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ةن املوفق شهناز مسيأ.د. ب  
 

  للعلوم اإلسالمية جامعة األمري عبد القادر
 العقيدة ومقارنة األديان  كلية أصول الدين، قسم 

  -اجلزائر–قسنطينة 
 

الملتقى الدولي: المشترك اإلنساني في الفكر اإلصالحي الديني األوروبي والعربي اإلسالمي في 
 العصر الحديث

عنوان المداخلة: الُبعد اإلصالحي للمشترك القيمي األخالقي في الفكر الّديني المسيحي 
 واإلسالمي من جون كالفن إلى جوزيف لوكلير من خالل كتابه: تاريخ التسامح في عصر اإلصالح

 
 

 مقدمة:ال
) ولقد كّرمنا بين الذي يأخذ أصله ابتداء من اآلدمية تتناول هذه الدراسة التأصيلية املالمح البارزة  للمشرتك اإلنساين 

يف بعده اإلصالحي  (، لتتشعب فروعه جلميع  مناحي  احلياة االجتماعية ، الدينية  والسياسية-سورة اإلسراء -آدم
التجديدي،من حيث دعوته النفتاح الفكر اإلسالمي على املنظومات الفكرية واملناهج العلمية احلديثة، وبعث األسس 

، للنهوض باملبادئ واألهداف اليت سطرها وأورثها الرعيل األول من مصلحي األمة العقدية الصحيحة للدين اإلسالمي
 العربية اإلسالمية.

واإلصالح لغة، إزالة الفساد عن الشيء، وتوفيق اإلنسان إىل ما يوافقه وحيقق مصلحته. ويف معجم بالكويل للعلوم 
تشار، يطلق على التحسينات، أو على إلغاء سوء مصطلح واسع االن»السياسية يف تعريفه لإلصالح على القول بأنه: 

وقد أتينا على التصرف والعيوب. ُويرتك للمؤرخني تقرير ما إذا كانت اإلصالحات قد حسنت األمور بالفعل من عدمه.
الفلسفي لألبعاد اليت  لوجيو املعىن اللغوي الذي خيدم يف العمق املعىن املراد من السياق التارخيي والعقدي واالبستيم

 يرمي إليها املوضوع قيد البحث والّدراسة. 
 في الفكر الديني المسيحي الحديث والمعاصر: -1

فقد شهدت أوروبا حركة إصالح كبرية، متثلت يف ثورة مارتن لوثر على الكنيسة الكاثوليكية يف القرن السادس عشر 
كنيسة روما، ورؤيته الفساد يضرب يف جنباهتا. ورمت هذه الثورة يف   امليالدي، واليت انطلقت شرارهتا منذ حلظة زيارته

مطلباً لعملية اإلصالح هذه، لكن حركته مل تلبث أن حتولت إىل حركة  96البداية إىل تصحيح ما اعوج، فطرح لوثر 
 أخذت تنتشر يف الربوتستانتية، اليت»عقائدية كاملة، تنافس الكاثوليكية، وختصم من رصيدها، وتتحداها، عرفت باسم 
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معظم أملانيا، واكتسحت الدول اإلسكندنافية، وصارت هلا جيوب يف فرنسا، وأطلقت على نفسها يف إنكلرتا اسم 
 1، مث بدأت أعداد تابعيها تتزايد يف أوروبا الشرقية.«الكنيسة املشيخية»

إىل أن صار يشكل احلد الفاصل  حيث انصرف اإلصالح الربوتستانيت إىل نواح علمية وفلسفية واجتماعية وسياسية،
بني العصور الوسطى والزمن احلديث يف أوروبا، ال سيما مع فصم االرتباط بني األرسطية واملسيحية، واإلقبال على العلم 

اجلديد، الذي يساعد اإلنسان يف استعادة جمده ومعرفته. وجاء كالفن خليفة لوثر لريفع من شأن الفلكيني ويعتربهم 
إن آيات سفر التكوين، واملزمور التاسع عشر، ليست صياغات علمية، »قل اهلل، وقال قولته الشهرية: األقرب إىل ع

ويف اجلانب الديين قامت الربوتستانتية على إلغاء الوساطة بني اإلنسان وربه، «. لكنها عبارات أدبية تناسب غري العلماء
دة رجل دين، فيصري الشخص هو قس نفسه، بل هو البابا وأقرت حبق الفرد يف أن يقرأ اإلجنيل ويفهمه من دون مساع

 ذاته.

وعلى التوازي ظهرت مجاعات إصالحية أخرى، مثل حركة إرازموس، الذي سبق لوثر يف أفكاره، لكنه مل يبلغ مبلغه يف 
سيحية األوىل معاداة الكنيسة الكاثوليكية حرصاً على وحدة العامل املسيحي، بل دعاها إىل العودة إىل صفاء املنابع امل

اليت تنشغل مببحث األخالق. وجاء املصلحون الراديكاليون، فدعوا إىل الفصل التام بني الكنيسة والدولة، وانقسم 
هؤالء إىل اجتاهات عدة، فبعضهم دعا إىل جتديد العماد واالنتظام يف مجاعات صغرية على طريقة احلواريني الذين كانوا 

ومجاعة اهلتارايت  Swiss Brothersالسالم، مثل اإلخوة السويسريني يلتفون حول السيد املسيح عليه 
Hutterites  واملينونايتMennonites ومثة الروحانيون مثل كاسرب شفنكفيلد وسباستيان فرانك وتوماس .

قليني مينزر وأندرياس كارلستات الذين نادوا بأن تكون الصالة هلل مباشرة من دون املرور بالقساوسة. إضافة إىل الع
 2الذين دعوا إىل إعمال العقل يف تدبر اإلجنيل، ورفضوا بعض املسائل العقدية مثل ألوهية املسيح والفداء.

 :ثر الحركة اإلنسانية في المطالبة باإلصالح الدينيأ- 
أن يقوم بدور حموري يف حركة االصالح ليس على الصعيد الفرنسي وإمنا  ( م، 1564 - 1509)قدر جلون كالفن  

ختطاه إىل بلدان عديدة من العامل ، وعلى الرغم من دراسته لعلم الالهوت فانه كان متأثرا باحلركة 
 Institution، حيث كتب كالفن مؤسسة الدين املسيحي 3Humanism Movementاإلنسانية

                                                 

 1 بيروت ، دار النهضة العربية  1848-1453 ةعبد المجيد النعنعي ، اوربا في بعض األزمنة الحديث ،
 . 43ص 1983

 
2 French Reformation and the French People in the Sixteenth  Henri Hauser,The

century,American historical Review,Vol.4,1899,p217-123. 
 

والتةةي انةةتندت النهضةةة فيهةةا عةةةل ال ب ةةة العةيةةا  الحركةةة اسننةةانية   اا بدايةةة الحركةةة اسننةةانية كةةاا فةةي اي ايةةا 3
واألمةةةةةراد وعكةةةةةدت عةةةةةةل درانةةةةةة الةمتةةةةةيا اليونانيةةةةةة والرومانيةةةةةة ، ابةةةةةرز   ا  ةةةةةها ال ةةةةةا ر  المعروفةةةةةة با ننةةةةةانية 
،وا ننةةةانيوا و ةةةو مككةةةروا كرنةةةوا جهةةةود و لمحاكةةةا  ارداا اليونانيةةةة والرومانيةةةة  ،وعةةةدت ا ننةةةانية دينةةةا  جديةةةدا  

( واسنتناد إلل الث افة المتعة ة بةاألمور البرةرية بمعةزل عةا ال  ةوت 1474-1404عع بت بترارك ) لألجيال التي
،وقامت الحركة عةل إحياد التراث الوثني ونبذ آراد الع ور الون ل في الع قة بيا الدنيا وار ر  وا و ما قامت 
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Religion Christian كتبها بالالتينية وترمجها اىل الفرنسية سنة    1636الطبعة االوىل يف آذار   وظهرت
، تكونت الطبعة االوىل من ستة فصول وزاد عليها وأضاف حىت صدرت الطبعة األخرية سنة     لتبلغ مثانون  1641

جنيل واكرب مؤثر على فصل يف أربعة أجزاء ، وبسرعة مذهلة أصبح كتاب املؤسسة الكتاب الثاين يف التداول بعد اإل
 احلركة اإلصالحية الدينية يف فرنسا،

وافق كالفن لوثر يف القول أن الكتاب املقدس وحده املرجع يف قضايا العقيدة واإلميان باهلل بعيداً عن تدخل السلطة 
لعباد مقدرة منذ األزل البابوية  واختلف كالفن مع لوثر باإلميان مببدأ اجلربية ، فهو يرى ان الغفران هو منحة من اهلل ل

بغض النظر عن أعماهلم وفضائلهم ، ومبدأ الثواب والعقاب مقدر على اإلنسان وان اهلل حبسب كالفن شاء ان يصيب 
اخلالص بعضاّ وان حتل اللعنة باآلخرين ، واختلف كالفن مع لوثر يف مسالة العشاء الرباين اذ عده كالفن حفل تذكاري 

والتعميد ، واتفق مع اإلصالحيني اآلخرين يف معارضة السلطة البابوية ورفض سلطتها ومل يعرتف اال بسر الشكر 
الدكتاتورية  وعدم االعرتاف باهليئة الكهنوتية ، وانه جيب ان يكون الكتاب املقدس هو املصدر الوحيد للكنيسة 

 .4املسيحية
كالفن اهتمامه باحلياة املدنية وتنظيم القضايا االجتماعية بشكل مواز مع التعاليم الالهوتية والسيما    هم ماجاء بهأ

ممارسة اإللزام يف العقيدة ، والتاكيد على  أن األعمال اليومية جيب االلتزام هبا اكثر من التفكري يف االمور املستقبلية، 
ستاين الكاثوليكي، فكرة ان املسيحية ميكن ان حتفظ وتستمر للجميع اذا وقدم كالفن يف حماولة للحد من اخلالف الربوت

على الرغم من التماثل بني حركة لوثر وكالفن يف القضايا و  .5آمنا باهنا جمتمع للمعتقدين وليس جمرد هيئة لالعتقاد
تاب املقدس ، وان على ، اكد ان السلطة منبثقة من اهلل وفق الك هالالهوتية ،اال ان الذي بىن عليه كالفن أفكار 

 .الكنيسة املسيحية والدولة املسيحية اخلضوع الوامر اهلل والسيادة االهلية
ن كالفن اراد من الدولة ان تكون واعية لقيمتها الروحية ومتماشية مع التعاليم الكنسية اليت حتافظ على هذه إو 

حيث بدأت صيحة عقيدة التربير باإلميان تُدوّي هناك بدء من  ،«كالفن»كانت باريس نقطة التحول يف حياة القيمة.
إن الديانة الصحيحة ليست هي تلك اجملموعة من الطقوس »، قائاًل: «السوربون»م، ومن قلب جامعة 1512عام 

والرسل  اآلباء، املعلمني، الكنيسة، واصغ لألنبياء»والفرائض اليت تفرضها الكنيسة على تابعيها، اترك صياحهم قائلني: 
 .وادرس الكتاب املقدس"

وبذلك سامهت دعوة كالفن يف تأسيس املدارس واجلامعات واستقطاب الطالب من كافة أحناء أوربا يف انتشار 
مرحلة جديدة  واسند إىل العائدين إىل بلداهنم الدعوة لنشر املبادئ الكالفنية، وبذلك دخلت احلركة الكالفنية، الكالفنية

السيما وان بعد تبين أفكار كالفن اإلصالحية، من التأثري ،كما بدت حركة اإلصالح الديين الفرنسية أكثر ثباتا وتنظيما
                                                                                                                                            

 اص ما الع ر الوني ،والتأكيد عةل الكرديةة عةيه الحركة ا ننانية،البحث عا الم  و ات والن د العةمي واسنت
وا رةةاد  باألعمةةال الدنيويةةة ،وعةةدت الكرديةةة ردت فعةةل ل ةةا ر  نكةةراا الةةذات المتمثةةةة ب ةةور   ا ةةة فةةي التعةةاليو 

 الكننية لةمزيد ين ر  
Frederick Hartt,A History of Italian Renaissance Art ,New York,1910. 

يخ اوربا والعالو في الع ر الحديث ، ال ا ر  ، الهي ة الم رية العامة لةكتاا ، عبد الع يو رم اا ، تار  4
 .136-134، ص ص1997

5  
Frederick Hartt,A History of Italian Renaissance Art ,New York,1910. 

Mack .op.cit.,pp22-23. 
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أفكار كالفن يف كتابه مؤسسة الدين املسيحي كانت واضحة وان احلكومة اليت أقامها كالفن يف جنيف كانت قبلة 
العشرات إىل فرنسا للدعوة إىل عقيدته ومبادئه ، وترك االصالحيون تعليمات للدعاة اإلصالحيني الذين عاد منهم 

 6.ظمة واستعاضوا عنها مببادئ كالفنليفيفر الغري من
 الفرنسية الثورة بعد وما الربوتستانيت واالصالح احلديث العصر من تنقلنا ،أخرى دينية أوروبية شخصية على قبلنُ  ثم

 "النهضة حركة باسم املعروفة األوروبية الفكرية احلركة عن املنبثق والتنوير العقالنية بعصر الصناعية،مرورا والثورة
 ،واحلضارات والثقافات األديان بني مشرتك شأن الإلنسانية القيم أن على ونشدد املعاصر،لنركز التاريخ اإلنسانية"،إىل

 نظام إصالح إىل يدعو سياسي فكر أو سياسية عقيدة باعتباره Reformism  اإلصالحي املنهج إىل نتطرق حيث
  قّدم حيث  (1988-1895) لوكلري جوزيف اليسوعي األب اخرتنا واستبداهلا،وقد إلغائها من بدال قائمة مؤّسسة أو

 بدءاً  والتسامح الدينية التعددية مع أوروبا يف والسياسية دينيةال السلطات تعامل كيفية  حول علمياً  وحتليالً  توثيقاً  كتابه
 .عشر السادس القرن إبان األوروبية الدول من عدد يف اإلصالح مسارات إىل وصوالً  ”اآلبائية“ احلقبة من
 واحلرية التسامح موضوع عاجلت اليت الكتابات حول احلديثة املراجع أهم من ”اإلصالح عصر يف التسامح تاريخ“ يعد

 السواء. على واملنشقني الكاثوليك املسيحيني أوساط يف كبري  جدل مثار كان  الذي الغرب، يف الدينية
 ظهور عصر يف األوروبية، باألقطار التَّسامح جتربة عرض يف «اإلصالح عصر يف التَّسامح تاريخ»كتاب  امهية تتمثل ـ

-1895) لوكلري جوزيف اليسوعي األب يقدم حيث غزيرة، دماء أوروبا كلفت  اليت والنِّزاعات املسيحية، الطَّوائف
 الدينية التعددية مع أوروبا يف والسياسية الدينية السلطات تعامل كيفية  حول علمياً  وحتليالً  توثيقاً  كتابه  يف( 1988
 السادس القرن إبان األوروبية الدول من عدد يف اإلصالح مسارات إىل وصوالً  ”ئيةاآلبا“ احلقبة من بدءاً  والتسامح

 .7عشر
 العيش مساحات وتكثيف ومستقبلنا، وتارخينا وجمتمعاتنا تراثنا من أصيل كجزء  والتنوع التعدد إىل النظر ضرورة لتأكيد
 السالم وتوطيد املشرتكة، القيم على التشديد إىل فيه احلاجة بأمس حنن زمن يف اجملتمعية، املكونات كل  بني املشرتك
 .املتنازعة الذاكرات وطأة من والتخفيف التسامح، مبادئ وإعالء

 
 : اإلسالمي الفكر في-2

كانت فكرة اإلصالح حمور اهتمام رواد النهضة اإلسالمية احلديثة، خصوصاً لدى مجال الدين األفغاين وتلميذه حممد 
وقبلهما حممد بن عبد الوهاب. وهؤالء هم رموز تيار مل ينقطع عطاؤه يف تاريخ اإلسالم احلديث واملعاصر. ومثة  عبده،

العريب ـ اإلسالمي، أوهلا أن فكر اإلصالح الذي نشأ لدى العرب واملسلمني حديثاً مل  يفكر اإلصالحلأربع مسات ل
بعمقها وأغوارها. وثانيها أن هذا الفكر قد تشعب إىل شعبتني، ينفك عن بينة املعرفة اجملتمعية القائمة واملتجددة 

                                                 
تةةاريخ الككةةر النيانةةي مةةا المدينةةة الةةل الدولةةة ال وميةةة ، ت  محمةةد عةةرا  ا ةةي ،  جةةاا جةةاك رةةوفاليه ، 6

  73ص 2006، 1بيروت ، مجد المؤننة الجامعية لةدرانات لةنرر والتوزيع ،  
 عبةد الع ةةيو رمضةةاا ، تةةاريخ عوربةا والعةةالو فةةي الع ةةر الحةةديث ، ال ةا ر  ، الهي ةةة العربيةةة العامةةة لةكتةةاا ، -

  92 -91ص 1997
 

 468 إىل 345 ص للرتمجة العربية املنظمة سليمان جورج ترمجة ،اإلصالح عصر يف التسامح تاريخجوزيف لوكلير،  7
 بعدها وما
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إحدامها اعتمدت على الذات واملوروث الثقايف، واألخرى انطلقت من موروثها لكنها تأثرت مبا لدى الغري، أو بالوافد 
االختالف الظاهري  الثقايف. والثالثة أن هاتني الشعبتني مل خترجا عن اخلصوصية العربية يف طبعها ومنوذجها، على رغم

بينهما.حيث أّن حركة اإلصالح العربية مل ختتلف عن نظريهتا األوروبية فحسب، بل أيضاً عن حركة اإلصالح اليت 
قامت هبا طائفة العقليني من املصلحني اهلنود، الذين كان مههم األول منصرفاً إىل احلركة الثقافية، والتوفيق بني اإلسالم 

وروبية احلديثة. وإن كانت احلركتان قد اتفقتا على أن اإلسالم دين عام وعاملي يناسب مجيع وبني مطالب املدنية األ
وانصب جهد ابن عبد الوهاب على ختليص العقيدة اإلسالمية مما شاهبا  الناس، ويالئم مجيع العصور والثقافات.

وتطلب منه هذا حماربة «. لتوحيدا»وخالطها وحاول أن يعكر صفوها، وإعادهتا إىل أصلها الذي يكمن ويدور حول 
البدع والطقوس الغريبة اليت دخلت على املسلمني يف زمن حكم العثمانيني، فال أصنام وال أوثان وال عبادة آباء وأجداد 
وال رجال دين أو أولياء. لكن هذا اإلصالح القائم على تصحيح العقيدة، قابله دفاع شديد وراسخ عن مبدأ األخذ 

 8ماد عليه كلياً مهما كانت درجة صحته، ضد نزعة بقية الفقهاء اآلخذين بالرأي واالجتهاد.باحلديث واالعت

أما األفعاين فقد شغل نفسه بسبل النهوض بواقع العامل اإلسالمي االجتماعي، أكثر من اهتمامه باملسائل العقدية، 
أن كال منهما مكمل لآلخر. وعلى وكان يقرن النصر بتحقيق اإلصالح السياسي واإلصالح الديين يف آن، ورأى 

النقيض من هذا اقتنع حممد عبده بأن اإلصالح الديين والعلمي والرتبوي قد يتم مبعزل عن اإلصالح السياسي، ومال 
إىل أن إصالح الفرد واجملتمع مكمنه يف إصالح املؤسسات الرتبوية كاألزهر واملدارس واملساجد ومجعية التقارب بني 

 األديان. 

فغاين يؤمن بأن اإلصالح ميكن حتصيله يف التو، شرط العمل ألجل بلوغه، أما الثاين فرأى أن اإلصالح عملية كان األ
متدرجة، تتحقق بعد مدة، لذا هادن االستعمار اإلنكليزي، خارجاً على ثورية أستاذه الذي نادى بالكفاح ضد 

 احلكم النيايب الدستوري، حمبذاً البدء بالرتبية والتعليم االحتالل. وخالف عبده الزعيم أمحد عرايب الرأي حول التحول إىل
لتكوين رجال قادرين على القيام بأعباء احلكم النيايب، وتعويد الناس على البحث يف املصاحل العامة، مبا يقود يف هناية 

 التدرج يف اإلصالح وبلور عبده، بشكل أكثر جالء، رؤيته املنحازة إىل املطاف إىل محل احلكام على العدل واإلصالح.
، أن يذهبا سوياً إىل مكان غري خاضع لسلطان دولة تعرقل 1883يف طلبه من األفغاين، ومها يف باريس عام 

مشروعهما اإلصالحي، ليؤسسا مدرسة للزعماء، خيتارا تالمذهتا من األقطار اإلسالمية، ويقوما برتبيتهم ملدة معينة، 
ح يف بلداهنم. لكن األفغاين، الذي كان متعجاًل، رفض هذه الفكرة ليصبحوا بعدها مؤهلني لقيادة اإلصال

، واليت أعيد إنتاجها، بشكل خمتلف، وملقصد مغاير، داخل احلركة اإلسالمية، وهي تتأسس على تأويل «الطوباوية»
 ذايت حلدث اهلجرة النبوية الشريفة، ينزعه من سياقه التارخيي واالجتماعي.

اختالف الفطرة »من اختالف يف تقدير زمنية اإلصالح يعود يف نظر عباس حممود العقاد إىل  وما بني األفغاين وعبده
واالستعداد بني هذين اإلمامني العظيمني، فأحدمها خلق للتعليم والتهذيب، واآلخر خلق للدعوة واحلركة يف جمال العمل 

غاير لآلخر، فاألفغاين يعول على اجلماعة، ورمبا وزعت الفطرة كال منهما على مسلك م«. السياسي والثورة األممية
وينادي بالثورة، وميارس السياسة من أوسع أبواهبا، ويقطع بعدم التعاون مع املستعمر، أما عبده فيعول على الفرد، 

                                                 
 293ص  1997دار الشرق القاهرة مصر  2محمد عمارة ، تيارات الفكر االسالمي ط  8

 129 -128، ص1992المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2ومحمد عبده،ط محمد طهاري،مفهوم اإلصالح بين جمال الدين األفغاني-
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 ويسعى إىل تأجيج العاطفة الدينية، ويتوخى الرتبية سبيالً إىل بلوغ اهلدف ويكره على التوازي السياسة، فيستعيذ باهلل
 9، وال يرفض التعاون مع املستعمر إن كانت املصلحة تقتضي ذلك.«ساس ويسوس»من 

انصب جهد ابن عبد الوهاب على ختليص العقيدة اإلسالمية مما شاهبا وخالطها وحاول أن يعكر صفوها، وإعادهتا  و
منه هذا حماربة البدع والطقوس الغريبة اليت دخلت على  وتطلب«. التوحيد»إىل أصلها الذي يكمن ويدور حول 

املسلمني يف زمن حكم العثمانيني، فال أصنام وال أوثان وال عبادة آباء وأجداد وال رجال دين أو أولياء. لكن هذا 
مهما   اإلصالح القائم على تصحيح العقيدة، قابله دفاع شديد وراسخ عن مبدأ األخذ باحلديث واالعتماد عليه كلياً 

 كانت درجة صحته، ضد نزعة بقية الفقهاء اآلخذين بالرأي واالجتهاد.

أما األفعاين فقد شغل نفسه بسبل النهوض بواقع العامل اإلسالمي االجتماعي، أكثر من اهتمامه باملسائل العقدية، 
مل لآلخر. وعلى وكان يقرن النصر بتحقيق اإلصالح السياسي واإلصالح الديين يف آن، ورأى أن كال منهما مك

النقيض من هذا اقتنع حممد عبده بأن اإلصالح الديين والعلمي والرتبوي قد يتم مبعزل عن اإلصالح السياسي، ومال 
إىل أن إصالح الفرد واجملتمع مكمنه يف إصالح املؤسسات الرتبوية كاألزهر واملدارس واملساجد ومجعية التقارب بني 

 األديان.
اجلزائري مالك بن نيب أن الوضع األفضل يقتضي املزاوجة بني أفكار األفغاين وعبده،  يرى املفكر من جانب آخر

لو استطاعت املدرسة اإلصالحية تركيب أفكارها وجتميع عناصرها لتوحد بني أفكار األصول اليت ذهب إليها »ويقول: 
ل الدين األفغاين، لكان هذا سيؤدي الشيخ حممد عبده، وبني اآلراء السياسية واالجتماعية اليت نادى هبا السيد مجا

 حتماً إىل طريق أفضل
سار عبد احلميد بن باديس يف اجلزائر على الدرب نفسه، حيث أّدى دوراً سياسيّاً مهماً يف سبيل استقالل وطنه، وقد 

 مسخها جنباً إىل جنب مع دوره الرتبوي، وسلك الطريقني بغية احلفاظ على هوية بالده، اليت كانت فرنسا تسعى إىل
 وإزالة أصوهلا، ودجمها يف اجلمهورية الفرنسية.

القادة »فابن باديس ركَّز طيلة حياته على حماربة البدع، وجتديد الدين بربط الفروع باألصول، والرتبية والتعليم، وإعداد 
إن الذي توجه إليه »، وكان يتفق مع حممد عبده يف ضرورة أن ينطلق اإلصالح من التغيري النفسي، إذ يقول: «القرآنيني

وكان يف «. االهتمام األعظم يف تربية أنفسنا وتربية غرينا هو تصحيح العقائد وتقومي األخالق، فالباطن أساس الظاهر
الوقت نفسه يتفق مع األفغاين يف ثوريته، بعد أن ضاق ذرعاً باالستعمار، وانتابه خوف شديد على هوية اجلزائر، وها 

 «.ت عشرة من عقالء األمة اجلزائرية يوافقونين على إعالن الثورة ألعلنتهاواهلل لو وجد»هو يقسم: 
 
 اإلسالمية: عفي مصادرا لتشري -3

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ما عربت  بركائز أساسية ،يف مقّدمتها،« اإلصالح»يف القرآن الكرمي، ارتبط مصطلح 
)سورة « إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب» عنه اآلية الكرمية اليت تقول:

ال خري يف كثري »، وهذا ما تظهره اآلية: «إصالح ذات البني»إحالل السالم واملودة بني الناس أو  مثّ (. 88هود: اآلية 

                                                 
 207إىل  203، صحممد طهاري،مفهوم اإلصالح بني مجال الدين األفغاين وحممد عبده 9



7 

 

ذلك ابتغاء مرضات اهلل فسوف نؤتيه أجراً من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس ومن يفعل 
 (.114)سورة النساء: اآلية « عظيماً 

كما قال تعاىل }َوَلَقْد   وذلك أن أساس التكرمي يف نظر القرآن هو: اآلدمية ذاهتا،:تكريم اإلنسان إلنسانيته وحدها-
ياًل  )اإلسراء:َكرَّْمَنا َبيني آَدَم َومَحَْلَناُهْم يفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحري َوَرزَقْـَناُهْم ميَن الطَّيَِّباتي َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكثي  ( 70ري ٍ مميَّْن َخَلْقَنا تـَْفضي

(.وقال سبحانه: }الرَّمْحَُن َعلََّم اْلُقْرآَن َخَلَق اإلنَساَن 4ويمي ٍ  )التني:. وقال تعاىل: }َلَقْد َخَلْقَنا اإلنَساَن يفي َأْحَسني تـَقْ 
نَساَن َما 4-1َعلََّمُه اْلبَـَياَن  )الرمحن: ، َعلََّم اإْلي (. وقال يف أول ما نزل من القرآن:}اقْـرَأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم، الَّذيي َعلََّم بياْلَقَلمي

(. وقال عز وجل }َوإيْذ قَاَل رَبَُّك ليْلَمالَئيَكةي إيينِّ َجاعيٌل يفي اأَلْرضي َخلييَفًة قَاُلواْ َأجَتَْعُل فييَها َمن 5-3ملَْ يـَْعَلْم  )العلق: 
َْمديَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل إيينِّ أَْعَلُم َما الَ تـَْعَلُمونَ  َماء َوحَنُْن نَُسبُِّح حبي ُد فييَها َوَيْسفيُك الدِّ (. نعم عقد 30 )البقرة:يـُْفسي

مسابقة بني آدم واملالئكة، ظهر فيها فضل آدم أيب البشر على املالئكة الكرام. ومن مث أمر اإلسالم باحرتام اإلنسان، 
فال جيوز أن يؤذى يف حضرته، أو يهان يف غيبته، حىت بكلمة يكرهها لو مسعها، ولو كانت حقيقة يف نفسها، ولكنها 

كسر “إال خبري، وال جيوز أن متتهن حرمة جسده حيا أو ميتا، حىت جاء يف احلديث: تؤذيه، وحىت بعد موته ال يذكر 
 .[5”]عظم امليت ككسر عظم احلي

ومن األحاديث الصحيحة اليت هلا داللة: ما رواه الشيخان أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مروا عليه جبنازة، فقام هلا -
ول اهلل؛ إهنا جنازة يهودي! )يريدون أهنا ليهودي أي أهنا ليست جنازة واقفا، إكراما للميت، فقال له الصحابة: يا رس

فما أروع املوقف احملمدي، وما [”. 6أليست نفسا؟!]: “ -وما أروع ما قال -مسلم( فقال عليه صلى اهلل عليه وسلم
كانة. وهذا على بلى إهنا نفس إنسانية، ولكل نفس يف اإلسالم حرمة وم” أليست نفسا؟!“أروع التفسري والتعليل؛ 

 .الرغم مما وقع من اليهود من اإلساءات الكثرية للرسول وألصحابه

فاآلية األوىل مل ترغب يف العدل واإلقساط فحسب إىل غري املسلمني :البر والقسط للمسالمين من غير المسلمين-
رب وال عداوة بينهم وبني أي أولئك الذين ال ح –الذين مل يقاتلوا املسلمني يف الدين، ومل خيرجوهم من ديارهم 

بل رغبت اآلية يف برهم واإلقساط إليهم. والرب كلمة جامعة ملعاين اخلري والتوسع فيه، فهو أمر فوق العدل.  -املسلمني
( الوالدين. وإمنا قلنا: إن اآلية  وهي الكلمة اليت يعرب هبا املسلمون عن أوجب احلقوق البشرية عليهم، وذلك هو )برُّ

طينَي  واملؤمن يسعى دائما إىل حتقيق ما حيبه اهلل. وال ينفي معىن رغبت يف ذلك  لقوله تعاىل: }إينَّ اللََّه حيُيبُّ اْلُمْقسي
َهاُكُم اللَُّه  فهذا التعبري قصد به نفي ما كان عالقا باألذهان   –الرتغيب والطلب يف اآلية: أهنا جاءت بلفظ } ال يـَنـْ

يستحق برا وال قسطا، وال مودة وال حسن عشرة. فبنّي اهلل تعاىل أنه ال ينهى أن املخالف يف الدين ال  -وما يزال
 .املؤمنني عن ذلك مع كل املخالفني هلم، بل مع احملاربني هلم، العادين عليهم

إقرار التعامل بالرب والقسط مع املساملني من غري املسلمني، وهو ما سجلُته يف أول كتاب يل دخلت به ميدان التأليف -
علمي، وهو كتاب )احلالل واحلرام يف اإلسالم( منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان. فقد ذكرت يف فصل )عالقة ال
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 -يف ضوء ما حيل وما حيرم –املسلم بغري املسلم( ما يلي: إذا أردنا أن جنمل تعليمات اإلسالم يف معاملة املخالفني له 
َهاُكُم اللَُّه َعني فحسبنا آيتان من كتاب اهلل، جديرتان أن تكونا د ستورا جامعا يف هذا الشأن. ومها قوله تعاىل: }ال يـَنـْ

ُطوا إيلَْيهيْم إي  َهاُكُم الَّذييَن مَلْ يـَُقاتيُلوُكْم يفي الدِّيني ومََلْ خُيْريُجوُكْم ميْن دييَاريُكْم أَْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقسي َا يـَنـْ طينَي* إيمنَّ نَّ اللََّه حيُيبُّ اْلُمْقسي
ُكْم أَْن تـََولَّوْ ال ُْم فَُأولَئيَك ُهُم لَُّه َعني الَّذييَن قَاتـَُلوُكْم يفي الدِّيني َوَأْخَرُجوُكْم ميْن دييَاريُكْم َوظَاَهُروا َعَلى إيْخرَاجي ُهْم َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

 .910، 8الظَّاليُموَن   سورة املمتحنة:

: هي تكرمي اإلنسان من حيث هو إنسان، بغض اإلنسانيةمشتركة في أساسية روحية وأخالقية  ى أرقى قيمةتبقل
النظر عن لون بشرته أو لون عينيه، أو صبغة شعره، أو شكله ، أو بالنظر إىل لغته أو إقليمه الذي يعيش فيه، أو عرقه 

 .ويؤمن بهإليها، أو حىت دينه الذي يعتنقه   -أو ينسبه الناس –الذي ينتمي إليه، أو طبقته االجتماعية اليت ينتسب 

من وجود دعوة دائمة  -«منهج اإلصالح اإلسالمي يف اجملتمع»، يف كتابه محمود اإلمام عبد الحليم  هفّصلهذا ما 
 .إىل اإلصالح ومن يعمل يف سبيله لتحقيق النهضة

على غرينا! يقول تعاىل:  وهكذا ندرك ملاذا أمرنا اهلل تعاىل بالتسامح والعفو، حىت إن اهلل جعل العفو نفقة نتصدق هبا
ُ اللَُّه َلُكُم اآْلَيَاتي َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن( ] [. وطلب منا أن 219البقرة: )َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنفيُقوَن ُقلي اْلَعْفَو َكَذليَك يـُبَـنيِّ

  !11ملنتفكر يف فوائد هذا العفو، ولذلك ختم اآلية بقوله: )َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن( فتأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

فصل املقال وتقرير ما بني الشريعة واحلكمة من االتصال ، وهتافت التهافت : البن رشد  ،ابن رشد- 10
 ايضا 

 
 وما بعدها 269،بطل الحرية والتسامح في اإلسالم، صعبد الحليم الجندي، أبو حنيفة- 11
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 :قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر والمراجع العربية-
جاا جاك روفاليه ، تاريخ الككر النياني ما المدينة الل الدولة ال وميةة ، ت  محمةد عةرا  ا ةي ،  -1

 .2006، 1بيروت ، مجد المؤننة الجامعية لةدرانات لةنرر والتوزيع ،  
عبد العزيز النوار ، التاريخ األوربي الحديث مةا ع ةر النهضةة إلةل مةؤتمر فينةا  عبد الحميد الب ريق ، -2

 ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ب .
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