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امحلدأهللأربأالعاملني،
والصالةأوالسالمأعىلأمجيعأالنبياءأ أواملرسلني
انأموضوعأالتعايش أبنيأالناس منأاملوضوعات أالألكيةأالهامة،أ
اليت أأصلهتا أالآايت أاحملكامت ،أوفصلهتا أالس نة أوالسرية،أ
وتطبيقاتأاملسلمنيأعربأالقرون.أ أوانأتراثناأالعلميأزاخر-أوامحلدأ
هلل -مبصارر يف أهذا أالشأن؛ أانهيك أعن أكتاابت أالغربينيأ
واملسترشقنيأاملنصفني.

والواقع أأن أالالكم أيف أهذا أاملوضوع أطويل أاذليل ،أمتشعأبأ
الحناء،أجليلأالنفع.أوأحقأالناسأابالعتناءأبه -تأصيالأوتزنيال -أ
وأشدمهأحاجةأأاليه -أحننأ– املسلمني  -أيفأبالرأالقليات.أوالأ
س اميأيفأهذهأالايمأالعصيبة..أالرهيبة،..أاليتأيشهدأفهياأالعامل
حتوال أهائال أورسيعا ،أوتستباح أفهيا ادلماء أوالعراض أابمس
الراينأواملذاهب،أواملبارئأوالقمي!! ..
أ أولوأشئناأالتفصيلأيفأمقوماتأ أومرتكزاتأهذاأالتعايشألطالأ
1
بنا أالبحث ،أوخلرجنا أعن أوكدان يف أتقريب أالعمل أوتيسريهأ
1أوكدان:أمهناأوقصدان أ
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واختصاره،أمراعاة أللزمانأواملاكن .أوذلاأفانينأسأأكتفيأيفأهذهأ
الرساةل  -املتواضعة  -بعرضأأصول أهذا أالتعايش؛أعىلأأملأ
العورةأأاىلأالبيانأاملفصلأيفأقابلأالايم-أانأشاءأهللاأتعاىل.-
وميكنأتلخيص هذه السسأيفأس تة،أويه:
االخاء،أاملساوة،أالتعارف،أالاحرتامأاملتبارل،أالرب،أالعدل..
ولكهاأ -يف احلق  -أأسسأفطرية،أرضورية ،أمنطقية ،ال بدأمهناأ
الجيارأأرضيةأمشرتكة أللتقاربأوالتعاونأبنيأالناسأ–والأس اميأ
يفأس ياقناأالورويبأاخلاص.-
وسأحاول -ابذن أهللا  -أالقاء أالضوء أعىل أهذه أالسس،
والاس تداللألهاأتباعاأ .فأقولأوابهللأالتوفيقأوبهأأس تعني.

االخاء :أواملرار أبه أ-اجامال -الشعور أابالشرتاك أيف أاالنسانية،أ
والاس تواءأيفأأصلأاخللقةأالبرشية.
أوبعبارة أأخرى :أالشعور أابلخوة أاالأنسانية ،أاليت أال أتتعارضأ
اطالقاأمعأالخوةأاالميانية.
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وانطالقاأمنأهذاأالشعور أاالنساينأالنبيل أجند أرينأنا أاالساليم-
احلأني  -أيدعوان أاىل أالتعايش أمع أالناس أاكفة ،أيف أجو أمنأ
االخاء أوالأسامحة أوالرمحة أوالوئام ،أابعتبار أأن أالناس أمجيعاأ
ينتس بونأاىلأأرسةأواحدة،أيهأالرسةأاالنسانيةأالكبرية.أفالناسأ
همام أاختلفوا أيف أادلين أوالفكر أواملعتقد أواجلنس أواللون أواللغةأ
والانامتء أوالوالء؛ أفاهنم أيف أهناية أالمر ،أينحدرون أمن أأصلأ
واحد ،أومن أنفس أواحدة ،أيه أنفس أأآرم أ-أيب أالبرش -عليهأ
الصالةأوالسالم .وقد أنصأالقرأآنأالكرميأعىلأهذاأالصلأيفأ
عدةأأآايت،أأبرزها:أقوهلأتعاىلأيفأمطلعأسورةأالن
ساء:أ﴿أايأ يأَُّه َاأ
َأ
2
النَّ ُاسأات َّ ُقو َاأربَّ ُ ُُك َّأاذليأ َخلَ َق ُ ُْكأم ْنأن َ ْف ٍس َأواحدَ ٍأة ...أ﴾.
ومن أاحلقائق أادلينية أالكربى :أأن أاالسالم أيسعى أمن أخاللأ
مبارئهأوتعالميهأاىلأتربيةأأتباعهأعىلأالتسامحأازاءألكأالراينأ
والثقافات أواحلضارات ،أومع أمجيع الناس ،أبغض أالنظر أعنأ
انامتءاهتمأالعرقيةأوادلينيةأوالثقافية...أ!!
ويفأهذاأالس ياقأجندأالقرأآنأالكرميأيركزأعىلأالقوامسأاملشرتكةأ
بنيأالناس ،أأوأماأيسمىأ-بلغةأاالعالم -أابملشرتاكتأاالنسانية،أأ
2أسورةأالنساء،أالآيةأ .1أ
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وخاصة أبني أأهل أالراين أالساموية؛ أفيؤكد أأوال أعىل أأن أهذهأ
الراينأتس تقيأمنأمعنيأواحد،أوتنبعأمنأمصدرأواحد،أوخترجأ
احدة.أيقولأهللاأتعاىل:أ﴿أَش َع ألَ ُ ُْك أم َن أادلين أ َماأ
منأمشاكةأو
ََ
وَسأ
اذليأ يأ ْو َح ْينَاأالَ ْي َك َأو َم
اأو َّ أ
َو ََّّصأبهأن ُوح
اأو َّصْأينَاأبهأا ْب َراه َمي َأو ُم َ
َ
َ
ِ
ِ
3
َوع َيَس.﴾...
ويقررأاثنياأأنأالنبياءأواملرسلنيأمجيعاأاخوةأ،أالأتفاضلأبيهنمأمنأ
حيثأالرساةلأواالميانأهبم؛أوذلكلأأوجبأهللاأعىلأاملسلمنيأأنأ
يؤمنواأجبميع النبياءأواملرسلني،أبدونأاس تثناء.أو َمنأخال أذكلأ
بطلأرينه أوحبطأمعهل.أنقرأأيفأهذاأاملعىنأالآيةأ136أمنأسورةأ
البقرة :أ﴿قُولُوا أأ آ َمنَّا أابهلل َأو َما أ ُأ ْنز َل أالَ ْينَا َأو َما أ ُأ ْنز َل أا َىل أا ْب َراه َميأ
ِ ِ
ِ
َوا ْ َْساعي َل َأوا ْ َ
وَس َأوع َيَسأ
وِت أ ُم َ
وب َأوا يل ْس َباط َأو َماأ ُأ َ
ْس َاق َأوي َ ْع ُق َ
ِ
ِ
ُ
ل
ن
ب
ون أم ْن َأرهبأ ْم أ َال أن ُ َفر ُق أب َ ْ َني أ يأ َح ٍد أم ْأهنُ ْم َأو َ ْحن ُن َأهلُأ
ي
أا
وِت
أ
أ
ا
م
َ
َو َ
َّ َه َ
4
ون﴾  ،أكام أنقرأ أيف أهناية أسورة أالبقرة أقول أهللا أتعاىل:أ
ُم ْسل ُم َأ
ون ُ ٌّ
ألك أأ آ َم َن أابهللأ
﴿أآمن أالرسول أمبا أأنزل أاليه أمن أربه َوالْ ُم ْؤمنُ َ
5
َو َم َالئ َكته َأو ُك ُتبه َأو ُر ُسهلأ َالأن ُ َفر ُقأب َ ْ َنيأ يأ َح ٍدأم ْن ُأر ُسهل﴾.
3
4
5

سورةأالشورى،أالآيةأ.13
سورةأالبقرة،أالآيةأ.136
سورةأالبقرة،أأالآيةأ.285
6

ويف الصحيحني أعن أأيب أهريرة أ -ريض أهللا أعنه أـ أأن أالنيبأ
صىلأهللاأعليهأوأهلأوسملأقال:أ(أانأأوىلأالناسأبع َيَسأابنأمر َميأ
َيب،أوالنْبيا ُء أأ ْوال ُر أعَ َّال ٍت؛أ
يفأادلنياأوالآخرةأ،أليسأبَيْين أ أوبينَ ُه أن ٌّأ
ُأ َّمهاهتُ ُ ْم َأش ََّّت ،أو أر ُيهنُ ْم أواحد) 6أ(أوالر أال َأع َّأالت أ -بفتح أالعنيأ
املهمةلأوتشديدأالالم -أمهأاالخوةألبأمنأأهماتأش َّت).
أقال أالعلامء :أمعىن أاحلديث :أأصل أامياهنم أواحد ،أوَشائعهمأ
خمتلفة ،أفاهنم أمتفقون أيف أأصول أالتوحيد ،أوأما أفروع أالرشائعأ
فوقعأفهياأالاختالفأمصداقاألقوهل.
أض أاىلأهذاأأنأيفأالقرأآنأالكرميأسورةأجليةلأتسمىأسورةأ
النبياء!! أوفيه أأيضا أسورة أنوح ،أوابراهمي ،أ أويونس ،أوهور،أ
ويوس ،أعلهيمأمجيعاأأفضلأالصالةأوالسالم.
ويفأالقرأآنأأيضاأسورةأتسمىأسورةأ"ألأمعران"؛أتش يدأبأرسةأ
مرميأالبتول،أعلهياأالسالم،أوأرسةأموَسأعليهأالصالةأوالسالم.أ
أاص َط َفىأأ آ َر َمأ
ويفأهذهأالسورة أنقرأ أقولأهللاأتعاىل﴿ :أا َّن َ
أهللا ْ
ِ
حصيحأالبخاريأ،489/2أكتابأأحاريثأالنبياء،أاببأقولأهللاأواذكرأيفأالكتابأمرميأاذأانتبذتأمنأأهلهاأس أورةأ
مرمي،أالآيةأ،16أحصيحأمسملأصأ،1110/1أكتابأالفضائل،أاببأفضائلأعيَسأعليهأالسالم.
6

7

7

اأوأ َلأا ْب َراه َمي َأوأ َل ْ
أمع َر َانأعَ َىلأالْ َعالَم َني﴾  ،كامأنقرأأيفأنفسأ
َون ُوح
َ
ِ
السورةأعنأمرميأالبتولأعىلأوجهأاخلصوصأأقولأهللاأتعاىل:أ
أاص َط َفاك َأو َطه ََّرك َأو ْاص َط َفاك أ أعَ َىل أن َساءأ
﴿اي أ َم ْر َ ُمي أا َّن َ
أهللا ْ
َ
ْ َ ِ8
ال َعالم َني﴾ .
بلأانأالقرأآنأالكرميأأفررأملرمي أالبتول أسورةأخاصةأ،أتسمىأ
سورة أمرمي ،أتتحدث أعن أحياهتا أالطاهرة ،أوعن أمعجزهتاأ
الباهرة ،أيفأأسلوبأفريد،أيس يلأعذوبةأورقة!!.
ويه أاملرأة أالوحيدة أاليت ُأأذكر أاْسها أيف أالقرأآن أالكرمي؛ أبيامن أالأ
يوجدأيفأالقرأآنأاجمليدأسورةأتسمىأسورةأخدجيةأ"امسأزوجةأ
النيبأمحمدأعليهأالصالةأوالسالم" ،أأوأسورةأفاطمةأ"امسأبنتأ
الرسول أمحمد أعليه أالصالة أوالسالم" .أوهذا أيشء أيس تدعيأ
التأملأوالاعتبار.
ومنأهجةأأخرى،أجندأالقرأآنأالكرميأُّمتأبأهلأالكتابأمنأأتباعأ
موَس أوعيَس أعلهيام أالصالة أوالسالم أاهامتما أملفتا ،أويعاملهمأ
معامةل أخاصة؛ أفيخاطهبم أبأفضل أالساليب ،أوأمجل أاللفاظ،أ
7

سورةأألأمعران،أالآيةأ .33أ
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سورةأألأمعران،أالآيةأ.42
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وألط أالعبارات.أومنأذكلأأنهأينارُّمأ﴿ أيَأي ْه َل ْأالكتَاب أ﴾.أ
تكرر أهذا أالنداء أيف أالقرأآن أالكرمي أيف أواحد أوثالثني أموضعا.أ
والنداءأبـأ﴿ أيَأي ْه َل ْأالكتَاب أ﴾ أكامأهوأمعلومأيعتربألقباأَشيفا،أ
يدلأعىلأالتكرميأوالاحرتام .ويصفهمأهللاأتعاىلأأيضاأيفأثالثنيأ
موضعا أمن أالقرأآن أالكرمي أبلفظ َّ
اب﴾ .أوهوأ
أ﴿اذل َين أ ُأوتُوا ْأالكتَ َ
لقبأترشي أوتكرمي أيضا.أ
املساواة:أوهذاأالساسأالزمأعنأالساسأالول،أوهوأوحدةأ
الصل .أفاذا أاكن أالناس أمجيعا أينتس بون أاىل أأرسة أواحدة،أ
وينحدرون أمن أأصل أواحد ،أومن أنفس أواحدة؛ أفاهنم أبطبيعةأ
احلالأيصريونأمتساوينأيفأالقميةأاالنسانية،أومشرتكنيأيفأأصلأ
اخللقةأالبرشية،أوأنهأالأفرقأبيهنمأوالأمتيزي،أوالأفضلألحدمهأ
عىل أالآخر أمن أهذا أاجلانب .أفاخلالق أواحد :أهو أهللا أتعاىل،أ
والبأواحد:أهوأأآرمأعليهأالسالم.
ويرتتبأعىلأهذاأالصلأالصيلأأنأالناسأمتساوونأيفأاحلريةأ
أث أفليس ألحد أاحلق أيفأ
والكرامة ،أواملثوبة أوالعقوبة؛ أومن ََّأ
9

اس تعبارأالناسأأوأقهرمه،أأوأالمتيزيأبيهنم..أفالناسأ-لكأالناس-أ
متساوونأيفأالكرامة؛أمباأوههبمأهللاأمنأعقلأوعمل،أومباأحبامهأ
بهأمنأجاملأاخللقةأوحسنأالصورة ..أوبتسخريهأملاأيفأالرضأ
والسمواتأمنأاخلرياتأوالرثواتأهلمأمجيعا،أوابس تخالفهمأيفأ
أثأ
الرض أمجيعا .أنقرأ أيف أهذا أاملعىن أمن أقول أهللا أتعاىل :أ﴿ ُ َّ
9
َج َعلْنَ ُ ْاُكأ َخ َالئ َ أيفأا يل ْرضأ﴾ .
وهبذا أالاس تخالف أأصبح أالناس أمتساوين أيف أاحلقوقأ
والواجبات.أأماأالعقائدأوالراينأفالناسأفهياأأأحرارأيفأالاختيار،أ
والأيقبلأهللاأعبارةأابجبار .يقررأهذا املبدأ أالعظميأقوهلأتعاىل:أ
﴿ أ َال أا ْك َرا َه أيف أادلين أقد أتبني أالرشد أمن أالغي﴾  10،أي :أأنأ
ِ
الناسأهلمأاحلريةأالاكمةلأواالرارةأالتامةأيفأأنأخيتارواألنفسهمأماأ
يشا أؤون أمن أعقائد أوأراين .أوأن أاختالفهم أيف أالعقيدة أوادلينأ
س نةأكونيةأالهية،أواقعةأمب
شيئةأهللا.أكامأقالأهللاأتعاىل:أ﴿أولَ ْوأ
َ
ونأ ُم ْخ َتلف َنيأ*أاالَّأ َم ْنأ
َش َاء َأرب َه َكألَ َج َع َلأالنَّ َاسأ ُأ َّمة َأواحدَ ة َأو َالأيَ َزالُ َ
ِ
9أسورةأفاطر،أالآيةأ .39أ
10أسورةأالبقرة،أالآية  .256أ
10

11

َرح َم َأرب َه َك َأو َذل َكل أ َخلَ َقه ُْم . ﴾....ويبقىأاحلسابأيومأالقيامةأبيدأ
هللاأوحده،أوهللأوحده.
ويفأحصيحأمسملأعن أأيب أسلمةأبنأعبدأالرمحنأبنأعوفأقال:أ
سألتأعائشةأريضأهللاأعهنا:أبأيأيشءأاكنأالنيب أصىلأهللاأ
عليهأوأهلأوسمل أيس تفتحأصالتهأاذاأقامأمنأالليل؟أقالت:أاكنأ
اذا أقام أمن أالليل أافتتح أصالته :أاللهم أرب أجربيل أومياكئيلأ
وارسافيلأفاطرأالسامواتأ أوالأرض،أعاملأالغيبأوالشهارة،أأنتأ
حتُكأبنيأعباركأيفأماأاكنواأفيهأخيتلفون،أاهدينأملاأاختل أفيهأ
12
منأاحلقأابذنك،أانكأهتديأمنأتشاءأاىلأرصاطأمس تقمي" .
الأتعارف:أوهذاأالساسأأيضاأالزمأعنأالساسأالولأوالثاين.أ
فاذاأاكنأالناسأمجيعاأينتس بونأاىلأأرسةأواحدة،أومتساوينأيفأ
القمية أاالنسانية؛ أفالبد أمن أتعارف أبيهنم .أواالنسان أكام أقيل:
"مدين أبطبعه" ،أأو أ"اجامتعي أبطبعه" .أومن أهنا أجند أالقرأآنأ
الكرمي أيدعو أالناس أاكفة أاىل أالتعارف أوالتاليق أعىل أأعىلأ
11أسورةأهور،أالآيتانأ .119-118أ
12أحصيحأمسملأ،350/1أكتابأصالةأاملسافرين،أاببأادلعاءأيفأصالةأالليلأوقيام .أ
11

املس توايت .أنقرأ أذكلأيفأقولأهللاأتعاىل:أ﴿ َاي أ يأَُّه َاأالنَّ ُاس أاانَّ أ
َخلَ ْقنَ ُ ْاُكأم ْن َأذ َك ٍر َأو ُأن ََْث َأو َج َعلْنَ ُ ْاُك ُأش ُعواب َأوقَ َبائ َلأل َت َع َارفُواأا َّأنأ يأ ْك َر َم ِ ُُكأْ
ِ
13
أهللا أعَلمي أخَبري﴾ " ،والتعارف يف أاللغةأ
ع ْندَ أهللا أ يأتْ َق ُ ْاُك أا َّن َ
ِ
العربية يقابلأالتناكر ،أفالتناكرأيؤريأاىلأالتخال أوالاختالف،أ
والتعارف أيؤري أاىل أالتأل أواالئتالف ،أوالتأل أيؤري أاىلأ
التأآيخ ،أوالتأآيخ أيؤري أاىل أالتعاون أعىل أالفعل أاحلضاريأ
املوصوف أيف أالقرءان أالكرمي أابلرب أوالتقوى أيف أقوهل أتعاىل أمنأ
سورةأاملائدة:أ﴿ َو َال َ ْ
أجير َمن َّ ُ ُْكأ َش نَأ آ ُنأقَ ْو ٍمأ يأ ْن َأص َهدو ُ ُْكأ َعنأالْ َم ْسجدأ
ىأو َالأتَ َع َاونُواأعَ َىلأاال ْثأ
اأوتَ َع َاونُواأ أعَ َىلأالْرب َأوالتَّ ْق َو
الْ َح َرامأ يأ ْنأتَ ْع َتدُ و
َ
َ
ِ
14
َوالْ ُع ْد َوانأ﴾ .
ويفأرعوةأالقرأآنأاىلأالتعارفأاشارةأجليةأاىلأرضورةأالاعرتافأ
ابالختالف ،أاختالف أالثقافات أواحلضارات أوالقمي ..أعلام أبأنأ
االسالمأالأيق أيفأوجهأالتعايشأبنيأاملسلمنيأوقميأاجملمتعاتأ
الخرى-كام أس بقت أاالأشارة -أفهناك أقمي أمشرتكة أبني أالناسأ
مجيعا،أوالواجبأعىلأاملسلمني-وخصوصاأيفأبالرأالقليات-أأنأ
13أسورةأاحلجرات،أالآيةأ .13أ
14أسورةأاملائدة،أالآيةأ .2أ
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يركزواأعىلأالقميأاملشرتكة،أوالقوامسأاملشرتكة،أويهأكثريةأجدا،أ
أوأبرزهاأوأمهها:أاحرتامأحقوقأاالنسان.

الاحرتام أاملتبارل :أفاذا أمت أالتعارف أبني أالناس ،أوأقمي أجرسأ
التواصلأبيهنم؛أفالبدأمنأاحرتامأبعضهمأبعضا .أوبقدرأماأيدعوأ
القرأآنأالكرميأاىلأالتعارفأوالتأل أوالتأآيخأوالتعاون؛أيدعوأاىلأ
احرتام أاالنسان أوصون أكرامته أوحامية أحقوقه ،أمن أحيث أهوأ
انسان،أبغض أالنظرأعنأرينهأوعقيدتهأوفكرهأوجنسهأووطنهأ
نامتئه.أيقولأهللاأتعاىل:أ﴿أولَ َق ْد أ َك َّر ْمنَاأبَينأ
ولونهأولغتهأووالئهأوا
َ
امهأ
امه أم َن أا َّلطي َبات َأوفَضَّ لْنَ ُ ْ
امه أيف أالْ َرب َأوالْ َب ْحر َأو َر َز ْقنَ ُ ْ
أ آ َر َم َأو َ َمحلْنَ ُ ْ
15
عَ َىلأ َكث ٍريأم َّم ْنأ َخلَ ْقنَاأتَ ْفضيالأ﴾ .
فأهذهأالآيةأرصحيةأيفأأنأهللاأتعاىلأملأخيتصأبتكرميه أانساأرونأ
أآخرين؛ أبل أمعم أالتكرمي أليشمل أالناس أمجيعا أبدون أاس تثناءأ
﴿أَلَ َق ْد أ َك َّر ْمنَاأبَين أأ آ َر َم أ﴾ .وانأأعظمأتأويل ألهذهأالآيةأماأفعهلأ
رسول أهللا أصىل أهللا أعليه أوأهل أوسمل أعندما أمرت أبه أجنازةأ
ُّوريأفقامأواقفاأفقيلأهلأاهناأجنازةأُّوريأايرسولأهللاأفقالأ
15أسورةأاالرساء،أالآيةأ .70أ
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16

مس تغراب أومستنكرا أأليست أنفساأ؟ أيعين أــ أوهللا أأعمل أــأ
أليستأنفساأخلقهاأهللا،أانهأاحرتامأالنسانيةأاالنسانأمنأحيثأ
هوأانسانأبغضأالنظرأعنأىشءأأآخر.
أ أومنأذكلأقولأاالمامأعيل أبنأأيبأطالبأ -ريضأهللاأعنه -أ
ملاكلأالشرتأحيامنأأرسهلأاىلأمرص:أأ"والأتكوننأعلهيمأس ُأبعاأ
ضارايأتغتمنأألكهم،أفاهنمأصنفان:أاماأأخأكلأيفأادلينأأو أنظريأ
17
كلأيفأاخللق" .
ويبقىأمزيانأالتفاضلأبنيأالناسأقامئاأعىلأأساسأماأيتص أبهأ
الواحدأمنأصدقأوأمانةأواخالصأيفأعبارتهأهلل،أوماأيقدمهأ
منأخدماتأخللقأهللا.أس ئلأالنيبأمحمدأعليهأالصالةأ أوالسالم:أ
فقيلأهلأأيأالناسأأحبأاىلأهللا؟أفقال:أأحبأالناسأاىلأهللاأ
18
أنفعهمأللناس" .
16أحصيحأالبخاريأ،404/1أكتابأاجلنائز،أاببأمنأقامأجلنازةأُّوري،أحصيحأمسملأ،426/1أكتابأاجلنائز،أابابأالقيامأ
للجنازة .أ
17أهنجأالبالغةأبرشحأمحمدأعبدهأصأ.518/4أ أ
18أاملعجمأالوسطأللطرباين ،139/6أواملعجمأالكبريأ،453/12أأاترخيأرمشقأالبنأعساكر،17/64أوقضاءأاحلواجئأالبنأ
أيبأادلنيا،أ 40/2أعنأعبدأهللا أبنأمعر،أ أوحسنأطر َيق أابن أأيبأادلنيا أالش يخُأ أاللباينأيف أسلأسةلأالحاريثأالصحيحةأ
.575-574/2
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وأماأ أآيةأاحلجرات ﴿ :ا َّن يأأ ْك َر َم ُ ُْكأع ْندَ أهللاأ يأ ْت َق ُ ْاُكأ﴾  ،فاهنا -كامأ
ِ
آ
يقول أالعلامء  -أال أتنفي أالكرامة أالرمية أاذلاتية أاملشرتكة أبنيأ
البرش؛أبلأتشريأاىلأررجةأأخرىأيفأالتكرميأوالكامل " أعُربأعهناأ
ابلتقوى"،أوالأتشري -بلكأحال -أاىلأأيأمتيزيأيفأاحلقوقأاملاريةأ
والاجامتعية .وهذا أهو أاملهم أواملطلوب أيف أالعيش أاملش أرتك،أ
وهذاأهوأبيتأالقصيدأهنا.
20

الرب :أوهذا أالساس أالزم أعن أالساس أالرابع ،أوهو :أالاحرتامأ
املتبارل.أفاذاأاحرتمأالناسأبعضهمأبعضاألزمأمنأذكلأأنأيعاملأ
بعضهم أبعضا أابلرب أواالحسان ،أوالعط أواحلنان .أكام أأمر أهللاأ
أهللا أ َعن َّأاذل َين ألَ ْم أيُ َقاتلُو ُ ُْك أيفأ
املسلمنيأيفأالقرأآن،أ﴿أ َال أيَ ْهنَ ُ ُاُك ُ
ادلين َأولَ ْم ُ ْ
أهللاأ
ومه َأوتُ ْقس ُطواأالَ ْهي ْم أا َّن َ
أخير ُجو ُ ُْك أم ْن أر َايرُ ُْك أ يأ ْن أتَ َ َهرب ُ ْ
ِ ِ
21
ُحي َهبأالْ ُم ْقسط َنيأ﴾ .
19أاملعجمأالوسطأللطرباين ،139/6أواملعجمأالكبريأ،453/12أأاترخيأرمشقأالبنأعساكر،17/64أوقضاءأاحلواجئأالبنأ
أيبأادلنيا،أ 40/2أعنأعبدأهللا أبنأمعر،أ أوحسنأطر َيق أابن أأيبأادلنيا أالش يخُأ أاللباينأيف أسلسةلأالحاريثأالصحيحةأ
.575-574/2
20أسورةأاحلجرات،أالآيةأ .13أ
21أأسورةأاملمتحنة،أالآيةأ .8أ
15

والربأهوأغايةأاالحسان.أوالأيكونأيفأغالبأالحوالأاالألحبأ
الناسأاليك،أوهامأالوادلان.أوكأنأهللاأتعاىلأيأمرأاملسلمنيأيفأ
هذهأالآيةأأنأيعاملواأغريمهأممنأالأيدينأبديهنمأمنأاملساملنيأهلمأ
معامةلأالوادلين.أويبقىأ"القسطأ"أاذليأهوأالعدلأواجباأمعألكأ
الناس،أولوأاكنواأأعداءأكل،أحياربونكأويبغضونكأويظلمونك.أ
نقرأأهذاأاملعىنأالرائعأالأعجيبأيفأالآيةأالثامنةأمنأسورةأاملائدة:أ
﴿اي أ يأَُّه َا َّأاذل َين أأ آ َمنُوا أ ُكونُوا أقَ َّوام َني َّأَلِل ُأشهَدَ َاء أابلْقأ ْسط َأو َالأ
َ
َ ْجير َمن َّ ُ ُْك أ َش نَأ آ ُن أقَ ْو ٍم أعَ َىل أ يأالَّ أتَ ْعدلُوا أا ْعدلُوا أه َُو أ يأ ْق َر ُب أللتَّ ْق َوىأ
22
ون﴾ .
اأهللاأا َّن َ
َوات َّ ُقو َ
أهللاأخَبريأب َماأتَ ْع َملُ َ
ِ
يقولأاالمام أالأفقيه شهابأادلينأالقرايف أاملاليك رمحهأهللاأوهوأ
أهللا أ َعنأ
يرشحألكمةأ"الرب"أالواررةأيفأأآيةأاملمتحنة:أ﴿أ َال أيَ ْهنَ ُ ُاُك ُ
َّاذل َين ألَ ْم أيُ َقاتلُو ُ ُْك أيف أادلين َأولَ ْم ُ ْ
ومهأ
أخير ُجو ُ ُْك أم ْن أر َايرُ ُْك أ يأ ْن أتَ َ َهرب ُ ْ
23
أهللا ُأحي َهب أالْ ُم ْقسط َني﴾ ،أ" أوأماأماأأمرأبهأ
َوتُ ْقس ُطواأالَ ْهي ْم أا َّن َ
ِ
ِ
منأبرمهأ...فالرفقأبأـأضعأيفهم،أوسدأخةلأ فقريمه،أواطعامأجائعهم،أ
أواأكساءأعارُّم،أولنيأالقولأهلمأـأعىلأسبيلأاللط أهلمأوالرمحةأ
الأعىلأسبيلأاخلوفأواذلةلأـ أواحامتلأاذايهتم أيفأاجلوارأـأمعأ
22أأسورةأاملائدة،أالآيةأ .8أ
23أأسورةأاملمتحنة،أالآيةأ .8أ
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القدرةأعىلأازالتهأـألطفاأمناأهبم،أالأخوفاأ أوتعظامي،أوادلعاءأهلمأ
ابلهداية ،أوأن ُأجيعلوا أمن أأهل أالسعارة ،أونصيحهتم أيف أمجيعأ
أمورمه ،أيف أريهنم أورنيامه ،أوحفظ أغيبهتم ،أاذا أتعرض أأحدأ
لذيهتم ،أوصون أأمواهلم أوعياهلم أوأعراضهم ،أومجيع أحقوقهمأ
ومصاحلهم ،أوأن أيعانوا أعىل أرفع أالظمل أعهنم ،أوايصاهلم أجلأيعأ
حقوقهم… أث أيعقب أعىل أهذا أبقوهل أفان أذكل أمن أماكرمأ
24
الخالقأاخل" .
وقد أبوب أاالمام أالبخاري أرمحه أهللا أيف أ«حصيحه» يف أكتابأ
25
املرىض :أ(ابب :أعيارة أاملرشك)  ،أوأورر أأحاريث أيف أهذاأ
املعىن.
وثبت أعن أالنيب أصىل أهللا أعليه أوأهل أوسمل الوص َّي ُة أابجلار،أ
و ُحسنأمعاملته،أروىأالبخاريأومسملأعن أابنأمعرأريضأهللاأ
اأزا َلأ
عهنأهام أقال:أقالأرسولأهللاأصىلأهللاأعليهأوأهلأوسملَ ( :م َ
26
جربي ُلأيُوصيينأابجلَارأ َح ََّّتأ َظنَن ْ ُتأأن َّهأ َس ُيورثُه) .
24أالفروقألشهابأادلينأالق أرايفأ 15/3أ
25أحصيحأالبخاريأ،26/4أكتابأاملرىض،أاببأعيارةأاملرشك .أ
 26أحصيحأالبخاريأ،94/4أكتابأالرب،أاببأالوصاةأابجلار،أحصيحأمسملأ،1214/2أكتابأالربأوالصةلأوالآراب،أ
اببأالوصيةأابجلارأواالحسانأاليه.
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والمرأيفأذكلأعام.أالأخيتصأابجلارأاملسملأوحده.أأ
امس أاجلَار أي َ ْش َمل أامل ْس َملأ
يقول أاحلافظ أابن أجحر أيف أالفتحَ « :و ْ ُ
الصد َيق َأوالْ َعدُ َّوَ ،أوالْغَريبأ
َوا ْل َاكف َرَ ،أوال َعابدَ َأوالْ َفاس َقَ ،أو َّ
يب َأوا يل ْجنَ َّيبَ ،أو ْ يال ْق َرب أرَاراأ
َوالْ َب ََل َّيَ ،أوالنَّافع َأوالضَّ َّارَ ،أوالْ َقر َ
َو ْ يالبْ َعدَ َ ،أو َ ُهل أ َأم َراتب أب َ ْعضهَا أأعىل أمن أبعض ،أفَأي ْع َال َها أ َم ْنأ
اجتَم َع ْت أفيه أالص َفات ْ ُ
أث يأأ ْك َرث َها َأو َه ُ َّمل أ َج ًّرا أاىلأ
أال َول ُألكهَا ُ َّ
َ َ َِ
َالواحدَ ،أو َع ْكسه أ َمن أا ْجتَ َم َع ْت أفيه أالص َفات أالخ َْرى أكذكل،أ
فَ ُي ْعطى ُ ٌّ
ألك أ َحقه أ َِب َسب أ َحاهلَ ،أوقَ ْد أتَ َت َع َارض أصفتان أفأكرثأ
ي،أوقدأمح َهلأعبدأهللاأ َ ْ
ََ
بنأمعروأـأأحدأمنأروىأ
فَ ُ َريجحأأوأي َُساو
احلديثأـأعىلأالعموم،أفَأي َم َر ألَـ َّماأ ُذ َِب ْت أهلأشاةأ يأ ْن أُُّ دَ ىأمهنَاأ
27
جلاره أالهيوري ،أأخرجه أالبخاري أيف أ"الرب أاملفرر" ،أ
28
َ
َ
أور ْ
رت أاال َشارة أاىل أما أذك ْرتُه أيفأ
والرتمذيأ أو َح َّس نَه ،أوقد َ
29
حديث أمرفوع أأخرجه َّ
َ
اين أمن أ َحديث أجابر أرف َعهُ:أ
أالطرب َهأ
(اجل َري ُان أثَالثَة:أ َجار َ ُأهل أ َح ٌّق أوهوأامل ْرشكُ َ ُأهل أ َح َهق أاجل َوار،أو َجارأ
ارأو َح َهق أاالسالم،أوجار أهلأ
ُهل أ َحقَّان أوهوأامل ُ
سمل أهلأ َح َهق أاجل َو َ
27أالربأاملفررأللبخاريأصأ .55أ
28أسننأالرتمذيأ .496/3أ
29أمس ندأالشامينيأللطرباينأ .356/3أ
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وق :أ ُم ْسمل أهل َأرحم ،أ َ ُهل أ َح َهق أاجل َوار أواالسالمأ
ثالثَ ُة أ ُح ُق ٍ
30
و َّالرحم)" .

العدل :أوهو أمن أأعظم أالسس أاليت أجاءت أهبا أمجيع أالراينأ
الساموية أوالرشائع أااللهية ،أوبه أقامت أالسموات أوالرض .أوالأ
صالحألالنسانيةأبدونأعدلأجيريأبيهنم.أوالأسالمأوالأوئامأوالأ
اس تقرارأبدونأاقامةأالعدلأبنيأالناس.
والعدل،أكامأقالأابن أعاشورأيفأالتحرير:أ"مساواةأبنيأالناسأ
أوأبنيأأفرارأأمةأيفأتعينيأالش ياءأملس تحقها،أويفأمتكنيألكأ
ذي أحق أمن أحقه ،أبدون أتأخري ،أفهو أمساواة أيف أاس تحقاقأ
31
الش ياءأويفأوسائلأمتكيهناأبأيديأأرابهبا" .
أماأحقيقتهأعندأاحلقوقينيأفأهو:أاالنصافأوالاس تقامةأعىلأاحلقأ
ابعطاءأاملرءأماأهل،أوأخذأماأعليه،أبدونأزايرةأوالأنقصان.

30أفتحأالباريأ .456/10أ
31أالتحريرأوالتنويرأللطاهرأبنأعاشورأ .162/4أ
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أما أالعدل أاذلي أيناري أبه أالقرأآن أفأهو أالعدل أالرابين أاملتفررأ
املتجرر،أاذليأالأيتأثرأابحملبةأوالبغض،أوالعطاءأواملنع،أوالغضبأ
والرضا ..أوهمل أجرا أمن أاملؤثرات .أالعدل أالشامل أللك أالناس.أ
العدل أاذلي أمينع أالبغي أوالظمل ،أواحملسوبية أوالزبونية ،أواحملاابةأ
والتدليس ..أويعطي ألك أذي أحق أحقه أ(من أاملسلمني أوغريأ
املسلمني،أواملؤالفنيأواخملالفني)أرونأمتأيزي.أالعدلأاذليأيتساوىأ
فيه أاملسمل أوغري أاملسمل ،أويتساوى أفيه أالقارب أوالابعد،أ
والصدقاءأوالعداء،أوالغنياءأوالفقراء....أيفأجتررأاكملأمنألكأ
عاطفةأأوأهوى،أأوأمصلحةأعامةأأوأخاصة.
المأذكرألفظهأيفأالقـرأآنأالكـرميأ28أمـرة.أ
ولمهيةأالعدلأيفأاالس ُأ
وذكرأرريفهأ"القسط"أ25أمرةأ.أوأمرأهللاأبهأأمراأواحضاأيفأحمُكأ
ــاأوا َذاأ
التزنيـــل:أ﴿أا َّن َ
أهللاأيَـــأر ُم ُرُ ُْكأ يأ ْنأتُـــ َؤ َهرواأا يل َمـــاانَ ت ِأأا َىلأ يأهْلهَـ َ
ِ
ِ
32
َح َ َْك ُ ْمتأب َ ْ َنيأالنَّاسأ يأ ْن َ ْ
أهللاأنع َّماأيَع ُظ ُ ُْكأبهأ﴾ .
أحت َُكُواأابلْ َع ْدلأا َّن َ
ِ
ويكفيناأأنأهللاأتعاىلأْسى أنفسهأ"عدالأ"أليؤذنأبذكلأأنهأجلأ
جالهل أمصدر أالعدل .أوأن أالعدل أصفة أمن أصفاته أاحلس ىن.
32أسورةأالنساء،أالآيةأ .58أ
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وخاطبأهللاأعبارهأمجيعاأ(يفأاحلديثأالقديسأاجلليل) أفقال":
ايأع َباريأاينأ َح َّر ْم ُت َه
أالظ ْ َملأعىل أن َ ْفِس َأو َج َعلْ ُت ُهأبَيْنَ ُ ُْكأ ُم َح َّرماأفالأ
33
تَ َظالَ ُموا" .
وبعد؛ أفان أالبرشية أاليوم أيف أأمس أاحلاجة أاىل أنبذ أأاننيهتاأ
أوطغواها ،وكرسأغرورهاأوتعصهبا،ألتصغىأمنأجديدأاىلأصوتأ
العقل أوالويح ،أوالعمل أواحلَكة ،..من أأجل رأب أالصدع،أ
وتضميدأاجلراح،أومدأاجلسور،أوترس يخأعالقةأالتعايش أالسملأ
واحلوارأاحلضاري ..بناءأعىلأهذهأالسسأواملرتكزات(الس تة)،أ
اليتأالأميكنأأنأخيتل أفهيا أاثنان،أأوأينتطحأعلهياأعزنان،أكامأ
قالأاملثل .أويهأاكفيةأشافية-..عىلأمس توىأالتنظري -انأشاءأ
هللا -أاذاأقويتأاالرارة،أوحصأالعزم،أوصدقتأالنيات ..وبذكلأ
تتحققأعامرةأالرضأابلشلكأاالجيايبأاملطلوب،أويعيشأالناسأ
عىلأظهرها أساملني أآمنني،أيساعدمه أعىلأذكلألكهأهذهأالثورةأ
التكنولوجيةأالهائةل(أثورةأاملعلومات،أواالتصاالت)،أاليتأأزالتأ
احلواجز أالزمانية أواملاكنية أبني أالقارات أوالقطار أواملدائنأ
33أحصيحأمسملأ،1198/2أكتابأالربأوالصةلأوالآراب،أاببأحترميأالظمل،أعنأأيبأذرأالغفاريأريضأهللاأعنه .أ
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والقرى ،..أوحققت أما أاكن أمس تحيال أابلمس أالقريب؛ أحَّتأ
أصبحناأِ-بق-أنعيشأيفأقريةأواحدةأصغرية،أانأملأن ُقلأيفأغرفةأ
واحدةأ! .
ذلا أفان أاملطلوب أاليوم أمن أاجليع ،أ -وخاصة أأهل أالراينأ
الساموية  : -أتشجيعأثقافةأاحلوارأ والتفامه؛ألبثأروحأالتعايشأ
والتأسامح أوالتعاون ،أوالتقريب أوالتسديد ،والتبارل أاحلضاأريأ
والثقايف؛ أفانأللكأحضارةأعطاء ،أوللكأثقافةأممزيات،أواحلَكةأ
ضاةلأاملؤمنأحفيثأوجدهاأفهوأأحقأهبا.

ويف أاخلتام :أأتوجه أاىل أهللا أتعاىل أابدلعاء ،أوأسأهل أأن أيسدرأ
خطاان،أويوفقناأملاأفيهأخدمةأالصاحلأالعام،أومينأعىلأالبرشيةأ
مجعاءأابحاللأالسملأالعاملي،أ أوجيعلألناأ– حننأاملسلمني  -أيفأ
هذهأالبالرأالنصيبأالوفرأواحلظأالوىفأمنأالرمحةأوالسامحةأ
والرب أوالعدل ،أمعال أمبا أنقول ،أواقتداء أابلرمحة أاملهداة أوالنعمةأ
املسداة ،أس يدان أونبينا أوقرة أأعيننا أمحمد أصىل أهللا أعليه أوعىلأ
مجيعأاخوانهأالنبياءأواملرسلني.أوهللاأمنأوراءأالقصد،وأالسالم.
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