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 مىخص

 ٌ ٌشلبفبد األمم.  ٌمن ىنب، ًلل ؤمىس م٣ٍٍ٘ ـٝبة اًوواىٌخ من م٤ٍٍ٘بد ا٥ًرص،  ٌاًرنبفو تٍن ٥ٍِة ا٥ًبمل،  ىٍ ـٝبة ًيه٣ اًوواىٌخ تٍن األكًبن، 

ـٝبة اًوواىٌخ. ٌكل ظّّل اًثؽض األٌثبة املفٌٙخ بىل نٍّء ـٝبة اًوواىٌخ، من ؤتوىىب:  ٙخفةن اًثؽض ٥ٌى بىل اٌرعالء املنيعٌخ اإلٌالمٌخ ملنبى

ٌاًر٥ٕج. هنًى، ؤتبن اًثؽض منيبط اإلٌالَ مل٥بًعخ ـٝبة اًوواىٌخ ٌمًى ترنٌّٞ املنيغ ، ٌبٌبءح فيميب اًعيٍ تب٥ًٌٍَ اًٍس٤ٌخ ٌاًرٝوف،  ٌاًغٌٍ 

ٌؤمو امل ٌٍمٍن ترللًم اًٌٍٍٝ، ٌذف٥ٌٍ األـالكٌّبد اإلٌالمٌخ يف ؼٌبح املٌٍمٍن. ٌكل ـٌُٖ اًثؽض بىل ؤن اإلٌالَ هربتًب ٌٌنًخ ؼوَّ ـٝبة اًوواىٌخ، 

ٌاألؼٍن  و.اًلٍي اًؽٍن  ٌؤٌىص املاٌٍبد اًلًنٌخ، يف ا٥ًبمل، تب٥ًٍٍ من ؤظٍ ذ٥مٌم اًفٝبة األؼٍن، ٌكثٍي اآـل  بىل اًنبً هبفًخ. 

 

 اإلٌالَ، ـٝبة اًوواىٌخ، منيبط، منبىٙخ، اًرٝوف. اومىامث اوّذاوت:

 

 .مقذمت1

ٌاألم ٌا٥ًٍّة إًبًؽخ، ٥ًٍٍن بىل نٌٍ االٌرلواه  ٌاألمم  ٌلح،  ٌاًؽوٍمبِد اًِو ٍاه تٍن ؤفواك بن اًلٌي  ٌق مثبكَء اًؽ ٌذٌو بن، 

ٌاٌر٥ٌبة اًر٥لكًخ ًنٌخ  :املعرم٦،  ٌاملنىثٌَّخ.ٌ اًلِّ ٌاًلٍمٌَّخ   ا٥ًَللًّخ 

ٌاك٥نب امل٥برص، الٌٌام يف ت٥ٚ ٌٌبئٍ اإل٤الَ، ٌمٍاك٦ اًرٍأٍ االظرام٤ٍ، ٤ٌنل ب ٌ  نَّ ـٝبة اًوواىٌخ كل انرٍس يف 

ٌاًعبىٌٍن تب٥ً ٌاًوًٌُّثٙخ،  ٌاملر٥ٕثٍن. ٌٍَ اإلٌالمٌّخاملُرفٌليٍن،  مًوم اًفٝبة اًني ًيِلَ ٌال ًثنٍ، ًٌِِضُّ ٌال ًنف٦، ، 

 ًٌّرِّز ٌال ًعم٦، ًٌفوِّق ٌال ًٍؼل.

اَل  الَ هربتًب ٌٌنًخ ـٝبَة اًوواىٌخ، ٌظبىل من ؤظٍ اٌرئٕبي ِإفرً، فٌٌَ يف نٍٕٓ اإٌل ٌمن ىنب، فلل نبىٚ اإٌل

ٍِّ  ك٤ًٍح بىل ٌاإل اًغٌ ٌا٥ًنف  ٌاًرأىه.ٌاًرٝوف   ٍ ٌاًرـأ ٌاًر٥بهف،  ٌاًر٥بٌن  ٌاًٍالَ،  ٌم  ٍِّ و، بنً كًن اً ٌهواىٌَّخ اآـل  هىبة 

 إشماوٌّت اوبزث:- 0.1

و  ، ٌىنا اًفٝبة ًلٍك بىل بكٕبء اآـل ٍٟ ٍٍ مٌؽٍ ٌاك٥نب امل٥برص تّو ذربى بِوبًٌَّخ اًثؽض يف انرّبه ـٝبة اًوواىٌخ يف 

ٌاًؽوٍمبد ٍنٌٍ غٍذًنًْ:". ٌذيمًٌّ، ًٌي٤ي٣ اٌرلواه اًثالك  ذعربػ ٌيف ىنا اًّإن، ًلٍي األمٍن ا٥ًبَ ًؤلمم املرؽلح ؤنٝ

نب، فةن اًثؽض ًونٍ بىل اٌرعالء . من ى(/h https://www.un.org 0202،ؤنٍٝنٌٍ".)اًوواىٌُخ ظم٦ٌ ؤنؽبء ا٥ًبمل يف مًٍنح ىاؼفخ

 ـٝبة اًوواىٌَّخ. ٍاظيخمنيعٌخ اإلٌالَ مل

 أشئىت اوبزث:- 6.1

 ًعٌج اًثؽض ٤ن األٌئٌخ اآلذٌخ:

 مب مفيٍَ ـٝبة اًوواىٌخ؟ .1

https://doi.org/10.21271/zjhs.24.4.10
https://www.un.org/sg/ar/content/sg/articles/2019-06-18/the-wildfire-of-hate-speech
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 مب ؤٌثبة نٍّء ـٝبة اًوواىٌخ؟ .0

 ـٝبة اًوواىٌخ؟ ٍاظيخمب منيبط اإلٌالَ مل .3

 منهد اوبزث:-6.1

 :ًنريغ اًثؽض املنيعٍن اآلذٌٍن

ٍ ًٌفٝبة  املنهد االشحقشايئ: ِّٔ ٌاألؼبكًض اًنثًٍّخ اًرٍ ذا بد اًلوآنٌخ،  ٌمًى تررث٦ُّ نٍٕٓ اًٍؼٌٍن؛ كَٕل اٌرنٝبق ؤتوى اآًل

ٌذعِّلِّ منيغ اإلٌالَ ٌاألؼٍن،   ـٝبة اًوواىٌخ.ٍاظيخ مل اًؽٍن 

ٌّ املنهد اوىصفٍ اوحزىٌيل:  ٌؤٌثبة افر٥بًً، ٌبىل ذؽٌٌٍ نٍٕٓ ٍ تينا املنيغ بىل ذٌٍٔف مفيٍَ ـٝبة اًوواىٌخ، ًٌُرٍ

ٍاء اًرصاٛ  .اًٍؼٌٍن، يف ىنا اًّإن.ٌَن اًيبكي بىل ٌ

 

 .مفهىً طاا  اومشاضٌت0

ٌ مل ذرفم هٌمخ اًثبؼصٍن يف ؼلٍ  ٌاًفاًٍس٣  ٤ّل ذ٥وًٍف ظبم٦ٍ ٌمبن٦ٍ ملٌٕٝؾ "ـٝبة اًوواىٌخ"؛ مًى ؤنً مٌٕٝؾ  ٌٍفخاًلبنٍن 

بً من ظيخ  ٍّ ٌَفم هئًرً ٌفٌٍفرً. ٌم٦ مًى، فةن اًثبؼض ًونٍ بىل ذ٥وًف ـٝبة ؼلًٌض من ظيخ، ٌفٙفبٗ ؼ  ٌٍ و ه ؤـوَ، ًؽلُّ

ًٍ ًرنبغم م٦ مٙمٍن اًثؽض، ٌمًى تإنً:"هٍ ًف٢ٍ  ٍٍ ٌٌِّىء، ؤٌ مورٍة، اًوواىٌخ تٍظ ب ٤ّل ف٥ ًٙ ؤٌ ٥ًٍِّ فرنًخ، ؤٌ ًفيض  ًصًن ذؽوً

 ".بىل ٤نٍف، ؤٌ ٤ٕثٌٍخ، ؤٌ متٌٌي تٍن اًنبً

ٍّ مبن٦ اإلتبكح اًعام٤ٌخ،  ؤنً ٤ّل اًوغم من ٤لَ ٌظٍك  ًبنغؤكامب ك ٌكل ؤٌ٘ؾ مٍرّبه األمم املرؽلح اًفبٓ امل٥ن

ًًٌٌّب.اٌرنلد بىل األمم املرّؽلح بال ؤن ذ٥وًف كبنٍينّ كٌيّل ًفٝبة اًوواىٌخ.  ؤّن ـٝبة  ٌىٍذ٥وًف ٤مِّّل، ال ٥ًُّل ذ٥وًًفب كبنٍنًٌّب ك

ٍا٤ٍٔثبهح ٤ن "اًوواىٌخ اًّفيٍ ؤٌ اًفٍٝ ؤٌ اًٌٍٍيك، ًنٍٝي ٤ّل ذيّعم ؤٌ ًٍرفلَ ًغخ ٌٌثٌّخ ؤٌ متٌٌيًّخ ٤نل  ؤّي ن٣ٍ من اًر

٤ّل ؤٌبً كًنيم ؤٌ ٤نرصىم ؤٌ ظنٌٍّريم ؤٌ ٤وكيم ؤٌ  :اإلِبهح بىل ِفٖ ؤٌ معم٤ٍخ من األِفبٓ ٤ّل ؤٌبً ىًٍّريم، ؤي

ٍّ مبن٦ ملبتٌخ ؼٍي موبفؽ".)ـو ًؽّلكىمآ ًٍنيم ؤٌ نٍثيم ؤٌ ظنٍيم ؤٌ ؤّي ٤بمٍ  خ ـٝبة اًوواىٌخ م٦ املٍرّبه اًفبٓ امل٥ن

 (.https://www.ohchr.org/.a، 0202، اإلتبكح اًعام٤ٌّخ

ِّٚ اًن١و ٤ن كًنً ؤٌ ظنًٍ ؤٌ ًٍنً -ٌكل ظّلَّ اًلوآن اًووًم نلٌٚ مٌٕٝؾ ـٝبة اًوواىٌِّخ، ٌمًى ؼٍن ؤمو اإلنٍبن تغ

ٌاًلٍي األ ؽٍنتبًفٝبة اً -ًؤٌ ٤ِوك ًلٍي ٌثؽبنً: [. 63ٌ]اًثلوح: {َوقُىلُىاْ ِللنَّاِس ُحۡسٗنا  }ًلٍي َن ذ٥بىل: ؼٍن ًٌنبً ظم٥ًٌب.، 

 إِنَّ  لَّتِيٱَوقُل لِِّعبَاِدي يَقُىلُىاْ }
نَ ٱِهَي أَۡحَسُنُۚ نَ ٱيَنَزُغ بَۡيَنُهۡمُۚ إِنَّ  لشَّۡيَطَٰ ِن َعدُ  َكانَ  لشَّۡيَطَٰ نَسَٰ بِيِلۡۡلِ ا مُّ [.ٌكل فَّسَّ ٤ٌامء 33]اإلرساء:  {ناّوٗ

ٌامل٥بٌسح تؽٍن اًفٌم ًٍٍا ًيم .(1ٓ،115ىـ،ط1202)اًثغٍي، اًرفًٍن )اًؽٍن( ىنب تبًٌٍن يف اًفٝبة،  ٌكبي ؤتٍ ا٥ًبًٌخ:"ك

ٌا تً"  .(1ٓ،63)اًص٥بًثٍ، ك.د. ط اًٌٝج من اًلٍي، ٌؼبٌهٌىم تإؼٍن مب ذؽثٍن ؤن ذُؽبٌه

 

   اومشاضٌت من منظىٍس إشالمٍ..عىامي اشحعاه طاا6

ٌذً، ٌمن ؤ٦ٌٝ ذٌوم ا٥ًٍامٍ مب ًإيت: ًَ ٤ٌثصب، تٍ مثخ ٤ٍامٍ ؤفٙز بىل اِر٥بي ِظن  مل ًنّإ ـٝبة اًوواىٌخ ٌل

 .( Ignorance in Islamic Sciences and its Misunderstanding)وإشاءة فهمها  اوخهي باوعىىً اورشعٌ ت-1.6

ٌاًفيم اًٌٌٍمتًرمَّ ٤الظً بن اًعيٍ كاء ـًٝن بما مل  ، فةنً ًاكِّي بىل فٍبك ا٥ًلٍي، ٌىالن ا٥ًثبك، املٍرلٌم ب٥ًٌم إًؽٌؾ، 

ٌؤك٤ٌبء اٌر٥ٌبة مٗو ًنرٍسٌـواة اًثالك. ًٌّرلُّ اًفٝج ؼٍن  ٌاًؽلٌلخ  ٌاؼرٍاء اًعيٍ ٤نل املرفٌليٍن،  ا٥ًٌٍَ اإلٌالمٌخ، 

تبن مًى االّك٤بء.  ٌاًٍاك٦ ًونِّ

ة اًوواىٌخ بمنب ٔله ًٌٕله ممن ًعيٍ ؤٌبٌٌّبد ا٥ًٌٍَ اًٍس٤ٌخ، ٌمل ًٌمَّ تيب بملبًمب هبمالً، فرٌفًٌ ٌمن ىنب، فةن ـٝب

ٌاًّؽنبء.  ٌا٥ًلاء  و ـٝبتًب مثرنبًح ٤ّل اًوواىٌَّخ  ٍُّي ٤ّل َن تغًن ٤ٌم، ٌمفبٜثخ اآـل ٌاًرل ه ًئلفربء،  ـٝبة ٤ٌّل ىنا، فةن "ًرٕلَّ

ٌان٥لاَ اًصلخ يف نفًٍ ؤفواكىب. فةما ذوهنبه اًوواىٌخ ٥ًٙف املعرم٥بد ًٌلموىب ٌاًوواىٌخ  ، هام ٥ًمٍ ٤ّل ىه٣ تنٌه اًفٍف 

ل ٌمواكثخ، ٌنون ؤن ًاكي بىل ؤ٤امي ٤نف ٌهمبب ًٍب٤ل يف ذيٌئخ ا١ًوٌف املالمئخ ال  موهي املٌى  )".هذوبة بتبكح ظام٤ٌخكٌن ٔه

 ٌ ٍاه تٍن ؤذثب٣ األكًبن   . )https://www.kaiciid.org-، 0202، اًصلبفبد٤ثل َن تن ٤ثل ا٥ًيًي ا٥ًبملٍ ًٌؽ

ٍي  ، فلبي: ؤن من ن٥ٍِد ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم ًٌنًى، ظّلَّ اًٌو ٍُ بنَّ من ٘ئٙئ ىنا، ؤٌ »ؼبمِّل ـٝبة اًوواىٌخ اًعي

موٌق اًٍيم من اًومٌَّخ، ًلرٌٍن ؤىٍ اإلٌالَ، ًٌل٤ٍن  يف ٤ِلج ىنا كًٍمب ًلوءٌن اًلوآن ال ًعبٌى ؼنبظوىم، ٌنوكٍن من اًلًن

ٌشبن، ًنئ ؤنب ؤكههريم ألكرٌنّيم كرٍ ٤بكٍ  ٍا توًؾ . )«ؤىٍ األ ٌؤمب ٤بك فإىٌو اًثفبهي، هربة ؤؼبكًض األنثٌبء،تبة:كٍي َن ٤ي ٌظٍ }

https://www.ohchr.org/.a
https://www.kaiciid.org-/
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ٍاهط ٌٔفبذيم، ٌ ؛ 2ٓ،135طرصرص{ ِلًلح }٤بذٌخ{،  . ًٌربى اًّبٜثٍ)د: (0ٓ،521طمٌٍم، هربة اًيهبح، تبة: مهو اًف

ٌنً ٤ّل ا١ًبىو"مٍٜن ىـ( 752 ًًٍ:"ال ًرفليٍن فًٌ، تٍ ًإـن . ًٌٍرثٍن (03-00،ٓ 1َ، ط1766)اال٤رٕبَ،اًلًٌٍ من اًؽلًض تل

ٌذٝثٌليب يف اًؽٌبح ذٝثًٌلب ٌلٌاًم ٤لٌاًم، فال  ؤٌِب٣ ـٝبة اًوواىٌخؤن  ٌذؽمٌٌيام مبال ذؽرمٍ،  ًٌٍئٍن فيم نٍٕٓ اًٍؼٌٍن، 

ٌمن ىنب، فلل ن٥ََز اتن . ٍن يف هٌػ اًٍس٥ًخ اإلٌالمٌخ ٌملبٔلىب ٌظٍىوىب، فرتَ اًوواىٌخ ظًٌٌخ يف هربتبذيم ٌـٝبتبذيمًر٥مل

ز يف اًوفبه، فع٥ٌٍىب ٤ّل املامنٍن" بٍد نًي ٍا بىل ًآ ًًٍ:"بنيم انٌٝل . ٤مو هيض َن ٤نيام ؼوهخ اًفٍاهط ٌمن ٌبه ٤ّل كهتيم تل

ٌاملٌؽلًن ت٥ل بكبمخ اًؽعخ ٤ٌٌيم،اًثفبهي، هربة اٌرربتخ امل) ٍاهط  ٌامل٥بنلًن ٌكربًيم، تبة: كرٍ اًف  .(14، 7ٓ طوذلًن 

ٌانرّبه ـٝبة اًوواىٌخ؛ مًى ؤن من  ن٤ٌّٞبمٍ بٌبءح فيم اًنٖ اًٍس٤ٍ ٌمام ًعله تبإلملب٣ ىنب، ؤن  يف نٍّء 

ٌاملنيعٌخ، ًٌٌرَي تيب، ال ًٕله ٤نً ًر٦ٌٙ يف ا٥ًٌٍَ اإلٌالمٌخ، ًًٌٍن ٤ّل منيعٌخ ٤ٌامء املٌٍمٍن املّيٍك ًي م تب٥ًٌم 

ٍي َن  ىالن ؤمرٍ يف اًوربة :»ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌمـٝبة اًوواىٌخ. ٌكل هّفز اًٍنخ اًنثًٍخ ٤ن ىبذً اًؽلٌلخ. فلل كبي ٌه

ٌاًٌََّب؟ كبي: «. ٌاًٌََّب  ٍي َن! مب اًوربة  ًٌٍنً ٤ّل غًن مب ؤن»كبًٍا:ًب ٌه يي َن، ًٌؽثٍن اًٌب فٌََل٤ٍن ًر٥ٌَّمٍن اًلوآن فٌرإ

ٌاًُعم٦ ًٌَثُلٌن ٌاه ؤؼمل، ٌفًٌ اتن ًَي٥ٌخ ٌىٍ ًٍن، ٌتلٌخ هظبًً شلبد"، معم٦ 06ٓ،430طؤؼمل،)«اًعام٤بِد  ؛ كبي اًيٌصمٍ:"ه

ٍائل، ٌائل ٌمنث٦ اًف ّل بنَّ منوم من ًُلبذٍِ ٤ّل ذإًًٌٌ، هام كبذٌُز ٤:»ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم. ًٌلٍي اًنثٍ (6ٓ،123طاًي

ٌاه ؤؼمل، ٌهظبًً هظبي إًؽٌؾ، غًن ِفِْٝو 15ٓ،371طؤؼمل، مٍنل ؤيب ٥ٌٌل اًفلهي هيض َن ٤نً، )«ذنيًًٌ ؛ كبي اًيٌصمٍ:"ه

ٍائل،  ٌائل ٌمنث٦ اًف ل اتن اًلٌم)د: (7ٓ،132طتن ـٌٌفخ، ٌىٍ شلخ"، معم٦ اًي ىـ( كب٤لح ظٌٌٌخ ذعِّلِّ ؤن"ٌٍء 531. ٌكل ك٥َّ

ًًٍ ؤٍٔ  ٌاًفو٣ٌ، ٌالٌٌام بن ؤٌ٘ف اًفيم ٤ن َن ٌٌه هٍ تل٤خ ٌ٘الًخ نّإد يف اإلٌالَ، تٍ ىٍ ؤٍٔ هٍ ـٝإ يف األٍٔي 

ًٌئى اًنًن ًٌٍئٍن فيم نٍٕٓ اًٍؼٌٍن، (43َ،1753ٓ)اتن اًلٌم،بًًٌ ٌٍء اًلٕل" . ٌمن ىنب، فةن ـٝبة اًوواىٌخ ٥ًٌّيب ؤ

ٌاًرثل٦ً! ٌاًرفٌٍم  وًن تبًروفًن  ٌا٥ًلايئ ٌٌووه املرٌلٍ املفبًَف ٌمن ـالي اًفٝبة اًل فٌريمٍن اآـل و، تٍ  ًنٍ اًرؽوًيض  اآـل

ٌهواىٌخ؛ ًلٍح ذإشًن اًفٝبة اًلًنٍ يف كٌٍة ٤ٌلٍي ؤذثب٣ األكًبن.  ٌٌيكاك ٤لاء 

ف بىل مب ٌثم، ؤنى ال ذٌفٍ ؤؼًلا من ا٥ًٌامء اًصلبد املرلنٍن، ٤ّل ذواـٍ ا٥ًٍٕه، كل ؼمٍ ـٝبة اًوواىٌخ ٘ل  ِ٘ ؤ

و  و، ؤٌ ـبٜج اآـل ٌاًريمٌْ؛ مًى ؤنيم ذ٥ٌٍّٙا من ا٥ًٌٍَ اإلٌالمٌخ اًرٍ ذوتٌيم اآـل ٌاًؽلل  ـٝبتًب ٤لائًٌب مثرنبًح ٤ّل اًوواىٌخ 

و املفبًف ظيًءا ال ًرعيؤ من ا٥ًلٌلح اإلٌالمٌخ.  ٌذع٥ٍ اؼرتاَ اآـل  ٤ّل األـالق اإلٌالمٌخ اًفبٌ٘خ، 

 . (Extravagance and Extremism)اوغىّى واوحاشف- 0.6

ٌاًلْله. ًلبي:" غالاوغىّى:  ٌاؼل ٌىٍ معبٌىح اًؽلِّ  و" بن ظنه هٌمخ اًغٌٍ ًلي ٤ّل م٥نًى  ا: بما ظبٌى ؼلَّ ًٍ )اتن اًوظٍ يف األمو غٌ

ٌؤمب (366 -2ٓ،365،ط1757َ،فبًه ٌؤمب اًغٌٍ:فيٍ املثبًغخ يف اًيشء 630اتن ؼعو)د:  أٝالؼب فلل ٤وفً. ":ًًٍ ىـ( تل

م"ٌاًرّلًل فًٌ ترعبٌى اًؽّل، ٌفًٌ م٥  . فبًغٌٍ ىٍ معبٌىح نٍٕٓ اًٍس٣. (056، 13ٓىـ،ط1357 اتن ؼعو،)نى اًر٥مُّ

،طًلي ٤ّل ؼلِّ اًيشء ٌَؼوِفًواوحاشف وغت  مٍن  -ؼٍج اٜال٣ اًثبؼض–. ٌمل ٥ًوِّف (3ٓ،225) اتن فبًه ٤ٌامء اإلٌاَل املرللِّ

ح ذ٥وًفبٍد ذلٌه هٌيب ٤ّل ؤن اًرٝوف ًف١خ )اًرٝوف( همٌٕٝؾٍ ٌس٤ٍ. بال ؤنَّبمل٥برصًن من اًثبؼصٍن يف اًفوو اإل  ٍا ٤لَّ م ٌالمٍ كلَّ

ٍهٌبد. ٌكل اٌرفلَ ؤٍٔ اًوٌمخ يف ؼلٍ  ٌاًٌٌٍٝخ، ٌٍاء هبن يف ا٥ًلٌلح، ؤٌ يف اًفوو، ؤٌ يف اًٌٍ ىٍ معبٌىح ؼلِّ اال٤رلاي 

ٌان مٕٝفى،  اًؽٌٍّبد، شم نلٍ بىل كائوح امل٥نًٍبد، مصٍ: اًرٝوف اًفووي  .(0216ٓ،147)ؤهك

ٍَ اًِْورَبِة اَل ذَْغٌٍُا يِف ِكًِنُوْم غًَْنَ  نيًٌب ظبىًمب. ًلٍي َن ذ٥بىل:} ٌاًرٝوف يى اًلوآن اًووًم ٤ن اًغٌٌٍكل ن ٍْ ًَب ؤَْى كُ

ٍي  [.هنًى، ؤتبن55{ ]املبئلح:اًَْؽمِّ  ٍَّ  ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌماًٌو ٍاَ، فٌلٍي ؤن اًغٌ ٌاألك ٍامٍ انيٌبه األمم  ؛ :»من ٤ ٍَّ ٌاًغٌ بًبهم 

 .(3ٓ،076طؤؼمل، مٍنل ٤ثلَن تن ا٥ًثبً تن ٤ثلاملٌٝج،)«ب ىٌى من هبن كثٌوم تبًغٌٍ يف اًلًنفةمن

و ٌذيمًٌّ، ذعِّّل ؤن ىاالء من اًغالح  ٌبن ن١وًح فبؼًٕخ بىل من ًؽمٌٍن ـٝبة اًوواىٌخ، ٥ٌِبه بكٕبء اآـل

ٌا٤رلاًً ٌٌامؼرً، ٌؤنيم ت٥ٌلٌن ٤ن ٌٌٌٝخ اإلٌاَل  ذفًٍن فٌغبًٍن يف  ؽصٌصخ بىل اًر٥بًْ اًٌٍمٍ،ٌك٤ٍذً اً ٌاملرٝوفٍن، 

 ٌ ٌاذيم، ًٌا ذإًٌٍ نٍٕٓ اًلوآن اًووًم،  ٌَفم ني ج ؤىٍائيم، ٌ ٍَ ٌنيب َؼ ًٍ ًرنبغم م٦ مٕبًؽيم ٌ اًٍنخ اًنثًٍخ، ًٌفَّس ًٍنيب تٍظ

ًٌٌٍ ٌاًؽوهبد اإلهىبتٌخ ٤نب تث٥ٌٍل. فٌٌَ ًُؽٍن ا١ًن، ٌال ٥ًٍ زٌمأهتيم.  موبن يف  ـرالفخ اال ـٝبتبُد اًعام٤بد املرٝوفخ، 

ٌاألؼبكًض اًنثًٍخ اًرٍ ذإمو تبًٕفؾ  بد اًلوآنٌخ،  ٌهإنيم مل ًٍم٥ٍا مًى اًومَّ اًيبئٍ من اآًل ظ٥ثخ ؤٌِب٣ ـٝبة اًوواىٌخ، 

و. ٌاًلٍي اًٌٍن م٦ املفبًِف اآـل  ٌا٥ًفٍ 
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ب ٤ّل مب ٌثم، فةن من ًرّثض تفٝبة اًو ًٍ ًًٍ ٌال م٥ً ؤؼًلا من ا٥ًواىٌخ، ٌذإٌٌ لالء اًواٌفٍن، ًٌووىٍن ال ذعل ؼ

ٌاالنٍٝاء، ٌىٍ ـٝبة موكٌٌك ٌس٤ًب،  ٌاالن٥ياًٌخ  ٌاًيٍَ  ٌام٣ ـٝبتً، ؤٌ كواءح ملبالذً؛ مًى ؤنً ـٝبة مثرنبح ٤ّل اًر٥ٕج 

ٌٗ ٤لالً.  ٌموفٍ

 

 Intoleranceاوحعصب-6.6

ٌاًنيا٤بد اًلً اًر٥ٕج٥ًل  ًٌٌخ،  ٌنٌفٍ ؤن هصًنا من اًرصا٤بد اًل ٌاًؽوٌة ٍٜاي ذبهًق اإلنٍبن ٠بىوح كلٌنخ ٌؼلًصخ،  نٌخ، 

ٍُّ املوء يف ا٤رلبك ": ًوظ٦ بىل اًر٥ٕج ًٌلًن ؤٌ اًٌٍن ؤٌ ا٥ًِوق. ٌكل ٤وف اًر٥ٕج تر٥وًفبٍد ٤لًلح، ٥ًٍ من ؤظم٥يب ؤنً غٌ

ٍُّ ٤ّل اكرٌبك اًنبً ًوؤً ٌاًغٌ ٍح، ٌمن٥يم من إًؽَّخ مبب ًَواه، ٌبغواكً يف اٌِرنوبه مب ًوٍن ٘ل مًى اًوؤي ؼرى ًؽمًٌ اإلغواق  ٍَّ ً تل

َ، 1773". )ؤكًج بٌؽبق،ب٠يبه مب ٥ًرللٌن، مىبتًب م٦ اًيٍَ يف اك٤ِّبء اًوامي ًنفًٍ، ٌبشثبد اًنَّلٖ ًُِمفبًِفًٌ من ٌبئو اًفٌم

ٍا٣ ٤لًلح، مصٍ اًر٥ٕج اًلثِّل، ؤٌ اًفووي، ؤٌ املنىثٍ ؤٌ ا٥ًللي، ؤٌ اًٌٍبيس. ٌال ًٍمؾ اًر٥ٕج 13ٓ ًٌٌر٥ٕج ؤن  .)

و املفبًف؛ مًى ؤن اًر٥ٕج كاء ًفيض بىل ذوفًن املفبًفٍن، ٌهفٚ اًر٥بًْ ًٕبؼثً  ٌذلثٍ اآـل تلثٍي اًر٥لكًخ اًفووًخ، 

ٌشلبفًٌب. "اًٌٍمٍ تٍن موٍنبد املعرم٦ املف ٌاًٍاك٦ اًؽبرض، نوَ ؤن اًر٥ٕج رٌفخ كًنًٌب ٌكٍمًٌب  ٌبما ن١ونب بىل اًربهًق اًٍبتم 

ممن ال ًلثٍ فووه ٌهؤًً، ًٌفوظً من املٌخ، ٌهمبب ًثٌؾ كمً ٌمبًً، ٌهمبب ًٍج ًٌّرم اًفووي كل ًع٥ٍ املر٥ٕج ًوفو غًنه 

ٍاؼل")مؽمٍك ظامي،  ٌاًفوكخ ٌمتيًم إًف تٍن ؤتنبء املعرم٦ اً  (.3322َ، 0215ًٌِٓضة، ٌىنا ًرتذج ٤ًٌٌ االـرالف 

ٍي  ٍَ ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم:" ٌمن  ىنب، فلل ؼمٍ اإلٌاَل ؼمٌخ ٥ٍِاء ٤ّل اًر٥ٕج ٌملرً تّلح. ًلٍي اًٌو "َمْن كَبذَ

ًُ َظبِىٌٌَِّخٌ  ِثٌٍَّخ، فَِلرٌَْرُ َٕ ُج ٥ًَِ َٙ ٌْ ًَْغ ِثٌٍَّخ، ؤَ َٕ ٌٍَّخ، ًَْل٤ٍُ بىَِل ٤َ ، 3726َ، تبة ا٥ًٕثٌخ، هكم اًؽلًض0227")اتن مبظً، ذَْؽَز َهاًٍَخ ٤ُمِّ

 (.73، 3ٓط

ٌذ٥بتًن إًٍ ظيلً ٥ًٌل ـٝبة اًوواىٌخ مثوح من مثبه اًر٥ٕج؛ بم املر٥ٕج ال ً و املفبًف تإًفبٟ  ا يف مفبٜثخ اآـل

ٌاًغِ  ٌاًلٍٍح  ٌؤن غًنه ٤ّل اًثبٍٜ، ٌىنا ًلٍك املر٥ٕج بىل ذؽمٍ اًوواىٌخ  ٌإًٍاة،  ١ٌخ؛ ألن املر٥ٕج ًوَ ؤنً ٤ّل اًؽم 

ٌاؼرلبه ٤ٌلاء، تٍ ًع٥ٍ مًى مربه  ٌاىكهاء  ٌاًن١و بًٌيم تؽلل  وًن،  ٌاًرفٍق ٤ّل اآـل ا ٌبئغب ًئلٌبءح بىل ا٥ًٍّه تبًرمٌٌي 

ًٌال٤رلاء ٤ّل ؼلٍكيم.  املفبًفٍن ًً، 

 

 .من منظىس إشالمٍطاا  اومشاضٌت  ناضةتشبي م.6

 جنشٌط اوخاا  اوىشاٍ. -1.6

ٌهنًى ظ٥ٌنبهم ؤمخ ٌٌٝب ًروٍنٍا ِيلاء ٤ّل اًنبً ًلل ن٥ز اًلوآن اًووًم ؤم ٌاال٤رلاي. كبي ذ٥بىل: } خ اإلٌالَ تبًٌٌٍٝخ 

ٍي ِيٌ ٌذ٥بمٌيم م٦  [. ف٥ٌامء املٌٍمٍن123لا ٤ٌٌوم{ ]اًثلوح:ًٌوٍن اًٌو ٌهربتبذيم، ٌماًفبذيم،  ٌٌٌٌٍٝن يف ـٝبتيم، 

ًٌلل هبن اإلٌالَ تنٍٕٓ  وًن.  ٍهٌبذيم م٦ اآـل ٌؤـالكيم ٌٌٌ ٍا ٌٌٌٍٝن يف ؤكٍاًيم  ٍن ٌهنًى املٌٍمٍن ًعج ؤن ًو وًن.  اآـل

ٍي ٌذٝثٌلبد اًٌو بد ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم اًٍؼٌٍن،  ٌؤٔؽبتً اًوواَ ٌمن ٌبه ٤ّل مي٥ٌيم تةؼٍبٍن  ٌمامٌه اًفٌفبء اًواِلًن 

ًٌلل  ٌَ ٌال ٌبكٌفٍ اًفٝبة اإلٌالمٍ املرين.  ٌاًلٍٍح كل ٌاأل٤امي، ٌمل ذون ًٌوواىٌخ  ٌاألكٍاي  مثرنبًح ٤ّل اًٌٌٍٝخ يف اًفٝبة 

ٌاًرياَ مٌٍويب.ٌبمنب ًعل اًفٝبة آم انًب ٔبغًٌخ، بما ؤ٘ؽى مثنًٌب ٤ّل اًٌٌٍٝخ تلا اًفٌٍ ؼٍن ٤لي ت٥ٚ املٌٍمٍن ٤ن اًٌٌٍٝخ، 

ٌاإلرضاه تبًنبً، فةن اًنبً ًيوة منً ىوٌتيم من األٌل  ٌاًوواىٌّخ  ٌاال٤رلاي، ٌبًٕبي اًنف٦ بىل اًنبً. ؤمب بما تُنٍ ٤ّل اًلٍٍح 

 املفرتً.

ٌمٍ. ًل ٍِّ ، ٤ٍ٥ٌٌِخ اًفٝبة اً : }فَِثاَم ٍي ذ٥بىل مفبٜثًب نثًٌٌبن منيغ اًٌٌٍٝخ اإلٌالمٌخ كبئم ٤ّل بِب٤خ اًلٍي اًٌٍنِّ

ًٍَِْى{]آِي ٤ِْموَاَن:  ٍا ِمْن َؼ ُّٙ ٍْ هُنَْز ف١ًَّب َغ٢ٌٌَِ اًَْلٌِْج اَلنَْف ًٌََ ِ ًِنَْز ًَُيْم  [. ًٌلٍي ٌثؽبنً:} فبٔفؾ ٤نيم ٌكٍ ٌاَل 137هَْؼَمٍخ ِمَن َنَّ

ًِ ؼُ  }ٌكبي ٤يٌظٍ: [. 67فٍٍف ٥ًٌمٍن{. ] اًيـوف:  ًٍٍُا ًٌِنَّب كُ نًبٌَ ٍَ اًِْورَبِة باِلَّ وقال سبحانه: }[.63البقرة:{ ] ٍْ ٌَاَل ذَُعبِكًٍُا ؤَْى

ٌَؤُنْيَِي بًٌَِْوُ ٍا آَمنَّب ِتبًَِّني ؤُنْيَِي بًٌَِْنَب  ًٍُ كُ ٌَ ُن باِلَّ اًَِّنًَن ٠ٌََُمٍا ِمنُْيْم  ٍَ ٍَ ؤَْؼ ٍْ ِتبًَِّرٍ ِى ًُ ُم ٌَنَْؽُن ًَ اِؼٌل  ٌَ بًَُِيُوْم  ٌَ بًَُِينَب  ٌَ { ]العنكبوت: ٌُِمٍنَ ْم 
24].  

فيبمنيغ اًٌٌٍٝخ اًرٍ ٤ّل اًٍنخ اًنثًٍخ  ِلكدهنًى،  ٌّ ٌهبن اًنثٍ ّٔل َن ٤ًٌٌ  ذو اًلوآن اًووًم كٍالً ٌف٥الً، 

، ًٌٌٝب يف ظم٦ٌ  ًٌٝب ٌنيش ٤ّل ٌظً األٗه ٌَ ٌَ ٌا٥ًالكبد االظرام٤ٌخ،  ؼالئجٌٌٌم  ٌامل٥بمالد املبًٌخ،  اًؽٌبح، يف ا٥ًثبكاد، 

ًًٍ  ٌرضٌهح اًرمٍى تً بنَّ من ؤتٍن األؼبكًض اًرٍ ك٤ز بىل منيغ اًٌٌٍٝخٌ  الكٌبد، ٌغًن مًى.ٌاألـ  :" بنَّ  ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌمك
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ًنَ  . اًلِّ بكَّ  ًٌََنْ  ًَُّْسٌ َّ ًنَ  ًُ ، بال ؤََؼلٌ  اًلِّ ًُ ٌا َغٌَثَ ُك لِّ ٍَ ٌا" ٌَكَبِهتٍُا فَ َّس، هكم اًثفبهي، هربة اإلٌنبن، تبة: بن اًلًن ً] ٌَؤَتٍِْسُ

ٍي [. مؽٍ اًّبىل1ٓ،03(، ط37اًؽلًض) ٌاال٤رلاي ؤهل ؤن ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم: ؤنَّ اًٌو ٌاًٍامؼخ  ، اإلٌاَل مثرنبح ٤ّل اًٌَّس 

ٌاًرّلك ٌاكي اًيالن، فٌمًس ٌؤن اًرّلك ال مٍٜن ًً يف اإلٌالَ،   -ٌمنً ـٝبة اًوواىٌخ -ٌؤن املغبالح  ًفيض تٕبؼثً بىل 

ٍ ً غٌٍتًب ٤ًٌٌ، ت٥ل ؤنم ِّٔ  ٌٌٌٍٝخ اإلٌالمٌخ. هبن غبًثًب. ٤ٌّل ىنا األٌبً، فبًؽلًض ًا

ٍُي َن ٌؤًٙب،  تبة ىٌى املرن٥ٍٝن، مٌٍم، هربة ا٥ًٌم، ] كبًيب شالشًب"ىٌى املرن٥ٍِّٝن، ":ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌمكبي ٌه

ًٌئى املرن٥ٍٝن  نٌٕجًيالن من ؤن ا ظّّل  ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌمٌظً اًؽعخ: ؤنَّ اًنثٍ [. 2ٓ،0233(، ط0452) هكم اًؽلًض ؤ

ٌ  ًرٝوفٍن اًنًن ٌاًرٝوف،  ََّ منيغ املغبالح،  ٍمخ ًيم ٌس٤ًب، فن ٌاألف٥بي، ًٌرعبٌىٌن اًؽلٌك املٌو من ىنب، فةن يف األكٍاي 

ي اًؽلًض ٤ن ٜوًم مفيٍَ املفبًفخ اًني ىٍ ؼعٌخ ٤نل ؤغٌج ٤ٌامء األٍٔي ًليُّ ٤ّل ؤن املٌٍٝة ىٍ اذثب٣ منيغ اًٌٌٍٝخ اًن

ٌاالٌرلواه ٌا٥ًٍبكح،  ٌان مٕٝفى، ٤بهف ٤ِّل، فًٌ اًنعبح،   .  [42ٓ، 0214] ؤهك

 ًرنٌّٞ اًفٝبة اًٌٍٍٝ مب ًإيت: ثاوبارًٌلرتػ 

ٌؤمئخ املٍبظل؛ كٕل  .1 ٌاًّاٌن اًلًنٌخ، يف ا٥ًبمل اإلٌالمٍ، تفرؾ كٌهاد ذإىٌٌٌَّخ، ًفٝثبء  انريبٗ ٌىاهاد األٌكبف 

 ٍ ٌاًٍنخ.ذ٤ٌٍريم تِضٌهح ذثنٍّ اًفٝبة اً  ٌٍٝ اًنبت٦ من هٌػ اًوربة 

بىل  اًرتتٌخ، تبال٤رنبء تبًفٝبة اًٌٍٍٝ يف مبكح اًرتتٌخ اإلٌالمٌخ. هنًى، ب٘بفخ مبكح اًرتتٌخ األـالكٌخ حا٘ٝال٣ ٌىاه  .0

 املنبىغ اًلهاٌٌَّخ.

تإىٍ االـرٕبٓ  كٌبَ اًؽوٍمبد، تٍنِّ ذٍس٦ًٍ ًعوَِّ ـٝبة اًوواىٌخ، ٥ًٌبِكج ؼبمِّل ما اًفٝبة، ٌمًى تبالٌر٥بنخ .3

 من ٤ٌامء اًٍس٣، ٌفليبء اًلبنٍن.

 اإلشالمٌت. األطالقٌ اثاالوحزاً ب -0.6

ًٌغًنه، ٌف٥بالً يف  ًلل ا٤رنى اإلٌاَل تبملن١ٍمخ األـالكٌخ ا٤رنبًء فبئلب؛ مًى ؤن األـالق اًفبٌ٘خ ذع٥ٍ اإلنٍبن نبف٥ًب ًنفًٍ 

ٌاًلٍيل م٦ اًنبً معرم٥ً. ٌكل ك٤ب اإلٌاَل ؤذثب٤ً بىل االًرياَ تبألـ الكٌبد اإلٌالمٌخ، الٌٌام يف ؼلٍ اًر٥بمٍ اًٌف١ٍ 

ٌنيظٍ فٌام ًإيت ؤتوى اًٍاظثبد اإلٌالمٌخ يف ىنا املٙامه.  ٌمفبٜثريم. 

ًًٍ ذ٥بىل:أوالً: جىحٌه اوخاا  اوزصن واألرصن إىل اوناس أحمعني: ٍا ًٌنبً ؼٍنًب{ ]اًثلوح:ٌمًى يف ك ًٍ ًٌف٢ )اًنبً( [63}ٌك .

ًٌنًى، ؤمو َن ذ٥بىل مٍىس  ٌاًوبفو، ٌال كًٌٍ ٤ّل ذفًٌٕٕ تبملٌٍم فلٞ.  من ؤًفبٟ ا٥ًمٍَ يف ؤٍٔي اًفلً، ف٥ٌم املٌٍم 

ٌاًٌٍن م٦ فو٤ٍنبٌى  .(322/ 1اًواىي، )هٌن تبًوفم 

 األمٍه اًلنًٌٍخ، فةن هبن هالَ اًنبً م٦ اًنبً بمب ؤن ًوٍن يف األمٍه اًلًنٌخ ؤٌ يفىـ( ؤن:"424ٌكل ظّل اًواىي)د: 

يف األمٍه اًلًنٌخ فةمب ؤن ًوٍن يف اًل٤ٍح بىل اإلٌنبن ٌىٍ م٦ اًوفبه ؤٌ يف اًل٤ٍح بىل اًٝب٤خ ٌىٍ م٦ اًفبٌم. ؤمب اًل٤ٍح بىل 

ِّنًب ٥ًًٌَََّّ ًَ  ٍْال ًٌَّ ٌؤن ذوٍن تبًلٍي اًؽٍن هام كبي ذ٥بىل ملٍىس ٌىبهٌن : }فَُلٍال ًًَ كَ ٌْ ًَْفََش { ]ًٜ : اإلٌنبن فال تل  [. 22رََنهَُّو ؤَ

ٌنيبًخ هفو فو٤ٍن ٌمتوكه ٤ٌرٍه ٤ّل َن ذ٥بىل. ٌكبي ملؽمل  ّٔل َن ٤ًٌٌ ؤموىام َن ذ٥بىل تبًوفم م٦ فو٤ٍن م٦ ظالًريام 

ًٍَِْى{ ]آي ٤موان: ٌٌٌم ٍا ِمْن َؼ ُّٙ ٍْ هُنَز ف١ًَّب َغ٢ٌٌَِ اًَْلٌِْج النَف ًَ ٌَ ٌؤمب ك٤ٍح اًفٍب137: } ق فبًلٍي اًؽٍن فًٌ م٥ررب، كبي [. 

نَِخ{ ]اًنؽٍ:  ٍَ ١٤َِِخ اًَْؽ ٍْ ٌَاًَْم ٍِ َهتَِّى ِتبًِْؽوَْمِخ  ِثٌ ٌَ ٌٌَح 103ذ٥بىل:}اك٣ُْ بىَِل  تٌَْنًَ ٤ََلا ٌَ ُن فَِةمَا اًَِّنَ تٌَْنََى  ٍَ [. ٌكبي: }اْكف٦َْ ِتبًَِّرى ِىَى ؤَْؼ

ىِلٌّ َؼِمٌٌم{ ]فٌٕز :  ٌَ ٌؤمب يف األ 32هَإَنًَّ  مٍه اًلنًٌٍخ فمن امل٥ٌٍَ تبًِضٌهح ؤنً بما ؤمون اًرٍٍٔ بىل اًغٗو تبًرٌٝف من [. 

نًب{" ٍْ ًِ ُؼ ًٍٍُا ًٌِنَّب كُ ٌَ ًًٍ ذ٥بىل: } ٌاًلنٌب كاـٌخ ذؽز ك  اًلٍي مل ًؽٍن ٌٍاه. فصثز ؤن ظم٦ٌ آكاة اًلًن 

 .(1ٓ،323ىـ،ط1202اًواىي،)

ٌاًفوق تٌنيام تٍن املٌٍم ؤمو ٌمام ًعله تبإلملب٣ ىنب، ؤن اًلوآن اًووًم بًفٝبة األؼٍن، ٌمل ًورِف تبًلٍي اًؽٍن، 

ُن{ًلٍي ذ٥بىل: ٌا٘ؾ يف اًٌغخ ا٥ًوتٌخ. ٍَ ٍَ ؤَْؼ ٍا اًَِّرٍ ِى ًٍُ ٍْ ٥ًِِثَبِكي ًَُل كُ ٌَ خ  ىـ(463)د: اًثٌٙبٌيٌكل فَّس [. 33]اإلرساء:  } اآًل

ٍا املٍسهٍن" . فةما هنب مإمٍهًن تبًفٝبة األؼٍن م٦ (1ٓ،236ط،ىـ1216)اًثٌٙبٌي، تإنيب: "اًوٌمخ اًرٍ ىٍ ؤؼٍن، ٌال ًفبِن

 املٍسهٍن، فوٌف ًعج ؤن ًوٍن ـٝبتنب م٦ غًنىم؟! 

ٍَن ٌ ٤ثبك اًوؼمن   ن٥ٍدمن اًرؽِّل تبًفٝبة اًؽٍن تٍ ًلل مىج اًلوآن اًووًم ؤت٥ل من مًى، فإتبن ؤن  ُّ ؤنيم } ٌَنْ

 ٍ بَٜثَُيُم اًَْعبِىٌُ ـَ بِمَا  ٌَ نًب  ٍْ ِٗ َى اَلًمب{٤ََّل اأْلَْه ٌَ ًًٍ:"ٌبما ـبٜثيم اًعبىٌٍن 312ًٌفَّس اتن ظوًو )[.43.]اًفوكبن:  َن كَبًٍُا  خ تل ىـ(اآًل

ٌاًٍلاك من اًفٝبة" هنًى، ك٤ب  .(17ٓ،073َ،ط0222اًٝربي،) تبهلل مبب ًووىٍنً من اًلٍي، ؤظبتٍىم تبمل٥وٌف من اًلٍي، 

ِلًًلا ًٌٌََْ } كبي ٌثؽبنً:اًلوآن اًووًم بىل اًٍلاك يف اًفٝبة،  ٌَ ٍْاًل  ٍا كَ ًٍُ ٌؤن اًرفٌم تبًلٍي اًٌٝج من فٍٙ َن  [.7]اًنٍبء:  {ُل
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ِٛ اًَْؽِمٌِل  }اإلنٍبن. كبي ذ٥بىل: ذ٥بىل ٤ّل  ٌا بىَِل رِصَا ُىُل ٌَ ٍِْي  ِِّج ِمَن اًَْل ٌا بىَِل اًٌَّٝ ٌؤن اًوٌمخ اًٌٝثخ ذفرؾ ًيب  [.02]اًؽغ:  {ٌَُىُل

ُِّج  } كبي ٤يٌظٍ: ،٥بىللثٍ ٤نل َن ذؤتٍاة اًٍمٍاد، فرُ  ٥َُل اًَْوٌُِم اًٌَّٝ ْٕ ًَ ًِ   [.12]فبٜو:  {بًٌَِْ

ٍي ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم املٌٍمٍن تبًرفٌم تبألـالق اًؽٍنخ يف م٥بمٌخ اًنبً هبفًخ، فلبي:" ٌـبًم اًنبً  ٌؤمو اًٌو

ٌكل ذلوه يف  (.نا ؼلًض ؼٍن ٔؽٌؾ، ٌكبي: ى333، 2ٓط (،1765هكم) يف م٥بٌسح اًنبً،مب ظبء تفٌم ؼٍن" ] اًرتمني، تبة 

ٌاًٌغخ ا٥ًوتٌخ ؤن ًف٢ ) اًنبً( من ؤًفبٟ ا٥ًمٍَ، ٍنيم ؤٌ  ٤ٌم ؤٍٔي اًفلً  فٌلـٍ فًٌ اًنبً ظم٥ًٌب تغٚ اًن١و ٤ن كًنيم ؤٌ ً

ٍاهق.   ٤وكيم ؤٌ ظنٌٍريم ؤٌ غًن مًى من اًف

ٌاإلنفبق من : "شالس من ظم٥ين فلل ظم٦ اإلٌنبن: اإلنٕبف من هيض َن ٤نً ٌكبي ٤امه نفٍى، ٌتني اًٍالَ ٥ًٌبمل، 

[. ٌكل ؤٌ٘ؾ اتن ؼعو ؤن املواك تب٥ًبمل ظم٦ٌ اًنبً 13، 1ٓ] اًثفبهي، هربة اإلٌنبن، تبة بفّبء اًٍاَل من اإلٌالَ، ط اإلكربه"

ٌؤن  اؼرلبه ٦ ٤ٌلَ ٌاًرٍا٘ اًفبٌ٘خ تني اًٍاَل ًرٙمن األـالقكٌن متٌٌي تٌنيم تٍثج اًعنَ ؤٌ اًٌٍن ؤٌ اًلًن ؤٌ اًلٍَ، 

ٌاًرؽبتج اًنبً،  [.63، 1ٓتٍن ؤفواك املعرم٦.] اتن ؼعو، ط ًٌؽٍٕ تً اًرأًف 

و املفبًف مثًٌغب مل ًثٌغً ؤي كًن من األكًبن،  ثانًٌا: طىق اوِزىاس مع اآلطش. ًلل تٌغ املنيغ اًلوآين ًرصثٌز ؤٌٌٍة اًؽٍاه م٦ اآـل

ٍْ َمْن ًَ ؤٌ فٌٍفخ من اًفٌٍفبد. كبي ذ٥بىل: } اَلٍي كُ َ٘ ٌْ يِف  ٌْ بًَِّبهُْم ٥ًَََّل ُىًلَ ؤَ بِنَّب ؤَ ٌَ  ُ ٍِ َنَّ ِٗ كُ ٌَاأْلَْه ٍَاِد  َم ٍَّ ْوىُكُُوْم ِمَن اً

إَُي ٤َامَّ ذ٥ََْمٌٍُنَ  * ُمِثٍنٍ  ٍْ ٌَاَل نُ إًٍََُن ٤َامَّ ؤَْظوَْمنَب  ٍْ ٍْ اَل ذُ ٍْ ًَْعَم٦ُ تٌَْنَنَب َهتُّنَب شُمَّ ًَْفرَُؾ تٌَْنَنَب تِ  * كُ ٍَ اًَْفرَّبُػ ا٥ًٌٌَِْمُ كُ ُى ٌَ  – 02ٌثإ: {]بًَْؽمِّ 

04 ٍ ًٍُ كُ ٌَ ُن باِلَّ اًَِّنًَن ٠ٌََُمٍا ِمنُْيْم  ٍَ ٍَ ؤَْؼ ٍَ اًِْوربِة باِلَّ ِتبًَِّرٍ ِى ٌَال ذُعبِكًٍُا ؤَْى ًًٍ ٌثؽبنً: } ٌَؤُنْيَِي بًٌَُِْوْم [. ٌك ا آَمنَّب ِتبًَِّني ؤُنْيَِي بًٌَِْنب 

بًُِيوُ  ٌَ بًُِينب  ٌُِمٍَن{. ]ا٥ًنوثٍد:ٌَ ٍْ ًُ ُم ٌَنَْؽُن ًَ ٌاِؼٌل  ًًٍ ٌثؽبنً:}24ْم  ًٌََْم  [. ٌك ًِن  ٍهُْم يِف اًلِّ ُ ٤َِن اًَِّنًَن ًَْم ًَُلبذٌُِ اَل ًَنَْيبهُُم َنَّ

ٍنَ  ِٝ ٍِ َ ًُِؽجُّ اًُْمْل ٍا بًٌَِِْيْم بِنَّ َنَّ ُٝ ٍِ ذُْل ٌَ ُىْم  ٍهُْم ِمْن ِكًَبهِهُْم ؤَْن ذرََبٌُّ بد اًووٌنبد ذعِّل ؤن  [.6{ ] املمرؽنخ: ًُْفوُِظ ٌىنه اآًل

ٌاألٌٌٍة املون. ٌال ًٍرفلَ ًف١ب ظبهؼب، ٌال كٍال تنًئب، ٌال  ٌاًفٝبة اًٌٍن،  و املفبًف تبًلٍي اًعمٌٍ،  املٌٍم ًؽبٌه اآـل

و.  ًؽمٍ ؼللا ٌال هواىخ ًآـل

ٍي  ٍ فلً اًوٌمخ اًٌٝثخ،ٌنٌفٍ يف اًٍنخ اًنثًٍخ، ك٤ًٍح رصًؽًخ بىل ذثنّ  ّٔل َن ٌاًرؽِّل تبًفٝبة اًٌٝج. ًلٍي اًٌو

ٌنؽٍه، هكم )) :"اًوٌمخ اًٌٝثخ ٔلكخ"٤ًٌٌ ٌٌٌم .هنًى، فةن اًٍنخ اًنثًٍخ (2ٓ،34ط(، 0767اًثفبهي، تبة من ؤـن تبًوهبة 

(، 07ض )اًؽبهم يف املٍرلهن، هربة اإلٌنبن، ؼلً.)ؤٌ٘ؽز ؤن املٌٍم ًٌَ:"تب٥ًٝبن ٌال ا٥ًٌبن ٌال اًفبؼْ ٌال اًثنيء"

ٌـٝبة اًوواىٌخ ًّمٍ هٍ ىنه  .(. ٌكبي اًؽبهم:" ىنا ؼلًض ٔؽٌؾ ٤ّل ٌسٛ اًٌّفٍن". ٌٌوز ٤نً اًنىث1ٓ،35ٍط

ٌؤتبن ؤن ىبذً األـالكٌبد ًٌٍز من ٔفبد املٌٍم.  املفوكاد اًرٍ نيى ٤نيب اإلٌالَ، 

ٌاًفٝبة ف بىل مب ٌثم، ؤن اًٍنخ اًنثًٍخ هّفز ؤن اًرفٌم تبًوالَ اًٌٍن،  ِ٘ ٌاًلٍي اًعمٌٍ من ؤٌثبة  ؤ اًؽٍن، 

بن يف اًعنخ غوفخ ًوَ ٠بىوىب من تبٜنيب، ٌتبٜنيب من ٠بىوىب ؤ٤لىب َن ملن ؤ٥ٜم : »ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم ًلٍيكـٍي اًعنخ. 

ٌاًنبً نٌبَ ٌذبت٦ إًٌبَ ٌّٔل  ٌؤالن اًوالَ،   . (35ٓ،337ط(، 00723، هكم )،املٍنلؤؼمل) «ا٥ًٝبَ، 

:"من هبن ًامن تبهلل ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم ًلٍيأفةي من  طاا  اومشاضٌت ومن لي لالً ال طريَ فٌه: ب و أوح ثاوثًا: اوصمىث

و فٌٌلٍ ـًنًا ؤٌ ًٌٕمز" و فال ًام ظبهه، هكم ))ٌاًٌٍَ اآـل ٌاًٌٍَ اآـل ًٌلٍي (.6ٓ،11ط(، 4216اًثفبهي،تبة من هبن ًامن تبهلل 

ٍ ):"من ٔمز نعب"ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم ٌاين اًؽٍٗ، هكم ٔاة اًرتمني، ؤت ٌاًٍه٣، تبة مب ظبء يف ٔفخ ؤ ٌاًوكبئم  فخ اًلٌبمخ 

. ٌبمنب هبن إًمز مملًٌؼب يف اإلٌالَ، ٌمٌٍٝتًب من املٌٍم؛ ألن آفبِد اًٌٍبن هصًنح، ٌٜوًم اًنعبح منيب (2ٓ،442ط(، 0321)

ٍام٦ اًوٌمًٌٍرنثٞ اتن ؼعو تإٌٌٍتً املبذ٦ ؤن اًؽلًض األٌي " اًٍوٍد. ٍ بىل  .ن اًلٍي هًٌ بمب ـًن ٌبمب ٌسأل  ؛من ظ ٌبمب ًآ

ٌنلتيب :فلـٍ يف اًفًن ،ؤؼلىام يب  ٍا٤ً ،هٍ مٌٍٝة من األكٍاي ف٘و ٌمب ٤لا  .ٌكـٍ فًٌ مب ًاٌي بًًٌ ،فإمن فًٌ ٤ّل اـرالف ؤن

 (.224، 12ٓ". )اتن ؼعو، طفإمو ٤نل بهاكح اًفٍٗ فًٌ تبًٕمز ،ؤٌ ًئٍي بىل اًٍس ،مًى مام ىٍ ٌس

ٌاألؼبكًض اًنثًٍخ، ٤ّل اًنيٍ ٤ن ااححنا  األوفاظ اوصٌئت: سابًعا:  بد اًلوآنٌخ،  ٌاألكٍاي اًٌٍئخًلل ذ١بىود اآًل  .ألًفبٟ اًثنًئخ، 

ٍَْي اًيٌُّهِ كبي ٌثؽبنً:}  ٌَاْظرَِنثٍُا كَ شَبِن  ٌْ ََ ِمَن اأْلَ ٌشبن ٌكٍي اًيٌه؛ٌبمنب كون [. 32{ ] اًؽغ: فَبْظرَِنثٍُا اًوِّْظ ألن ذٍؼٌل  تٍن اظرنبة األ

ٌإًلق يف اًلٍي، من ؤ١٤م اًفًناد ] اًواىي، ط ٍَ  }كبي ذ٥بىل: ٌ [. 003، 03َٓن،  ٍْ ٌَ ِمْن كَ ٍْ َفْو كَ ٍْ ًَب ؤًََُّيب اًَِّنًَن آَمنٍُا اَل ًَ

ٌَالَ  ًْنًا ِمنْيُنَّ  ـَ بٍء ٤َىَس ؤَْن ًَُونَّ  ٍَ بٌء ِمْن نِ ٍَ ٌَاَل نِ ًْنًا ِمنُْيْم  ـَ ٍنٍُا  ٍُق  ٤َىَس ؤَْن ًَُو ٍُ ُم اًُْف ٌْ ََ ااِل ٌا ِتبأْلًََْلبِة ِتئْ ٌَاَل ذَنَبتَُي ُوْم  ٍَ ٌا ؤَنُْف ذٌَِْمُي

ًٌَِئَى ُىُم ا١ًَّبًُِمٍن  َمْن ًَْم ًَرُْج فَإُ ٌَ خ نلاء بىل املٌٍمٍن، ًنيبىم  [.11]اًؽعواد:  {ت٥ََْل اإْلٌِنَبِن  ٤ن بٌبءح اًلٍي، ٌمًى ٌىبذً اآًل

ٌا ٌاالٌريياء   الىكهاء تبًنبً.ترعنج اًٍفوًخ 
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ٍانٌبن اإلنٍبن ًٌنلىْ ؤمبَ برصاه اإلٌالَ ٤ّل ذعنّ  ٌاًعامكاد. ؤمب اًؽٌٍانبد، ج األًفبٟ اًومًٌخ ؼرى م٦ اًؽٌ بد 

ٌذٙبًم تيم اًعثٍ، فلبًز: ؼٍ، اًٌيم ف ثٌنام ظبهًخ ٤ّل نبكخ، ٤ٌٌيب ت٥ٚ مرب٣ اًلٍَ، بم ترصد تبًنثٍ ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم، 

ٌاآلكاة، تبة اًنيٍ ٤ن ٥ًن «ال ذٕبؼثنب نبكخ ٤ٌٌيب ٥ًنخ»ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم:  فلبي اًنثٍ .ا٥ًنيب ٌإًٌخ  ] مٌٍم، هربة اًرب 

ٌاة ٌغًنىب، بن هظال نبى٤رً اًوًؾ هكاءه  :ٌكبي مٌٍم -اًوًؾ  فلل ٥ًن هظٌٍؤمب اًعامكاد،   .(0223، 2ٓط (،0374هكم ) اًل

ال ذ٥ٌنيب، فةنيب مإمٍهح، ٌبنً من ٥ًن ٌِئب ًٌَ »فلبي اًنثٍ ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم:  ،-٤ّل ٤يل اًنثٍ ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم، ف٥ٌنيب 

ٌألظٍ ىنا امل٥نى، فال موبن  (.056، 2ٓط(، 2726تبة يف ا٥ًٌن، هكم)هربة األكة، ] ؤتٍكاٌك، «ًً تإىٍ هظ٥ز ا٥ًٌنخ ٤ًٌٌ

ٌاًعامك، فوٌف ًفٝبة اًوواىٌخ يف اإلٌالَ، ؼرى  ٍان  ٌاًؽٌ  َ ٤نل َن ذ٥بىل!نٍبن املوّو تبإل م٦ اًوٍن 

ٌاٌرثبن ٌظيً ٖ اًغيايل )، فٌبما متيل ىنا،  ّٕ ، ؤٌامه هربة آفبد اًٌٍبن، يف بؼٌبئً ىـ( هربتًب ًينا اًّإن332لل ـ

ٌاًفٍٗ يف اًثبٍٜ ٌبًناء اًفٌم ٌىرى  :مصٍ ،فإٌٌٔيب بىل ٤ٍسًن آفًخ، ًعج ٤ّل املٌٍم اظرنبتيب ٌاًفؽْ  ٌاًنمٌمخ  اًغٌثخ 

 .(126، 3ٓ) بؼٌبء ٤ٌٍَ اًلًن، ط ٌاًفٍٕمخ ٌغًن مًى ا٥ًٍهاد

بن ِإن اًٌٍبن ـًٝن يف اًوئًخ اإلٌالمٌخ؛ ًنا ؤمو اإلٌالَ املٌٍمٍن  طامًصا: اشحشعاس مصؤووٌت طاىسة طاا  اومشاضٌت:

ًٌٌخ اًوٌمخ ١٤ٌمخ. كبي ذ٥بىل: }َمب ًٌَِْف٢ُ  ٌؤن مٍا ٌاًرفوو يف اًوالَ كثٍ نٝلً،  ًِ هَِكٌٌج  تِضٌهح ؼف٢ اًٌٍبن،  ٍٍْي باِلَّ ًََلًْ ِمْن كَ

:"بما ؤٔثؾ اتن آكَ فةن األ٤ٙبء هٌيب ذوفو اًٌٍبن فرلٍي: اذم َن فٌنب فةمنب نؽن تى، ّٔل َن ٤ًٌٌ ٌٌٌم[. ٌكبي ٤َ16ِرٌٌل{ ]ق: 

. (2ٓ،423ط(،0225اًرتمني، ؤتٍاة اًيىل، تبة مب ظبء يف ؼف٢ اًٌٍبن، هكم ))فةن اٌرلمز اٌرلمنب ٌبن ا٤ٍظعز ا٤ٍظعنب"

ٍي َنهيض َن ٤نً ٤لثخ تن ٤بموكبي ٌكل  ٥ًٌٌٍْ امٌِ »مب اًنعبح؟ كبي: ! : ًب ٌه ٌاتى ٤ّل ى ٤ٌٌى ًٍبنى،  ى تٌرى، 

 [.«ىنا ؼلًض ؼٍن» . ٌكبي اًرتمني:423، 2ٓ(، ط0224هكم )مب ظبء يف ؼف٢ اًٌٍبن،  :تبةؤتٍاة اًيىل، ]اًرتمني، «ـٌٝئرى

ٌاًرلٌٌٍ من  نبىٙخيغ بٌالمٍ ؤٌٍٔ ملياَ تيبذً اًٍاظثبد اإلٌالمٌخ منٌيف ٍ٘ء مب ٌثم، فةن االًر ـٝبة اًوواىٌخ 

ٌشً يف املعرم٦.  ؼل

 

 اوخامتت-5

ٌذًٍٝن اًرٌٍٔبد: ٌان ذلٌٌل اًنربئغ   يف ـربَ اًثؽض، ؤىِف ؤ

 اونحائد -1. 5

ٍٍ ٌذ٥ثًنًلٕل تفٝبة اًوواىٌخ، يف اًوئًخ اإلٌالمٌخ، هٍ  - ب ٤ّل ف٥ ًٙ ؤٌ ٥ًٍِّ فرنًخ، ؤٌ ًفيض بىل ٤نٍف، ؤٌ ٌِّىء، ، ًصًن ذؽوً

 . ٤ٕثٌٍخ، ؤٌ متٌٌي تٍن اًنبً

ٌاًرٝوف، ٌبٌبءح فيميب مثخ ٤ٍامٍ ؤفٙز بىل نٍّء ـٝبة اًوواىٌخ، من ؤمل٥يب: اًعيٍ تب٥ًٌٍَ اًٍس٤ٌخ - ٌاًغٌٍ   ٌاًر٥ٕج.، 

ٌاالًرياَ تبألـالكٌبد اإلٌالمٌخ، ـٝبة اًوواىٌخ، من ؤتوىىب: ذنٌّٞ اًف نبىٙخك٥ّل اإلٌالَ ٌثالً ف٥بًخ مل - ٝبة اًٌٍٍٝ، 

ٌؤفٍٙ من ـٝبة  ٌؤن إًمز ؤٌظج  ٌاألكٍاي، ٌمًى ترٍظًٌ اًفٝبة األؼٍن بىل اًنبً ؤظم٥ٍن،  الٌٌام يف ؼلٍ األًفبٟ 

ًٌٌخ اًوٌمخ ١٤ٌمخ يف اإلٌالَ. ٌؤن مٍا  اًوواىٌخ، 

 اوحىصٌاث -0. 5

ٌاملنرلًبد اًفووًخ، .1 ٌاًر٥بٌن اًعبك، من ؤظٍ موبفؽخ  ا٘ٝال٣ املاٌٍبد اًلًنٌخ،  يف ا٥ًبمل، تب٥ًمٍ اًلئٌة، 

 ـٝبة اًوواىٌخ.  

ٌاد ٤ٌمٌخ .0 ٌنل ٌذلًه ٌثٍ ؤـوَ كٌبَ ماٌٍبد اًر٥ٌٌم ا٥ًبيل، ت٥لل مامتواد  ، ذنبكْ م٣ٍٍ٘ ـٝبة اًوواىٌخ، 

 مٍاظيرً.

 ة اًوواىٌخ، ٌرضٌهح ذعنثً.انريبٗ ٌٌبئٍ اإل٤الَ، ترفٌٕٖ توامغ ؤٌث٤ٌٍخ؛ تغٌخ ذ٤ٌٍخ اًعميٍه ٤ّل ـٍٝهح ـٝب .3

ًنثغٍ ًٌؽوٍمبد ٦ٌ٘ كٍانٍن؛ كٕل مٍبءًخ موذوثٍ ـٝبة اًوواىٌخ، ٌؼامًخ اًفئخ املٍريلفخ من مًى اًفٝبة،  .2

 ٌاًرفوًم تٍن ؼوًخ اًر٥ثًن ٌـٝبة اًوواىٌخ. 
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 املصادس واملشاحع-3

 .، ك.دفخ، تًنٌد: كاه امل٥و ، إرٌاء عىىً اوذًن،ؤتٍ ؼبمل مؽمل تن مؽمل اًغيايل .1

 ٌٔلا.-املورثخ ا٥ًرصًخ ، تًنٌد:مؽمل مؽٌٍ اًلًن ٤ثل اًؽمٌل، شنن أيب داوداًٍعٍربين،  ؤتٍ كاٌك ٌٌٌامن تن األ٥ِض تن بٌؽبق .0

 .  1ذؽلٌم: ؤؼمل ٤ثلاًّبيف، تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ، ٛ  .االعحصاً(. 1766َىـ/1226.)ؤتٍ بٌؽبق بتواىٌم تن مٍىس اًغونبٍٜ .3

ذؽلٌم: مؽمل ٤ثل اًوؼمن  .أنىاس اوحنزًي وأرساس اوحأوًي(. ىـ.1216.)ٍ ٥ٌٌل ٤ثل َن تن ٤مو تن مؽمل اًًّناىي اًثٌٙبٌينبرص اًلًن ؤت .2

 .1املو٤ِّّل، تًنٌد: كاه بؼٌبء اًرتاس ا٥ًويب، ٛ

 .3يب، ٛتًنٌد: كاه بؼٌبء اًرتاس ا٥ًو  .اوحفصري اومبري(.ىـ 1202 .)ؤتٍ ٤ثل َن مؽمل تن ٤مو ففو اًلًن اًواىي .3

بًخ، ٛ. حامع اوبٌان يف جأوًي اوقشآن.(َ 0222.)مؽمل تن ظوًو، ؤتٍ ظ٥فو اًٝربي .4  .1ذعلٌم: ؤؼمل مؽمل ِبهو، ماٌٍخ اًٌو

 . ماٌٍخ األ٤ٌمٍ ًٌمٝث٤ٍبد. تًنٌد.اوخىاضش اوزصان يف جفصري اوقشآن.ؤتٍ ىًل ٤ثل اًوؼمن تن مؽمل اًص٥بًثٍ .5

 تًنٌد: كاه اًورج ا٥ًٌمٌخ. . اوشوذ(.1753َ – 1373.)ًن اتن كٌم اًعٍىًخمؽمل تن ؤيب توو تن ؤًٍة تن ٥ٌل ِمَ اًل .6

ٍْهح تن مٍىس تن اًٙؽبن اًرتمني .7 ٌَ وٌن، مرص: ٌسهخ . شنن اورتمزي(.1753َىـ/1373 .)مؽمل تن ٤ٌىس تن  ٌـآ ذؽلٌم:ؤؼمل مؽمل ِبهو 

 .    0مورثخ ٌمٝث٥خ مٕٝفى اًثبيب اًؽٌثٍ، ٛ

 .1، ذؽلٌم: مؽمل ىىًن تن نبرص اًنبرص، كاه ٍٜق اًنعبح، ٛصزٌس اوبخاسي(.ىـ.1200 .)ًثفبهي اًع٥فٍمؽمل تن بٌام٤ٌٍ ؤتٍ ٤ثلَن ا .12

 ، ذؽلٌم: مؽمل فااك ٤ثل اًثبكٍ، تًنٌد: كاه بؼٌبء اًرتاس ا٥ًويب، ك.ٛ.د.صزٌس مصىم.مٌٍم تن اًؽعبط ؤتٍ اًؽٍن اًلًّني اًنٌٍبتٍهي .11

، ذؽلٌم:مؽمل فااك ٤ثلاًثبكٍ، ٌمؽج اًلًن اًفٌٝج، تًنٌد: كاه ذ صزٌس اوبخاسيفحس اوباسي ش . (ىـ1357 .)اتن ؼعو ا٥ًٍلالين .10

 .امل٥وفخ، ك.ٛ

ذؽلٌم : مٕٝفى ٤ثل اًلبكه ٤ٝب، تًنٌد: كاه اًورج . املصحذسك عىل اوصزٌزني.(ىـ1211.)مؽمل تن ٤ثلَن ؤتٍ ٤ثلَن اًؽبهم اًنٌٍبتٍهي .13

 .1ا٥ًٌمٌخ، ٛ

وٌن، ماٌٍخ مصنذ أرمذ(.0221َىـ /1201.)نثٍ تن ىالي تن ؤٌل اًٌّثبينؤتٍ ٤ثل َن ؤؼمل تن مؽمل تن ؼ .12 ٌـآ ، ذؽلٌم: ٥ٌِج األهناٌٛ 

بًخ، ٛ  .1اًٌو

،  ذؽلٌم: ٤ثل اًوىاق امليلي. كاه بؼٌبء اًرتاس معامل اوحنزًي يف جفصري اوقشآن(.ىـ1202 .)ؤتٍ مؽمل اًؽٍٍن تن م٥ٍٍك اًثغٍي .13

 .1ا٥ًويب.تًنٌد، ٛ

 .، ذؽلٌم: ٤ثل اًٍالَ مؽمل ىبهٌن، كاه اًفوو، ك.ٛمعخم مقاًٌض اوىغت.(1757َىـ / 1377 .)فبًه تن ىهوًب ؤتٍ اًؽٍٍن ؤؼمل تن .14

ٌان مٕٝفى بٌام٤ٌٍ .15 ، معٌخ اًثؽٍس اًفليٌخ منهخٌت اوصنت اونبىًت يف اوحصذي ملهذداث اوصىم املذين: اوغىى واوحاشف أمنىرًحا.ؤهك

 .0216، 12امل٥برصح، ا٥ًٍٍكًخ، ا٥ًلك 

ٌ ؤه  .16  ، معٌخ اًلنبًٜنأثش منهد اوىشاٌت اإلشالمٌت يف جششٌخ اوصىم االححامعٍ يف لىسدشحانان مٕٝفى بٌام٤ٌٍ، ٤بهف ٤ِّل ٤بهف، ك

 .0214، ، مبًٌيًب1، ا٥ًلك 3، املعٌل ا٥ًبملٌخ ًٌلهاٌبد اإلٌالمٌخ

ٍاط كاه  .أضىاء عىل اوحعصبَ(.1773.)ؤكًج بٌؽبق، ظامي اًلًن ؤفغبين، ٌمعم٤ٍخ من اًثبؼصٍن .17  .1تًنٌد، ٛ -األم

بًخ ا٥ًبملٌخ، ٛشنن ابن ماحهَ(. 0227. )ؤتٍ ٤ثل َن مؽمل تن ًيًل اًليًٌنٍاتن مبظً،  .02 وٌن، كاه اًٌو ٌـآ  .1، ذؽلٌم: ٥ٌِج األهناٌٛ 

ٌاأثش اوحعصب اوفمشي يف اشحقشاس املخحمع وطشق عالحهَ(. 0215مؽمٍك ظامي مؽمل مؽمٍك.) .01 ٥ًوتٌخ، . معٌخ هٌٌخ اًلهاٌبد اإلٌالمٌخ 

 ا٥ًلك اًفبمَ.

 https://www.un.org/sg/ar/content/sg/articles/2019-06-.]٤ّل اًفٞ[. ٌنون اًؽٍٕي ٤ًٌٌ:ألمم املحزذةا(، 0202ؤنٍٝنٌٍ غٍذًنًْ) .00

speech-hate-of-wildfire-18/the (.0202-2-7)ًٍَ اًيًبهح 

]٤ّل اًفٞ[. ٌنون اًؽٍٕي  ،مشلز املىن عبذ هللا بن عبذ اوعزًز اوعاملٍ وىزىاس بني أجباع األدًان واوثقافاث(، 0202ة اًوواىٌخ )مبىٍ ـٝب .03

 :ًٌٌ٤events/news-https://www.kaiciid.org/ar/news (.0202-4-16)ًٍَ اًيًبهح 

. ]٤ّل اًفٞ[ ٌنون اًؽٍٕي ٤ًٌٌ: مفىضٌت رقىق اإلنصان(.0202ؤكامب كًبنغ) .02

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/InterviewSpecialAdvisoronGenocideAdamaDiengonHateSpeech.aspx   ًٍَ(

 (.0202-2-7اًيًبهح 
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  پىطحه

ٌهٌنً ىت تبتً ٌهٌنً  هؿ ٌ، گٍذبهێوً ذێىك ىبٌچً تبتً  تۆذً  گٍذبهَ هق  ٍان ئبًٌنً  ًً  هق  هبىن ظٌيبنلاٌ،  ًً نێٍان گً ىت ًً چێنێز ٌ، كٌژمنبًً هبنلا كه نێ

ٌ  ئً  ٌه . ذٍێژًنً چۆهوكىن گٍذبهَ هق ٌ هٌنًال  ڕٌٌ تۆ كً مٌرۆكَ ئٌٍالمى تفبذً  ٌڵى كاٌه ىً  ٌه ، ذٍێژًنً ٌه هبد. ًێوه هبنلا كهٌٌز كه ٌه ذً هٌرٌٍهٌهۆِنثًنَ نً

ٌنووكٌذً هانً فبهرً مٌرۆكَ   ٌه ىب، ذٍێژًنً هٌه ٌَ. ىً ڕو ٌَ ٌ ىًبكه هبن ٌ، ذٍنلڕو ئٌٍالمًٌ  ىانٌنى ىانٍرً هٍ نً ن ٌه هً كهٌٌز كه  گٍذبهَ هق ٌ هٌنً  هً  ٌه َ ڕٌ

ٌهٌنً تۆ نً  ئٌٍالمى تبٌووكٌٌه نعبملا،  هه كه  هبىن ئٌٍالَ. ًً هىه تً  ٌِرً ڕو  نلتٌٍن تً نلێرى ئٌٍالمى ٌ، پبتً هرٌڤووكىن هێثبىَ نبٌه ئً  تً  ىێّرنى گٍذبهَ هق 

 ذێوواًى.  ڵى تً هوكىن گٍذبهَ تبُ ٌ تبِرت تۆ ـً تۆ ئبهاٌرً  ٌ، هێنٍێنى مٌٍڵامنبىن هوكٌٌه هامووكٌٌه َ ؼً ئٌٍالَ گٍذبهَ هق ٌ هٌنً

 

ٌهٌنً لان: جاًٌه سه شه  ووشه  . ٌه هٌتٍنً ، مٌرۆك، هٌٌتً ئٌٍالَ، گٍذبه، هق 
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Abstract 

The subject of hate speech has become a huge issue nowadays, and it is a discourse that cultivates hatred 

between religions, the incompatibility between the peoples of the world and the cultures of nations. Hence, the 

research sought to clarify the Islamic methodology to combat hate speech. The research made clear the reasons 

leading to the emergence of hate speech, the most prominent are: ignorance of the Islamic sciences, exaggeration 

and extremism. Likewise, the research demonstrated the approach of Islam to address hate speech by stimulating 

the moderate approach and adherence to Islamic ethics in the field of words and deeds. The research concluded 

that Islam forbade hate speech, and directed Muslims to present the good speech and the best one to all people. It 

is recommended that religious institutions, in the world, to strive to deepen the better discourse and accept the 

other. 
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