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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أوال: التعددية في الخبرة اإلسالمية: 

-ينبغي قبل أن نتحدث عن التعددية في الخبرة اإلسالميةة أن نيالةر ىلالن أننالن ص ن  الد 

التعددية كم طلح يُعبر عن نظنم سةنسالي  لالخ فلةةالة ينييخةالة ففل الةةة يالريب   -في هذا الم نم 
بإدياك دفي الدفلة فطبةعة المواطنة بالل طبةعالة اإلن الننص ف الةع الع الد اصيتمالنعي فق النين  

ص فلكننالالن نتحالالدث هنالالن عالالن التعدديالالة كمةيالالوم يعنالالي فةمالالن يعنالالي التنالالو  (1)فنظنيالالخ اصقت الالند 

: الت لةم بنصفتمف: الت اللةم بالخ وهو يعني في جوهرهلوحدةص فالتمنيز فاصفتمف في ىطني ا

 فاقعن ص ي ع عنقم ىنكني ص فالت لةم بخ ح ن للمختلةةن ص يملك أحد أف سلطة حريننيم ينخ.

"ص فلالذلك فيالي ص يمكالن أن يويالد تميز وخصوصية": ينو  يؤسس علن "التعدديةف"

"ص فلالالالذلك ص يمكالالالن ىطالالالم  الجدددام الوحددددة وىص فالالالي ىطالالالني " -فص حتالالالن يُت الالالوي-فيتالالال ين 

" الالذ  التمدز " اللالذين ص يالنيع احندهمالنص فص علالن "التشدرذم والقييعدة" علن "التعددية"
" التالالي ص الواحديددة"علالالن "التعدديددةانعالالديا العمقالالة بالالةن فحدايالالخص فأي الالن ص يمكالالن ىطالالم  "

 ثم يعددية. أيزاء لين.. فبدفن الوحدة الجنيعة ص يت وي ينو  فف و ةة فيمةزص فين 

والتعدديددة مبمعنددخ االخددتالأن فددي ألددواي الخلدد  وبددين أفددراد كددد لددوي مددن حقددا   اإلبددداي 

دتَقَر  فلة رأ ين شنء قولخ يعنلن: الربالي المسلّمة،  ْسد و َواِحدَدةو فَُمسس دن لَّ َوهَُو الَِّذي أَلَشأَُكم ّمِ

ْسقَُهو مو يَ لسنَا اآلَيَاِت ِلقَوس َدٌي قَدس فَصَّ تَوس أَلَمس تََر أَنَّ هللاَ أو قوله تعالخ: ( 99– 98)األنعنم:  نَ َوُمسس

ددرٌ  َِ ُجددَدٌد بِدديٌ  َوُحمس تَِلْْددا أَلسَوالَُهددا َوِمدَن السِجبَددا نَدا بِددِه مََمددَراتو َمخس َرجس ددَماِا َمدداْا فَأَخس ََ ِمددَن السَّ دَز  أَلس

تَِلٌف أَلسَوالَُها َوَغَرابِيُب ُسوٌد * َوِمدَن النَّداِ  َوالددَّ  َِ مِلََّمدا َمخس تَِلدٌف أَلسَوالُدهُ َكدذَِل َواّبِ َواأللسعَداِم ُمخس

َشخ هللاَ ِمنس ِعبَاِدِه السعُلََماُا مِنَّ هللاَ َعِزيٌز َغُْورٌ   (.28 -27)فنطر:  يَخس

في الالتوأ أدا الالخ لوايبنيالالخ فيمنيسالالتخ لمكننتالالخ  والتعدديددة فددي لددوي اإللسددان والتما دده،

دتاِلُأ عنلن: أيلن فأفضحص فلة رأ ين أياد قولخ ي ِ  َواخس َوِمنس آيَاتِِه َخلسدُ  السَّدَماَواِت َواألَرس

لسعَاِلِمينَ  َِ آليَاتو لِّ يَدا أَيََهدا النَّداُ  (ص أف قولخ يعالنلن: 22)الرفم:  أَلسِسنَتُِكمس َوأَلسَوالُِكمس مِنَّ فِي ذَِل

ن ذََكرو َوأُلثَخ َوَجعَلسنَاُكمس ُشعُوبْا َ  مِلَّا َخلَقسنَاُكم ّمِ ِ أَتسقَاُكمس مِنَّ َّللاَّ َرَمُكمس ِعنَد َّللاَّ َوقَبَا َِد ِلتَعَاَرفُوا مِنَّ أَكس

ة(ص 13)الحجرات:  َعِليٌم َخبِيرٌ  َِ لََجعََد النَّاَ  أُمَّ ِْديَن  َوالَ  َواِحَدة َولَوس َشاَا َربَ تَِل يََزالُدوَن ُمخس

 َِ ِحَم َربَ َِ َخلَقَُهمس  * ِمالَّ َمن رَّ ألَنَّ َجَهنََّم ِمَن الِجنَّةِ  َوِلذَِل َِ ألَمس تس َكِلَمةُ َربِّ َمِعدينَ  َوتَمَّ  َوالنَّاِ  أَجس

ةْ ن، و119 -118مهود:  ُ لََجعَلَُكمس أُمَّ دَد َمدن يََشدااُ  َواِحَدة َولَوس َشاَا َّللاَّ ِِ دِدي َمدن  َولَِكدن يُ َويَهس

ا ُكنتُمس تَعسَملُونَ  يََشااُ  أَلُنَّ َعمَّ  . ن93حد:مالن َولَتُسس
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أ  ىنخ لو شنء لخلق الننس بنستعداد فاحالدص فلكنالخ فل يالم بنسالتعدادات يتةنفيالةص ن الخن 
غةر يكرية فص يعندةص فيعل نوايةس لليدأ فال ملص يم ي بين ييةئتخ في النالنسص فكالل 

؛ -علن سبةل المثنل -ي ؤفل عمن يعمل. فم يكون اصفتمف في الع ةدة سببن في ن ض العيود

لخ أسبنبخ المتعل ة بميةئة هللا. فالعيد يكةالول ييمالن افتلةالا المعت الدات. فهالذ  قمالة  فنصفتمف
فالالي نظنفالالة التعنيالاللص فال الالمنحة الدينةالالةص لالالم يح  يالالن فالالي فاقالالع الحةالالنة ىص اإلسالالمم فالالي  الالل هالالذا 

 .(1)ال رآن

م عند هللا يعنلن أين كننا ع ةديخ أف عرق -يطلق اإلن نن–فهذا يريعخ ىلن أن اإلن نن  خ يكر 

كلكالم ادم   فىن أبالنكم فاحالد  ىن يبكالم فاحالد  "ين أيين النالنسأف لغتخ أف اإلقلةم الذ  ينتمي ىلةخ

نَا بَنِي آَدمَ  قنل يعنلن:فص )حديث نبو ( فآدم ين يراب" مس رِ  َوَحَملسنَاهُمس فِي البَرِّ  َولَقَدس َكرَّ  َوالسبَحس

َن اليَّيِّبَاتِ  لسنَاهُمس  َوَرَزقسنَاهُم ّمِ َِّ يالْ َوفَ ِِ ْس نس َخلَقسنَا تَ مَّ فيتمثل أهالم  ن70ماإلسراا: َعلَخ َكثِيرو ّمِ

لَقَدس َخلَقسنَا اإِللَساَن فِي يظنهر هذا التكريم في أن هللا يعنلن قد فلق اإلن نن في أح ن ي ويم: 

َسِن تَقسِويمو  َِ ِللسَمال ِ ص فيعلخ فلةةة لخ في األيض : (4)التةن: أَحس ََ َربَ َكِة مِلِّي َجاِعٌد فِي َومِذس قَا

ِ  َخِليَْددة... َ (ص فسالالخر لالالخ يالالن فالالي ال الالمنفات فاأليض: 30)الب الالرة:  األَرس ا أَنَّ َّللاَّ أَلَددمس تَددَروس

ا فِي السََّماَواتِ  َر لَُكم مَّ ِ   َسخَّ بََغ َعلَيسُكمس لِعََمهُ َظاِهَرةْ  َوَما فِي األَرس )ل منن :  … َوبَاِطنَةْ  َوأَسس

20.) 

" الالذ  يجمالع فيوحالد أيزاءهالنص فعلالن الجدام .. الدراب يحددهن " مستويات وللتعددية

المتمةزةص فال ويةنت المختلةة المؤسَّ الة علالن  تعددية الحِاراتالم توأ العنلمي يثم هننك 
يعالالدد اليالالرا ع فالمنالالنهل فالةل الالةنت فاللغالالنت فالث نفالالنتص فبةنيالالن يمةعالالن يالالنيع اصشالالتراك فالالي 

 ين فص افتمف.اإلن ننةة التي ص يمنيز فة

هناك تعددية في المذاهب ومدار  الْكدر  وعلخ مستوى كد حِارة من الحِارات

وتيددارات السياسددة وتنتيماتهددا، وقددد تكددون فددي بعدد  الحِددارات تعدديددة فددي  وفلسددْاتها،

 القوميات واللغات واألوطان م  اجتماعها في راب  الحِارة الواحدة وجامعتها.

"ص فليالالن متددوازن -عدددَ  -وسدد  ليالالن " -ذاهب الةكريالالةككالالل الظالالواهر فالمالال- والتعدديددة
" هالو الالذ  المتدوازن -العدَ -وسيها ". ف"تْري " فاافر "مفراط"ص أحدهمن "غلوطرف "

"ص بةنمن الجام ... والراب .. والوحدة" فبةن "التميز.. والتنوي.. والتعدديراعي العمقة بةن "

" المنكالالرة الوحدددةنيع لالالخ. كمالالن يمثالالل "" الالالذ  ص يالالغلددو القييعددة والتنددافريمثالالل التيالالر م "

 " المننع ين يمةز الةرقنء فافت ن ين. غلو القهرللخ و ةة "

" في الت وي اإلسميي ف ة ة ين ف ن ص األيالة الوسيية الجامعةفى ا كننا "

ةْ َوَسْيا لِّتَُكولُواس ُشدَهَداَا َعلَدخ النَّداِ  َويَُكدو اإلسميةةص َِ َجعَلسنَاُكمس أُمَّ َُ َعلَديسُكمس وَكذَِل ُسدو َن الرَّ

فإن التعددية الموزفنة بمةالزان اإلسالممص ص بالد أن يكالون يمةالزا لةرقالنء يجمعيالم يالنيع  َشِهيْدا
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اإلسالالممص فينوعالالن لمالالذاهب فيةالالنيات يظلليالالن يمةعالالن فيحكميالالن يريعةالالة الت الالوي اإلسالالميي 

 الينيلص فف و ةنت يتعددة في ىطني ثوابا الوحدة اإلسميةة.

أ  فةمن يديكخ الكنفة بنلةطرة دفن  -ةمن هو يعلوم ين الدين بنل رفية ف فوحدة األمة

بُدُدونِ فري ة ىليةة  -نظر فبم فمف فةخ  ةْ َواِحَدة َوأَلَا َربَُكدمس فَاعس تُُكمس أُمَّ )سالوية  مِنَّ َهِذِه أُمَّ
فالإن  ( ص يعالدد فةيالن فص افتالرا .. أيالن فةمالن هالو فالرف  فيوضالوعنت لميتيالنداتص92األنبةنء: 

المؤمنددون والمسددلمون، مددن التعدديالالة فةيالالن فايدةص يجمالالع فرقنءهالالن فيدايسالالين فايتينداييالالن: "

وأن "ص "قريش وأهد يثرب، ومن تبعهم فلح  بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الندا 

وأن يهدددوَد ينْقددون مددد  "؛ "يهددوَد أمددةٌ مددد  المددؤمنين، لليهدددود ديددنهم، وللمسدددلمين ديددنهم

محداَربين. وأن علدخ يهدود لْقدتهم وعلدخ المسدلمين لْقدتهم. وأن بيدنهم المؤمنين ما دامدوا 

"؛ النصر علخ من حارب أهد هذه الصحيْة. وأن بينهم النصح والنصيحة والبدر دون اإلمدم
وأله ما كان بين أهد هذه الصحيْة من حدث، أو اشتجار يخاأ فساده، فإن مرده ملدخ هللا "

نيع األيالة الواحالدة فالدفلالة الواحالدةص  ات المريعةالة . فةي ىطني يال(1)"وملخ محمد رسوَ هللا

 الواحدةص يعددت اصنتمنءات ال بلةة فالدينةةص فنظ م الدستوي عمقنت فرقنء هذا اصنتمنء. 

فهكذا انةتحا سالبل التعدديالة فاي العا آفنقيالن أيالنم يةالنيات الةكالر اإلسالميي فالي ىطالني 
لالالوم ينالالخ بنل الالرفية: التعدديالالة فالالي " بمالالن يالالنء بالالخ الالالدين يمالالن هالالو يعوحدددة وجددام  التصدددي "

اللغالالنت فاألقالالوام.. ففالالي الث نفالالنت الةرعةالالة.. ففالالي األفطالالنن فاألقالالنلةم المتمةالالزة.. ففالالي الةالالر  

اإلسالالالميةة ال ةنسالالالةة.. ففالالالي المالالالذاهب الة يةالالالة.. فالتةالالالنيات الةكريالالالة فالمالالالدايس الحركةالالالة؛ 
الالذ  يمث الل فةمالن ُعلالم  فنزدهرت يعددية اصيتيندات البيريةص فالي ىطالني الجالنيع الثنبالا الخنلالد

 بنل رفية ين أ ول الدين. 

فهذا ين يةز الح نية اإلسميةة عن غةرهالن يالن الح النيات؛ فكالنن النالنس فالي  ليالن 
سواسةة ك سالننن الميال ص فنلبيالر كليالم "ىيالن أف لالك فالي الع ةالدة أف نظةالر لالك فالي الخلالق" كمالن 

ر قلبالالخ الرحمالالة ف الالا اإليالالنم علالالي بالالن أبالالي طنلالالب فهالالو يو الالي فالةالالخ علالالن ي الالر بالال ن يُيالالع  

فالمحبة ليالمص فكننالا ال نعالدة دا مالن أن يمةالع يالواطني الدفلالة الم اللمةن  -كل الرعةة–للرعةة 

ليم ين للم لمةن فعلةيم ين علةيمص فلم يتم ي النةةيم بالةن " ات" ف"آفالر" كمالن حالدث فالي  الل  

يعظم الح نيات  اإلن الننةة األفالرأ التالي أس الا نظرييالن للفالر علالن يحالددات طبةعةالة ص 
فل لإلن نن في افتةنيهنص فص قدية لخ علن يغةةرهن أف التخلالي عنيالنص فالنافر قالد يكالون هالو د

أف اللالون أف اإلقلالةم أف الخ الن ص الج الديةص فبنلتالنلي فالإن اافالر ثنبالا  جالنسالمخالنلا فالي ال
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عبر الزينص ص يتغةر ف ن  خ فين ثم ص يتغةر  ةتخص فقد يكون العدف األسنسي في بعالض 

 .(1)فا يحتمم في بع ين اافراألفقنت  أف عد

فأيالالالن فالالالي التجربالالالة اإلسالالالميةة فالالالم يويالالالد يالالالن يُ الالالمن بالالالنافر  ىص المحالالالنيب لإلسالالالمم 

فالم الاللمةنص فهالالي  الالةة ينتيالالي بننتيالالنء اصعتالالداءص فص يظالالل عنل الالة بيالالخص المعتالالد  ىلالالن يالالن 

 صنينيالالة؛ "فحنلالالة العالالداء يالالع بنالالي البيالالر يكالالون للةكالالرة أف للةعالاللص فلالالةس لإلن الالنن كإن الالالنن؛
فنلمحنيب للم لمةن يتحول ىلن ىن نن ى ا يالرك ال الم ص أف فل الن األدبالنيص فيالن ثالم  ص يجالوز 

 .(2)قتلخ أف اصعتداء علةخ"

فيطبة ن للمبندئ ال نلةة ف د حوت الح نية اإلسميةة ث نفنت عدة فلةس ث نفالة فاحالدة 

رسالاله هالالذا يعنييالالا ينبالالن ىلالالن ينالالب فالالي سالالممص علالالن الالالرغم يالالن يةنعليالالن أفالالذا فعطالالنءص فقالالد ي

 :3النمو ج  في الح نية اإلسميةة ين فمل عنيلةن أسنسةةن همن

فلم يتم ىفمس يمةع األطراف فىف نيهن  ىيبراطوي صانعدام فيود يركز ح ني   -1
الذ  يجبن ىلةخ ثمرات كل شال  فيُجمالع لالخ ال الرا ب  ين أيل ازدهني هذا المركز

يي لم يعرف يركزية يمع نظنم ال ريبي اإلسملفاأليوال ين يختلا المننطق. فن

ال الرا ب ص بالالل ىن كالالل ي الر أف ىقلالالةم كننالالا  يُجمالالع لالخ أنالالوا  ال الالرا ب المختلةالالة 
فالزكوات ثم يتم ىنةنقين في نةس نطنقين الجغرافيص فص ي فذ المركز ينين شةئًنص ىص 

يعالالالددت المراكالالالز الح الالالنيية فالالالي التالالالنييه  فيالالالن هنالالالنص لحنيالالالة أف  ألزيالالالة طني الالالة

بر د المدن األسنسةة ص ي تطةع أن يُ دم ي نةةًن يرايبةًن ليذ  ص فين ي وم اإلسميي
المالالدن ألن كالالل فاحالالدة ينيالالن كننالالا يركالالًزا فالالي لحظالالة ينييخةالالة يعةنالالة أف فالالي نطالالن  

 .يغرافي يعةن

فإ ا  انت نل ال ةندة في األيم اإلسميةة بةن اليعوب المختلةة فيعدد عوا م الخمفة. -2
قةالالندة األيالالة اإلسالالميةة قالالد يالالدافلتين يمةالالع  نظرنالالن ىلالالن التالالنييه اإلسالالميي نجالالد أن

اليالالعوب المن الالوية فالالي ىطالالني هالالذ  األيالالة يالالن العالالرب ىلالالن الةالالرس ىلالالن البربالالر ىلالالن 
األحبنش فاألفنيقةص ىلن الينود فاأليراك فالمغول فغةرهم. فبنلتواز  يع  لك ف د 

م يم يغةةر العوا م ين المدينة ىلن الكوفالة ىلالن دييالق ثالم بغالداد فال النهرة ففالوايز

فال ةالالرفان فقرطبالالة ففالالنس فيمبكتالالوا فغةرهالالنص فجمةالالع هالالذ  المالالدن كننالالا عوا الالم 

 فيراكز  ليذ  الح نية.

                                         
و  نصععي  دمععء ععع راع جءة ععد اةععفاق  اضاععي .عع  اةد عع رة ام عع   دع  رنععد   ء ععد  ةععي اةنععء ة اةء ة ععد اعع ل  ب:دعع      عع ق اةه  ععد اة     ععد  -1
صبي  10-8اةمم كد اةغي  دع .  اةب ية  ي  –    د .  اةبهم  اة ب هم ودي اةش: ب  اةد  راقع  اة   ع ءق ب ةم ي اةءائم ةإلل   ك ع اةي  ط ام

   2007.بيا ي  28-26هع اةم ا.ق 1428
 اةميجف اة  وق  -2
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نمو ين ث نفةن يعةناًلن   -علن الرغم ين اي نعين اليديد-فلم يةرض الح نية اإلسميةة 

علالن –علن الرغم ين قدييين علن  لك في كثةر ين األحةنن؛ فلم يةرض األساللمة فالتعريالب 

 :(1)علن يواطنةين بل شيدنن أيبعة نمن ج في هذا الخ وص -ثنلسبةل الم

 ؛ حةث اعتن الا شالعوب يمزم التعريب فاألسلمة كمن في نمو ج شمنل أفري ةن ف و ن

 اليمنل اإلفري ي الدين الجديدص ففي نةس الوقا يكلما اللغة العربةة.

 م ىلالالن  كمالالن فالالي النمالالو ج الةنيسالالي؛ حةالالث دفالالل اإلسالالم عملةالالة األسالاللمة بالالدفن يعريالالب

اليالالعوب التالالي كننالالا فنضالالعة لإليبراطوييالالة الةنيسالالةة فاعتن تالالخ فلكنيالالن  لالالا ي الالتخدم 

لغنييالالنص فنةالالس األيالالر ينطبالالق علالالن المغالالول فاأليالالراك فالينالالود فغةالالرهم. فهالالو النمالالو ج 
األكثر انتينًيا في العنلم اإلسميي ين ينالوب شالر  آسالةن ىلالن أفاسال  أفيفبالن فأفاسال  

 آسةنص فأفري ةن.

 ؛ حةث  ل ي الةحةو ي الر علالن ريب دفن أسلمة كمن في حنلة أقبنط ي رعملةنت التع

 دينيم ىص أنيم أ بحوا عربًن لغة فث نفة فهويةص فنةس األير ينطبق علن يواينة لبننن.

  عالالدم يح الالق التعريالالب أف األسالاللمةص كمالالن فالالي األقلةالالنت   الم الالةحةة المويالالودة فالالي يركالالز

ف الد  لالوا  كلدانةةن فالننسالطرة فغةالرهم.الخمفة اإلسميةة في العرا ص كناشوييةن فال

 علن دينيم في تخديون لغتيم فيعتزفن بيويتيم.

فهذا علن عكس كثةر ين الح نيات األفرأ التي يعمد ىلن فرض نمو يين الث النفي 

فنم  يعةيتين علن كنفة ال نطنةن في دينيهنص طوعن في بعض الحنصتص فق را في غنلبةتينص 
البيالالر  فالتعالالدد اإلن الالنني الالالذ  هالالو فالالي  ايالالخ ي الالدي يمالالنل حتالالن ىنيالالن ق الالا علالالن التنالالو  

 .(2)في دي ثراء ففسةلة للتعنيف فالتوا ل اإلن نني

 ماليا: المواطنة في الخبرة الحِارية اإلسالمية:

المواطنة في يعننهن الحديث فكرة غربةة الني ةص حةث  يالرت فالي الغالرب فالي ال الرن 
ثمثالة التنلةالةص فقالد كننالا فالي البدايالة عبالنية عالن ال نبع عير المةمد  فيبلويت في ال رفن ال

ن ق لألفكني فال ةمص ثم يم يطبة ين بعد  لك فالي المجالنلةن ال ةنسالي فاصقت الند  فاصيتمالنعي 

حتن  نيت أحد المةنهةم الر ة ةة في الةكر اللةبراليص ثم انتيرت فةمن بعد فالي العالنلم أيمالع 

 خ.حتن أضحا يةيوين عنلمةن ين ال عب غض الطرف عن

 -فالالي الةكالالر اللةبرالالالي الغربالالي–فيةيالالوم المواطنالالة الديم راطةالالة نُظالالر ىلةالالخ ينييخةالالن "

بنعتبني  الحل الم يول للنزا  فال را  الطن ةي فالالديني. فقالد بالرز كمةيالوم يح الق الم النفاة 
بغالض النظالر عالن فص يالم -بةن األفراد بنعتبنيهم أع نء في الجمنعة اصيتمنعةة فال ةنسالةة 

                                         
 اةميجف اة  وق  -1
 اةميجف اة  وق  -2
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ف الالد كالالنن يطالالوي المةيالالوم فالالي التالالنييه الحالالديث قالالرين العلمننةالالة. فكننالالا قالالةم فلالالذلك  -الالالديني
ييالالدف ىلالالن يحريالالر الع الالل يالالن سالاللطنن الكنة الالة فيالالن  -فأبرزهالالن الحريالالة فالم الالنفاة-اللةبرالةالة 

 سةطرة المةتنفةزي ن؛ فكننا الديم راطةة يرادف العلمنة.

التراف  فالتردد في  فالبنحث في اإلشنيات المتننثرة هنن فهننك للدين يلمس نوعن ين
ي كةد أهمةتخ ينية ثم نةي  لك ينية أفرأص فهو ين يعكس بجمء ديية سطوة فقالوة أسالطوية 

العلمنة علن الع ل فالةكر اللةبرالي.. لكن ال راءة المت نةة فالي يالنييه الةكالر اللةبرالالي يبالةن أن 

بدادية أف عنيالل عالدم ني ة اللةبرالةة لم يكن في يوايية الدين كمريعةة بل ك لطة كن الةة اسالت

 .(1)است راي فعنا يدني

خ يةيالوم المواطنالة فيطالوي  فالي الةكالر اللةبرالالي فى ا كنن هذا هو ال ةن  الالذ  نيال  فةال

الغرباليص فإنالخ علالن العكالالس يالن  لالك فالالي  الخبالرة الح النيية اإلسالميةة؛ حةالالث لالم يكالن هنالالنك 

ييكلة في يح ةق الم نفاة بةن الم لمةن فغةر الم لمةنص فلم يكن هننك نالزا  طالن ةي بةالنيمص 
يثلمالن كالنن الوضالع فالي الغالرب فالي -كمن لم يكن هننك سلطة استبدادية ي تند ىلن الحق اإلليي 

حتن يتم ىق نء الدين عن فكرة المواطنة في العنلم اإلسمييص "فىنمن كننا  -ال رفن الوسطن

الدفلة اإلسميةة يؤس ة علن الدينص فكنن المواطن هو الم لمص أين غةر المواطن فكالنن  يةالن 

ي اصعتالذاي عنيالن؛ ى  ىن فلةس في هذا ين ييةن أف يعتبالر ن ة الة ينبغال 2يعنيلة فن ة" يعنيل

احتالالرام شالالرعةتخ في الالنفايخ فالالي الح الالو  فيالالدأ  3 العبالالرة يكالالون بمالالدأ اصعتالالراف بالال  )اافالالر(

 فالوايبنت يع غةر  ين يعنين الدفلة. 

فنحن نالرأ علالن ي التوأ المريعةالة فعلالن ي التوأ التطبةالق أن أسالنس المعنيلالة يالع  

ُ َعن   ف ًن ل ولخ يعنلن:ف "ال   "ف "البرغةر الم لم في المجتمع اإلسميي كنن " صَ يَْنَينُكُم َّللاَّ

ين   يَن لَْم يُ َني لُوُكْم ف ي الد  َفهُمْ  الَّذ  ُكْم أَن يَباَلرو يَني  ن د  ُيوُكم ي   البو  َفلَْم يُْخر  َ يُح  ْم ى نَّ َّللاَّ الُطوا ى لاَلْةي  َفيُْ   
ةَن ) ط  يَن قَن (8الُمْ    ُ َعن  الَّذ  ين  ى نََّمن يَْنَينُكُم َّللاَّ ُكمْ  يَلُوُكْم ف الي الالد   ياَلني  الن د  َفَ النَهُرفا  َفأَْفَرُيالوُكم ي  

ُكْم أَن يََولَّْوهُمْ    (.9-8الممتحنة: ) َفَين يَتََولَُّيْم فَ ُْفلَئ َك هُُم الظَّنل ُمونَ  َعلَن ى ْفَراي 

ال رافي في يعنن البر بيم أنالخ: )الرفالق ب العةةيمص فسالد فلالة ف ةالرهمص فقد  كر اإلينم 
عالالنم يالالن عيمص فك الالنء عالالنيييمص فلالالةن ال الالوم ليالالم علالالن سالالبةل التلطالالا فالرحمالالةص فاحتمالالنل فىط

ى ينييم في الجواي يع ال دية علن ىزالتخ لطةن بيم ص فوفنص فالدعنء ليالم بنليدايالة فأن يجعلالوا 

ين أهل ال عندةص فن ةحتيم في يمةع أيويهمص في دينيم فدنةنهمص فحةظ غةبتيم ى ا يعرض 

                                         
  43-42ع  رند غدي  نش رةع ص   نب   جء ء اةخط ب اةء ن ا  جءو اةجءل ا ل اةء ي  اة: مند .  اة: م   عقد ري ا عوقع -1
ع اة  لععد اة:  ععد ةغدععي اةم عع مدي .عع  اةمج مععف ام عع    اج هعع واق  : صععيةاةم عع ما غدععي اةم عع مدي .عع  اةمج مععف اةم  شعع ر رعع رب اةقشععييع  - 2

اةبي ط ن عد ةنعء   دعت عنع ا  راةشعيل د اة    ع د .ع  ام ع  رع  نشعيق .ع  ح ع ب ضعم  بدع     ع   .ع  نعء ة ب ة: صعمد 1996 د ضية  ة دت ع   
  )ن   عي   نف            ي( ع  دي ي عوا  اة م م 1997اةنء ة ب ة:ن ا  ذا ه .  وي ط ن   .  

 رب ةإل     اءه حم   بق    ذحين    بً   ن  ل راضاير هن   ج  ًزا ألنه .  اةمبه   ام     ُلط ق هفا اة بظ ع ي اةمد  - 3
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ف ون أيواليم فعةنليم فأعراضيم فيمةع ح وقيم في نلحيمص فىي نليم ىلن أحد أل يتيمص 

 .1 يمةع ح وقيم(

أن غةر الم لمةن ليالم يالن  -كمن  كرنن ين قبل-كننا ال نعدة ال ن دة في ديني اإلسممف 

المخلو ص بل ىن الذ  يدعي فسنطتخ الخنلق فةن ص فأنخ ص فاسطة بةيمللم لمةن فعلةيم ين عل

فأن ال الالول  صنإلسالالمم قالالن م علالالي فكالالرة اصيتيالالندف .فل الالخ يُعالالد يريالالدا فالالي حكالالم اإلسالالممبالالةن هللا ف

 .(2)فأنخ لةس هننك قراي ديني .. حتن الةتوأ هي ايتيند فلة ا قرايا دينةن صبنلدلةل

فلذا ف د عنش غةر الم لمةن في بمد اإلسمم ينذ  يالوي  فالي أيالن فسالممص فيبالوءفا  

 اللوا فالي بعالض األحةالنن ىلالن ين الب فزيالر التنةةالذ الالذ  )حتالن أنيالم فين أعلالن المنن الب 

فيمتعوا بنلح و  ((3)ي ترب ين ين ب ي ةس الوزياء في النظنم الر نسي في الع ر الحنلي

ي ي الالتمد شالالرعةتين فضالالمنننيين يالالن ن الالوص ال الالرآن الكالالريم ن الم الاللمونص فالتالالالتالالي يمتالالع بيالال

و ص فإنالالخ ص ي الالةبيم فحالالدهم فن الالوص ال الالنة النبويالالة اليالالريةةص فالالإ ا حالالدث ىهالالداي لتلالالك الح الال

 .(4)بظلمص ىنمن يكون الظلم األكبر فاقع بنلديية األفلن علن كتنب هللا فح خ عز فيل

فقد حدث أن أياد قوم يحويل أبننءهم ق الًرا يالن الةيوديالة ىلالن اإلسالممص فنزلالا اايالة  

َن الغَي    الكريمة  ْشدُ ي  ين  قَد يَّبَةََّن الرو ب الي فتمنع ين  لالك ل (256)الب رة:   .. صَ ى ْكَرا َ ف ي الد  

كمن نزلا آينت قرآنةة كريمة أفرأ لتبر الة ييالود   .5هؤصء علن ييوديتيم يغم ىسمم أبن يم

حكًمن الرسول  لن هللا علةخ فسلم نُ ب ىلةخ  لًمن أنخ سر  دي  ي لم فكند أن ي دي ضد  
لتخبالالر  ببالالراءة الكريمالالة نت اايالالفنزلالالا  صيعلويالالنت فأدلالالةفف اًلالن  لمالالن كالالنن أينيالالخ يالالن  بإدانتالالخ

عالن نة الخ يريمالة ال الرقة  يبعالد شالبية اييكنبالخالةيود  فىدانة ي اللم يالن األن الني  حالنفل أن 

ُ :  لك الةيود  بن بتين ىلن تاَلنَب ب النلَحق   ل التَْحُكَم باَلْةَن النَّالنس  ب َمالن أََياَك َّللاَّ  َفصَ  ى نَّن أنَزْلنَن ى لَْةَك الك 

ْلَخن  ن ةنَ  ً  يَُكن ل   ةمن َفَيْحَمتُخُ  َفلَْوص فَْ ُل َّللاَّ  َعلَْةكَ ف لك حتن قولخ يعنلن:  (105الن نء:) َف  

                                         
   ُل:طع ا ا ع نهم    ُ قخ ع ا  - ي اة:عءل-وعي اة اةعء ي   امن ع ط ل  :م  اةم  م   عن ا  راةبير .   نءس اةد  ب ب:عء اعق ت  :ع ةيع  هع   -1

دهمع     و ء عنهع     اةبي .ه       ن زل ةهم عي ب:ض من  ط     أاف  نهم اةدق اة اجب ع    ُل:ط ا . ب ا  نهم  حم     ا شدًئ   نه ع  اةبيا
 ( 17ع ص 2006هع=1427ا   اا   ًرا  حيً    )و     ف اة يض  يع   ئ د ش ئكد   ج  د ا  مدعاة  هيةا وار اة  ز ف  اةنشي ام    دع ط اع 

       يا ار عي اةء   ر  اةميجع د ام    دع   نف       اةم  ش ر ر رب اةقشييع  -2
اةد ع رة ام ع   د .ع  اة عي  اةيابعف " آو   د عو .ع  ح  بعه ا عي     هعع380هععع  ل  عي وعي ن عط رس  عند  369 نهم نصي وي ه ر    عند  -3

 ن:جب ةه  ح ية عءو اة:م ل )اة  ة  حقع ر اةمع ظبدي(  اةم صعي.دي غدعي اةم ع مدي .ع   ي األ  ر اة  ذحي  نه  (ا105اةهجيير )اةجوي األ ل ص

 ." ي  دك م  ه  اةف د .   بش ر اةم  مدي شك ى نءلمد اةء ةد ام    د؛ .كأ  اةنص رى هم اةف ي لدكم   اةم  مدي .  و و ام     اةشك ى 
ة ب هم ودي اة     د ام    د .  اةبهم  ا اةنء ة اةء ة د ا ل  ب:د       ق اةه  دع -.كية   م ر د -.هم  ه  ءيع اضاي .  اةخبية ام    د -4

.بيا ي  28-26هع اةم ا.ق 1428صبي  10-8اةمم كد اةغي  دع .  اةب ية  ي  –اةش: ب  اةد  راقع  اة   ع ءق ب ةم ي اةءائم ةإلل   ك ع اةي  ط 
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اللووكَ  الْنُيْم أَن يُ   الا طَّن  ةاَلةم ي   اللووَن ى صَّ أَنةَُ الُيمْ  لََيمَّ الن َشالْيء   َفَيالن يُ   فنََك ي  ُ  َفَيالن يَُ الرو َفأَنالَزَل َّللاَّ

تَنبَ  ْكَمةَ  َعلَْةَك الك  ً  َعلََّمَك َين لَْم يَُكن يَْعلَمُ فَ  َفاْلح  ةمن  . (113)الن نء: َفَكنَن فَْ ُل َّللاَّ  َعلَْةَك َعظ 

فيد النبي  لن هللا علةخ فسلم ضمن غنن م  الم لمةن ين فتح فةبر ن الًخن فحدث أن 

ين التوياة ف ير بردهن احتراًين لع ن د اافر  فكتبالخ علالن الالرغم يالن قةالنم حنلالة الحالرب يعالخ 
أنيالن  -دهيالة–كمن قنم لجننزة ييوديًن احتراًيالن إلن الننةتخص فيعجالب حالةن أفبالر  الالبعض  آنذاكص

 يننزة ييود ص ف نل "ألة ا نةً ن".

أنالزليم   -عن المة الم اللمةن فالي  لالك الوقالا–ففد ن نيأ نجالران المدينالة فحةن زاي 
ن فالالي النبالي  اللن هللا علةالخ فساللم فالي الم الجد فسالالمح ليالم بإقنيالة  المييم فةالخ. فكالننوا ي اللو

يننالالب ينالالخص فيسالالول هللا فالم الاللمون ي الاللون فالالي يننالالب آفالالر. ففعالالل األيالالر نة الالخ يالالع ففالالد 

 ن نيأ الحبية الذين قنم ب ةنفتيم ففديتيم بنة خ.

فينء في أحنديثخ الكريمة  لن هللا علةالخ فساللم:"ين آ أ  يةالن ف الد آ انالي فيالن آ انالي 

خ يالوم ال ةنيالة"."ين  لالم ف د آ أ هللا"."ين آ أ  يةن ف نن ف مخ فيالن كنالا ف المخص ف المت

يعنهالالداص أف انت  الالخ ح الالنص أف كلةالالخ فالالو  طنقتالالخص أف أفالالذ ينالالخ شالالةئن بغةالالر طةالالب نةالالس ينالالخص ف نالالن 

 حجةجخ يوم ال ةنية".

فاسالالتمر فلةالالنء الرسالالول  الاللن هللا علةالالخ فسالاللم علالالن نيجالالخ فالالي البالالر بغةالالر الم الاللمةن 

ي الدي حكًمالالن ق الالن ةًن  فاإلق النط ىلالالةيم؛ فنجالد أيةالالر المالالؤينةن عمالر بالالن الخطالنب ثالالنني الخلةالالنء 
لةيود  ضد اإلينم علي يابع الخلةنء بعد  لكص فكذلك نجد    في فاقعة يييوية ي الر علالن 

أن ي تص ابن قبطي ين أقبنط ي الر يالن حالنكم ي الر فقتئالذ عمالرف بالن  العالنص في الول لالخ : 

"اضرب ابن األكريةن..." بل فيطلب ينخ أن ي تص ين الحنكم نة خ بنعتبني أن ابنخ لالم يكالن 
لةعتد  علن ابن ال بطي ىص اسالتنندًا ىلالن ساللطة أبةالخص ثالم يويالخ حديثالخ ىلالن عمالرف بالن العالنص 

 في ول لخ: "يتن استعبديم الننس فقد فلدييم أيينييم أحراًيا؟!".

ي رية ين أن عمرف بن العنص قد أدفل دايهن في الم جد فشكا لخ ىيرأة ي ةحةة 
ةخبر  أن الم اللمةن كثالرفاص فأ البح الم الجد كرًهن عنينص فة  لخ عمر بن الخطنب عن  لك  ف

ي ةق بيمص ففي يواي  داي هذ  المرأة ص فقد عرض علةين عمرف ثمن دايهن فبنلع في الثمن 

فلم يرض. يمن اضطر  ىلن هدم دايهن فىدفنلخ في الم جد ففضع قةمة الداي في بةا المالنل 
عمرا أن ييدم البننء الجديالد  ي فذ  يتن شنءت. فلكن أيةر المؤينةن عمر لم ي بل  لك ص فأير

ين فعلالخ عمالرف  أن يع يمحظة . (1)ين الم جدص فيعةد ىلن المرأة الم ةحةة  دايهن كمن كننا

 ال وانةن الحديثة حةث يجةز نز  الملكةة للمنةعة العنية. يبةحخ  بن العنص يع يلك المرأة يمن

نيأص فأدفليالن فالي فقد حدث أن أفالذ الولةالد بالن عبالد الملالك كنة الة "يوحنالن" يالن الن ال
فحالالةن اْسالالتُْخل َا عمالالر بالالن عبالالد العزيالالز شالالكن الن الالنيأ ىلةالالخ يالالن فعالالل الولةالالد بيالالم فالالي ص الم الالجد
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فكتب ىلن عنيلخ برد ين زاد  في الم جد علةيمص لوص أنيم يراضوا يع الالوالي علالن  كنة تيمص

ضوا بمن يرضةيم أسنس  .أن يُعوَّ

ق الالة ييزيالالة  يوضالالح  1سالالمم"ولالالد فالالي كتنبالالخ "الالالدعوة ىلالالن اإلأفيد يويالالنس أينفقالالد 

الةالالني  بالالةن الم الاللمةن فغةالالرهم فالالي هالالذا اليالال ن حالالةن  كالالر أنالالخ عنالالدين اشالالتبك المجريالالون يالالع 

ص سالال ل ال ن الالد المجالالر  يالالون هنةالالند : يالالن ا فالالي الحالالرب أثنالالنء ال الالرن ال الالندس عيالالرالم الاللمةن 
ال ؤال  لةكةة. فلمن أل ن: أؤسس الع ةدة الرفيننةة الكنثوي نع لو انت رت؟ يد الريل قن مً 

 ايخ  علن ال لطنن العثمنني كنن يد : أقةم كنة ة ىلن يننب كل ي الجدص فأد  يطلالق الحريالة 

  لكل فرد في أن ي لي في أييمن شنء!

ين يواطني الدفلة اإلسميةة فينيم ييود فن نيأ أ ر شةه  داعدأسر التتني فحةن 

يالع ىطالم  الم اللمةنص فقالنل اإلسمم ابن يةمةة علن ىطم  ين في أسر التتني ين أهالل الذيالة 

ل ن د التتر )ص نرضن ىص بنفتكنك يمةالع األسالنيأ يالن الةيالود فالن النيأ فيالم أهالل  يتنالن فص 

 ند  أسةرا ص ين أهل الذيةص فص ين أهل الملة(.

الدالالة علالن يالدأ التعالني   الكثةالرة لن الوص فالوقالن عكل هذ  يجرد أيثلالة قلةلالة يالن ا

لمةن طوال التنييه اإلسميي اسالتنندًا ىلالن ن الوص يريعةالة الكريم بةن الم لمةن فغةر الم 
يمثالل ضالمننة أسنسالةة لمالواطني الدفلالة اإلسالميةة  صحد كالنن يبالديلين أف يعالديلينألثنبتة ص يمكن 

 يفابال  الالدين فال طريالة فال ويةالة في ا شنهدًا علن أنخ يمكن الجمالع بالةن صين غةر الم لمةن

ضالالم اصنتمالالنء الالالديني للمواطنالالة فىلالالن ةن ىلالالن دعم الالالداعيالالف نصدفن حالالدفث أ  يعالالنيض بةنيالال

  .(2)ي نحتين الدصلةة ين دافل األكنديمةة اللةبرالةة  ايين

فإننالالن ى  يحالالدثنن عالالن أن اإلسالالمم قالالد أقالالر التعدديالالة  المخت الالر ففالالي فتالالنم هالالذا البحالالث

أب ا علن ينو  الث نفنت نيسةص فأن الح نية اإلسميةة قد فاصفتمف بةن البير   فكرا فيم

ي دافلينص فأحدثا بةنين يةنعم  لم ينا أين ينينص فلم ي الع ىلالن فالرض نمالو ج ث النفي يعالةنص ف
فإننالالن نالالدعو أبنالالنء الح الالنيات -فأن اإلسالالمم قالالد اعتالالرف بح الالو  المواطنالالة لغةالالر الم الاللمةن 

األفرأ بنصقتداء بنلح نية اإلسميةة في هذا اليال نص فعالدم ال العي ىلالن فالرض ث نفالة يعةنالة 
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انظي عقد ري ا ععوقع  يجعف  ع وق   راجعف حعفة   ع  نعيره اةم  شع ر رع رب اةقشعيي  عي    اةمشعك د ة  عت .ع   جع و ر ابع  اةعء ي  اة طي عد  -2
ه   ع اة    دع  ةكي اةمشك د ه  .   دء ء نط ب اةب ع  د ةك   ي هفه اةي اب   ا  ب  مك ن ه  اةجمع دع ثم .  ح ف د  ضف هفه اةي اب   عف ب:

 نعت  عي اةق:ض بم  ل مي اةب ع  د املج و د ةه   اة غفلد اةم ق وةد ودنهع   و ض:ه  بص رة   دعي اة نع نض  اة نع .  وعدي ب: عه  اةعق:ض   ةعفة  ح
    ةعي    وائعية ا ن مع ي  ةعي ام ع -اةعفي ندعي بصعءوه- اة ع  ان هعي .دهع  بخصع ص اةم ضع    .كع ره األ   ع د .كي عه بخصع ص و ائعي ا ن مع ي 

ةم ع م ة  ت وائية ض  د     غ  دع .نط نه  عنءه    ف ة شم  و ائي ان م ئ د  ايى؛  ذ ل  ف  ةده ا ا ن مع ي اةع رن  اةعفي ل ع  ي وعدي اةمصعيي ا
بق عد اةعء ائيع وع   اةققط ع  وائية ا ن م ي اة     اة:ي     اةء ائي عنءه    ن نض ب: ه  ب:  ع      غ  ا ن مع ي  ةعي  ااعءة  نهع  ا ن مع ي  ةعي 

اةج  :د اةء ن د  نه    ك      م  ودنه   شك د اةه  د اةد  ر د )راجف ح قه اة     رو .ده  هفه اةبكية   نه  ح  به اةفي ن  ن  عنه هن  و صياا رودي 
 ( 88 ع ص1998هع=1418ع 1 اةج  :د اة رن د .  اةبكي اة     رع اة  هيةا وار اةشي بع ط 
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"اافر"ص فاحتالالرام الخ و الالةنت الث نفةالالة لالالخص  سالالواء فالالي دافالالل الالالدفل علالالن يالالن ي الالمونخ بالال 

 في فنييين.  فالمنتمي ىلةين أ

كمن ندعو الم لمةن الم ةمةن في فالنيج الالدفل اإلسالميةة ىلالن  احتالرام  قالوانةن الالدفل 

التي يوطنوا فةينص فنؤكد علن أن الوفنء بم ت ةنت المواطنة في أ   دفلة ي ةم فةين الم لم  ص 
تعنيض يع الحةن  علن اليوية اإلسميةةص فأن الم لمةن في البمد غةر اإلسميةة يدعوفن ي

ىلالالن ال ةالالنم بوايبالالنت المواطنالالة فالم الالنهمة فالالي حةالالنة المجتمالالع فالالي يختلالالا المةالالندينص ففديالالة 

ال نلح العنم فالم النهمة فالي أيالن الالبمد فاسالت رايهن فازدهنيهالنص يالع العمالل علالن يةعةالل يالن 
انةن فيواثةق ح و  اإلن النن يالن الح الو  ب نواعيالن كنف الة: اقت الندية فايتمنعةالة يكةلخ ليم ال و

 .(1)فسةنسةة فث نفةة
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