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 اإلسالم: خالل هي تالدٗي التعسٗف ـ 2

 قمـ احلديٌ قمـد اًمبوطمٌ ذهـ ذم خيطر مو أول إن

 يبحٌ ومفؾ يمثػمة، إديون أن هق وصقاسمف اًمديـ طمؼوكقي

 سمعضفو قمـ أم متعّن، أمر ومذًمؽ مجقعفو، قمـ اإلكسون

 ًمبعض اًمؽمضمقح وعموذا عمرء؟ا خيتور مـفو واطمد وملّي  ظموصي،

 سمعض؟ دون

 جمؿققمي قمغم قموم سمؿعـك يطؾؼ اًمديـ أن اًمقاىمع

 سموإلًمف. اعمتعؾؼي واًمتعوًمقؿ آقمتؼودات

 إهلقي. وأديون سمنميي، أديون :ىمسؿلم إمم إديون وشمـؼسؿ

 مـ رؾموًمي وضمقد قمغم شمبتـل أديون هل اإلهلقي: وموٕديون

 شمتضؿـ ًمرؾمؾ()ا اإلكسون أومراد مـ كخبي يد قمغم اإلًمف

 ًمإلكسون. وؾمؾقيمقي اقمتؼوديي شمعوًمقؿ

 مفؿي: صمالصمي سملكبوء قمودةً  إديون هذه وشمتؼقم

 اإلًمف. وضمقد .١

 .ـ ذاهتو اًمرؾموًمي شمؾؽ ذم اعمتؿثؾي ـ سموإلكسون اإلًمف قمـويي .٢

 ًمقؾؼك اعمامت سمعد يبؼك ًمإلكسون روطمل سمعد وضمقد .٣

 أقمامًمف. ضمزاء

 ودٓئؾفو ًمرؾموًميا قمغم قموم سمشؽؾ إديون هذه وشمعتؿد

 اعمعؾـي اًمرؾموًمي هذه أن وشمرى اًمديـ، صدق إصمبوت ذم
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 سملم ًمالشمصول اعمقصمقق اًمسبقؾ هل اًمقاوحي سموحلجي اعمؼروكي

 ومعاًل. اإلًمف اظمتوره واًمذي واإلًمف اإلكسون

 رؾموًمي وضمقد شمدقمل ٓ أديون ومفل اًمبنميي: إديون وأمو

 اإلًمف إصمبوت قمغم لشمبـ وإكام أهلي، أو اإلًمف مـ معؾـي

 سمنميي روطمقي ودمورب أومؽور ظمالل مـ سمف وآرشمبوط

 ومؽمايمؿي. ومتقارصمي

 دمورب ذووا طمؽامء رضمول إمم قمودةً  إديون هذه وشمسـد

 ومريؼ وشمبعفؿ إهلقي، دمؾقوت شمصقرهؿ ذم اؾمتتبعً روطمقي

 ذم إديون وهذه متبعًو، ديـوً  شمعوًمقؿفؿ ومصورت اًمـوس، مـ

 مضووموً  ومفل مو، سمـحقٍ  اعمتؼدمي اًمثالصمي اعمبودئ شمتبـك اًمغوًمى

 سمعد ووضمقد سموإلكسون اإلًمف قمـويي شمثبً سموإلًمف آقمؽماف إمم

 اعمامت. سمعد يبؼك ًمإلكسون روطمل

 يثؼ أن قموم سمشؽؾ اإلكسون قمغم يصعى أكف واًمقاىمع

 مـفٍ ٓؾمتؽشوف حمضي سمنميي دمورب قمغم مبـل سمديـ

 ؾمعي ضمفي مـ اإلًمف، مع اًمتعومؾ ذم وؾمؾقيمل شمعؾقؿل

 يؾحظف يمام وإوهوم اًمتخقالت ذم اإلكسوكقي اًمـػس قوتىموسمؾ

 قمغم اعمبـقي آقمتؼودات خمتؾػ قمغم آـمالع ظمالل مـ اعمرء

 ومقفو. اًمقاوحي اًمشطحوت مـ جيده ومو اًمبنميي اًمتجورب

 رؾموًمي وضمقد أمهقي مـ اإلهلقي إديون قمؾقف اسمتـً مو إذن

 حياًمقاو احلجي قمؾقفؿ وشمؼقؿ اًمـوس قمومي ختوـمى إهلقي
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 ومـوؾمى. معؼقل مبدأ اعمؼـعي اعمقوققمقي سموٕدوات

 آهتامم. دائرة قمـ يمؾفو اًمبنميي إديون خترج وسمذًمؽ

 اهلل مـ رؾموًمي كؼؾ شمتضؿـ اًمتل اإلهلقي إديون وأمو

 اًمثالصمي اإلسمراهقؿقي إديون هق مـفو وموعمفؿ اخلؾؼ إمم ؾمبحوكف

 قديي،شمقطم أديون وهل واإلؾمالم، واعمسقحقي اًمقفقديي وهل

 اخلراذم اًمتعدد قمـ وختؾق إصؾ ذم اإلًمف شمقطّمد أهنو سمؿعـك

 أظمرى. أديون ذم يػؽمض اًمذي ًمإلًمف

 اًمعؼوئديي اًمتعوًمقؿ ذم شمشؽمك إديون هذه أن ويالطَمظ

 ذم وشمشؽمك أظمرة، واًمدار ؾمبحوكف اهلل وضمقد ىمبقؾ مـ

 اًمعبود، إمم ؾمبحوكف اهلل سمعثفؿ اًمذيـ وإكبقوء ًمؾديـ شمورخيفو

 شمعؾؼ ومقام ؾمقاء اًمسؾقيمقي اًمتعوًمقؿ أصقل ذم شمشؽمك اميم

 قمغم ـ واحلٍ وآقمتؽوف واًمصقوم اًمصالة مثؾ اإلًمف سمعبودة

 طمقٌ مـ اًمـوس سمحؼقق يتعؾؼ ومقام أو ـ إًمقف حيٍ ومقام ومرق

 واإلطمسون اًمعدل مـ قموم سمشؽؾ اًمػووؾي اعمبودئ شمبـل

 مـ مجؾي مع ذًمؽ، وهمػم اًمعوم واًمصالح واًمعػوف واًمصدق

 .(1)اعمبودئ هلذه شمطبقؼوت شُمَعدّ  اًمتل اًمتػصقؾقي ًمتنميعوتا

                                                                          

 ظدم أثر ذم األديان هذه مذاهب بعض ذم افتحريف ضرأ كعم (1)

 األكبقاء بعض ذم ـافغؾو وجففا ظذ تارخيقاً  ـتبفا حمػوطقة

 باالظتؼاد ادسقح دين ذم افشائع ادذهب ذم افغؾو كظر واألوصقاء،
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 أمر شمعوًمقؿفو ذم إديون هذه سملم اًمؼريى آؿمؽماك وهذا

 ذم سمقـفو ومقام ؾمقاء إديون، هذه سملم اعمؼورن سموًمبحٌ واوح

 إديون. مـ همػمهو وسملم سمقـفو ومقام صمؿ أكػسفو طمد

 مـفو اًمالطمؼ أن إديون هذه ؿملن ذم اعمؾػً ومـ

 وموعمسقح رصحيًو، ويمتوهبو وسمتعوًمقؿفو مـفو سموًمسوسمؼ يعؽمف

 ومجقع سمؿقؾمك يعؽمف اإلكجقؾ وومؼ K مريؿ سمـ قمقسك

 ومو سموًمتقراة ويعؽمف سمعده، مـ e إهائقؾ سمـل أكبقوء

 شمعوًمقؿ سمجؿقع ويؼر إكبقوء، همٓء يمتى مـ قمؾقف اؿمتؿؾً

 مطُمر   ىمد يمون مو سمعض ذم مـفو يشء سمـسخ ضموء ًمؽـف اًمتقراة،

 ىمبؾ. مـ إهائقؾ سمـل قمغم

 مـ وسمؽؾ مجقعوً  واعمسقحقي سموًمقفقديي يؼر اإلؾمالم أن يمام

 وشمميمد ـ اًمتحريػ مـ ومقفام وىمع مو قمدا ـ واإلكجقؾ اًمتقراة

 أصقل ويمذًمؽ متومًو، معفام اًمعؼوئديي اًمتعوًمقؿ وطمدة قمغم

                                                                          

 بغ مشسـة ؾريضة هي افتي ـ افصالة ذم وإرشاـه ادسقح بلفوهقة

 طاهرة وهي ؾقفا، شبحاكه اهلل مع فؾؿسقح وادجد باحلؿد ـ األديان

 ادتؿثل افديـي عافتؼي تاريخ ذم ظام بشؽل مسبوؿة وؽر خطرة

 ادسقحقة. إؿرار حمل هي افتي افتوراة ذم

 ذم يتؿثل ال فؽـه اهلل، ابن ظزيراً  إن ؿافوا أهنم افقفود بعض ظن كعم

 صاذة. ؾرؿة ـاكت وربام افتوراة،
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 اًمسؾقيمقي. اًمتنميعقي اًمتعوًمقؿ

 ديونإ هذه صدق طمول ذم إكف اًمؼقل يصح صمؿ ومـ

 أموم سمؾ احلؼقؼي، ذم متعددة أديون أموم ًمسـو ومنكـو مجقعوً 

 يعـل ٓ اإلًمف مـ ضمديدة رؾموًمي سمعٌ ٕن متعددة، رؾموٓت

ق اًمرؾموًمي هذه أن دام مو ضمديد ديـ طمدوث  سموًمرؾمؾ شُمصد 

 كجد وًمذًمؽ شمعوًمقؿفو، وأصقل اًمسوسمؼي واًمرؾموٓت اعمتؼدملم

 ` مقؾمك ديـ مع راً مغوي ديـوً  كػسفو شمعتؼم ٓ اعمسقحقي أن

 أن يمام ًمؾقفقديي، اؾمتؿرار هل سمؾ إهائقؾ، سمـل أكبقوء وؾموئر

 ٕن يمؾفو، اًمرؾموٓت ذم اًمديـ وطمدة قمغم يميمد اإلؾمالم

 ًمؾرؾموًمي اًمتسؾقؿ قمغم مبـّقي اإلًمف ىِمبؾ مـ يمقهنو سمحؽؿ يمؾفو

 ختتؾػ ٓ اإلًمف قمـ اًمقاردة واًمرؾموٓت اإلًمف، قمـ شَمِرد اًمتل

 اًمؽريؿ، اًمؼرآن ذم ضموء يمام احلول سمطبقعي شمعوًمقؿفو أصقل ذم

ـَ  إِن  ] شمعومم: ىمول ي ؾْماَلمُ  اًمؾ ـفِ  قِمـدَ  اًمد  ـَ  اظْمَتَؾَػ  َوَمو اإْلِ ِذي  اًم 

ٓ   اًْمؽَِتوَب  ُأوشُمقا  ،(1)[سَمْقـَُفؿْ  سَمْغًقو اًْمِعْؾؿُ  ضَموَءُهؿُ  َمو سَمْعدِ  ِمـ إِ

ـَ ] ؾمبحوكف: وىمول ؾُمقُل  آَم سم فِ  ِمـ فِ إًَِمقْ  ُأكِزَل  سماَِم  اًمر   ر 

ـَ  يُمؾ   َواعمُْْمِمـُقنَ  ُق  َٓ  َوُرؾُمؾِفِ  َويُمُتبِفِ  َوَماَلئَِؽتِفِ  سمِوًمؾ ـفِ  آَم  ُكَػر 

ـ َأطَمدٍ  سَملْمَ  ؾُمؾِفِ  م   آَمـ و ىُمقًُمقا] ىموئؾ: مـ قمز وىمول ،(2)[رُّ

                                                                          

 .19ظؿران: آل شورة (1)

 .285افبؼرة: شورة (2)
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 َؾ َوإؾِْماَمقِمق إسِْمَراِهقؿَ  إمَِم  ُأكِزَل  َوَمو إًَِمْقـَو ُأكِزَل  َوَمو سمِوًمؾ ـفِ 

ؾَْمَبوطِ  َوَيْعُؼقَب  َوإؾِْمَحوَق  ْٕ  َوَمو َوقِمقَسك ُمقؾَمك ُأويِتَ  َوَمو َوا

ِؿْ  ِمـ اًمـ بِقُّقنَ  ُأويِتَ  هب  ُق  َٓ  ر  ـُْفؿْ  َأطَمدٍ  سَملْمَ  ُكَػر  ـُ  م   ًَمفُ  َوَكْح

 .(1)[ُمْسؾُِؿقنَ 

 إهلقوً  ديـوً  هـوك أن يعـل اإلؾمالم صمبقت ومنن وقمؾقف

 يؿثؾ يمام ومقف، إظمػمة رؾموًمياًم اإلؾمالم يؿثؾ واطمدًا،

 مـ واًمرؾمؾ إكبقوء ؾمؾسؾي ذم إظمػم اًمرؾمقل  رؾمقًمف

 اًمتقراة ذم اًمديـل اًمتوريخ ذم اعمذيمقريـ اإلًمف، ىِمبؾ

 واإلكجقؾ.

 يؿّثؾ أن يؿؽـ اإلؾمالم ديـ ومنن ذًمؽ: قمغم وسمـوءً 

 اجلومع(. اإلهلل )اًمديـ

 هذا سمتؿثقؾ اًمرؾموٓت أو إديون هذه أومم سمذًمؽ وهق

 يتحرى أن يريد عمـ قمـف اًمبحٌ قمـ همـك ٓ أكف يمام اًمديـ،

 .(2)اإلهلل اًمديـ ؿملن ذم احلؼقؼي

                                                                          

 .136افبؼرة: شورة (1)

 اظتبارات: فعدة وذفك (2)

 ظن ؾافتحؼقق افثالثة، افرشاالت أو األديان آخر نافدي هذا أن ـ 1

 دين من حتؼؼـا إذا ألكـا مـه، افتحؼق ظن يغـي ال ؿبؾه آخر دين أي

 دين حؼاكقة ظدم ذفك يؼتضِ  مل بحؼاكقته كجزم ومل ظؾقه شابق
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 به كستغـي ال ؾنكـا افسابق افدين بحؼاكقة جزمـا إذا وأما اإلشالم،

 اإلشالم دين حؼاكقة ألن شالم،اإل دين حؼاكقة من افتحؼق ظن

 به.. اإلذظان من بد ال حؼاكقته ومع حمتؿؾًة، تبؼى

 خاصة وفقست فإلكساكقة، صامؾة إهلقة رشافة ألهنا أوالً: وذفك

 األرض، وجه ظذ راصد إكسان ـل تعـي إذن ؾفي معقـغ، بؼوم

 اإلكسان. إػ اإلفه من موّجفة رشافة إمهال فإلكسان يصح وال

 صلن ذم افرشافة هبذه االشتضاءة من فإلكسان ؽـى ال أكه وثاىوًا:

 شوف ألكه ـ ؾقفا األديان اختالف جيوز ال افتي ـ افثابتة افدين تعافقم

 افتحريف من ؾقه وؿع ؿد يؽون أن يؿؽن ما فإلكسان يصحح

 إرسائقل بـي بامتقاز االظتؼاد مثل افسابؼة األديان ذم افػفم وشوء

 ادسقحقة. ذم ̀ ادسقح وأفوهقة افقفود، دين ذم

 جيوز ؾقام اإلشالم ذم ادستجدة بافتعافقم األخذ من بد ال أكه وثالثًا:

 ظرضة هي افتي افتؼيعات مثل افرشل، تعافقم ؾقه ختتؾف أن

 وافتؽؿقل. وافتطوير فؾتغقر

 ادـطؾق من اإلبراهقؿقة األديان أوثق هو اإلشالم دين أن ـ 2

 فوجفغ: وذفك افتارخيي،

 بحسب بوضوح حمػوظ افؽريم افؼرآن وهو ـتابه أن ول:األ

 ادسؾؿغ ـ افـاطرين ظـد صك ال أكه بؿعـى افتارخيقة، افشواهد

 ادوجود افؽريم افؼرآن أن ذم اإلشالم تاريخ ذم ـ وؽرهم

 اهلجرة من (25) شـة ذم فؾؿصاحف ظثامن مجع مـذ وادحػوظ
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 ما بعقـه هو ـ ؾؼط ()ص افـبي وؾاة من شـة (15) بعد أي ـ افـبوية

 تغقر. دون من g افـبي زمان ذم ومؼرواً  ومتداوالً  معفوداً  ـان

 ال ؾنكه واإلكجقل، ـافتوراة آخر ـتاب ألي تثبت ال ادقزة وهذه

 ظرص ذم معفوداً  ـان ما بعقـفام ـوهنام ظذ متصل تارخيي دفقل

 افظروف ظذ باالضالع واضح وذفك ،‚ وظقسى موشى

 به. مّرتا افتي افتارخيقة

 ادفؿة افرشافة أحداث ثبوت إػ أدت افؽريم افؼرآن حمػوطقة إن

 ألن موثوق، بشؽل افؽريم افؼرآن ذم إفقفا أصر أو ذـرت وافتي

 ويذـرها، إفقفا يشر ؾفو األحداث مع متزامـاً  ـان افؼرآين افـص

 األحداث فتؾك موثوؿاً  تسجقالً  يؿثل وهذا ظؾقفا، ويعؾق

 وجمرياهتا.

 g افـبي ظفد ذم ادسؾؿغ أوشاط ذم افؽتابة معفودية ين:افثا

 افصحابة من ادسؾؿغ واهتامم رسيعًا، g بتشجقعه واكتشارها

 افدين هبذا يممـون يؽوكوا مل افذين من ؾقفم من مع ــ وافتابعغ

 g افرشول فسرة ادسـد بافـؼل ــ )ادـاؾؼغ( باشم ادعروؾون وهم

 مما وجمرياهتا، افسرة هذه ألحداث رـب وضوح إػ ـؾه ذفك أدى

 وؿع. ما حؼقؼة ظن وموثوؿة جؾّقة صورة تؽوين ظذ يساظد

 g رشوفه وتاريخ وتارخيه وـتابه اإلشالم ظذ االضالع إن ـ 3

 ثؼةً  مـصف متابع ألي يعطي افسابؼة األديان مع بادؼاركة وشرته

 افسابؼة األديان ظن حؼاكقته ممرشات ذم يؼل ال افدين هذا بلن

 حؼاكقة اشتبعاد إػ يدظو موضوظي شبب أي هـاك وفقس ظؾقه،
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 من واألكبقاء ‚ موشى دين بحؼاكقة افؼبول حال ذم افدين هذا

 ـ. وادسقحي افقفودي افديـغ إؿرار موضع هو ـام ـ بعده

 متؽامؾة جمؿوظة ـ افؽريم افؼرآن خالل من ـ يتضؿن ؾاإلشالم

 األكبقاء وتاريخ وافدين باإلفه دتعؾؼةا افديـقة افتعافقم من ومالئؿة

 مفؿة. تؼيعقة وتػاصقل افتؼيع وادماهات

 تعافقم ذـر ؿد ـ افسابؼة فألديان افوارث ـ افؽريم افؼرآن إن بل

 ذم وافػطرة بافعؼل وأوؾق أوثق كحو ظذ اجلامع اإلهلي افدين

 تؾك ذم شادت أخطاء تصحقح احلؼقؼة ذم ـان مما افـؼاط من افعديد

 بـي بامتقاز االظتؼاد مثل افػفم وشوء افعصبقات أثر ذم ألديانا

 بلفوهقة واالظتؼاد افقفود، دين ذم افـاس شائر إػ بافؼقاس إرسائقل

 ذفك. وكحو ادسقحقة ذم ‚ ادسقح

 ظاش دن أشفل أمر اإلشالم من افتحؼق أن تؼدم ما إػ يضاف ـ 4

 تاريخ يعقش ؾنكه إشالمقة ثؼاؾقة خؾػقة ويؿؾك إشالمقة بقئة ذم

 وحضارهتم آبائه بتاريخ مؼروكاً  افتاريخ هذا آثار وجيد اإلشالم

 احلقاة. كواحي خمتؾف ذم وثؼاؾتفم

 بغّض  ـ اإلشالم خالل من افدين من افتحؼق يؽون ـؾه فذفك

 اخلقار هو ـ بقاكه شقليت ما ظذ حؼاكقته ممرشات واؿع ظن افـظر

 صلن ذم احلؼقؼة ظن ثافبح يريد دن واألؿرب واألشؾم األول

 افدين.


