
  



1 
 

 

 

 :تمهيد

  فأظهر  راب،الت   عنصر على عنصره  قتفو   نعندما أعل العنصريَّة تاريخ إبليس افتتح

يْر   أ ن ا} قال:ف  جود،بالس   ه أمر   حين اهلل أمر على ره وتكب   جحوده  ْقت نِي مِنْه   خ  ل  ل ْقت ه   ن ار   مِنْ  خ  خ    و 

 . [ 12  ]األعراف: {طِين   مِنْ 

  بظهور  مؤذًنا وتكبره طرستهغ   يف إبليس  به أدلى الذي المقيت العنصري البيان هذا كان  

  ف  اء الدَّ  هذا  استشرى  الحين ذلك  ومنذ ،العنصرية وتلك  التكبر ذلك يف  يتبعونه ممن كثير  

 . شكله  أو  عرقه  أو بشرته لون أجل من اآلخر أحدهم فيحتقر البشرية،

 إلى حثيثًا وسعى ،ةالطبقيَّ  هذه  بإلغاء  جاء   نأ  العظام ومميزاته اإلسالم محاسن من وكان

  ل تأمَّ  ومن  وتحريمه،  ه لتجريم عديدةً  تشريعات   وشرع تبعاته، من  ر حذَّ ف الداء،  هذا استئصال

  القضية  هذه  أنَّ  كيف  يعرف ة الطبقي   وإلغاء  العنصرية  لمحاربة  اإلسالم  هبا جاء  التي المبادئ  ف

 الحنيف.  ينالد   عالجها التي الكربى  القضايا ضمن من   كانت

  نقف  أن بنا يحسن المعاصر واقعنا ف والعنصرية التكرب من العاتية األمواج هذه  ظل   وف

  يف  اإلسالم ساهم قدف ،الباب هذا ف اإلسالم به جاء  الذي والجمال الحسن مرافئ عند قلياًل 

  ة العنصري   إلغاء إلى سعى كما الفطرية، األساسية الحقوق يف العادلة المساواة إرساء

  ينتشل  متكاملة أخالقية بمنظومة  بل فحسب، العنصرية بتحريم  ذلك  وليس ،وتحريمها

  ذلك  معرفة ويمكننا ومودتهم، اآلخرين حب الناس يف ويشيع العنصري ة، أوحال من اإلنسان

 : اآلتية المسالك خالل من

  الفوارق  على  االعتماد  وإلغاء  ،البشر كل   بين العادلة المساواة  إلى  الدعوة  األول: المسلك 

 واإلقليم:  رقوالع   كاللون الطبيعية

  كفلتها  التي اإلنسانية الحقوق ف متساوية  هابأنَّ  هاكلَّ  البشرية   امخاطبً  اإلسالم  جاء  فقد 

  ويظهر  ،الحقوق تلك للجميع كفل بل  نسبًا،  أو عرًقا أو لونًا أو اجنًس  فيها لفض  ت   فلم الشريعة،

   اآلتية: المظاهر خالل  من   ذلك

 فيها:  والتساوي الخلقة أصل بيان األول:  المظهر

  ف  مكانته اإلنسان ليدرك خلقته؛ ووحدة  اإلنسان، طبيعة   عديدة  مرات اإلسالم نبيَّ 

  نيا الد   ف الواسع مجتمعه مع تعامله إل وصوًل و ،به  المحيطة أسرته من بدًءا الحياة، مسارات



2 
 

  ق تفو   ه ظن   من  اإلنسان  نقل  على  عين ت   مراًرا  القرآن  رها قرَّ  التي  الحقيقة  هذه  ومعرفة  . كلها 

  هذه  من أحد على ألحد فضل فال ،واحد أصل   من الجميع أنَّ  إدراك إلى لونه أو عنصره 

 .الناحية

ا  ي ا} تعالى: قوله  النساء  سورة  فاتحة  ف  جاء  وقد  وا النَّاس   أ ي ه  م   اتَّق  بَّك  مْ  الَِّذي  ر  ك  ق  ل    مِنْ  خ 

ة   ن ْفس   اِحد  ل ق   و  خ  ا و  ا مِنْه  ه  ْوج  ب ثَّ  ز  ا و  م  اًل  مِنْه  ثِيًرا ِرج  اءً  ك  نِس  وا و  اتَّق  ِذي اهلل   و  ل ون   الَّ اء    بِهِ  ت س 

ام   اأْل ْرح  ان   اهلل   إِنَّ  و  مْ  ك  ل يْك  قِيبًا ع    الذي  األصل بوضوح  اآلية هذه نتبي   وقد  ، [1 ]النساء: {ر 

  اسالن   يعرف  أن  ذلك ى واقتض ، عليهما السالم حواء وزوجته آدم  وهو البشرية، منه  صدرت 

  على  اسالن   يجمع الذي ابطالر   أن  و واحدة، وأم   واحد أب   إلى يرجعون إنما  كلهم أنهم

- وصف  ثمَّ " الطربي: يقول واحدة، ووشيجة  واحد رحم   هو إنما ولغاتهم ألوانهم اختالف 

 كان كيف عباده  امعرفً  واحد، شخص   من  األنام جميع بخلق دالمتوح   هبأنَّ  نفسه -ذكره  تعالى

  وأم  واحد رجل بنو جميعهم أن   على بذلك  ومنبههم الواحدة، فسالنَّ من  ذلك  إنشائه مبتدأ

  على  األخ حق   وجوب واجب بعض على بعضهم حق  وأن   بعض، من بعضهم وأن   ،واحدة

  بعضهم  رعاية  من يلزمهم الذي وأنَّ  ،واحدة  وأم واحد أب إلى النسب يف  الجتماعهم  أخيه؛

  ذلك  من يلزمهم الذي مثل   -بينهم الجامع األب إلى النسب ف القيالتَّ  د  ع  ب   وإن- بعض حق  

  القوي  وليبذل  ، يتظالموا وال  ليتناصفوا بعض،  على  بعضهم بذلك  ا وعاطفً  ، األدنى ب س النَّ ف

  س  فْ نَّ  نم   مك  ق  ل  خ   يذِ الَّ } فقال: له، اهلل ألزمه ما على بالمعروف حقه للضعيف نفسه من

 .(1) "آدم من يعني: {ة  د  احِ و  

و  } تعالى: يقول ، اهلل كتاب  ف عديدة  مرات الحقيقة هذه  ذكر رتكرَّ  وقد ه  مْ  الَِّذي و  أ ك    أ نْش 

ة   ن ْفس   مِنْ  اِحد  ر   و  ْست ق  ْست ْود ع   ف م  م  ْلن ا ق دْ  و  ْوم   اآْلي اِت  ف صَّ ون   لِق  ه  ْفق    ويقول  ،[ 98 ]األنعام: { ي 

و  } تعالى: ِذي ه  مْ  الَّ ك  ل ق  ة   ن ْفس   مِنْ  خ  اِحد  ل   و  ع  ج  ا و  ا مِنْه  ه  ْوج  ن   ز  ا لِي ْسك  يْه    ]األعراف:  {إِل 

مْ } تعالى: وقال ،[189 ك  ل ق  ة   ن ْفس    مِنْ   خ  اِحد  ع ل   ث مَّ   و  ا ج  ا مِنْه  ه  ْوج   . [6  ]الزمر: {ز 

  كما  ،الناس بعض أفعال   تنسجها التي الفروقات بإلغاء  كفيل   الحقيقة هبذه  الناس وتذكير  

  يقول  بأس بعض وظلمهم، بعضهم الناس   يجرع الذي العنصري الصراع بإلغاء  كفيل ه أنَّ 

  وأظهروا  ،روالتكب   المفاخرة تركوا واحد شخص   من الكل   كون عرفوا  إذا اسالن  " الرازي:

 .(2)"الخلق   وحسن واضعالت  

  ولم  آدم، بنيجميع  تكريمأخربنا ب البشري الجنس تكريمب اهللأخربنا  حين حتى بل

ن   } تعالى: قال بعينه، جنًسا يخص م م  ْقن اه  ز  ر  اْلب ْحِر و  ْم فِي اْلب ر  و  ْلن اه  م  ح  م  و  ْمن ا ب نِي آد  رَّ ْد ك  ق  ل  و 

 
 (.514-513/ 7فسير الطبري )( ت1)
 (.477/ 9تفسير الرازي )( 2)
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ل ْقن ا ت ْفِضياًل  ْن خ  مَّ ثِير  م  ل ٰى ك  ْم ع  ْلن اه  ف ضَّ   أن   نعرف هنا ومن ،[ 70: ]اإلسراء  { الطَّي ب اِت و 

ا ليسو  جمعاء، للبشرية عام   اإللهي التكريم   ة الشرعي   صوصالن   بل وحسب، بالمسلمين خاصًّ

  التعميم  وهذا آدم، بني بلفظ وتارة  اس،النَّ عن ثتتحدَّ  فتارةً  ، قطةالن   هذه يف الوضوح شديدة

 جاء " عاشور: ابن يقول ،القرآين الخطاب للغة مدرك   منصف   عاقل   كل على دللته تخفى ل

  يأت  وفيما يومئذ القرآن يسمعون الذين الدعوة  ةأمَّ  جميع ليشمل {اس  النَّ اه  ي  أ   اي  }ـب الخطاب

  : أي بالقرآن، بين المخاط   اسالنَّ إلى عائد   {مْ ك  ق  ل  خ  } قوله:  ف الخطاب فضمير الزمان،  من

  دعوة  تلقوا الذين وهم -العرب  كفار هم  حينئذ المؤمنين غير إذ- بالمؤمنين يختص لئال

  األمم،  ة لبقيَّ  بليغبالتَّ  المأمورون وهم بلغتهم،  جاء  الخطاب  ألنَّ  ؛البشر  جميع قبل اإلسالم

  ، بلغاهتم لهم لترتجم بالعربية ومصر وفارس للروم كتبه وسلم عليه اهلل صلى النبي   كتب وقد

  اس، النَّ جميع نودي وكافر مؤمن بين الناس به يؤمر لما اجامعً  داء الن   هذا بعد ما كان  افلمَّ 

  س  فْ نَّ  نم   مك  ق  ل  خ   يذِ الَّ  م  ك  بَّ ر   واق  اتَّ } قال: إذ واحد  أصلهم بأن ذكرالتَّ  إلى اهلل فدعاهم

 .(1) "{ة  د  احِ و  

د على القائمة  فرقةالت   ونبذ البشر،  بين  االختالف إقرار الثاين: المظهر  االختالف:  هذا  مجر 

،  طبيعي   اختالف   وقبائلهم وألواهنم الناس عراقأ اختالف   أنَّ  نبيَّ  قد ىوتعال سبحانه فاهلل

  اهلل  وضح  وقد الختالف،  هبذا  الناس خلق  قد  واهلل  ، وهو من آيات قدرته وحكيم صنعته

ا  ي ا} فقال:  ذلك من  الحكمة مْ  إِنَّا  النَّاس   أ ي ه  ل ْقن اك  ر   مِنْ  خ  ك  أ نْث ى ذ  مْ  و  ْلن اك  ع  ج  وبًا  و  ع  ب ائِل   ش  ق    و 

ف وا ار    ذلك  كل   ؛والقبائل  واللغة واللون العرق ف وتنوع   اختالف   ،[13 ]الحجرات: {لِت ع 

  اهلل  جعله  ما خذ تَّ ي   أن األمور أعجب ومن  لتفريقهم،  ل  ، بعض من  بعضهم  اسالنَّ تقريب ل

   ! خراآل ونبذ والتعصب لالفرتاق وسيلة  للتقارب

  ذكره:  تعالى يقول" أخرى: على فئة   لفضيلة ليس الختالف هذا أنَّ  امبينً الطربي يقول

  القرابة  قرب ف ابعًض  بعضكم ليعرف -اسالنَّ أيها- لكم والقبائل الشعوب هذه  جعلنا ماإنَّ 

  ف  ا بعًض  بعضكم  ليعرف :{ واف  ار  ع  ت  لِ }" البغوي:  ويقول  ،(2) "ذلك  يف  لكم  لفضيلة   ال  وبعده، منه

 .(3) "ليتفاخروا  ال وبعده،  النسب قرب

  من  هو ماإن   االختالف هذا أن   لىإ {م  اك  ن  ق  ل  خ  } :تعالى  قوله يف لطيفة إشارة اآلية هذه يفو

  وليس  فيه،  يد   لإلنسان ليس بأمر  للتفاضل أصاًل  وجه  فال  اإلنسان،  اختيار من  وليس اهلل، خلق

  جواز  عدم  إلى إشارة {مْ اك  ن لْ ع  ج  }و {مْ اك  ن قْ ل  خ  } تعالى:  قوله"  الرازي:  يقول  كسبه،  من  هو

 
 (.214/ 4التحرير والتنوير )( 1)
 (.312/ 22تفسير الطبري )( 2)
 (.375/ 4(، وانظر: تفسير الزمخشري )265/ 4تفسير البغوي )( 3)
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  ال  بما تفتخرون فكيف ذلك، من شيء على لكم قدرة وال ،لسعيكم ليس ذلك ألن ؛االفتخار

  أحد   منكم فما وأم، أب   من منكم واحد كل خلقنا" الزمخشري: يقولو، (1)"! ؟فيه لكم مدخل

 .(2) "النسب  ف  والتفاضل  فاخرللتَّ  وجه  فال  بسواء، سواء  ،اآلخر  به ي يدل ما  بمثل  ييدل وهو إل

  كونه  لمجرد  غيره يفضل  ه بأن   أحد   يهم أن : أي الوهم،  هذا  وتعالى  سبحانه اهلل  قطع ولذا

مْ  إِنَّ } تعالى: فقال معين، جنس وأ لون   أو عرق   من ك  م    ِعنْد   أ ْكر 
ِ
مْ  اهلل اك    ]الحجرات:  {أ ْتق 

  الذي  بالتقوى  فاضاًل  يكون أن  غيره، من  أفضل اإلنسان لكون الحقيقي  المعيار  هو فهذا، [13

  ويكتسب  ،غيره  اإلنسان يفضل هبا التي الخصلة   نبيَّ  ثمَّ " الزمخشري: يقول باختياره، لهع  ف  

  ند  عِ  مْ ك  م  ر  كْ أ   نَّ إِ } فقال:  ،تعالى اهلل عند والكرم رفالشَّ 
ِ
  كثير:  ابن  ويقول (3) "{ مْ اك  ق  ْت أ   اهلل

  باألمور  يتفاضلون وإنما سواء، وحواء آدم  إلى الطينية سبةبالن   رفالش   يف الناس فجميع"

  عن  هيالنَّ بعد  تعالى قال ولهذا وسلم؛ عليه  اهلل  صلى رسوله ومتابعة اهلل طاعة   وهي الدينية،

ا ي ا} البشرية: ف تساويهم على امنبهً  ا،بعًض  الناس بعض واحتقار  الغيبة مْ  إِنَّا النَّاس   أ ي ه  ل ْقن اك    خ 

ر   مِنْ  أ نْث ى ذ ك  مْ  و  ْلن اك  ع  ج  ع وبًا و  ب ائِل   ش  ق  ف وا و  ار    عارف التَّ  ليحصل أي: ،[ 13 ]الحجرات: {لِت ع 

  إلى  ينظر  إنما اهلل  أنَّ  وسلم عليه  اهلل  صلى النبي د أكَّ  ولذلك  ؛(4) "قبيلته  إلى  يرجع  كل   بينهم،

  صوركم  إلى ينظر ال  اهلل  إن  » والسالم:  الصالة  عليه  يقول  القلب،  وهو التقوى  محل

  لكون  الصحيح الحقيقي المعيار هو فهذا  ،(5) «كم وأعمال   كمقلوب   إلى ينظر ولكن وأموالكم، 

  بخير   ليس  كفإن   انظر،» ذر:  ألبي وسلم  عليه  اهلل صلى النبي قال وقد ،غيره  من  أفضل اإلنسان

 .(6) «بتقوى هتفضل   أن إال أسود وال أحمر من

  اهلل  صلى النبي ده أكَّ  ما وهو التقوى، وهو الرباين، المعيار هو فاضلللتَّ  الوحيد فالمعيار

  إلى  فرقةوالتَّ  والعصبية  العنصرية  دليئِ  ،كلهم  الناس أمام التشريق أيام ف خطبته ف وسلم  عليه

  المحبة  دعائم وليرسي ا،قً مفر   ل اجامعً  جاء  إنما الدين اهذ أنَّ  كلهم اسللنَّ دويؤك   األبد،

 أال اس،الن   أيها يا» وسلم: عليه اهلل صلى  المصطفى النبي يقول كلهم، الناس بين الخير وحب

  ، عربي   على لعجمي وال عجمي، على لعربي   فضل ال أال واحد، أباكم وإن   واحد، كمرب   إن  

 .(7) اهلل رسول  غبلَّ  قالوا: ،« ؟غتأبل   ،قوىبالت   إال أحمر، على  أسود وال أسود،  على أحمر وال

 
 (.113/ 28تفسير الرازي )( 1)
 (.374/ 4تفسير الزمخشري )( 2)
 (.375/ 4تفسير الزمخشري )( 3)
 .(385/ 7تفسير ابن كثير )( 4)
 (.2564)خرجه مسلم ( أ5)
 ،(: "رواته ثقات مشهورون61/ 4المنذري في الترغيب والترهيب ) (، قال21407( أخرجه أحمد )6)

صحيح الترغيب  في األلباني نه لغيرهوحس إال أن بكر بن عبد هللا المزني لم يسمع من أبي ذر"،
 (.2963) والترهيب

 .(412/ 1لصراط المستقيم )إسناده ابن تيمية في اقتضاء ا (، وصححه23489خرجه أحمد )( أ7)
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  العظيمة  آياته من آية  تعالى  اهلل جعله بل ،طبيعي   أمر   إذن بين البشر ف الخلقة فالختالف

مِنْ  :سبحانه فقال ، الكون هذا ف ْلق   آي اتِهِ  ﴿و  اِت  خ  و  م  اأْل ْرضِ  السَّ ف   و  اْختاِل  مْ  و    أ ْلِسن تِك 

مْ  انِك  أ ْلو  لِك   فِي إِنَّ  و  ي ات   ذ  ﴾ آل  الِِمين    ق والتفر   للعنصرية مجاًل  هو وليس ،[ 22 ]الروم:  لِْلع 

 ا. نَّبيَّ  كما فاضلوالتَّ 

 : الرسالة  ةعالمي    الثالث: المظهر

 هذه  أنَّ  بينهم: فضيلالتَّ  وعدم البشر بين  بالتساوي جاء  ماإنَّ  اإلسالم أنَّ  يبين ما أظهر من

  واألنثى،  والذكر واألسود، واألبيض  والعجمي،  لعربيل جاءت  فهي عالمية،  رسالة  الرسالة

  ك وإنَّ  لها،ك والقبائل عوب الش   إلى ،، والحاكم والخفيروالفقير والغني والكبير، الصغير إلى

ْمد  } :قوله تعالى الفاتحة سورة  ف اهلل كتاب ف  تقرأ  ما أول هِ  اْلح  ب   لِلَّ ال ِمين   ر    ]الفاتحة:  {اْلع 

  العالمين،  رب   هو ماوإنَّ  فحسب،  األسود أو األبيض أو  ، العجم وأ وحدهم العرب رب ل  [ 2

وذ   ق ْل } : قوله تعالى القرآن  من  سورة   آخر ف وتقرأ  ب   أ ع  لِِك  ( 1)  النَّاسِ  بِر  هِ  ( 2)  النَّاسِ  م    إِل 

 هذا ةعالميَّ  عن  ث تتحدَّ  عديدة  آيات سورة  وآخر سورة  ل أوَّ  وبين ،[3-1 ]الناس: {النَّاسِ 

ا} تعالى: قوله  ف  كما الدين،  م  ْلن اك   و  ةً  إِلَّ  أ ْرس  ْحم  ِمين   ر  ال    تعالى:  وقوله  ،[ 107 ]األنبياء: {لِْلع 

ك  } ِذي ت ب ار  ل    الَّ ْرق ان   ن زَّ ل ى اْلف  بِْدهِ  ع  ون   ع  ِمين   لِي ك  ال  ا } تعالى: وقوله [1  ]الفرقان: {ن ِذيًرا لِْلع  م    و 

ْلن اك   افَّةً  إِلَّ  أ ْرس  ن ِذيًرا ب ِشيًرا لِلنَّاسِ  ك    يدعو  ينالد   هذا" عاشور: ابن يقول ، [28 ]سبأ: {و 

  يكون   بأن جدير   فهو األنساب، من انسبً  أو ،األمم من أمة يخص   ولم ،متابعته إلى كلهم الناس

 .(1) "نةمعي   بأمم   باختصاصها  حةمصر   فهي  ،الشرائع  ةبقي    بخالف شر،الب    جميع دين

 بين  العنصري   بالتمييز تسمح ال  وسلم عليه  اهلل  صلى  محمد بها أتى التي الرسالة  ة وعالمي  

 . اللون أو العرق أساس على  الناس

  كلهم  الناس بين ىسوَّ  اهلل أنَّ  عالميًّا: كونه حيث من الدين هذا يف المساواة مظاهر ومن

  ، اآلخر  دون بتشريع   الونً  أو ِعرًقا أو قبيلةً  يخص ل  بشرائعه اهلل فيكل   حينو الخطاب،  ف

  ، واألصفر واألحمر واألسود واألبيض  والعجم، العرب على حالل   اإلسالم  ف  فالحالل

  عقوبات   المحرم  ارتكاب على  المرتتبة  والعقوبات اس، النَّ كلعلى  حرام   الحرام وكذلك 

 . نسبًا  الناس أشرف من كان ولو الجميع على تنطبق

  مواضع  ف ذلك  على وتعالى سبحانه اهلل  د أكَّ  وقد  الجزاء، ف كلهم  اس النَّ بين ىسوَّ  كما

اب  } فقال: العزيز كتابه من كثيرة  مْ  ف اْست ج  مْ  ل ه  ب ه  ل   أ ِضيع   ل   أ ن ي  ر  م  امِل   ع  مْ  ع  ر   مِنْ  مِنْك  ك    أ وْ  ذ 

مْ  أ نْث ى ك  نْ } تعالى: وقال ،[195 عمران: ]آل {ب ْعض   مِنْ  ب ْعض  م  ْل  و  اِت  مِن   ي ْعم  الِح    مِنْ  الصَّ

 
 (.215/ 4التحرير والتنوير )( 1)
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ر   ك  و   أ نْث ى أ وْ  ذ  ه  ْؤمِن   و  ئِك   م  أ ول  ل ون   ف  نَّة   ي ْدخ  ل   اْلج  ون   و    وقال  ،[124 ]النساء: {ن ِقيًرا ي ْظل م 

نْ } تعالى: ِمل   م  الًِحا ع  ر   مِنْ  ص  ك  و   أ نْث ى أ وْ  ذ  ه  ْؤمِن   و  ل ن ْحيِي نَّه   م  ي اةً  ف  مْ  ط ي ب ةً  ح  ن ْجِزي نَّه  ل  مْ  و  ه    أ ْجر 

نِ  ا بِأ ْحس  ان وا م  ل ون   ك  نْ } تعالى: وقال  ،[ 97 ]النحل: {ي ْعم  م  ِمل   و  الًِحا ع  ر   مِنْ  ص    أ نْث ى  أ وْ  ذ ك 

و   ه  ْؤمِن   و  ئِك   م  أ ول  ل ون   ف  نَّة   ي ْدخ  ق ون   اْلج  ا ي ْرز  يْرِ  فِيه  اب   بِغ   . [ 40  ]غافر: {ِحس 

  الناس،  بين ليعدل جاء  إنما اإلسالمي الدين أن  كيف نرى  خاللها من مظاهر ثالثة فهذه 

  التي  الفوارق ويذيب الناس، بين ةالطبقيَّ  يلغيو الفطرية، الطبيعية حقوقهم ف بينهم ويساوي

  التي  قاتالمفر   ذه هب الناس بين يفرق ولم  ،ين اآلخر على تفوقهم البعض عييدَّ  خاللها من

  الدين  ألغاها كلها والطبقية، واللسانية، واإلقليمية، العرقية، المفرقات الناس، بعض يتخذها

  يكتسبوه  لم بما يكون ل البشر بين التفاضل بأنَّ  واضحة   بصراحة   القرآن   وأعلن اإلسالمي،

  من  قوفرَّ  المعايير هذه  على  اعتمد من دوتوعَّ  بل  ، وألسنتهم وأعراقهم كألواهنم بأفعالهم 

 بيانه.   سيأت كما الناس أجلها

 : اإلسالم يف  العنصرية نبذ الثاين: المسلك 

  إلى  الدعوة  نَّ إ  إذ ؛ العنصرية نبذ  اهتاطيَّ  ف تحمل  عرضها سبق التي  المظاهر أنَّ  شكَّ  ل

  تفعيل  إلى دعوة  هي ماإنَّ  ة،األساسيَّ  الحقوق ف اسالنَّ بين فريقالتَّ  وعدم العادلة، المساواة 

  حزمة  ريعةالش   يف نرى ذلك ومع  العنصرية، من هايضاد   ما بنبذ الحياة  شؤون سائر ف  ذلك 

  واللون،  العرق   أساس  على التفرقة يمحروت ، بالخصوص العنصرية  نبذ يف المظاهر من كبيرة

  المظاهر  تلك تلخيص ويمكن للعنصرية، اإلسالم  نبذ من بيانه نروم  ما  على تؤكد كلها وهي

   اآلتي: يف

 : واللون للعرق  الباطل   عصبوالت   باألنساب  فاخرالت   ذم   األول:  المظهر

  للعرق  الباطل عصبالتَّ  بإلغاء  جاء  هأنَّ  اإلسالم فوأبينها  العنصرية إلغاء  مظاهر أجل   من

  انصر " شعار: وكان دية،المحمَّ  البعثة قبل شائًعا عصبتَّ ال هذا كان وقد القبيلة، أو اللون أو

  قوله  عن الحديث بنا سبق وقد والمنتشر، السائد  هو الباطل بمعناه  "مظلوًما  أو ظالًما أخاك

ا ي ا} تعالى: مْ  إِنَّا النَّاس   أ ي ه  ْقن اك  ل  ر   مِنْ  خ  ك  أ نْث ى ذ  مْ  و  ْلن اك  ع  ج  وبًا و  ع  ب ائِل   ش  ق  ف وا و  ار    { لِت ع 

  التي  المعيار  هي  ليست األنساب  بأنَّ  أخرى مواطن  ف الكريم القرآن  د وأكَّ  [،13 ]الحجرات:

  اعتبار،  أي لها يكون ولن ،القيامة  يوم ستزول بل واألخروية، الدنيوية اإلنسان منزلة دتحد  

ا} تعالى: يقول إِذ  ورِ  فِي ن ِفخ   ف  اب   ف ال   الص  مْ   أ نْس  ئِذ   ب يْن ه  ل   ي ْوم  ل ون   و  اء   . [ 101  ]المؤمنون: { ي ت س 

  ألقربائه  بين هفإن    دعوته،  يف وسلم عليه اهلل صلى النبي  تعامل يف اوجليًّ  اواضًح  ذلك ويظهر

  أبي  فعن تنفعهم، ال -وسيدهم  الخلق أفضل وهو- وسلم عليه اهلل صلى بيللن   قرابتهم أن  
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  رْ نذِ أ  و  } عليه: أنزل حين وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال: عنه اهلل رضي هريرة 

  أغني  ال اهلل، من أنفسكم  اشتروا ،قريش رمعش   يا» :[ 214 ]الشعراء: {ين  بِ ر  قْ األ   ك  ت  ير  ِش ع  

  ، المطلب عبد بن عباس يا .اشيئً  اهلل من  عنكم  أغني ال ،المطلب عبد بني يا ا.شيئً  اهلل  من عنكم

 بنت فاطمة يا .اشيئً  اهلل من عنك أغني ال ،اهلل رسول ةعم   صفية يا .اشيئً  اهلل من عنك أغني ال

  أنَّ  وسلم عليه اهلل صلى بين كما ،(1)«اشيئً  اهلل من عنك أغني ال ،شئت بما سليني ،اهلل رسول

  ومن » فقال:  وتعالى، سبحانه  اهلل  عند  اإلنسان  قدم ت   اممَّ  ليست  هاوأنَّ  ستزول، األنساب  هذه 

  يتفاضل  وبه قوى،التَّ  هو إنما اإلسالم ف الحقيقي فالمعيار .(2) «نسبه  به يسرع لم عمله به أبط  

 الناس.

  التفاخر  هذا قفرَّ  وكم األنساب،ب التفاخر :الباب هذا يف الشريعة عنه تنه ما أشد   ومن

  ريعة الشَّ  جاءت لذا ! إخواهنم على همصدور  وأوغر غائن،الضَّ  هبموقل ف وأورث ،اسالنَّ بين

  ة ي  عب   عنكم أذهب قد وجل عز اهلل إن  » وسلم: عليه اهلل صلى النبي يقول الباب، هذا توسدَّ 

  رجال   ليدعن   تراب، من وآدم ،آدم بنو أنتم شقي، وفاجر   تقي، مؤمن   ؛باآلباء وفخرها الجاهلية

  تدفع  التي الجعالن  من اهلل  على  أهون ليكونن أو م، جهن   فحم  من  فحم  هم  ما إن   بأقوام،  فخرهم 

  يعمي  بما لألنساب عصب التَّ  راية وأسقط أصلهم،  إلى أرجعهم كيف فانظر. (3) «النتن بأنفها

  وفاجر،  مؤمن إل لناسا وما سواء، اهلل شريعة ف الناس فكل   الباطل، إلى ويدعو الحق عن

 . دين اإلسالم  معيار  هو  ذلك

  صلى  يقول مختلفة، وبصيغ   ،عديدة  اتمرَّ  األمر هذا وسلم عليه اهلل صلى بيالنَّ دأكَّ  وقد

  لم   الصاع طف   آدم، ولد أنتم ماوإن   أحد، على بسباب   ليست هذه أنسابكم إن  »  :وسلم عليه اهلل

 الصالة  عليه ويقول ،(4)«صالح  عمل  أو ينبالد   إال فضل   أحد على  ألحد  ليس وه،ؤتمل

  يف  والطعن األحساب، يف الفخر يتركونهن: ال  الجاهلية أمر من  تيأم   يف أربع  » : والسالم

 .(5) «والنياحة بالنجوم، واالستسقاء  األنساب،

  أمر  بعض أنَّ  وأخرب الجاهلية، بدعوى دعا من الحديث  ف  ذمَّ " اهلل:  رحمه  تيمية  ابن  يقول

  أمر  من كان ما أنَّ  يقتضي هكل   وهذا يرتكه، لم  لمن اذم   ؛ كلهم اسالنَّ يرتكه  ل الجاهلية

 
 (.206خرجه مسلم )( أ1)
 (.2699خرجه مسلم )( أ2)
المنذري في الترغيب  هإسناد (، وحسن3955( واللفظ له، والترمذي )5116خرجه أبو داود )( أ3)

 .(247/ 1(، وصححه ابن تيمية في االقتضاء )62/ 4والترهيب )
صحيح الترغيب  وهو في ،من حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه (17313خرجه أحمد )( أ4)

 (.2962والترهيب )
 (.934ه مسلم )( أخرج5)
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  إلى  المنكرات هذه  إضافة  ف يكن لم وإل اإلسالم، دين  ف  مذموم فهو وفعلهم ةالجاهليَّ 

 . (1)"الذم  مخرج خرج الجاهلية  إلى إضافتها  أنَّ  ومعلوم  لها، ذم    الجاهلية

  ذلك  بل  ،وبالده إقليمه  أو عرقه،  أو قبيلته،  إلى اإلنسان ينتسب ال أن  القصد وليس

  بين  الفتنة وإثارة  العنصرية، غرسو الباطل، عصبالتَّ  سبيل على يكن لم إن محمود ممدوح

  موطن  المواطن: أجل   ف  عشيرته إلى ينتسب  سولم عليه اهلل صلى النبي كان ولذلك الناس،

  عبد  ابن  أنا  كذب،  ال  بيالن   أنا » حنين: غزوة  ف  قال  ه أنَّ  وسلم عليه اهلل  صلى  عنه فصحَّ  الجهاد، 

 طبيعي،  أمر   ذلك وكل  ، وبالده وقبيلته، أسرته، حب على مفطور   واإلنسان ،(2)«المطلب 

  مكة  من  أخرج حينما وسلم عليه  اهلل صلى والنبي اإلنسانية، الفطر ليناقض يأت  لم اإلسالمف

! ولوال  أن  قوم ي قال: -موطنه -  إلي 
 وأحب ك 

وين »ما أطيب ك  من بلد  ن ت    أخرج  ك   ما س 
نك  م 

» ك    ة العصبيَّ  المذموم ماوإنَّ  ، محمود مقبول   طبيعي أمر   والعشيرة والقبيلة الوطن  فحب   ،(3)غير 

  لمجرد  المظلوم على الظالم نصرة  وإلى باطل،  إلى يؤدي الذي باألنساب  فاخربالتَّ  الجاهلية

  غير  على قومه نصر  من"  : بقوله عنه اهلل  رضي  مسعود ابن نهبيَّ  ما وهو النسب،  ف المالقاة 

 .(4) "بذنبه ينزع  فهو ردي، الذي كالبعير فهو  الحق

  رضي  جابر  فعن  شرعيًّا، انتسابًا  كان لو حتى لها االنتساب ذم  ي   ه فإن   ةالعصبي   ظهرت إذا بل

  يا  األنصاري:  فقال  األنصار، من  رجاًل  المهاجرين من  رجل فكسع  ، غزاة  ف اكنَّ قال:  عنه اهلل

  فقال:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ذلك  فسمع للمهاجرين!  يا المهاجري: وقال لألنصار! 

  األنصار،  من  رجاًل   المهاجرين من رجل كسع اهلل، رسول يا قالوا:  «!؟ الجاهلية دعوى بال ما»

  المهاجرين،  من  غالم   : غالمان اقتتل قال: جابر عن مسلم  وعند  ،(5)«منتنة فإنها  ؛دعوها»  فقال: 

  يا : األنصاري ونادى ! للمهاجرين يا : -المهاجرون  : أو- المهاجر فنادى األنصار، من  وغالم  

  « ! ؟الجاهلية أهل دعوى ؟هذا ما» فقال: وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول فخرج لألنصار! 

  ولينصر  ،بأس  فال» قال: اآلخر، أحدهما فكسع ،اقتتال غالمين أنَّ  إل ،اهلل رسول يا ل قالوا:

 . (6)«فلينصره امظلومً  كان  وإن ،نصر له  هفإن   فلينهه اظالمً  كان  إن ا،مظلومً  أو اظالمً  أخاه الرجل 

  ف  مباح وهو ، امحمودً  يكون بل بمذموم،  ليس القبيلة  إلى  النتساب مطلق أنَّ  ابينَّ وقد

  فإن  ذلك  ومع ،فمستحب   واألنصار كالمهاجرين الشرعية األسماء  إلى النتساب اأمَّ  ، األصل

 
 (.235/ 1اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )( 1)
 (.1776(، ومسلم )2864أخرجه البخاري )( 2)
، وقال: "حسن غريب من هذا ا عنهمهللارضي  من حديث ابن عباس (3926) الترمذي ( أخرجه 3)

(: "من أصح 33/ 6(، وقال ابن عبد البر في التمهيد )3709الوجه"، وصححه ابن حبان )
 .اآلثار"

 .(5117)خرجه أبو داود ( أ4)
 (.4905)خرجه البخاري ( أ5)
 (.2584سلم )( أخرجه م6)
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  رحمه  تيمية ابن  يقول ، ويمنع ذمي   ه فإن   القومي   عصبللت   مدعاةً  يصبح  أن  بمجرد االنتساب هذا

  جاء  ،شرعيان  اسمان -واألنصار  المهاجرون-  السمان فهذان"  :الحديث  هذا على معلًقا اهلل

  إلى  الرجل وانتساب قبل، من المسلمين اناسمَّ  كما هبما اهلل اهماوسمَّ  ،والسنة الكتاب هبما

  الذي  المباح من  ليس رسوله، وعند  اهلل عند محمود   حسن   انتساب   األنصار  أو المهاجرين

  المحرم  أو المكروه  من ول واألمصار، القبائل إلى كالنتساب فقط عريفالتَّ  به يقصد

  طائفة  منهما كل  دعا  ا لم   هذا  مع ثم  أخرى،  معصية أو بدعة إلى  يفضي  ما  إلى  كالنتساب 

  إنَّ  له: قيل  حتى الجاهلية  دعوى  اهاوسم   ،ذلك وسلم  عليه اهلل صلى  النبي أنكر   بها امنتصرً 

  ؛ المظلوم  وإعانة  الم الظَّ  بمنع فأمر ، الجماعة من ذلك  يصدر لم  غالمان  هما  ماإنَّ  هبا  الداعي

  أهل  فعل   امطلقً  لطائفته  الرجل ب تعص   هو  إنما المحذور أن وسلم  عليه اهلل صلى بيالنَّ ليبين

 .(1) "مستحب    أو واجب   نفحس    عدوان غير من  بالحق نصرها فأما  الجاهلية، 

  من  الناس يمنع  ولم واأللوان، األجناس اختالف  إلى ينظر لم اإلسالم أنَّ  هذا وخالصة

  أو  العرق، أو للقبيلة، األعمى عصب التَّ  من  الناس منع ه لكنَّ إليه،  دعا بل الصحيح  النتساب 

  اإلسالم  قضى  وهكذا الباطل، إلى ويدفع الحق، عن  يعمي الذي عصب التَّ  الطائفة،  أو  اللون، 

  ولذا  وسلم؛ عليه  اهلل  صلى  النبي زمن  قبل سائدةً  كانت التي  ةوالطبقيَّ  ة العنصريَّ  صور كل  على

  هؤالء  ل فض   بل القرشي، بكر وأبي الحبشي وبالل الفارسي سلمان بين جمع  اإلسالم أن نجد

  واللون  العرق قضية إلى أبًدا ينظر لم م اإلسال أن   على دليل ذلك وكل أمور، يف العرب على

 . األساسية والحقوق الشرعية االستحقاقات  يف  والنسب

  أو  عرقه  أو  لونه  لمجرد  اسالنَّ من أعلى  درجة ف  أنه نفسه اإلنسان  يظنَّ  أن  مقيت  هو  كمو

  الراية  تلك أسقط أن اإلسالم محاسن من فكان ذلك، على بناءً  الناس مع فيتعامل ،نسبه 

  بابًا  بذلك أغلق  وقد والرحمة،  والمودة  واأللفة والمحبة المساواة  محلها وجعل الباطلة،

 والتفرق.  الشر أبواب من  عظيًما

 :واللون  العرق أجل من الناس  تفضيل ذم  الثاين: المظهر

  اللون  أو  العرق د مجرَّ  على بناءً  األساسية الحقوق  ف  الناس بعض  تفضيل  ريعة الشَّ  تذمَّ 

  فعن  وسلم، عليه اهلل صلى محمد البشر أفضل مع حتى ذلك الشريعة نتبيَّ  وقد ذلك، غير أو

 بيللنَّ المشركون فقال نفر، ستة  وسلم عليه  اهلل  صلى  النبي مع  اكنَّ قال:  عنه  اهلل  رضي  سعد

  من  ورجل مسعود  وابن  أنا وكنت  :قال علينا، يجرتئون ل  هؤلء  اطرد وسلم: عليه  اهلل صلى

  شاء  ما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نفس ف فوقع أسميهما، لست ورجالن وبالل هذيل

 
 (.241/ 1اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )( 1)
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ل  } وجل: عز اهلل فأنزل نفسه فحدث ،يقع أن اهلل دِ  و  ِذين   ت طْر  ون   الَّ مْ  ي ْدع  بَّه  اِة  ر  د  ِشي   بِاْلغ  اْلع    و 

ون   ه   ي ِريد  ْجه    اهلل  صلى هأن أجل من يتلى اقرآنً  وتعالى سبحانه اهلل أنزل .(1) [52 ]األنعام: {و 

  يف  الحق نفس لهم الضعفاء أن   اهلل فبين قريش،  كفار  كبار من قوًما يتألف  أن أراد وسلم  عليه

 أو أنسابهم  لمجرد الحق هذا يغمط شيء من أن  يمكن وال ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

  وكان  قريش، عظماء  وسلم عليه اهلل صلى النبي عند كان ينح أيضا ذلك ومثل ،أعراقهم 

  أم  بن  اهلل عبد فجاءه  أقوامهم، من  كثير   إسالم  يعني ذلك  ألن ؛ ويسلموا يتألفهم  أن يحب 

  سبحانه  اهلل فعاتبه ،الكفار  هؤلء  على مقباًل  وسلم عليه اهلل صلى النبي عنه فأعرض ،مكتوم

  على  الخلق بين  التمايز هذا على  يقضي جاء  الدين هذا أنَّ  بعده  من ألمته  منبًها  كتابه ف وتعالى

  أم   ابن ف {ىلَّ و  ت  و   س  ب  ع  } أنزل: قالت: عنها اهلل رضي عائشة فعن عراق،واأل األنساب أساس

  وعند  أرشدين، اهلل  رسول  يا يقول:  فجعل  وسلم  عليه  اهلل صلى اهلل  رسول  أتى األعمى؛  مكتوم

  عليه  اهلل صلى اهلل رسول فجعل المشركين، عظماء  من رجل   وسلم عليه اهلل صلى اهلل  رسول

  هذا  ففي  ل، فيقول: !«ا؟بأًس  أقول بما أترى» ويقول: اآلخر، على قبلوي   عنه عرضي   وسلم

 . (2)أنزل

  عليه  اهلل  صلى بيالن   زمن  يف  الكفار  عند ا يً متفش   كان  ما  :الباب  هذا ف ذكر ي   ما  أعظم  ومن

  عائشة  فعن  ،اإلسالم   ذلك فأبطل  أنسابهم،  حسب   العقوبات يف  الناس بين فريقالت   من وسلم

  فيها  ميكل   ومن فقالوا: سرقت، التي المخزومية المرأة  شأن   هم أهمَّ  قريشا أنَّ  عنها اهلل  رضي 

  اهلل  رسول حب   زيد  بن أسامة  إل عليه يجرتئ ومن  فقالوا:  وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول

  حد   يف أتشفع» وسلم:  عليه  اهلل  صلى اهلل  رسول فقال أسامة، مهفكلَّ  ؟! وسلم عليه اهلل صلى

  فيهم  سرق إذا كانوا هم أن   قبلكم  الذين أهلك  ماإن  » قال: ثم فاختطب، قام ثم «! ؟اهلل حدود من

  محمد  بنت فاطمة أن   لو ،اهلل وايم الحد. عليه أقاموا عيفالض   فيهم سرق وإذا تركوه، ريفالش  

  بيَّن  قدو غيره، مثل مثله اهلل شرع أمام هفإنَّ  اإلنسان نسب   عال فمهما ،(3)«يدها لقطعت سرقت

  واألغنياء  واألقوياء  الضعفاء  بين فريقوالتَّ  العنصرية هذه  نَّ أ وسلم  عليه  اهلل  صلى النبي

  ما  فعلت لو  عنها اهلل  رضي  فاطمة ابنته أنَّ  على أقسم لذلك األمم؛ هالك ف  سببًا كان  والفقراء 

  ن ارضو بيته  بأهل  ذلكف  بادًئا ،التعامل ف  العنصرية هذه  نبذ  مبينًا ،عليها ألقامه  الحد  يوجب

 عليهم.  اهلل

 
 (.2413خرجه مسلم )( أ1)
 (، وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي.3331جه الترمذي )( أخر2)
 (.1688(، ومسلم )3475خرجه البخاري )( أ3)
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 : واللون العرق  أجل من الناس تعيير ذم   الثالث: رهالمظ

 التعيير ت ذمَّ  فكذلك اللون، أو العرق بحسب  اس النَّ تفضيل ت ذمَّ  قد  ريعة الشَّ  كانت  إن

  وعلى  ةحلَّ  وعليه بالربذة  ذر أبا لقيت قال: سويد بن المعرور فعن واللون، العرق بحسب

  اهلل  صلى  النبي لي  فقال  ه، بأم   فعيرته  رجاًل  ساببت إين  فقال: ذلك،  عن فسألته ة،حلَّ  غالمه 

  اهلل  جعلهم  كم،ل  و  خ   إخوانكم ة،جاهلي   فيك امرؤ   إنك  !ه؟ بأم   أعيرته ، ذر أبا يا » وسلم:  عليه

  تكلفوهم  وال يلبس،  ا مم   وليلبسه  يأكل،  امم   فليطعمه يده تحت  أخوه كان  فمن أيديكم،  تحت

  تحته  كان  من أن  وسلم  عليه اهلل  صلى النبي له نفبيَّ  ،(1)«فأعينوهم  كلفتموهم  فإن  يغلبهم، ما

  العصبية  لنبذ  الشريعة  هبا جاءت  سامية مرتبة  تلك  أن شكَّ  ول  إخوانه،  هم  مافإنَّ  العبيد من 

   والعنصرية.

  أيًّا  اإلنسان من  السخرية عن هيبالن   الكريم القرآن يف اإللهي  األمر  جاء   ذلك أجل ومن

 كثير يف تمارس التي العنصرية عين وهو لآلخر، تحقير   من فيه  لما ؛باأللقاب  نابزالت   وعن  كان،

ا ي ا} تعالى: يقول األحيان، من ِذين   أ ي ه  ن وا الَّ رْ  ل   آم  ى ق ْوم   مِنْ  ق ْوم   ي ْسخ  س  ون وا أ نْ  ع  يًْرا ي ك   خ 

مْ  ل   مِنْه  اء   و  اء   مِنْ  نِس  ى نِس  س  نَّ  أ نْ  ع  يًْرا ي ك  نَّ  خ  ل   مِنْه  وا و  مْ  ت ْلِمز  ك  ل   أ نْف س  وا و  اِب  ت ن اب ز    بِاأْل ْلق 

ْسم   بِئْس  
ِ
وق   ال س  انِ  ب ْعد   اْلف  يم 

م نْ  اإْلِ ئِك   ي ت ْب  ل مْ  و  م   ف أ ول  ون   ه    ، [11 ]الحجرات:  { الظَّالِم 

  من  هو  المجتمع ف  طبقتهم  أو أحوالهم أو ألواهنم  أو  ألعراقهم اآلخرين من فالسخرية

  ذكرناهم،  الذي تميم بني وفد ف تل  نز  "  حاك:الضَّ  يقول ورسوله، اهلل عنها هنى التي السخرية

  وصهيب  وبالل وخباب ار عمَّ  مثل وسلم عليه اهلل صلى بيالنَّ أصحاب بفقراء   ونيستهزئ كانوا

  اهلل:  رحمه السعدي  يقول و ،(2) "حالهم ةِ رثاث   من رأوا  لما  حذيفة؛ أبي  مولى  وسالم وسلمان

  كالم   بكل قوم من قوم   يسخر ل أن بعض، على بعضهم المؤمنين حقوق من اأيًض  وهذا"

  إعجاب  على  دال   وهو يجوز،  ل حرام ذلك  فإن  المسلم،  األخ تحقير  على  دال   وفعل   وقول  

  فإنَّ  والواقع،  الغالب  هو كما الساخر من  اخيرً  به المسخور  يكون  أن وعسى بنفسه، الساخر

 .(3) "ذميم   خلق   بكل  ل  متح   األخالق، مساوئ   من  ممتلئ    قلب   من   إل  تقع  ل السخرية 

 ه  كر  ي   التي األلقاب هبا عنى" ربي:الطَّ  يقول باأللقاب، نابزالتَّ  حريم:التَّ  ف السخرية ومثل

  فلما  الجاهلية، ف أسماء  لهم كانت قوم ف اآلية هذه  نزلت ماإنَّ  وقالوا: ،ب  قَّ المل   هبا النبز  

 ،(4) "الجاهلية  ف هبا دعىي   كان  التي أسمائه من  يكره  بما ابعًض  بعضهم و  يدع   أن واه  ن   أسلموا

 
 (.1661ومسلم )( واللفظ له، 30خرجه البخاري )( أ1)
 (.261/ 4نظر: تفسير البغوي )( ا2)
 (.801تفسير السعدي )ص: ( 3)
 (.299/ 22تفسير الطبري )( 4)



12 
 

  يسوء  التي وهي باأللقاب، واتتداع   ل أي: {اِب ق  لْ األ  بِ  واز  اب  ن ت   ل  و  } وقوله:" كثير: ابن وقال

 .(1) "ها سماع   الشخص  

  بين  باأللقاب تنابز   من والمنتديات التواصل مواقع يف  اإلنسان  يراه ما القلب   يحزن اومم  

  له  -الشريعة يف محرًما كونه عن فضاًل - وهو الواحدة، البالد أهل بين بل هم،أنفس   المسلمين

  هذا  الشريعة تسد   ولذا للكلمة؛ وتفريق   للفتن، وإيثار   المجتمعي، التماسك على سيئة آثار

 الصريح.  بالتحريم الباب 

د ال تطبيق  تنظير:  مجر 

  العنصرية  موحرَّ  المشروعة، حقوقهم همل وكفل اس،النَّ بين العدل اإلسالم عشرَّ  حين

 التطبيقي الجانب كان بل تنظير، مجرد ذلك يكن لم فعل، أو قول   من إليها ييؤد   ما وكل

  لمشكلة  نظري  حل   بوضع اإلسالم   يكتف فلم العنصرية، مع اإلسالم تعامل  ف وبارًزا حاضًرا

  العنصرية،  لمحاربة  اعمليًّ  انظامً  وضع  ما وإن   ، والعدل واإلخاء  المساواة وتأكيد العنصرية

 موضعين:  يف  ذلك نرى أن ويمكننا

  إلى  الخانة هذه  من  وينقله التنظير ا هذ يحفظ ما كل  على ريعةالشَّ  حرص   األول: الموضع

 التطبيق:  خانة

  وإنما  فحسب، الناس بين العدل ومبدأ العنصرية لتحريم نظ رت بأن ريعةالش   تكتف فلم

  بل  الحقة، والمساواة العدل وتقرير العنصرية، لنبذ متضمنةً  أيًضا اإلسالمية األحكام جاءت

 المعنى. لهذا  متضمنة الكبرى العبادات   جميع تكون  تكاد

  أي  هناك ليس  العنصرية، ونبذ المساواة  اإلنسان ف يغرس ما  أكثر من مثاًل  الة فالصَّ 

  أبيض  أو ا،فقيرً  أو اغني   أو اأميرً  أو اوزيرً  اإلنسان بكون عربة  فال الصالة، ف فئة ألي تخصيص

  كانت  مهما بعده  جاء  من  بجانبه  ووقف الصف، ف  وقف المسجد إلى  أتى  من بل  أسود،  أو

  بجانبه  يقف الجامعة  وأستاذ األسود، يحاذيه األبيضو الوزير، بجانب الفقير فتجد  منزلته،

   .التطبيقية  العملية صورهتا ف  العنصرية ونبذ المساواة  المساجد ف  فرتى  ،ظافة النَّ عامل

  زار اإل  إل سالب كل   من الجميع صيتخلَّ  حين  ،ن وأبي   أظهر  الحج  ف المعنى وهذا

  ، واإلقليمية والعرقية ونيةوالل   الطبقية  الفوارق كل الحج  يلغي  الجميع،  فيهما يتفقف ،رداء الو

 . يشرتك فيها الجميع وأحكاًما ا،واحدً  اولباًس  ،واحًدا  ارً شعا  الجميع على ويفرض

  بالد  ف  ذلك  وتحقيق  العنصرية  نبذ ف  وسلم عليه  اهلل  صلى  النبي لحا الثاين:  الموضع 

 : اإلسالم

 
 (.376/ 7تفسير ابن كثير )( 1)
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  للمساواة  األمثلة  أروع يجد الكرام وصحابته وسلم عليه اهلل  صلى  النبي سيرة  ل يتأمَّ  من ف

  أو  الجتماعي  الوضع  أو  القبيلة  أو العرق  أو باللون عربة  فال  ،ةالعنصريَّ  ونبذ  والعدل

  يجالسونه،  وعندما ه،لمهام   صحابته  م وسل عليه اله صلى النبي يختار  حينما القتصادي

  اهلل  صلى بيالنَّ مؤذن   الحبشي بالل كان بل الصف، ف به ونويأتم   منه، ويسمعون ويؤاكلونه،

  أمر  المكرمة ةمك   وللمسلمين لرسوله اهلل فتح  حين بل ريب، بال رفيعة منزلة وهي وسلم عليه

  وأشراف  عظماء وأمام ،مهيب مشهد   يف نليؤذ   الكعبة يرقى  أن بالاًل  وسلم عليه اهلل صلى بيالن  

  وال  لون فال ،بينهم فيما والتعامل اسالن   بين ةلألخو   األعظم الميثاق بذلك واضًعا قريش،

  ي ا } تعالى: قوله نزول سبب يحكي وهو مقاتل يقول ،الشخص  أفضلية ديحد   إقليم وال عرق

ا مْ  إِنَّا النَّاس   أ ي ه  ْقن اك  ل  ر   مِنْ  خ  ك  أ نْث ى ذ  مْ  و  ْلن اك  ع  ج  ع وبًا و  ب ائِل   ش  ق  ف وا و  ار  مْ  إِنَّ  لِت ع  ك  م    ِعنْد   أ ْكر 
ِ
  اهلل

مْ  اك    بالًل  وسلم  عليه  اهلل  صلى اهلل رسول  أمر مكة فتح  يوم  كان امَّ ل  " :[ 13 ]الحجرات: { أ ْتق 

  أبي  ض قب   الذي هلل الحمد  العيص:  أبي بن أسيد  بن عتاب  فقال  ن، وأذَّ  الكعبة  ظهر  عال  حتى

  األسود  الغراب هذا غير د  محمَّ  دوج   اأم   هشام: بن الحارث وقال اليوم، هذا ير   لم حتى

  ؛ اشيئً  أقول ل يإن   سفيان: أبو وقال ره،ي  غي شيئا اهلل يردِ  إن  عمرو: بن سهيل وقال نًا؟! مؤذ  

  قالوا،  بما وسلم  عليه اهلل صلى اهلل رسول فأخرب جربيل فأتى السماء، رب   به ريخبِ  أن أخاف

  باألنساب  فاخرالتَّ  عن  وزجرهم ،اآلية هذه  تعالى  اهلل فأنزل ، وافأقر   قالوا اعمَّ  موسأله   مفدعاه  

  .(1) "بالفقراء  واإلزراء  باألموال كاثروالتَّ 

 بي النَّ أرسل حين ولذلك ؛اإلقليم أو العرق أو باللون يكون ال إًذا اإلسالم يف فالمعيار

ر مؤتة غزوة  ف الروم إلى سرية وسلم  عليه اهلل  صلى   عنه  اهلل  رضي حارثة بن  زيد عليهم  أمَّ

 . طالب أبي  بن   جعفر  الجيش وف  الموالي، من  وكان

  اللون،  أو الع رق أو الجنس من أساس   على  تقوم   التي  الفوارق   وأذاب أزال  فاإلسالم

  اهلل  رضي الخطاب بن عمر عنه يقول عنه اهلل  رضي بالل فهذا ،الكرام  الصحابة تعامل وبذلك

  على  مبني ا ليكون اإلسالم  طبقها التي المساواة  هي هذه  ،(2) "سيدنا وأعتق سيدنا بكر أبو" عنه:

ا كان أو قريش، أشراف من كان أن لهب ألبي يشفع لم ولذا ؛قوىالتَّ    عليه  اهلل صلى بيللنَّ عم 

  رباح  بن بالل هو فإذا فنظر ،ةالجنَّ ف خشخشة وسلم عليه اهلل صلى النبي سمع بينما ،وسلم

 .(3) عنه اهلل رضي

 
 (.347/ 7نظر: تفسير البغوي )( ا1)
 (.3754خرجه البخاري )( أ2)
 (.2457صحيح مسلم ) :انظر( 3)



14 
 

 وقفات: 

  بالعدل  جاءت  قد  وتشريعاته تعاليمه وأن  العنصرية،  ميجر   اإلسالم بأن  الجميع إيمان مع

 زتمي   حول األسئلة بعض   يطرح من هناك أن  إل  ،ونبذها العنصرية تحريمبو واإلنصاف،

 العرتاضات:  هذه  أشهر ومن  ،العنصرية  بعض على احتوائه أو  الباب، هذا ف  اإلسالم

  روى  فقد المسلمين، وعند اإلسالمي، نظيرالتَّ  ف موجودة  ةالعنصريَّ  أنَّ  األول: االعتراض

  ، الزنجي  ذبيحة يأكل  ل  كان  ه أنَّ  أبيه  عن س، وطا ابن  عن معمر، عن فه مصنَّ  ف الرزاق عبد

 ، (1) "؟! قط اخيرً  زنجي   ف  رأيت  وهل" يقول: أبي كان قال:  لم؟ طاوس: لبن  فقلت قال:

  من  ذلك أخذ  هأنَّ  يعني ا م ،ابعينالتَّ  فقهاء  كبار من وهو سوطا عند موجودة  ةعنصريَّ  هذه ف

 .(2) ةاإلسالمي المنظومة 

  س وطا إلى  نسب ي   لم  هذا  أنَّ  إلى ه أنب   أن أود   الاإلشك هذا  عن الجواب  نبي  أ  أن  قبلو

  وج الزن ذم   ف أحاديث وردت فقد وسلم، عليه اهلل صلى النبي إلى ذلك نسب ماوإنَّ  ،فحسب

  النبي  وقول ،(3) «زنى  شبع  وإذا سرق، جاع إذا  الزنجي»  وسلم:  عليه اهلل صلى النبي قول مثل

  فيهم  وإن زنوا، شبعوا وإن سرقوا، جاعوا إذا ؛الحبش يف خير ال» وسلم:  عليه  اهلل  صلى

  بل  صحيحة، غير كلها األحاديث وهذه ،(4)«البأس  عند وبأس الطعام، إطعام حسنتين: لخلتين

 . موضوعة

  أخرى  نصوص عدة  ذكر بل ،(5)الموضوعات ف الجوزي ابن اأورده وهذه األحاديث

  وأورد  .وسلم  عليه اهلل صلى بينَّلا على مكذوبة موضوعة كلها أهنا ن وبيَّ  ، المعنى هبذا قتعلَّ ت

  كتابه  ف قاعدةً  لذلك ذكر  بل  وضعها،  ن وبيَّ  األحاديث تلك  من  اعددً  اهلل رحمه القيم  ابن

 .(6) "كذب  كلها والسودان الحبشة  ذم أحاديث  ومنها:"  فقال: " المنيف المنار" الشهير

  اإلسناد  هذاو عمره،  آخر  ف اختلط قد الرزاق عبد بأنَّ  عنه جاب في   سوطا عن دور  أ   ما اأم  

  األخرى  بالنصوص  صالنَّ  هذا ونقارن ،فاحصةً  وقفةً  معه  نقف  أن ينبغي لكن الصحة؛  ظاهره 

  كما  عمره  آخر ف اختلط ممن كان الرزاق عبد أنَّ  ذلك ف والسبب ،األخرى  ومواقفه  لطاوس

 . ا ضابطً  احافظً  األصل  ف  هو كان وإن ابينَّ

 
 (.8565الرزاق ) عبد( مصنف 1)
ورد هذا اإلشكال بعض الحسابات في مواقع التواصل على سبيل نقد التصور اإلسالمي ( أ2)

 للعنصرية.
(، وهو مروي في جزء فيه حديث أبي سعيد 189ورده السرخسي في المقاصد الحسنة )ص: ( أ3)

 (.52األشج )
 (.12213أورده الطبراني في المعجم الكبير )( 4)
 (.233/ 2الموضوعات ) (5)
 (.101المنيف في الصحيح والضعيف )ص:  المنار( 6)
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  بين  الذي السند ف كما ،معمر عن روى فيما ةخاصَّ  ،فيها أخطأ أحاديث له الرزاق فعبد

  ف  تكن لم أحاديث ف معمر على يخطئ ثقة" عنه: الدارقطني الحسن أبو يقول أيدينا،

  عن  الحديث  هذا روى  اأحدً  أعرف  ل"  :حديث   عن ئل س   حين البخاري  ويقول  ،(1)"الكتاب

ة  صوصالن  ومن ،(2) "به  ثيحد   ما بعض  ف يهم الرزاق وعبد  ،الرزاق عبد غير معمر   ف  المهمَّ

  ، ن فيتلقَّ  نلقَّ ي   وكان ،عمره  آخر ف يعمِ " قال: إذ حنبل بن أحمد اإلمام قاله ما حاله بيان

  حافظ  ثقة " تغيره: سبب واصًفا حجر ابن  ويقول ،(3) "شيء ال  المئتين بعد منه سمع  من فسماع 

  عن  نقله  الذي النص هذا يف التوقف فوجب ،(4) "فتغير عمره  آخر  ف عمي ،شهير مصنف

 منها:  االعتبارات  من لعدد  وذلك ؛يصح  ال منكر نص   هو بل س،وطا

  كان " سيرته: ف سعد ابن قال ،فارسي   أباه  نَّ إو الموالي، من هإنَّ  :قيل نفسه ًساوطا أنَّ  -1

  هو  وغيره: دكين  بن  الفضل  وقال د.ن الج   ينزل وكان  ، الحميري ريسان  بن  بحير  مولى وسطا

  وس طا أبو وكان الهمداين.  هوذة  لبن  مولى هو إدريس: بن المنعم عبد وقال لهمدان.  مولى

  وس طا" سيرته:  ف الذهبي وقال  ،(5) "البيت هذا أهل  فوالى  ،األبناء  من  وليس فارس  أهل  من

  اليمني،  ثم الفارسي، الرحمن عبد أبو اليمن، عالم القدوة، الفقيه ،الفارسي كيسان بن

  مولى  هو فقيل: له. اليمن  ألخذ  كسرى زهم جهَّ  الذين الفرس  أبناء  من كان الحافظ. دي،ن الج  

  الفرس  أبناء من وهو" كثير: ابن  وقال ،(6) "لهمدان ولؤه  بل  وقيل: الحميري. ريسان بن  بحير

  فمن  الموالي من نفسه هو كان إن أنه هذا من والشاهد ،(7) "اليمن إلى كسرى أرسلهم الذين

 بمستحيل.   ليس  هذا كان وإن ،ه ِعرقِ  بسبب رآخ   شخص   عن  ثيتحدَّ  أن المستبعد

  ن ممَّ  يقرتب هوصف   وبعضهم ،يموال بل عربًا ليسوا سوطا أصحاب كبار بعض أن -2

  كبار  من  وهو ، أشلَّ  أعرج أعور أسود كان  فقد  رباح،  أبي  بن  كعطاء  النص،  هذا عنهم  ورد 

 غيره.  ف  ول فيه، واحدة   كلمة سوطا عن تؤثر  لم  ذلك ومع وأصحابه، سه جالَّ 

  ف  محصوًرا ليس فاإلسالم ، صحيح بإسناد  عنه  ثبت قد هذا إنَّ  :وقلنا لناتنزَّ  إن حتى -3

  ما وإنَّ  صحابي، فعلِ  ول بل نبوي، حديث   ول قرآين، نص   إلى فعله وسطا يعز ولم س،طاو

  إلى  ذلك  نعز ولم كبيرة  ذنوب ف الصحابة وقع وقد فيه،  أخطأ قد :نقول منه، رأي مجرد  هو

 صلى النبي له فقال ،بأمه رجاًل  عيَّر حين سوطا فيه وقع ما نفس ف ذر أبو وقع بل اإلسالم،

 
 (.182/ 36تاريخ دمشق البن عساكر )ينظر: ( 1)
 (.199العلل الكبير للترمذي )ص:  ينظر: (2)
 (.74المختلطين للعالئي )ص: ينظر: ( 3)
 (.354تقريب التهذيب )ص: ( 4)
 (.66/ 6الطبقات الكبرى )( 5)
 (.38/ 5سير أعالم النبالء )( 6)
 (.235/ 9البداية والنهاية )( 7)
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  منه،  خطأ ذلك أن عليه وسلم اهلل صلى النبي نفبيَّ  ،(1)«جاهلية فيك امرؤ إنك»  وسلم: عليه اهلل

 األتباع.  أخطاء  ف  ل  الشرعية صوصالن   ف  فالحجة ، منه  ذلك ثبت إن سطاو ف  مثله  ونقول

  أنَّ  وكما  وغيرهم،  المسلمين  بالد  ف  تحدث الواقع ف العنصرية أنَّ  الثاين:  االعتراض 

  مخالفة  وتجعلها العنصرية،  متجر   كلها  الدول  فكذلك ،ونبذها العنصرية بتحريم جاء  اإلسالم

 ! الوضعية القوانين سائر عن لإلسالم ميزة  فال  للقانون، 

  وبين  وتحريمها، العنصرية باب يف اإلسالم به جاء ما بين اجوهريًّ  افرقً  ثمة أن   والجواب:

 أمور:  يف الفرق هذا ويتمثل الوضعية، القوانين  يف  العنصرية ميتجر

  ويبين  فعاًل  يحرم   شامل   نظام   هو بل ،فحسب  نةمعيَّ  حالت يجرم ل اإلسالم أنَّ  -1

  التفاضل  تحريم  بعد  التفاضل  ف التَّقوى كمعيار  فيه الصحيح ويقدم خطئه،  مدلولت

 واألعراق. باألنساب

  بإصدار  يكتفي فال ،واألعمال  األخالق إصالح ف شاملة منظومةب جاء  اإلسالم أنَّ  -2

  تشريعات  تفليس  ،جذورها من  المشكلة صلح ي   ماوإنَّ  ؛ فحسب العنصري الفعل  تجاه  عقوبة

  ، النفوس وهتذيب ، والعدل الحقة المساواة  غرس  ف  وإنما  ،فقط  العنصرية تحريم ف  اإلسالم

  مع  وبالمقارنة ،وتراحمهم المسلمين داتو وبيان ،المسلمين ينب والمودة  األخوة  وإرساء 

  هو  الباب هذا  يف اإلسالم يف فما فحسب، وحده  الفعل يجرم القانون أن  نجد الوضعي  القانون

 عليه. وتعاقب وحده الفعل  تجرم التي مواد ال   بضع من بكثير وأوفر أعمق

  صور التَّ  ف  قصور  وجود  يعني  ل مينسل الم بالد  ف  عنصريةال لممارسة  نماذج وجود -3

  الباب  هذا ف اإلسالم قدمها التي فاألصول ذلك ومع به، التمسك ف  ضعف وإنما اإلسالمي،

  وقوع  مجرد عن  الحديث  فليس أخرى، وضعية تشريعات ضمن أصول أي يوازيها ل

  اإلسالمية  المنظومة تقدمها التي والتنظيرات األصول عن وإنما هناك، أو هنا العنصرية

  مة ومجر   الحقة،  والمساواة  للعدل سة مؤس   تشريعات  ثمة  هل ف ،األمر هذا  عن  والوضعية 

  اإلسالمية؟!  التشريعات مثل  والمودة  والمحبة واإلخاء  التسامح لقيم  وغارسة للعنصرية،

، بل ول  اإلسالمية  الثقافة  ف موجود هو ما يوازي ما الثقافات تلك ف فليس ؛كال  الجواب:

   .يدانيه 

  المحظور  ف الوقوع يعني وغيابه محدد، زمن   ف ،محدد  لفعل   ،د  محدَّ  إجراء   القانون -4

  الممنوع  الجميع يرتكب أن القانون غياب عند بالضرورة  ليس ؛نعم الناس، من كبيرة  فئة من

  وبين  محدد فعل لتجريم فقط قانون وجود  بين المقارنة عند ولكن القانون، مهجرَّ  الذي

 
 (.1661( واللفظ له، ومسلم )30خرجه البخاري )( أ1)
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  السابقة  األخالق  من متكاملة  ومنظومة  اهلل  مراقبة  واستشعار وضمير ووازع قانون  وجود

  الفعل  عن  المتناع  ف تفوًقا أكثر بالثاين تتمسك التي المجتمعات أنَّ  نجد  ،للفعل والالحقة

 .(1)مثال  خير المسلمة غير الدول ف  القانون  غياب  حالت من كثير ف  ولك  المحظور، 

  نفسي  أذى  من  تألحق  وكم  والمجتمع، الفرد على  وخيمة  آثار ةللعنصريَّ  :اوأخيرً 

  جاء  لذا وتشظى؛ قتفرَّ  إلى  مجتمع ف شاعت وما والدول، باألفراد واقتصادي  واجتماعي

 اكثيرً  جعل  ثم  بأصلهم،  رهم وذكَّ  حقوقهم،  اسللنَّ ظ  وحفِ  إليها،  ي يؤد   باب   كل بسد   اإلسالم

  الحب   إل اإلسالم داخل فليس اإلسالم، يريدها التي الصف وحدة  قتحق   إنما العبادات من

 والمساواة  والمودة  اإلخاء  راية هي رفعها التي اإلسالم  راية ألنَّ  ؛ اسالنَّ بين  حمة والرَّ  والود

 الناس.  بين  والتفريق والعنصرية العصبية راية  ل والعدل،  الحقة

 أجمعين.  وصحبه آله وعلى ،محمد نبينا على  وسلم اهلل وصلى

 
رح الدكتور فهد العجالن هذا اإلشكال في حسابه على تويتر، وأجاب عنه، واستفدت من مقالته ( ط1)

 في بعض األوجه المذكورة.


