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 والسنة النبوية املطهرة يف ضوء القرآن الكريم االتعصب وطرق معاجلتهظاهرة 
 أ.م.د نضال علي حسني

 أ.م.د عبداهلل إبراهيم رحيم
 لية الرتبية للبنات ك/ جامعة األنبار

 ملخص باللغة العربية
، حتى كاد عالمنا العربي يغرق  لنا رسول اهلل القويم الذي أختطه أزدادت حدة األفكار المتطرفة والمنحرفة عن النهج في العقود األخيرة

يطرح هذه المشكلة الشائكة ببيان اطرافها وطرق  في بحر الدماء بسبب التناحر المتعصب للمذهب أو الطائفة أو القومية، فجاء بحثنا هذا
ومخاطرها ثم بيان ما جاء في القران الكريم، يهدف البحث إلى أيضاح الحقائق حول ظاهرة التعصب والغلو، وما هي أهم اسبابها  معالجتها.

 استقراء وعرض ألغلب ما جاء من أدلة- وكان منهجنا في البحث: والسنة النبوية من طرق لمعالجتها العالج الناجع وتنقية المجتمع منها.
أيراد األفكار واألقوال منسوبة إلى - ظاهرة التعصب المذموم، وتنهي عنها. شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تنفي

هذا وقد أوصلنا البحث   أصحابها ثم مناقشتها، وفق األدلة الشرعية المعتمدة على الكتاب والسنة النبوية، وسيرة األوائل من سلف هذه األمة.
 ما كان الحكمة اين واكتساب رفة،والمع منافذ العلم على اإلنسان مذموم، ألنه يغلق الحق لغير إن التعصب-أ إلى نتائج مهمة أبرزها:

على  أبان البحث -مكرما له رافعا لمنزلته. ب  محمد وكاد يودي بالعقل والفكر السليم الذي جاء القرآن الكريم والرسول األعظم مصدرها،
وابتعاد عن مفهوم اإلسالم  ،تعالىوالء لغير اهلل مبينا لهم بانها بكل صورها المذمومة العصبية  نبذ على أصحابه تربية على  النبي حرص

حاول البحث ان يجنب الشباب مزالق التعصب والتطرف والتكفير والتنابز باأللقاب  -ج .بين المسلمينوالتناحر  سبب للفرقةهو و لحنيف ا
الخاطئة كي يتجنبها الباحثون أوضح المسالك  -د .والتفريط اإلفراط بين وسلوكه اتباعه ينبغي الذي المعتدل لهم الطريق والمعايب، ومبينا

 الشر يقع فيه من الخير يعرف لم من ....لتوقيه   لكن للشر   ال الشر   عرفت عن الحقيقة وعلى المنهج القائل:
 ظاهرة ، تعصب ، معالجة   الكلمات المفتاحية:

Phenomenon of intolerance and ways of dealing with it in the light of the Holy 
Quran and Sunnah 

Ass. Prof. Dr. Nedhal Ali Hussain 
Ass. Prof. Dr. Abdullah Ebraheem Raheem 

Abstract: What is plagued by the Muslim nation is the cause of fanaticism, which has been 
ravaged by its tyranny, the minds of the simple people of this nation and its ignorance, and the 
people of passions who have deviated from their ideas and deviated from their ignorance, kept 
their minds from realizing the truth and stirred their hearts away from their followers. They 
differed and separated from the path of guidance to opposing parties and factions, And fell into 
the taboo and took them streams of fanaticism and extremism in the extension of arrogant 
Brecht in their minds false beliefs and revolted from their chests of reasons of disobedience and 
violation. This fanaticism is not limited to a nation of nations or a people of peoples, but it is 
prevalent in all other human beings in all their people and peoples and over the ages and 
centuries, but we find the Holy Quran conveyed these meanings in all these peoples in close 
words covered by their answers, saying: We have found our fathers on a nation and on their 
traces are guided. "[The decoration: 22.] Those who read the Holy Quran and know the 
Prophetic Sunnah do not find it difficult to know the great fanaticism and adherence to the 
adherence of the people to the customs of their predecessors, regardless of their faith and the 
positive and negative aspects. The Qur'an has extended their discussion to nullify this excessive 
attachment and positive aspects of their ancestors. The bad that they were adhering to, in 
addition to what came from the Sunnah of the Prophets of the Prophet (peace be upon him) in 
this aspect . In this context, we have decided to discuss this important issue, emphasizing the 
fundamental point of how to deal with this negative phenomenon in the light of the Holy Quran 
and the Sunnah. The title of the research was: (Phenomenon of Intolerance and its Treatment in 
the Light of the Holy Quran and Sunnah) This topic to divide it on the introduction And two 
topics and a conclusion, the introduction of the reasons for the choice of the subject and 
importance, and the research plan ..... The two sections were divided as follows ..... The first 
topic: the definition of intolerance and its types and causes and image: and included two 
demands First requirement: The second requirement: The causes of intolerance and its image 
The second topic: The treatment of the Holy Quran and the Sunnah of the phenomenon of 
intolerance: Four demands included the first requirement: Peace be upon her. The conclusion, in 
which we mentioned the most important results that we reached in this humble research, and at 
the end of the research list of sources and references that we adopted and thank God first and 
last, God arrived on our master Muhammad and his family and companions. 
Keywords: Phenomenon, Intolerance, Treatment 
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب
  املقدمة

وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، الحمد هلل رب العالمين
 التي التعصب قضية المسلمين مةأ به ابتليت مما إن. .ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد

 شذوا الذين األهواء أهل بها وافتتن وجهالها، هذه األمة بسطاء أذهان عصارهابإ عصفت
، فاختلفوا ،اتباعه عن قلوبهم وزاغت ،الحق ادراك عن عقولهم فظلت ،بجهلهم وانحرفوا ،بأفكارهم
 تيارات اخذتهمو  المحظورفي  فوقعوا ،متنازعة واحزاب فرق إلى الهدى سبيل عن وتفترقوا
 صدورهم من الباطلة وثارت االعتقادات عقولهم في فرسخت الجارف مدها في والتطرف التعصب
 الوحيد همهم وصار واالزدراء، التهميشبعين  مخالفيهمنظروا إلى ف، والمخالفة المعاندة دواعي
 تطلب وان وتارة باسم القومية وأخرى باسم الجنس، الدين باسمتارة  آرائهم اعتناق على همإرغام
  بشعها.وأ الجرائم أفظع همارتكاب ذلك

 في سائد هو بل الشعوب من شعب أو األمم من أمة على يقتصر ال التعصب هذا ان 
 الكريم القرآن نجد اننا بل والقرون األزمان مر وعلى وشعوبهم قومايتهم كل في البشر بني سائر
 ی ىئ ىئ بقوله تعالى: اجاباتهم تشملها متقاربة بألفاظ الشعوب هذه كل لدى المعاني هذه نقل

 .(1)يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
ال يجد صعوبة في معرفة التعصب الكبير  ويطلع على السنة النبوية القرآن الكريم ومن يقرأ

 ،له من ايجابيات أو سلبياتحموالتزمت في تمسك األقوام بعادات اسالفهم بغض النظر عن كنهها وما ت
جدوا عليه جابية فيما و يبطال هذا التمسك المفرط وبين لهم الجوانب اإلإلوقد أطال القرآن الكريم مناقشتهم 
كانوا يلتزمون بها، باإلضافة إلى ما جاءت بها السنة النبوية من أحاديث اسالفهم والجوانب السيئة التي 

 .في هذا الجانب للنبي 
ومن هذا المنطلق رأينا أن نبحث في هذا الموضوع المهم مؤكدين على نقطة جوهرية أال وهي 

 آن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فكان عنوان البحث:كيفية معالجة هذه الظاهرة السلبية في ضوء القر 
 .في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة( االتعصب وطرق معالجتهظاهرة )

 المقدمة أما وخاتمة، ومبحثين مقدمة على نقسمه أن الموضوع هذا في البحث طبيعة واقتضت
أما المبحثان فكان تقسيمهما على النحو و ، البحث وخطة وأهميته، الموضوع اختيار أسباب فتضمنت

تضمن مطلبان المطلب األول: تعريف و  وصوره: تعريف التعصب وأنواعه وأسبابه: المبحث األول :اآلتي
  المطلب الثاني: أسباب التعصب وصوره التعصب لغة واصطالحا 
 أربعة مطالب معالجات القرآن الكريم والسنة النبوية لظاهرة التعصب: وتضمنالمبحث الثاني: 

المطلب الثالث: الحث  المطلب الثاني: النهي عن التعصب الديني المطلب األول: إقرار االنتساب القومي
 الخاتمة أما. المطلب الرابع: االعتراف باألديان والتعايش السلمي معها على أخذ العلم من أهله الثقات

 بالمصادر قائمة البحث نهاية وفي هذا المتواضع بحثنا في إليها توصلنا التي النتائج أهم فيها نار فذك
 وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على اللهم وصل وأخيرا أوال هلل والحمد اعتمدناها التي والمراجع
 ....كثيرا تسليما

                                                           

 . 22 يةاآل( سورة الزخرف، 1)
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 وصوره وأسبابه وأنواعه التعصب تعريف: املبحث األول
  لغة واصطالحًاالتعصب تعريف : املطلب األول

ًلغة:ًالتعصب:أولًا
قواميس اللغة العربية نجد هذا  )عصب( وبالرجوع إلى مصدر للفعل الثالثيً(التَّعصُّب)

 فمن هذه المعاني:، اللفظ ومشتاقته دلت على معاٍن كثيرة جدا، نختار منها ما يناسب بحثنا
َعصبة الرجل: وهم األقارب من جهة األب، ألنهم يعصبونه،  مومنه قوله الَعَصبة:-

، (1)التفوا حوله :أي ،عصَب القوم بفالن :يحيطون به، ويشتد بهم، ويقال :أي ،ويعتصب بهم
 .(2)خيارهم من أي:، القوم َعَصب من ورجل

ب، أي شد  الع صابةيقال: مأخوذ من الع صابة، وهي العمامة، و  الُعصبة-  ويقال، تعص 
ُبوه قد: قومه سوده الذي للرجل يسمون السيد المطاع: وكانوا  ،تعصب وقد معصب؛ فهو عص 

  .(3)ترد إليه، وتدار به :معصبا، ألنه يعصب بالتاج، أو تعصب به أمور الناس أي
يقال: لحم عصب: َصلب شديد، واْنَعَصَب: أشتد، ومنه و  ،الطيُّ الشديدمن : الَعْصبُ - 

يبٌ (قوله :   .(4)أي شديد في الشر )َوَقاَل َهَذا َيْوٌم َعص 
أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته، والتألب معهم، على  وهو ي ةالعصب نم :التَّعصُّب-

بنا له ومعهالتعصبوقيل  ،من يناويهم، ظالمين كانوا أو مظلومين  : الُمحاماُة والُمدافعُة، وَتعص 
 .(6)نصرناه :أي

مما ذكرناه وغيره تبين لنا ان المعنى العام للتعصب والتعصيب هو التفاف الشيء حتى 
ولعل هذه  الجوانب كما يحمل معنى الشدة والقسوة مع ان يحمل معنى السيادة. يحيط به من كل

 االعتزازاإلصطالحي إذ قد يغتر المتسيد في قومه على  المعاني هي التي ادت إلى التعصب
 صوابًا لغيره. يرىبرأيه حتى ال 

                                                           

هـ(، تحقيق: 396)ت  ينظر: معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (1)
العرب، ألبي الفضل، ، ولسان 4/339 م:1959-هـ1399 عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،

 هـ:1414، 3بيروت، ط ،هـ(، دار صادر511)ت محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور األنصاري
 )عصب(.  ، مادة1/506

 )عصب(. ، مادة2/31 نظر: هذيب اللغة:ي (2)
هـ(، 393)ت  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري (3)

، 1/151 م:1955- هـ1405، 4عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين بيروت، ط تحقيق: أحمد
 )عصب(.  مادة

هـ(، عالم الكتب، 1424ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د .أحمد مختار عبد الحميد عمر)ت  (4)
 ، مادة )عصب(.2/1606: م 2005-هـ 1429، 1ط

 )عصب(.  ، مادة1/505 ينظر: لسان العرب: (6)



 

629 

 ISSN: 2071-6028 23البحث رقم 

ًثانيا:ًالتعصبًاصطالحاا:
يكاد التطور الداللي لهذه الكلمة يحصرها في معنى واحد وهو التزمت والتشدد والعنف، 
إذ متى ما اطلق هذا اللفظ )التعصب( سبق إلى الذهن هذه األفكار المتشددة العنيفة التي ال تقبل 

 .(1)صواباً ولو كان رأيًا مخالفا 
بصحة ما يراه  االعتقادى لوعليه فإن التعصب اإلصالحي في الوقت الراهن يدل ع

 الشخص ورفض ما يراه الغير بشدة وعنف وال يقبل للمخالف رأيا.
الغلو والتمادي في التعلق الشخصي بمبدأ أو فكرة أو عقيدة، ) :بعضهم بانه هوعرف

 .(2)(دى ذلك إلى العنف والتخريبعبحيث ال تترك مجااًل للتسامح، وقد يت
 .(3)(عند ظهور دليله عدم قبول الحق):بانه  البركتي وعرفه

ن كان بصره صحيحاً  )الشوكاني: كما قالهو و  فبصيرته عمياء، وأذنه عن  المتعصب وا 
سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل، ويحسب أن ما نشأ عليه هو 
الحق غفلة منه وجهال بما أوجبه اهلل عليه من النظر الصحيح، وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة 

 .(4)(باإلذعان والتسليم
 سباب التعصب وصورهأاملطلب الثاني: 

ًالتعصبًًسبابأأول:ً
 والشخصية مرضًا اجتماعيًا يولد الكراهية والعداوة في العالقات االجتماعيةالتعصب يعد 

 ،تتحدد بظاهرة نفسية فردية حسبفال  ومتنوعة، متعددة تهانشأ وأسباب ومعقدة مركبةظاهرة  فهو
لدراسة  انبرىوقد ، (6)إلخ.. اجتماعية أو سياسية أو نفسية أو فكرية أسباًبا مرجعها يكون قدبل 

 :أبرزهابذكر  في هذه العجالة سنكتفي، واجتماع نفس وعلماء مفكرون هذه الظاهرة اسباب

                                                           

البعد الشرعي(، للدكتور عادل  ،نتائجه ،أسبابه ،مظاهره :يستفاد من مقال بعنوان: )التعصب (1)
  https://www.assakina.com/center/4762.html : الدمخي، الرابط

)التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي(، لسعد الدين إبراهيم،  يستفاد من مقال بعنوان: (2)
 الرابط: ،209-196، ص: 15، ع 1959-1955 ،الكويت، العربية مجلة الطفولة

https://search.mandumah.com/Record/377557 

م، 1955 -ه1405، 1كراتشي، ط، قواعد الفقه، لمحمد عميم اإلحسان البركتي، الصدف ببلشرز (3)
 .231ص:

هـ(، دار ابن كثير، 1260لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني)ت  فتح القدير، (4)
 .2/255 هـ:1414، 1دمشق، بيروت، طـ، دار الكلم الطيب

يستفاد من مقال بعنوان )أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف(، للدكتور صالح بن غانم السدالن،  (6)
  :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: موقع حملة السكينة، الرابط

https://islamhouse.com/ar/books/116858 
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رفض الحوار يالذي يلغي اآلخر وعدم االعتراف بحقوقه ووجوده و  بالذات اإلعجاب-1
 معه.

  .من مال أو جاه أو غيره دنيوية مأربشخصية و  مصالح تلبية -2
 إضفاء حد إلى ،والتقليد واإلتباع لهموالمغاالة في الميل نحوهم البشر بعض تقديس  -3

 قبول تعدده.و واحترام االجتهاد  ،بالتفكير االختالف لحق اإلذعان دونالعصمة لهم،  صفة
 غياب الحوار البناءمع  ،موقبوله ماإلنصات إليهوعدم  ينالجهل بحقيقة اآلخر -4

 هم. والتعايش مع
لها  الخاطئالفهم و  الشرعيةلنصوص القواعد المتوافقة مع اتطبيق  االبتعاد عن -6

 . متشددو منحرف ديني مما ولد فكر التشدد في السلوك و 
في تناول المسائل  المنطقية والجمود في التفكير ومجافاة الموضوعيةاالنغالق  -5
 .هعدم احترامو  هرفض الرأي اآلخر وكراهيته وتسفيهثم ، الخالفية

وقضم  ُتحرض على العنفضالة  وفرق المتطرفة التي تُنشئها جماعات األفكار -5
 .خالفهم في المذهبيمن ر يُتكفو رائهم بالقوة والجبر، وآافكار الناس 
 تقصيرمع  ،األمناء العلماء إلى الرجوع دون بعضٍ  على بعضهم الشباب اعتماد -5

 الناس. وتوجيه واإلرشاد النصحببذل  العلم أهل بعض
  .بين افرادهالشعور الصادق بمعنى األخوة غياب و  ترابطه وعدم المجتمع تفكك -9

 أن شأنُهم منْ  ق َبل منين .نصرة المظلومو  وقوالدفاع عن الحق ةلاالعدعدم تحقيق  -10
همال، الناس بين يعدلوا  .لهم الكريمة الحياة وتحقيق يصلحهم وما أمورهم في والتقصير الرعية وا 

 على ينعكس مما المحيطة والبيئة الحسنة من قبل األسرة والتربيةالتنشئة  غياب-11
 .(1)السيئة الصفات جنوحه واكتسابه بعض إلى ؤدييو  الفرد وتصرفات سلوك

ًالتعصب:ًصورًثانيا:
 عدوانية اشكاالً  تتخذ عندما وخاصة ،الخطورة شديدة اجتماعية ظاهرة التعصب

وتختلف صورها داخل المجتمعات حسب طبيعة كل  ،هذه الظاهرة تتنوع أشكالو  ،(2)عنيفة
فهناك من يتعصب لقبيلته أو لحزبه أو لدولته أو  ،وقد يرتبط بعضها ببعضمجتمع ونظامه 

 فمن ابرزها: أو لعرقه ،أو لمذهبه ،أو لجماعته ،لفكرته
 وفصائلها وقبائلها شعوبها األنساب طريق عن العرب عرفتًالقبلي:ًالتعصبً-1

المكون هي  تعتبر وتختلف العصبية القبلية باختالف نظام كل قبيلة التي ،والبطون واألفخاذ
                                                           

ماهر أحمد، ومحمد )التعصب المذموم وأثره على العمل اإلسالمي المعاصر(، د. يستفاد من مقال (1)
 .5كمال السوسي، ص: 

 .2/255 فتح القدير للشوكاني:ينظر:  (2)
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التي تربطهم  ابنائها كل على وعاداتها تقاليدها بقوةنفوذها  وتفرض للمجتمعات العربيةاالساسي 
 .(1)الحلف والوالء وأ ،وحدة الدم والنسب

تعصب ك لمجرد القومية إليهاوهو االنتصار للقومية التي ينتسب :ًيالقومًالتعصبً-2
 حروبب طافح أجيال امتداد على البشرية وتاريخ، لقوميتهم الفرسالعرب لقوميتهم مقابل تعصب 

  .(2)القومية للهويةالتعصب وقعت في البلد الواحد بسبب قد 
ما أو جماعه لدين معين او لمذهب  لفردهو تعصب :ًوًالطائفيأالدينيًًالتعصبً-3

نزعة األقصاء الفكري ونفي  هحمل بين طياتي لذياالتعصب الفكري وهي أحدى صور  ،معين
رسخ القطيعة بين مختلف وي أمن المجتمعاتتماسك و هدد استقرار و ويوالدين، حرية المعتقد 
 . (3)وبين األفراد من جهة أخرى ،األديان من جهة

وُيناح على اإلسالم وأهله بما ها هنا ُتسكب العبرات، ) وفي هذا المقام يقول الشوكاني:
جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر ال لُسن ة وال لقرآن، وال لبيان من 
اهلل وال لبرهان، بل لم ا غلت مراجل العصبية في الدين، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة 

الهباء في الهواء والسراب بالق يعة، فيا هلل المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه 
وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين، والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل 

 .(4)(المؤمنين
وهو التعصب على أساس النوع البشري، سواء اختلفت األلوان أو ً:العرقيًعصبلتاً–4

البشرية ولعّل كثيرًا من الحروب والصراعات في تاريخنا ظاهرة لها جذورها في تاريخ  وهي ،اتفقت
 .(6)أو العزل العنصري العرقي التمييز نجمت عن ظاهرة

لغاء الرأي اآلخر ً:الفكريًالتعصبً–5 وهو االنغالق على التفكير بصفة أحادية وا 
 بالتنوعلذي يقّر ا ينافي اإلسالمما  ، وهوالحوار معه وأ واحترامه تقبلهورفض االعتراف به و 

 .الرأي وأفي التفكير  وال يقبل باالستعالء ومصادرة حق اآلخر ،راءوتعدد اآل

                                                           

حمادة للدراسات  العصبية القبلية في صدر اإلسالم، محمد عبد القادر خريسات، مؤسسة ينظر: (1)
 .55 م، ص:2006الجامعية والنشر والتوزيع، 

 . 44م، ص2015 ينظر: اإلعالم الطائفي، لنجالء إسماعيل أحمد، (2)
 الرابط: التعصب الديني في المجتمعات العربية(، بقلم اسماعيل الهدار،(يستفاد من مقال (3)

https://www.irfaasawtak.com 

على حدائق األزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني )ت السيل الجرار المتدفق  (4)
 .951، ص1هـ(، دار ابن حزم، ط1260

يستفاد من مقال) التعصب والكراهية وآليات تأثيرهما المرضي ومكافحتهما( للدكتور تيسير اآللوسي،  (6)
 http://www.almothaqaf.comالرابط: 
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ووضع الجنسين كتعصب النساء للنساء، والرجال للرجال التعصبًللنوعًالجتماعي:ًً–6
مع إلغاء مبدأ تفضيل الناس على أساس التقوى والكفاءة ، في حال اقتتال بدل التكافل والتكافؤ

 والمهارة كل بحسبه.والموهبة 
وهو ، غيرها دون مهنة أو أخرى، ضد طبقة تعصب وهوً:المهنيًأوًالتعصبًالطبقيً–7
 ے ے ھ :واصفا اعتراضهمتعالى  اهلل اإلسالم قال اعتناقيعاندون في  ونالمشركما جعل 

 .(1) ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
8-ًً ًالحزبي: أو الجماعة التي ينتسب إليها  ،وهو التعصب للفئة أو الحزبالتعصب

 ۇ تعالى:في قوله كما  ،بالحق والباطلدون غيرهم االنتصار لها الوالء و و ، الفرد

 ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ:  وقوله .(2)ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى

يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ
(3). 

 التعصب لظاهرة النبوية والسنة الكريم القرآن معاجلات: املبحث الثاني
 القومي االنتساب قرارإ املطلب األول:

يدخل في و  واألحساب األنساببالتفاخر  اساس يعد اإلسالم العصبية التي تقوم على
نهى عنها وأمر  يجاهلية وضاللة ومن الخصال المذمومة التطيها نازع الكبر والتفاضل، 

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ :تعالىاهلل  قالبإبطالها 

 التفاخر عن زجرهم) :هذه اآلية تفسيرالقرطبي في  قال ،(4)ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ
  .(6)(التقوى على المدار فإن بالفقراء، واالزدراء باألموال، والتكاثر باألنساب،
ليس في كتاب اهلل آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه وال يذم أحدا بنسبه ) قال ابن تيمية:و 

نما يمدح اإليمان   .(5)(والتقوى ويذم الكفر والفسوق والعصيانوا 

                                                           

 . 31يةاآلسورة الزخرف،  (1)
 . 44، ينظر: اإلعالم الطائفي، ص: 31 يةاآلسورة التوبة،  (2)
 . 33-32تان ياآلسورة الروم،  (3)
 .13 يةاآلسورة الحجرات،  (4)
هـ(، تحقيق: 551)ت  الجامع ألحكام القرآن تفسير القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (6)

براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  .15/341 م:1954-هـ1354، 2ط القاهرة، ،أحمد البردوني وا 
)ت  دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، ألبي العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني (5)

 .2/23 ه:1404 ،2ط دمشق، ،تحقيق: د. محمد السيد الجنيد، مؤسسة علوم القرآن هـ(،525
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 التقاطع، ويمنع القلوب بين ويؤلف ،هذه العصبية السيئة آثار ليزيل اإلسالم جاءو 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ :تعالى اهلل قال والتدابر،

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .(4)گ گ
التي تجعل من اللون أو الجنس أو غيرها من األمور قد ألغى اإلسالم وأزال تلك النظرة ل

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ :تعالىاهلل  قال ،(1)معيارا للمحبة والتعاون والتعامل الحسن والعدل

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉۅ

 مت خت حت جتيب ىب مب خب حب جبيئ ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 .(2) جث يت ىت
 لقبيلةل وأ للقوم كالتعصب ،العصبية الجاهلية كل انواع عن النبوية الناهية األحاديث أما

 ال كثيرة فهي فرقةتمن ال المحذرةو ، باالجتماع األمرةو  ،التفاخر باألنساب واألجداد وأ لبلدل وأ
 التي القطعية القاعدة يثبت بعضاً  منها فلنأخذ ،كلها بها يحيط ان على هذه العجالة لبحث يمكن

 التعصب والتطرف. لكل مظاهر رافضا الوسطيةاالعتدال و ب جاء اإلسالم انفيها  شك ال
 يدعو عمية، راية تحت قتل من): قال  اهلل رسول عن ، البجلي جندب فعن

 .(3)(جاهلية فقتلة عصبية، ينصر أو عصبية،
 وتنادى، !!لألنصار يا: بعضهم تنادىو  ومهاجر، أنصاري بين شجار حدث ماحينو 

 من محذراً قائاًل و  الجاهلية؛ دعوى من جعلهو  ،الفعل ذلك  النبيذم ، !!للمهاجرين يا: آخرون
، مبطال كان ولو ،أخاه منهما كل واحد ينصر أن مقتضاه ألن ؛(4)(منتنة فإنها دعوها) العصبية:

                                                           

 http://almoslim.netيستفاد من مقال: العصبية القبلية ... األسباب والعالج، الرابط  (1)
 . 11-10تان ياآلسورة الحجرات،  (2)
ألبي الحسن،  ،«صحيح مسلم» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  (3)

الباقي، دار إحياء التراث  تحقيق: محمد فؤاد عبد هـ(،251)ت  مسلم ابن الحجاج القشيري
باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة  ،كتاب اإلمارة ت:.د يروت، ب،العربي

 (.1560) رقمب، 3/1455 إلى الكفر:
، ألبي «صحيح البخاري»وسننه وأيامه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل (4)

، 1ط، محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة إسماعيل البخاري، تحقيق:عبد اهلل، محمد بن 
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   باب قوله: هـ: كتاب تفسير القرآن1422

باب نصر األخ  -كتاب البر والصلة-(، وصحيح مسلم4906) رقمب، 5/164 [:5]المنافقون:  ڤ
 (.2654) رقمب، 4/1995: ظالما أو مظلوما
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نما  عن بمنعه الظالم وينصر عنه، الظلم برفع المظلوم وينصر الحق مع يقف أن المؤمن شأن وا 
 .(1)واإلسالم اإليمان وصف يشملهم فالكل قومه غير من أو قومه من كان من بين يفرق ال الظلم

 إنما ماتوا الذين بآبائهم يفتخرون أقوام لينتهين) :قال  النبي عن  هريرة أبي وعن 
 عنكم أذهب اهلل إن بأنفه، الخراء يدهده الذي الجعل من اهلل على أهون ليكونن أو جهنم، فحم هم

 خلق وآدم آدم بنو كلهم الناس شقي، وفاجر تقي مؤمن هو إنما باآلباء، وفخرها الجاهلية عبية
  .(2)(تراب من

َع من حدثه بخطبة النبي  عن أبي نضرةو   يا) في وسط َأي ام  الت شر يق، قال:  أنه َسم 
ن واحد ربكم إن أالّ  الناس أيها  على لعجمي وال أعجمي، على لعربي فضل ال أالّ  واحد أباكم وا 

  اهلل رسول بلغ قالوا: أبلغت؟ بالتقوى، إال أحمر على أسود وال أسود على ألحمر وال عربي،
 .(3)(...الحديث
أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ال ) قال:  عن النبي  عن أبي مالك األشعريو 

 .(4)(والنياحة، يتركونهن: الفخر في األحساب، والطعن في األنساب، واالستسقاء بالنجوم
، وعليه ُبرٌد (6)مررنا بأبي ذر بالربذة) قال: انه  حديث المعرور بن سويد فيوجاء 

وعلى غالمه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل 
فقال:   فلقيت النبي  من إخواني كالم، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي

يا " قلت: يا رسول اهلل من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: ،"إنك امرؤ فيك جاهليةيا أبا ذر )
وألبسوهم  ،أيديكم فأطعموهم مما تأكلون أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم اهلل تحت

                                                           

فضيلة الشيخ د.فهد بن سليمان الفهيد ل )من دعا إلى عصبية ومات على عصبية(، يستفاد من مقال (1)
 https://islamqa.info/ar/169674 الرابط:

تحقيق: بشار  هـ(،259)ت  الجامع الصحيح سنن الترمذي،ألبي عيسى، محمد بن عيسى الترمذي (2)
َباٌب في فضل الشام ، : كتاب المناقبم1995 بيروت، ،عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي

 حديث حسن. (، قال الترمذي:3966) رقمب، 5/225 واليمن:
شعيب  تحقيق: هـ(،241)ت مسند اإلمام أحمد،ألبي عبد اهلل، احمد بن محمد بن حنبل الشيباني (3)

 : بحينةعبد اهلل بن مالك ابن مسند  :م2001-هـ1421، 1األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
 (.23459) رقمب، 35/454

 (.934) رقمب، 2/544 باب التشديد في النياحة: ،صحيح مسلم: كتاب الجنائز (4)
، الربذة: قرية من قرى المدينة المنورة على بعد ثالثة أّيام، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز (6)

 من أسماء البالد والمواضع، معجم ما استعجمحمى إلبل الصدقة. ينظر:   وهي التى جعلها عمر
 .3/24 هـ:1403، 3عالم الكتب، بيروت، ط هـ(،455عبد اهلل بن عبد العزيز البكري )ت 
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أبي الصحابي  فمع صدق إيمان ،(1)(وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ،مما تلبسون
فعل فعل  عندماوالمه   في اإلسالم، عاتبه النبيسبق ، وما كان له من  ذر الغفاري
 .ر الرجلعيّ الجاهلية و 
 في المؤمنين مثل) :قائالً ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين  الى  رشدنا النبييو 

 بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم، توادهم،
  .(2)(والحمى

، (دعوها فإنا منتنة) النها تسبب العداوه بقوله: ؛من العصبية القبلية حذر الرسول يو 
 له. بأس ان يتعصب االنسان للحق وينتصر  وال

 صحابه على إذابة تلك المعايير المذمومةأكيف كان يربي  بالهدي النبويولنا ان نعتبر 
أن يصعد فوق هذا العبد الحبشي   بالالً   يوم فتح مكة، أمر النبي ففي ،بالفعل والقول

لم يدخل معه سوى و  يصلي فيهاويقفل الباب خلفه ل ،الكعبةَ   يدخل النبيف الكعبة ليرفع األذان،
مع أنه كان في الحضور مفتاح الكعبة  صاحبوبالل الحبشي، وعثمان بن طلحة ، أسامة بن زيد

 .وبقية العشرة المبشرين  وعثمان وعلي ،وعمر ،بكر بيأك هؤالء األربعة أفضل من ممن ه
فبينما  المذمومة، الجاهليةمعايير أصول الشرك و   يهدم بفعلهمشهد عظيم  ها هناو 

 كلمته وقال  خطب بهم مابعدو  كان الناس مستعدون للنفير من عرفة في حجة الوداع
أبصارهم ترمق الدابة كانت ، (3)(موضوع قدمي تحت الجاهلية أمر من شيء كل أال) :المشهورة

مواله وابن ب؟ فإذا  شرف االرتداف مع النبيسينال من الذي  ويتساءلون:  النبي يركبهاالتي 
اشراف قريش أحدا من  ولم يكن من األسود ذلك الغالم  خلف النبي راكب أسامة بن زيدمواله 

 وساداتها.
 مكانة اإلنسان ومنزلته عند اهلل بشيء ليس بمقدورهمن عظمة اإلسالم أنه لم يربط ف

التي ليست في  األمورفليس له ان يختار النسب الشريف، أو الغنى أو الوسامة وغير ذلك من 
 .(4)هبل ربطه بمعيار هو في مقدور  احد من البشر مقدور

                                                           

 ،(، كتاب األيمان30) رقمب، 1/16 المعاصي من أمر الجاهلية:، صحيح البخاري: كتاب األيمان (1)
لباسه مما يلبس، وال يكلفه ما يغلبه:   (.1551رقم )ب، 3/1252باب إطعام المملوك مما يأكل، وا 

 رقمب، 4/2000باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم: ، كتاب البر والصلة واآلداب :مسلمصحيح  (2)
 . (، رواه النعمان بن بشير2655)

 (.1215رقم )ب، : 2/559باب حجة النبي  ،صحيح مسلم: كتاب الحج (3)
 ، الرابط: ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ يستفاد من مقال تفسير قوله تعالى: (4)
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كان إذا دخل المسجد في المدينة، جلس عند   علي بن الحسين هذا زين العابدينو 
وأنت الرجل  ،كيف تجلس ،وتخطى حلق قومه من قريش، وحينما المه بعضهم ،زيد بن أسلم

إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه ) :اجابهم بقولهعند رجل من الموالي؟   القرشي وحفيد النبي
 .(1)(في دينه

بل جعلت  والحفاظ على نسبه في انتسابه لقبلته الفردحق  لكن الشريعُة اإلسالمية لم تلغ
 مقصد من مقاصدها واعتنت به عناية فائقة ،معرفة األنساب وحفظها عن االشتباه واالختالط

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ :قوله تعالىهذه العناية ب وتتجلى

 .(2) ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ
 :عن التعصب الديينالنهي  املطلب الثاني:
 نافذةمن السماوية  إلى جوهر الديانات نظرحنيف سمح  دين اإلسالمدين األصل ان 

 جب يئ ىئمئ حئ جئ ی :تعالى اهلل قال اإلكراه في اعتناق اإلسالم نافيا ،التسامحو  قيم التعايش

 مح جح مجحج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىبمب خب حب

 .(3)جخ
 في والغلو التعّصبسس ترفع الحرج و أنه قام على أ واعتداله ومن سماحة هذا الدين

بل وعدم  ،بالمستحيل عدم التكليفو  للتنفيذ، اوامرهقابلية  من ابرزهاو  المسلمينعن  الدين
جاءت آيات كثيرة وأحاديث أكثر تدلل عليه فمن القرآن قوله ف، 4فيه مشقة كبيرة أو بما، التكليف
 ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ: تعالى

 ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .(6)ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ :تعالى وقوله

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ

                                                           

هـ(، 430)ت حلية األولياء وطبقات األصفياء،ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني (1)
 . 3/135 م:1954-هـ1394مصر،  ،السعادة

 . 13 يةاآلسورة الحجرات،  (2)
 .265 يةاآلسورة البقرة،  (3)

هـ(، تحقيق: 952شرح الكوكب المنير، ألبي البقاء، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي )ت ينظر: (4)
 .1/456 م:1995-هـ1415، 2حمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط

 . 55 يةاآلسورة الحج،  (6)
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 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 :النبوية الكريمة األحاديثومن  .(1)ې
 من هلك فإنما والغلو؛ إياكم) :قال  عن رسول اهلل  ما جاء في حديث ابن عباس

 .(2)(الدين في بالغلو قبلكم كان
 فيه فأوغل متين، الدين هذا إن) :قال  النبي عن ، اهلل عبد بن ما رواه جابرو 

 .(3)(أبقى ظهرا وال قطع، أرضا ال المنبت فإن اهلل، عبادة نفسك إلى تبغض وال برفق،
 هلك): قال  النبي عن ، اهلل بن مسعود من حديث عبد ثبت في الصحيحوما 

 .(4)(المتنطعون
 متين، الدين هذا إن) :قال  اهلل رسول عن  مالك بن أنس وما جاء في حديث

 .(6)(برفق فيه فأوغلوا
 رضي اهلل عنها عندما ذكرت له ان الحوالء ما ثبت في الصحيح من حديث عائشةو 

 ال( :وتشديدها على نفسها ،وكارها لفعلها منكراً   اهلل رسول فرد عليها، الليل تنام التويت  بنت
  .(5))اتسأمو  خذوا من العمل ما تطيقون فواهلل ال يسأم اهلل حتى تنام الليل

 يسر، الدين إن(: قال  النبي ، عن هريرة أبي وما ثبت عند البخاري من حديث
 من وشيء والروحة بالغدوة واستعينوا وأبشروا، وقاربوا، فسددوا غلبه، إال   أحد الدين يشاد ولن

 . (5))الدلجة

                                                           

 . 156 يةاآلسورة البقرة،  (1)
 .)3245رقم )ب، 6/295)رضي اهلل عنهما(:  عبد اهلل بن العباس مسند أحمد: مسند (2)
محمد  هـ(، تحقيق:465السنن الكبرى، ألبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي)ت  (3)

 رقمب ،3/25 م:2003-هـ1424، 3ط ،نلبنا ،عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
هـ(، تحقيق:حمدي 464)ت هلل، محمد بن سالمة القضاعيومسند الشهاب، ألبي عبد ا (،4931)

 (.1145) رقمب، 2/154 م:1955-ه 405، 2بيروت، ط، السلفي، مؤسسة الرسالة
هم  المتنطعون: (.2550) رقمب، 4/2066 باب هلك المتنطعون:، صحيح مسلم: كتاب العلم (4)

لسان  ،2/106 تهذيب اللغة: : تكبراالمتعمقون المغالون في الكالم الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم 
 .، )مادة نطع(5/365 العرب:

 (.13062رقم )ب، 20/345مسند أحمد:  (6)
(، 6551) رقمب، 5/166 باب باب الجلوس على الحصير ونحوه:، صحيح البخاري: كتاب اللباس (5)

 رقمب، 1/40باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره: ، كتاب صالة المسافرين صحيح مسلم:
(552.) 

 (.39) رقمب، 1/15 باب الدين يسر:، صحيح البخاري: كتاب اإليمان (5)
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رأى المسجد و   دخل رسول اهلل حينما  من حديث أنس بن مالك وما رواه مسلم
كسلت أو فترت أمسكت  فإذا: ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي سأل متعجباحبل ممدود بين سيارتين، 

 .(1))كسل أو فتر فليقعد فإذاحلوه ليصل أحدكم نشاطه (ل: به، فقا
نما ي هذا الديننجد  بل  للمكلف ىاعطضيف تخفيفًا آخر ان ال نأخذ بأشق الممكن، وا 
 ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ :من ذلك قوله تعالىو  ،األخف منه حرية اختيار

 ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ىث مثجث يت ىت متخت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئحئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

  .(2)جض مص حص مس خس حس جس مخحخ جخ مح جح مج حج يث
رضي اهلل  برواية ام المؤمنين عائشة  وهو ما أثبته الحديث الصحيح عن رسول اهلل

 .(3)(ما لم يكن إثماً  أيسرهمابين أمرين إال اختار   ما خّير رسول اهلل) قالت: عنها
 آذاك "لعلك: قائالً  ،عجرة  بن كعب  رسول اهللعندما خاطب  الصحيح وفي

 ستة أطعم أو أيام، ثالثة وصم رأسك، احلق):  اهلل رسول فقال اهلل، رسول يا نعم :قال هوامك،
 . (4)(بشاة انسك أو مساكين،

 اخذ العلم من أهله الثقات.املطلب الثالث: احلث على 
 لسادةل أو ،لآلباء اتباًعا كان سواءواإلتباع المطلق  التقليد أسر من االسالم العقل حرر

 تكونوا ال) :بقوله  نبيال منه حذر ما وهو العامة، اتباع عن فضالً  والشيوخ، ألساتذةل حتى أو
ن أحسنا، الناس أحسن إن: تقولون إمعة،  الناس أحسن إن أنفسكم، وطنوا ولكن ظلمنا، ظلموا وا 

ن تحسنوا، أن  .(6)(تظلموا فال أساءوا وا 
 والتفكر على طلب العلم فحث كافة، اإلنساني النشاط لضروب شامالً اإلسالم  جاءو 

 .اتهقرضه وسماءه ومخلو أب الكون في ،والنظر والتذكر والتدبر والتعقل
                                                           

باب أمر من نعس في صالته، أو استعجم عليه القرآن، أو ، صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين (1)
 (.554) رقمب، 1/641 الذكر بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك:

 . 195 يةاآلسورة البقرة،  (2)
(، 5555) رقمب، 5/150 باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهلل: ،صحيح البخاري: كتاب الحدود (3)

 (.2325) رقمب ،4/1513 لآلثام: باب مباعدته  ،كتاب الفضائل صحيح مسلم:
ې  ې        ى  باب قول اهلل تعالى  ،صحيح البخاري: كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة (4)

(، وصحيح 1514) رقمب، 3/10 [:195]البقرة:  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئى  
 (.1201) رقمب، 2/550 باب جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى: ، مسلم: كتاب الحج

قال  (،2005) رقمب، 3/432باب ما جاء في اإلحسان والعفو: ، سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (6)
 هذا حديث حسن غريب.ابو عيسى: 
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 ڱ ڱ ڱ ڳ :تعالى اهلل قال له، المسخر الكون هذا بتعمير اإلنسان وأمر

 .(1)ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ
نمالعامة الناس  ليست خصوصية العلوم لبعض جعل لكنه  لذلك اهلل هيأه منهم لنوع وا 

 ٻ ٱ :تعالى اهلل ، يقوللها بشرية مراجععلماء و  ليكونوا غيره دون معرفته بأسباب وزوده

 .(2)ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې :تعالى قال بغيرهم تساويهم ال لهم مكانة وجعل

 .(3)جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ
 يخشون بالعلم الذينالراسخين  وأصحابه؛التماس العلم من أمناءه   هكان من هديو 

 بالخطأ. والصواب بالباطل، الحق يختلط لئال  ربهم 
 ومن به، وينطقون العلم مسوح يتقمصون عمن التحذير وورد الكثير من األحاديث في

 :منها والجهل بالجور يحكمون الذين الضالل أئمة
 فيها وُيَكذ بُ  الكاذب، فيها ُيَصد قُ  خد اعات سنوات الناس على سيـأتي) : قوله

ن، الخائن فيها ويؤتمن، الصادق َوْيب َضُة، وينطق، المؤتمن فيها ويخو  َوْيب َضةُ  وما: قيل الرُّ  ؟الرُّ
 .(4)(العام ة أمر في يتكلم، التافه الرجل: قال

 األئمة عليكم أخاف ما أخوف إن  ) :قال  النبي عن  الدرداء أبي وحديث
  .(6)(المضلون

                                                           

 . 12 يةاآلسورة النحل،  (1)
 . 43 يةاآلسورة النحل،  (2)
 . 9 يةاآلسورة الزمر،  (3)
صحيح  : (، قال شعيب األرناؤوط25456) رقمب، : 46/455مسند أحمد: مسند أنس بن مالك  (4)

ثقات رجال الشيخين، هذا إسناد ضعيف إلبهام الراوي عن أبي الدرداء، وبقية رجال اإلسناد لغيره، 
 وللحديث شواهد في مسند أبي الدرداء.

 ،(، قال األرنؤوط: حديث حسن5912) رقمب، : 13/291 مسند أحمد: من حديث ابي الدرداء (6)
هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 253)ت سنن ابن ماجه، ألبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزوينيو 

(، 4035) رقمب، 2/1339 باب الصبر على البالء:، كتاب الفتن ت(:.)د دار إحياء الكتب العربية،
هـ(، 406والمستدرك على الصحيحين، ألبي عبد اهلل، الحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري )ت

، 4/612 م:1990-ه1411، 1بيروت، ط، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية
 صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.(، قال الحاكم: هذا حديث 5439) رقمب
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 ال اهلل إن  ) :قال  اهلل رسول عن  العاص بن عمرو بن عبداهلل حديثوما ثبت من 
 عالماً  ُيبق لم إذا حت ى العلماء بقبض العلم يقبض ولكن، العباد من ينتزعه انتزاعاً  العلم يقبض
 .(1)(وأضلُّوا فضلُّوا علم بغير فأفتوا فسئلوا جه االً  رؤوساً  الناس اتخذ

ومن  ،علم بال التكلمبالجهل و  اإلفتاء من التحذير في العلم أئمة كتابات تواترتهذا وقد 
 في تكلم وقد، علموا حيث من إال يقولوا ال أن العالمين على فالواجب) الشافعي: اإلمام ذلك قول

 إن له السالمة من أقرب به أولى االمساك لكان منه فيه تكلم ما بعض عن أمسك لو من العلم
 . (2)(اهلل شاء

 أهلها، غير من وهم فيها الدخالء من أضر وأهلها العلوم على آفة ال) :حزم ابن وقال
 .(3)(يصلحون أنهم ويقدرون ويفسدون يعلمون، أن هم ويظنُّون يجهلون فإن هم

 وعن أكابرهم عن العلم أخذوا ما بخير الناس يزال ال) قال:  مسعود بناوروي عن 
  .(4)(هلكوا وشرارهم صغارهم عن أخذوه فإذا وعلمائهم أمنائهم

  عمر بن الخطاب مجلس لقد كان، بالسن ليس العلموانما  ،األغلب على نماإ ذاوه
 فإن برأيه؛ يشير أن سنه حداثة أحدكم يمنع ال) قائال: استشارهم وربما وكهوالً  شباباً  بالقراء يغتص
 .(6)(يشاء حيث يضعه اهلل ولكن وقدمه، السن حداثة على ليس العلم

ن أهله من العلم خذأ) :الشرعي كما يقول ابن الجوزي فالواجب  أو أسنانهم صغرت وا 
 الغالم هذا على تقرأ: له فقيل جبل بن معاذ على يقرأ حزام بن حكيم وكان أقدارهم قلت

 .(5)(التكبر أهلكنا إنما: قال، الخزرجي؟

                                                           

، وصحيح مسلم: كتاب (100) رقمب، 1/31 باب كيف يقبض العلم: ،صحيح البخاري: كتاب العلم (1)
 .(2553) رقمب، 4/2065 رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان: باب، العلم

تحقيق:  هـ(،204)ت  الرسالة، ألبي عبد اهلل، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي (2)
 .15م، ص: 2001-هـ1422، 1مصر، ط ،المنصورة، رفعت فوزي، دار الوفاء

ه(، دار 465)ت األخالق والسير في مداواة النفوس، ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (3)
 .23م، ص:1959 -هـ1399 بيروت، ،اآلفاق الجديدة

تحقيق: أبي  هـ(،453)ت جامع بيان العلم وفضله، ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر (4)
، 1/515 م:1994-هـ1414، 1ط األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،

 .(1065) رقمب
 الزهري موقوفا. (. رواه1050) رقمب ،1/519: جامع بيان العلم وفضله (6)
 ألبي الفرج، جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين (5)

 .1/53 ت:.د، الرياض ،هـ(، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن695)ت
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 عبد منهم المهاجرين من رجاال ُأْقر ئُ  كنت: (قال  عباس ابن عن وثبت في الصحيح
 .(1)(عوف بن الرحمن

 ومن مثله هو ومن منه أسن هو ممن يسمع حتى عالما الرجل يكون ال(: وكيع وقال
 عنهم يأخذ يتوثق عمن أن الحقالهداية و  طريق بتغين يم على فيتحت م .(2)(السن في دونه هو

ن كاذباً  كان علم بال الدين في يتكلم فمن الحق، طريق ويضيع السبيل يضل لئال العلم  لم وا 
 عنها توفي وقد األسلمية سبيعة له قالت حينما  النبي عن الصحيح في ثبت لما الكذب يتعمد
بعكك حين رأها  نيالسنابل أبو لها فقال قالئل، بليال موته بعد وضعتوحينما  لحام وهي زوجها

 كذب" : النبي فقال ،"األجلين آخر عليك يمضي حتى بناكحة أنت ما): لألزواج قد تصنعت
  .(3)(فانكحي حللت بل السنابل، أبو

 قال، لألحكام متقناً  يكونل، وشفاههم العلماء أفواه من ى العلمتلق العالم قد يكون وان
 العلم هذا كان) :األوزاعي وقال .(4)(األحكام ضيع الكتب بطون من تفقه من): الشافعي اإلمام
 وصار نوره ذهب الكتب في صار فلما ويتذاكرونه، يتالقونه الرجال أفواه من كان إذ شريفًا؛ شيئاً 
 كما ؛ دالئلهاواستنباط  أحكامها الناس بفهم آيات اهلل وفقه أولى هم العلم فأهل .(6)(أهله غير إلى
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ :تعالى قال

 .(5)ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ

 وكيف: قالوا يذهب، أن قبل العلم خذوا): قال  اهلل رسول عن  أمامة أبي عن
 التوراة تكن أولم أمهاتكم ثكلتكم :قال ثم فغضب،: قال اهلل؟ كتاب وفينا اهلل، نبي يا العلم يذهب

                                                           

 (.5530) رقمب، 5/155 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت:، صحيح البخاري: كتاب الحدود (1)
 شمس الدين المقدسي ، اآلداب الشرعية والمنح المرعية، ألبي عبد اهلل، محمد بن مفلح بن محمد (2)

 .2/110 ت:.د ،هـ(، عالم الكتب553)ت 
باب ، لطالقاوصحيح مسلم: كتاب  (،3991) رقمب، 6/50 صحيح البخاري: كتاب المغازي: (3)

 .(1454)رقم ب، 2/1122: انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها
ابن ، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ألبي عبد اهلل، بدر الدين محمد بن إبراهيم (4)

 . 40ص: ت.د هـ(،533)ت  جماعة الكناني
 (. 351) رقمب، 1/290: جامع بيان العلم وفضله (6)
 . 53 يةاآلسورة النساء،  (5)
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 العلم ذهاب إن حملته، يذهب أن العلم ذهاب إن شيئا؟ عنهم يغنيا فلم إسرائيل، بني في واإلنجيل
 .(1)(حملته يذهب أن

 إلى ودخل أبوابه من بالحق ظفر صنع إذا فالعالم) :الشوكاني يقول المقام وفي هذا
 في العلم ألهل الكالم من يجده ما ورجح أهله غير عن العلم أخذ أسبابه وأما بأقوى اإلنصاف

 والترجيحات األقوال من ويأتي ويخلط يخبط فإنه أهلها كالم من وأعرض أهلها من ليسوا فنون
  .(2)(بذلك حقيق وهو اإلتقان درجات أبعد في هو بما

  هامع السلمي والتعايش االعرتاف باألديان ملطلب الرابع:ا
 والقسط بالبر المسلمين مراآ ،المسلمين غير مع للتعامل ضع القران القواعد االساسيةو 

 ڇ چ چ چ چ ڃ :تعالىقوله كما في  ،مأهله ويضطهدوا موجهه في يقفوا لم ما مهتجاه

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .(3) ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 دين االسالم في الدخول على يجبرهم ولم االعتقادحرية ليهود والنصارى اإلسالم ا منح
 والمسلمين، باإلسالم المساس دونَ من  وشعائرهم دينهم طقوس جميع ممارسةاعطائهم حرية في و 

ين ذي فلكل   ينه د   جت يب ىبمب خب حب جب يئ ىئمئ حئ جئ ی: تعالى اهلل قال، ومذهبه د 

 ڤ :قال تعالىو  ،(4)جخ مح جح مجحج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت

 األخرى. الديانات أتباع نحو تسـامح اإلسالم روح هو وهذا ،(6)ڦ ڦ ڤ
إلحسان وا لتي اتصفت االنصافالهم و   ة النبيسماحة اإلسالم في معامل وتتجل ى

 أيّ  عن يتوانى ال وكان اإلسالم اعتناق على ُيجبرهم ولم الدين، اختيار بحرّية لهم سمحف ،إليهم
 . اإلسالم دين إلى لدعوتهم فرصة

 الّصالة عليه رسول بعثة قبل تنّصروا أبناء وله األنصار، من رجل أتى إّنه قيل:
 يا): الرجل فقال ، الرسول إلى واختصموا رفضوا ولكّنهم لإلسالم، أباهم فدعاهم والّسالم،

                                                           

تحقيق: حسين سليم الداراني، دار  هـ(،266)ت  الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن مسند الدارمي (1)
 رقمب، 1/305: م، باب في ذهاب العلم 2000-هـ 1412، 1المغني، المملكة العربية السعودية، ط

 ولكنه حديث حسن بشواهده.، إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة (، قال حسين سليم:245)
هـ(، تحقيق: 1260أدب الطلب ومنتهى األدب، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني)ت  (2)

 .55م، ص1995-هـ1419، 1ط بيروت، ،عبد اهلل يحيى السريحي، دار ابن حزم
 . 9-5تان ياآلسورة الممتحنة،  (3)
 . 265 يةاآلسورة البقرة،  (4)
 . 5 يةاآلسورة الكافرون،  (6)
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 حئ جئ ی :اآلية تلك وتعالى سبحانه اهلل ، فأنزل(أنظر؟ وأنا النار بعضي أيدخل اهلل، رسول

 مجحج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىبمب خب حب جب يئ ىئمئ

  .(1)جخ مح جح

 عليهم، مسلمٍ  أيّ ظلم  ومنع حقوَقهم لهم فضمنَ  ه لهمدعوت أثناء رحيماً  لطيفًا،  كانو  
إلى نصارى نجران   عهدهو وهذا ، معصومة وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم الذ مة أهل دماء فكانت

اهلل  ان لهم ما تحت أيدهم من قليل وكثير من بيعهم صلواتهم ورهبانهم وجوار): حيث جاء فيها
ه، وال راهب عن رهبانيته وال كاهن عن كهانته وال يغير حق تورسوله، ال يغير أسقف عن اسقفي

فما عليهم غير مثقلين  عليه، ما نصحوا وأصلحوامن حقوقهم وال سلطانهم وال شيء ما كانوا 
  .(2)(بظلم وال ظالمين
 وهو ما يصطلح المسلمين وذمة عهد في أي الذين دخلوا الذمة أهل من تؤخذ والجزية

ألهل   عمر بن الخطاب كتبف  وتبعه في ذلك الصحابة ،المواطنة( )حق اليوم عليه
  كان، و ى ان يعطوا الجزية مقابل الحمايةألهل دمشق عل  كتب خالد بن الوليدو  ،القدس

 ،المسلمين معبه  ساواهم ما الحقوق من أعطاهمو  الّظلم، ويدفع عنهم ،يحسن إلى اهل الذمة
عن   اهلل رسول أصحابمن فعن عدة  .للمسلمين يحق ال ما لهم يحق قد بل ،شيء كل فيو 

 بغير شيًئا منه أخذ أو طاقته، فوق كل فه أو حًقا، انتقصـه أو معاهًدا، ظلم َمن) :قال  النبي
 .(3)(القيامة يوم حجيجه فأنا منه، نفس طيب

 ثم اليهود، من رجل عند وخّبأها مسلم، له جارٍ  من درعاً  أنصاري مسلم رجل سرقوقد 
 ويعاقب الحجج، بسبب يصّدقهم أن  الرسول وكاد بسرقتها، اليهودي الّدرع صاحب اّتهم

 ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې :قوله تعالى اهلل فأنزل اليهودي،

 ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ ېئ ۈئ ۈئ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

                                                           

ينظر: لباب النقول في أسباب النزول، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل،  (1)
 . 45بيروت، ص ،دار إحياء العلوم

هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 230)ت  محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى، ألبي عبد اهلل (2)
 .1/255 م:1990-هـ1410، 1بيروت، ط ،العلمية

ْستاني)ت ( 3) هـ(،تحقيق: شَعيب األرنؤوط، دار الرسالة العالمية، 256سنن أبي داود، سليمان بن األشعث الس ج 
ير أهل  الذمة:، كتاب الفرائض م:2009، 1ط  قال المحقق األرنؤوط: ،(3062) رقمب ،4/565 باب َتْعش 

 إسناده حسن.
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 المأل، أمام  الرسول قام ثم .(1)(2)ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
  .(3)مسلم الّسارق وأنّ  اليهودي، براءة وأعلن

  عمر بن الخطابفهذا أهل الذمة  وا احدا منمظلي ان كثيرا كان الخلفاء يتخوفونو 
 صفوا، قال:إني ألظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: واهلل ما أخذنا إال عفوا ) يسأل جباة الجزية قائاًل:

 .(4)(الحمد هلل الذي لم يجعل ذلك على يدي وال في سلطاني بال سوط وال نوط، قالوا: نعم، قال
وال تضربن أحدا منهم ) إلى عماله على الخراج:  كتب علي بن أبي طالبهذا و 

سوطا واحدا في درهم وال تقمه على رجليه في طلب درهم، وال تبع ألحد منهم غرضا في شيء 
الخراج، فإنا أنما امرنا اهلل ان نأخذ منهم العفو فان أنت خالفت ما أمرك به يأخذك اهلل به من 

 .(6)(دوني، وان بلغني عنك خالف ذلك عزلتك
 غالما إن) :قال  مالك بن أنس عنف ،اهلل هدايتهم ويرجو مرضاهم، يعود  كانو 

 فنظر اإلسالم إلى فدعاه بالموت وهو يعوده  النبي فأتاه فمرض  النبي يخدم كان اليهود من
 من  اهلل رسول فخرج مات ثم فأسلم القاسم أبا أطع أبوه له فقال ،رأسه عند وهو أبيه إلى الغالم
 .(5)(النار من بي أنقذه الذي هلل الحمد: )يقول وهو عنده

كرامه ومن  ،محّمد يا محّمد يا) :فناداه سيرٍ أب مرّ المسلمين أنه  لغير  صور إحسانه وا 
 فأمر الماء، يريدُ  عطشان وبأّنه الطعام، يريدُ  جائعٌ  بأّنه األسير فأجابه شأُنك؟ ما :وقال  فجاءه

                                                           
 . 112-106ات ياآلسورة النساء،  (1)
 . 52لباب النقول في أسباب النزول: ص (2)
تحقيق: فهيم محمد  هـ(،252)ت  تاريخ المدينة البن شبة، ألبي زيد، عمر بن شبة بن عبيدة البصري (3)

 .2/416: هـ1399 شلتوت، جدة،
، 9/90 ت:.د مكتبة القاهرة، هـ(،520)ت المغني البن قدامة، عبد اهلل بن أحمد ابن قدامة المقدسي (4)

 ،هـ(، تحقيق: يوسف بن أحمد561)ت  أهل الذمة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةوأحكام 
 .1/139: ت.د الدمام، ،وشاكر بن توفيق، رمادي للنشر

هـ(، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 152)ت  الخراج، ألبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم األنصاري (6)
 . 9ص: ت.د المكتبة األزهرية للتراث،

 (. 13356) رقمب، 21/55 احمد:مسند  (5)
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 طعام ه بسقايته الصحابة  جنازة إنها: له فقيل فقام، جنازة  رسول اهللب مرت يوم وذات .(1)(وا 
 .(2)(نفسا أليست) :فقال يهودي،

 لم المسمومة بالشاة قتله اليهودية المرأة حاولت يعفو عن ما اساء إليه، فعندما  وكان
  .(3)آخر صحابيّ  هي قتلت أن بعد قتلها ولكّنه لنفسه، ينتقم ولم بقتلها، يأمر

 بني يهود نقض فعندما مسلم، حق وانتهك ظلم من كلّ  يعاقب بالمقابلكان   ولكنه
 عرض هب للدفاع عن غيور، وقتلهم غدرا رجل مسلم مسلمة امرأة على باالعتداء العهد قينقاع
 الّرسول قتل النضير بني يهود حاول وعندما ،(4)أذرعات إلى المدينة من بإجالئهم أمر ف أخته،
 (6)ةالمدين من بإجالئهم قام مّرة، من وألكثر.  

  

                                                           

صحيح  في يرويها عمران بن حصين   القصة عن رجل من بني عقيل أسره أصحاب النبي (1)
 . (1541) رقمب، 3/1252 باب ال وفاء لنذر في معصية اهلل:، مسلم: كتاب النذر

وصحيح ، (1312) رقمب، 2/56 باب من قام لجنازة يهودي: ،صحيح البخاري: كتاب الجنائز (2)
 (.951) رقمب، 2/551 باب القيام للجنازة:، كتاب الجنائز مسلم:

باب إذا غدر المشركون  ،كتاب الجزية في صحيح البخاري:  أبو هريرةأصل القصة يرويها  (3)
 باب ما يذكر في سم النبي، (، وفي كتاب الطب3159) رقمب، 4/99 بالمسلمين، هل يعفى عنهم:

: 5/139، (.6555) رقمب 
وقيل من حوران، داخل حدود ، واختلف في تحديد موقعها، فقيل من البلقاء، من قرى الشام َأْذر َعاُت: (4)

، معجم المعالم الجغرافية في 1/131 معجم ما استعجم: ينظر:: الجمهورية السورية قرب مدينة درعة
-هـ1402، 1ط هـ(، دار مكة المكرمة،2010)ت السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البالدي الحربي

 .1/22: م1952
تحقيق: علي  هـ(،554)ت  ينظر: البداية والنهاية، ألبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (6)

 . 4/6 م:1955-هـ1405، 1شيري، دار إحياء التراث العربي، ط
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 خلامتةا
عانته توفيقه على ونشكره الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد  هذا إتمام على وا 

  ...وبعد والسداد، التوفيق تعالى ونسأله البحث
 :يأتي بما نلخصها إليها توصلنا التي النتائج أهم هذه
 ما ورفض الشخص يراه ما بصحة االعتقاد على الراهن الوقت في التعصبيدل . 1

لذلك عده العلماء خلقًا ذميمًا يخرج ، رأيا للمخالف يقبل وال وعنف بشدة الغير يراه
 والفكر السليم إلى مزالق الغرائز المنفلتة.صاحبه من دائرة العقل واالتزان 

 منها التعصب، في طيات البحث وصفحاته وقفنا عند أهمهاللتعصب أنواع وأشكال  .2
والمذهبي، والفكري، واإلجتماعي، والطبقي،  ،والقومي والعرقي، ،الدينيو  القبلي،
  الشرائع السماوية والوضعية.جميع وكل هذه الصور منهي عنها في ، والمهني

 والتطرف للتعصب تؤدي التي واألسباب العوامل انالبحث تبين لنا من خالل  .3
 بمعنى الصادق الشعور وغياب المجتمع تفكك :ومنها، وقد ذكرنا اهمها متداخلة
 إلى لهم واإلتباع نحوهم الميل في والمغاالة البشر بعض افراده، تقديس بين األخوة

وقبولهم  إليهم اإلنصات وعدم اآلخرين بحقيقة الجهل ،لهم العصمة صفة إضفاء حد
 إلى الرجوع دون بعضٍ  على بعضهم الشباب اعتماد، معهم التعايشو التحاور  وأ

 الشرعية النصوص مع المتوافقة القواعد تطبيق عن االبتعادمع  األمناء، العلماء
 .ومتشدد منحرف ديني فكر ولدالذي  السلوك في والتشدد لها الخاطئ والفهم

 ويغري البغضاء بعرى األلفة والمحبة يودي قد عضال فتاك يعد التعصب مرض .4
 القبائل بين الحروب ويثيربينهم  والفرقة الضغائن ويزرعبين االحباب  والعداوة

 والشعوب.
 شيخرأي ل التعصب وهو الديني والمذهبية التعصبالمذمومة  العصبية صور منأن  .6

 ما ثبت من الدليل اخالفكان م ولو، لهم معرفته أو منهم، قربه لمجرد فئة أو أو عالم
 .والسنة الكتاب في

منتميه  يدين حيث، حزب من صور العصبية الحديثة أو لجماعة التعصب يعتبر .5
وهو يناف قوله ، المسلمينمن اخوانه من  غيرهم دون لجماعته بالوالء المطلق

 [.10: الحجرات] ې ې ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ: تعالى
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 والتعصب له القبلي باالنتماء والتعاظم واألحساب، والتفاخراالعتزاز باآلباء  إن .5
 والمحبة الصلة أواصر وقطع، والخالف بين افراد المجتمع الواحد الشقاق إلى يؤدي
بان  ،منذ نشاته مقرا اإلسالم منه حذرنا وقد، الهالك إلى اإلنسان يدفع قدو بينهم
 ڌ ڍ ڍ ڇ: كما في قوله  الصالح؛ والعمل التقوى هو التفاضل أساس

 [.13:الحجرات]  ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ
الشيوخ فضال عن و  للسادة أو لآلباء، اتباًعا كان واإلتباع المطلق سواء لتقليدايعد  .5

 للعقل وتعطيل يدل على الجمود ألنه،ا في الشريعة االسالمية مذموم اسلوكالعامة 
والتدبر في  والتعقل والتفكر العلم طلب علىاإلسالم  حثوقد  ،بدوره القيام عن

 وانما الناس لعامة ليست خصوصيةلبعض العلوم ه مع جعل ،الكون ومخلوقاته
 والصواب بالباطل، الحق يختلط لئال   ربهم يخشون الذين وأمناءه بالعلم للراسخين
 بالخطأ.

الكريم، وأن ينفع به،  لوجهه خالصا هذا عملنا يجعل أن عاله في جل اهلل لأنس تاماخو 
 سيدنا على اللهم وصل العالمين، رب هلل الحمد ان دعوانا وآخر إنه ولي ذلك والقادر عليه،

 . كثيرا تسليما وسلم وصحبه آله وعلى محمد
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 واملراجع املصادرقائمة 
 القران الكريم

هـ(، تحقيق: يوسف بن 561)ت أهل الذمة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية أحكام .1
 ت..د ط،.د الدمام، ،وشاكر بن توفيق، رمادي للنشر، أحمد

 األخالق والسير في مداواة النفوس، ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري .2
 م.1959 -هـ1399ط، .د، بيروت ،ه(، دار اآلفاق الجديدة465)ت

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،  ألبي عبد اهلل الشرعية والمنح المرعيةاآلداب  .3
 ت..د ط،.د هـ(، عالم الكتب،553)ت شمس الدين المقدسي

 أدب الطلب ومنتهى األدب، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني .4
، 1ط بيروت، ،هـ(، تحقيق: عبد اهلل يحيى السريحي، دار ابن حزم1260)ت

 م.1995-هـ1419
 م.2015 ،ط.د اإلعالم الطائفي، لنجالء إسماعيل أحمد، .6
تحقيق:  هـ(،554)ت ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البداية والنهاية، .5

 م.1955-هـ1405، 1علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط
 هـ(،252)ت تاريخ المدينة البن شبة، ألبي زيد عمر بن شبة بن عبيدة البصري .5

 هـ.1399ط، .د تحقيق: فهيم محمد شلتوت، جدة،
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ألبي عبد اهلل، بدر الدين محمد بن  .5

 ت..د ط،.د هـ(،533)ت ابن جماعة الكناني، إبراهيم
)ت  ألبي عيسى، محمد بن عيسى الترمذي ،«سنن الترمذي»الصحيح الجامع  .9

 م.1995ط، .د بيروت، ،معروف، دار الغرب اإلسالمي بشار عواد تحقيق: هـ(،259
صحيح »وأيامه  وسننه  اهلل رسول أمور من الجامع المسند الصحيح المختصر .10

، ألبي عبد اهلل، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، «البخاري
 هـ.1422، 1دار طوق النجاة، ط

 هـ(،453)ت  بن عبد اهلل بن عبد البرألبي عمر يوسف  جامع بيان العلم وفضله، .11
، 1ط أبي األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، تحقيق:
 م.1994-هـ1414
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محمد بن أحمد بن أبي بكر ، ألبي عبد اهلل ،«تفسير القرطبي» الجامع ألحكام القرآن .12
براهيم أطفيش، د551)ت القرطبي  ،ار الكتب المصريةهـ(، تحقيق: أحمد البردوني وا 
 م.1954-هـ1354، 2ط القاهرة،

 أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني ،حلية األولياء وطبقات األصفياء،ألبي نعيم .13
 م.1954-هـ1394ط، .د مصر، ،هـ(، السعادة430)ت 

طه عبد  تحقيق: هـ(،152)ت الخراج، ألبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم األنصاري .14
 ت..د ط،.د األزهرية للتراث،المكتبة  الرؤوف سعد،

 هـ(،525)ت تقي الدين أحمد بن عبد الحليم دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، .16
 ه.1404 ،2ط دمشق، ،مؤسسة علوم القرآن تحقيق: د. محمد السيد الجليند،

)ت  الرسالة، ألبي عبد اهلل، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي .15
-هـ1422، 1مصر، ط ،المنصورة، رفعت فوزي، دار الوفاءتحقيق:  هـ(،204

 م.2001
عبد اهلل بن  ألبي عبد الرحمن، الزهد والرقائق البن المبارك والزهد لنعيم بن حماد، .15

، دار الكتب العلمية هـ(، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي،151المبارك بن واضح )ت
 ت..د ط،.د، يروتب
محمد  هـ(، تحقيق:253)ت بن يزيد القزويني سنن ابن ماجه، ألبي عبد اهلل محمد .15

 ت..د ط،.د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،
ْستاني .19  تحقيق: هـ(،256)ت  سنن أبي داود،ألبي داود، سليمان بن األشعث الس ج 

 م.2009-هـ1430، 1العالمية، ط شَعيب األرنؤوط، دار الرسالة
تحقيق:  هـ(،465)ت  الحسين بن علي البيهقيأحمد بن  ألبي بكر، السنن الكبرى، .20

 م.2003-هـ1424، 3ط ،نلبنا ،محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل  السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، .21

 ت..، د1هـ(، دار ابن حزم، ط1260الشوكاني )ت
هـ(، 952)ت البقاء، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحيألبي  شرح الكوكب المنير، .22

 .م1995-هـ1415، 2ط تحقيق: حمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان،



 

660 

 ISSN: 2071-6028 23البحث رقم 

 ألبي نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، .23
، 4هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين بيروت، ط393)ت

 م.1955- هـ1405
هـ(، تحقيق: محمد عبد 230)ت محمد بن سعد الطبقات الكبرى، ألبي عبد اهلل، .24

 م.1990-هـ1410، 1بيروت، ط ،القادر عطا، دار الكتب العلمية
مؤسسة حمادة ، محمد عبد القادر ،خريساتلالعصبية القبلية في صدر اإلسالم،  .26

  م.2006للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، 
هـ(، 1260)ت  ، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمنيفتح القدير .25

 هـ.1414، 1دمشق، بيروت، ط ،دار ابن كثير، دار الكلم الطيب
، 1كراتشي، ط، قواعد الفقه، لمحمد عميم اإلحسان البركتي، الصدف ببلشرز .25

 م.1955
بن علي ألبي الفرج، جمال الدين عبد الرحمن  كشف المشكل من حديث الصحيحين، .25

 ت..د الرياض، ،علي حسين البواب، دار الوطن هـ(، تحقيق:695الجوزي )ت
 أبو السيوطي محمد بن بكر أبي بن الرحمن النزول، عبد أسباب في النقول لباب .29

 بيروت. ،العلوم إحياء دار، الفضل
)ت  لسان العرب، ألبي الفضل، محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور األنصاري .31

 .ه1414، 3بيروت، ط ،هـ(، دار صادر511
 ألبي عبد اهلل، الحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري المستدرك على الصحيحين، .32

، 1بيروت، ط، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية هـ(، تحقيق:406)ت
 م.1990

هـ(، 241)ت  ألبي عبد اهلل، احمد بن محمد بن حنبل الشيباني مسند اإلمام أحمد، .33
 م.2001-هـ1421، 1تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

 ألبي محمد، عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي ،«سنن الدارمي» مسند الدارمي .34
تحقيق: حسين سليم الداراني، دار المغني، المملكة العربية السعودية،  هـ(،266)ت
 .هـ1412 ،1ط
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 تحقيق: هـ(،464)ت محمد بن سالمة القضاعي عبد اهلل، ألبي مسند الشهاب، .36
 م.1955-ه1405 ،2بيروت، ط، حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة

صحيح »  اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر المسند الصحيح ا .35
 هـ(، تحقيق: محمد فؤاد251)ت ألبي الحسن، مسلم ابن الحجاج القشيري ،«مسلم

 ت..د بيروت، ،إحياء التراث العربي عبد الباقي، دار
هـ(، تحقيق: 350)ت المعجم الكبير، ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني .35

 ت..، د2ط القاهرة، ،حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية
عالم ، هـ(1424)ت معجم اللغة العربية المعاصرة، د .أحمد مختار عبد الحميد عمر.35

 م.2005-هـ1429، 1الكتب، ط
هـ(، 396)ت معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي.39

 .م1959-هـ1399تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 
 الحربي البالدي غيث بن لعاتق النبوية، السيرة في الجغرافية المعالم معجم .40

 م.1952-هـ1402 ،1ط المكرمة، مكة دار ،(هـ2010ت)
 ت..د مكتبة القاهرة، هـ(،520)ت المغني البن قدامة، عبد اهلل بن أحمد المقدسي .41

 المقاالت: 
أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، للدكتور صالح بن غانم السدالن، جامعة اإلمام  .1

الرابط ، بن سعود اإلسالميةامحمد 
https://islamhouse.com/ar/books/116858. 

 :البعد الشرعي، للدكتور عادل الدمخي، الرابط –نتائجه  –أسبابه  –التعصب "مظاهره .2
https://www.assakina.com/center/4762.html . 

: التعصب الديني في المجتمعات العربية، بقلم اسماعيل الهدار، الرابط .3
https://www.irfaasawtak.com. 

وأثره على العمل اإلسالمي المعاصر، لد.ماهر أحمد، ومحمد كمال  التعصب المذموم .4
الجامعة -أعمال المؤتمر الدولي: آفاق العمل اإلسالمي المعاصر وضوابطة السوسي،

فلسطين.الرابط:  -غزة  -اإلسالمية 
ndumah.com/Record/772023https://search.ma. 

https://islamhouse.com/ar/books/116858
https://islamhouse.com/ar/books/116858
https://search.mandumah.com/Record/772023
https://search.mandumah.com/Record/772023
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مجلة الطفولة ، التعصب والتحدي الجديد للتربية في الوطن العربي، لسعد الدين إبراهيم .5
، الرابط: 209-196، ص: 15، المجلد/العدد: ع 1959-1955الكويت -العربية 

https://search.mandumah.com/Record/377557. 

للدكتور تيسير اآللوسي،  التعصب والكراهية وآليات تأثيرهما المرضي ومكافحتهما .6
 .http://www.almothaqaf.com: الرابط

ْنَد الل ه  َأْتَقاُكمْ  .7 : الرابط، ﴾تفسير قوله تعالى:﴿إ ن  َأْكَرَمُكْم ع 
https://ar.islamway.net. 

 .http://almoslim.netالعصبية القبلية ... األسباب والعالج،  .5
 الرابط: من دعا إلى عصبية ومات على صبية، .9

https://islamqa.info/ar/169674 . 
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