








ا}مقدمة

اتنقدمة

محملنبينا الله، رمول على واللام والصلاة لال4، الحمد 
والاه.ومن وصحبه آله وعلئ 
بعد:أما 

قضايا— بإيجاز — راستناول الصفحات هلْ في الحديث فإن 
منها،الإسلام بموقف، الجهل ويشيع الجدل، حولها يكثر حيه 

حقائقيدرموا لم من أو المتعصبين، بعفى عند حصوصا 
تلل—،تجلي الش الأصيلة مصائره إلئ يرجعوا ولم الإسلام، 
لماواصحة صورة يعهلي الذي المجيد تاؤيخه إلن ولا القضايا، 

الإسلامروح ؤإنزال والرحمة، العدل من لمون المعليه كان 
والناس.الحياة وافر على العليا ومماصدْ 
تتضمنهما هي هاهنا عاليها الكلام ميدور الي القضايا وهذه 
فيبعضها تداخل ملاحنلة مع التالية، المباحث 

اللام.الأول: المبمث، 
التسامح.الثاني: المبحث 
الإكراه.الثالم،: المبحث، 

العنم،.الرابع؛ المبمث، 



قضا_ئحومم1اسوس
-كثط

الجهاد.الخامس: المبحث 

الإرهابالسادس: المبحث 

وصلئالتكلأن، وعاليه المستعان، والله الباحث،، نالك، فإلئ 
محمد.نبينا على وسلم الله 

س4دبذإبواهيماسد. 

(٤٦٠الزم:)ص.ب: 

—الإعلامية والدراساتا الشريعة كلية _ القصيم جامعة 
المعاصرةوالذاهب، العقيدة نم 
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—عقائدْ — شراتعه _ حمقته _ رالإذم كتابي من *سل الماحث نذْ أصل  ٢١
العالميةالمسافة فى بالأنفراد الأول، المركز فى الفائز البحثه وعو نفلمهء، 

العالملراطة الخامة بالإسلام لكريف الخالميه الهشة ننلمتها الخي 
الإعلامي.

الذكور،الكتاب، من الماع الباب من الأالث، القمل تمثل الماحث، غهنْ 
الممع،عموم رجاء الأصل؛ في ما علن نيادات مع هاهنا، أفردته وفل. 

لاتداول.وسهولة 



الملامالأول: اثمبحث 

لآاسهالآمحو:سمءم

والعدل،والخير، اللام، دين — معلوم هو كما — الإسلام 
والإحسان.

الحرب،حال في حتى حاصلة العغليمة المعاني تللث، إن بل 
معقولة.لمسوغاُت، فيه تقوم قد الش 

وأوصح.أحلئ فالأمر الحرب، حال غير وأما 
الاسيعيش وأن اللام، علئ الإسلام حرص منلاهر ومن 

يلي!ما وحرية وأمان، براحة، 
ولإ؛كمووىودىهةأرراثملأم((نيامع؛)ت 

والخير.اللام، دين أنه على يدل مما فدللث، 
منكثيرة شواهد حلال من الجلاء غاية المعنن ذلك، ؤيتجلئ 

يلي!ما ومنها والسنة، الكتاب، 

اش_._:أسماء من ا/سإ الملام بان _\

وصإلا لأة أك ١^ ؤء ! - نحالن - ١^، فال 
لأ.ّهالآية]الحثر:-ااآ:ا.\فوووش 

السلم:من مشتق السلام اسم أن — •٢ 

الإسلام.أسماء من والسلام والسلم، 



ص4ظدممااسو™
-كشإ

أيزذ اد'لملوأ ت\ئؤ\ ١^ ؤق\ي الق-نمالئ_: قال 
٢[.٨• ؛: ]١١٨ه حقآئه 

}الإّلأمل بممى هاهنا والئلم 
ثنت١^؛ ٍإثاءطلم آلئ د،ؤلنألص ٠ وقال 

ثؤ,وناهلاس:؛بم[.

واللام،رفاللم، الأية! هد0 نمير ني غئآفت الشوكاني قال 
الإملأما،يمعى هما وة؛لت الاستلام، بممى 

منانه ؤيين السلام، إفشاء على حط ه الرسول ان — ٣ 
الجنة:ودخول الألفة أسباب، اعفلم 

تدخلوا*لا الله رسول ئال تال؛ هريرة.؛، أبي فعن 
شيءعلى أدلكم أولا تحابوا، حتى تؤمنوا ولا تومتوا، حتى الجنة 

بيتكم،اللام أفشوا نحابتم؛ نملتموْ إذا 
السلام:هي المسانمين بين تحية افضل أن — ٤ 

اللاميةولت أو عليكم، اللام المحتحرت يقول أن وهي 
وبركاته.أويزيد؛ الله، ورحمة عليكم 

اللام،وعليكم أو؛ وعاليكم، بقوله؛ عليه الملم عاليه ؤيرد 

٢٠ ٤ ٠ / ١ اليغوي ونفير ، ٥٦٥؛/كثير ابن نمير ت انظر )١( 
فحالةاويرسوكانىا/؛-ه.)٢( 
(.٥٤لم) مأحرجه )٣( 



الأول:ابث 

•وبركاته ' كله ذلك على أويزيد الله، ورحمة أويزيد• 
السلامبالسلام؛ المتدئ يقول أن *يستحب محمحت؛ الروي قال 
كانؤإن الجميع، بضمير ذت-أني وبركاته، الله ورحمة علتكم 
واحدا.عليه الملم 

فيأتيوبركاته الله ورحمة السلام وعليكم المجيب! ؤيقول 
وعليكم،١قوله؛ في العطف بواو 

.الني، إلى رجل جاء - -رؤمحا حصن ن عمران وعن 
*عفرا،ه؛ الني فقال حلس، ثم فردعليه عليكم، اللام فقال: 

فجلس،عليه فرد الله، ورحمة عليكم السلام فقال؛ حاءآحر، ثم 
اللهورحمة عليكم اللام فقال؛ آخر، جاء ثم *عشرون« فقال؛ 

*ثلأتون*أآ،.فقال؛ فجلس، عليه فرد وبركاته، 
التحية.بزيادة الصايتن، زيادة يعتي الحديث، وهدا 

وعنوردم، اللام كيفية قي تفصيلأيت، العلم أهل ذكر ومحي 
علىوالماشي، الماشي، عبي، اراكب وتسليم وآدابه، السلام 

علناللام إعادة استحباب، وم، الكثير، عبي، والقليل القاعد، 
عبيرالسلام وعني بيته، لحل لمن، واستحبابه لقاوم، تكرر منر 

دللثؤغير الئ جلساءه، فارق، أو المجلس، من محام ولمن، الصبيان، 
دنفي، اللام مكانة عبي، دلاله نملي، التي، السلام أحكام من 

■٦٦ص'للنودتم، اكالحتن، رياض ا ١ ر 
•حسز،* رحدث ت ونال، (، ٢٦٨٩والزمدى،)(، ٥١٩٥أبوداود)أحرجه )٢( 



~ث
قضايا

.٢١الإملأمر
سلام:الجنة أهل غحية أن — ٥ 

-اا•ظثمهمحض:بجا ت اش-د#- قال 
ء؛وؤؤظ؛م 1_،: لأهل الملائكة تحية عن - أيمحا - وقال 

ل١لرءا-[.ه عنىأدر. ننم سمم بما 
•أذا أ3آه أقرئ توم دؤى ؛ - سبحانه - وقال 

سلام:بقولهم السم4 يقابلون من على الثناء — ٦ 

^٥١اوحش: عباد صفات ذكر معرض في - . - الله قال 
تثنما ٧١٠-غاطبمثم 

٧١٧عنه أمصهما أللعن سثمعهمأ ؤو1إآ آحر• موصع ش وقال 
لإئ؛لأضأيصَء.

شره؛من اتنامس وسلم من حما اتمسلم — ٧ 

٢.ويادْاار انه نمن الملمون سلم من ه؛ قال 
الإسلام.شريعة ني اللام مكانة من سير نزر فهدا 

سظالأهوال:الإسلام انيا: ثه 

الأمانة،عيإ حث، ولهذا والأمان؛ للسلام، إشاعة ذللث، وفي 
.٢٦٤_٢٥٦ات>;رياضاكالخنممووىص)١( 
(.٤٠الم)ومالبخاري)"١( أحرجه )٢( 



اللامالأول: اسس 

وحرمالجنة، ويحول العيش، بق، ووعدهم أهلها، علئ وأثى 
يدنهير وهو الرنة حد وقمع بالعمولة، فاعلها وتوعد الرنة، 

يرتدعلم فإذا الأموال؛ مرقة عالئ أحد تجرأ لا حش المارق، 
يعيشولهدا اليد؛ قطع من حويا ارتلع الأحرة عقاب من حوما 
إنبل أموالهم، علئ آمين المع حدود يلؤق التي اللأي أهل 
يسرق.من لقلة ؛ حدا قليل البلاد تلك في اليد قمب، 

معاودةمن للمارق الرحر حكمة فيه المارق يد قهلمر إن ثم 
فيالأموال تحففل ونكدا عليها، الإقدام عن أمثاله وردع الرقة، 

وسلامأمن ش أهله ؤيعيش الإسلام، 
بلقطع، شيء أي مرق من كل أن المارق يد قطع يحني ولا 

قضيةفي الغلر من ولابد مواع، وانتفاء شروحل، توافر من له لابد 
حدوانطاق شرحها، يهلول تفصيلات في القاصي، قبل من الرقة 
فيها.الرقة 

هث1ثق1االإسلأمسلاصث

بغيرالقس قاتل وعاقب الحق، بغير القس قتل حزم ولهدا 
التيالملمين، بلاد في القتل يقل دللث، ولأجل يقتل؛ بأن الحق 
حقبغير شخئا قتل إذا أنه الإنسان علم فإذا الله؛ مع تطبق 

المقاتلاتر.شر من الماس وارتاح القتل، عن كث به سيقتل 
القاتلأن فلو القاتل؛ مصير تقرير في نا القتيل لورثة إن ثم 

.Tirrال>يقإلنالإّلأم^اظر:)١( 



ص4صمم1اسلا؟ب7أ 
L؛!J-

مغيظاذلك لكان ثاء؛ كيفما بالحياة يتمغ جريمته يعد حرج 
وفتنة,صراوة الأمر فيزيد الثأر، علئ حملهم وربما القتيل، لأهل 

واشتقتالقتيل، أهل نفوس ارتاحت القاتل من اءتْس فإذا 
الشر.دابر وقير حقهم، بأحذ صدورهم 

القتيللورثة إن بل الوحيد، العلريق ليس القصاص إن نم 
والرحمة.التخفيف من وهدا الدية، أوأحد العفو، في الص 

العفليم،الجزاء عليه ورتب العفو، علئ حث الإسلام إن بل 
•- الله-. من الجزيل والثواب 
ألأنتفيتأوؤ، توء أثتصناْرا 1، ؤؤنتلإ  '•— .، — الله نال، 

تتمن

هتغ_» آبمه من ثن عق جتإ ال؛-اق،ت ننس في ونال، 
[.١٧٨زم؛: ه ياحتس وم\ؤي أتميف 

هأثق مت ثلمآ' هج عمثا ءؤءمن العفو! في مرغبا - . - ويال، 
لاضيى[لا؛

آلناسلما يًتقآئا لثيثاها ؤوس I — أيمحا — ونال، 
٠اتد؛ا ]اله -جمعا 

هوبل أحد؛ لكل مباخا كلأ ليس القاتل من والقصاص 
القضاة.من ينصبه أومجن لم، المالوالي مسؤولية 

ال>ضإلنالإّلأمص؛*آ_ه'ا.انظر: 



اسممالأول: البمبحث 

فيمواع وانتفاء شروط، اجتماع من القتل نضية ني يد ولا 
شرحها.يهلول تفصيلأُت، 

عام؛شامل الحق بغير قتلها الإسلام حرم التي النفس إن ثم 
يمثلوش ؤ ت — . — الله قال المؤمنة، النفس قتل فيشمل 

أذثإثلجت نها ■كتإ؛وا جهشد ثج_زاؤم مت٠نذJ١ ا مؤ.مث
]_[..ه عظيئا عدابا لت وثمنثءوأعد عقه 

يدخلوالم ممن الاحرين حياة علئ الاعتداء تحريم ؤيشمل 
ذممهم.الإسلام وحفغل الإسلام، دين 

ؤإنالخة، رائحة يؤح لم قتل ا>من الني قال 
رعاماا، أربعين ميرة من توجد ييحها 

منفأنا قتله ثم دمه، على رحلا آمن رحل *أيما ه؛ الني وقال 
كاما«رآا.ايقتول كان برىء،ئن القاتل 

لماحصالت، التي الحادثة هدْ ذكر يحن أحرئ لفتة وش 
شمالاليهود معاقل من وكانت، خيبر، مدينة ه الإسلام نبي فتح 

وحدثم .،،؛ سهيل بن عبدالثه الصحابي لحلمها — المنورة المدينة 
يتهمون. الك، إلى أهله فجاء آبارها، أحد في ومرميا مقتولا 
فكنوا:دللخ،، في اليهود إلئ ه الله رسول فكتب، قتله، في اليهود 

*أتحلفونالقتل: لأهل ه الش رسول فقال قتلناه، U والله  ٧١

أخرجهالخاري)ها،آآ(•)١( 
(.١٩١٠المد)ش وأحمد (، ٩٦٧٩الخم،)ز همدالرزاق أ-مجه ( ٢ر 



سهرمص،|سو™
-لشإ

،٠٠يهود؟ لكم ررأفتحلف ت قال ، لا قالواث  ٠٠صاحبكم؟ دم وتتحمون 
وكانتلأهله، ديته الله رسول فدغ بملمين، لسوا قالوات 

الدالةوالقرائن القوية، الشبهات أن ثك من وما ٢. ذاقةر مائة 
بينهم،المقتول الصحابي وحل حسثا يهود؛ حول تحوم كانت 
لمونالماعتاد وقد يهودية، مدينة حيير وكانت لهم، بثر في وألقي 

الغدرمزالهود•

ودفعالقوية، السه بهدم ياحدهم لم ه الإسلام ني ولكن 
ؤإثاعةالنمس، حرمة على منه حفاظا القتيل؛ هدا عن الدية بنفسه 

الأعداء.مع والعدل اللام 
٠ذفسه على اعتداءالإنسان حوم الإسلام ابعا: ره 

حتىحرم بل الآ-حرين، عد الاعتداء تحريم عد يقتصر فلم 
لهيجز فلم يملك؛ ما أحصن هي ال؛ي، ه نفعلى الإنسان اعتتداء 

يعتدىأن عن فقه صحته، يدمر أو عقاله، يفسال أن الإسلام 
بالقتل.عليها 

اللهقال ه، نفقتل من حق فى الشديد الوعيد حاء وليلك 
وش ١٥رج؛-ما دآقم أق'كان آسكإإن ^ولأ ت - عاد ت- 

عزذهثث> ومحقا0 يارأ نصيه موى و9أالما د؛إلف يْعل 
أجأه]افا،[.آسم٨ا 

ا٦٦٩(،يم)٦٧٦٩اظر:٣حالخارى)





اسلتضايايمر 

مبح^سورا*ا تع

الراحةسيجد هل العنان، لشهواته أطلق الإنسان أن هب ثم 
والعلمأنينة؟

عالماإلئ فاطر ذلك، علئ الدليل أردت ؤإذا لا؛ الجواب: 
ولموالمجون، العسث، حرية أطلق ّ اّدية بحضارته المعاصر 

والأمراضوالمصائب، القلاقل، حدثت، — استخدامها يحن 
والأسحار،واللت،، والهتإ، القتل، وسلع والتقية، الجدية 
الشذوذ.وأمراض والقلق، 

تقف،لا التي الأطملع وراء بالير — أيصا — الحرية ولست، 
منيعد فهل الأحرين؛ على آثارها قي مبالاة دونما حد؛ عند 

واستخفاف،الضعفاء، علق سهلو من الأقوياء يه يقوم ما الحرية 
فيالكبرئ الدول، حال( هي كما لأرائهم ومصادرة لحقوقهم، 

المعاصر؟uلخا 

وهيالإسلام، به حاء ما هي الحقة فالحرية لا؛ الجواب: 
فيهايكون والش الإنسان، تصرفات تحكم الش الخضبطة الحرية 

فالإنسانالأعفلم؛ الحرية سر فدللثؤ وخالقه؛ لربه عبدا الإنسان 
-وحفوعا وذلا، ورحاء، وحبا، وطمعا، حوئا، بربه تعلق إذا 

ولاربه، غير أحدا يخاف يحال ولم الخلوقين؛ حميع من تحرر 
وعزتهفلاحه عين ودللت، يرجوسواه، 

=إل دالطريث، ، ٢٧- ٢٢ص حميد بن صالح د■ مردود يس انفر؛ 



الملامالأول: البحث 

فيالسلام لمبدأ الإسلام لترسيخ بيان مزيد وميأش هدا 
الخالة.الماحث 

الإّلأم،لألكبصخآ_،أ.







سمطرنيص1اسو
■-تإ 

أوكل مول ولا ، JJ,UIإقرار ذلك يض ولا 
زيفها،وبيان عليها، الإنكار ترك أو بها، الرصا أو تويغها، 
ودعوتها
الأحتلأغارتا،تلك مع التعامل حسن ذللثج في المهللوب ؤإنما 

ني- والأحد ، المخالف مع بالحوار الإسلام هدى واتباع 
الدينفي المعاملة آداب فجماع واللين؛ الرفق بمبدأ — الأصل 

والجدالالحنة، والموعظة بالحكمة، للدين الدعوة إلئ يرمع 
التسامحا الإمكان بقدر التسامح  S_Jتافي أحسن هي بالتي 

حرمتهعلى أحدا يجرئ ولا الإسلام، عرئ من سيئا ينتقص 
وّلطانهلى.

ليجدالمسلمين وتاريخ الشؤع، نصوص في الماظر ؤإن هذا 
حلية.واصحة والإحسان التسامح روح أن 

فيمذلاهر٥ بعض وعن التسامح، عن نبذة يلي فيما ؤإليلث، 
أمةتاريخ فير تطبيقاته بعض وعن الإسلامية الشريحة 

الإسلام:

التسامح:مفهوم اولأ: 

شامح ررالتمحآفة: عاشور بن الهناهر محمل. الشح يقول 
القوية®.السماحة له أبدئ إذا سامحه مصاور: الاإغة 

.مرو١ شه د.عانى والتجديد التعاص نقه ش حهلوات انظر؛ )١( 
اظر:أصلاسمامالأجماضفىالإ.لأملأينءاشودص*ااآ.)٢( 



اثتسامحالثاني: المبحث 

المخائةفي السهولة اوسماحةت *وأصل نال! أن إلئ 
السدة.أمالها في تكر مظال في الهلع في لين وهما والمعاصرة، 

اللهرررحم قال• ه الله رسول أن الصحيح الحديث وفي 
امحئ«را،لى.ؤإذااشترئ ؤإذارجلاسمتماإذاباع 

إبداءالبحث هدا في بالتسامح أؤيد *وأنا ! ٠٧٥٤^؛محال أن إلئ 
عليهاصعللح لفظ وهو ^^•^1،، للمالخين للمخالفين الماحه 

القرنأواخر في المتأخرين من الأديان في الباحثون العياء 
محةا١رال*بعثت؛الحتمية الحديث،! من أخدا الماضي 

المعي.هدا في عرفيه حقيقة اللففل هدا صار فقد 
فيله مرادف وهو راساهل<،، بلفثل: سالما محه عبروا وربما 

السماحةبمعنى التسامح لقظ حص الذي الاصهللاح ولكن اللغة، 
فيمرادفه يترك أن حقيئا كان الد>ين في المخالفين تلقاء الحاصلة 

بقلةيؤذن كان إذ *التاهل* لفغل! هجروا فليلك معناه؛ أصل 
هذاعن للتعبير آ؛ ررالتسامح لفظ فتعين بدينه؛ اللم نمك 

المعنى•
ينبغىلا المقصود، المعس علئ الدلالة رشيق لففل وهذا 

إذاباع، إذا ممحا رجلا اش 'رحم ;لفظ• (، ١  ٠٩٧ ) الخاوي أحرجه )١( 
اتضئ«.افزى،إذا 

.٢  ١٣ص الإّلأم ني الاجتماعي الطام أمحرل )٢( 
(،٧٨٠٣)رالكّر، غي والطراني (، ٢٢٣٤٥)أحمد الإمام أخرجه )٣( 

الأبنىفى»اكباا)أأآآ(.وصححه 





التسامحالثاني: المبحث 

تحريفعلئ اعى ذلك يكون فلا آحر؛ مجال لة هذا ولكن 

العصوركل في لمون الملقيها الي المعاملة نده أن على 
تخلقهموبين لمين المبين حائلا كن لم الدين فلهور وقت في 

جرائهمن ينالهم بما العلم مع فضائله، واكتساب التسامح، بخلق 
يضعقد ما يشينها لا الخلال محامن فان الحذر؛ متاعب من 

لدلك،ينبذها لا أن بالفضائل المتخلق وعلئ المنافع، من بسببها 
٢.مكارههار لدفع الحيطة يأحذ أن ولكن 

أنالإسلام دين إلئ ليافلر بمثغى لا فإنه أحرئ جهة ومن 
بعضفي لمين المبعض أحوال من يلقاه ما زاؤية من يفلر 

إنإذ المتأخرة؛ العصور هذه مثل في خصوصا التاؤيح، فترات 
هيلمين المبعض حال جعل أن الفلر وقصور الفللم، من 

طباعيهدب لم الإسلام أن مظى الإسلام؛ تمثل التي الصورة 
يريدمن علئ لزاما كان لذا والقوة؛ الذلة، عنهم يرغ ولم أهله، 

خلالمن الإسلام دين إلئ ينظر أن ، ؤإنصافبعدل الحقيقة 
عليهكان وما ه رسوله وسنة الله، كتاب من الصحيحة مصادره 

اكتبخلال من الإسلام إلئ ينظر وأن الصالح، الأمة ملف 
إلنيدعو الإسلام أن له يتبين فوعلم، بحيل عنه تتحدث التي 

والإحسان.العدل ؤإشاعة والأمن، اللام ؤإصفاء البشر، إسعاد 

.٢ ١ ٤ ص الإسلام في الاجتماض الظام أصول انظر: ١( :



سي1بمر-نرص1اصو__ 
-نلتإ

-أوكثرت يئن، - الإسلام إلئ المشين بعض انحرافات أما 
يعابأن أو الدين، على تحب أن الأحوال من بحال يجوز فلا 

المنحرفينعلئ تعود الانحراف وتبعة منها، براء هو بل بها، 
عنوزجرهم نهاهم بل يدللث،؛ يأمرهم لم الإسلام لأن أنمهم؛ 

به.حاء عما الانحراف 

حقبالدين القائمين حال في يتفلر بأن يقتضي العدل إن ثم 
فإنغيرهم؛ وفي أنقمهم في وأحكامه لأوامره والخممذين القيام، 

لمظلإ-لأم وأهال؛ الدين ليدا ووقانا إحلالا القلوب يملأ ذلك 
عليها،حث إلا والتهذيب الإرشاد من كبيرة ولا صغيرة يغادر 

سبيلها.عن صد إلا مفسدة أو رذيله ولا 
أعلئفي لشعائره القيمون لشانه، المعفلمون كان وبدلك 

ومكارمالشيم، محاسن علئ وتربيتها القس، أدب من طيقة 
والخالق،.والموافق والعيد، القريب، ^٧^، لهم يشهد الأخلاق، 

دينهم،في الهمءلين المسلمين حال إلئ الفلر مجرد أما 
هوبل ميء، في الحيل من فليس - المستقيم صراهله عن الاكبين 

الفلالم؛حينهر
اJتصكيرإصلاح وليد الإسلام -£ التسامح أن ثالئا: 
الإسلام:الاجتماعي.4 النظام أصوو من هما الأخلاق؛ 

صاحبهيأمر الذي الاعتقاد صحة من ناسئ امح التوهن.ا 
٠٤٧٤صى للعيي ورجاله وحملته الدين تتزيه - انظر )١( 



التسامحالثاني: المبحث 

سمحنجت عواطفه، ؤنضط شر، كل عن به ؤياى حير، بكل 
الرعونات.لكفة ه نف

يوقبهامت والالهوان من الم انالعقل أن رستا ولا 
أنمن والأس بعقيدته، الثقه ؤيكسبه الحقة، العقائد الئ صاحبه 
مخالمح.يزلزلها 

؛4يفيق بإحساس مخالفه ضلال من أحس ربما أنه غير 
القالمخالفين اهتداء قلة من تحجتا ه نفمنه وتمتلئ صدره، 
؛ينا؛واضحا مو له يبدو ما عنهم يغيب وكيفا الحقة، الحميدة 
مأكارمعلئ النشأة س فيكون الأخلاق، مكارم عمل يجيء فهاهنا 

الحرج،لدللث، معدل الحكيم السرع بادايب، اكأدب، وس الأخلاق، 
تلقيعلى ؛دللثج ف؛تدرباالضيق؛ من الصدر وشارح 

طلق؛ولسان رصا، وصدر مهلمئتة، بنفس المخالفين مخالفارت، 
سآمة.ولا ضجر دون المحجة إلن والهدئ الحجة، لاقامة 

أصلوهما الأصلين، لهدين مثيره الإسلام وصايا حاءدتا وقد 
أبنائه،نفوس في الأخلاق مكارم وأصل العقيدة، بصحة الثقة 
الأخرينلعقيدة التفات دون العقيدة بصحة الثقة أصل إثارة قاما 

0ائق،لأألين هدآلخق ه : - تعالئ - الiه قوف فيمثر 
زاكل[.مفآ محئنإ ألدءآءإدا ألقم ليع أمن؛٤١ ميع 

١^١ثق ثن بجهم لأ ٣ قوم أك;ا:ءأ ؤكآ؛ا وقونه: 
.[ ١ • 0  ه



سبممرممااسو„
-لتا

ت— تعالى - قوله فمثل الأخلاق مكارم أصل إثارة وأما 
أنثاالحديث مهنذا يؤيتإ لز إن ءاثنييهر ءئح سلى ؛نجع  ٥١٥٠ؤ

وممئؤمج4:سماك.
النفسوتوطن الصدر، توئع الأصل هدا إثارة أن ريب ولا 

المخالف.من يكون ما احتمال على 
 ،^ILj^ دينخصامحي من التسامح إن تقولت أن لنا يحق

علىبها أنعم التي، النعم من له مميزاته، أشهر ومن الإسلام، 
الإسلاميةالرسالة رحمة علئ حجة وأدل وأعدائه، أصدائه 
يخمةإلا أرسالثتث> ! — تعالئ — الله بقول الممررْ 

.هلالآ;_ا.الا،.
للتسامح:اثعامة للقواعد الإسلام إرساء رابعا: 

وفصلالمتينة، المواثيى وعمد الراسخة، الأسس أسن حيث، 
حنوبين بعضا، بعضهم لمن المواجب بن بيتا تفصيلا 

لمينالميعلمان والستة فالقرآن الأخرى؛ الملل لأهمل المعاملة 
دللث،،المرء استحضر فإذا البشر؛ حيلة فى صرورى الاختلاف أن 

جيرتفكير أنه عالئ ينلرْ الاختلاف إلئ ينفلر صار به وتخلق 
العدوانيالأمر إلئ ينلنه لا وخطأ، إصابه المدارك فيه تتقارب 
للعص.أثإ٠المر 

٢. ٢١٦-أصولالطامالاجتماعيئيالإّلأمصء١ انفلر: :١( 



—ء—أ٦؟— امم اثتالثاني: المبحث 

مإ-ل س
ة• tUjأق ;، ٥١ص نقك >لزشآث : اش_تحالئ_ قال 

.هؤلالش ربما قحم من إلا ئنيت. _م؛ؤث 
هوكر مآء نمن ظأوين ثآء تن ثثؤن بن ألص وق ؤ ت وقال 
:^[٢٩,]

ؤ،ثلأ واسء=تظوأ م جميإ أئن •' وقال 
[.٦٧]١^: آلأتأه 
السياق.هدا في الايات من دلك غير إلئ 

الملميكون أن وهو عظيم، حلقي أماس دلك أن ييبؤ ولا 
يكونأن لا بأوصافها، لها ؤيحآكم مواصعها، الأشياء يضع 

،.لهل١ تعرض ام العوارض جميع إل ئندمئا 
اْحتلالتالإسلام أرساها التي العفليمة العامة القواعد ومن 

عيرالطوائف معاملة في والإحسان العدل على الملمين حح 
مناوأتنا.إلئ ينزعوا ولم جوارنا، احتاروا إذا الملمة 
ؤلأ;تؤ: تعاد_ قول ذك في الأدلة أجش وس 

ث؟روخأن ددرؤ بن مهدؤ رؤ آمحن ق إؤظ' لم آفيذ من أثث 
٨١[ زالست|ءنانت ه ائلآ^أا آيمسط؛ن محن، آقث إل إمم ؤتثسهلوأ 

هازابعد وتدل معاملتهم، في الحيل رعاية على تحثا فالأية 
بهم.البر فضيلة علن 

.٢  ١٧-٢ ١ ٦ ص الإسلام في الاجتماعي الطام أصول، انفر: 



سةئرمم1اسد

نمدتفلأنها عته، الهي بعدم المعنى هذا عن عبريته ؤإذا 
منتمغ للدين مخالفتهم أن من الدهن إلئ سق ما علئ الرد 

بحقوقهمالاستهانة وتسهل برهم، 
والتسامح:العادلون الإسلام أمراء خاممتا: 

والعدلالتسامح سيرة على العادلون الإسلام أمراء جرئ فلقد 
أهلؤيخصون بالعدل، لنوابهم ينصحون فكانوا الذمة؛ أهل مع 

بالذكر.نصيحتهم في الاJمة 
عمروإلن الخطاب. بن عمر كتاب هذا علن مثل وأحن 

مصر.علن الوالي وهويومئد ر. العاص بن 
وى.وعهد، ذمة أهل معلث، ®ؤإن الكتاب! هذا في حاء ومما 

بهم*الله. رمول وصن 
فآناءلاش ذو3، كلفه أو ^١ ١٠٠ظلم *من قال.! *وق. ت ومنه 
القيامة،(يوم حصمه 

منفإنه حصنا؛ لك الثه. رسول يكون أن عمرو يا ر احن. 
حصمه((حاصمه 

.١٢١ص حين الخفر محمد للشيح الإصلاح رايل اننلر؛ )١( 
ىزانمال،صدى)أ«"ا؛ا(.)٢( 
أوانتممهمعامحدا ظلم من رألأ بالمقل: ( ٣٠٠٢سه)في أبوداود أحرج، )٣( 

يومحجيجه فأنا نفى؛ طيب يغير شسا أوأحد،ته طانته فوق أوكلفه 
الما،ة<.

انظر:ىزانمالرل«م1ا(،وثنأبىداود)أ0.م(.ر1(



التسامحالثاني: الميحث 

ذئقدف »_ ه! قوله الصدد هذا في اكابتة الأحاديث ومن 
نارا،من ساط القيامة يوم له حل 

بمعاهداتوزنوها الإسلام، قي العهد مكانة إلئ فانفلروا 
شبحقوق احترام أنفسهم علئ الأقوياء بعض فيها يأخذ 

بالأرواح،يعبثوا أن يتحيوا لم بناصيته أمسكوا إذا حتى إسلامي 
يقلوهمأن علئ جهدهم ؤيعملوا الأموال، في أيديهم وتجول 

يسميهممن علئ كله هذا بعد ؤيغضبون إيمان، بحد جحود إلئ 
الحرية.روح وقايضي الإنسانية، أعداء 

والخسامح:الإسلام طدث:ئ،هاء 

الذمة،لأهل الإسلام ثاؤع رعايه الإسلام فقهاء أدرك لقد 
أحكاماأصوله من فامتيئلوا حقوقهم؛ احترام علن وحرصه 

سواء٠عالئ لي لم الموعر لم المجعلوا 
يقفأو يوصي أن للمسلم أجازوا أنهم الأحكام هذه ومن 

الوصيةهذ0 وتكون الذمة، أْل من لمين الملغير ماله من شيئا 
نافدا.أ>اأوالوقف 
يخف،ولا يعص، بح علئ بعضكم يح ررلأ قال ولما 
الملمهمر بيع على التع قالوا؛ • بمص* حملة علئ بعضكم 
المسلم.بيع علئ كاليح الإسلام ذمة في الداخل 

أخرح4ال>اتيفىاهم)هما(.)١( 
أخرجهساوم)آاأا(.)٢( 



-ج
قضاي1ئترخمإاسل

كلاهمات لم المحطبة عاى كالخطبة حطيته علئ والخطبة 
حرام•

الذمة،أهل حقوق عالئ نبهوا المعاشرة آداب الفقهاء ذكر ؤإذا 
وحفظحوارهم، في الأذى واحتمال بهم، الرفق إلئ وندبوا 

عقد#إن #الفروق«: كتاب في جمآبمة القرافي الدين شهاب قال 
وذمةحفارتنا وقي جوارنا، في لأنهم علينا؛ حقوها يوحب الذمة 

عليهماعتدئ فمن الإسلام، ودين ه رسوله وذمة — تعالى — الله 
ألولعمن نؤع أي أو أحدهم، عرض في غيبة أو سوء، بكلمة ولو 

وذمة- تعالئ - الله ذمة صيع فقد - دللث، علئ أعان أو الأذية، 
الإسلام.دين وذمة ه رسوله 

كانمن أن الإجماع: مراتب، في هئينة حزم ابن حكئ وكدللث، 
عليتاوحب — يقصدونه بلادنا إلئ الحرب أهل وحاء الذمة، في 
صوئادللثظ؛ دون ، ونموjHوالسلاح، بالكرنع لقتالهم نخرج أن 

دونتسليمه فإن ه؛ رسوله وذمة _ تعالئ — الله ذمة في هو لمن 
الذمة«لى.لعقد إهمال ذللث، 

،١٢٢— ١٢٠صن حسين، الخضر محمد للثسح الإصلاح، رمحاتل انظرت ( ١ ) 
٠١٠^٠^٣ التبن وحاتم الله رصرل ومحمد 

اسهش اسواترلأاتالمائ ض م: )٢( 
فياس وأعل ، ١٦١.ص٧٢١ نم الخلل سد لص الإّلاص، 

غيروحقوق ، ١ ٠ ٥ — ١ صرا٠ المنى لخمس الإسلامية، الخضارة 



اتسمامحاثمبحث 

ا1مسكين;تسامح على ايتاؤيح شهادة سابعا: 

دونالإسلامية الدولة كنف في وغيرهم الدميون عاش فلقد 
وديانتهم.لعقائدهم أحد يتعرض أن 

قدوأهلها الشريعة أن علئ شاهد العلويل الإسلام وتانخ 
علئالماء الإسلام ظل في يعيثون الدين الأديان لأتبيع كفلوا 

عقائدهم.
صنفموص يكن لم هدا أن والداني القاصي لدئ ومعلوم 

فيكانت حين حتن مبدأها هو هدا كان بل الإسلام، دولة من 
،•قوتهارأوج 

تسامحقرر أن يعد فمحآفة عاشور بن الهلاهر محمل. الشخ قال 
فيالتاؤيح بشواهد ئلي. شنت، راؤإن ءالت غيرهم؛ ْع الملمين 

الأفنعن والخزهة الحقة، تع.اليمه علئ ؛^؛^ ١١الإسلام عصور 
ذكرناْ.ما مصداى لجد والتحريم، 

تحت،دخلوا الأديان مختلفة أمما المسلون مازج لقد 
،،(iJai القب3ل،ويعانه الفرس، ومجوس العربا، نصارئ س نهم

ماأحن "علن الجمع ُع فكانوا أريحاء، ؤيهود العراق، وصايثة 
ا؛عسسءره العر به يعامل 

الطيار.عبدالرحمن بن د-ءالي الإسلامية الدولة ني المسالمن 
.٣٢- ٣ ١ ص حية ساِا ني مردود فن اننلر: )١( 
.٢ ١ ٩ ص الإملأم في الاجمامي الظام أمول )٢( 



قضابمبجمم1اسَل
-لعإ

المخالفينرعاياها نوت أث4 التاريخ يحفظ ®ولم قال؛ أن الئ 
ونوالالعدالة، قوانين شان في الأصالن برعاياها دينها في لها 

تخويلهممع علينا ما وعليهم لما ما لهم قاعدة؛ الحياة حفلوظ 
هدافحقيق الملين؛ أمة مثل _ وعاداتهم رسومهم على البقاء 
نجدلأنا الإمحلاميه؛ العفلمه سميه بان المسامح نسميه الذي 

أنهعلئ أنبأ قد نغنامه أصول من المسامح هدا جعل حين الإسلام 
إناءوكل الهلوية، وسلامة الوقف، وصدق المفس، بثقة مليء 

ؤئز: - -تعالئ قوله كله ذللث، عن أعرب وقد يرشح، فيه باليي 
[١١١ • ٨ زيرمف: ه اقعى أئأومي هيابمسيلك هثؤَءّبيزاأدءوا.للاأذم 

دينهم،ماحة باستناروا الخلين أن القول؛ وحلاصة 
الأحرئالأديان أصحاب معاشرة يحسنوا أن آدابه من وتعلوا 

عدوا.لهم يذلاهرون ولا كيدا، لهم يكيدون لا ممن 
صدورهمالله يثرح من أنباء نقرأ أو نشاهد، ما وكثيرا 
بأنيصرحون اهتدائهم دواعي يذكرون حين فتجدهم للإسلام؛ 

الصدر،سعة من الإسلام دين في يرونه ما انمواءي هلْ من 
المخالفين.محامله في والإحسان بالرفق والأمر 

المسلمين.تسامح من شيء فهذا 
سيتفبمححيث المالي؛ البحث، في بيان مزيد وسيأنى 

الإسلام،على أحدا يكرهون لا ألهم المسلمين سماحة من أن 

٢٠ ١ ٩ ص الإّلأم ش الأ-بمطءيى الظام أصول )١( 







الإكراهالثالث: الميحث 
ة-

م1^1، ادبثا،ث1ه;  ١٦

سيوكدحيث المياحث، من مضى لما مكمل الميحث هدا 
ثدةوعلى الإسلام، دين ؛ي التسامح روح مدى عش حلاله من 

ش'ما حلال من وذلك للاكراه، 
هاولإأ«فهومالإماءا

.أ له لكره وهو بأمر شخص إلزام الأصل في الإكراه 
المأموريفعل لولم يشخص أدئ ما كل هر الاصعللاح: وفي 

ذلكنحو أو يتحقه، رزق قخ أو حبس، أو طرب•' إلى به 
أث:*،واتفالإطمضاس1ص:وه 

لهاالمخالفين أحكام ني لصلت الديانات من ديانة يوحد لا 
الإسلامية،للشريعة ية بالنالحال هو كما _ وواجبات مويا ح_ 

علماءبعض ألفا لقد يل سق؛ فيما دللث، من شيء مر وقد 
الحغليمىا؛ه في محلبمة القيم ابن صنع في كما دلك، في الإسلام 
الذمة®أهل ®أحكام 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

ju  ;١٣١ ; ١٢حجر لأبن ،ونحازري ٥٣٥الرب٣١.
٥٠ ٦ / ١ تيمية ين لا المصرية الفتاوى مجموعة 

الثنيبرحالي د. والإسلام والمسيحية اليهود بين الإنسان حقوق 





اءالأك، الثالث: السأءث 

ى-ك ث
[.٦٠]ص: منذره أثأ إقا ئز ؤ وقال! 

والبلاغ،الدعوة هي إتما — إدا — بهم المناطة فالمهمة 
ماوهى المنكر، عن والنهى بالمعروف، والأمر والناصحة، 

s iyo  والإرشاد.الدلالة بهداية

فهيالقالوب، في الإيمان ؤإدحال والإلهام، التوفيق هداية أما 
وحده.لله 

وهوثحروالإنسانألا المحرية، جواب من جابا يؤكد ما وهذا 
مباشرة— الإسلام في — فالعلأفة حالقه؛ وبين بينه رقابة كل من 
.١، مننكهل كانت، مهما أحد من واسطة غير من وربه الإنسان بين 

مروقل. الملمن، بلاد فى الملمن غر واق^ اتثالثة؛ 
الماضي.البحث في ذللث، إلئ الإشارة 

الإشارةوستأش ذللئإ، في اللين غير شهادا><ت، الرابعة: 
إلها.

بالتخلييلزمها لا فانه كتابية تزوج إذا اللم أن الخامسة: 
علىبالهاء الكامل الحقا لها بل( الإسلام، في والدحوو دينها عن 

١، حموقهار كامل حففل مع ديانتها 
الإسلام:عق الإكراه ^٠ ٥١ض اسهراصوص ابنا؛ ره 

الالإسلام أن في والمنة الكتاتحح من المحوص أشهر لعل 

.٣٢ص مردود تاليس اننلرت )٢( . ٢ ٩ ص مردود تلمس انغلرت )١( 



ك1و1يهرمفااسو r-r.؟
-يمحإ

4ؤلآإثاَْ اش-تحافي،-: قال كما فيه الدخول علئ ؛حرأحدا 
[•٢٥٦ه\\ؤقوأ.' ألس عن ارني مهن فر ألدن 

أحداتكرهوا لا ررأي الأ؛ةت هده نمير قي جئآفق كثير ابن قال 
وبراهينه،دلائله جلية واصح فإنه الإسلام؛ دين في الدخول على 

فيه,الدخول علئ أحد يكره أن إلى يحتاج لا 
دخلبصيرته ونور صدره، وشرح للأملأم، الله هداه من بل 

يفيدهلا فانه وبصره سمعه علكي وختم قلبه، الله أعمى ومن 
همورا،اأُمكرها الدخول 
معالحنة المعاملة في أخرى صوره القرآن يظهر كما 

يثنلو،ملإ م،اقن ؤلأ.لأؤثأهه ت - _تعالئ في المخالفين 
محبأقن إن إير وثسهلوأ د؛رو،مح أن ممحعمحمل؛ن أمحن فا 

ولممهظمألن;»ن ؤ( _ij^ آل؛ن ءي أس يبم؛لإ إئا ه أل٠ثيط١ن 
ألمحبثون ٢٥٠^وش؛ء روم ومحروأءإءيم( يحم دش 

ْعالمسلمين ْع بقوا هؤلاء أن واضح بطريق تشهد همالأية 
منالإسلام يمتع ولم للإسلام، المخالف بدينهم احتفاظهم 
معاملتهم.في الإحسان 

هداأن غير للأيه أحرئ تفسيران وهناك ، ٦٨٢ا/ كثير ابن نمير )١( 
هوالأشهر.التفسير 



n؟—'١P^^٠ اثمدحسامملث: 

وؤؤ ت — تعالى — ئوله في مقروا الديانة في الحرية مبدأ ونجد 
[.٢٩]الكبمف: ه وكر سآء ؤنت ظأؤين ثآء ئمن فذؤ' بن ألص 

دعيمن كل أن ذلك من يلزم ولا الناس، دعوة هاهنا والمراد 
أنعليهم الواجب كان ؤإن سيجيب، والهدئ الإسلام الن 

٠جميعا لمن مُكولوا 

اا4يىثس ه

لمين،المتسامح تجلي التي الشهادات س الكير فهناك 
الدين•في لهم للمخالمن الإحسان بل وعدلهم، 
يسمونممن وبعضها المنصفين، س الثهادات هذه وأكثر 

بالحقديتسمون ممن بعضها إن بل المسيحيين، الدين برجال 
الإسلام.علن والجهل 

تالثبادات نالك س شيء يلي وقتما 
منحمامة كتبها والتي — الكتابية العارف دائرة تقول — ١ 

الخالةعن - س القي. والكتاب اللاهوت شأن في المختصين 
منالإسلامي؛ القح إبان مصر في الخسيءحيون ناله وما الدينية، 
صأفضل العرب من والأماط اليهود اروحفلي عائلة: معاملة 
اليونانية.ة الكنبأورجال الرومان، معاملة 

فازدهرت،الاصعلهاد، ص الكنية استراحن، العربي الفتح وبعد 

انفار:حقوقالإنسانصآ.أ_0'[ا.:١( 



كابمطرمم1اسد

المسيحتن٠غتر محن حتى النفوس من كبرا وربحت 
الإسلاميالفتح عن يتحدث يتيم ميشيل المعلران وهذا — ٢ 

الميحثن'من مكانها معظم كان والي والعراق، الشام لمنهلقة 
منالأولى السنوات بعد لاعرب الأمر استتب ارولما فيقول! 

واصحةأحكام إصدار إلئ والحكام الخلفاء اصهلر الفتوحات 
الدينيةأوصاعهم وتنظم النصارى، من لمين المموقم، تحدد 

والاجتماعية.واليامئة 

فمحتاالصدر، ورحابة ماحة يالالعهود هذه اتمفت، لقد 
الأراصيإلئ بالهجرة والموظفين والرهان السكان من يشاء لمن 

علقالباقون وحاففل وافر، عدد الإسلامية الدولة فغادر الييزنملية، 
بقيادةالخاصة وشرائعهم الدينية، وحريتهم وأموالهم، كنائسهم، 

•أساقفتهم* 
ذللث،لآا.إزاء عليهم المترتبة الواحات بعض ذكر ثم 
فىبهلعنه المحروق المستثرق وهو جولدزيهر وهذا — ٣ 
يقول!حيث إعجابه، يخفي لا نجده الإسلامية الشراغ من عدد 

بهااعترف التئ الرؤح تللثا قديما، الإسلام في التسامح اروروح 

٦،إسكندر/ مادة اللاهوتين، هن جماعة إعداد الكتابية، المعارف دارة ( ١ؤ 
انوانثلر:حقوقالإن

وانظرت، ١  ٦٨صن ديك أغنامحليوس يتيم، ميشيل الشرقية الكنية تارخ ( ٢ر 
انصأ>*آ.حقوقالإن



الإكراهالثالث: اتميحث 

ءرلأالقرازث فى أصلها لها كان أيصا، المعاصرون المسيحيون 
[.٢٥٦محِنه ؤ إى؛ 

بمثلللإسلام الأولئ العشر السنين عن الأخبار جاءت وقد 
كانواما وكثيتا القديمة، الأديان إزاء للخالفاء انميني للتسامح 
ءارا،.الحكيمة بالتعاليم للفاتحين وصاياهم قي يوصون 

يدعيهررفما هونكه! زيغريد الألمانية المتشرقة وتقول _ ٤ 
هوإن والوحشيه ؛التعصب، — الملمين أي — اتهامهم من بعضهم 

الأدلةمن آلاف تكذبها الخيال نج من أسعلورة مجرد إلا 
الشعوب،مم معاملاتهم فى انيتهم ؤإنتسامحهم، فى القاؤلعة 

المغلوبة.

منضئيلا عددا إلا التلوال صفحاته في لما يقدم لا اكاريح 
بمثلالحقيدة في لها والمخالفين خصومها عاملتا المى الشعوب، 

أتاحمما الأثر، أءلم-إ هذا لملكهم وكان ، العرب، فعل ما 
بهتحظ لم بنجاح الشحوب، تللث، بين تتغلغل أن العربية للحضارة 
بعنفهاالرومانية الحضارة ولا الزائف،، ببريقها الإغريقية الحضارة 

بالقوةا،١إرادتها وفرض 
٥i  m كابهفى اريولد محومامحى لإنجلرى ا المرى ؤيمول

الأسانحقوق وانظرت ، ٤ ص٦ حولدنيهر الإسلام ني والشرمة العقيدة ( ١ ) 
.ص٥١٣

٣٥٧ص هونكه نيغريد الغرب على ^-٥^ العرب شص )٢( 



كا4مرمفااسل

العربالظافرون الملمون عامل ررلقل الإّلأم؛ إلئ الدعوة 
هذاواستمر للهجرة، الأول القرن منذ عفليم بتسامح المسحيين 

القبائلأن بحق نحكم أن ونتهلح المعاقة، القرون في التسامح 
ؤإرادةاختيار عن اعتقته فد الإّلأم اعتشت، الش الخيحية 

بينهذا ونما في يعيشون الذين الميحيين الغرب وأن حرة، 
٠؛السامح هذا على لثاهد اللين حماءاُت، 

غيرلإرغام مدبرة محاولة أية عن مع ن ررلم I — أيصا — ويقول 
منهمحي منظم اصعلهاد أي عن أو الإسلام، قبول علي الملمين 
المسيحي،؛الدين استئصال 
عليهكان مجا سن التي الشهادات من فيض من غيض فهذا 

٠التامح من اللون 

انمصةشالإمخمضئسأرركصح؟_هم)١( 
.الدعرةإلنالإسلامكوئسأرنولدص٩٩)٢( 
ان'آاّآ_ياآاظر:حقوقالإو)٣( 



العنفالرابع: المبحث 

I مسثاّ:ض ا

«ه؛د:ضماسف:ذه 

به،الرفق وقلة يالأمر، الخرى ررالعف! متذلورمح^ذةت ابن قال 
٠الرفق وهونحد 

التيالمراضع في والجفاء والغلغلة، الشدة هو — إدا — فالعق 
ارفق•إلى تحتاج 

منيكون ما الأزت العالي الاصطلاح في بالعنف ؤيقصد 
يدخلمما دلك إلئ وما والخهلاب، التعسر، في الشدة استعمال 

الرمح،*يثنامح، العف، معي مح، 
منالإسلام موقف بيان خلال من يلي فيما الحديث، وسيكون 

بالمخاكين.و. الني رفق من نماذج ذكر خلال ومن العنف،، 
س،الآول:مصالإسلأمساسف:ا□ 

سوءوبيان منه، والتحدير العنمف، بنبي الإسلام جاء لقد 
عاقبته.

فيه.والتزغيس، به، والأخد الرفق، لزوم على ؛المصثا جاء كما 
أوتصريحا، إما حافلة؛دللث،؛ والسة الكتاب، من والموصى 

لانالمبا</ما0آ,



صئطرخوم1اسدجح 
فضلفي  IjLjأو العنف، عن نهتا أو الرفق، بلزوم أمرا أو إشارة، 

إلئباللعوة مواء الشؤون؛ ثنى في وذللن، العنف، وذم الرفق 
أوالخاصة، الأمور في أو والإصلاح، التغيير إلى الدعوة أو الله، 

العامة.

ت— ع.أ — وموصى هارون حطائ، في - تعالئ — الله مال( 
ندووبخشقة. ؤآذتآإل<ِمعنذبمطش0محلأَنو^١ 

0يمتد[.
بهيخاطب ما أحس اللين القول، من .- - موسى ولمن 

لأيهل I فقال_تعالن_ الأعلئ، ربكم أنا لقومه! يقول، جبار 
.حؤآه فئثتئ رغي إك واهدك ?و؟ وج أن إق 

قالكيف( به امر لما موسى امتثال ُروتامل محئة• القثم ابن قال 

الأمر،محرج لا والعرض، السؤال مخرج معه الكلام فأخرج 
أذكيك"•أن ررإر وءالتؤإةآنرةه،ولهلكت

فيهلما غيره؛ دون التركي لمغل وذكر هو، إليه الفعل فنسب، 
والنماء.والخير، البركة، من 

يسيرالذي يديالث، بين كالدليل أكون ت ه وأهدي( ؤ قال! ثم 
أمامك.

ورزقه،خلقه، الذي بربه لإيمانه استدعاء ه رإثم( ؤإك وقال! 





كأ4حرمفأاسو

ولاتختلفا<اروتطاوعا ولاتممرا، وبشرا ولاتعسرا، اريسرا 
كثيرةالني.ؤ سيرة من الخلق دلك علئ؛ الأمثلة ؤإن هذا 

المي.أئ رجلا أن ررالصءصحين<ا: هي جاء ما ومنها جدا، 
فإنرردعوْ، فقال؛ أصحابه، يه تيأ القول، في له ذأغالفل يتقاصاْ، 
ْمالأ«أآا.الحق لصاحج، 
وقالوا؛عليه لحلوا اليهود من رهطا أن رراأصحيحيناا في وجاء 

امروال»اوام«، إلئ كلمة)راللأمء محرفين - عايكم« »الام 
رروعليكماا.قال؛ أن علن ه الله رسول يزد فلم ، - الموت، 

®وعليكمبقولها؛ — عائشة—ؤؤنبمأ المومين أم عليهم ردت ولما 
الرفقيحسب، الله إن ، ~ عائشة يا — ®مهلا لها؛ قال واللمتة"، السام 

بالأمكله«رى.
اللهرسول ا عائثة—ؤهبمأ—نصفأن البخاري صحيح في وجاء 

حتىقهل؛ إليه يزئ ثيء في ه لتفانتقم ما ®والله فتقول؛ هؤ•' 
رالاه؛فينتقملاهءار تتتهك،حرمات،

لمامصدقه وحدت، وتنما، يحثا الني سيرة تةصستا ؤإذا 
ءام>،-ضمح،وزمح<—فما والحلم، الرفق من الْزمين أم به وصفته 

(.١٧٣٣لم)(،وم٦١٢٤رراْالمخاري))١( 
٦٠١(،وثإ)٢٤٦٧و٢٤٦٥و٢٢٧١و٢٢٦٠و٢١٨٣سري)

(.٢١٦٥•٦(،ويم)و٥٩٠١٨٣و٥٦٨٣و٥٦٧٨الخاري)٣(
أخرجهاوخارى)؛.؛ا■(.)٤( 





سمرمفااسل

دونممهلالآن_ا،;لأا■[.من 
إليه.الحاجة عند الأسلوب بهذا ياحد ه الني ولكن 
المخزوميةالمرأة قصة فى الصحيحين فى حاء ما دلك ومن 

المرأةأهمتهم قريئا أن — .بمو — عائشة فعن مرقت، الش 
ومنغ، الله رمول يكلم ومن فقالوا: سرقت؛ الخي المخزومية 

سجرأ>هإلأأامةبرّولالأهه؟أ.
الل4؟«.حدود من حد قي ررأتققع فقال: اللهء رسول فكلم 

أنهمملكم من أصل إنما الناس! أيها يا ١١قال: فخهلب، قام ثم 
الحد،عاليه أقاموا الضعيف سرق ؤإذا تركوْ، الشريف، سرق إذا 

يدها؛١محمد ^ ٥٥١سرقت، محمد ست، فاءلة لوأن الله وائم 
سماه:باتا صحيحه من الأدب كتاب فى البخاري بوب ولقد 

الله،،.لأمر والشدة الغضب، من يجوز ما ياب: ١١
.أحاديث، ة حمتحته ساق لم 

زنيعلم ما الأليق وهو الأصل، هو الرفق أف القول وحلاصة 
أحد،كل يلائم لا بالحزم الأخذ وأف الحزم، إلئ الحاجة 

عندقبول أو منزلة، أو ء علم أو سس، يدر له ليس ممن حصوصا 

الناسأحوال يراعي لكن أنه الني. تنويع في تب الولعل 
اوخارى)سماا-(وئوإ)خ؛،آ(.)١( 
)٢(





صدادمحمتياسَولآح7أ 
-كشأ

شئت.ما منه نمل فل المال،  Jbjjكنت ؤإن شاكر، على تنعم 
ياعندك ®ما فقال! الغد، بعد كان حتى الله رمول فتركه 

؟٠.نمامة 

دم،ذا تقتل تقتل ؤإن شاكر، على تنعم تنعم إن نالت،، ما قال! 
ششت،.ما منه نمل مسل المال تريد كنتر ؤإن 

عندك®ماذا قال! ثم اكو، من كان حتى الله رسول فتركه 
.نمامة؟٠١يا 

تقتلؤإن شاكر، علمي تنعم تنعم إن لك، قلت ما عندي فقال! 
شئت،.ما منه نمل فل المال، تريد كنت، ؤإن دم، ذا تقتل 

قريب،نخل إلئ فانطلق شمامةاا ®أءلالةوا ه! الله رسول فقال 
إلاإله لا أن أشهد فقال! المسجال يحل نم فاغتسل، المجد من 

علئكان ما والله إ معحمد يا ورسوله، ء>اله محما.ا أن < وأشهادالله 
أحبوجهك أصح فقد وجهك، من إلث أبغص وجه الأرض 
فأصحديك من إلق أبغض دين من كان ما والله إلق، كلها الوجوم 

منإلؤ؛ أبغض بلد من كان ما والله إلي، كله الدين أحب دينلث، 
وأناأحدتى حٍلك، ؤإن إلى، كلها البلاد أحب، بلدك فأصح بلدك، 

ترئ؟فماذا العمرْ، ١^٠ 
لهقال مكة قدم فلما يعتمؤر، أن وأمره الله رسول فبشره 

ولاه، الله رمول مع أمطلمت، ولكنى لا، فقال! أصبوتر؟ قارن 
اللهرسول فيها يأذن حتى حنهلة حبة اليمامة من تأتيكم لا والله 



ا؟-ءِالعنف الرابع: الميحت 

أمهلهحيث التقى؛ وحلول والصر، الحالم، ندا إلئ فانفلر 
. ١٠نمامة يا عندك ®ماذا ت له وهويقول أيام ثلاثة الّكا 

الميد أنه - المرهف بدوقه — وأدرك العرم، منه أحس ولما 
أيام.ثلاثة دام حوار بعد مراحه وأءللق عنه، صفح الضيم يقبل 

ؤلواعية،عن الإسلام في يحل أن إلا اليد دك من كان لما 
الرفق،وذك الراقي، الحوار ذك بفضل اهله مل في وصار 

القس.ومحلول والصبر، والحلم، 
دكوكرر نمامة؟١٠ يا عندك ®وما ®قوله! محآفة! النووي يقول 

إسلامهيرجئ لن وملاحلمة القالوب، تأليف، من ندا — أيام ثلاثة 
كثير®حلق إسلامهم على يتعهم الذين الأشراف، من 

اللهرسول مولئ ثؤبان عن ملم صحيح في جاء ايتانى؛ المثال 
فقال:اليهود، من حبر فجاء الله. رسول عند قاتما كنت، ال! قه 

لث؛فقال: منها، ممع كاد دفعه فينمه محمد؛ يا عليكم الملام 
ندعوهإنما اليهودي: فقال الله! رسول يا تقول: ألا فقلت،: تدنمي؟ 

محمداسمي ®إن الله رسول فقال أهله، به سماه الذي باسمه 
٠أهلي® به سماتي الذي 

®أيضالث،ه: الله رسول له فقال أساك، حشت، اليهودي: فقال 

:١V٦٤(وي)٤٣٧٢و٢٤٢٢و٤٦٩و٤٦٢اJخارى))١(
.٨ ٩ / ١ ٢ النووي بشرح مسلم صحتح )٢( 



هثاو1وةقرمم1اسل

ثيءإزحدس؟((.
فهال!معه، بعود الله رسول فنكست، بأذني، أسمع 3،^ 
غيرالأرض تدل يوم الناس يكون أين اليهودي: فقال ررسل؛،، 
ماوامت،؟والالأرض 

فمنقال: الجسرء،، دون الثللمة في ارهم هؤ•' الله رسول فقال 
■الهاجرين" ررفقراء قال: إجازة؟ الناس أول 

الجنة؟يدخلون حين تحفتهم فما اليهودي: قال 
»زيادةكياوالنون«را،.قال:
غالاؤهمضبرها؟فما قال: 
•أطرافها® س يأكل كان الذي الجنة ثور لهم رريثحر قال: 
سلسسأ>®نمى فيها عين ررمن قال: عليه؟ شرابهم فما قال: 

صدقمت،.قال: 

الأرهمرأهل ص أحد يعلمه لا شيء عن أصؤأللث، وجثت قال: 
قال:حدثتلث،؟® إن ارأيئفعلث، قال: أورحلان، أورجل، نبي، إلا 

بأذني.أسمع 
وماءأبيض، الرجل ررماء قال: الولد، عن أمأللئج جثت، قال: 
بإذنأذكرا اJرأة م الرجل قنإ نملا اجتمعا، فإذا صقر، أب 

الأه«.بإذن Tنثا الرجل مؤ الرأة ْط علا ؤإذا الله، 

الحوت.ت النون 



أ؟؟--ِتاثعنف الرابع: الميحث 

فذهب.انصرف، ثم لنبي، ؤإنك صدقت،، لقد اليهودي! قال 
عنه،سألني الذي عن هذا سألني رالقد الله رسول فقال 

يه((الله أتاني حتى منه بشيء علم ر دٌا 
منكبهم في بما الكتاب أهل بمزم >مح،مح_كان - فالني 

وكانوا؛رسلهم، به جاءت لما مخالفتهم عليهم ؤينعى العلم، 
الدقةمن شيء على تثتمل أسئلة يوجهون بالكتاب لعلمهم 

صالين.كانوا ؤإن والمعرفة 

فيودار M المى حاور الحديث هذا في اليهودي والصر 
لمفلته أن غير أسئلته، عن الإجابة يستتليع لن الّك،. أن حليم 

الأّثلةلآا.تلل؛، عن النبي. أجابه حيث، محله؛ في ي،كن 
التواضعوهو ألا عاتا، نبوئا أدتا الحوار ذللث، في أن كما 
اليهودي،لهذا تواضع ه فالني والرفق؛المخالف؛ الجم، 
باسمهيناديه بأن منه ورضي وافقه، حبثإ محاورته؛ فى وتنزل 

هدايته.فى ءلمعا الة؛ بالرّله يعترف أن دون المجرد 
التحاورترك وهو الأ الحوار؛ آداب من آخر أدتا فيه أن كما 

له،جوابه نفع مدى عن الحبر النبي مأل حيث، ^!^؛ لا فيما 
٠حدثتالئ،؟١١ إن أينفعالث، ١١فقال! 

لم)هام.م)١( 
للمغامسيوالحوار ، ٤ صزا، وهمْ أبو محمل للشتح الجدل تاييح انظرت )٢( 



تض1داسرممااسو

للشيبالبوه وأتر اليهودي، وانقطع ثمرته، الحوار آئ ولهدا 



الجهاهالخامس: المبحث 

$ل4سقاماس:اّاد ا٦ 

٠اه1د دل 

يمحلا والمقام يطول، الإسلام في الجهاد عن الحديث، 
صورةنملي الش المسائل بعفس حول سيدور ؤإنما بالتفصل، 

بعضوعن مقاصده، من شيء ؤإيضاح الجهاد، مفهوم عن عامة 
فيالحرب، أدب وعن شأنه، في المئوية السيرة في حاء ما 

بيانفإلئ الجهاد؛ في لمين المأحلاق من أمثلة وعن الإسلام، 
ذلالث،منحلألانملاو<اكابم

سسالآول:ضماّاد:اه 

الجهاد:حقيقة اولأ: 

هوالجهاد ®حقيقة جم)فن عدى العبداوحمن الشخ يقول 
ؤيلمؤيصلحهم، الملمين، يقوي أمر كل في والاجتهاد الجد 

يخففهأو الأعداء عدوان عنهم ؤيدفع منفرقهم، ويقم ثعثهم، 
لووسيلة® طريقة بكل 

الإسلام:-4 الجهاد اقسام تانيا؛ 

نوعازت®الجهاد مح)فنت المعدي عبداوحمن الشيخ يقول 

•صزمأ العيي عبدالرحمن للشثخ الملمين محن التعاون وجوب انظر• ( ١ . 



عقائدهمفي ؤإصلاحهم لمسن المصلاح به يقصد جهاد 
دفيوالدنيوية، الدينية شزونهم وجميع وآدابهم، وأحلاههم 

والعملية.العلمية تربيتهم 
الؤيعيتأسس وعليه وقوامه، الجهاد أصل هو النؤج وهذا 

الإسلامعلئ المعتدين دفع به يقصد جهاد وهو الثاني، 
الدين،أعداء وجميع والملحدين الكفار من والخلمين 
ومقاومتهم.
وجهادواللماز، والبرهان يالمؤجة جهاد نوعان! وهذان 

وزمان.وقت كل في الناب بالسلاح 
التاصيل«أاا.وجه علن أنواعه ندامجمل 

فذكرالتفصيل، وجه علن الجهاد أنولع بيان في نؤع ثم 
التعلقالجهاد منها! فذكر الجهاد، من متعددة كثيرة أنواعا 

الاستعدادووجوب اللكلخة، واتفاق الألفة، بقيام ياللين 
يتعلقالوجوب وأن منهم، الحذر وأحاز قوة، بكل للأعداء 
والأست3؛لاءة.بالقدرة 

داخلسياساتها ومعرفة ودرسها، الأمم أحوال محرفة اف وذكر 
والحاقداتا،يالعهود والوفاء بالقّهل القيام وأن الجهاد، في 

الإسلاميةالحكومات بين العاهدات وعقالء الصداقات، ورط 
سالجهادفيسلاش•

•٨ — ٧ ص الملمن بين التعاون وجوب ت انظر )١( 



n؟-اسماد الخاص: المبحث 

منوأة الجهاد، أصول من والتعاليم بالتربية الاعتاء أن وذكر 
الولاياتفي الرحال من الأكفاء وتخي الأمانة، رعاية الجهاد 

الجهادأعظم من الإسلامي الدين محاسن مرح واف والأعمال، 
ذهل١ا.القول وفصل ذكره، مما دللث، غير إلئ 

الإسلام،في الجهاد مفهوم سعة من شيء لنا يتضح وبهذا 
وأشملأعم هو ؤإنما والحرب، القتال على مقتصرا ليس وأنه 

سذلك•

القوة:دين الإسلام ثالثا: 

القسبها تتعلق صفة وهي شيء، كل في محمود أمر والقوه 
أعمالهؤينجز بحزم، أمورم يأخذ حينما والإنسان وتحبها، البشرية 

الفكريةالقوة دللئ، فى سواء يريد؛ ما منجز فانه بقوة شؤونه ويدير 
المادية.أوالقوة العلمية أوالقوة 

صفاتكلها القوية والشخصية القوى، والرأي القوى، فالبين 
٠مستحه 

محمودايكون لا والاستحسان الاستحباب وحه أن ومعلوم 
والناسللتفى المنفعة ووجوه الخير، 'لرق في لكن إذا إلا 

أجممن•
كانت،إذا إلا حلفائها أعين بها وتقر مهابتها تحفنل لا والوولة 

٠٠٣ —  ٨١٠٣المسلمن بين التعاون وجوب انظرث ,١( 



 p—سطر.نرمااثر؟
-كثثط

لها.ملازمه محصمه القوة 

قيحير فلا الحياة؛ عليها نبئ التي السن من إلهثة سة وهدم 
وتحيهلتحففله، نوة سانده لم ما حق يقوم ولا له، نفاذ لا حق 
ُه.

بمختلفالقوة لنفسها تعد ودولها الدنيا أمم فتهت وما 
وعصرناوالمكان، الزمان محلروف حب والأنولع الأسالمس، 

منوأمالمس، القوئ من أنولغ عن أباته أذهان متمن، الحاصر 
وأهميتها.القوة في مقدمة فهده نمور، كل فاقّت، الاستعداد 

وأهله.الإسلام طيعة تتعلق أحرى ومقدمة 
أنيظنون حين الملمين غر من كر فيخطئ الإسلام أما 

والسعاترالعييية العقائد من مجموعة على مقصورة ملة الإملأم 
ألهميكون يعدوأن لا مفهومهم في الإسلام يجعل مما التعبدية، 
ربهويعبد وديانه، عقيدة من ثاء ما ه لفالإنسان يختار شخصيه 

ذلائا.غير عندهم الأمر يحدو لا لنمه، رضيها طريقة بأي 
صحيحاعتقاد فهو ذللث،، غير ومرماه معناه في الإسلام ولكن 

سواه،العبادة يستحق لا واحدا إلها بالله إيمانا القلم، في 
ونقص.ءسسا كل عن منزها الكمال، بصفامحت، موصوما 

يحتاجهما لكل شاملة حاكمة شريعة ذللئؤ حالم، إلى وهو 
معتحامله في وحربه، سلمه في ومجتمعه، ه نففي الإنسان 

وأحكامشرائع في والصديق والعدو والبعيد، والقرسب، أهاله، 



الجهادالخامس: المبحث 

والاثهادية،والخلقة، والاحتماعة، السياسة، الفلم تشمل وآداب 
الدنيا.ئزون وسائر 

عندهم،المص3لاإح المعى على أمة فليسوا الإسلام أهل وأما 
قيوتألفت، بينها، فيما توافمت، الماس من طائفة يعني والذي 

.معينة خصائص 

أوجنس أي من الدثن اعتنق من كل تقم الإسلام أمة ولخن 
.٢١الغربروفي الشرق في قلر أو لون 

المحالةبتللئ، ليس الإسلام أن يتبين الإيضاح هدا س وانمللأيا 
نفسها.عاى المنزوية الأمة بتللثج ليسوا الإسلام وأهل الضيقة، 

الحق،كشر مثرؤع الإسلام في الجهاد فإن عليه وبناء 
وليدخلانسفيالإسلأمكافةّ

الإسلاميالمصهللح أن إلى المبيه يحن الصدد هدا وفي 
أثملمفهومه ؤإنما راالقتالاا، أو ررالحرب،، وليس ر١الجهاداا هو 

٠— مر كما — وأعم 
لهيبه،يش_ا الذي القتال به يراد ما غالبا  ١٠راالحرب لففل إن 

سخصية،لمارب والشعوب والأحزاب الرحال بين ناره وتتحر 
مائية.وأهداف ذاتية، وأغراض 

ولمنالميل، هذا من ليس الإسلام في المشرؤع والقتال 

• ٩٨— ٩ ص٥ حية نفايا ر مردود تليس انظر• 



ص4وهرممأاسو

الأسافلا،.ولاكلك الأغراض، ليده 

الله:سبيل  '4rالجهاد كون سني، رابعا؛ 

اختياروسر وحقيقته، الجهاد معي من إيضاحه سق ما يعد 
المصهللحفي بها لصيقة كلمة على السبيه من بد لا الكلمة، هده 

.الله® سيل 'رفي عبارة وهي ألا الإسلامي 
سرمحلإنه الإسلامية، القوة هل0 من المقصود يجلأء تحدد إنها 

الأمر،ولفد المصط.لح، لبهلل عنه انفك، لو بل أبدا عنه يفك، لا 
الهدفخ.واضمحل 

يقصدلم المبه يقوم عمل كل أن الله® سبيل رُءي معنى إن 
سبيلفي فهو الأمة؛ وسعادة العامة، المصالح ثم الله، وجه به 

بهقصد إذا والبر الخير وجوم فى المال فانفاق مر—، كما — الله 
حىالله، سبيل في ليس فهو الناس ثناء أو دنيوية، مناغ المنفق 

•حتري عمل أي قي، صرفه أو معوز، مكين إل دفعه ولو 
تؤدىالتي الا الأءه-على يْللق مصتللح الله® سبيل ررش 
الأهواءشوائب س سيء يشوبها أن غير س الله لوجه خالصة 

والثهواُتؤ.

انمن؛ندا علئ للدلالة إلا القيد بهيا مد ما والجهاد 
غرض،كل س مجردا يكون أن لأبد الحق الإسلامي فالجهاد 

. ٩٩- _A؟ حية قضايا فى مردود تليس انظرن 
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تأسيسإلا به يقصد لا شخصية، نزعات أو هوى، كل من مبرأ 
العدل.ؤينصر الحق، فينشر بالقط؛ الناس عليه يقوم عائل نظام 

وأدنتيَكمروأأق جيؤ ي، يثئلون ٠امتوأ ؤاق؛0 ت — الله يقول 
[.٧٦،: LJI]ه ألءكم>ب، جيج ق بمئاؤن 

جاءقال: الأشعري مومئ أبي عن الصمحن هي وجاء 
الئه؟ميل في القتال ما الثه؛ رسول يا فقال: ه الني إل رحل 

رامه.إليه قرقر حمية، ويقاتل غضبا، يقاتل أحدنا فان 
قاتل®من فقال: قاتما، كان أنه إلا إليه رأسه رغ وما قال 
ا٠الاله[ار مسل فهوفي العليا هي الله كلمة لتكون 

وصرورةوتأكيده، المعى، ^ا بسان مملوءان والسنة والقرآن 
التزامهر٢ا.

ض:ممرةنياص1دضخلأوسمةسم:ث ه

حكمةالعالم علن أفاض قد ه محمدا أن يجهل ا ذص 
كمبضعإلا بانتضائه يأمر الذي الحسام وما ؤإصلاحا، وهدايه 
حرصاالفاسد دمه لينزف العليل؛ حم به يثرمحل ناصح طيب 

وسلامته.صحته على 

عائشةقول يصدق ما فيها وحد النبوية اليرة نقمي ومن 

(.١٩•لم)٤ (،وم١٢٣أحرجهالمخاري))١( 
,١ ٠ ٢ - ١ ٠ ص٠ حية قضايا في مردود تليس ت انثر )٢( 



ص4يم-ملهأاسل.-س 
-كتإ

حرماتتنتهك أن إلا لفه س الله رمول انتقم ®ما ؛ — أ ه— 
الثه،فتقمشأا/

الأرضقي دون يفالدين يقاتل لم - - فمحمد 
حرصاعلئيقاتلهم ؤإنماكان حياته، حرصاعلئ ولايصالحون 

نقلمؤإقامة الوحيد، أنوار وبط الحق، وؤلهور الفضيلة، حياة 
المهيبة.المدنية 

.ر يفقهون لا الشهوات اللهوواتباع علئ الاشئين ولخن 
يفعلأن ه محمد نبينا علئ المفترون يريدْ كان الذي فما 
ا.عليه؟ كاديأزي حتن نكدا، العدوان عليه ألح بعدما 
ؤنالمحأبي نعب في صده التكفار ثكتل كف كعرف، الدنيا إن 

الذيالمشهور والاجتماعي واليامى الاقتصادي الحصار دللث، 
حتنآذاهم ما الصر من قرابته ويعص وصحبه .  Juأنزل؛_>؛

الشجر.أوراق الجوع من يوتا بعضهم أكل 
الكفارلبكر الكرام بعض قلوبر عليه عطف الله أن ولولا 
الكبرىبالهجرة لصحبه الإذن سعلئ الرسول أكره مما مرادهم، 

ب.إلئ 

كلمن فيها الكفار جمع التي الليلة صبيحة بعدها أدركهم ثم 

(.٢٣٢٧لم)(،وم٣٣٦٧أخرجهالمخاري))١( 
النينوحاتم الله رسول ومحمد ٥، ٠ ٩ ؟/ و ٤ ٤ ١/ الأنوار حدائق انظر: )٢( 

.٢٣٠صن رصا لمحمد الله رصرل ومحمد ، ١٠محن؛ 



الجهادالخامس: المبحث 

القبائلفي يضيع حص بالسيف؛ حياته ينهرا أن وترروا فتى، نيلة 
قريش•حربهم علن تقوى وما دمه، 

الصبر؟هذا فوق ه الرمول من يتفلرون كانوا صبر فأي 
رفعواأناس من التفاهم سبيل هذا بعد الموادعة تكون وكيف 

له؟!الله رعاية غير أحد منه يحمه ولم السيف، عليه 
منآية لهو المدئ هذا حتى قومه عش محمد. صبر إن 

ؤإرحائهه^، محمد عند المة والمالتسامح عظمة على الآيات 
والحهلب.الكبريت موى يستحقون يكونوا لم لقوم العنان 

فماالصبر، حدود وجاوز المشركين، ه محمد لقد 
مماعليهما الاصتمرار وأصبح الصبر، أفاد ولا المسالمة، أحدتا 

الذيالشي ومنهلي — كدللئ، — يتفق لا ومما الحياة، ومنهلي يتفق لا 
والذيوقفاتله، ونسبه حسبه فى عفليما العرب،، كفرسان قويا حاء 
يفهمون.بما أهلها يخاطبا حياة رسول ليكون هذا قبل جاء 

الإحسان؟إلا الإحسان جزاء فهل بالإحسان انس لقيه إف 
الحديدوقؤغ السموم، ترياى فيه محمد ثدين الأحرئ كانت ؤإن 

بالفولاذ.

سلوكا- عاليه الله صلوات - محمد اتخذه ما أن عجبا ومن 
الهلريقه نفهو الهلوال القرون منذ دعوته لحماية وءلريما لنقصه، 

البقاء.لضمان غيره دون البشرية ايرته الذي 

لمنالمرئ حدودهم وأداروا للغي، اكام، حضع ولو 



سحرمص1|صدس
-لى
ظالم،وجه في أحد الدنيا وجه علئ قام لما التمى علئ بمنعهم 
والإعظام.بالإجلال محفوفين أعمارهم الطعام ولعاش 
ققهق؛•'موسى أصحابا مقالة ه محمد أصحاب قال ولو 

لمالالماممْ[، غذديك.ه ثهنا ممنتلآ'إقا وربش أنت< 
يوجدلا الذي العظيم الدين هدا أسرار من تفيد أن للحياة قدر 

دينلها فرصها مما أفضل حلول من اليوم عالم لمشكلأت 
اِهحمالهإر

دلكيخي، فهل الحرب؛ خيار إلئ - -جح ؤإذا 
الدماءسقف، والأخير الأول هدفه ؤيكون الرحمة، من يتجرد أن 

أوحرمة؟لعهد مراعاة دون 

•التالي المهللب، حلال سيتبين ما هذا 

بمسه 

والرحمة.بالرفق، محفوفة وأحآكام الإسلامآداب، في للحرب 
منعانه الحربية سياسته الإسلام عليه أقام الذي الرفق فن 

كالرهان،للقتال أنمهم ينصبوا لم لمن بالأذئ التعرض من 
والأجير،الهرم، والشيخ والأمحلفال، اء، والموالفلاحين، 

والزمن.والأعمئ، والمعتوه، 

محمدكتاب فى مرروق عبدالخبور للأستاذ الملحمة نيى مقال انظرت 
.١ ٨ ٥ — ١ ٨ ١ صن ياشا تيمور لأحمد الله رسول 



الجهادالخامص: المبحث 
و[

ذويلكنا ولو والزمن، الأعمئ قتل يجيز لا من الفقهاء ومن 
وتدبير•في رأي 

أوالحصون لحرامه استعملن ؤإن النسا؛ قتل يجوز ولا 
فا^^١ •' - تعالئ - قوله ندا ودليل الحجارة، بنحو رمين 

القتالفجعل [؛ ١٩•]1^: متدوأه ولأ اقنين أقو ّبيفي 
القتال.مقابلة في 

امرأةوجد حين يقتل، لا يقاتل لا من أن علئ ه الني ونه 
خذهلكث ®ما وقال! ذلك، فأنكر قتيله؛ الغزوات بعض فى 

لقاتل((را،إ
الكفإوجبا أمامهم، اء والنالأؤلفال المحاربون وضع ؤإذا 

أنونخثئ علينا، للنصر ذريعة ذلائ، يتخنءوا أن إلا قتالهم، عن 
جندنا٠علئ السوء دائرة تكون 

تمثلوا،راولأ قال بالمحارب، الإسلام يجيز ولا 
وواو.ا«لى.ولاتقتلوا 
إلئحملها أو بلد، إلئ بلد من الرؤؤس حمل ص ؤيمع 

عنالبيهقي روى فقد ندا؛ غيتن يق المن. بكر أبو أنكر وقد الولاة، 
حنةبن وشرجيل العاص، بن عمرو أن الجهتي عامر ين عمة 

بطريق- يناف، برأس الصديق بكر أبي إلن بريدا عمة بعثا 

(.٤٧٩١)صحيحه في حبان فيست،)بمآآآ(واين أبوداود أخرجه ( ١> 
لم)أمآبا(.رواْم)[١( 



كا4ةثرممأاسد

حليفةيا عقبة: له فقال ذك، أنكر يكر أبي عالئ قدم فلما س الشام 
بنا.دك يصنعون اللهفانهم رسول 

والروم؟بفارس أوامتناثا تائنا أبويكر: قال 
٢•والمرأ الكتاب يكفي ؤإتما برأس، إلي بمحمل لا 

وسمرةحصين بن عمران حديثا من وأبوداود أحمد وأحرج 
الئثلةرعن ينهئ كان ه الني أن حندب، ابن 

أنقبل حلقه وتشويه أعضائه، المقتول؛قهير تعدسب، والمثالة: 
عينه،تفقأ أو أذيه، ملم أو أنفه، يجيع كان ودك بعده، أو يقتل 

أعضائهر'ا/س دك وماأشبه 
موكولاأمره جعل بل واحدا، حكما للأمير الإسلام يشرع ولم 

سيلهيخلي، أن وله الحرب، مصلحة يقدر الذي الأمير إلى 
فداء.أوبغير بفداء، 

فإذاالمحارب؛ بتأمين الوفاء الإسلام: في الحرب أدب ومن 
هدااحترام وحب — المحاربين لأحد الأمان الجند أحد أعش 

بأذى.المحارب لأك يتعرض أن لأحد يجوز ولا التأمين، 

ااإّطدْ; YAA/iالمر« في فال ا</؟مأا، ابيهقي سن )١( 
صعححء.

فيالأوا;ي وفال (، ٢٦٦٧داود)وأبو ، ٤٦•و ٤ ٤ ٠ و المسد )٢( 
ارصصحلإ.(! ٢٣٢٢داود)أبي منن صحح 

.٣٩٢- ٣٩• ب\إ و لأبن والحكم العلوم جاح انظر: )٣( 



ا—تأم-اتجهاد الخامس: المبحث 

بدمنهمراؤيعى ت — عليه الله صلوات — قوله يشير هذا ؤإلى 

منلرحل محنالب أبي بنت هانئ أم تامن ء الني أمضى وقد ' ء
ا.^^٠١ ٢١يا أجرت س ®ئدأجرظ لها! وقال ض، 
بللأهل أمن عبدا أن الخطاب بن عمر عهد في وحدث 

رأيهيأخد عمر إلى عتيدة أبو وهو الصس تائي فكتمبا بالعراق، 
تكونونفلا الوفاء، عظم الله رأءن عمر* إليه فكتب التأهمين، هذا في 

ء>هم«لص.وانصرفوا لهم، فوفوا تفوا؛ حى أوفياء 
الرفقمعي يجثي، ومما الإسلام، في الحرب آداب دمن 
فقدبأذئ؛ لهم التعرض وترك العدو، رمل مجاملة ت والرحمة 

شرتخفيفا فيه مما غيره أو الملح شان في العدو رمول يأي 
وأنبأذئ، للرمل يعرض لا أن الرأي حس فمن الحرب؛ 

باذىلهم الخعرض فإن قومهم؛ إل يعودوا حس أس قمح، يكونوا 
التيالمفاوصات محلريق ويسد الفريقين، بين الرسالة صلة يقهلمر 

كانت،إذا إنهائها أو الحرب، في الد-محول، عدم إلن بها بموثل 
uشبة.

أرملهولو بأدئ لرسول، يتعرض أن تأبى الأخلاق ومكارم 

ارسناه،في داود أبو وأحرجه (، ٢٦٢٣)٠ امتدرى في الحاكم أحرجه ( ١ ) 
اصحيح•.(: ٣٧٩٧داود)أبي سن صحيح الأJاتيفي وفال، ٤(،  ٥٣)'

(.٣٣٦•٣و٦•٨ْ(،ومLلم)• • أخرجهالخارى)'همو )٢( 
تاريخالطرىمس؛.)٣( 





!؟"ِتاتجهاد اتخامص: المبحث 
ِنتطل ت

•نهايتها بعد ولا أثنائها، 
يجدالأعظم نبينا ومحيرة المجيد، تاريخنا في الناظر أن غير 

مرهبعد - كذلك — ويراْ — مر كما - واصحا لائحا الممى هدا 
طريقايدعوا ولم العداوة، ناصبوه الدين الأعداء من وتمكنه ه، 

وسلكوه.إلا إيذائه سيل فى 

منهكان ما فانفلرإلئ قوادك بم، مثالا أردت ؤإذا 
فريشفعالتإ أن وبعد مرير، صريع بعد حمل الذي مكة فتح يوم 

فعلوا.ما وأصحابه ه بالشي 
بالمعمم،الئرار إحاطة بهم وأحامحل عليهم، انتصر فعندما 

وحيواالسابق، صنعهم بموء لعلمهم الظنون؛ فريس وظنت 
فاحاهم— منتقما مزهوا والطعام الجبابرة لحول، مكة سيدخل أنه 

ولابتمره، مزهو غير لربه، متخشعا متواصعا حاء بأن —  —
باعداثه.شامت، 

ورأى، - عليهم الإجهاز يتوقعون وهم - قريشا رأى وعندما 
محيدواحتى ه منه إشارة ألمح، ينتظرون وهم حابة المح حمؤع 

ررمافريشا! مخاطنا _ ضم حلمت _ النبي قال( ، — قريس حمراء 
فاعل؛كم«؟أتي ظون 

•كريم أخ وامح، كريم أخ قالوات 
«فاذموافأدماض«را،.قال:

.١ ٨ a/ حجر لأبن اياري ونح ، ١ ١ ٨ و/ الكبرى اليهقي منن انفلر؛ 



الرحمةمن الحرب بأدب الملمض لتحلي كان ولقد 
أعجبواحيث أعدائهم؛ من كثير موس ش بالغ أثر والسماحة 

•معاملتهم وحن أهله، ورحمة ه، وث الإسلام، بدين 
مماملتهم، بني عند يجدوها لم ورحمة عدلا وحدوا لقد بل 

هذافي والحواديث، الإملأم، في الدخول إلؤي متهم بكثير حدا 
تحمى.تكاد لا السياق 

ضاطيىاس4يننيايجادأ

صكث؛تا أن الجهادت في لمين المأحلاق علئ لأمثلة اس 
لقطعالأرض قهلعوا الدين عامتهم س وكثيرا الصليبيين، زعماء 
التيالإسلامية الدعوْ أحضان في ارثموا _ المسلمين رقاب 

هودلك تعارفح؛ أول مند عليها للقضاء مغامراتهم كل غامروا 
اآثارالتسامح أعجسح 
رررينودا'أسلم ممن الأولى الصليبية الحرب في أسلم فقد 

أمامجمل، ئر بنزر هو إنما وآدابها الحرب أحكام من مضى وما 
وكتبالتفاسير، في مبثوثة نهي وأحكامه وامتثناءاته ذلك، تفاصيل 

وماوالجهاد الحرب، في أفردت التي والكتب، الحديث،، وشروح الفقه، 
إلزذلك•

الهمام؛/لابن الهدير فتح وشرح ا/ه، ٠ ليرخي المبسوط انفئرت 
،١ ٥ • ؛/ ٠ للروي الخالبين وروضة ، ٣٢٦ا</ قيامة لأبن والخغي ، ٠٩ 

الشريعةفي الحرب وقواعد حسين، الخضر محمد لكخ الحرب وآداب 
الوذيتاني.عواخى لدسخ الإسلامية 



أ-؟ج-أالجهاد الخامس: المبحث 

•منهم كثير حلق معه وأسلم واللْباردض، الجرمان طواف أمير 
السيريروى كما كثير، حلق الثانية الحيية الحرب في وأسلم 

الممدفى نيتا كان دنيس سنت رهبان من راهب عن توماس 
طائفةالغزوة هذه في ورافقه الساح، لويس للملك الخصوصي 

شائقة!عبارة في الراهب يقوله ما ؤإليكم كبيرة، 

الأناصولجبال عثر المقدس، القر الصليبيين طريق رروفي 
٠هزيمة صز الصليبيون فهزم لمين، المبجيمس التقوا 

ولمم،، ١ ١  ٤٨)سنة وذلك ررفريجياُ؛ الجبلي الممر في وكان 
ا>>سطاعومنها الأنفس، بثي إلا ®أصاليا® مرسئ إلئ يملوا 

يرحلواأن الباهظة اليونانيين التجار طلبارت، تلبية بعل القادرون 
حلفهموتركوا طائلة، مبالغ دفعوا وفد ؛ح-تا، أنهناكية إلؤي 

حمسمائةلويس كل«لك، فدغ والحجاج، والمرصى، الجرحى، 
وعلئيشموا، حتى الضعفاء بهؤلاء ا بمن أن علئ لليونانتين مارك 

سكان فما سبقهم، بمن يلحقوا حتى اليونان جرس يرافقهم أن 
الميين،جس باعد حتى تربصوا أن إلا الغادينن اليونان 

الحجاجعليه بما وأحثروهم الأتراك، لمين يالمواتصلوا 
يطرونقعدوا ثم والعجز، الوهن من تخلفوا ممن والجرحى، 

وسهاموالمرض، البؤس، منهم ينال الدين في إحوانهم إلى 
٠ا

ثلاثةحرج أصابهم بما درعا المتخلفون الصليبيون صاق ولما 



فحصرهمهم، بأنفالجاة محاولين فنمهم من أربعة أو آلاف 
المنمية،ال٠اسكرارت، على حملوا يم عليهم، وشدوا المسلمون، 

رجاة،أم فه ليس المعكر مح، قمح، ومن حرج س حال وكان 
حينالرحمة، من لسن المقاو'ب في ازل بما إلا ينقذوا ولم 

رمت،صراء من أصابهم وما باساء، من عدوهم فيه ما على اطلعوا 
المساكن،الصنمبمن لأعدائهم رحمة نقومهم؛ وذابت، قلوبهم، 
بسخاءالمكين وأطعموا للفقير، وأحسنوا المريصن، فوانوا 
أوالحيلة أو استرد؛الثراء بعضهم أن إحسانهم من وبلغ وكرم، 
وردهاالحجاج، من اليونان أخذها التي الفرماوية النقود القهر 

الصلميثن•من المحامن على ووزعها عليهم، 
يقصد— الكفار هؤلاء معاملة بين واضحا الفرق كان راوقد 
سحرواالذين اليونان ومعاملة المسيحيين، للحجاج — المسلمين 

وصربوهم.أموالهم ونهوا الدن، في إخوانهم 
دينامحناق عالئ الصليبيين حملن، لدرحة عقلينا الفرق كان 
أوبمهروا•يكرهرا أن غتر ومن المنقذين، الأعداء 
فلحقإليهم، أماووا الذين الدين في إخوانهم من فروا لقد 

فيويحلوا عنهم رجع أن بعد الإّلأمتي بالجيثن آلاف، ثلاثه 
دينه.

الخيانة!من قوه أشد الرحمة انت، كس 
واحرتاه!الإيمال، وملبوهم الخبز الملمون أعهلاهم لقد 



الجهادالخامس؛ المبحث 

علؤيمنهم واحد يجبر ان همر من المسبمءحاه عن ارتدوا لقد 
دسه«.ترك 

الراهب!يقوله ما دلك 

فيوفضائاله الدين صلاح بشجاعة الإعجاب تاثير بئر ولقد 
بهمذهب به المينجين وعامتهم أمرائهم من كسرا أن المليثيتن، 

الإّلأم.في والدخول وأهلهم ديتهم، ترك إلئ الإعجاب هدا 
أليان((،ست! ءروبرت الإنجليزي الزعيم فعل ما ذلك مثل 

الفاصلةحطين معركة في الدين صلاح انممار قبل دلك وكان 
أميزا.ررجايءا القدس ملك فيها وير التي 

الملكهذا أمراء س سنه إن الصارئ! مؤرخي بعض ويقول 
إليوانضموا لموا، فأّالمحركة، ليله الثّيهلان عليهم استولي 
دلك.علي أحي من يقهروا أن دون الأعداء صفوف 
أنالشام محلرابلس أمير الثالث،(( دارؤيمون الأمر وصل وقد 

١،.الإّلأمل إلي يدعوقومه أن على الدين صلاح ْع اتفق 
اكالثةبحربهم الصليبيون قام لما الدين، صلاح بعد وحتن 

البأساء،وأصابتهم عكا، وحاصروا المقدس، بيتج لمقوحل انتقاما 
منفنهم الملمين؛ صفوف إلي كثير م - الجؤع وعصهم 

نصرانيته،علي استمر من ومنهم قومه، إلي رجع من ومنهم آمن، 
اللمين.صفوف في يقاتل وأن البقاء واختار 

.٣٣١٥-الرمالةالخالدةلعبدالرحمنحزامانفلر: )١( 



الندوقضايايمرحولها 

المعاصرينأحد ماندءيلا، راجون السير يقول المعنى هذا وش 
ؤيمتروندينهم، عن يرتدون الخيحممن بعص ®لكن للصلعزت 

.أوشقاوتهم٠١ أوغباوتهم، لفقرهم، ءرتا؛ 
مايفئن أن احون* كالمير صالمؤ من — بالطبع — ولاينتظر 

اوالشقاوة إلابالغاوة بالهداية الملمون يميه 

الذينوالضالين والأغبياء الفقراء أن الأمر من يعنينا والذي 
لحوْجاووا الذي الإسلام في لحلوا ارماندفيلءا المير ذكرهم 

والاصعلهاد،القهر لا والإرشاد بالدعوة إليه واحتذتوا مجختاؤين، 
الإسلاميللفتح المعاصرين المسيحيين المؤرخين بعض إو بل 

الفرنجةدول انهيار بعد بكثير دللث، وبعد القدس، بيت واسترداد 

حكممن باكحرر النصارى فرح إلئ يلمرون كثها الشام مح، 
■الصلبسن 

الحكمإلئ مكنوا ءالقد الع>ىت هذا في توماس المير ويقول 
الملمونالحكام استمر كما متبثرين، وادعين الإسلامي 

الملللأهل المدر وسعة التسامح، من القديمة عادتهم علن 
الأخرى«.

هوذكرنا ما كان ارؤإذا •' محمحت عزام عبدالرحمن الأستاذ يقول 
أشديين بالحجة المحمدية الدعوة انتثار على الشواهد يعفى 

أيامالإسلامية الدولة أيام أحالك، وفي المحاربين، حمومها 
حرامالي3لريق من اخر ساهدا لنا فإن — والتتر الصليبيين غارات 







ج-الإؤهابالسائس؛ انس^^ش 

الإرهابلسهتاسدس؛ ا و

٠سهد تا 

موقفالماصية المباحث من كثيرة إشارات خلال من تبين 
وسامحالإسلام، سماحة — ^٧؛، — وتبين الإرهاب، من الإسلام 

عندهم.الأصل هو ذلاث< وان لمين، الم
منوذلالث، عليه، وتاكيد مضى، لما إتمام هاهنا والحديث، 

وردمنه، الإسلام ومويم، ارالإرهاب٠١، مفهوم إيضاح حلال 
بالإرهاب.والمسلمين الإسلام اتهام في الوارد التلبيس 
بالإرهاب،يمملق مما كثيرا لأن هاهنا؛ الحديث، يطول ولن 
هداوفصول مباحث، من كثير غضون في مر فد فلكه في ويدور 
٠البح، 

تالتالية الم3؛لالآا حلال من المبحثؤ هن.ا فى الحديث، وسيدور 

سالآولثضمالإرهاب:ست 

الإرهاب،ثاسة:اولأ':
حاف.أي ورهبا: ورما، رهبه يرهب ارزهب* المادة هذا أصل 

وفزعه.أخافه، واسترهبه! ورهبه، وأرهبه، 
الناس.رهبه حص رهبته استدعى واسترهبه 



لضا4دكثرممأاسل

عظيمسم يهاءو ؤوأسره-نحمحإ رقوله-.-ت فوبذلك 

أرموهملاا.أي 
العالمي:العام الاصطلاح ط الإرهاب ثاننا: 

ماعلئ يفسره كلأ إن حيث الغموض؛ يكتنفه لفظ الإرهاب 
سعاء*

فيوسروره وشهرة دوى لها صار التي الألفاظ من أنه كما 
السياسيةالمصطلحات من مصطالح يكاد فلا الحاصر؛ العصر 

•العالمي الإعلامي الحضور في منه أويقترب ينافه، 
مسجدفإنه _ للإرهاب جامعا تعريها يضع أن باحث أراد ؤإذا 
.— مر كما — غموض من المصطلح هذا يكتف لما يالغة؛ صعوبة 

فوصعللارهاب تعريما يضع أن قانوني مؤلم، حاول ولقد 
عددفي متنوعين علماء وضع من للارهاب تعريفات وتسعة مائة 
.١^٢٢فروع من 

مصطلحمفهوم وب تعريفات فهذه شيء، من يك ومهما 
الإرهاب.

هذهيحص يعترى الذي الخلل سنتين ذللث، حلال ومن 

.٤٣٧_٤٣٦/١الرب ان اظر:ل)١( 

١٠١ص محمدالثويعر الإرهابدوانعهوعلاجهد. انفرت )٢( 



الإؤهابالساد،ست 

الذيالإسلامي الفقهي المجمع بتعريف يعقب نم التعريفات، 
واصح.شامل بتعريف الإرهاب مفهوم حلئ 
يحنيالإرهاب بقولها! الإرهاب الأمريكية النشرة عرفت — ١ 
غيرأو المنازعين، غير صد يرتكب سياسي بدافع عنا 

وكلاءأو قومية، مجموعات بوامهلة موجه المخاصمين، 
١٢^^•

بقولها:الإرهاب الأمريكية الأكاديمية الموسوعة وعرفت، - ٢ 
فيهابما بها، التهديد أو العنف،، لأعمال المحوب الاستعمال هو 
ؤإحضاعهم.الناس، لتخويف، وتفجيرات وحنك، تل، قس 

معينةسياسية ، أهدافتحقيق بفرض يكون ما وعائه 
 ٣ — vهوبقولها؛ الإرهاب العالمية العربية الموسوعة وءرفت

ويعملوالذعر، الخوف، لإثارة به؛ التهديد أو العنف،، استخدام 
بتفجيريقومون كما احتهلافهم، أو الناس، محتل على الإرهابيون 

دللئجغير وارتكاب النيران، ؤإسحال الطائرات، واحتطاف، القنابل، 
جرائمهميرتكبون الإرهابيين معظم أن كما الخهليرة، الجرائم من 

.معينة سياسية أهداف، لدعم 
.، والمآحذل الْالحوظات من التعريفات هذه فى ما يخفئ ولا 

'رالإرهادحدواسوءلأبصاانظر;)١( 
.١٠٩ص لومي المحمد د. الإرهاب ودعاوى الخرتم، القطاع انفلرت )٢( 
الخرىودظوىالإرئبص«اا.القطاع اظر: )٣( 
القطاعالخرىودءاوئالإرئبص«ا\_؛انانظر:)٤( 



تضاو1بمملهااسد

الطروجهة من للإرهاب تعريف إصافة فإن وأخيرا — ٤ 
بمفهوماتهالإرهاب إن حيث يمكان؛ الأهمية من يعد الإسلامية 

والمالمين.بالإسلام ظلما ربطه تم الحديثة 
للارهابتعريف الإسلامي الفقهي المجمع عن صدر وفد 

المجمعزق حيث الإرهاب، به عرف ما أحن يكون يكاد 
جماعات،أو أفراد يمارسه الذي العدوان ررهو I بقوله الإرهاب 

.- وعرصه وعقاله، وماله، _دمه، الإنسان عالئ بغتا أودول 
بغيروالقتل والتهديد، والأذى، ،، التخويفصنوف ؤيشمل 

الهلريق،وقطع المسيل، ؤإخافة الحرابة، بصور يتصل وما حق، 
لمثرؤعتنفيذا يقع التهديد أو العنف،، أفعال من فعل وكل 

ص،بين الرعب إلقاء إل سمدف جماعي، أو فردي، إجراس 
أموالهمأو حريتهم أو حياتهم، تهمفس أو بايدائهم، ترويعهم أو 

اللهقال كما الأرض، في الفساد صور من هذا فكل للخْلر؛ 
[.٧٧لاسس: أمحسه ف، نجألمثاد . ؛ - -تعالن 

قال.تعالئ_:ؤشإثايلمحق، بغير هو؛غؤ، والإرهاب 
دئغ_أوآن م خ وآتى والأم بملي محتا محتءا هلهر تا المحم، رؤ؛ 
.هسؤ0 ي نا أقي عل ةثؤ\ نآن ثأنمكنا يد، ؟زل ؤ نا أش 

لالأعراف٠[

أحداثقيل للإرهاب والتعريف البيان هذا الإسلامي الفقهي المجمع أصدر 
الموافقه_ \ ؛ ٠٦\ ا \ ٠ ا \ 0 بتارخ ودلك سبتمبر، من عشر الحادي 

١٠ ١ ٤ ص الإرئب ودعاوئ الخري، الشلاع انظر: م. ٢ ٠ ٠ ١ ١/ / ٠١ 



r^Tlالأ)هاوا (؛ السادس الميحث 

^باثاني:مصالإسلأمضالإرهاب:ه

ْنشيء محال يمكن الإرهاب تعريف من مضى ما حلال من 
تيلي ما حلال من ودلك الإرهاب، من الإسلام موقف 

يعدلا عنها وا]دفاع الإسلامية، ايحؤزة حماية ان اولأ: 
إرهابا;

حوزةفي لأنها نواحيها؛ و بلائه حدود هي الإسلام فحوزة 
مالكه.

عليها.عدوها اعتداء من الإسلامية للأمة حفغل عنها والدفاع 
الجانب،مرهوبة الأمة تكون أن الإسلام مقاصد أعفلم ومن 
المهابةنغلرة الأحرئ الأمم أعين في إليها منغلورا محترمه، 
الأمنصفو ونكدير مناوشتها، عن يريع مما فدلك والوقار؛ 

مها•

ٍثثورهمهي تئثة أثق >ه : - -مالئ - الله قال 
لالخر:'آا\ا،.

ربايوى مء ين أنتثلتقر ما لهم ءؤوأع_د.وا : -.- وقال 
[.٦٠]الأنفال!ه آهته عدو هء مادبورن\ ألختل 

فيالإرهاب من ليس الأمة وحماية - إدا - القوة فإعداد 
حقفي حير ولا ها، نفحماية تستهليع لا أمة في حير فلا شيء؛ 

.٢ ٠ ٣ ص الإّلأم في الاجتماعي الظام أصول انفلر: )١( 



ك1دابجمفااسل

القوة.تحوطه لا 

يعتيالذي الإرهاب عن النهى أشد ينهى الإسلام أن تاذيا: 

الإفساد؛

شيءأي ش م أو ض اد إمأو اد فكل عن ض ؛الإسلام 
الخاصة.أو العامة الشؤون من 

قالمتظاهرة، متكاثرة ذلك علئ والسنة ا3كتاب من والأدلة 
؛^^١\لخنئِق وك ِيه ثن أقاص - د# - ال^ه 

يمش رق وإدا . ألخصاؤِ وهوآث ء شه وماق ه وئثهد 
أهتكانبجت لا وأقآ وألمنذ أدرق ؤييؤى ذها ِلتذءث آإؤيف 

•©4لالمة[ 
اروالحرثوعمومه! الماد معي ميسا عاشور ابن العلامة قال 

نلمن مشتق الحيوان، أطفال والثل! الزؤع، منه مراد هنا! 
وانفصل.ممهل إذا نولا الصوف، 

قوامبه ما احتلال عن كناية والثل الحرث إهلاك أن وعندي 
الماس.أحوال 

هذينحموصى المراد فليس وماشية؛ حرث أهل وكانوا 
مجرئجار وهذا الماس، قوام به ما صياع المراد بل الأمرين، 

الثل«لا،ب

y٠٢٧٠/ والتنوير التحرير تفسير 



٦ِ؟— الإلهاب اثسادس: المبحث 

قيالديار إحراق عن نهي ذلك أجل ررومن قال أن إل 
الجيشأمير نظر في رجح إذا إلا الأشجار، قطع وعن الحرب، 

القتالءرا،.مدة ؤيظيل العدو، قوه يزيد دلك من شيء بقاء أن 
الأشياءتصير الأرض في اد ررفالإفآحرت موصع في وقال 
المافعةالأشياء إزالة ومنه الأطعمة، فى كالغش ئضث؛، الصالحة 
والجور،كالمتن الأنظمة اد إفومن للبرآء، والقتل كالحرق، 

وتحسينالدعارة، وتعليم الجهل، كتكبر المساعي إفساد ومن 
.٢٢الصالحيناالومناوأة الكفر، 

مناوئله، محارب، الإرهاب، من بريء — إدا — فالإسلام 
•— مضى ما نحو على — صوره لجمع 

أوبالإرهاب، يقوم من الإسلام إلئ يتتسب ممن وحد ؤإذا 
مركما الإسلام، عش لا فعله من على ذلل-، فسحة محوره من شيء 

الكتاب.ندا من متعددة مواطن في دللث، بيان 
واسمنالإسلام اتهام ب مردود ميس الثالث: سلب اه 

بالإرهاب:

منكثير صنع من فاعجبا بيانه، مفى ما بحد تعجبا إن 
ممنالتارخ، وحقائق العدل، عن البعد كل البعيدين الظالمين 

والتهئرفجوالهمجية، بالقوة وأهله ونبيه الإسلام دين يصفون 

.Y٢٧٠/ التحريرواكوض فير )١( 
تمراسمضواضيرا/؛مآ_هخآ.)٢( 



سيخرمفااسل

للصدومحاولة افتراء، محفس هو مما ذللئ، غير إلى والإرهاب 
عندينالإ-لأم•

والرفق،الرحمة، دين الإسلام يان مول، للعيان الماثلة والحقيقة 
حمومهم؟علئ انتصروا حين الملون فعل فماذا والتسامح؛ 

وقتلواالأعراصن، انتهكوا وهل وامتدوا؟ وتسلءإوا، تكبروا، هل 
والأؤلفال؟والماء، الشيوخ، 
كانواالذين خصومه علؤي انتصر عندما ه الّكا فُل ّْاذا 
عليهم؛المح،ينمى عنهم؟ يصفح يكن ألم الأذى؟ أشد يؤذونه 

والأموال،؟
وقيصر؟كرى علمح، انتصروا عندما الملمون فعل ومادا 

للرهبانأساؤوا وهل لكساء؟ تمأضوا هل وغدروا؟ خانوا هل 
الختازل(،هدموا وهل فسادا؟ الأرض في عانوا وهل الأديرة؟ في 

الأشجار؟وقْلعوا 
الذينالصليبيين علئ انتصر لما الدين صلاح فعل وماذا 

فعلفماذا تنكيل؟ اتما بهم ونكلوا الأفاعيل، باللين فحلوا 
قائدهم؟عن يصفح ألم عليهم؟ انتصر لما الدين صلاح بهم 

سراحه؟ويهللق ؤيعالجه؟ 

العصورعتر الملمين بلاد في الذمة أهل أحوال، كانت، وماذا 
والحيل،،بالأمان، ينعمون يكونوا ألم هدا؟ يومنا إلئ التءلاولة 

والإحسان؟



I—؟م-أالإرهاب انمادس: نمبحث 

منيجدوه لم ما ؤإحانهم الملمتن عدل من يجدوا ألم 
حليتهم؟بمي 

ممالمين، المتارخ في كثر وأمثالها النيلة المواقف فهده 
عنفيه والدخول للإسلام، الماس محبة في الأثر أبغ له كان 

لشن•قاعة 

المماذج؟هده مثل يقدم الغرب يهدا؟ يقوم لمين المأفغير 
وموموليني،هتالر، حرج أين ذْن وتمعه؛ تراه، ما الجواب 

اذىهى أوربا أليت الصرب؟ ومجرمو وسالمن، ولينين، 
منالملامحن قلوا الذين الثياطتن من وأمثالهم هؤلاء أحرجت 

الويلات؟إثر الويلات المثرية منهم ولاقت، المثر، 
القساةالهمج هممن أوربا؟ حضارة محللاتع هم أوكلئ، يعد ألا 

إذا؟العتاة 

حقيقة؟الإرهابيون المتهلرفون ومن 

والدرية،والعنقودية، المؤوية، القنابل صنعوا الدين من ثم 
الشامل؟الدمار وأملحة والجرثومية، 

بالمبيدات؟والأنهار بالحوادم، الهواء لوثوا الدين ومن 
العدل،إلئ تمت، لا التي القدرة الهلرق لكون يالدين ومن 

بشيء؟الخصومة ، مرقإلئ ولا 
وحرياتهم؟الشعوب أموال ؤيرقون الماء؟ يعممون الذين من 

الإيدز؟ينثرون الذين ومن 



قضأ4يكثرحولهااسلا؟ح-ا 
-كتمحإ

ألسامحب،سمسرفىرلكم؟
والإرهاب؟التسلط قمة في وهم اليهود يدعم الذي ومن 

محاكمما أدراك وما التفتيش، محاكم في حصل وماذا 
التفتيش؟

يندىمما وغيرْ غريب لكبي السجون بعض في حصل وماذا 

والتسلط.هوالإرهاب وهذا الواضحة، الحقيقة هى هذه 

لمينالمغير يكون أن الأحوال من بحال ذلك، يعني ولا 
فيهمإن بل لا والجبرويت،، لهل والتالفللم من واحدة ئنة علئ 
الفللم.عن بعيد بالعدل، قائم هو من 

ودفاعهمالباطل، وقمع الحق، لإحقاق الملمين جهاد أما 
العدلهو ؤإنما إرهابا، فليس وبلادهم وأنمهم دينهم، عن 

بعينه.

سيلسلوك في الخطأ من المسلمين بحص من يحصل وما 
تحولوتبعته الغرب، وحشية بجاو_ا يذكر يكاد لا فقليل الحكمة 

المملين،علئ ولا الدين، علئ تعود ولا نيل، الأحطا من علئ 
البصيرة،وذوي الإسلام، علماء إن يل بها، قام من عليها يثث ولا 

.١^١٢أشد ذللئ، مثل يكرون ليمة الوالفطر 

السيرةني والرحمةوالعثلمة ، ٩٦_ ص٥٩ الإسلام إلن الخلريق انظرت 
اكوةص^_بمآ.



الإيمابالميادس: المبحث 

هيكما الأمور إن ينظر أن المنصف؛ للعاقل ينبغي وهكذا 
القاصرْ.والظرة والتزوير الغللم عن بعيدا 

الأوربيين،من فإنه عجّتا من ان للأنكان فإن هذا وبعد 
نبيهوعغلمة الإسلامي الدين حقيقة يكتشفوا لم حيث والأمريكان؛ 

للعادةوأصمن اكتشفوه، ما كل من أحل وهو اكتشفوه، فيما 
الإسلامبحقيقة جاهلون هم فهل إليه؛ وصلوا ما كل من الحقيقية 

اعنه؟ ويصدون يتعامون أوأنهم حما؟ 
فمميثتان!الثانية كانت ؤإن مصيبة، فهي الأولى، كانن، إن 







ادبمدلقضايايكثرحولها 

١٩تمهيد؛ 

٠٢ التسامح؛ مفهوم اولأ: 
٢٢الإملأم؛....س••.••..••••••••••• سامح ش جث 

الأخلاقومكارم التفكر إصلاح وليد الإسلام في التسامح أن ثالتا: 
........؛أاكل1مالأجتماصفىالإسلأم:

٦٢ للتسامح؛ العامة للقواعال الإسلام إرساء رابعا؛ 
٢٨......•••.••••■•••••امح؛ والتالعادلون الإملأم أمراء خامسا: 
٢٩......••..•••■•••••••••••••••••اْح؛ والتالإسلام فقهاء سادسا: 

٣١لمين. المامح تعلى التار؛خ شهادة ُّابثا٠ 

٣٥الإكراه؛ مفهوم أولا: 
٣٥المخالفين؛ من الإسلام موقف تانيا: 
٣٦الإسلام؛ يحول علئ الإكرام انتفاء ثالثا: 
٣٧••••••••• الإسلام؛ عن الإكراه انتفاء في النصوص أشهر رابعا؛ 

٣٩••••••••• السملمين تسامح عني، ^ن 

٤٣العنف؛ مفهوم ؛ تمهيد 
٤٣العنف؛••••••••••••••••••••• من الإسلام موقف الأول؛ المطاو_ا 



الإر؛ئبالسادس: البحث 

٩٤ دالمخاشنت.....ى.. الشي. رفق من نماذج اكاتي• الطلب 

٥٥تمهيدت 

٥٥ *•••■•*#■••••**•••■•••■•*•*ء•***••* الجهاد• مفهوم ت الأول المهممب 
٥٥ الجهاد: حقيقة أولا: 

٥٥ ................................ الإسلام: في الجهاد أقسام ثانيا: 
٥٧القوة: دين الإسلام ثالثا: 
٠٦ ......................... الله: سيل في الجهاد كون مصي رابعا؛ 

٦١النبوية:..... الترة حلال من الجهاد في نغلرة الثانيت المعللب 
٤٦ .................... الإسلام:في الحرب آداب اك1ك: الطلب 
٠٧ ..... الجهاد: في الملمين أحلاق علق أمثلة الراعت المعللب 

٧٧ا..ا......ا ب.ؤؤ........ؤ............ ^^اثااسدس؟١^^٧ 

٧٧تمهيد: 

٧٧.......................٠........ الإرهاب:مفهوم الطالبالأول: 
٧٧..ؤ.............ب.....ب.ؤ...........ب..... اسة:ش الإرهاب أولا: 

٧٨ب.؟.ّ.اّاا..؟.... العالي: العام الاصعللاح في الإرهاب ثانيا؛ 
٨١ ٠٠..............٠١الإرهاب: من الإسلام موقف الطاو؛االئائي: 

٨يعدإرهابا:١ لا عنها والدفاع الإسلامية، الحوزة حماية أن أولا: 






