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 1من اآلخر ؟نريد ماذا 
 

 

 د. إسماعيل لطفي جافاكيا
 تايالند -رئيس الكليّة اإلسالميّة جاال 

 
 

 

 

جا . قيّما لينذر بأسا شديدا من  لدننه و  ـالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ع         

 ويبّشر المؤمني  الذي  يعملون الّصالحات أّن لهم أجرا حسنا .
 

نإليه قرآننا عربي ن ي  ح  و  والّصالة والّسالم على النبّي األّمي الذي أ         ج .. وعلنى آلنه و  ا غينر يي ع 

   وبعد : ، جو  ـع  وصحبه وم  سلك سبيال غير م  
 

 

 

 .. ج سلبا .. والقيّم إيجاباو  ـكان الع   نإف        
 

لّسنـلب منإ إابنات اايجناب فني وكان نفي الّسـلب في حنّد ياهنه إيجابنا ، فكينا إيا هكامنل نفني ا      

نن جا .. قيّمننا ا األمننر الننذي يعننني مزينند هوكينند وهشننديد معنننى و  ـهعقيننب وهرهيننب  و م ولننم يجعننل لننه ع 

 اايجاب .
 

 

 هو : ج م م  حيث كونه فريضة إسالمية او  ـوهقويم الع        
 

 العمليّة .هثبيت المسلم على الثوابت ااسالمية مإ المرونة المطلوبة في الخطوات      
 

   ج م م  حيث كونه قضيّة إنسانيّة وضرورة مصيريّة ا هو :و  ـوهقويم الع       
الذي  يصنّدون عن   درء مفاسد اقافة مكّمالتج .. مإ و  ـغير يي ع  اقافة مقاصد  يرءمقّومات      

   سبيل الله ويبغونها عوجا .
 

مبعنو  واارة جننوب هايالنند ، و – ة جناارئيس الكليّنة ااسنالميّ  وإنّه يسّرني ويشّرفني باسم     

األوقاف والشؤون ااسالميّة الكويتيّة بتايالند ، أن أهقّدم بجزيل الشكر وجلينل التقندير إلنى اللجننة 

الشننرعيّة لتعزيننز الوسننطيّة والننّرد علننى الفكننر المتطننّرف ، بننواارة األوقنناف والشننؤون ااسننالميّة 

لمشناركتي فني الميموننة وحس  ظنّهنا بتقنديمها النّدعوة  بدولة الكويت ، على نبل هواصلها معي ،

كلمنة المبنار  ، مغتنمنا هنذه الفرصنة الكريمنة أللقني علنى مسنامعكم الطيّبنة العنالمي هذا المنؤهمر 

 م  اآلخر ا . ذات: م متطلّبات ال حول
    

مناني نحنو هعزينز تجديند النّرداء اايب ؛داء الّربناني النّن لبينةواآلمال المنشنودة معقنودة علنى ه       

التنننافس الثقننافي والحضنناري ، ا  هغريننر التنننافو الثقننافي والحضنناري ، واللننه مننتّم نننوره .. نننور 

 على نور يهدي الله لنوره م  يشاء ، ويضرب الله األمثال للناس ، وهو بكّل شئ عليم .
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التسنام  واحتنرام النرأي اآلخنر ، وإن  غير يي عوج ، التني هننهع علنى قيّمة اقافة لإلسالم      

 كان معارضا ، ونبذ ااكراه والعنا والتعّصب .
 

بهننا المسننلمون األوائننل عننندما كننان ااسننالم فنني يروة نقائننه ، وكننان  عننا هلننك الثقافننة التنني        

 المسلمون في قّمة عّزههم وقّوههم . 
 

هنذا بصنائر للنناس وهندح ورحمنة   ى :فااسالم دي  رحمنة للنناس أجمعني  ، قنال اللنه هعنال      

، ولغيننر المسننلمي   خاّصننة، وفيننه الخيننر للعننالمي  : للمننؤمني   ]  40:  الجاايننة [  لقننوم يوقنننون

فضنل ه إاّ من  جهنل حقيقتنه ، أو كنان خيره و . ويدر  يلك كّل يي عي  وبصيرة ، وا يجحدعاّمة 

 . ]  00:  رومال [  ولكّ  أكثر الناس ا يعلمونيلك الّدي  القيّم   م  المستكبري  ، قال هعالى :
 

أّمننا خيننر ااسننالم ألهلننه فواضنن  ا مريننة فيننه ، وا يجننادل فيننه إاّ مكننابر ، وأمننا خيننره لغيننر      

 تسام  .الالمسلمي  فال أدّل عليه مّما حفظه ااسالم لهم م  الحقوق ، وما عاملهم به م  
 

 فني موقنا رسنول اللنه جليّنا ، هجّسند يلنك القيم ااسالميّة فالتسام  بذور في أعمق أعماق      

وإن عناقبتم  :  إينا له للمعاقبنة بالمثنل  ا نزل م  القرآنلمّ  م  مشركي مّكة الذي  آيوه م  قبل ،

 :  . وقننال   ]  746:  النحننل [  فعنناقبوا بمثننل مننا عننوقبتم بننه ولنن   صننبرهم لهننو خيننر للصننابري 
فضننيلة فنني أرقننى  وإنّننه،  مختننارا العفننو والّصننبر ، هفّضننال واحتسننابا ، 2اا نصننبر وا نعاقننبمم 

 م .يّ ق. وجنى امارها قلوب مؤهلفة على دي  صورها ، وأنقى حااهها .
 

 يشننعرون بننأّن الننناس جميعننا منن  لنندن    الننذي  هربّننوا علننى هنندي المصننطفى إّن المسننلمي     

 وآدم بننوا آدم ،  النناس: مم  ة واحدة ، يقنول أفراد أسر مؤمنهم وكافرهم إلى قيام الّساعة  آدم

دبنر كنّل صنالة : مم اللهنّم ربّننا ورّب   وإنّهم جميعا إخوة ، يظهر يلك فني دعائنه ،  3اا م  هراب

كّل شئ أنا شهيد أنّك أنت الّرب وحد  ا شريك لك . اللهّم ربّنا ورّب كّل شنئ أننا شنهيد أّن محّمندا 

، وإدرا  هننذه  4ورّب كننّل شننئ أنننا شننهيد أّن العبنناد كلّهننم إخننوة اا عبنند  ورسننولك . اللهننّم ربّنننا

فني هنذا ، والتفاهم اايجابي ، والتعايو الّسلمي للتكامل البشنري  فعليؤهلهم للتعارف الالحقيقة ي

  .   الكون
 

ق  إليهنا نظنام قبنل ااسنالم  ويبلغ اابندا  فني       الّسنماحة ااسنالميّة أعلنى قممنه فني يروة لنم ينر 

 ، وأااب عليه .عده ؛ عندما قبل ااجتهاد الخطأ وا ب
 

وصندق  ،إنّه احترام وهشجيإ لعقل اانسان ليس له نظير . وم  يلك ااحترام انبثق الوضنو       

 .المعاصر : م الشفافيّة ا  ااصطال النوايا ، وب
 

                                                           
  4/053، الحاكم :  064 -2/067، الترمذي :  5/705أحمد :   2

 ( 3560: رقم الحديث )  حديث حسن : أخرجه الترمذي  3

 بن السني في، وا 012-2/014( ،  7232، أبو داود : عون المعبود رقم )  2/52حديث أخرجه اإلمام أحمد في " مسنده " : الفتح الرباني  4
 ( ، إسناده ضعيف  770" عمل اليوم والليلة " رقم )  
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الننذي  ر فنني الفننؤادبمننا وقننويطالننب  ، مجننّرد األمننانييننل فنني دينن  أصننيل ، يننرفع هفعإنننه مبنندأ      

ليس بأمنانيّكم وا أمنانّي أهنل الكتناب من  يعمنل سنوءا ي جنز بنه وا يجند لنه من   ..  يصدقه العمل

   ]  740:  النساء [  دون الله وليّا وا نصيرا
 

ب المثننننل لوجننننوب التسننننليم بشننننهادة األقننننربي  :       ننننر     وشننننهد شنننناهد منننن  أهلهننننا ولنننن   ض 

الندكتور  يقنول .هادة غينر المسنلمي  لإلسنالم أحنرح بنالقبول والّرضنا ، لتكونّ  شن ]  46:  يوسا[

  نظمي لوقا : م ما أرح شريعة أدعى لإلنصاف ، وا أنفى لإلجحاف والعصبيّة من  شنريعة هقنول :

 وا يجرمنّكم شنآن قوم علنى أن ا هعندلوا  ] فنأّي إنسنان بعند هنذا يكنرم نفسنه ، ]  8:  مائندةال ،

 .  5دون هذا المبدأ ، أو يأخذها بدي  أقل منه هساميا واستقامة   ا وهو يدينها بمبدأ
                     

في حاجة إلنى جهند حقيقني  –ابتداء  –والمسلمون على العموم ، والمؤمنون على الخصوص      

فني  اآلنينة، واستقاء الّدروس المناسبة منها ، ومدح مواءمتها للمتغيّرات  اآلنفةلتثمي  التجارب 

، وإعادة بناء وهصويب رؤينة النخبنة  اآلهيةعصر العولمة وعصر ااصالحات استشراف الرؤح 

التني هحقنق سنالمة القنيم ااسنالميّة ، وقندرهها علنى اانتناج فني كنّل والمساهمة فني هكنوي  األّمنة 

   ها .ة في الحقيقة أامة نخبة هؤّدي إلى ضعا األّمة وغياب فعاليّاهاألحوال والمآل ، إي األام
 

 

غنبو الرؤينة ، والتبناس األمنور ، وكثننرة ولعنّل أهنم النّدروس التني ينبغني هضنمها يكمن  فني      

 . منهاج رسل رّب البريّة، وغياب الّرايات الع ّميّة 
 

 اآلخر    إزاءاإلسالمي    منهاجال      
      

طمأنيننة والسنالم ال –بندون شنك  –دة األساسيّة التي وضنعها ااسنالم لحيناة البشنر هني القاع      

وااستقرار . واألصل في العالقة البشنريّة عنند ااسنالم ، فردينا كنان أو جماعينا أو دولينا ، عالقنة 

. فلنو همعّننا  والتننافر والتبناي  .. والشنر وةوالتعارف والتعناون ، ا عالقنة العندا ..الدعوة والخير 

وة الننناس جميعننا لتحقيننق الفننال  دعننبوضننو  أّن األصننل فنني ااسننالم هننو هبننيّ  لنننا هعنناليم ااسننالم 

فنني الننداري  : النندنيا بنناألم  وااسننتقرار ، واآلخننرة بالجنننة دار  والّسننالم الحقيقنني الشننامل للجميننإ

ولتك  منكم أّمة يدعون إلى الخينر وينأمرون بنالمعروف وينهنون عن   : القرار ، كما قال هعالى  

 .] 702:  آل عمران[   المنكر وأول ك هم المفلحون
 

البشنريّة جمعنناء جناء بننه حينناة  وهننو نظنام ، ااسنالمفنالخير النذي هنندعو إلينه األّمننة هننا هننو       

من  عنند اللنه وحينا من  أجنل رحمنة للعنالمي  فني النداري  . وهنذا هنو الهندف  المصنطفى محّمند 

م  رسالة ااسالم ودعوهه ، ولك  شاء الله العلنيم الحكنيم أن ينرفع بعنع النناس قبنول  األسمى

والتعاون على هحقيق هذا السالم ااسالمي الشامل في الداري  . ومنإ يلنك فنإّن ااسنالم ا الخير هذ

رف والتعاون على البر والتقوح م  أجل هحقيق السنالم الجزئني ايدعو أيضا جميإ الناس إلى التع

قنرآن في هنذه الندنيا ، وينرفع همنام النرفع التعنّدي والتعناون علنى ااانم والعندوان . فقند حنّدد ال

يا أيّها الناس إنّا خلقنناكم من  يكنر وأنثنى وجعلنناكم    : أساس العالقة بي  البشر في قوله هعالى 

 .] 70:  الحجرات[   إّن أكرمكم عند الله أهقاكم إّن الله عليم خبير لتعارفوا  شعوبا وقبائل
       

                                                           
 46، ص :  محّمد الّرسالة والّرسولد. نظمي لوقا ،  5
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ئلهم وألنوانهم وألسننتهم ، كمحور العالقات بي  البشر علنى اخنتالف شنعوبهم وقبنا والتعارف      

له مدلول أبعد م  مجّرد معرفة الشخص اسنم اآلخنر ، بنل التعنارف النذي ينؤدي إلنى أعلنى هبنادل 

 فيما بينهم .أجلى هفاعل مصال  التقوح و منافإ البر
 

وم  أجل هحقيق معنى هذا التعارف الهادف يتطلب معرفة طبيعنة العالقنة السنلميّة اايجابيّنة        

بق في التقوح واألكرم ، يرهقي التعامل الحس  بي  األفراد والشعوب والقبائنل إلنى مسنتوح بالتسا

، وميادينهننا  مبنننى، وهننو هبننادل المعرفننة أو المعننارف بكننّل مننا فيهننا منن  معنننى و التفاعنل المطلننوب

 الفسيحة ومجااهها المتعّددة ، فكلّمنا هحققنت أهنداف المعرفنة أو المعنارف المتبادلنة بني  الشنعوب

البغضناء  إلنى حندو  فضيضاقت مساحة الخالف أو ااختالف المواألمم على مختلا المستويات 

 ، ويلحق األضرار الفادحة بالمجتمإ اانساني . التصادمؤدي إلى والشحناء والعداء الم
 

وبذلك كان الّسلم هو الحالة األصليّة التي ههئ للتعارف الهادف والتعاون وإشاعة الخينر بني        

ففطرة التعارف هؤدي إلى التعاون بي  األطنراف المتعارفنة لناس على مختلا الشعوب والقبائل . ا

همننا جمننا  الخيننر والّسننالم لإلنسننانيّة فنني نوك ؛ااسننالم التعنناون علننى البننّر والتقننوح قنند شننر  ، و

جمنا   همناكون ؛التعاون على ااام والعندوان النذي كثينرا منا وقنإ بني  أهنل الندنيا  ومنإ ،الداري  

الشرور واألضرار التي هفضي إلى الحروب والنزاعنات وهنؤجن نينران الّصنرا  المندّمر لمشنرو  

 6الّسالم ولسعادة البشريّة .
                

 اآلخرمن    ذاتمتطلبات ال
 

ننـيّا  الننذاتإّن عالقننات       ـلـ م  بنناآلخر فنني هقنندير ااسننالم هتميّننز بمعننايير دينيّننة شننرعيّة راسننخة ع 

ـ ننـيّا ، مبنندؤها وغايتهننا إحقنناق الحننق والحقننوق ، وإلننزام العنندل وااعتنندال ، وإحننالل الّسننالم وع ـم  ل 

، واسنتقالل  التعاملحقوق  ومراعاة،  التداولأصول  احترام، و عقودالعهود وال إيفاءوااسالم ، و

 ، مإ ااحتفاظ بحق الّدفا  الشرعي عنها ، ومنإ كل أشكال العدوان عليها . الّدولا
 

علننى هننذه الثوابننت ، حتننى  ذاتوإيا اهتننّزت هننذه المعننايير وجننن  اآلخننر إلننى هجاواهننا ، ظننّل النن    

 هتوافر الظروف المناسبة ، للعودة إلى هذه المعايير والتقيّد بها .
 

ويتكيّا ااسالم مإ نمط العالقات الّدوليّة المعاصرة القائمة علنى أسناس ااقليميّنة والجغرافيّنة     

لعليننا لكننّل دولننة ، وااعتننراف بالننّدول األخننرح ، ألّن منن  حقننوق الّدولننة الطبيعيّننة فنني ، والسننيادة ا

القانون الدولي المعاصر : حق البقاء ، وحق الّدفا  الشنرعي ، وحنق المسناواة ، وحنق الحريّنة ، 

 وحق ااحترام المتبادل .
 

ار حالنة الّسنلم العنالمي ه الدوليّة واضنحة هتمثنل فني حرصنه علنى إقنروقواعد ااسالم أو مبادؤ    

واألم  الّدولي ، والتوكيند علنى إشناعة المنودة والحنرص علنى التعناون الخيّنر لمنا يحقنق مصنال  

وهنذا عنام يشنمل المسنلمي  وغينرهم ،  ،] 4:  المائدة[  وهعاونوا على البّر والتقوح  البشريّة : 

 لخيريّننة والتعننايو الّسننلمي ، اننمّ هخنناطبهم اآليننة الكريمننة للتعنناون علننى كننّل مننا هننو بنّنناء للحينناة ا

وا :  والعدل في كّل األحنوال التمّسك بالحقوق الثابتة الشرعيّة ، وإعمال منطق الحق والمساواة

خبيننر بمننا  واهقننوا اللننه إّن اللننهيجننرمنّكم شنننأن قننوم علننى أن ا هعنندلوا اعنندلوا هننو أقننرب للتقننوح 

واهقوا فتننة ا هصنيبّ  النذي  ظلمنوا مننكم  فتنة : الشّر وال ، والوقاية م ] 8 : المائدة[   هعملون
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وإن    ،  ومناصننرة المستضننعفي  :] 45 : األنفننال[    واعلمننوا أّن اللننه شننديد العقننابخاّصننة 

 هفضنيل، و] 14:  األنفنال[   استنصروكم في الّدي  فعليكم النصر إاّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق 

بنننني آدم وحملنننناهم فننني البنننّر والبحنننر وراقنننناهم مننن  الطيّبنننات ولقننند كّرمننننا  كرامنننة اانسنننان : 

، والتزام المعاهندات ووجنوب الوفناء   ] 10ااسراء : [   وفّضلناهم على كثير مم  خلقنا هفضيال 

وأوفوا بعهد الله إيا عاهدهم وا هنقضوا األيمان بعد هوكيدها وقند جعلنتم اللنه علنيكم كفنيال  : بها 

 .] 37 : النحل[   فعلونإّن الله يعلم ما ه
     

فريضننة إسننالميّة كبقيّننة فننرائع ااسننالم ، ولننم شننرعيّة ربانيّننة والعهود والمواايننق بنن لتقيّنندفا     

على مجنّرد الوفناء بالعهند ، بنل عنّد  قاهنل المعاهند بأنّنه قند ارهكنب  ذاتيقتصر ااسالم م  جانب ال

رما لم ير  علنى إانره رائحنة الجنّنة : مم من  قتنل  وفني لفن: : من  قتنل قتنيال من  أهنل  –معاهندا ج 

 .  7لم ير  رائحة الجنة اا –الذمة 
 
 

 

 

 8اإلسالم الّسالم غاية العالق ات في
نرمما أكثر النصوص الشرعيّة في ااسالم الّداعية إلنى إيثنار الّسنلم ونبنذ ال        ، وهقرينر كنون  ج 

وأّن الباعننث علننى القتننال إنّمننا هننو مقاومننة م ا العنندوان ، األصننل فنني العالقننات الّدوليّننة هننو الّسننال

 أشكال الحرابة والبغي والفساد ، وليس المخالفة في الدي  ، وم  هذه اآليات القرآنيّة :
 

ولو شاء ربّك آلم  م  في األرض كلّهم جميعا أفأننت هكنره النناس حتنى   القرآن المكي : -7

 .] 33:  يونس[   يكونوا مؤمني 
    
 .] 456:  البقرة[   ا إكراه في الّدي  قد هبيّ  الّرشد م  الغي القرآن المدني :  -4

 
 

وأبرا ما يدّل على أّن ااسالم دي  يفّضل الّسالم على الحرب والعنا ، إنه ينأمر المسنلمي  أاّ      

يتأخروا ع  ااستجابة لدعوة الّسالم ، ولو كانوا محاربي  في ميادي  الحرب ، فال يرّدونها أبندا ، 

وإن جنحوا للّسلم فاجن  لها وهوّكل على الله إننه هنو الّسنميإ العلنيم ، وإن يريندوا  هعالى  :  قال

 .]  64-67:  األنفال [   أن يخدعو  فإّن حسبك الله هو الذي أيّد  بنصره وبالمؤمني 
 

عن   قد يكنون خديعنة لننا لنكناّ  يقول الشيخ محّمد رشيد رضا : " ولما كان جنو  العدو للّسلم    

القتال ، ريثمنا يسنتعّدون هنم لنه أو لغينر يلنك من  ضنروب الخندا  ، وكنان من  المصنلحة فني هنذه 

الحنال أن ا نقبننل الّصنل  منننهم ، مننا لنم نسننتفد كننّل منا يمكننننا مننه هفّوقنننا علننيهم ، لنم يعنند الشننار  

،    يدوا أن يخدعو  فإّن حسبك اللنه ..... وإن يراحتمال يلك مانعا م  هرجي  الّسلم ، بل قال : 
 9دي  الّسالم ، لك  ع  قدرة وعّزة ، ا ع  ضعا ويلّة . وهو برهان على أّن ااسالم

 

                                                           
 ( 0766: رقم الحديث )  رواه البخاري   7

 .05 -02، ص :   المرجع الّسابقد. إسماعيل لطفي جافاكيا ، انظر :  8
 . 70/720،   تفسير المنارمحّمد رشيد رضا ،   9
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الّدوليّنة بحسن  نيّنة الفرديّنة و ويحنرص المسنلمون انطالقنا من  شنريعتهم علنى هنمينة العالقنات    

ن ااقتصنننادي واألمنننني فننني مختلنننا وهوجيههنننا نحنننو الّسنننلم واألمننن  وااخننناء اانسننناني والتعننناو

 المجاات المشروعة ، على أن هصان الحقوق ااسالميّة .
 

إّن سننبيل المسننلمي  فنني مختلننا األحننوال الّسننلميّة والحربيّننة ، واسننيّما حننال سننوء العالقننات     

طيّة ، الخارجيّة أو الداخليّة مإ اآلخر ؛ اللجوء إلى الحوار البنّاء ، وإعمنار قواعند الحكمنة والوسن

يزّكني الننفس ، ويصنقل المواهنب ،  -بشنكل عنام  -الحوار الهنادف  ، وأنّ ونبذ كّل أنوا  التوهرات 

ويشننحذ الهمننم ، ويمّكنن  منن  البرهننان ، ويؤّصننل للحقيقننة ، ويؤّسننس للحينناة المشننتركة ، ويوّسننإ 

ريطة اري ؛ شنوالّسنلو  الحضن ، ويمن  الفنرد الشنفافيّةدائرة التفاهم ، وينّمي الخبرات والّطاقات 

 10. أن هستكمل فعال شروط الحوار
  

من  ، كنذا هنو مطلنوب اانسنانّي  تطبينقال النذّاتمطلنوب من   الّربّنـانيينر كما هنو هنذا التنظو  *  

 ااسنالم مبناد أو  القواعند ااسنالميّة هنذه ، وكمنا هنياآلخر التفعيل اانسنانّي بنالملتقى اايمنانّي 

 إااء اآلخننر منن  إابننات اايجنناب ونفنني الّسننلب ، بننناء علننى  اتالننذّ ، كننذا هنني  متطلبننات  الدوليّننة

 في مواضإ عديدة م  التنزيل الجليل :أراده م  جميإ خلقه و الله قضاه ما 
 

 

 : إابات اايجاب أّوا   
  

يننا أيّهننا الننناس إنّننا خلقننناكم منن  يكننر وأنثننى  :  ، قننال هعننالى والتعننايو التعننارف للتننآلا -7

 .] 70:  الحجرات[ إّن أكرمكم عند الله أهقاكم  لتعارفوا  ائلوجعلناكم شعوبا وقب
 

يا أهل الكتاب هعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أاّ نعبد قل   : ، قال هعالى الحوار للتفاهم -4

إاّ اللننه وا نشننر  بننه شنني ا وا يتخننذ بعضنننا بعضننا أربابننا منن  دون اللننه فننإن هولننـّوا فقولننوا 

 .] 62:  آل عمران[ مسلمون اشهدوا بأنـّـا 
 

يعني : هعالوا بنا إلى كلمة عادلة مسنتقيمة مسنتوية إيا أهيناهنا ،  : العدل سواء   الـ فالمراد بـ         

أاّ نعبد إاّ الله ، وا نشر  بنه  . اّم فّسر الكلمة ، فقال :  نح  وأنتم كنّا على الّسواء وااستقامة

، فهننذه األصننول المتفننق عليهننا فنني هفسننير  ضننا أربابننا منن  دون اللننه شنني ا ، وا يتخننذ بعضنننا بع

   11الكلمة ، يجب علينا التعاون على إقامتها .
 

 يأمرنا اللنه أن نثبنت علنى هنذه الكلمنة بقولنه :  ؛ إعراض اآلخر ، وعدم التلبية إليهاوفي حالة     

  فإن هولـّوا فقولوا اشنهدوا بأنـّنـا مسنلمون : بالتوحيند ، منقنادون بمنا أهتننا بنه مخلصنون  ، أي

 12األنبياء كلّهم .
 

 

 

وقنل للنذي  أوهنوا الكتناب واألميّني  ءأسنلمتم فنإن أسنلموا  :  ، قال هعنالى ااهتداء للهداية - 0

 .] 40:  آل عمران[   والله بصير بالعباد فقد اهتدوا وإن هولّوا فإنّما عليك البالغ
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 إن هحننرص علننى هننداهم  ، يتضنن  يلننك فنني قولننه هعننالى : إللجمينن  هكننذا حننرص رسننول اللننه     

  تلننك أهننّم أهننداف البيننان :ف .] 01:  النحننل[   ومننا لهننم منن  ناصننري فننإّن اللننه ا يهنندي منن  يضننّل 

 كذلك يبيّ  الله لكم آياهه لعلّكم ههتدون   ] 700: آل عمران [.  
       

 

قولوا آمننا باللنه ومنا أننزل إليننا ومنا أننزل   : ، قال هعالى  للخير والمثوبةالشامل اايمان  -2

إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوهي موسنى وعيسنى ومنا أوهني النبيّنون 

فنآمنوا باللنه   : ، وقولنه ] 706: البقنرة[  م  ربّهم ا نفّرق بني  أحند مننهم ونحن  لنه مسنلمون 

 .] 758:  األعراف[   ه واهبعوه لعلّكم ههتدونورسوله النبّي األّمي الذي يؤم  بالله وكلماه
 

قل يا أهل الكتاب ل م  هكفرون بآيات الله واللنه شنهيد   قوله :نقيع اايمان الشامل ب قد يّم و

... أفتؤمنون ببعع الكتاب وهكفرون ببعع فما جنزاء من  ]  38:  آل عمران[   على ما هعملون

لدنيا ويوم القيامة يرّدون إلى أشّد العذاب وما اللنه بغافنل عّمنا يفعل يلك منكم إاّ خزي في الحياة ا

، فأول ننك ا يخفننا عنننهم أّمننا الننذي  اشننتروا الحينناة النندنيا بنناآلخرة   ، ] 85:  البقننرة [  هعملننون 

 العذاب وا هم ينصرون .

   
 

فا وما كان من  قل صدق الله فاهبعوا ملّة إبراهيم حني  : ، قال هعالى  اهبا  ملّة إبراهيم -5

خناهم األنبيناء  ملّة محّمند  : الحنيا الّسم  ااسالمويلك باهبا  . ] 35:  آ ل عمران [  المشركي 

 في قوله هعالى : 13المندرجة هحت ملّة إبراهيم  والمرسلي 
 

  -   طوعننننا وكرهننننا وإليننننه أفغينننر دينننن  اللننننه يبغننننون ولننننه أسننننلم مننن  فنننني الّسننننموات واألرض 

 ] 80:  عمرانآ ل  [  ي رجعون
 

   -     إي قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرّب العالمي ] 707:  البقرة [  
 

   -   نسلم لرّب العالمي  وأمرنا لقل إّن هدح الله هو الهدح ] 17:  األنعام [ 
 

 

 

 

... اليوم أكملت لكم دينكم وأهممت عليكم نعمتني ورضنيت   : ، قال هعالى  التكامل للتكافل -6

 . ] 0:  المائدة  [ م ااسالم دينا ... لك
 

 

  وعنننن  هننننذه اآليننننة اّمننننة روايننننة : جنننناء رجننننل منننن  اليهننننود إلننننى عمننننر بنننن  الخطنننناب      
فقال : يا أمير المؤمني  و إنّكم هقرؤون آية في كتابكم ، لو علينا معشر اليهنود نزلنت اهخنذنا يلنك 

فقنال  أكملت لكم ديننكم وأهممنت علنيكم نعمتني  اليوم  اليوم عيدا ، قال : وأّي آية   قال : قوله :

، والسنناعة التني نزلننت فيهنا علننى  عمنر : واللنه إنّنني ألعلنم اليننوم النذي نزلننت علنى رسننول اللنه 

  14. : عشيّة عرفة في يوم جمعة  رسول الله 
 

و  .. و     نإنّه ا غنـ ر  المنا وضنإ ط، و خينر البشنير الننذيرعلنى الكريمنة أن هننزل هنذه اآلينة  ر  ي  ا ض 

لتكافنل ؛ خصوصنا إيا وضنإ ل ذاتيمك  لآلخر التكامل منإ النف،  التقدير ميزانفي اآلخر هذه اآلية 
                                                           

 465  /7، الوسيط الواحدي ،     13
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من   كفلي يا أيّها الذي  آمنوا اهقوا الله وآمنوا برسوله يؤهكم    قوله هعالى :  اآلخر في ااعتبار

 . ] 48:  حلالن [ رحمته ويجعل لكم نورا همشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم 
 

: مم االاننة   قننال رسننول اللننهوقنند وسننياق اآليننة ولحاقهننا فنني معننرض الحننديث عنن  اآلخننر ،      

ن أجرهم مّرهي  :  وعبد  مملنو     أّدح  ، م  أهل الكتاب آم  بنبيّه وآم  بي فله أجران رجل  ي ؤهـ و 

 أعتقهننا وهزّوجهننا فلننهحننّق اللننه وحننّق مواليننه فلننه أجننران ، ورجننل  أّدب أمتننه فأحسنن  هأديبهننا اننّم 

   15أجران اا . 
 

إن أريد إاّ ااصال  ما اسنتطعت ومنا هنوفيقي إاّ باللنه :   ، قال هعالى ااصال  للّصال  -1 

 ] 88هود :  [ عليه هوّكلت وإليه أنيب  
 

ا خير في كثير م  نجنواهم إاّ من  أمنر بصندقة أو معنروف أو إصنال  بني   وقال هعالى :  

 ] 772:  النساء [  يفعل يلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤهيه أجرا عظيماالناس وم  
 

واهقنوا فتننة ا هصنيبّ  النذي  ظلمنوا قنال هعنالى :  الحذر م  عذاب الله على الظالمي  ،  -8

 ] 45:  األنفال [   منكم خاّصة واعلموا أّن الله شديد العقاب
 

ى يبعث في أّمها رسوا  يتلنو علنيهم آياهننا ومنا  وما كان ربّك مهلك القرح حتوقال هعالى :  

 ] 53:  القصص [ كنّا مهلكي القرح إاّ وأهلها ظالمون
 

وكم م  قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياها أو هم قنائلون * فمنا كنان دعنواهم  وقال هعالى :  

 ] 5 -2:  األعراف [  إي جاءهم بأسنا إاّ أن قالوا إنّا كنّا ظالمي 

 
 

 
 

 : نفي الّسلب  اانيا
   

ينا أيّهنا النناس قند جناءكم الّرسنول بنالحّق من  ربّكنم   : ، قال هعالى  الع ل ّو في الغ ل و عدم  - 7

 * فننآمنوا خيننرا لكننم وإن هكفننروا فنننإّن للننه مننا فنني الّسنننموات واألرض وكننان اللننه عليمننا حكيمنننا

إنّما المسي  عيسى اب  مريم رسنول  الحقا هغلوا في دينكم واهقولوا على الله إاّ يا أهل الكتاب  

 .] 717 -710:  النساء [ الله وكلمته ألقاها إلى مريم ورو   منه فآمنوا بالله ورسله 
 

إن يتبعون إاّ الظن  وإّن الظن  ا ي غنني من  الحنق   : ، قال هعالى اهبا  الظ  والهوح عدم -4

 .] 48:  النجم [  شي ا 
  

موسنى الكتناب وقفّيننا من  بعنده بالّرسنل وآهيننا عيسنى ابن  منريم  ولقند آهيننا  وقال هعنالى :

اسنتكبرهم ففريقنا كنذّبتم وأيّندناه بنرو  القندس أفكلّمنا جناءكم رسنول بمنا ا ههنوح أنفسنكم  البيّنات

 .] 81:  البقرة [  وفريقا هقتلون
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وكم عن  المسنجد يجرمنّكم شنأن قوم أن صندّ  وا :  ، قال هعالى  في التعاديعدم التمادي  -0

واهقوا اللنه إّن اللنه  وا هعاونوا على ااام والعدوانوهعاونوا على البّر والتقوح الحرام أن هعتدوا 

 .] 4:  المائدة[  شديد العقاب
   

وقند كنان فرينق أفتطمعون أن يؤمنوا لكم    : ، قال هعالى  نجراف نحو اانحرافعدم اا -2

 ] 15:  البقرة [ فونه م  بعد ما عقلوه وهم يعلمونمنهم يسمعون كالم الله اّم يحرّ 
 . سياق اآلية ولحاقها في معرض الحديث ع  اآلخر 
 

إّن الّدي  عند الله ااسالم وما اختلا الذي  أوهنوا  :  ، قال هعالى عدم ااختالف لالئتالف -5

 اللنه سنريإ الحسناب *  ومن  يكفنر بآينات اللنه فنإنّ  الكتاب إاّ من  بعند منا جناءهم العلنم بغينا بيننهم

وقنل للّنذي  أوهنوا الكتناب واألميّني  ءأسنلمتم فنإن فإن حاّجو  فقل أسلمت وجهني للنه ومن  اهنبع  

 .] 40 -73:  آل عمران[  والله بصير بالعباد أسلموا فقد اهتدوا وإن هولّوا فإنّما عليك البالغ
 

اب لم هصّدون ع  سبيل اللنه من  قل يا أهل الكت  :  ، قال هعالى الّصد ع  سبيل اللهعدم  -6

 .] 33:  آل عمران[  آم  هبغونها عوجا
 

قل ينا أهنل الكتناب هنل هنقمنون مننا إا أن   : ، قال هعالى عدم اانتقام م  المؤمني  بالله -1

  ] 53: المائدة [ وما أنزل إلينا وما أنزل م  قبل  آمنا بالله
 

يننا أهننل الكتنناب لننم هلبسننون الحننق :  ل هعننالى ، قننا بالباطننل وإلباسننه الحننق كتمننانـ عنندم  8

  ] 17:  آل عمران[   وهكتمون الحق وأنتم هعلمون بالباطل
 

إن الننذي    : ، قننال هعننالى قتننل أهننل الخيننر منن  اآلمننري  بالقسنط والنندعاة إلننى اللننهـ عنندم  3

رهم س فبّشنحق ويقتلون الذي  ينأمرون بالقسنط من  الننايات الله ويقتلون النبيي  بغير يكفرون بآ

  ] 47:  آل عمران [   بعذاب أليم
 
 

 ] 5:  الّصا[    لـ م  هؤيونني وقد هعلمون إنّي رسول الله إليكم قوم يا   وقال هعالى :
 

ومن  يتبنإ خطنوات الشنيطان فإننه يننأمر   : ، قنال هعننالى الشنيطان ـ عندم اهبنا  خطنوات 70

  ] 47النور: [ بالفحشاء والمنكر 
 

... كلّمنا أوقندوا ننارا للحنرب أطفأهنا اللنه  إيقاد نار الحرب ، قال هعنالى :ساد وعدم ااف -77

 ] 64:  المائدة[   ويسعون في األرض فسادا والله ا يحّب المفسدي 
 
 

  ... وا هفسنندوا فنني األرض بعنند إصننالحها يلكننم خيننر لكننم إن كنننتم مننؤمني  وقننال هعننالى : 

 ] 85:  األعراف[
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 خ  اتمة
 

 

 منن  الننوحيي  الغيننر يي عننوج ، هنني  ت نفنني الّسننلبمحّصننالمقّومننات إابننات اايجنناب و هلننك        

منن  لنندن  الشننديد نذر غيننر المننؤمني  بالبننأسـا الننذي ي ن .. دينن  ااسننالم والّسننالم م يلنك الننّدي  القننيّم

م  سبيل ، ويبّشرهم في الّداري  بأجر كبيرالمؤمني   هديوي،  القوّي العزيز  . في الحياهي  ألقـ و 
 

 لمنن  لننم يسننتجب داعنني اللننه إلننى ااسننالم ، وكلمننة سننواء بقولننه هعننالى :  قننولوفنني األخيننر ن     

   ما أعبد * وا أنا عابد ما عبدهم قل يا أيّها الكافرون * ا أعبد ما هعبدون * وا أنتم عابدون *

 ] 6 -7الكافرون : [  وا أنتم عابدون ما أعبد * لكم دينكم ولي دي 
 

فلنذلك فناد  واسنتقم كمنا أمنرت  ونقول للجميإ موّضحي  ع  موقفنا الّسلمي بقوله هعالى :       

وأمننرت ألعنندل بينننكم اللننه ربّنننا وربّكننم لنننا  وا هتبننإ أهننواءهم وقننل آمنننت بمننا أنننزل اللننه منن  كتنناب

 ] 75:  الشورح[   أعمالكم ا حّجة بيننا وبينكم الله يجمإ بيننا وإليه المصير أعمالنا ولكم
 

 16مم والّسالم على م  اهبإ الهدح اا .      
       

 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفّوض أمري إلى الله إّن الله بصير بالعباد
 

 وصلّى الله على نبيّنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
 

 بحان ربّك رّب العّزة عّما يصفون وسالم على المرسلي س
  

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رّب العالمي 
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