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 ثقافة االختالف
 سماحة الشيخ حسن الصفار
قد تعادي شخصاً ألنه أساء لك أو اعتدى على حق من  حوققنكو وانما مققنه م منقو م ن و و 
وقنند تعننادي شخصنناً ألنننه و ازاننك أو وماححننك علننى مصننل م منن  الحصننال، أو م انن  منن  الح اسنن و 

له  أونك زنق قةنعم علحعنم أو دو عننم وانق أمن  وا د وقا نل لل ونامو أمننا أي تعنادي شخصناً ألي لنه  أوناً وخننا
 أو سعاسعمو زملك مققه ال واّقغه لك ال    وال العول.

 الرأي: شأن خاص
وال أي كحا زق اللغم: اق االعتوادو والجحع آ اء. أي ما اعتوند  انناناي وا تن  . تونقي  أونق كنماو 

  ه اننااي واعتود . أي اعتوادي. واالعتواد والعوعدة: ما عود علعه الول  والةحع و وما تدوّ 
و ننملك زننال أي منن  شنناوي قلنن  انناننايو واننق منن  أ ننش  قا،ننه الماتعننم ال خصننعمو زنن  و ننق 
ألي أحننند أي وتننند ل زنننق انننما ال نننةي  الواننن  والونننقةو كحنننا أي التننند ل زنننق انننم  الح  ونننم الح ّ منننم ال 

أيو زإنمنا لن  تانت عع ي ققة أي ت  ض على إنااي  أواً أو تح عه م    أوجدي وال واث و زإذا ما حاولت 
 إال إ ةاعه ظاا اًو أما ق ا   الدا لقو وإوحانه الولبقو زعاتعصق على ال  ض وانك ا .

لننملك زننإي اللننه سننب انه وتعننالى و  ننق إم انعننم انكنن ا  علننى النندو  وو مننى ع ننه ووننقي تعننالى:  ال 
 .(1)إك ا  زق الدو {

وننم ال  وحننم قنناي: وزننق ققلننه تعننالى  ال إكنن ا  و ائننع اننداً مننا قالننه الع مننم ال باهبننائق حننقي اننم  اآ
زننق النندو {و ن ننق النندو  انابننا يو لحننا أي النندو  واننق سلاننلم منن  الحعننا أ العلحعننم التننق تتبعمننا أ نن ى 
عحلعننننم وجحعمننننا أنمننننا اعتوننننادامو واالعتونننناد وانوحنننناي منننن  األمننننق  الولبعننننم التننننق ال و  نننن  زعمننننا انكنننن ا  

األعحناي الااا ونم واألزعناي وال  كنام البدنعنم الحادونمو وأمنا االعتوناد  وانابا و زإي انك ا  إنحنا وناث  زنق
الولبق زله علل وأسباب أ  ى قلبعم م  س خ االعتواد واند اكو وم  الح اي أي و نت  الجمنل علحناًو أو 

حودمام غع  العلحعم تصندوواً علحعناًو زوقلنه  ال إكن ا  زنق الندو {و إي كناي قةنعم إ با ونم حاكعنم التقلد 
ع  حاي الت قو  أنت  ح حاً دو عاً و  ق انك ا  علنى الندو  واالعتونادو وإي كناي ح حناً إن نائعاً ت ن وععاً  
كحا و مد  ه ما عوبه تعالى م  ققلنه  قند تبنع  ال شند من  الغنق{و كناي نمعناً عن  ال حنل علنى االعتوناد 

ي انكن ا  إنحنا وعحنل ووناث  زنق ك على حوعوم ت قو عمو واق التق م   عانما أتوانوحاي ك ااو واق نمق م
 .(2)م حلم األزعاي البدنعم دوي االعتوادام الولبعم

من  انما الح  لننق زنإي التاناا   ننال    إذا كناي ناتجناً عنن  فنغ  وإكن ا و زمننق م ن و  وال و نناق  
انوحنناي الحاننتو  زننق الولنن و ووننقي تعننالى:  منن  ك نن   اللننه منن   عنند إوحانننه إال منن  أكنن   وقلبننه م حنن   

                                      

 .652 ة البو ة اآوم سق  (1)
 .743ص 6ال باهبائق: الاعد م حد حاع / الحعماي زق ت اع  الو آي ج( 2)
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ووعبّننن  عننن  ذلنننك زنننق اال،ننن  ّ ال ننن عق  التوعّنننمو والتنننق انننق: النننت    عننن  فننن   الغعننن   (3)وحننناي{ ان
 .(4) حقازوته زق ققي أو زعل مخاله لل قو اقتباساً م  ققله تعالى:  إال أي تتوقا م م  تواة{

 ة زننال أي واالعتوننناد ال وغعّنن   الةنننغ  والومنن و والتاننناا   ننالتخلق عننن  ذلننك الننن أي ال ومولننه مننن  قننن ا
 ن س انناايو  ل قد ومداد ثبقتاً و سق اًو  دازع الت دي و د ال عل.

والننننمي اعت فننننت  (( و4246-4524غننننالعلعق غننننالعلق  ))كحننننا و وننننل عنننن  قصننننم العننننال  انو ننننالق 
ال  عام الحاع عم وعلحاء ال اقم على آ ائه العلحعنم حنقي ح كنم األ ض وأنمنا لعانت م كنم العنال و وال 

وتننندو  وقمعننناًو وأي ال نننحس انننق الح كنننمو واتمننن   الم هونننم والخننن وج عننن  الننندو و  انننق سننناك مو  نننل تت ننن ك
والبق  إلى  وما للحثقي أماو م  حم الت تعشو زاعتول زنق ال نايو ثن  اسنت  ق وحونق معنه  عند شنم و و 

التق نننمو ووت  ننن  آ ائنننه العلحعنننمو  (( غنننالعلعق ))واننندد  التعنننمو و ثننن  أ،ننند م الح  حنننم ح حمنننا  نننةي وعلننن  
أمنناو الح  ننل ال  اننقو و كننع علننى  كبتعننه و ّا وونن أ مننا أابنن  علننى ققلننهو ل  ننه ع نند   واننه منن  ز ةنن  

 .  (5)ووصد األ ض (( ومع ذلك زمق تدو  ))الح  حم عّو  قائً : 
وقند أع نى اللنه سننب انه وتعنالى الحجناي لينانناي زنق انم  ال عناة لعحننا ا ح ونم الن أي والحعتونندو 

و  ل أنا  له ه ونق المداونمو وتن ك لنه ح ونم اال تعنا   إننا اندو ا  الانبعل. زل  و  ض علعه انوحاي  ه ع قة
 .(6)إما شاك اً وإما ك ق ا{

 .(7) وقل ال ق م       زح  شاء زلعام  وم  شاء زلع   {
ولنن  واننح، اللننه تعننالى حتننى ألنبعائننه أي وصنناد وا منن  اننانناي ح وننم  أوننه وا تعننا  و زمنن  وع فننقي 

 ولننق  (8)دوي زنن ض أو إكنن ا   زننمك  إنحننا أنننت مننمك  لاننت علننعم   حاننع  {  سننالم اللننه علننى ال ننااو
 .(9)احععاً أزةنت ت    ال اا حتى و قنقا مام ع {كلم  شاء   ك آم  م  زق األ ض  

وإذا كاي لل أي ام  الخصق،عم زق ن س انناايو والحققععم زق شخصعتهو ز عه و ق لنك أي 
اناناً أو تانقء إلعنه ألننه وحنا ا شنةنه الخناص  نه زنق أعحنا  تتد ل زق ام  الخصق،عمو وأي تعنادي إن

 ن اه؟
إن ا نعت أ لآل  و   خصق،عتم  زق سائ  الحجاالمو كاألكنل وال ن ب منثً و زلنق  أونت إناناناً 
وعادي شخصاً ألنه ال و غ  زق نق  معع  م  ال عاوو أو وعمأ ع  لقي آ ن و السنت   م علعنه ذلنكو 

شنننةي  ننناص ال ع قنننم لآل ننن و   مننناو وال ننناي أي الننن أي آكننند  صق،نننعمو  علنننى اعتبنننا  أي انننم  ال غبنننام
 وأشد التصاقاً    س اننااي.

                                      

 .402سق ة ال  ل اآوم  (3)
 .62سق ة آي عح اي اآوم  (4)
  ع وم.   اقيو ماسام 4994ال بعم األولى  656حقحق: الحم دا أسامم/ م ث  العلحاء ص( 5)

 .6سق ة اننااي اآوم  (6)
 .69ة ال مه اآوم سق   (7)
 .66-64سق ة الغاشعم اآوم  (8)
 .99سق ة وقنس اآوم  (9)
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 اجعل نفسك ميزانا  
وأنننت حع حننا تعننادي أوننداً أو عحنن اً ألنننه وخال ننك زننق اننما النن أي أو ذاكو اننل ت فننى أي وعادوننك 

معع نناًو حعننت تعتبنن   اآ نن وي علننى اننما األسنناا؟ إنننك ال توبننل أي واننقء إلعننك أحنند ألنننك ت حننل  أونناً 
ذلنننك شنننةناً  ا،ننناً  نننكو وتعتوننند  ةحوعنننم  أونننكو وعلعنننك أي تعننن أ أي اآ ننن و  وننن وي ألن انننم  منننا تننن ى 

 ل  اك.
وا   نق ااعنل  )): (علعه الا و)ووقي انماو علق  (علعه الا و)وزق و،عته الخالدة ال  ه ال ا  

 انكو واكن   لنه منا ت ن   لمناو وال ت ا لن   ن اك معماناً زعحنا  ع نك و نع  غعن كو زةحبن  لغعن ك منا ت ن  ل 
نن  كحننا ت نن  أي و، انن  إلعننكو واسننتوب، منن  ن اننك مننا تاننتوب ه منن   كحننا ال ت نن  أي ت،النن و وأحا 
غعنن كو وا ض  منن  ال نناا مننا ت فننا  لمنن  منن  ن اننكو وال توننل مننا ال تعلنن  وإي قننل  مننا تعلنن و وال توننل منناال 

   (( ت   أي وواي لك
ق تعامننل اننانناي مننع اآ نن و و ت اعننه إلننى فننحع   ووادانننهو قبننل أي إنمننا ققاعنند أساسننعم اامننم زنن

 شقء آ  .

 احتمال الخطأ والصواب
وبننالب  عنن  ال نناا زننق التعصنن  آ ائمنن و وو  هننقي زننق الثوننم  منناو   عننت ال و انن قي أي مجنناي 

 .وال وع قي أي ز ،م لل أي اآ  و زم  على ال ق الح لق دائحاًو وغع ا  على الباهل زق كل شقء
مققنه الت ن أ وال دوّنم تجنا  الحخنال ع و وحتنى زنق اال نت أ  -غالبناً -وو ت  عن  انم  ال النم 

 ع د  ع  الوةاوا الجمئعمو واألمق  الباع م الجانبعم.
إنننه  لننق وخنناله تعننالع  انسنن و النننمي و  ننق أ  نناء  علننى االسننتحا  لحختلننه اآ اء وم اكحتمنننا 

الن عنناي. ووننقي تعننالى:  زب نن  عبنناد الننمو  واننتحعقي الوننقي علننى أسنناا النندلعل والح  ننقو ال التعصنن  وا
 .(10)زعتبعقي  أحا ه{

والننمي ال و ننك زننق أحوعننم دعقتننه  (،ننلى اللننه علعننه وآلننه وسننل )وأكثنن  منن  ذلننك زننإي  سننقي اللننه 
 حودا  ذ ة واحدةو وخاه  الح  كع   ح تمى التقافع والحقفقععم قائ ً  وإنّا أو إوناك  لعلنى اندى أو 

. إنننه منن م  ت  ننقي عاننع و وصننقن شخصننعم اننانناي علننى أسنناا احتنن او اآ نن و و (11)بننع {زننق فنن ي م
 وم كموم العول والقاداي.

والتعصن  الح لنق للن أيو وال دوننم والت ن   تجنا  آ اء اآ ن و و وح ننع انناناي من  االن تنّا علننى 
ثن  أي ذلنك قند وجعنل ال أي اآ  و واستحاعه وااله   علعهو و  حا كاي اق الن أي الصن ع، والصنائ . 

اننانناي زننق مققننه حنن ج ماننتوب ً إذ قنند وتبننع  لننه   ننة  أوننهو ز نن  منن  إنانناي ت ااننع عنن   أوننهو وتغعنن م 
 ق اعاته؟ وتلك حالم هبعععم قد ت صل لينااي تجا  مختله الحاائل والوةاوا.

 ووقي شاع  الحمج  إولعا أ ق مافق:

                                      

 .42-43سق ة المم  اآوم  (10)
 .64سق ة سبة اآوم  (11)
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  ب ز نننننننننن   نننننننننناي زننننننننننق لقحنننننننننننم ن اننننننننننق و تجلننننننننننى
 ل ننننننننننن  لنننننننننن  ووننننننننننن  حتننننننننننى تننننننننننقلى  لتنننننننننننه م ننننننننننق و 
 مثنننننننننل هعنننننننننه  ننننننننناي زنننننننننق   نننننننننن  قلنننننننننع ً وافنننننننننح   
 كعننننننننه وازننننننننى و لحنننننننناذا زننننننننّ  م ننننننننق؟ لاننننننننت أد ي 
وقنننننند  أو ننننننا أناسنننننناً كننننننانقا وبننننننالغقي زننننننق التعصنننننن  آ ائمنننننن  حننننننقي  عنننننن  الحاننننننائل واألشننننننخاص  

 والجمنننننامو ووعتبننننن وي الونننننقي  منننننما الننننن أي انننننق ال ننننند ال ا،نننننل  نننننع  انوحننننناي وال  ننننن و أو وعتوننننندوي أي
الننننقالء لمننننما ال ننننخش أو لمننننم  الجمنننننم اننننق موعنننناا ال ننننق والباهنننننلو ووعننننادوي ال نننناا وو نننناو نم  علنننننى 
اننننننما األسنننننناا. ل نننننن م   عنننننند زتنننننن ة منننننن  الننننننمم  تغعنننننن م ق اعنننننناتم  وآ ا انننننن و م ننننننم وثحننننننانع  د اننننننمو محننننننا 

 أوقعم  زق ح ج مع أن ام  وتجا  ال اا.
اي مت  زننناً وال مت ننن جاً حننناداً زنننق إي االعتنننداي والقسننن عم انننق الحننن م  الانننلع و زننن  و نننقي انناننن
أحبن  حبعبنك  )): (علعنه الان و)مقاق ه مع اآ  و و وعلى اما الحع نى و حنل قنقي أمعن  الحنام ع  علنق 

   (( اقناً ماو عاى أي و قي  غعةك وقماً ماو وأ غ   غعةك اقناً ماو عاى أي و قي حبعبك وقماً ما
إي  أوننق ،ننقاب و تحننل الخ ننة و أي غعنن ي   ننة  :انمنناو ال ننازعق كحننا نوننل ع ننهواحعننل مننا قالننه 

 و تحل الصقاب.

 تّفهم مواقف اآلخرين
زنإي علعنك  -زنق نان ك-حع حا تعتود أحوعم  أي معع و وتجد آ ن و  وخنال قي انما الن أي ال نق 

قبنننل أي تنننتمحم   الع ننناد والج نننقد والحننن و و وأي تتخنننم مننن م  مقق ننناً عننندائعاًو علعنننك أي تنننت م  ظننن وزم  
  م .و ل عم مقاق

 زلعل لدوم  أدلم مو عم على ما ومابقي إلعه.
 أو لعلم  وجملقي ال أي ال قو لوصق  زق مدا كم  ومعلقماتم .
 أو لعلم  وعع قي فح   ع م وأاقاء ت ج  ع م  ال وائق.

 أو لعّل ا اك شبمام ت ّقم على أذاانم  وأز ا ا .
ال ن أ اآ ن و ومع زنم وامنم  وتجا  مثل ام  االحتحاالم زإي الح لقب م ك اق د اسنم مققنه

 نا  و والد قي زق حقا  مقفقعق معهو ومااعدته على الق،قي إلى ال وعوم.
ون ع  ا ا إلى م حام دقعوم اق: أي اننااي قد وام    أي م  اآ اءو ووعتب   حوعونم وافن مو 

اًو وعننام فننح  تصنل إلننى مانتقى الحاننلحام والبنندومعامو ألننه قنند أشنبع األمنن    ثنناًو وان ند إلعننه ن انع
م نننع  قنننائ  علنننى أسننناا ذلنننك الننن أيو زالحانننةلم أمامنننه وافننن م العنننم ال نونننام زعمننناو ل ننن  األمننن  لنننعس  

 كملك  ال ابم لآل  و .
و ز  حنا ك نا نت لنع إلعمنا  )) إي وفّق ال   ة لدو ا ال وع ق أي اآ ن و  و ان وي إلعمنا  ن  س القفنّق

الةننقء غعنن  متننقز  زننق الجقاننن  األ نن ى التننق  منن   نن ي الجقاننن  الحةننع م ع نندناو  ع حننا و ننقي ع صنن 
وععش زعمنا اآ ن ويو ألنمن  ال وحل نقي منا ومعنذ لمن  ذلنكو تحامناً كحنا و نقي الصن ق زنق  عن  اآزنا  
مجنناالً ل ن نن   مننع إشننعا  ال ننحسو  ع حننا تجعننل الانن   النندك اء اآزننا  األ نن ى زننق ظنن و دامننس. 
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ام ال ان  زنق زمن   عن  األشنعاء العادونم زنق ال عناةو  وقد وبدو اما هبعععناً ع ندما ن حن  ا نت أ وامن
ك تعجننم هبعععننم ال ننت أ العننادام والانن وأ واألز ننا . ولعننل قعحننم اننما االتجننا و زننق م حاننم مققع ننا 
تجننا  اآ نن و و تبنن أ زننق إتاحننم ال  ،ننم ل ننا زننق االن نن   ن ننق مقفننقععم أكثنن  وزمنن  أ حنن و زننق سننبعل 

عنننم ال  ننن ة التنننق وام نننقي  منننا مننن  امنننمو ومننن  حعنننت هبععنننم تعننن أ وامنننم ال اننن  األ ننن ىو مننن  حعنننت هبع
الحققه المي وتخموننه م ناو من  امنم أ ن ىو األمن  النمي وجعل نا أكثن  قند ة علنى ال  كنم  نقعقو وعلنى 

 .(12)(( فقء األاق م الص ع م لحا و د م  التاا المو ومعالجم الوةاوا الحع وفم زق مجاالم الب ت
لحقفنننقعق حع حنننا وت ننند  عننن  ز ننن م مننن  ال ازةنننع  ل سننناالم  وو  ع نننا الوننن آي علنننى انننما الننن م  ا

األنبعننننناءو  نننننةي سنننننب  ذلنننننك الننننن ز  انننننق الجمنننننل وعننننندو العلننننن و كوقلنننننه تعنننننالى:  ذلنننننك  نننننةنم  قنننننقو ال 
. وووننننقي تعننننالى:  ذلننننك مننننبلغم  منننن  (14). وققلننننه تعننننالى:  ول نننن  أكثنننن ا  ال وعلحننننقي{(13)وعلحننننقي{
 .(15)العل {

 سننالته وخاهنن  ققمننه مبنندواً ت محننه لانن وزم  التننق تجعلمنن  زننق  نندء  (علعننه الانن و)ز بننق اللننه نننّق 
و زةننقي  سننالتهو  اننب  الت ننقوش علننى أذاننانم و وواننقد ال ننبمام التننق تععننق ت  عنن ا و مننع أنننه و حننل 
إلننعم  النندعقة الصننادقمو وال جننم القافنن م م البنناً لمنن   تجنناوأ تلننك ال ننقاام لعنن وا ال ننق. ووننقي تعننالى: 

لنى  ع نم من    نق واتنانق  ححنم من  ع ند  زعّحعنت علنع   أنلمم حقانا وأننت   قاي ونا قنقو أ أونت  إي ك نت ع
 .(16)لما كا اقي{

وزق ل تم ت  قوم معب ة وت د  الو آي ال  و  ع    ق إسن ائعل  عند نجناتم  من  الغن   منع نبنق اللنه 
  و وهلننبم  م ننه أي وجعننل لمنن  أ،نن اماً كحننا للح نن كع  أ،نن اولل ومننع سننخازم ال لنن(علعننه الانن و)مقسننى 

أ انع ذلنك إلنى املمن و ثن  ،نا  وون    (علعنه الان و)ومخال ته القاف م للدو و إال أي نبق اللنه مقسنى 
وااوأنننا  ب ننق إسنن ائعل الب نن  زننةتقا علننى قننقو وع  ننقي علننعم  حوعوننم التقحعنند منن  ادونندو ووننقي تعننالى:  

علنى أ،ن او لمنن  قنالقا ونا مقسننى ااعنل ل نا إلمنناً كحنا لمنن  آلمنم قناي إن نن  قنقو تجملنقي. إي انناالء متبّن  مننا 
 .(17)ا  زعه و اهل ما كانقا وعحلقي. قاي أغع  الله أ غع   إلماً واق زةل   على العالحع {

النمي كناي ونندعق  (،نلى اللنه علعنه وآلننه وسنل )نبنق ال ححنم م حنند و،نلقام اللنه تعنالى علننى نبع نا 
 الله تعالى لمداوم ققمه قائً : اللم  ااد ققمق زإنم  ال وعلحقي.

 مسؤولية الرأي على صاحبه
إذا مننا أ،ننن  إناننناي علنننى  أي  نناهذو و زننن  قبنننقي ال نننق والصننقابو زإننننه انننق الخاسننن   الد انننم 

ولعم  أونننهو ومنننا علنننى الحمتننندو  لل نننق إال إ شننناد  وتقفنننع، األولنننىو وسنننعدزع ثحننن     نننهو ووت حنننل مانننا 
ال وننائق لننهو ثنن  اننق  عنند ذلننك لننه كامننل ال  وننم واال تعننا و زننإي اسننتجاب زونند ن ننع ن اننهو وإي أ ننى زمننق 

                                      

 و دا  التعا أ  ع وم.4933ال بعم األولى  753زةل الله: الاعد م حد حاع /   قام على ه وق انس و ص( 12)
 .2سق ة التق م اآوم  (13)
 .73ألنعاو اآوم سق ة ا (14)
 .70سق ة ال ج  اآوم  (15)
 .62سق ة اقد اآوم  (16)
 .440-472سق ة األع اأ اآوم  (17)
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 الحتة  .
زح  و ود المااب إلى الاق  ل  ه والك ه وواً معاكااً زإي مااولعتك ت تمق ع د حندود تبعنع  

علنى سنلقك ال  ونق الحعناكسو زإننه لن  وصنل إلنى الانق  التنق و وندااو وال بعن   ال  وق لهو زإذا ما أ، 
 ممحته أي وودو الع ج للح و  ل  ه إذا ل  ولتمو  الع جو زاعدزع الثح  م  ، ته.

وال داعق ل ق ومع  اننااي ن اهو وود ل زق معا ك العداء منع اآ ن و  ألنمن  لن  ووبلنقا الن أي 
 المي و ا  حواً.
  وة ننما  ال حنناا لحبننادئم  وآ ائمنن    عننت وةننغ قي علننى أعصننا م  ووتننةأّمقي ن اننعاً إي الننبع

ووتجاوأوي ال دود زق التعامل مع ال ااو وكةي لم  الق،ناوم والانع  ة علنى أز نا  اآ ن و  وتقامناتم و 
 واما   ة زاعع.

أنننه كنناي ح وصنناً علننى اداوننم ققمننهو إلننى حنند  (،ننلى اللننه علعننه وآلننه وسننل )لونند كنناي  سننقي اللننه 
وجمنننند ن اننننه أكثنننن  منننن  النننن أوو زجنننناء  التقاعننننه منننن  اللننننه سننننب انه:  لعلننننك  ننننا ع ن اننننك أال و قنننننقا 

 . أي مملك ن اك.(18)مام ع {
ومنننن ة أ نننن ى وخاهبننننه البننننا ي اننننّل وعنننن :  هننننه مننننا أنمل ننننا علعننننك الونننن آي لت ننننوى إال تننننمك ة لحنننن  

علننى ك نن ا و وت ّانن ك علننى أي . أي مننا أنمل ننا علعننك الونن آي لتتعنن    نن م تةسنن ك علننعم  و (19)وخ ننى{
 .(20)وام قا

وزق الو آي آوام كثع ة تاكد على أي ممحم ال بق والداععم ت تمق ع ند حندود التبلعنب وان شنادو وال 
وصنن، تجنناوأ اننم  الحمحننم إلننى حنند محا سننم الق،نناوم والةننغ  علننى اآ نن و . ووننقي تعننالى:  منن  و ننع 

 .(21)م  ح عاا{ال سقي زود أها  الله وم  تقلى زحا أ سل اك علع
وووننقي تعنننالى:  وقنننل للنننمو  أوتنننقا ال تننناب واألمعننع  ءأسنننلحت  زنننإي أسنننلحقا زوننند ااتننندوا وإي تقلنننقا 

 .(22)زإنحا علعك الب ن والله  صع   العباد{
وا ننناك  واونننام عننن  أئحنننم أانننل البعنننت علنننعم  الاننن و تاكننند علنننى تج ننن  العنننداء والخصنننقمم منننع 

إونناك   )): (علعننه الان و)لن أي كحننا  وي عن  انمنناو الصناد  اآ ن و  علننى أسناا اال ننت أ زنق النندو  وا
   (( والخصقمم زق الدو 

زن  تخا،نحقا ال ناا لندو    زنإي الحخا،نحم مح فنم للولن و إي اللنه  ))وو د ع ه زق  واوم أ  ى: 
: إنننك ال تمنندي منن  أحببننت ول نن  اللننه ومنندي منن  و نناء. وقنناي: (،ننلى اللننه علعننه وآلننه وسننل )قنناي ل بعننه 
 . (( ت    ال اا حتى و قنقا مام ع . ذ وا ال اا زإي ال اا أ موا ع  ال اا أزةنت

إي ام  التقاعمام ال  انعم والح ااع  الو آنعمو وسنع ة األنبعناء واألئحنم علنعم  الان و تن د  انناناي 

                                      

 .7سق ة ال ع اء اآوم  (18)
 .7-6سق ة هه اآوم  (19)
 و.4993 ع وم  -الح تبم العص وم 447ص 7ال قكانق: م حد    علق    م حد/ ت اع  زت، الودو  ج( 20)
 .20م سق ة ال ااء اآو (21)
 .60سق ة آي عح اي اآوم (22)
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 اً عن  أي و ننقي حناداً مت نن جاً مننع من  وخال ننه زنق النندو  والنن أيو أو أي وجعنل ا ننت أ الن أي سننبباً ومبنن  
 للعداء والخصقمم.

 العداوة تمنع التأثير
إذا ك ت مخلصاً ألز ا كو ومت حااً ل   ااو واستو اب اآ ن و   اتجاامناو زنإي ال  ونق لنملك 

 اق االن تّا على اآ  و و و لق اق م  االحت او والقّد معم .
ك علننعم و زقاننقد ع قننم لننك  منن و وتقا،ننل  ع ننك و عنن م و وتننع، لننك ال  ،ننم لعنن ض أز ننا ك وآ ائنن

أمنننا الو ععنننم والعنننداءو زإنمنننا تانننل  م نننك انننم  انم انعنننمو وت وننندك ال غبنننم واالنننندزا  زنننق ت ننن ا  م اولنننم 
 التةثع  علعم .

منن  ناحعننم ثانعننم زننإي حالننم العننداء ومننا ت نن أ  منن  سننلقكعام م  نن ة ت ننقي  ننع  ال نن أ اآ نن  و ننع  
 انقباي واالستجا م.

وأي ت ننق ه وومننا إلننى قلننقب ال ننااو اننق الننمي وحتلننك  زالعاقننل الننقاعق الننمي و ونند  دمننم أز ننا  و
سنننعم الصننند  و حا نننم األزنننقو وال و  عنننل تجنننا  الننن أي الحخنننالهو حتنننى ولنننق تعامنننل معنننه اآ ننن وي   ننن ل 
سنننعذو زإننننه وحنننا ا أعلنننى د انننام فنننب  الننن  سو والنننت    زنننق األعصنننابو   عنننت وونننا لم   نننالل ه 

 وانحاايو زعحتش الت  جامو وواتقع  االست ماأام. 
و مننم  الح مجعننم األ  قعننم ونندزعم  نعننادة ال انن  زننق مننقق م  تجااننهو وو ننجعم  علننى االن تننّا 

 على أز ا  و محا قد وغّع  ق اعاتم و وواتو بم  إلى اانبه وإلى ،ه  أوه. 
وواكننند الوننن آي ال ننن و  تنننةثع  أسنننلقب ال زنننق وانحاننناي وأننننه واننناعد علنننى تغععننن  الحقاقنننه وال  نننقا 

المو زننق ققلننه تعننالى:  وال تاننتقي ال انن م وال الاننع م ادزننع  ننالتق اننق أحانن  زننإذا لصننال، النندعقة وال سنن
النننننمي  ع نننننك و ع نننننه عنننننداوة كةننننننه ولنننننق ححنننننع . ومنننننا ولواانننننا إال النننننمو  ،نننننب وا ومنننننا ولواانننننا إال ذو حننننن  

 .(23)عاع {
زالح مجعم ال ا م الوائحم على أساا الل نه واالحتن او والنقد منع اآ ن و و تختلنه زنق نتائجمنا 

الح مجعم الاع م الحعتحدة على ال دة والو ععم والعداءو زاألولى ت ت، ال  وق أماو التنةثع  وال ان و ع  
  ع حا الثانعم تاب  ال  ق  وتمود اّقة التباعد.

ل   الح مجعم ال ا م ال تتقز  إالّ لح  و ّوض ن اه علنى الصنب  تجنا  انسناءام واالسنت ماأامو 
   ال افلم.ووحتلك نصعباً عاعحاً م  األ  

وو منننى اللنننه سنننب انه عبننناد  الحنننام ع  مننن  أي وت ننندثقا منننع الحخنننال ع  لمننن  زنننق الننندو  إال  ةزةنننل 
أسننننلقبو وأحانننن  ه ووننننمو  عاوننننم لح نننناع ا  ووننننقي تعننننالى  وال تجننننادلقا أاننننل ال تنننناب إال  ننننالتق اننننق 

 .(24)أحا {
ومخال ننم ع ع ننم منن  زننق  داوننم النندعقة معا فننم  (،ننلى اللننه علعننه وآلننه وسننل )لونند وااننه  سننقي اللننه 

قبننل الح نن كع و ول  ننه تغلنن  علننى كننل ذلننك  ة  قننه العاعحننم  وإنننك لعلننى  لننق عاننع { ولننقال ذلننك 

                                      

 .75-74سق ة زصلت اآوم  (23)
 .42سق ة الع  بقم اآوم  (24)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تالفخثقافة اال  9 من 8 صفحة

من  اداونم ذلنك الحجتحنع الجناالق الغنا    (،نلى اللنه علعنه وآلنه وسنل )الخلق ال زعع لحا تح   ال سنقي 
 .(25)  حقلك{زق ال ااد والتخلهو ووقي تعالى:  ولق ك ت زااً غلع  الول  الن ةقا م

وا ننما زننإي علننى منن  وعتبنن وي أن اننم  ححلننم لل ننقو وذوي ال  نن  الصنن ع، والنن أي الصننائ و أي 
وت لّنننقا  حصنننداقعم أ  قعنننم زنننق التعامنننل منننع ال نننااو و ا،نننم الحخنننال ع  لمننن  زنننق الحنننما  أو الننن أي أو 

ونلو وت نّق  دعنقة الحققهو زإي الو ععنم والعنداوة وانسناءةو تخناله تعنالع  الندو و وتصنادو تقاعمنام الع
 وز  ة أ، ا ماو وت ّ   ال اا م م . 

 منهج اإلسالم وسيرة السلف
مننن  الانننقاا  الحاسننن م زنننق  عننن  األوسنننام الدو عنننمو سنننقء التعامنننل منننع الحخنننال ع  زنننق الننندو  أو 
الحننما  أو االتجننا و حتننى أ،ننب ت الغلاننم وال ااظننم والننتجم  والت نندد سننحم منن  سننحام التنندو  ع نند 

 اال ت أ على  ع  الحاائل الجمئعم االاتمادوم سبباً للو ععم والعداء. ااالءو وأ،ب، حتى
واننما مخنناله لنن م  انسنن وو ولاننع ة الاننله الصننال،و منن  أئحننم أهمننا  و،نن ا م أ عننا . زننالو آي 
ال  و  و جع الحالحع  على حا  التعامل والب   ال از و  غع  الح ا  ع  والحعتندو  وونقي تعنالى:  ال 

  النمو  لن  ووناتلقك  زنق الندو  ولن  وخ انقك  من  دونا ك  أي تبن وا  وتوان قا إلنعم  إي اللنه و ماك  الله ع
و نن  الحوانن ع . إنحننا و منناك  اللننه عنن  الننمو  قنناتلقك  زننق النندو  وأ  اننقك  منن  دوننا ك  وظنناا وا علننى 

 .(26)إ  اا   أي تقلقا  وم  وتقلم  زةول ك ا  الاالحقي{
لصنننلمو والح ازنننةة  نننالحع وأو والواننن  للح ننن كع و مننن  أقنننا     أي: ال و مننناك  اللنننه عننن  البننن  وا ))

وغعن ا و حعنت كننانقا   ناي لن  و صننبقا لوتنال   زنق النندو و وان ن اج من  دوننا ك . زلنعس علنع   ا ننّا أي 
 .(27) (( تصلقا و زإي ،لتم  زق ام  ال المو ال م مو  زعما وال تبعم

  الصننق  انناننانعمو وأسنحى الحقاقننه األ  قعننم أ و  (،ننلى اللنه علعننه وآلننه وسنل )وزنق سننع ة  سنقي اللننه 
زق التعامل منع ال ناز و  من  ومنقد ونصنا ى وم ن كع و لنعس زنق العمند الح نق زون و وإنحنا زنق العمند الحندنق 

 و عد أي ااء نص  الله وال ت،.
مع تعا  الح ازوع  زق الحجتحنع انسن مقو  (،لى الله علعه وآله وسل ) كحا أي تعامل  سقي الله

  نق ة دو ان  التن م ي علنى ال عناي انسنن مق ال اشنذو كناي تعنام ً حةنا واً  اقعناًو و بغنق أي واننتلم  منع 
 م ه كل مال   ّو التاام،و وسعم األزقو وقد ة االستععاب لآل  .

إلنننى الونننقة والوحنننع فننندا و  غننن  اسنننت ماأاتم   (،نننلى اللنننه علعنننه وآلنننه وسنننل )حعنننت لننن  ولجنننة ال بنننق 
معم  كاعداء م ا  ع و ول  ووتل م م  احداًو ول  واج  احداًو ول  وجلد أحنداًو وا ائحم و زل  وتعامل 
 ول  و  د م م  احداً.

كحننا لنن  وصنناد  أي حننق منن  حوننققم  الحدنعننمو ز ننانقا وتحتعننقي   وننق  الحقاه ننم كاملننمو كاننائ  
                                      

 .459سق ة آي عح اي اآوم  (25)
 .9-2سق ة الححت  م اآوم  (26)
-انننن4442و 4455الانننعدي: عبننندال حح   ننن  نا،ننن / ت انننع  ال ننن و  الننن حح  زنننق ت انننع  كننن و الح ننناي ص  (27)
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 تالفخثقافة اال  9 من 9 صفحة

ائ  الحانننلحع و و ةننن وي الحانننجدو ووننندلقي  ننن  ائم  زنننق قةننناوا الحجتحنننعو ووة نننموي نصنننعبم  مننن  الغ ننن
 وع اء  عت الحاي.

وبننمي لمنن  انحاننايو وو ننقهم   (،ننلى اللننه علعننه وآلننه وسننل )وأكثنن  منن  ذلننك كنناي  سننقي اللننه 
  حدا اتهو وو حلم     و  ا  قهو وشقااد ذلك اّلعم واف م ل ل م لع على الاع ة ال بقوم الع  ة.

كناي تعامنل أمعن    (لنه وسنل ،نلى اللنه علعنه وآ)وتجاعداً لمما ال م  انسن مق وتةسنعاً   سنقي اللنه 
الحننام ع  علننق  نن  أ ننق هالنن  أث نناء   زتننه ال اشنندة مننع تعننا  الخننقا جو الننمو   ننال قا احمننق  األمننم زننق 
آ ائمن  العودونمو وتقامناتم  الاعاسنعمو حعنت اعتبن وا م ت بنق كبنائ  النمنقب ك نا اً مخلندو  زنق ال نا و إي 

ل تنناب والانن مو كحننا  دوا األحادوننت الننقا دة عنن  لنن  وتق ننقا قبننل الححننامو واننق اعتونناد مخنناله ل صننقص ا
ه ونق علنق وعثحنناي ومن  شنناوعمحاو وك ن وا الصنن ا م و ا،نم أمعنن  الحنام ع  علننق وانق انمنناو النمي  اوعننه 

إال م    ج معم و و غ  كل ام  االن  ازنام ال   ونم احمق  األمم. واست لقا دماء الحالحع  وأمقالم  
خلع م انمناو علنقو وال احمنق  الصن ا مو ولن  وتخنم انمناو تجناام  أي والالقكعم الخ ع ة ل  و   ا  ال

اا اٍء عدائقو ول  وح عم  حواً م  حوق  انسن و والحقاه نمو إال حع حنا شنم وا الان ّ وما سنقا الع نه 
زإنننه أ،فنن   لحننقاامتم  ححاوننم ألمنن  الننب د والعبننادو و عنند اننموحتم  العانن  وم وكانن  شننقكتم  لنن  وتعوننبم  

 ا دا  على آ ائم .ول  وا 
( أننه  عند واقعنم ال من واي سنحع  عن  722ص 44ااء زق تا وخ  غنداد للخ عن  البغندادي: )ج

أ،نن اب انمننناو شخصننناً وونناي لنننه أ نننا الععننما  ال نننائق وانننق وجمنن   ننن أي الخنننقا جو زجننا ا  نننه ليمننناو علنننق 
وتلنه. قناي انمناو: أقتنل من  قائلع : اما و ى  أي الخقا جو ونولقا حدوثهو زواي  : ما أ،ن ع  نه؟ قنالقا: ت

 ال وخ ج علّق؟ قالقا: ت باه. قاي: ولعات له ا اوم احباه علعماو  ّلقا سبعل ال ال.
 وأ ع اً:

زإي ا ت أ الن أي ظناا ة هبعععنم زنق حعناة الب ن و وال وصن، أي ت نقي سنبباً للتعنادي والتخا،ن و 
 وإث اء الااحم الثوازعم. ل و بغق أي تاتثح  لصال، ت امل الحع زمو واكت اأ ال وعومو 

وأزةل  دمم تودمما لل أي المي تام   نهو حان  تعاملنك منع اآ ن و و لتوندو  انلقكك ال عن  
أنحقذانناً موبننقالً ألز ننا كو ولت ننقي  اننع تك الصننال م داععننم آ ائننكو أمننا أسننلقب العننداوة والت ننددو زمننق 

 واقء إلى التقاه المي ت تحق إلعه أواًلو وإلعك ثانعاً.
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