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 ملخص البحث
، هذه  (1) َّ رثيت ىت نت مت زت ُّ    ٹ ٹتهدف هذه الدراسة إلى بيان الحل اإلسالمي لمشكلة العنصرية، ومحاربة اإلسالم لها ،   

األنسان، وتأكيد لكرامته، واعالن لحق المساواة بين الناس على اختالف اعراقهم وطبقاتهم، اآلية الكريمة هي أول إعالن في التاريخ لحقوق  
فإنما تدل على عمق الظاهرة،   ءإن كثرة المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال التمييز العنصري ،إن  دلت على  شيوتباين مستوياتهم، و 

بالذكر وإشكاليتها، وليست بكثرة القوانين وال المواثيق تحافظ على حقوق الناس والعيش حياة كريمة بال تفرقة، وال عنصرية، وال تمييز، وجدير  
ين والمواثيق.فالتميز العنصري هو أن القناعة تتغير،  وبطبيعة الحال بتغيير ما تستطيع تغيير سلوك الفرد ببساطة، دون الحاجة الى القوان

أصل الفقر والتخلف والكراهية ويؤدي الى الصراعات التي تؤدي الى حرمان طوائف واقليات البشرية من حقوقها االنسانية وتهميشها ويمنع  
صب، وهذا ما يحدث في كثير التقدم والرقي باإلنسانية، وتؤدي الى انصراف االفراد، والشعوب، والطوائف الى تفكير سلبي مقيت جوهره التع

من بلدان العالم تحت مسميات الصراعات العرقية، وأزمة االقليات. ...وغيرها.تتألف الدراسة من مقدمة تبين أهمية موضوع البحث، وسبب  
لمبحث الثاني، األدلة  اختياره، وتتألف من ثالثة مباحث، تناول المبحث األول: مفهوم التمييز العنصري والفكر االسالمي ونشاته واشكاله، وا 

 من القرآن الكريم والسنة النبوية عن التمييز العنصري ، والمبحث الثالث تضمن حق المساواة امام الشرع والقانون. 
 التمييز العنصري في الفكر اإلسالمي  كلمات مفتاحية:

Summary 

This study aims to explain the Islamic solution to the problem of racism, and Islam’s fight against it, This 

noble verse is the first declaration in history of human rights, an affirmation and preservation of his dignity, 

and a declarationThe right to equality between people of different races, classes, and levels, and that the large 

number of international charters and treaties in the field of racial discrimination, if it indicates anything, 

indicates the depth of the phenomenon, and its problem, and it is not the abundance of laws or charters that 

preserve people’s rights and live a decent life without discrimination. Neither racism nor discrimination, and 

it is worth noting that conviction changes, of course, by changing what can simply change an individual's 

behavior, without the need for laws and charters.Racial discrimination is the root of poverty, 

underdevelopment and hatred and leads to conflicts that lead to depriving sects and minorities of humanity 

of their human rights and marginalizing them and prevents progress and advancement of humanity, and leads 

to the departure of individuals, peoples, and sects to a detestable negative thinking whose essence is 

intolerance, and this is what happens in many countries of the world under Names of ethnic conflicts, and 

the crisis of minorities. ...and others.The study consists of an introduction showing the importance of the 

research topic, and the reason for choosing it, and it consists of three sections. The first section deals with 

the concept of racial discrimination and Islamic thought, its origins and forms, the second topic, the evidence 

from the Holy Qur’an and the Prophet’s Sunnah about racial discrimination, and the third section guarantees 

the right to equality before Sharia and law. (Racial discrimination in Islamic Thought) 

 املقدمة
 السالم على أفضل األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد: الحمد هلل رب العالمين والصالة و        

والبد من اإلشارة إلى أن   جاء االسالم لحل مشاكل البشرية، ومن بينها العنصرية، وهو المشهد الذي نراه كل يوم في الصالة أال وهو المساواة.
ماعات، كما نبينا محمد رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم(  دعا إلى المساواة بين الناس بأقواله، وأفعاله، وأمر بعدم التمييز بين األفراد أو الج

هو التعبير غير القانوني للعنصرية،   فالتمييز العنصري .(2)  روي عن النبي محمد) صلى هللا عليه وسلم(: ) كلكم بنو آدم وآدم  خلق من تراب(
فهو يتضمن أي عمل سواء كان بقصد أو بغيره ، وينتج عن استبعاد اشخاص على اساس العنصر وفرض العبء عليهم، أو حجب ، أو 

المثال؛ التعليقات،    تحديد حصولهم على االمتيازات المتاحة لبقية أفراد المجتمع ، فالمضايقة العنصرية هي شكل من أشكال التمييز، على سبيل
تكييف  والنكات، والمناداة بأسماء غير محبذة، او بسبب العرق واللون.. الخ.والبد من االشارة إلى أن الفكر اإلسالمي يعبر عن العمل العقلي ل

كتاب، والسنة(في إنتاج  الواقع مع النصوص المقدسة، فإن الفكر اإلسالمي فضاء معرفي يرتبط بمرونة اإلسالم وديمومته، وكفاية مرجعيته )ال
عليه، يتحدد معنى مفهوم   ا  يعتبر المحدد )اإلسالمي( هنا الضابط االساسي الذي، بناءو مفاهيم تناسب كل زمان، ومكان إلى يوم القيامة.  

؛  اإلسالمية مذهبيةهي اإلطار الذي به وعليه وحوله تدور مجموع تأمالت ونظرات المفكرين المنتمين إلى ال اإلسالمية ؛ إذ  اإلسالمي الفكر
من المفاهيم الحديثة التي راج استعمالها في  اإلسالمي فإننا نقول على أن الفكر  ، خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار أن هوية الفكر، أي فكر
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ه إلى إعمال  المعاصر، وهو بذلك مجموع الموضوعات التي تخاطب العقل البشري، والتي تدفع واإلسالمي  األدبيات المشكلة للخطاب العربي
ة، وبقضايا  النظر والتأمل والنظر والتفكر واالستنتاج والبحث، فيما يتعلق بعلوم الشريعة وقضايا العقيدة والقيم واالتجاهات الحضارية واالجتماعي

 لكريم والسنة النبوية.: القرآن ا  من وجهة نظر إسالمية مؤسسة على خليفة عقدية ثابتة.والبد من التأكيد على أن العلوم التجريبية، وغيرها،
 مفهوم التمييز العنصري والفكر اإلسالمي ونشأته وأشكاله. األولاملبحث 

 مفهوم التمييز العنصري األولاملطلب 
 اك يق ُّ وجاء في قوله تعالى:  ،  (3) : ميز: الميز: التمييز بين االشياء، نقول ميزت بعضه من بعضه فانا اميزه ميزااواًل: التمييز لغة
، والتمييز: بضم الميم وكسر الياء، وأسم الفاعل من ميز الذي (5)والتمييز: يميزه ميزا: عزله وفرزه وتمييز واستماز،(4) َّ ىك مك لك

 .(6) التفريق بين االشياءعنده القدرة على 
 . (7): الذي يفهم الخطاب ويراد الجواب، ويفرق بين النافع والضار وال ينضبط بسن بل يختلف باختالف االشخاصالتمييز اصطالحاً 

الملجأ؛ الن كالهما يدل لالنتساب الى أصله الذي هو    أصل الحسب وهذا مما زيدت فيه النون، وهو في اصل العصر،وهوالعنصر لغة:
 . (8)فيه

 .(9) األصل الذي تتألف منه االجسام المختلفة الطباع وهو أربعة: االرض والسماء، والنار، والهواء العنصر اصطالحًا:
العنصري  السياسية   هي   :التمييز  والمكانة  المستوى  في  دونه  ويكون  اخر  عنصر  على  والغلبة  السيادة  له  عنصر  يتخذها  التي  الوسائل 

 واالقتصادية واالجتماعية بحيث تظل للعنصر الغالب غلبته وسيادته على العنصر االخر، وهو التعميم  المطلق لقيمة فروق فعلية، أو وهمية 
 .(10) لحاق الضرر بضحيته، ُلسوغ تميزه وعداوتهلتحقيق منفعة من يدعيها لنفسه، وا

 وتعريف التمييز العنصري في القانون الدولي: 
" أي تمييز، أو استثناء، أو تقييد، أو تفضيل يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القومي، أو االثني،  التمييز العنصري:

تراف بحقوق اإلنسان، والحريات األساسية، أو  التمتع بها، أو ممارستها، على قدم المساواة في ويستهدف، أو  يستتبع تعطيل ، أو عرقلة االع
 (11) الميدان السياسي أو االقتصادي، أو االجتماعي، أو الثقافي، أو في أي ميدان  آخر من ميادين الحياة العامة"

 بعض المعاني المرتبطة بالعنصرية ❖
 .(12) القومية: نسبة إلى القوم، أو الجماعة التي تتصل ببعضها بصالت معينة كالقومية اليهودية •
 .(13)الحمية : مشددة كالدنية، أو بمعنى االلفة والغضب •
صبية هي العصبية: دعوة الرجل الى نصرة عصبية والتأليب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين، والغاية التي تجري إليها الع  •

 .(14)الملك
 .(16) َّ  يل ىل مل خل ُّ ، قوله تعالى:(15) الغلو: جاوز فيه الحد •
، (17) َّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّ التحيز: هو االنضمام والميل والموافقة في الرأي، قال تعالى:   •

 .(18)  أي يصير المقاتل الى فئة من المسلمين ليكون معهم فيتقوى بهم على اعدائه(
 مفهوم الفكر االسالمي الثانياملطلب 

اإلسالمي، نرى ضرورة تحديد مفهوم الفكر في اللغة والمعاجم القديمة والحديثة، ثم ننظر إليه من خالل   قبل الحديث عن مفهوم الفكر      
 وضعه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

  أواًل: 
ومنهم    قال سيبويه : وال يجمع الفكر وال العلم وال النظر والتفكر اسم التفكير، (19) أعمال الخاطر في الشيء : الفكر، والفكر :الفكر في اللغة

إلى درجة االرتباط العضوي عند العديد من    .العالقة بين الفكر واللغة عالقة وثيقة، تصل  (20): التفكر: التأمل من قال فكري. وقال الجوهري 
ن الباحثين، فإذا كان الفكر محصلة النشاط العقلي في تفاعله مع الكون المحيط به من ناحية، ومع المذخور التجريدي الموجود في الذاكرة م

  .(21) ناحية ثانية، فإن التجسيد الحي لهذا الفكر يتمثل في اللغة
 ديثة والمعاصرة الفكر في المعاجم الحثانيُا: 
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وجملة القول أن الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقوالت، أو يطلق على المعقوالت نفسها، "  : يقول جميل صليبا
 .(22) "تفكر فيه النفسفإذا اطلق على فعل النفس دل على حركتها الذاتية، وهي النظر والتأمل، وإذا اطلق على المعقوالت دل على المفهوم الذي  

النتاج األعلى للدماغ كمادة ذات تنظيم عضوي خاص، وهو العملية "  هو  :: الفكر فقد ذكر عدة تعريفات منها  أما صاحب الموسوعة الفلسفية
ن هذا النشاط  هو الشرط الجوهري ألي نشاط آخر، طالما أو   ،اسطتها ينعكس العالم الموضوعي في مفاهيم وأحكام ونظرياتو االيجابية التي ب

 (23) "هو نتيجته المجملة والمتمثلة، والكالم هو صورة الفكر
 . (24)": الصورة الذهنية ألمر ما والفكرة  ،الفكر إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول":  المعجم الوسيط()صاحب اما 

 :  ها نذكر منها قوله تعالىت ، ولكثر (25)بصيغة الفعل عدة  الكريم في مواضع القرآن فيوردت مشتقات الفكر ،: الكريم القرآن الفكر في ثالثًا:
 .(26)  َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي  ميخي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ٹ ٹ ُّ اواًل: 
  زن رن مم ام يل ىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ٹ ٹ ُّ   ثانيًا:
 .(27)  َّ من

 الفكر في الحديث النبوي الشريف رابعًا:
 في عدة مواضع، وفيما يلي: الفكر كلمة جاءت 

الكلمة في صحيح البخاري في أربع مواضع، واحدة بلفظ البخاري، والباقي بلفظ القرآن الكريم، منها الباب الذي افرده البخاري لما  وردت  أواًل:
 ."باب يفكر الرجل الشيء في الصالة" الصالة:تحت كتاب 

موضعين، واحد منهما بلفظ مسلم في باب فضل دوام الذكر والفكر في امور اآلخرة والمراقبة، والثاني وردت الكلمة في صحيح مسلم في    ثانيًا:
 .في كتاب الزهد والرقائق

 : الفكر عند بعض العلماء والمفكرين قديما وحديثا خامسًا:
اشكاالت من قبيل  ظهوراستنباط العلوم والمناهج واالدلة، و االولى، ودخول العلماء والمفكرين ميدان  اإلسالمية لطبيعة المعرفة في البيئةوفقا 

  األحيان  بعض اإلسالمية، كان لهذا المفهوم حضورا في مجموع السجالت والتأليفات، وإن لم يكن ما هو كالمي أو فلسفي في الثقافة المعرفية
 : وفما يلي بعض التعريفات لهذا المفهوم ،ظرفي كثير من المرات بصيغة العقل والتأمل والتدبر والن تبصيغة الفكر، وإنما جاء

. وقد جعل الفكر مرادفا (28) "اعلم أن معنى الفكر هو احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة":   يقول أبو حامد الغزالي  أوال:
 للتأمل والتدبر. 

الزنيدي وعرفه     ثانيًا: الرحمان  الفكري  ":   عبد  المصطلح  في  خاصة–والفكر  في   - والفلسفي  حركتها  عند  النفس  به  تقوم  الذي  الفعل  هو 
 (29) "شري المعقوالت، أي النظر والتأمل والتدبر واالستنباط والحكم، ونحو ذلك. وهو كذلك المعقوالت نفسها، أي الموضوعات التي انتجها العقل الب

: الفكر هو تلك الحركة والنظر هو المالحظة   ت في ضمن تلك الحركة، فقيلوال شك أن النفس تالحظ المعقوال ":   ويعرفه التهانوي بقوله    ثالثًا:
 ( 30)"التي في ضمنها، وقيل لتالزمهما أن الفكر والنظر مترادفان

الفكر الذي يطلب به من قام به    والنظر في اصطالح الموحدين هو":   الجويني، يدل الفكر على النظر، يقول وبالنسبة إلمام الحرمين  رابعًا:
 .(31)": إلى الصحيح وإلى الفاسد ما أو غلبة ظن؛ ثم ينقسم النظر إلى قسمينعل

الفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في االنسان، سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر ":   بقوله طه جابر العلواني  عرفه  خامسًا:
 .(32) "المعلومة، أو الوصول إلى األحكام أو النسب بين األشياءوالتدبر، لطلب المعاني المجهولة من األمور 

 اإلسالمي  تعريف الفكر
تعريف الفكر اإلسالمي: كل ما أنتج فكر المسلمين منذ مبعث رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( إلى اليوم في المعارف الكونية العامة  

عن اجتهادات العقل اإلنساني، لتفسير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ اإلسالمية  المتصلة باهلل تعالى، والعالم واإلنسان والذي يعبر  
وسلوكا   وشريعة  العقليتضمن   اإلسالمي الفكر.(33) عقيدة  أنتجه  ما  والقضايا   اإلسالمي كل  اإلشكاليات  كل  وبخصوص  المجاالت  كل  في 

بالوجود وجه  ،والعالقات  ،والطبيعة  ،المرتبطة  من  ولكن  حددتها والحياة  التي  اإلسالمية  للمنهجية  خاضعة  أي  إسالمية،   ة 
 .(34)  خلفية عقدية أو فلسفية غير إسالمية ستند علىالتي ت اهيموالمف ،واألفكار  ،ابتداء؛ وبذلك يتم إخراج كل الفلسفات اإلسالمية الشريعة
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 نشأة التمييز العنصري املطلب الثالث
  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٹ ٹ ُّ 
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

، ابليس أول عنصري يستكبر عن امر ربه ويدعي انه االفضل  (35) َّ خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
بأنه سيخلق   -عليه السالم - وهي ان هللا تعالى أعلم المالئكة قبل خلق ادمهذه قصة ابليس وادم ذكرها هللا تعالى في )سورة البقرة وسورة ص(، 

هم سوى  بشرا  من صلصال من حما  مسنون، وتقدم اليهم باألمر متى تم خلقه فليسجدوا له إكراما  وامتثاال  ألمر هللا تعالى فامتثل المالئكة كل
ف عن السجود ألدم؛ ألنه مخلوق من نار وأدم مخلوق من طين، والنار خير  ابليس، ولم يكن منهم جنسا، كان من الجن، فخانه طبعه فأستنك 

عليه  -من الطين في زعمه، فقد خالف أمر ربه وطرده من باب رحمته، وأنزله من السماء مذموما إلى األرض، لقد رفض ابليس السجود الدم
صر حسب اعتقاده، إذا  ابليس لعنه هللا أول العنصريين، وأول من  حسدا  واحتقارا  له؛ ألنه أعتقد إنه أفضل منه في االصل وفي العن  -السالم

 خل   حل جل مك ٹ ٹ ُّ ، وقد كان أهل الجاهلية متفرقين،(36)  - عليه السالم -أوجد العنصرية، حيث أراد ان يميز نفسه على أدم
، ال يحكمهم دين وال عقل سليم، قويهم يأكل ضعيفهم، تفنيهم الحروب اجيال من أجل  (37) َّ  خن  حن جن مم خم  حم جمهل مل

استغاثة رجل بقبيلته ولو على باطل، ونحو ذلك من تفهات االسباب، فجاء االسالم ماحيا كل هذه الظواهر المقيتة في حياتهم، حيث ساوى  
ي على اعجمي وال اعجمي على عربي، و الحمر على أسود وال ألسود على  بينهم، وفاضل بينهم بالتقوى وطاعة هللا تعالى، فال فضل لعرب

  .(39)  َّ رثيت ىت نت مت زتٹ ٹ ُّ ،(38)أحمر اال بالتقوى 

 اشكال التمييز العنصري املطلب الرابع
انتمائهم إلى عرق  ومن البديهي  أن  تفوق جماعة على جماعات أخرى داخل البلد الواحد، وذلك بفضل    -أواًل: التمييز على اساس العرق: 

، وجدير (40)  واحد، ويمنحها بالتالي حقوقا ، ومزايا تخولها التفرقة، وعزلة تلك الجماعات وممارسة سياسة التمييز المعروف بالتمييز العنصري 
ة بشرية أخرى  بالذكر أن التمييز ضد جماعة العنصرية، والجماعة العرقية، والعرق، يعني تصنيف مجموعة بشرية بأنها مختلفة عن مجموع

الدائمة الثانية  الفطرية  والقدرات  الذكاء  في  الفروق  اساس  أن مقياس  (42) َّ رثيت ىت نت مت زتٹ ٹ ُّ ،(41)على  اآلية  تذكر   ،
  التفضيل لألفراد والجماعات عند هللا تعالى ال يرجع إلى العنصرية، والعروق، وهو تجنب، المعاصي، واآلثام،وهو تجنب المنكر، والفواحش،

 .(43)وهو أداء الواجبات المختلفة، وأداء العبارات، والوفاء بالعهود، والصبر في البأساء، والضراء
بادئ ذي بدء ما تعده من مفاخر أباءك، أو المال، أو الكرم، أو الشرف في العقل، أو الشرف الثابت   -على أساس الحسب:  ثانيًا: التمييز

 ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹ ٹ ُّ .(44)  في اآلباء
وهما آدم وحواء ) عليهم السالم(، وجعلهم شعوبا ، وهم  .يقول هللا عز وجل مخبرا  الناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها  (45)َّ يث

هللا    أعم من القبائل، فجمع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء) عليهم السالم( سواء، وإنما يتفاضل باألمور الدينية، وهي طاعة
الناس بعضا، منبها على تساويهم في البشرية، أي التفاضل عند  (، ولهذا قال: بعد النهي عن الغيبة، واحتقار بعض  ملسو هيلع هللا ىلصتعالى، ومتابعة رسوله )

( إنه قال: )) اربع في أمتي من امر الجاهلية ال يتركوهن: الفخر في االحساب، ملسو هيلع هللا ىلص.روي عن الرسول )(46)هللا تعالى بالتقوى ال باألحساب
ي االحساب(، أي الشرف في االباء، والتعاظم بعد مناقبهم  .قال المناوي : )الفخر ف(47)   والطعن في االنساب، واالستقاء بالنجوم، والنياحة(

 .(48) ومأثرهم، وفضائلهم، وذلك جهل فال فخر إال بالطاعة، وال عزة اال باهلل، واالحساب جمع حسب(
 -ثالثًا: التمييز على أساس الجنس:

، فقد كان  (49)   س الذكور(، ) جنس االناث(جنس من الناس تكوين عضوي خاص في االحياء يميز الذكر من االنثى ) جن  الجنس البشري:
لها رأي في   الكفار في زمن الجاهلية يكرهون وجود المرأة بينهم، فإذا ولد الحدهم البنت، فأما أن يقتلها، واما أن يبقيها مهانة ال ترث، وال يؤخذ

 يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٹ ٹ ُّ نفسها،  
 .(50)  َّ ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث
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  مم  خم حم جم  يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ ،  (51) فجاء االسالم فانقذها من ظلم الجاهلية، وأعطاها حقها في الميراث

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٹ ٹ ُّ .(52)  َّجي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم

، وضع الخالق االجر للجنسين كليهما ولم يقتصر الثواب  (53)   َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك
، جاء االسالم   (55)   َّ منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ ،  (54)الذكر دون االنثىعلى  

لينتصر لكل حي في الوجود، ويضع لكل شيء قدرا، وحدودا  فال يتجاوز قوي على ضعيف بما يملكه من قوة وجبروت، وال سلطان لرجل على  
 .(56)امرأة إال بما ينفق من المال

 رابعًا: التمييز على أساس اللون واللغة.
فكرة أن تعتبر مجموعة بشرية  تحمل نفس لون البشرة نفسها أفضل من المجموعة االخرى وجدير بالذكر أن التمييز بسبب اللون ينطوي على  

وتنظر المغايرة لها في اللون مما يخلق لديها شعور بضرورة تمييزها في المعاملة، واكتساب الحقوق، والحريات، ويخلق لديها شعور بأنها أعلى،  
ادنى منها إلى ما س(57)   إلى غيرها بانها  السواد والبياض والحمرة.استنادا  الجسم من  اللون هو صفة    ري  ٰى ين ُّ  ٹ ٹ .(58) بق 

، من البراهين الظاهرة على قدرة هللا تعالى الباهرة، (59) َّ حب جب هئ  مئ  خئ  حئ جئيي  ىي ني مي زي
روي عن الرسول ) صلى هللا عليه  .(60)وعلى عظمة وكمال مجده واختالف لغات الناس وتعدد لهجاتهم وتباين أشكالهم من بيض وحمر وسود

وسلم ( ، أنه قال: )) يأيها الناس اال أن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ال فضل لعربي على أعجمي، وال أعجمي على عربي، وال أحمر على  
اإلشارة أن المؤذن األول لرسول  ، والبد من    (61) أسود وال أسود على أحمر إال بالتقوى، أبلغت؟ قالوا بلغ رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم((  

هللا ) صلى هللا عليه وسلم (  كان بالل العبد االسود، وكان صوته  جميال , والسيما كان  هو الذي ينادي جماعة المؤمنين خمس مرات في 
 .(62)كل يوم للوقوف بين يدي هللا تعالى

 خامسًا: التمييز على اساس النسب.
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ٹ ٹ ُّ المقصود بالنسب: هو أصل القرابة، النسب، نسب أنسبت، فالن نسب فالن.  

، فقد روي عن الرسول هللا )صلى هللا عليه  (64)  ، وتجدر اإلشارة إلى أنه ال تنفعهم أنسابهم فال يغني والد عن ولده شيئا(63)   َّ  حف جف
المتقون، وإن كان نسب أقرب إلى نسب فال يأتيني الناس باألعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على  وسلم( انه قال: )) إن اوليائي يوم القيامة  

، استنادا إلى ما سبق الفضل أنما هو باألسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل اإلسالم (65) رقابكم فتقولون محمد،  فأقول: هكذا، وهكذا ال((
لعمل الصالح، واإلحسان، ونحو ذلك، ال مجرد كون االنسان عربيا أو أعجميا أو أسود أو أبيض، وال بكونه واأليمان، والبر، والتقوى، والعلم، وا

 .(66) قرويا أو بدويا (
 االدلة والرباهني من القرآن والسنة النبوية على نبذ العنصرية. املبحث الثاني

 العنصري.األدلة من القرآن الكريم عن التمييز األول املطلب 
 ىيمي  خي   حي جي  يه ىه مهجه ين  ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل  ىل مل خل ُّ ٹ ٹ 

 رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ ٹ ٹ .(67) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 جه هن من خن حنجن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ُّ                  ٹ ٹ .(68)     َّ يث ىث نث  مث زث

 ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّ ٹ ٹ .(69) َّمث هت مت هب مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه
 حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم
هذه اآلية العظيمة الكريمة التي ابتدأت بها سورة النساء ترد الناس إلى رب واحد، وخالق واحد،    -رحمه هللا–.يقول سيد قطب  (70)   َّ  مب خب

االسرة، وتستجيش في النفس تقوى الرب، ورعاية الرحم، لتقيم على هذا  وأسرة واحدة ، وتجعل وحدة اإلنسانية؛ هي النفس ووحدة المجتمع؛ هي  
تتضمنها   األصل الكبير كل تكاليف التكافل، والتراحم في االسرة الواحدة ثم في االنسانية الواحدة وتتردد اليه سائر التنظيمات والتشريعات التي

وعميقه وثقيلة جدا، ولو القي الناس اسماعهم، وقلوبهم إليها؛ لكانت كفيلة بأحداث   السورة، إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لها حقائق كبيرة جدا
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. لقد وجدت (71)تغيرات ضخمة في حياتهم وينقلهم من الجاهلية إلى األيمان، والرشاد، والهدى إلى الحضارة الحقيقة الالئقة بالناس والنفس
ي شديد المراس هو هذه العقيدة الجديدة التي تدعوا الناس كافة إلى التأخي، والتآزر،  العصبية القبيلة نفسها منذ مجيئ االسالم، أمام خصم قو 

 حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب ٹ ٹ ُّ ،(72) ونبذ اسباب العداوة بينهم، ونبذ الحمية الجاهلية، ونزعاتها
.تقوم  ، ليست اللهجات وااللوان، واالعراف إال مجرد اختالفات شكلية عرضية لغاية عملية(73)     َّ جس مخ  جخ  مح جح مج

التكافل  الدالة على كمال األيمان، وهذه المحبة هي أعتق جذور  التقوى كما تقوم المحبة التي اعتبرها االسالم الظاهرة    أصول االخوة على 
 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق  ٹ ٹ ُّ .(74) االجتماعي ، واإلنساني

- ، جاء الخطاب عاما شامال  لبني البشر دون تمييز، وقوله تعالى ) بني آدم( يحدد كل من جاء على شاكله آدم  (75) َّىن نن من
.دعا القرآن الكريم الناس جميعا  إلى عبادته  (76)، وضع هللا عز وجل صفات محددة ومميزة عن سائر المخلوقات بكل أصنافها  -عليه السالم

 جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ ليكونوا عبيد هللا عز وجل دون سواه من طواغيت البشر،  

، في  (77)َّ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن
 ( 78) اآلية حدد الهدف، والغاية من العبادة، وهي التقوى، والصالح

 االحاديث النبوية يف نبذ العنصرية الثانياملطلب 
ابتلى كثير من أهل االسالم  في هذه االزمان مشينة، يمتد جذورها إلى زمان الجاهلية، وكانت حرب هذه الخصلة مقصدا  من مقاصد بعثة   

عن شرع هللا ، وحكمه، وأساس الفساد    الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( إلى العالم ، تلك هي خصلة العصبية الجاهلية التي هي قاعدة الخروج
 .(79) في دين الناس، ودنياهم.بعث رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم( فابطل هذه القاعدة الجاهلية بفعله الشريف، وقوله المنيف

لية وفخرها باإلباء مؤمن  * عن أبي هريرة ، روي عن النبي )صلى هللا عليه وسلم (؛ إنه قال: )) إن هللا عز وجل قد اذهب عنكم ُعبية الجاه 
تقي وفاجر شقي، أنتم بني آدم ، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، وإنما هم فحم من فحم في جهنم، او ليكونن أهون على هللا من  

 .(81) عبية الجاهلية: الكبر، والفخر(80) الجعالن التي تدفع بأنفها النتن((
ل ) صلى هللا عليه وسلم(، إنه قال: )) ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل  عن جبير بن مطعم ، قال : روي عن الرسو  ❖

 .(82) على عصبية وليس منا من مات على عصبية((
 عز  كانت الجاهلية تفخر بخصالها ال بدينها فأسقط هللا تعالى المفاخرة بالخصال حسيا، ومكتسبا، إال ما كان تقوى هللا تعالى، وهي طاعة هللا

 وجل الواقية وشرعية وافية، إذا االصل واحد وهو التراب، واألب واحد منه الخلق وهو آدم وحواء. 
عن جندب بن عبدهللا  البجلي قال : قال الرسول ) صلى هللا عليه وسلم(: )) من قتل تحت راية عمية ، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية  ❖

عمية: هو فعلية من العمى، والضالل كالقتال في العصبية، واالهواء فقتله الجاهلية بكسر القاف  ، من قاتل تحت راية  (83) ، فقتله جاهلية((
 .(84)الحالة من القتل

وعن جابر بن عبدهللا قال: ))غزونا مع النبي وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا  ❖
حتى تداعوا، وقال االنصاري: يا لألنصاري، وقال مهاجرين: يا للمهاجرين، فخرج النبي ) صلى هللا عليه    فغضب االنصاري غضبا  شديدا  

م(:  وسلم(، فقال: ) ما بال دعوى أهل الجاهلية((، ثم قال: ) ما شأنهم، فاخبر بكسعة المهاجرين لألنصاري فقال: النبي ) صلى هللا عليه وسل
 .(85) دعوها فأنها خبيثة((

 كيف عاجل القرآن الكريم العنصرية. الثالث املطلب
صلوات هللا عليه  –هذه الحقيقة أثبتها القرآن الكريم، وأحاديث خاتم االنبياء، والمرسلين    -عليه السالم -كلكم الدم فال تفاوت، البشر كلهم آلدم

 ُّ   ٹ ٹ .  (86) بل تؤمن بها جميع االديان السماويةانها حقيقة يؤمن بها كل من آمن باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد نبيا  ورسوال  -وسلم

، نتيجة لهذا التصور االسالمي لإلنسانية، والكون، والحياة فقد نفي  (87) َّ  حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ
الجنس، والعنصر،  االسالم الدعوات العنصرية، والتفرقة القبلية، والنعرات االقليمية، ودعا إلى محو العنصرية محو تام؛ وألنه ال تفرق بين  

 (88) واللغة؛ وإنما الناس سواء كأسنان المشط، والتفاضل باألعمال ال باألنساب، واالحساب
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م  وبناء  على ذلك فإن التفرقة العنصرية بين االنسان، واالنسان اعتداء على حدود هللا عز وجل، وحدود دينه، وفهم المسلمون االوائل دوره 
القيادي، والريادي في نشر دعوة االسالم لألخوة ، والمساواة، وحتى في أدهى عصور االنحدار، والتخلف ظل المسلمون يستندون إلى شريعة  

: من اظهر  -رحمه هللا-.قال االمام الشافعي(89)تعالى في تعاملهم السوي مع الناس، ومن كان يشذ عن القاعدة القرآنية يذم ويهاجم ويحارب  هللا
علماء العصبية بالكالم فدعا اليها، وتألف عليها، وإن لم يكن يشهر نفسه لقتال فيها فهو مردود الشهادة، ألنه أتى محرما ال اختالف بين  

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ  ٹ ٹ ُّ .  (90)المسلمين

، تعتبر اآلية الكريمة أن الدعوة إلى االنتقال بالترابط بين الناس إلى دائرة الهداية بكتاب هللا تعالى هي دعوة إلنقاذ البشرية (91)َّ ىت نت
قد  وناهيك عن ذلك  .(92)تهم، كي يكونوا على طريق السالم واالمان دائمامن الهالك، وتمتن بها على المؤمنين، مؤمله أن يأخذوا بها في حيا

على  يقول بعض االنهزاميين والعنصريين والقومين أن الدعوة إلى الوحدة اإلسالمية، واألخوة اإلسالمية، والمحبة اإلسالمية في هذا الوقت، و 
فة بذل الجهود وإضافة الوقت في ذلك!نجيب: ان الدعوة إلى هذه  أساس اسالمي نقي شيء مضحك للغاية؛ ألنه من المستحيالت ومن السخا

وليس علىَّ    - المبادئ أمر يقتضي الدين ، والعقيدة، ونجاحها ليس بيد البشر، بل بيد هللا سبحانه وتعالى، وقديما قال القائل: وعلىَّ أن أسعي
  يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ ادراك النجاح،
، فاهلل سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف (93)َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٹ ٹ ُّ .(94)القلوب، ويزيل العداوة ، والضغائن من القلوب
النسب والدم والعرق واللون،  .وهكذا ماتت العصبيات الجاهلية والقائمة على أساس  (95)  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 .(96) والوطن، واللغة، وأعتبر العودة إليها ، أو الهتاف بها، أو التفاخر بها على أساسها رذيلة، وإفسادا، وجريمة، وانحطاط، وأثما  كبيرا  
 عالج التعصب والعنصرية:

 لكلي عن التعصب االعمى.أوال : اخالص النية الصادقة هلل تعالى في طلب الحق ، وترك الباطل، واالبتعاد ا
 .(97) ثانيا : الخضوع التام ألحكام الشرع الحكيم والتسليم المطلق له في كل ما يقرره، وانطالقا  من الفهم الصحيح

 .(98) ثالثا : اعداد رجال الدين اعدادا  جيدا  فيجب على المعاهد الدينية التي ما زالت على الطريقة القديمة أن تتطور مناهجها
 أن تعد خطبة الخطيب مسبقا  من قبل هيئة عرفت باالعتدال وفصاحة الرأي ليكون المنبر منبر بناء ال منبر هدم. رابعا :

  خامسا : أن تشجيع الدولة على تأليف الكتب التي تدعوا إلى نبذ التعصب والعنصرية. وأن تدعم األعالم الواعي الذي بهدف إلى نشر المحبة
 .واأللفة والتسامح في المجتمع

 حق املساواة امام الشرع والقانون املبحث الثالث
 املساواة امام الشرعاألول املطلب 

 .(99) المساواة مأخوذة من سواء ، وتجمع على سواء ، وسواسية، وسواستعريف المساواة لغة:
في صورتها المجردة عدم التمييز بين االفراد بسبب االصل، او اللغة، أو العقيدة، أو الجنس؛ ألن البشر كلهم   المساواة المساواة اصطالحا:

بادئ ذي .(101) َّ يب  ىب نب مب زب رب ٹ ٹ ُّ .  (100)متساوون في التكاليف، واالعباء العامة، والحقوق، والحريات العامة
المجتمع االسالمي االنساني، وهما قاعدتان باقيتان، لبني البشر تعلمانهم حقيقة امر هللا تعالى، بدء العدل أوال  ، والمساواة ثانيا  هما اسس بناء  

ل التعايش، ونهيه فال أمر اال بإحسان ، وعدل، ومساواة، وال نهي إال عن الظلم، والتفرقة، والفوقية، والعنصرية، ونزل القرآن الكريم ليعلمنا أصو 
إن البشر منتشرون في القارات الخمس أسرة واحدة انبثقت من أصل واحد ينميهم أب واحد، وأم واحدة ال مكان .وعالوة على ذلك ف(102)والتعامل

 ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٹ ٹ ُّ .(103)بينهم لتفاضل في اساس الخلقة، و ابتداء الحياة

واالعراف، وااللوان، وصار ميزان التفاخر الوحيد لديهم  .ضربت المفاهيم القرآنية جذور التفاخر باألنساب ، واالجناس،  (104)   َّ مل يك
 رب ٹ ٹ ُّ ،(105)السمو االخالقي، وما يقدمه المرء من صالح االعمال حتى الرسول محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( لم يميز عن البشر

 .(106)   َّ يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب
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جاء بأفضل الحلول ، وأنجحها ، وتجنب شرورها، وفسادها، وحقوق التوازن بين مصالح الطبقات في االسالم ذلك المنهج الرباني العظيم فقد  
.عن حبيب بن خراش العصري روي (107)المجتمع، وشرائحه على نحو فريد، وبديع دون أن تطغى فئة على فئة وال تستغل طبقة طبقا اخرى 

.وفي هذا اإلطار تعد المساواة بين (108)  وَن أخوٌة ال فضَل ألحٍد على أحٍد إال بالتقوى((عن الرسول) صلى هللا عليه وسلم (: إنه قال: )) المسلم  
رات الناس على اختالف االجناس، وااللوان، واللغات مبدا  أصيال  في الشرع االسالمي، ولم يكن هذا المبدأ على أهمية ظهوره قائما في الحضا

لرومانية، إذا كان سائد تقسيم الناس إلى طبقات اجتماعية لكل منها ميزاتها، وأفضليتها، أو على  القديمة كالحضارة المصرية، أو الفارسية، أو ا
.وال بد من التأكيد على أن مبدأ المساواة الذي اعتنقه المسلمون محا من افهامهم ، واقطار  (109)عكس من ذلك تبعا  لوضعها االجتماعي المتدني

د ذاتها، وما أنبنى على عقيدة التوحيد هذه من عبادات، وتعاليم،  ويرجع االنسان في مجتمع المسلمين هم نظام الطبقات نابع من عقيدة التوحي
.روي عن ] أبي هريرة [ عن الرسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم(: )) إنه قال:)) ان هللا ال ينظر الى صوركم (110) بعلمه، أوال ، وبعمله ثانيا

التوحيدية عباد لرب واحد فهم جميعا من مرتبة  (111)  قلوبكم((واموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم و  العقيدة االسالمية  .الناس جميعا بمقتضى 
فيه، وال  العبودية سواء امام هللا تعالى، فاإليمان باهلل الخالق، وعبادته، والتقرب اليه حق لجميع البشر، وال سلطان الحد من الناس على غيرة  

 زي  ري  ٹ ٹ ُّ .(112)فالجميع امام هللا تعالى متساوون، وبينه، وبينهم باب مفتوح في كل زمان ومكانوساطة بين الخالق ، والمخلوق  
، فهو نبي مرسل من رب العالمين إلى جميع الناس، وليس لفئة، أو جنس، أو، قوم؛ الن الناس  (113)   َّ حئ جئ يي ىي ني مي

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ٹ ٹ ُّ قال تعالى:  .(114) جميعا سواء بالنسبة لألحكام اإلسالمية

،فالمساواة تعني العدالة، وهي تكمن في عدم التفرقة بين إنسان، وأخر سواء في النظرة،  (115)  َّ يب  ىب نب مب زب رب  يئ  ىئنئ مئ
حترام، أم في العامة على أساس خلقي يخرج عن فعل االنسان واختياره، وعليه يجب أن تطبق مفاهيم المساواة في االنسانية في اطار من اال

.قال االمام الطبري: معرفا عباده كيف  (116)واالختالف، والتمييز بين الناس، وعدم االعتداء على هويتهم الذاتية، أو محاولة مسحها أو محوها
بعضهم على  كان مبتدأ انشائه ذلك من النفس الواحدة فنبههم بذلك وعلى جميعهم بنو رجل واحد، وأم واحدة، وإن بعضهم من بعض ، وإن حق  

، روي عن النبي محمد ) صلى هللا عليه وسلم(:  (117)بعض واجب وجوب حق االخ على اخيه الجتماعهم في النسب إلى أب واحد، وأم واحدة
 .(118)  إنه قال: )) ال يؤمن احدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه((

 املساواة القانونية املساواة امام القانون املطلب الثاني
البداية مع الثورة في   الفعلية والمادية، ولقد برزت فكرة المساواة في  مستهل الحديث عن المساواة فهي تعني تكافؤ الفرص دون االمكانيات 

الفرنسية كرد فعل للوضع السائد فيها من تفاوت واضح بين طبقات الشعب، إال أنه على الرغم من ذلك نجد أن المساواة التي عرفت منذ ذلك  
.والبد من اإلشارة إلى أن المساواة امام القانون يجب (119)دور حول أن يكون جميع افراد المجتمع ازاء القانون في مركز واحد دون تفرق الحين ت

.وفي هذا اإلطار يعد    (120) أن تكون مساواة فعلية أي حقيقية فتحققه داخل افراد المجتمع، وتحققه امام القضاء، وتحققه امام التكاليف العامة
 .(121)بدأ المساواة من المبادئ العامة للقانون، وأن سيادة القانون ال تعلو مالم يطبق على قدم المساواة م

(:) ينتمي جميع الناس إلى نوع واحد ، وينحدرون من أصل واحد، وهم يولدون متساويين في الكرامة، والحقوق، ويكونون جميعا  جزء  1المادة )
ال يتجزأ من االنسانية، ، لجميع االفراد والجماعات الحق أن يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض ، وفي أن يروا أنفسهم ، ويراهم االخرون  

.قرر االعالن اإلسالمي لحقوق االنسان حق المساواة في عدة اشكال فنص في المادة االولى منه على أن: ) البشر جميعا اسرة (122) ن(  مختلفي
دون  واحدة جمعت بينهم العبودية هلل تعالى، والنبوة آلدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة االنسانية، وفي اصل التكليف، والمسؤولية  

جاء في ميثاق االمم المتحدة فقال في مقدمته) ان نؤكد من جديد أيماننا بالحقوق (123)  ينهم بسبب العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الجنس(تمييز ب
 ق علىاالساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال، والنساء، واالمم كبيرها ، وصغيرها: من حقوق متساوية(، ونصت المادة الثانية من الميثا

لكرامة أن تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع اعضائها( ، وجاء في ديباجة االعالن العالمي لحقوق االنسان) ان االعتراف با
ة االولى  المتأصلة في جميع اعضاء االسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية، والعدل، والسالم في العالم(؛ ثم قررت الماد 

 .(124)  حق المساواة ) يولد جميع الناس أحرارا ، ومتساوين في الكرامة، والحقوق(
(:) ينبغي للمنظمات الدولية أن تتعاون في العمل كل منها في حدود اختصاصها، وامكانياتها على أن تطبق المبادئ التي ينص 10المادة)

لك في النضال المشروع الذي يشنه الناس جميعا، وقد ولدوا متساوون في الكرامة والحقوق  عليها هذا االعالن تطبيقا  كامال  وشامال ، فتسهم بذ
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ضد ما تنطوي عليه العنصرية، والعزل العنصري، وإبادة الجنس من طغيان، وجور، وذلك حتى تتحرر إلى األبد شعوب العالم كافة من تلك  
طنين في تولي الوظائف العامة يعني ال تسبب اختالف األصل، أو الجنس، أو .وبناء على ذلك فأن المساواة بين جميع الموا(125)   اآلفات(

 .(126) اللغة، أو اي سبب آخر من استبعاد أحد من وظيفة عامة متى توفرت فيه شروط االلتحاق بالوظيفة(
ي، أو على تعصب ديني يستمد  (: ) كل تمييز، أو تقييم، أو تفضيل مبني على العنصر، أو اللون، أو االصل القومي، أو الوطن3المادة)

دوافعه من اعتبارات عنصرية، ويقوض، أو يهدد المساواة المطلقة بين الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد طريقة تحكيميه، أو  
النتفاع على يتميز به من حق كل أنسان، وجماعة بشرية في التنمية الشاملة يتعارض من مقتضيات نظام دولي يقوم على العدل، ويضمن ا

التامة( التمييز  (127)   قد المساواة  التفرقة، أو  القانون والقضاء فيقصد به عند تطبيقه بصورة مثالية مجردة عدم  .مفهوم المساواة أمام كل من 
ء العام، فإن  .المساواة هي أساس لكل الحقوق، والحريات العامة، والتكاليف، واالعبا(128) اللغوي، أو االختالف الطبقي االجتماعي، والمالي

االفراد،   بين  تشيع  فالمساواة  الزوال،  إلى  أمره  وصار  الفساد،  نظام  فيه  وتفشي  المجتمع،  االضطراب  لحق  ميزانها  ومال  المساواة،  أختلت 
  ( من اإلعالن االسالمي صراحة  على حق المساواة )الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في 19.نصت المادة ) (129) واالطمئنان على حقوقهم

ق ذلك الحاكم، والمحكوم، وحق اللجوء مكفول للجميع(،ولكن تبقى الحقيقة المهمة الساطعة: ان المهم في هذه المواثيق، واإلعالنات: التطبي
هم باتجاه واتالعملي، والممارسة الواقعية للمساواة بين االفراد ، والمساواة بين هذه الدول، وحق الناس جميعا باالمتيازات، والحقوق المقدرة، ومسا

 . (130)الواجبات، وإن تتم الحماية القانونية الفعلية عند المخالفة، واالعتداء(
 اخلامتة

 توصلت إلى مجموعة نتائج يمكن تلخيصها بالنقاط االتية:
 إن العنصرية بكل أنواعها، ومسمياتها رفضها االسالم رفضا تاما ، وقد حاربها بكافة الوسائل.  -1
 إن اصل العنصرية هو التفرقة ، والتمييز ، والتكبر الذي كان أول ذنب طرد بسببه إبليس من رحمة هللا عز وجل.  -2
 إن الغاية المقصودة في اختالف معادن طبائع الناس هي التعارف، والتعايش مع اآلخر. -3
 لهي لمستويات البشرية. إن معيار التفاضل الحقيقي في االسالم هو بالتقوى، والصالح، وهذه غاية العدل اإل -4
 إن االسالم قوة توحيدية حلت محل التفرقة، والعنصرية الجاهلية، وأزالت كل الفوارق بين المسلمين.  -5
 إن العدل والمساواة هما اسس بناء المجتمع االسالمي واإلنساني.  -6
 ة. إن المساواة أمام القانون يجب أن تكون مساواة فعلية أي متحققة داخل أفراد المجتمع كاف -7
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هـ(، تحقيق: عدنان  1094الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ألبي البقاء ايوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي) ت:   ▪
 م(. 2011- هـ 1432: )2لبنان، ط-ن(، بيروت-محمد المصري، )د-درويش

 م(. 1992: )  5بيروت، ط  -بية والدولة، لمحمد عابد الجابري، مركز الدراسات الوحدة العربيةفكرة ابن خلدون العص ▪

  - هـ 1426: )  1لبنان ،  ط   - بيروت    - معجم الصحاح، ألمام اسماعيل بن حمادة الجواهري، التحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة ▪
 م(. 2005

 ت(. -ط(: ) د  -القاهرة، )د  -رحمن عبدالمنعم، دار الفضيلةمعجم المصطلحات  وااللفاظ الفقهية، لمحمود عبد ال ▪

 (. هـ1424:)1 ، طبالمدينة المنورة  الجامعة اإلسالمية،  خالد بن حامد الحازمي، لاآلثار التربوية لدراسة اللغة العربية ▪
(،التحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، هـ 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:   ▪

 . م( 1987 - هـ  1407: )4ط  بيروت، –دار العلم للماليين 

 م(. 1982: )ط(-بيروت، )د -صليبا، دار الكتب اللبناني  المعجم الفلسفي، لجميل  ▪

 م(. 2004)   :4مصر،  ط  -المعجم الفلسفي، إلبراهيم أنيس وآخرون، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية ▪

ط(:   - ، ) ددار الدعوة،مجمع اللغة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، لالمعجم الوسيط ▪
 ت(.  -)د

 ت(. -ط(: ) د -بيروت، ) د - احياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالي، دار الندوة الجديدة ▪

 هـ(. 1415: )  1رياض، ط -دار المسلمحمن ،  حقيقة الفكر االسالمي، ألبي زيد عبدالر  ▪

 ت(.- ط(: ) د-بيروت، ) د -كشاف اصطالحات الفنون، لمحمد  لعلى بن علي التهانوي، دار صادر ▪

الثقافية ▪ الكتب  مؤسسة  الجويني،  المالك  عبد   المعلي  ألبي  االعتقاد،  اصول  في  االدلة  قواطع  الى  االرشاد  ط   -كتاب  )  1بيروت،   :
 م(. 1985

 . ت(-: ) د1هيرتدن، ط -، المعهد العالمي للفكر اإلسالميلفكرية المعاصرة، لطه جابر العلوانياألزمة ا  ▪

 م(. 1996 -هـ 1416:) 1بغداد، ط -تجديد الفكر اإلسالمي المعاصر، لدكتور محسن عبدالحميد،  المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ▪

 . 6السنة   1997-01- 10ملحق الفكر االسالمي لجريدة العلم -مقاربة تأصيلية ، عبد العزيز انميراتلاإلسالمي،  مفهوم الفكر ▪

 -ه1416: )  2جدة، ط  – االسالم والعنصرية وتفاضل القبائل وذوي االلوان في ميزان اإلسالم، لعبدالعزيز عبدالرحمن قاره، دار البشير   ▪
 م(. 1995

 م(. 2007  -هـ1428ط(: )    -ن(، )د - هـ(، )د1425لعبدالسالم بن برجس عبدالكريم )ت:  األحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية،   ▪
 . )م2001:) 2لبنان، ط–ن(، بيروت -المنجد في اللغة العربية المعاصرة، للويس معلوف،)د ▪
 م(.2009: )  1روت، طبي -مفهوم الجرائم ضد االنسانية في القانون الدولي، لوليام نجيب جورج نصار، مركز الدراسات الوحدة العربية ▪
 م(. 1997  -هـ1399: )  1التفرقة العنصرية و اإلسالم، لدكتور محمد البهي، مكتبة وهب، ط ▪
الفداء اسماعيل ابن كثر الدمشقي ) ت:   ▪ التحقيق: الشيخ أيمن محمد 774تفسير القرآن العظيم، اإلمام الجليل عماد الدين أبي  هـ(، 

 م(. 2006  - هـ1427: )  1ن(,ط -وعبدهللا الرحمن الهاشمي، )د -نصرالدين
 م(. 1999-هـ1419: ) 1لبنان، ط -هـ( بيروت261صحيح مسلم، ألمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري)ت:  ▪
هـ(، المكتبة 1013فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي )ت:    ▪
 هـ( . 1013: )  1مصر، ط  -لتجارية الكبرى ا
 م(  2016  -هـ 1437ت(: )  -الرياض، )د  -المرأة بين تكريم االسالم ودعاوي التحرير، لمحمد بن ناصر العريني، مكتبة الملك فهد الوطنية ▪
 م(. 2009 - هـ1430: )1ن(، ط   -أبواب الفكر االنساني، ألحمد صالح عبوش، ) د ▪
:  1بيروت، ط  -ن خالل المواثيق وإعالن المنظمات، لمصطفى الفياللي، مركز دراسات الوحدة العربيةنظرة تحليل في حقوق اإلنسان م  ▪
 م(. 2007) 
 م(. 2010 - هـ1431: ) 4الرياض، ط -التفسير الميسر، لعائض القرني، مكتبة العبيكان ▪
حجر ابو الفضل العسقالني الشافعي ) ت: فتح الباري بشرح صحيح االمام ابي عبدهللا محمد بن اسماعيل البخاري، احمد بن علي بن    ▪

 هـ(. 1379:         ) 1هـ(، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار الكتب السلفية، ط852
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 م(. 2003:              ) 1حقوق االنسان بين تعاليم االسالم واعالن االمم المتحدة، لمحمد الغزالي، نهضة مصر، ط   ▪
لبنان،  -هـ(، التحقيق: محمد طعمه، دار أحياء التراث العربي ، بيروت395بن زكريا )ت:  مجمل اللغة، ألبي الحسين أحمد ابن فارس ▪
 م(. 2005-هـ1426: ) 2ط
ط(: )  -القاهرة، )د-هـ(، تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي، دار الحديث256األدب المفرد، ألبي عبدهللا محمد بن اسماعيل البخاري )ت: ▪

 م(. 2005-هـ1426
هـ(، تحقيق: 728الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ االسالم تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن تيميه) ت:  اقتضاء   ▪

 م(. 2005-هـ1425ط(: )  -لبنان، )د -خالد عبداللطيف ، دار الكتب العلمية، بيروت
 م(. 1985-هـ1405: )  11بيروت، ط-في ظالل القرآن، لسيد قطب، دار الشروق  ▪
 م(. 1999- هـ1419: ) 1لتعصب العراقي، لعبد بطاح الدويهيس، الكويت، طال ل   ▪
 م(. 1994  -هـ1415: )  2ن(، ط- زحف العنصرية ومواجهة االسالم، لحسن باشا، ) د ▪
 م(. 2008 -هـ1429: )  5بيروت، ط -حقوق االنسان في االسالم، للدكتور محمد الزحيلي، دار ابن كثير، دمشق ▪
هـ(، التحقيق: جمال أحمد حسن محمد بربر، المكتبة 275سليمان ابن االشعث السجستاني االزدي) ت:    سنن ابي داود ، البي داوود  ▪

 م. 2007-هـ 1428ط(: ) -بيروت، )د -العصرية صيدا 
هـ(، التحقيق: عبدالمنعم خليل ابراهيم، 1205تاج العروس من جواهر القاموس، لسيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي ) ت:      ▪

 م(. 2007 -هـ 1418: ) 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت دار
السيوطي)ت:   ▪ بكر  أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  لجالل  النسائي،  لسنن  السيوطي  )د1505شرح  االسالمية،  البشائر  دار  )  -هـ(،  ط(: 

 م(. 1986-هـ1406
 م(. 2005  -ـه1426: )  1لبنان، ط–هـ(، بيروت 204االم، ألبي عبدهللا محمد بن ادريس الشافعي) ت:  ▪
 م(  2008  -هـ1429ط(: )  -التعصب المذهبي في التاريخ االسالمي خالل العصر االسالمي، لدكتور خالد كبيرعالل، دار المحتسب،  )د ▪
 م(. 1939 -هـ1413: ) 1لبنان، ط-تعصب تسامح مواقف في البطولة واالخالق، لجورج عبدالكريم حوام، بيروت ▪
العامة ▪ المرافق  أمام  المساواة  الدكتوراه، كلية    مبدأ  ، رسالة  السيد  المتولي  لمحمد  في مصر،  الصحية  الخدمات  التوزيع  على  بالتطبيق 

 م. 1997الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، 
 م(. 2003: )1حقوق االنسان بين تعاليم االسالم، واعالن االمم المتحدة، لمحمد الغزالي، نهضة مصر، ط  ▪
 م(. 2010-هـ 1431:  ) 1دمشق، ط - مفاهيم حقوق االنسان والدولة في االسالم، لشمس الدين الكيالني، دار السوس ، سوريا  ▪
 م(. 2010هـ1431: )  1الرياض،ط -حقوق االنسان في االسالم، لمحمد عبد العباسي، المملكة العربية السعودية ▪
هـ(،التحقيق: حسام الدين القدسي، 807لي بن أبي بكر بن سليمان الهيثي ) ت:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبو الحسن نور الدين ع ▪

 . )م1993-هـ 1413ت(: ) -القاهرة، )د  -مكتبة القدسي
المملكة العربية    - حقوق االنسان في اإلسالم، لعبدهللا بن عبدالمحسن عبدالرحمن التركي، وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واالرشاد   ▪

 م(. 2010-هـ 1419) : 1السعودية، ط
أبن ماجه ) ت:     ▪ القريشي  العلمية، 275ابن ماجه، لحافظ أبي عبدهللا محمد بن يزيد  المكتبة  التحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،  هـ(، 

 لبنان. -بيروت
 م(. 2014:        ) 1قاهرة، ط - المساواة االنسانية في االسالم بين النظرية والتطبيق، للدكتور علي جمعة، دار المعرفة ▪
هـ(، تحقيق: احمد محمد 310جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن رير بن يزيد بن كثير بن غالب االملي، أبو جعفر الطبري ، )   ▪

 م(. 2000 - هـ1420: ) 1شاكر، مؤسسة الرسالة،ط
هـ(، تحقيق: حسن سليم اسد،  255.سنن الدارمي، ألبي محمد عبدهللا بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهران عبدالصمد الدارمي، ) ت:   ▪
 . )م2000-هـ1412: ) 1ط
 مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، لمحمد ابراهيم حسن علي، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق.  ▪
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 رية. مبدأ المساواة امام االعباء العامة كأساس للمسؤولية دون اخطاء، لوجدي ثابت غبريال، منشأ المعارف باإلسكند ▪
 م(. 2000: )  2القاهرة، ط -الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ألحمد فتحي سرور، دار الشرق  ▪
 م(. 2002ت(: ) -لبنان،  )د -المرتكز في حقوق االنسان، لنزيه نعيم شالل، المؤسسة الحديثة للكتب، طرابلس  ▪
 م(. 2003ت(: ) -دار النسر الذهبي للطباعة، )د مبدأ المساواة بين الجنسين شرعا  ووضعا، لمحمد عبد الحميد ابو زيد،   ▪
 م(. 1998ط(: )  -صكوك ومواثيق حقوق االنسان والشعوب، لعبدالسالم علي المزوغي، الموسوعة العامة للمعرفة، )د  ▪

 اهلوامش
 

 (.13سورة الحجرات: اآلية )  (1)  
بيروت،  –هـ(،التحقيق : بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي  279سنن الترمذي،ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، )ت: (2)   

؛ اسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ؛ الجامع الصغير، لعبدالرحمن بن أبي بكر 228  /6(:  3955م(، ) رقم الحديث:    1998ط(: )-)د
 . (. حسن6350هـ(،)رقم الحديث : 911بن محمد جالل الدين، أبو الفضل السيوطي )ت: 

:  1لبنان، ط  -ن( بيروت  -هـ(، ) د711دين أبن منظور ) ت:  ُينظر: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي أبي الفضل جمال ال  (3)  
 . 231/ 13م(: 1994  -هـ1499)
 (.37سورة االنفال :  اآلية ) (4)  
: )  7لبنان، ط  -ن(، بيروت  -هـ(، تحقيق: محمد نعيم، )د817القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) ت:    (5)  

 . 526م(:  2003-هـ1424
 . 429م(: 2006-هـ 1427: )  1لبنان، ط-ُينظر: معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، دار النفائس، بيروت (6)  
 . 430المصدر نفسه:   (7)  
- هـ1422: )  1هـ(، دار أحياء التراث العربي، بيروت، ط395ُينظر: معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) ت:  (8)   

 . 766م(:  2001
- هـ1428:)  1لبنان، ط  -ُينظر: كتاب التعريفات، لعلي بن محمد أبو حسن الجرجاني، تحقيق: عادل أنور خضر، دار المعرفة، بيروت  (9)  

 . 145م(:  2007
 ، الفرنسي من أصل.، والذي وضعه عالم االجتماع آلبرتميمي1964وقد تبنت هذا التعريف ) األنسكلوبيديا(  العالمية في عام    (10)  
ألف    2106تعريف" االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" وبموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم    (11)  

 . 1965/كانون لألول/ ديسمبر 21( المؤرخ في 20-)د
:  1الرياض، ط  -نها، ألحمد بن عبدهللا الزغبي، مكتبة العبيكانينظر: العنصرية اليهودية واثاراها في المجتمع االسالمي والموقف م  (12)  

 . 262/  3م(: 1989) 
هـ(،  1094ينظر: الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ألبي البقاء ايوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي) ت:    (13)  

 . 341م(:  2011-هـ1432: )2لبنان، ط-ن(، بيروت-محمد المصري، )د-تحقيق: عدنان درويش
 . 167م(: 1992: ) 5بيروت، ط -ينظر: فكرة ابن خلدون العصبية والدولة، لمحمد عابد الجابري، مركز الدراسات الوحدة العربية (14)  
: )  1لبنان ،  ط    -بيروت    -ينظر: معجم الصحاح، ألمام اسماعيل بن حمادة الجواهري، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة  (15)  

 . 780م(:  2005  -هـ1426
 .  171سورة النساء: اآلية  (16)  
 . 16سورة األنفال: اآلية  (17)  
 . 3/448ت( :  -ط(: ) د  -القاهرة، )د -معجم المصطلحات  وااللفاظ الفقهية، لمحمود عبد الرحمن عبدالمنعم، دار الفضيلة  (18)  
؛  488/ 1هـ(:1424:)1لخالد بن حامد الحازمي، الجامعة اإلسالميةبالمدينة المنورة، ط  ،  اآلثار التربوية لدراسة اللغة العربيةينظر:    (19)  

 . 5/65بيروت: - هـ(، دار صادر711المصري)ت:بن مكرم بن منظور األفريقي  لسان العرب، لمحمد
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هـ(،التحقيق: أحمد عبد الغفور 393ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:    (20)  
 . 783 /2م(:  1987 - هـ  1407: )4بيروت، ط  –عطار، دار العلم للماليين 

 . 492 :ينظر: اآلثار التربوية لدراسة اللغة العربية (21)  
 . 156/ 2م(: 1982ط(: ) -بيروت، )د -المعجم الفلسفي، لجميل صليبا، دار الكتب اللبناني (22)  
 . 57م(: 2004)   :4مصر، ط -المعجم الفلسفي، إلبراهيم أنيس وآخرون، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية (23)  
  - المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(،دار الدعوة، ) د(24)   

  . 698  /2ت(:  -ط(: )د
عل، وهذه  حسب المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد  عبد الباقي، وردت الكلمة في ثمانية  عشر موضعا بصيغة الف  (25)  

 الصيغ هي: فكر، تتفكروا، تتفكرون، يتفكرون، يتفكروا.
 (. 13سورة الجاثية: اآلية )  (26)  
 (. 21سورة الحشر: اآلية ) (27)  
 . 425/ 4بيروت، :  -احياء علوم الدين، ألبو حامد الغزالي، دار الندوة الجديدة (28)  
 . 10هـ(:  1415: )  1رياض، ط - لمسلمحقيقة الفكر االسالمي، ألبو زيد عبدالرحمن ، دار ا (29)   
 .3/1121بيروت:  - كشاف اصطالحات الفنون، لمحمد  لعلى بن علي التهانوي، دار صادر (30)  
: )  1بيروت، ط  -الجويني، مؤسسة  الكتب الثقافية  كتاب االرشاد الى قواطع االدلة في اصول االعتقاد، ألبو المعلي عبد  المالك(31)   

 25م(:  1985
 . 27ت(:  -:  ) د1هيرتدن، ط  -األزمة الفكرية المعاصرة، لطه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي (32)  
  -هـ1416:)  1بغداد، ط  -ميُينظر: تجديد الفكر اإلسالمي المعاصر، لدكتور محسن عبدالحميد،  المعهد العالمي للفكر اإلسال  (33)  

 . 41م(:  1996
 السنة .  1997-01-10ملحق الفكر االسالمي لجريدة العلم  -، مقاربة تأصيلية اإلسالمي، لعبد العزيز انميرات مفهوم الفكر  ُينظر:  (34)  
 (.77-71سورة ص: اآلية)  (35)  
: )  2جدة، ط  –اإلسالم، لعبدالعزيز عبدالرحمن قاره، دار البشير  ينظر: االسالم والعنصرية وتفاضل القبائل وذوي االلوان في ميزان (36)  

 . 20- 19م(:  1995 -ه1416
 (. 32سورة: الروم: اآلية )  (37)  
  -هـ1428ط(: )  -ن(، )د -هـ(، )د 1425ينظر: األحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية، لعبدالسالم بن برجس عبدالكريم  )ت:    (38)  

 . 44م(:  2007
 (.13سورة الحجرات: اآلية)  (39)  
 . 1971م(: 2001:) 2لبنان، ط–ن(، بيروت -ُينظر: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، للويس معلوف،)د (40)  
: )  1بيروت، ط   -ُينظر: مفهوم الجرائم ضد االنسانية في القانون الدولي، لوليام نجيب جورج نصار، مركز الدراسات الوحدة العربية  (41)  

 . 185(:  م2009
 (.13سورة الحجرات: اآلية )  (42)  
 :  1ينظر: التفرقة العنصرية و اإلسالم، لدكتور محمد البهي، مكتبة وهب، ط (43)  

  .7م(:  1997  -هـ1399)         
  .337ُينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:  (44)  
  (.13سورة الحجرات: اآلية  ) (45)  
هـ(، تحقيق: الشيخ أيمن محمد 774رآن العظيم، اإلمام الجليل عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن كثر الدمشقي ) ت:  تفسير الق  (46)  

 . 303-302/  4م(:  2006  - هـ1427: )  1ن(,ط -وعبدهللا الرحمن الهاشمي، )د -نصرالدين
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النيسابوري)   (47)   القشيري  الحسين مسلم بن حجاج  أبي  الحافظ  الجنائز، باب   -هـ( بيروت261ت:  صحيح مسلم، ألمام  لبنان، كتاب 
 . 415(: 934م(: ) رقم الحديث:  1999-هـ1419: ) 1التشديد في النياحة، ط

هـ(، المكتبة 1013فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي )ت:    (48)  
 . 1/462هـ( :  1013: )  1مصر، ط  -التجارية الكبرى 

 . 225ينظر: المنجد في اللغة العربية المعاصرة:  (49)  
 (. 59-58سورة النمل: اآلية  ) (50)  
  - هـ1437ط(: )  -الرياض، )د   -نظر: المرأة بين تكريم االسالم ودعاوي التحرير، لمحمد بن ناصر العريني، مكتبة الملك فهد الوطنيةيُ   (51)  

 .. 59/ 7م( : 2016
 (. 7سورة النساء: اآلية)  (52)  
 (. 97سورة النحل: اآلية ) (53)  
 .78م(: 2009  -هـ1430: )1ن(، ط-ُينظر: أبواب الفكر االنساني، ألحمد صالح عبوش، ) د  (54)  
 (. 195سورة ال عمران: اآلية )  (55)  
 . 86ٌينظر: ابواب الفكر االنساني:  (56)  
 - ُينظر: نظرة تحليل في حقوق اإلنسان من خالل المواثيق وإعالن المنظمات، لمصطفى الفياللي، مركز دراسات الوحدة العربية  (57)  

 . 27م(: 2007: ) 1بيروت، ط
: )  5ن( ، ط   -محمد علي النجار(، ) د   -حامد عبدالقادر  -احمد حسن الزيات  -المعجم الوسيط، اخرجه ) ابراهيم مصطفى   :ينظر  (58)  

 . 1/847م(:  2013
 (. 22سورة الروم: اآلية )  (59)  
 . 473م(: 2010 - هـ1431: ) 4الرياض، ط -ينظر: التفسير الميسر، لعائض القرني، مكتبة العبيكان(60)   
لباري بشرح صحيح االمام ابي عبدهللا محمد بن اسماعيل البخاري، احمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقالني الشافعي ) فتح ا  (61)  

الكتب  852ت:   دار  الخطيب،  الدين  محب  تحقيق:  ط  هـ(،  خلقناكم(،  أنا  الناس  يأيها  تعالى)  قول  باب  المناقب،  كتاب  ) 1السلفية،   :
 . 527/ 6(: 3489هـ(:) رقم الحديث:  1379

 . 16م( : 2003:) 1حقوق االنسان بين تعاليم االسالم واعالن االمم المتحدة، لمحمد الغزالي، نهضة مصر، ط  (62)  
 (. 101سورة المؤمنون: اآلية: )  (63)  
 -هـ(، تحقيق: محمد طعمه، دار أحياء التراث العربي ، بيروت395مجمل اللغة، ألبي الحسين أحمد ابن فارس بن زكريا )ت:     (64)  

 . 647م(: 2005- هـ1426: )  2لبنان، ط
ط(: - اهرة، )دالق-هـ(، تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي، دار الحديث256األدب المفرد، أبي عبدهللا محمد بن اسماعيل البخاري )ت:   (65)  

 . 217(: 896م(، كتاب االدب، باب الحسب، ) رقم الحديث: 2005- هـ1426) 
هـ(،  728اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ االسالم تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن تيميه) ت:      (66)  

 . 132- 131م(:  2005-هـ1425ط(: )  -لبنان، )د -تحقيق: خالد عبداللطيف ، دار الكتب العلمية، بيروت
 (. 1سورة النساء: : اآلية: )  (67)  
 (. 13اآلية: ) سورة الحجرات:  (68)  
 (. 11سورة المجادلة: اآلية : )   (69)  
 ( 26سورة الفتح: اآلية :)    (70)  
 . 1/573م(: : 1985-هـ 1405: ) 11بيروت، ط-ُينظر: في ظالل القرآن، لسيد قطب، دار الشروق   (71)  
 . 18م(:  1999- هـ1419: )  1يُنظر: ال للتعصب العراقي، لعبد بطاح الدويهيس، الكويت، ط  (72)  
 (. 22سورة الروم: اآلية  )  (73)  
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 . 162ينظر المصدر نفسه،:   (74)  
 (. 70سورة االسراء: اآلية )  (75)  
 . 19زحف العنصرية ومواجهة االسالم:. يُنظر:   (76)  
 (. 21سورة البقرة: اآلية )  (77)  
 . 156م(:  2008  -هـ1429: ) 5بيروت، ط -يُنظر حقوق االنسان في االسالم، للدكتور محمد الزحيلي، دار ابن كثير، دمشق  (78)  
 . 43ينظر: االحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية:   (79)  
جمال أحمد حسن محمد بربر،   هـ(، التحقيق:275سنن ابي داوود ، البي داوود سليمان ابن االشعث السجستاني االزدي) ت:     (80)  

؛   1/937(: 5116م(، كتاب األدب، باب التفاخر باألحساب،) رقم الحديث:  2007- هـ1428ط(: )  -بيروت، )د  -المكتبة العصرية صيدا
 (، إسناده حسن.8736(، )1438تخريج المسند ، لشعيب األرنؤوط )ت: 

العروس من جواهر القاموس، لسيد محمد مرتضى بن     (81)   الزبيدي) ت:  تاج  الحسيني  التحقيق: عبدالمنعم خليل  1205محمد  هـ(، 
 . 190/ 3م(: 2007 - هـ1418: ) 1لبنان، ط -ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت

،  اسناده ضعيف  . لكنه صحيح بمعناه ؛ الجامع 938(:  5121سنن ابي داوود، كتاب األدب، باب في العصبية، ) رقم الحديث:     (82)  
 (،صحيح،  7665هـ( ، ) 911لسيوطي )ت: الصغير، 

 ، صحيح. 1478/ 3(:1850هـ(، ) رقم الحديث  261صحيح مسلم ، لألمام مسلم )ت:   (83)  
ط(: )  - هـ(، دار البشائر االسالمية، )د 1505شرح السيوطي لسنن النسائي، لجالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي)ت:     (84)  

 . 125- 124/ 4م(:1986-هـ1406
 . 183/ 4(:    3518هـ(، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، ) رقم الحديث: 256أخرجه البخاري في صحيحه )ت:   (85)  
 . 26االسالم والعنصرية:  (86)  
 (.10سورة الحجرات: اآلية )  (87)  
 . 157ُينظر: حقوق االسالم في االسالم:  (88)  
 . 10زحف العنصرية ومواجهة االسالم:   (89)  
 . 1290م(: 2005 -هـ1426: )  1لبنان، ط –هـ(، بيروت 204ُينظر االم، ألبو عبدهللا محمد بن ادريس الشافعي)   (90)  
 (. 103سورة ال عمران: اآلية )   (91)  
 . 5-4التفرقة العنصرية واالسالم:   (92)  
 (. 63- 62سورة االنفال اآلية )  (93)  
 . 295-294االسالم والعنصرية:   (94)  
 (.123سورة النساء: اآلية )   (95)  
 . 71االسالم والعنصرية:   (96)  
ط(: )  -ُينظر التعصب المذهبي في التاريخ االسالمي خالل العصر االسالمي، لدكتور خالد كبير  عالل، دار المحتسب،  )د    (97)  

 . 155م( : 2008  -هـ1429
 .21م(: 1939  -هـ1413: ) 1لبنان، ط-ُينظر: تعصب تسامح مواقف في البطولة واالخالق، لجورج عبدالكريم حوام، بيروت  (98)  
 . 246: لسان العرب:ُينظر  (99)  
ينظر: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبيق على التوزيع الخدمات الصحية في مصر، لمحمد المتولي السيد ، رسالة الدكتوراه،     (100)  

 . 2م: 1997كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، 
 (. 90سورة النحل: اآلية )  (101)  
 . 38اجهة اإلسالم:ينظر: زحف العنصرية ومو   (102)  
 . 14م(: 2003: ) 1ينظر: حقوق االنسان بين تعاليم االسالم، واعالن االمم المتحدة، لمحمد الغزالي، نهضة مصر، ط  (103)  
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 (. 98سورة االنعام: اآلية )   (104)  
 . 16م(  2010- هـ1431: )  1دمشق، ط  -مفاهيم حقوق االنسان والدولة في االسالم، لشمس الدين الكيالني، دار السوس ، سوريا   (105)  
 (. 6سورة فصلت: اآلية )    (106)  
 .108م(: 2010هـ1431: ) 1الرياض،ط  -ينظر: حقوق االنسان في االسالم، لمحمد عبد العباسي، المملكة العربية السعودية  (107)  
الفوائد، ألبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثي ) ت:     (108)   هـ(،تحقيق: حسام الدين 807مجمع الزوائد ومنبع 

القدسي مكتبة  )د  -القدسي،  )  -القاهرة،  الحديث: 1993- هـ1413ط(:  رقم  بالتقوى:)  إال  أحد  على  الحد  فضل  ال  باب  االدب،  م(كتاب 
(.  9192(، ) رقم الحديث :  911دالحميد بن عمرو بن جبلة وهو متروك.؛ الجامع الصغير، لسيوطي )ت:  . فيه عب87  - 8/84(: 1308
 حسن.  

المملكة    -ينظر: حقوق االنسان في اإلسالم، لعبدهللا بن عبدالمحسن عبدالرحمن التركي، وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واالرشاد   (109)  
 . 1/42م(: 2010-هـ1419: ) 1العربية السعودية، ط

 . 24ينظر: حقوق االنسان بين تعاليم الدين االسالمي وإعالن االمم المتحدة:   (110)  
(،كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه،  261صحيح مسلم، ألمام مسلم ) ت:      (111)  

هـ(، تحقيق: محمد 275ظ أبي عبدهللا محمد بن يزيد القريشي أبن ماجه ) ت:  ؛  ابن ماجه،لحاف4/1987(:  2564وماله، )رقم الحديث :  
 . صحيح. 524(: 4243لبنان، كتاب الزهد، باب القناعة، ) رقم الحديث:  -فؤاد عبدالباقي، المكتبة العلمية، بيروت

 . 6م(: 2014: )  1قاهرة، ط -دار المعرفةينظر: المساواة االنسانية في االسالم بين النظرية والتطبيق، للدكتور علي جمعة،   (112)  
 (. 158سورة االعراف: اآلية )   (113)  
 . 156ينظر: حقوق االنسان في االسالم:  (114)  
 (.148سورة البقرة: اآلية )   (115)  
 . 807ُينظر: المساواة االنسانية في االسالم بين النظرية والتطبيق:   (116)  
هـ(، تحقيق: 310ُينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن رير بن يزيد بن كثير بن غالب االملي، أبو جعفر الطبري،)     (117)  

 . 7/514م(: 2000 -هـ1420: ) 1احمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،ط
(:  13هـ( ،كتاب االيمان، باب من االيمان ان يحب ألخيه ما يحب لنفسه،) رقم الحديث:  256البخاري، ألمام البخاري )    صحيح    (118)  

هـ(، تحقيق: حسن سليم اسد،  255؛  سنن الدارمي، ألبو محمد عبدهللا بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهران عبدالصمد الدارمي، ) ت:  1/12
 .صحيح.3/1801(:  2782رقاق، باب ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه، ) رقم الحديث:  م(، كتاب ال2000-ه1412: )  1ط
 . 28ُينظر: مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، لمحمد ابراهيم حسن علي، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق:  (119)  
 . 22كأساس للمسؤولية دون اخطاء، لوجدي ثابت غبريال، منشأ المعارف باإلسكندرية: ُينظر: مبدأ المساواة امام االعباء العامة  (120)  
 . 113م(: 2000: ) 2القاهرة، ط -ُينظر: الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ألحمد فتحي سرور، دار الشرق   (121)  
 . 143م(:  2002ط(: )  -لبنان، )د  -بلسالمرتكز في حقوق االنسان، لنزيه نعيم شالل، المؤسسة الحديثة للكتب، طرا  (122)  
 . 163ُينظر: حقوق االنسان في االسالم:  (123)  
 . 163ُينظر:حقوق االنسان في االسالم:    (124)  
 . 150المرتكز في حقوق االنسان:   (125)  
 . 35م(: 2003ط(: ) -مبدأ المساواة بين الجنسين شرعا  ووضعا، لمحمد عبد الحميد ابو زيد، دار النسر الذهبي للطباعة، )د  (126)  
 . 145-144  :المرتكز في حقوق االنسان   (127)  
م(:  1998ط(: )  -ُينظر: صكوك ومواثيق حقوق االنسان والشعوب، لعبدالسالم علي المزوغي، الموسوعة العامة للمعرفة، )د   (128)  

3/213 . 
 . 12ُينظر: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في مصر:    (129)  
 . 164ُينظر: حقوق االنسان في االسالم:  (130)  


