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 التعصب وأثره على اخلطاب الدعوي
 معن نوري حممد .أ.د

 كلية العلوم اإلسالمية / جامعة األنبار 
 أ.د علي منصور علي

 يةسالمكلية العلوم اإل/ اجلامعة العراقية 
 ملخص باللغة العربية

تأثيرا كبيرا، لذا يجب مواجهتها بمزيد من األفكار واجه الخطاب الدعوي تحديات كبيرة أثرت عليه لقد 
منهاج أمة أخرج العباد من عبادة  سامواألساليب، وذلك للتقليل من مخاطر التعصب والغلو، فاإل

عبادة اهلل تعالى رب العباد، ولما كان التعصب والغلو من األمور التي ذمها ديننا الحكيم، إلى  العباد
أن يقودوا حملة تشويه لصورة  سامعلى األمة، وهو مما جعل أعداء اإللما يلقي بآثاره السلبية 

والمسلمين، وذلك تحت ذريعة أنه دين تعصب وغلو  سام، وذلك بإلصاق التهم الباطلة باإلساماإل
رهاب، وهذا مما أوجب على العلماء والدعاة مواجهة مثل هكذا أساليب، ومن ذلك وسطية الخطاب  وا 

التوسط في كل شيء، ومن هذا المنطلق جاء البحث الموسوم إلى  وب يدعوالدعوي وعرضه بأسل
)التعصب وأثره على الخطاب الدعوي(. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون من مقدمة ومبحثين، 

تعريف التعصب، ومسبباته، وأنواعه، وتأصيله ومفاهيمه، أما المبحث الثاني فقد تناول المبحث األول 
اب الدعوي، ثم ختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصل إليها، ومن ثم التوصيات تناول أثره في الخط

 التي خرج بها الباحثان. 
 تعصب ، خطاب ، دعوي: الكلمات المفتاحية

Intolerance and its impact on the method of Call 
Prof. Dr. Ma'an Nory Muhammed 

Prof. Dr. Ali Mansoor Ali 

Abstract: The discourse has faced great challenges that have affected it 
greatly, so it must be confronted with more ideas and methods, so as to 
reduce the risk of intolerance and arrogance. Islam is the platform of a nation 
that brought the people from worship of worship to the worship of God, the 
Lord of the people, and intolerance and ignorance are things that our religion 
Hakim, because of the negative effects on the nation, which made the 
enemies of Islam to lead a campaign of defamation of the image of Islam, by 
blaming the false accusations of Islam and Muslims, under the pretext that it 
is a religion of intolerance and extremism and terrorism, and this necessitates 
scientists and preachers to confront such methods, The middle of the 
preaching discourse And presented it in a way that calls for mediation in 
everything, and from this point came the research tagged (intolerance and its 
impact on the discourse of advocacy). The first topic dealt with the definition 
of intolerance, its causes, types, rooting and concepts. The second topic dealt 
with its impact on the prophetic discourse, and then concluded this research 
with the most important findings, and then the recommendations of the two 
researchers  .  
Keywords: intolerance, speech, call 
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب
 املقدمة
هلل رب العالمين وأفضل الصاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد

فقد واجه الخطاب الدعوي تحديات كبيرة أثرت عليه تأثيرًا كبيرًا لذا يجب مواجهتها  وبعد:.. وسلم
منهاج أمة اخرج العباد من  سامبمزيد من األفكار واألساليب وذلك لتقليل مخاطر التعصب، فاإل

عبادة اهلل تعالى رب العباد، لما كان التعصب من األمور التي ذمها ديننا الحكيم لما إلى  العباد عباده
 سامحملة لتشويه صوره اإل اأن يقودو  ساميلقي بآثاره السلبية على األمة ،وهو مما جعل أعداء اإل

رهاب ،وهذا  والمسلمين تحت ذريعة انه دين تعصب وغلو ساموذلك باللصاق التهم الباطلة لإل ،وا 
مما أوجب على العلماء والدعاة مواجهة هكذا أساليب، وهذا وسطية الخطاب الدعوي وعرضه 

)التعصب واثره التوسط في كل شيء، ومن هذا المنطلق جاء البحث والموسوم إلى  بأسلوب يدعو
 .على الخطاب الدعوي(

ث األول تعريف وقد اقتضت طبيعة بحثنا أن يكون من مقدمة ومبحثين تناول المبح
التعصب والخطاب لغة واصطاحا والحكم الشرعي لهما، أما المبحث الثاني فقد تناول أسباب 

 التعصب وطرق الوقاية منها والعاج منها، ثم اهم النتائج والمصادر
 ويتضمن مطلبني: سالمتعريف التعصب واخلطاب وحكمهما يف اإل: املبحث األول

 تعريف التعصب لغة واصطالحا:: املطلب األول
إلى  شد العصابة والعصبية أن يعلو الرجل: من العصبية، وتعصب، أي:ًالتعصبًلغة:ًأولًا

مظلومين والعصبي من يعين قومه أو  معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا بنصرة عصبته والتآل
 .(4)على الظلم

بأن تجعل ما يصدر عن شخص ما من الرأي وُيروى له من االجتهاد حجة :ًأماًاصطالحا
 .(2)العبادعليك وعلى سائر 

والخطاب والمخاطبة مراجعة الكام وقد خاطبه  األمرالخطب، :ًواصطالحاًاًالخطابًلغةًا:ًثانياًا
المخاطبة هي المفاعلة والمشاورة فتقول : والخطاب هو الكام والرسالة، وقيل بشأنهفي األمور وحدثه 

 .(3)وخطيبخطب يخطب خطبة بالضم وهو خاطب 
ًًو ًاصطالحاًاأما في أو  في الحال اإلفهامسواء كان  اآلخرينإلى  هو توجيه الكام:
 .(1)المستقبل

 
 

                                                           

 ، مادة عصب.4/401: ، لسان العرب البن منظور4/482 :الصحاح للجوهري (4)
 .7أدب الطلب ومنتهى األدب للشوكاني، ص (2)
 .491: ، المعجم الوسيط14: األثيرفي غريب الحديث البن ، النهاية 491 لسان العرب البن منظور (3)
 .497: فقه مصطفى ساميالمعجم مصطلحات أصول  (1)
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 سالمحكم التعصب يف اإل: نياملطلب الثا
، ومن سبحانه وتعالىإن التعصب من أعظم أسباب التفرق واالنحراف عن منهج اهلل 

انتشار البدع واألهواء بين الناس، وفشت في أوساطهم، وحالت بينهم وبين إلى  العوامل التي أدت
سماع الحق والهدى، وتركوا بسببها طريق الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وقد ذم اهلل تعالى الذين 

 .(4)ون عن اتباع الحق واالنقياد له، بحجة التعصبيعرض
إلى  سواء السبيل ألنه يقلق طرق المعرفة والوصولإلى  إن التعصب ال يهدي اإلنسان

 مئ خئ: العلوم األخرى واكتساب الحكمة فالذي ال يستمع القول ال يتبع أحسنه قوله تعالى
 .(2)حج مث هت مت ختحت جت هب مب خبحب جب هئ

 ىق: ىليحارب كل أنواع التعصب فكل بني آدم مكرم كما قال تعال ساموقد جاء اإل
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 .(3)ىن

والتعصب هو وصف للنفس اإلنسانية تصدر عنه نهضة لحماية من يفعل بها والذود عن 
 زئ: حقه ووجوه االتصال نابعة من أحكام النفس البشرية في معلوماتها وحضارتها قال تعالى

 نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 .(1)ىث

)من قتل تحت راية عمية يدعو  ساموقد ذمت السنة النبوية لمن تعصب لغير الحق وهو اإل
 .(1)ة جاهلية(ينصر عصبية فقتلأو  عصبية

  

                                                           

اَّبي، مكتبة الصحابة،  :والتمكين في القرآن الكريمتبصير المؤمنين بفقه النصر  (4) َعلي محمد محمد الصَّ
 .4/303: م2004-هـ4122، 4طالقاهرة، ، اإلمارات، مكتبة التابعين، مصر، الشارقة

 .48 ، اآليةسورة الزمر (2)
 .70 ،اإلسراءسورة  (3)
 .43 ، اآليةسورة الحجرات (1)
مسلم بن الحجاج النيسابوري  :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  (1)

 (.4810)، رقم 3/4173:بيروت ،العربيمحمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث  :حتهـ(، 244ت)
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 ، وطرق الوقاية والعالج من التعصب ويتضمن مطلبني:التعصب أسباب: املبحث الثاني
 أسباب التعصب:: املطلب األول

على حياة الناس  يؤثر سلباً  ألنه ،يةسامان التعصب من الظواهر التي تمقتها الشريعة اإل
االساسي لحياة الفرد واي ظاهرة بشرية البد لها من  سامان االمن هو مطلب اإل واستقرارهم علماً 

ظاهرة التعصب وذلك إلى  اسباب تساهم في ظهورها لذا هنا ممكن ان نبين اهم االسباب المؤدية
 :على النحو االتي

 
ً:الغلو:ًأول

وقد يقع الغلو في جميع االديان  ،(4)والتشدد فيه ،والمبالغة في الشي ،الغلو هو مجاوزة الحد
يحاولون ربط الغلو بالدين  ساماإل وهذا مما جعل اعداء ،في دين دون اخر وليس محصوراً 

م هذه المشكلة عند يلتضخ ،قلالخبيثة من هذا المنط ي دون غيره فصاروا يوجهون افكارهمساماإل
ن والجهلة والمثقفين ثقافة غير يفاخذ يكتب فيها كل واحد من اليهود والنصارى والعلماني ،المسلمين

ومشاربهم  هؤالءشرعية فاختلطت المفاهيم وتنوعت االقوال وتعددت بحسب تعدد عقول 
 .(2)واعتقاداتهم

بين المسلمين ومن  االعتقادات وهذا هو االخطر ضرراً أو  باداتفالغلو اما ان يكون في الع
الذين يرون ان من ليس على  ،(3)هم الخوارج أظهرهاالمثلة على ذلك الغلو في التكفير الذي اول من 

آيات نزلت في إلى  انهم انطلقوا وقد قال فيهم ابن عمر  ،(1)عن الدين حال الدم طريقتهم خارجاً 
)انهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على : وقال ابن تيمية ،(1)على المؤمنينالكفار فجعلوها 

 .(4)إيماندار حرب ودارهم دار  ،ساموان دار اإل ،رهم بالذنوب استحال دماء المسلمين واموالهميتكف
اهلك  ، فإنما)اياكم والغلوه بقول همن فقد حذر النبي  ولما كان التعصب من اسبابه الغلو

 .(7)الدين(من كان قبلكم الغلو في 
ً  

                                                           

 .غا: مادة78/ 44: لسان العرب البن منظور: ينظر (4)
 .4/11بن معا  عبد الرحمنمشكلة الغلو في الدين في العصر المعاصر : ينظر (2)
هم أول من خرج على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. جماعة ممن كانوا معه في حرب : الخوارج (3)

-4/470: صفين وأكرهوه على الرضا بالتحكيم فلما رضي به كفروه. ينظر الملل والنحل للشهرستاني
477. 

 .4/71: مشكلة الغلو في الدين: ينظر (1)
 .باب قتل الخوارج والمرتدين، (4) رقمب، 9/24: البخاريصحيح  (1)
 .49/14: مجموع فتاوى ابن تيمة (4)
 .كتاب الحج باب التقاط الحصى، (3070)رقم ب 40/418سنن النسائي: (7)
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ً:بالعلمًالشرعيًالجهل:ًثانيا
 التكفير من غير دليل والإلى  الحاملة على التعصب والذي قد يؤدي األسباب أعظممن  إن

 ،لذا كان العلماء يحتاطون في الحكم على المخالفين للشرع بالكفر ،برهان هو الجهل بالعلم الشرعي
 .(4)التكفيروانهم ال يحكمون على معين بالكفر وان قام حتى تتحقق فيه شروط 

 اهلل لىوان من اعظم الجهل القول ع ،وسبب في الظال ،عظيمة وخطر جسيم فة  آفالجهل 
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت: بغير علم قال تعالى

 .(2)من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق

ً:الفاسدًللنصوصًالشرعيةًالتأويل:ًثالثا
إلى  من احكام من االسباب المؤدية هد تأويل النصوص الشرعية على غير ما تحملعي
وبالجملة ): وقد قال ابن القيم رحمه اهلل ،تكفير الغير بغير حقإلى  وهو ما قد يؤدي ،التعصب

 .(3)التأويل( جبهو انما ا ،عين فرقةسبعلى ثاث و  ةوافتراق هذه االم ،فافتراق اهل الكتاب
 ستؤملت وجدت لي إذاالتي زعم القائلون بها انها من المقصود من الشرع  التأويات فأكثر

 هوعلى غير قواعد ه،بالنصوص على غير ما تدل علي تدللك بان يسوذ ،(1)عليها برهان ميقو 
يث العموم حن اعد االستدالل مو وال يراعون ق لألدلة،ولون على فهم السلف وتفسيرهم عي وال ،الشرعية

 .(1)االطاق والتقييد والنسخ وال يعتبرون بقواعد المصالح والمفاسدأو  ،والخصوص
 :طرق الوقاية والعالج من التعصب: املطلب الثاني

ً:طرقًالوقاية:ًأول
العمل الصالح واثابهم على  بعد االيمان به ورسوله  ان اهلل تعالى اوجب على المؤمنين

 وناطقاً  ،بقلبه يتم الحد حتى يكون مصدقاً  فصار االيمان ال ،من النار ةوالنجاالجنة إلى  ذلك الدخول
 : ةوهناك طرق وضعها العلماء للوقاية من التعصب ومن اهم الطرق االتي ،(4)بجوارحه وعاماً  هبلسان

ً:ًسلوكًالفردًمنهجًالوسيطةً-1
البد  الصحيح والذي جاء به نبينا محمد  ساماإليكون على منهج  أن ريدالمسلم الذي ي

 واألحكامدال في االعتقاد تالعايكون وسط بين طرفين من غير تشدد وتساهل فالدين الصحيح هو  أن
 .(7)ٰى ٰر ٰذ يي: ىوحتى في حياتنا اليومية قال تعال

                                                           

 .121: بن المطلق عبد اهللالدكتور  اإلساميفي الفقه  وأحكامه اإلرهاب: ينظر (4)
 .33 اآلية ،األعرافسورة  (2)
 .4/488: الموقعين البن القيم إعام (3)
 .121 :االرهاب واحكامه في الفقه االسامي (1)
 .المصدر نفسه (1)
 .1: ، والعبودية البن تيمية174: في الفقه االسامي وأحكامه اإلرهاب: ينظر (4)
 .413 اآلية ،البقرةسورة  (7)
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 اي وسطاً  كذلك جعلناكم امةً  ،الكعبة وسط االرض أنوكما : اهللوقد قال القرطبي رحمه 
 .(4)أوسطها األشياءاحمد  إنواصل هذا ، العدل: والوسط ،وفوق االمم ءجعلناكم دون االنبيا
عن  أينش نقص وهو من غير زيادة وال هحق شيءكل  إعطاءهو الكمال وهو  فاالعتدال

وهو الحكمة المنوه بها  ،ومنافعها ،وغاياتها ،ومعرفة حدودها ه،على ماهي علي األشياءمعرفة حقائق 

 .(2)جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص: في قول تعالى

في الحديث الذي يرويه ابو  النبي  نومن التوسط عدم التشدد والتعصب في الدين كما بي
 ،واستعينوا ،وابشروا ،وقاربوا ،فسددوا ،غلبه اال أحدولن يشاء الدين  ،)ان الدين يسر :قال  ةهرير 

 .(3)دلجةوشي في ال ،والروحة ،بالغدوة
قيل على ثالتإلى  لكتى ال يؤدي ذح ،حتى الخطاب الدعوي شيءويجب االعتدال في كل 

 ةبوسطي فااللتزام ،يحمد عقباه الوسطية ومن ثم التعصب الذي ال هجوانحرافهم عن من ،ادبالع
واالستقرار والبعد عن التعصب  ة االمننعمالخطاب الدعوي من اهم الضمانات الازمة الستمرار 

 واإلرهاب.
ً:وشغلهًبماًينفعًهالفردًلوقتًفراغًاستغاللً-2

يعرفون  هو وجود وقت وفراغ ال ،همبانحراف بعض الشباب وتعصإلى  من االسباب المؤدية
 ،بما ينفعه شغله بما يضره هن لم يشغلفم ،للطاقة اً عد هذا من المفاسد ومبدديكيف يستفيدون منه و 

 .(1)في حياة المسلممهم فالوقت امره 
يتوقف  وال، ودنياه هفيه منفعة ومصلحة لدين ويستغله في كل ما هلى المسلم ان يشغل وقتعف

 ة،)ان قامت الساع: حتى لو كان عند قيام الساعة قال  ،واالستفادة منه هاالنسان عن استغال وقت
وهذا كله تحقيقا لقيمة  ،(1)(ها فليفعلسحتى يغر  م الساعةقو فان استطاع ان ال ت ،وبيد احدكم فسيلة

 .اهلل على بصيرةإلى  الوقت والعمل لذلك فلقطع المؤمن الوقت بالعلم وطلبه والقران وحفظه والدعوة
ً  

                                                           

 .2/413: القران ألحكام الجامع: ينظر (4)
 .249 اآلية ،البقرةسورة  (2)
 .اإليمانكتاب ، (39) رقمب 4/23 :صحيح البخاري (3)
 .174: في الفقه االسامي وأحكامه اإلرهاب: ينظر (1)
باب ( 489)رقم ب 308: ، االدب المفرد للبخاري(42984) رقمب 20/294 مسند احمد بن حنبل (1)

 .اصطناع المال
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ً:العالجًطرق:ًثانياًا
 الطرق:عدة لعاج ظاهرة التعصب ومن اهم هذه  اً لقد وضع العلماء طرق

ًالدماء:تعظيمًحرمةًً-1
القضاء  وأساليبوالقتل من طرقها  اإلرهابإلى  عاج ظاهرة التعصب التي قد تؤدي إن
 واألحاديث القرآنية، باآلياتوالتذكير بذلك والسيما  ،م الدماء عند اهلل تعالىظتوعية بعالعليها هو 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل: النبوية فقد قال تعالى

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 .(4)يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
: وقال تعالى (2)وقد بين ابن كثير في تفسيره العلة في ذلك انه ال فرق عنده بين نفس ونفس

ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك 

)يجي القاتل والمقتول  :ومن االحاديث النبوية فقد جاء عن النبي محمد ، (3)زي ري ٰى
: قالواوحرمت دم المسلم فالفقهاء  ،(1)رب سل هذا لم قتلني(: يقول هيوم القيامة متعلق براس صاحب

 ان عمر  ،عن سعيد بن المسيب عمداً  هون على قتلفردا حين يتماأل ايقتل الجمع الغفير اذا قتلو 
 .(1)صنعاء لقتلتهم جميعا أهلعليه  تماأل لو: برجل قتلوه قتل غيله وقال قتل نفراً 

ً:العلماءإلىًًوالرجوعطلبًالعلمًً-2
 ،وفكراً  ان طلب العلم ومازمة العلماء من االسباب التي تحفظ المسلم من ان ينحرف سلوكاً 

 .(4)األمريكون على بينة من  ألنه
 مظ حط مض خض: وقد حثت النصوص الشرعية على طلب العلم قال تعالى

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع

 .(7)مل خل

                                                           

 .32 اآلية ،المائدة سورة (4)
 .1/480: تفسير ابن كثير: ينظر (2)
 .93اآلية  ،سورة النساء (3)
 .(4914)رقم ب 3/143: مسند االمام احمد (1)
 ، كتاب اهل البغي.(44747)رقم ب 8/320: السنن الكبرى للبيهقي (1)
 .434: اإلساميفي الفقه  وأحكامه اإلرهاب: ينظر (4)
 .422 اآلية ،سورة التوبة (7)
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 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض: وقوله تعالى

 .(4)هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق

)من يرد اهلل به  التي نصت على طلب العلم واالهتمام به قوله  ةالنبوي األحاديثومن 
 لذلك فالعلماء ته،كل هذه النصوص وغيرها دلت على فضل العلم ومكان ،(2)يفقهه في الدين( خيرا  

فالجهل هو  ،على معرفه في الموازنة بين المصالح والمفاسد ألنهميثبتون عندما تقع الفتن  نجدهم
 إبليسالباب الذي يدخل منه  أناعلم : لذلك يقول ابن الجوزي رحمه اهلل إبليسالباب الذي يدخل منه 
 .(3))بأمانفهو يدخل منه على الجهال  على الناس هو الجهل،

يمنعه من  ويعد حصناً  هللفرد من مكايد الشيطان وشبهات وحصناً  وقايةفالعلم الشرعي هو 
 .(1)واألموالاستحال الدماء إلى  االنزالق في االفكار المنحرفة التي قد تقوده

ً:ًاختيارًصحبةًالبناءً-3
 ةتختار الصحب أن األسرةلذلك على  والزماء، األصحابهم  األبناءبه  يتأثراكثر ما  إن

 ةفالصحب وهي الضياع والهاك، األكبرهي الخطر  األشرارصحبه  ألبنائهم، الن ةالحسنو  ةالصالح
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي: مطلب شرعي قال تعالى ةالخير 
 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 مف خف حفجف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص خص

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك: وقال تعالى، (1)حق
 .(4)ري ٰى ين ىن ننمن زن

الرجل ) :لقوله  ةالصالح ةالنصوص النبوية التي تؤكد على اختيار الصحب جاءتوكما 
 .(7)(يخاللمن  أحدكمعلى دين خليله فلينظر 

 بصحبته.العاقل ال يرضى  سويًا، فانومن كان فكره وخلقه ليس  بالدين والخلق، ةفالعبر 

                                                           

 .9 اآلية ،سورة الزمر (4)
 ، كتاب العلم.(7)رقم ب 4/21 صحيح البخاري: (2)
 .441: إبليستلبيس  (3)
 .437: واحكامه في الفقه االسامي اإلرهاب: ينظر (1)
 .10 اآلية ،التوبةسورة  (1)
 .421اآلية  ،سورة النساء (4)
 يجالس.، باب من يؤمر األدب، كتاب (1833) رقمب 124 داود أبيسنن  (7)
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ً:منهاًةدرءًالمفاسدًوالوقايً-4
إلى  ةين هو الدعو لفال ،طريق قسوة ،طريق لين: بطريقتيناهلل تعالى قد تكون إلى  ةان الدعو 

 إذااما  ،ةاسلوب وهذا هو االصل في الدعو  أحسنفي  ةوايضاح االدل ،ةالحسن ةاهلل بالحكمة والموعظ
وتجتنب  أوامره،حتى يعبد اهلل تعالى وتقام حدوده وتطبق  ةالقسو  ت، تعينةلم تنجح هذه الطريق

 .(4)نواهيه
ً:فيًالمجتمعتحقيقًالعدلًً-5
وزيرًا أو  ومقصد شرعي، وواجب ديني على كل من كان رئيساً  أساسي،العدل مطلب  إن
 .(2)مم ام يل ىل مل يك: قال تعالى

ذا: اهللالطبري رحمه  اإلماموقد قال  واعدلوا  حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم، وا 
أو  قريب ةباوال تحملنكم قر  لكم، قرابةولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا  ،اوال تجورو  وأنصفوا

 .(3)فيهصداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره ان تقولوا غير الحق فيما احتكم اليكم 
الرسل وبه يؤمر  وأرسلتشرعت الشرائع  أجلهاالحكم وهو الغاية التي من  أساسفالعدل هو 

 .(1)ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن: اهلل تعالى

  

                                                           

 .411: اإلساميفي الفقه  وأحكامه اإلرهاب: ينظر (4)
 .9 اآلية ،سورة الرحمن (2)
 .1/3100: جامع البيان عن تأويل آي القران (3)
 .90 يةاآل ،سورة النمل (1)
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