك حماقرع األثحقرو الري أتيباارى مرن كر  م رىن جر  جرن : الشاخ
فجبىلررو  ح ال ؟ جرر  مررى زا   مقررخ عررالدا هى مل قا رر   جبرر  ؟ فإنررك إن فجبلررت جرر ا خرر مت 

 .لي يباىقشهى فىيبقكهى ألج  ال خمن مى املسألو ا  املسلك  خ مو  لالو
حان ررق كاررف ققسرر  الكررى  األنرر لح م ررال  لاسررأ  ا ررن اقفررو الررةم كن إل يبررةنح اررن 

 جبر  اشرق سراةا    حك لك قعجب   ج  سرال إل املغرق   مسألو ثاى  اعمىم  جب  المالة
حقر    حالجبر ح درةهلا قررت ن عراان رقحا كارف قعجبلرةن الرك :  قرة . من مسألو األنر لح

 ؟فأقن ج ا من اا   أالث اعسالماو خ   جبض ال

ددق ايددع الوسددائل التاحددة إَل التوسدد  واالعتدددال -11 فررإن  ،دعددوة ال دداس عددن طْر
 .ةة   طأا  األمةم الي سأ  اكقجىحيب ةن ج   ال ا  الك ق جع ال جبمع شكاه  نةاا 

الرري جررن انسررالخ   ن أرره األقررةا  الشررىاة الا رر ا  حال ةسرر   ن  -جاررى  -حال نجبررين 
 .ساو ككى فهكهى مجهةم الكى  األمويبأىو الىقخن حالاحل ااى نجبين عى   من ال قن

حإمنررى يب عااررى   حقرر  ك أررت فارر  ال  ررع  حجرر ا مةاررةو طةقرر  ب ررىه إك لررةم خررىص
 . جاى اع ىمة إك   ا  

كرقان  ن مرن  سرأى  سرأ   ن ا  :تربية السد   ع دل اتبداحل احلدق، أْدن وجدده -11
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ه مى ررررررررار ا فإن مجرىمل العالا ؛ حلركى  مه الجبررررررةا  ثاةررررررلا  ن المررررررال جبمع  ن قجب ى  املس
 .فة ع  ن ال يبؤخ  األد ىم إال ما   حمى قىةل   ر   ط   قىةل  د 

 ن جنجبررر    ح ارررى  الرررا الرررك فرررإن مرررن الطرررق  الررري قى رررا عرررى الرررا ال جبمرررع العىهرررن
  حاملرال  امل خممرو إل الرةم الشرققجبو  املسركةاو حاملقةارو  اىجناى ح دىثقاارى إل اعااارى م

  حال  ع الي يبمر مجى املؤسسرى  امل خممرو  ارين إثاما  األحقرىف حاجلىمجبرى  اعسرالماو
  ححترقم  مرن ال ىلار  األاكرا  جنجبلهى يبقس املسلا الا ايبأىو اه   قن ح     حمى إل د كهى
حل رررن الرررك ب رررىه إك   ن يب رررىفق اجلهرررةث مرررن املخلمررر  للشرررققجبو اعسرررالماوحجررر ا قسررر  ا

 . قث إك من  ا جا  مةم املسلك  مةا  فر ه  اى اه

 رررر الكرررى  السرررالط  الررر قن مررر  الارررى   – إاتحدددة الهرصدددة لع  دددا  األمدددة -12
مررن  ررر   حددىت ْوج ددوا اليددبا  إَل خدد  مددا فيددا األمددة – ررىاها حنعررقحا مررن كالمهررا 

؛ ألهنرا (الرق ا )فإن الشأى   عرأحةا ال قاىرةن  لجبلكرى    ة ا  حال اغ  من اه ىميب
حإاا انجبرر مت الاىررو فررإن ال ررالم قرر خ  مررن  ان   قجبقفررةن سررلعى  مررن قىررةثجا حقررة هها

 .ح قه من  خقى ثحن  ن قجبقه الا الىلع

  ى  حاقجبررى  ق ال سرىد  لرر  ؛ ألنر  ميارر   رحبرال ررالم إل جر ا املةاررةو : حإل ا  رىم  قرة 
  .اسا  ن يب ىح فقعو  خقى الس  كى  اه قث  فلا ف الىلا ان ال  ى و

  .حخخق ثاةاان  ن اهك  ه م  الجبىمل 
 .حعلا   الا سا ان دمحم حالا خل  حعحأ 

 


