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امللخص:
هووذا البحووث دراسووة تأصوويلية تطبيقيووة لقيمووة التسووامح الووديني واإلنسوواني فووي اإلسووالم وتطبيقاتهووا العمليووة فووي
الس وويرة النبوي ووة الشو وريفة ،وأبع وواده االجتماعي ووة ف ووي الح وود م وون خط ووا الكراهي ووة .وذل ووك م وون خ ووالل مباح ووث ثالث ووة:
املبحووث األول :مكانووة التسووامح فووي نصوووص اإلسووالم ..سووأتناول فيووه نموواذج موون اآليووات القرآنيووة واالحاديووث النبويووة
الت ووي تح ووث عل ووى التس ووامح  .املبح ووث الا وواني :قيم ووة التس ووامح ف ووي املمارس ووة النبوي ووة .وه ووو ش ووق تطبيق ووي يبتغ ووي إبو وراز
النموواذج العمليووة للتسووامح فووي السوويرة النبويووة .املبحووث الاالووث :التسووامح الووديني واإلنسوواني أساسووا ملواجهووة خطووا
الكراهيووة .فووي هووذا املبحووث سووأبين األبعوواد االجتماعيووة للتسووامح ،مرك وزا علووى البعوود االجتموواعي الووذي يتجلووى فووي نبووذ
خطا الكراهية والحد منه.
الكلمات املفتاحية :التسامح ،الكراهية  -نصوص اإلسالم  -املمارسة النبوية.
Abstract:
The values of religious and human tolerance And its impact on confronting hate speech Study
of the texts of Islam and prophetic practice Dr.Rachid Kohouss This research is an original and
applied study of the value of religious and human tolerance in Islam and its practical applications in
the noble prophetic biography, and its social dimensions in reducing hate speech. And that is
through three topics: The first topic: The place of tolerance in the texts of Islam .. I will discuss in it
examples of Quranic verses and prophetic hadiths that urge tolerance. The second topic: The value
of tolerance in the prophetic practice. It is an application that aims to highlight the practical
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examples of tolerance in the Prophet's biography. The third topic: Religious and human tolerance
as a basis for confronting hate speech. In this topic, I will explain the social dimensions of tolerance,
focusing on the social dimension that is manifested in rejecting and reducing hatred.
Key Words: Tolerance, hatred, texts of Islam, prophetic practice.

مقدمة:

الحمددد هلل ذي اإلكدرام والجددالل ،والصددالة والسددالم علددى سدديدنا وحبيبنددا محمددد الددذي أنددزل
عليه القرآن دى للناس في سائر األحدوال ،وعلدى آلده وأصدحابه أفضدل أصدحاب وأكمدل آل ،أمدا
بعد:
فيش ددهد الواق ددع اإلنس ددان مظ ددا َر ع دددة م ددن أش ددكال الكرا ي ددة والعنص ددرية والتعص ددب عل ددى
الصعيدين الفردي والجما ي ،وهي في واقعنا املعاصر م
أكثر برو ا وجالء.
الضرر الواجب شرعا ،كان لزاما على مفكدري األمدة وخبرائهدا وباحثيهدا أن
دفع
ومن منطل
ِ
ِ
ينشغلوا ببحث ذا املوضدوع ،كمدا أنده مدن منطلد وظيفدة األمدة فدي الشدهادة علدى النداس ،وجدب
م
دوم ق دديم التسد ددام وأسسد ددها ومقوماتهد ددا وأبعاد د ددا االجتماعيد ددة
عل د دى نخههد ددا ومثقفيهد ددا تقد ددديم مفهد د ِ
والحضددارية للندداس ،بد َ
دنفس أصدديل َيمد َدت مددن املنهددا النبددوي ،وبددنفس تجديدددي أيضددا يسددتجيب
للتحديات املعاصرة ،والتطلعات اإلنسانية.
ددايات الد ددو ي يجد ددد أنهد ددا أسس د د ملنظومد ددة شد ددمولية جامعد ددة متكاملد ددة لقد دديم
ومد ددن يتتبد ددع د د ِ
التسد ددام الد ددديني واإلنسد ددان  ،وآثار د ددا فد ددي تحقي د د السد ددلم واألمد ددن والحد ددد مد ددن خطد دداب الكرا يد ددة
والتعصب والعنف...
إن التس ددام ال ددديني واإلنس ددان م ددن ق دديم دينن ددا اإلس ددالم الحني ددف وش ددريعتنا الغ دراء ،وم ددن
أ ددداف ال دددعوة املحمدي ددة ،فلق ددد مبع ددث علي دده الص ددالة والس ددالم؛ ملير ددءي دع ددائم الس ددالم الع ددالمي
َ
والتعارف الحضاري واألمن االجتما ي بدين النداس مدن خدالل تربيدة املسدلمين علدى التسدام تجداه
كدل األديدان والثقافدات والشدعوب واألمددم .ولدم يكتدف  بهدذا ،بددل ألدزم أتباعده بالسدلوك العددادل
الذي ال يقبل باآلخر فحسب ،بل يحترم فكره وثقافته ودينه وعقيدته.
بذل كان التسام أحد املعدالم الرئيسدة للعمدران اإلنسدان اإلسدالم  ،وأ دم الددعائم التدي
يقوم عليها استقرار املجتمعات وأمنها.
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إن التسام بين أتباع األديان والثقافات و من أ م القيم اإلنسانية الحضارية التدي ترندو
إليهدا املجتمعددات املعاصددرة وشددعوب العدالم؛ فددي ظددل انتشددار خطداب الكرا يددة والعنددف والتعصددب
املتذرع بالدين.
َ
وإن األحددداث الداميددة التددي تعيشددها أج دزاء مددن العددالم اليددوم الناتجددة عددن تصدداعد خطدداب
الكرا ية والعنف والتعصب تجعله في أمس الحاجة إلى البحث عن املخر من ضي الكرا يدة
وظلمتها.
ألج ددل ذل د كل دده اخت ددرت ددذا املوض ددوع؛ ألن دده يس ددهم ف ددي الح ددد م دن انتش ددار خط دداب الكرا ي ددة
والتعص ددب ال ددديني املقي د  ،كم ددا يس ددهم ف ددي تأس دديس ميث دداق لع دددم االعت ددداء عل ددى اإلنس ددان وعل ددى
إنس ددانية اإلنس ددان مهم ددا اختلفد د العقائ ددد واألدي ددان ،ميث دداق ينب ددذ الكرا ي ددة واإلقص دداء والحق ددد
العنصري والتعصب املقي ..
إشكالية البحث:

ينطل ذا البحث من سؤالين رئيسين ،و ما:
ّ
ونحصن مجتمعاتنا منه؟
 كيف نواجه خطاب الكرا يةِ
 ما و أثر قيم التسام الدديني واإلنسدان فدي القضداء علدى ثقافدة الكرا يدة وسياسدة اإلقصداءوالتعصب ؟
أهداف البحث:

يهدف ذا البحث إلى ما يلي:
 التأصيل الشر ي لقيمة التسام الديني. استلهام األنموذ النبوي في ترسيخ قيم التسام الديني ومحو دوا ي الكرا ية. إبرا اآلثار االجتماعية لقيم التسام الديني. نشر قيم التسام في املجتمع من أجل الحد من خطاب الكرا ية.خطة البحث:

تحقيقا لأل داف السابقة سأولي املباحث اآلتية عناية:
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 -املبحث األول :مكانة التسام في نصو

اإلسالم.

 املبحث الثان  :قيمة التسام في املمارسة النبوية. املبحث الثالث :التسام الديني واإلنسان أساسا ملواجهة خطاب الكرا ية.منهجية البحث:

تعتمددد منهجيددة البحددث العلميددة علددى التأصدديل النظددري لقدديم التسددام الددديني واإلنسددان ،
والتنزيل العملي لها في مجتمع النبوة ،وخطة مواجهتها في املجتمع املعاصر.
ويس ددتد ي ك د ّدل ددذا ،امل ددنه َ التحليل ددي؛ وذل د بتحلي ددل دددايات الت ددي تض ددمنتها نص ددو اإلس ددالم
واملمارسددة النبويددة املتعلقددة بموضددوع البحددث تحلدديال علميددا يبددين مضددامينها الظددا رة والخفيددة ،مويجلددي
عالقاتهددا املقاميددة واملقاليددة ،ويرصددد مظا ر ددا املختلفددة ،ويتتبددع آثار ددا العلميددة والعمليددة ،فضددال عددن
املنهجددين االسددتقرائ واالسددتنباط ؛ أي اسددتقراء نصددو اإلسددالم ووقددائع املمارسددة النبويددة املتعلقددة
بالتسددام الددديني واإلنسددان بددين الشددعوب وأتبدداع األديددان ،وتحليلهددا السددتنباط قدديم التسددام الددديني
وتجلياته ددا العملي ددة ف ددي املنه ددا النب ددوي وأبعاد ددا اإلنس ددانية والحض ددارية املتجلي ددة ف ددي الح ددد م ددن خط دداب
الكرا ية والتعصب ..حت نستفيد منها في عصرنا ذا.
املبحث األول :مكانة قيمة التسامح يف نصوص اإلسالم

َّ
شكل التسام الدديني واإلنسدان فدي اإلسدالم أنموذجدا عمرانيدا حضداريا مشدرقا ،حيدث لدم تعدرف
األمد مدم والحضددارات اإلنسددانية والشددعوب عيشددا مجتمعيددا إنسددانيا آمنددا بددين اآلدميددين بدداختالف أديددانهم
وأعراقهم وأوطانهم مثلما عرفه اإلسالم وعهد التنزيل؛ ذل بأن البعثدة املحمديدة والددعوة اإلسدالمية
داس الج ددائر
لددم تق ددم علددى اض ددطهاد املخ ددالفين لهددا أو مص د ِ
دادرة حقددوقهم أو تح ددويلهم ع ددن ديددنهم أو املس د ِ
بأنفسددهم وأعراضددهم وأمددوالهم ...وإنمددا قام د علددى التسددام الددديني واإلنسددان مددع كددل فئددات املجتمددع
بمختلف انتماءاتها واتجا اتها الدينية والعرقية.
ِ
ذل د ب ددأن املقص ددود بالتس ددام ال ددديني واإلنس ددان ددو :أن يك ددون لك ددل ف ددرد ف ددي األم ددة حد د ف ددي أن
م
يعتق ددد م ددا ي دراه حق ددا ،وأن تك ددون ل دده الحري ددة ف ددي أداء ش ددعائر دين دده كم ددا يش دداء ،وأن يك ددون أ د مدل األدي د ِدان
املختلفة أمام قوانين الدولة سواء( ،)1وأن تحترم لكل إنسان إنسانيته وتحفظ له كرامته اآلدمية.
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ومددن ثددم فددإن التسددام ددو قبددول اآلخددر واحتدرام ديندده ومعتقددده وثقافتدده وإنسددانيته وآدميتدده
وحريته واختياره .ويتعز ذا التسام م بالتعارف والتواصل واالنفتاح والعيش السدلمي املشدترك
في أمن واستقرار وسالم.
ولد ددئن تأسد ددس مفهد د م
دوم التسد ددام م الد ددديني واإلنسد ددان فد ددي الفكد ددر الوضد ددعي علد ددى نظد ددرة بشد ددرية
محدددودة فددي الزمددان واملكددان ،فإندده فددي الددو ي الربددان الخالددد يتأسددس علددى دعددائم إيمانيددة عقديددة
قويددة تشددمل سددائر العصددور مددن نددزول القدرآن املجيددد إلددى أن يددرث هللا األرض ومددن عليهددا ،وتددربط
ّ
ذل د ِكل دده بس ددلوك البش ددر إل ددى رب الع دداملين ،وتجعل دده م ددن التك دداليف اإللهي ددة الواقع ددة عل ددى ع ددات
املسددلمين جميعددا .وبددذل يرتقد اإلسددالم باإلنسددان ويسددمو بتصددرفاته مددع املخددالفين لدده فددي الدددين
والوطن والعرق .ويجعل اإلحسان إليهم َّ
والبر بهم والتسام معهم عبادة وقربة.
وتأسيسددا علددى مددا سددب فددإن منهددا الددو ي فددي التعامددل مددع املخددالفين فددي الدددين واملعتقددد قددائم علددى
التسام والرحمة والصف واإلخاء اإلنسان والحرية اإلنسانية ال على العنف والقسوة والكرا ية.
مددن أج ددل ذل د ح د ّ اإلس ددالم عل ددى التسددام والتع ددارف م ددع الش ددعوب واألع دراق والطوائ ددف
املختلف د ددة .فاإلسد ددالم بتشد ددريعاته ونظمد دده يمق د د خطد دداب الكرا ي د ددة والتعص د ددب األعم د د لألفكد ددار
واملعتقدددات واملددذا ب املتعددددة ،ددذا التعصددب وتل د الكرا يددة التددي تدددفع اإلنسددان إلددى تجدداو
حقوق اآلخرين ،والنيل من كرامتهم.
 )7مكانة التسامح يف القرآن الكرمي:

لق ددد ق ددرر القد درآن الك ددريم أن املب دددأ األس دداس ف ددي العالق ددات ب ددين الن دداس ددو مب دددأ التس ددام
َ
َ
َْ
َ ُ
اجت ِّن ُبووا ك ِّايو ًورا
ين َآمنوووا
والسدلم االجتمدا ي والتعداون علددى الخيدر ،يقدول جددل وعدالَ ﴿ :يوا أي َهووا ال ِّوذ
ّ ْ ََ َ َ ُ ََ َ َْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً َ
َ ُ َ ْ ُْ
م َن الظ ّن إن َب ْع َ
ضا أ ُي ِّحب أ َح ُودك ْم أن َيأك َول
ض الظ ِّن ِّإثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بع
ِّ
ِّ ِّ
َل ْح َم َأخيه َم ْي ًتا َف َكر ْه ُت ُم ُ
واس إنوا َخ َل ْق َن ُواكمْ
ووه َوات ُقووا الل َوه إن الل َوه َتووا َر ِّحويم (َ )02يوا َأي َهوا الن ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ َ َ َُْ َ َ َ ََْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ
َْ َ ُ
َْ ََ ُ ْ ْ
َ
َ
َ
ْ
ِّمن ذكر وأن ن وجعلناكم شعوبا وقبا ِّئل ِّلتعارفوا ِّإن أكرمكم ِّعند الل ِّوه أتقواكم ِّإن اللوه ع ِّلويم
َ
خ ِّبير ([ ﴾)01الحجرات] .
ذكددر هللا تعددالى مجموعددة مددن اآلداب والقدديم واألخددالق يجددب أن يتحلددى بهددا املسددلم؛ ليتحقد
السلم بينه وبين اآلخرين مهما كان دينهم وعرقهم وأصلهم ...ثدم عقدب علدى تلد األخدالق والقديم
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الت ددي كان د خطاب ددا لل ددذين آمن ددوا ،ليرتلو ددا ،ويأخ ددذوا أنفس ددهم به ددا ..ول دديس ددذا فحس ددب ،ب ددل إن
علدديهم أن يراعددوا ددذه القدديم وتلد اآلداب مددع الندداس جميعددا مهمددا اختلددف ديددنهم وعددرقهم ..إنهددا
ّ
قدديم دينيددة وإنسددانية ،يجددب أن تكددون طبعددا وجبلددة فددي املددؤمن ،يتحلددى به دا فددي الحيدداة كلهددا ،ومددع
الخل كافة ،فال تكون ثوبا يلبسه مع املسلمين ،حت إذا كان مع غير املسلمين نزعه ..فإنه بهذا
ّ
ويتعرى من جالل كساه هللا إياه..
إنما ينزع كماال خلعه هللا عليه،
ولهذا جاء الخطاب نا للناس جميعا﴿ :يا َأي َها الن ُ
اس﴾ واملستمع لهذا الخطاب ،والعامل
به ،م املؤمنون ..ثم أعقب ذا الخطداب ،بتقريدر دذه الحقيقدة التدي ينب دي أن يعيهدا املؤمندون:
ََْ ُ
َ َ ُْ
﴿ ِّإنا خلقناك ْم ِّم ْن ذكر َوأن ن﴾ ..فأنتم أيها الناس -مؤمنين وغير مؤمنين -إخوة في اإلنسانية...
فتددو ّ ع الندداس إلددى شددعوب وقبائددل ،لدديس أمدرا ذاتيددا ،تتغيددر بدده حقيقددة اإلنسددانية فددي الندداس..
َ ُ
إنهددم مهمددا اختلفددوا شددعوبا وأوطانددا ،فددإنهم إخددوة قرابددة ونسددبا ،وقولدده تعددالىِّ ﴿ :لتعو َوارفوا﴾ تعليددل
لهذا التقسيم الذي وقع في محيط الناس ،فكانوا شعوبا وقبائل ،وذل ليتعارفوا ،وليكون لهم
في مجتمع الشعب أو القبيلة ،تماس وترابط ،وتسام وتعاون ،ألنهم في دذا املحديط الضدي -
نسد ّدبيا -أقدددر علددى أن يتعددارفوا ،ويتددشخوا ،ويتسددامحوا ،األمددر الددذي ال يقددع -إن وقددع -إال با تددا ،ال
ّ
يحس ،لو أن اإلنسان كان فردا في اإلنسانية كلها..
يكاد
فلما جعل هللا سبحانه وتعالى لندا مدن أنفسدنا أ واجدا نسدكن إليهدا ،وأوالدا تق ّدر بهدم أعينندا،
وتص د ّدب ف دديهم رواف ددد عواطفن ددا -جع ددل هللا لن ددا املجتمع ددات الت ددي ننتم دي إليه ددا ،واألم ددم الت ددي ن ددرتبط
بالحياة معها..
وكم ددا أن األس ددرة ال تعزلن ددا ع ددن أمتن ددا ،وال تقطعن ددا ع ددن مجتمعن ددا ،ك ددذل ينب ددي أال تعزلن ددا
أمتنا عن األمم ،وال يقطعنا مجتمعنا عن املجتمعات األخرى..
ف دداالختالف الواق ددع ب ددين الن دداس ،وتم ددايز م ش ددعوبا وأمم ددا ،ددو ف ددي الواق ددع س ددبب تع ددارفهم،
وتس ددامحهم ،وتع دداونهم ،وداعي ددة إل ددى قي ددام ددذه الوح دددات الحي ددة ف ددي كي ددان املجتم ددع اإلنس ددان ،
ّ
املمثلددة فددي الشددعوب واألمددم ..فهددذه الوحدددات هددي التددي غددذت مشدداعر العصددبية للقوميددة ،ووثقد
م ددن رواب ددط الجماع ددة الت ددي تض ددمها وح دددة ،م ددن وط ددن ،أو لغ ددة ،أو دي ددن ،فتعاوند د  ،وترابط د د ،
وصارت أشبه بالكيان الواحد(.)2
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وعدالوة علدى ذلد فدإن اإلسدالم ينبددذ احتقدار اإلنسدان وكرا يتدده أو إ انتده أو السدخرية مندده،
أو التجسس عليه ،أو إساءة الظن به ،أو اإلقدام على أي فعل أو تصرف يحط مدن كرامتده ،أو
َ
َ ُ َ
َ
ين َآمنوووا ال َي ْسووخ ْر
يحرمدده مددن حقدده ،أو يسددبب الخددوف لدده ..قددال هللا تبددارك وتعددالىَ ﴿ :يووا أي َهووا الو ِّوذ
َ
َ
َ
َ
َْ ُ َ
َْ ُ ُ َ
قو ْووم ِّمو ْون قو ْووم َع َس و ن أن َيكونوووا خ ْيو ًورا ِّمو ْون ُه ْم َوال ِّن َسوواء ِّمو ْون ِّن َسوواء َع َس و ن أن َيكوون خ ْيو ًورا ِّمو ْون ُهن َوال
َ ُ َُ َ
ْ َ ْ ُ ُْ ُ ُ َ َْ ْ
َْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ََ ََ َ ُ ْ َْ َ
اإل َيم ِّان َو َم ْون ل ْوم َيت ْوب فأول ِّا َوك
تل ِّمزوا أنفسكم وال تنابزوا ِّباأللقا ِّ ِّبئس ِّاالسم الفسوق بعد ِّ
ُ َ
ُه ُم الظ ِّاملون﴾ [الحجرات.]77 :
إن من أفت اآلفات التي تغتال مشاعر اإلخاء واملودة بدين املجتمعدات ،اسدتخفاف جماعدة
بجماعدة ،والنظددر إليهددا نظدرا سدداخرا ،فددإن ذلد مددن شددأنه أن يغدري ددؤالء املسد ّ
دتخفين املسددتهزئين
بمددن اسددتخفوا بهددم ،ونظددروا إلدديهم باستصددغار واسددتهزاء ،ثددم ددو مددن جهددة أخددرى يحمددل الجماعددة
ّ
املستخف بها ،املستصغر لشأنها -على أن تدافع عن نفسها ،وأن ّ
ترد ذه السخرية والكرا ية،
و ذا االستهزاء بالسخرية واالستهزاء والكرا ية ،ممن سخروا منهم ،و زأوا بهم ..و ذا أول قدح
لشرارة الحرب ..فإن الحرب أولها الكالم ،كما يقولون.)3( ..
ومددن ثددم؛ فددإن املجتمددع الفاضددل الددذي يقيمدده اإلسددالم بنددور الق درآن و دددي الن ددي العدددنان  علددى
قدديم التسددام مجتمددع لدده أدب رفيددع ،ولكددل فددرد فيدده كرامتدده التددي ال تمددس .وهددي مددن كرامددة املجمددوع .وملدز
أي فرد و ملز لذات النفس ،ألن الجماعة كلها وحدة ،كرامتها واحدة.
و كددذا يقدديم القدرآن الكددريم سددياجا متينددا فددي ددذا املجتمددع الفاضددل الكددريم ،حددول حرمددات
األشخا به وكراماتهم وحرياتهم ،فال تمس من قريب أو بعيد ،تح أي ذريعة أو ستار (.)4
َ
ُ
َ َ َ ُ ُ
ُ
َ ْ
ين لو ْوم ُيقووا ِّتلوك ْم ِّفووي الو ِّّود ِّين َولو ْوم ُيخ ِّر ُجوووك ْم ِّمو ْون
يقددول هللا تعددالى﴿ :ال َي ْن َهوواك ُم اللو ُوه َعو ِّون الو ِّوذ
َ ُ ْ َ ْ ََ ُ ُ ْ ُ َ
ُْْ
َ
وه ْم َوتق ِّسطوا ِّإل ْي ِّه ْم ِّإن الل َه ُي ِّحب املق ِّس ِّطين﴾ (املمتحنة.)3 :
ِّدي ِّاركم أن تبر
أي ال يمددنعكم هللا مددن البد ّدر واإلحسددان والتسددام وفعددل الخيددر إلددى الكفددار الددذين س دداملوكم
ولددم يق دداتلوكم ف ددي الدددين ول ددم يخرج ددوكم مددن دي دداركم ،كالنس دداء والضددعفة م ددنهم ،كص ددلة ال ددرحم،
وحس ددن الج ددوار ،وك ددرم الض دديافة ،وال يم ددنعكم أيض ددا م ددن أن تع دددلوا فيم ددا بي ددنكم وبي ددنهم ،ب ددأداء
مددالهم مددن الح د  ،كالوفدداء لهددم بالوعددد ،وأداء األمانددة ،واملعاملددة بالعدددل ،وحفددظ الحقددوق ..إن
هللا يحب العادلين ،ويرضء عنهم ،ويمق الظاملين ويعاقههم (.)5
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ك ددذا ف ددإن اإلس ددالم دي ددن أم ددن وس ددالم ،وشد دريعة ح ددب وإخ دداء ،ونظ ددام يس ددتهدف أن يظل ددل
العددالم كلدده بظلدده ورحمتدده وتسددامحه ،وأن يقدديم فيدده منهاجدده وأخالقدده ،وأن يجمددع الندداس تحد
لددواء هللا إخددوة متعددارفين متحددابين متسددامحين .ولدديس نالد مددن عددائ يحددول دون اتجا دده ددذا
إال عدددوان أعدائدده عليدده وعلددى أ لدده .فأمددا إذا سدداملو م فلدديس اإلسددالم براغددب فددي الخصددومة وال
متط ددوع به ددا ك ددذل ! و ددو حتد د ف ددي حال ددة الخص ددومة يس ددتبق أس ددباب ال ددود ف ددي النف ددوس بنظاف ددة
السددلوك وعدالددة املعاملددة وال يكددره أحدددا ،انتظددارا لليددوم الددذي يقتنددع فيدده خصددومه بددأن الخيددر فددي
أن ينضددووا تحد لوائدده الرفيددع .وال ييددأس اإلسددالم مددن ددذا اليددوم الددذي تسددتقيم فيدده النفددوس،
وتتحرر من أغالل الكرا ية والتعصب .فتتجه ذا االتجاه املستقيم...
وتل القاعدة في معاملة غير املسلمين هي أعدل القواعد التي تتف مع طبيعة ذا الدين
ووجهت دده ونظرت دده إل ددى الحي دداة اإلنس ددانية ،الت ددي أم ددر أن تق ددام الحي دداة عل ددى ق دديم التس ددام والت دراحم
والتعاون واإلخاء ،ونه عن التعصب والكرا ية.
و ذا أساس شريعة اإلسدالم الدوليدة التدي تجعدل حالدة السدلم بينده وبدين النداس جميعدا هدي
الحال د ددة الثابت د ددة ،ال يغير د ددا إال وق د ددوع االعت د ددداء الحربد د د وض د ددرورة رده ،أو خ د ددوف الخيان د ددة بع د ددد
املعا دددة ،وهددي تهديددد باالعتددداء أو الوقددوف بددالقوة فددي وجدده حريددة الدددعوة وحريددة االعتقدداد .و ددو
كذل اعتداء .وفيما عدا ذا فهي السلم والتسام والتعاون والبر والعدل للناس أجمعين(.)6
ومددن ثددم فددإن التسددام الددديني واإلنسددان املتمثددل فددي حري دة التدددين يمثددل قاعدددة كبددرى مددن
قواعددد ش دريعة اإلسددالم وركددن عظدديم مددن أركددان سياسددتها فددي حقددوق اإلنسددان ،وسددمة مددن أبددر
ّ
السمات التي قام عليها الدعوة اإلسالمية وانطلق في ظاللها البعثة املحمدية.
واإلسالم لم يكتف فقط بمن حرية املعتقد لغير املسلمين ،بدل أبداح لهدم ضدمن تشدريعاته
السمحة ممارسة شعائر م ،والحفا على أماكن عبادتهم ،تحقيقا للعيش املشترك بينهم وبين
املسد ددلمين ..و كد ددذا تأصد ددل قيمد ددة التسد ددام الد ددديني واإلنسد ددان فد ددي املجتمد ددع اإلسد ددالم فد ددي سد ددائر
عصوره.
يقول اإلمام ابن قيم الجو ية" :فلما بعث هللا رسوله  استجاب له ولخلفائه بعده أكثر
أ ددل األدي ددان طوع ددا واختي ددارا ،ول ددم يك ددره أح دددا ق ددط عل ددى ال دددين ،وإنم ددا ك ددان يقات ددل م ددن يحارب دده
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ويقاتلدده ،وأمددا مددن سددامله و ادندده فلددم يقاتلدده ولددم يكر دده علددى الدددخول فددي ديندده امتثدداال ألمددر ربدده
ا َ
ا
ّ َ َ
َ ا َ
الد ِين ق ادد ت َب َّدي َن الرش مدد ِم َدن ال ّ ِدي﴾ ،و دذا نفد فدي معند
سبحانه وتعالى حيث يقول﴿ :ال ِإك َراه ِفي ِ
النهي ،أي ال تكر وا أحدا على الدين"(.)7
ويقددول اإلمددام القرط ددي (ت117 :ه د) -رحمدده هللا " :-فددال يحددل ملسددلم أن يسددب صددلبانهم وال
دينهم وال كنائسهم ،وال يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذل  ،ألنه بمنزلة البعث على املعصية"(.)8
وبناء على ذا التصور فإن اإلسالم يتسام مدع أصدحاب األديدان املخالفدة لده فدال يكدر هم
أبدددا علددى اعتندداق ديندده ..وحسددب اإلسددالم أندده ال يكددر هم علددى اعتندداق ديندده .وأندده يحددافظ علددى
حياتهم وأموالهم ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن اإلسالم بال تمييدز بيدنهم وبدين أ دل اإلسدالم
وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعل بمسائل النظام العام(.)9
َ
َ ُ ُ َ
َ ََ
ْ َ
ين ظل ُموا ِّم ْن ُه ْم
قال هللا جل وعالَ ﴿ :وال ت َج ِّادلوا أ ْه َل ال ِّكتا ِّ ِّإال ِّبال ِّتي ِّه َي أ ْح َس ُن ِّإال ال ِّذ
َ
ُ ُ
َ
َ َ َ ُ
َ ُ
َ
َ َ ُْ
ُْ
َوقولو وووا َآمنو ووا ِّبالو و ِّوذي أنو و ِّوز َل ِّإل ْينو ووا َوأنو و ِّوز َل ِّإلو و ْويك ْم َو ِّإل ُهنو ووا َو ِّإل ُهكو و ْوم َوا ِّحو وود َون ْحو و ُون لو و ُوه ُم ْسو و ِّول ُمون﴾
(العنكبد د د ددوت" .)21 :أي وال تح د د ددا جوا ،وال تناقش د د ددوا اليه د د ددود والنصد د د ددارى إال بالطريق د د ددة الحس د د ددنة
وباألسددلوب الهدداد اللطيددف ،إال الددذين ظلمددوا أنفسددهم ،وحددادوا عددن سددبيل الح د  ،وعمددوا عددن
واضد د الحج ددة ،وعان دددوا وك ددابروا ،ول ددم ينف ددع معه ددم أس ددلوب املنطد د واإلقن دداع العقل ددي ،فه ددؤالء
يعاملون باملثل ،ويرد على عدوانهم ومكابرتهم بطريقتهم نفسها"(.)10
ذل بأن األصل في العالقات االجتماعية واإلنسدانية أن تكدون قائمدة علدى األخدوة والتعداون
وبذل املعروف وسائر القيم اإلنسانية والدينيدة؛ حتد ولدو تبايند
والتعارف والتسام واالحترام ِ
َ
م
األفك دار واملواق ددف ،ب ددل إن ددذا التب دداين ددو ال ددذي يؤك ددد ض ددرورة االلت دز ِام به ددذه الق دديم الخلقي ددة
الحضارية.
َْ
ْ َ ُ َْ َ ُ
َْ ُ
َ ْ َ
َ
ات َواأل ْر ِّ َواخو و و ِّتالف أل ِّس و وون ِّتك ْم
يق د ددول هللا تب د ددارك وتع د ددالى﴿ :و ِّم و وون آيا ِّت و و ِّوه خل و ووق الس و و َوماو ِّ
ََْ َ ُ
ْ َ َ
َ َ َ َ
املين﴾ [الروم]44 :
وألوا ِّنك ْم ِّإن ِّفي ذ ِّلك آليات ِّللع ِّ ِّ
إن اإلسد ددالم ال ينكد ددر التند ددوع العرحد ددي والثقد ددافي والعقد دددي ...بد ددل يعتد ددرف بد دده ،سد ددواء فد ددي إطد ددار
الجامعدة اإلسدالمية والحضدارة اإلسدالمية ،أو فدي الددوائر الحضدارية األخدرى ..يعتدرف اإلسدالم بهدذا
اآلخددر ،وم ددن ثددم يتع ددارف علي دده ،ويتسددام مع دده ويتعددايش ،ال كمج ددرد واق ددع ال ِفكدداك من دده ،وإنم ددا
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باعتبددار ددذا االعت دراف و ددذا التعددارف سددنة مددن سددنن هللا سددبحانه وتعددالى وإرادة تكوينيددة لخددال
ذا الوجود..
و ددذه الرؤيد ددة اإلس ددالمية -ف ددي التعام ددل م ددع اآلخ ددر -القائم ددة عل ددى التند ددوع والتع دددد والتمد ددايز
واالخ ددتالف والتع ددارف والتس ددام  ..ل ددم تق ددف عن ددد املوق ددف (النظ ددري) ال ددذي يعت ددرف ب دداآلخر علد دى
َم َ
ضد د  ،وال ددذي يض ددي بواق ددع التع دددد واالخ ددتالف ،م ددع التس ددليم بوج ددوده ..وإنم ددا بلغد د وتبلد د
الصورة اإلسالمية  -فدي التحضدر والرحدي -ح ّدد العددل واإلنصداف لهدذا اآلخدر ،علدى اخدتالف ألدوان
ذا اآلخر.
بد ددل أكث د ددر م د ددن ذل د د  ،فاإلس د ددالم ينف د ددرد ب د دداالعتراف بك د ددل الش د درائع وامللد ددل وجمي د ددع النب د ددوات
َّ
والرس د داالت ،وس د ددائر الكتد ددب والص د ددحف واأللد ددواح الت د ددي مثل د د و د ددي السد ددماء إل د ددى جميد ددع األنبي د دداء
واملرس د ددلين ،من د ددذ فج د ددر الرس د دداالت الس د ددماوية وحت د د آخ د ددر وخ د دداتم د ددذه الرس د دداالت ..وف د ددوق د ددذا
االعتراف ،ناك القداسة والتقديس والعصمة واإلجالل لكل الرسل وجميع الرساالت (.)11
واس إنووا َخ َل ْق َنو ُواك ْم مو ْون َذ َكوور َو ُأ ْن َ وون َو َج َع ْل َنو ُواك ْم ُشو ُوع ً
يقددول هللا تبددارك وتعددالىَ ﴿ :ي وا َأي َهووا النو ُ
وبا
ِّ
ِّ
َ ُ
َ
َْ َ ُ
َ
َْ ُ ْ
َ
َ
َوق َبا ِّئ َل ِّلت َع َارفوا ِّإن أك َر َمك ْم ِّعن َد الل ِّه أتقاك ْم ِّإن الله ع ِّليم خ ِّبير﴾ [الحجرات.]71 :
يق ددول اإلم ددام أب ددو ددرة  -رحم دده هللا" :-فه ددذا االخ ددتالف للتع ددارف ال للتن دداكر ،وال ليس ددتحقر
بع د الشددعوب غير ددا .وإن التعددارف لدديس ددو املعرفددة املجددردة ،بددل املعرفددة املثمددرة التددي تتالحددى
فيها ك ّدل القدوى اإلنسدانية لخيدر اإلنسدان ،وإنمدا يكدون التعدارف لخيدر اإلنسدانية إذا ق ّددم أ دل ك ِ ّدل
إقل دديم م ددا عن ددد م م ددن خي درات األرض وثمراته ددا لغي ددر م ،وب ددذل تتب ددادل املن ددافع وينتف ددع أ ددل ك د ِ ّدل
إقلدديم بمددا عنددد غيددره ،ويقدددم لدده مددا عنددده مددن خيددر ،وبددذل ينتفددع ابددن األرض بخيددر األرض كلهددا،
وذل و التعارف الذي أشار إليه النص الكريم"(.)12
وإن أول مظهر للتعارف الذي و الغاية املثلى مدن اخدتالف األجنداس واأللدوان دو التسدام
دغير ا وكبير دا،
الذي يؤدي إلى التعاون ،وإن التعاون و مظهر التالحي النف ءي فدي املجتمعدات ص ِ
ََ َ َُ
و ددو مظهددر التالحددي النف ددءي والتعددارف العملددي فددي األسددرة اإلنسددانية ،وإن قولدده تعددالى﴿ :وتعوواونوا
ََ ْ ّ َ ْ َ ََ َ َ َُ ََ ْ ْ
ْ
اإلث و ِّوم َوال ُع و ْود َو ِّان﴾ [املائ دددة .]4 :ق ددد خوط ددب ب دده املؤمن ددون
عل ووى ال ِّب و ِّور والتق وووى وال تع وواونوا عل ووى ِّ
بالنسدبة إلدى جميدع بندي اإلنسدان؛ ولدذل كدان الدنص علدى النهدي عدن العددوان ،ولدو مدع املعتددين؛
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ْ
ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
َْ
صوودوك ْم َعو ِّون امل ْسو ِّوج ِّد ال َحو َور ِّام
إذ الدنص الكامددل دو قولدده تعددالى﴿ :وال يجو ِّورمنكم شوننن قوووم أن
َأ ْن َت ْع َتو ُودوا َو َت َعو َواو ُنوا َع َلووى ْالبو ّور َوالت ْقو َووى َوَال َت َعو َواو ُنوا َع َلووى ْاإل ْثووم َو ْال ُعو ْود َوان َوات ُقوووا اللو َوه إن اللووهَ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
ْ َ
ش ِّد ُيد ال ِّعقا ِّ ﴾.
ومد ددن ثد ددم فد ددإن التسد ددام الد ددديني واإلنسد ددان فد ددي الد ددو ي الربد ددان  ،فضد دديلة أخالقيد ددة ،وقيمد ددة
إنس ددانية حض ددارية ،وض ددرورة عاملي ددة ،وس ددبيل لت دددبير االخ دتالف وإدارت دده ،فرس ددالة اإلس ددالم عاملي ددة
إنسانية تتجه إلى الناس كافة ،رسدالة تدأمر بإقامدة العددل وتنهد عدن الظلدم والفحشداء واملنكدر،
م
وتر ددءي دعددائم السددالم العددالمي واألمددن االجتمددا ي فددي األوطددان ،وتدددعو إلددى التسددام بددين الندداس
جميع ددا بغ د د النظ ددر عد ددن أص ددولهم ولغد دداتهم وأعد دراقهم ..فه د دم جميع ددا مد ددن أص ددل واحد ددد ونفد ددس
َ
ُ ُ
َََ ُ ْ ْ َْ َ
ُ ُ
اح َودة
إنسدانية واحددة ،لقولده جدل وعدالَ ﴿ :يوا أي َهوا الن
واس اتقووا َربكوم ال ِّوذي خلقكوم ِّمون نفوس و ِّ
َ َ َُ َ َ َْ
ََ
َ
ُ
َ
األ ْر َحو َ
وام ِّإن
َوخلو َوق ِّم ْن َهووا ز ْو َج َهووا َو َبووث ِّم ْن ُه َمووا ِّر َجوواال ك ِّايو ًورا َو ِّن َسو ًواء َواتقوووا اللو َوه الو ِّوذي تسوواءلون ِّبو ِّوه و
َ َ َ ُ
الل َه كان َعل ْيك ْم َر ِّق ًيبا﴾(النساء.)7 :
كدذا يددعو املنهدا القرآند إلدى اإلنسدانية والتسددام الدديني ويحد عليده ،ويعتدرف بمدا قبلده مددن
كتب سماوية صحيحة ،وال ينال من عقيدة اآلخرين ،بل ينظر دائما إليهم بعين التسام .
 )2مزنلة التسامح يف احلديث النبوي الشريف:

لقددد دعددا الن ددي املصددطف  إلددى التس ددام الددديني واإلنس ددان وطبقدده عمليددا ف ددي حياتدده وف ددي
معامالته ل خرين:
ََ َْ َ
ُْ َ ْ
َ
واس ِّب ِّعي َس و ن ْابو ِّون َمو ْورَي َمِّ ،فووي األولووى َواآل ِّخو َور ِّة»
و
الن
وى
و
ل
فعددن أب د م َرايد َدرة  أندده  قددال« :أنووا أو
ِّ
َُ ُ ْ َ
َ م َا َ
ْ َ ْ َ
َ ُ ْ َ
دف َي ددا َر مس ددو َل هللا؟ َق د َ ْ َ ْ َ
اح وود،
ق ددالوا :كي د
دال« :األن ِّبي و ُواء ِّإخ وووة ِّم وون ع ووالت ،وأم َه ووات ُهم ش ووتن ،و ِّدي وون ُهم و ِّ
ِ
َ
َ
َ
َف َل ْي َ
س َب ْيننا ن ِّبي»(.)13
فدإذا كددان أصد مدل البشددرية واحددد ،وديددنهم واحددد ،ومشددتركهم اإلنسددان واحددد ،فددإن ددذا يدددعو
إلى التسام الديني واإلنسان بينهم ،ال إلى التنا ع والتناحر والتعصب املقي والكرا ية املدمرة
لبني آدم.
َ
ويؤكددد الن ددي  قيمددة التسددام بددين األديددان فيمددا رواه عندده عبددد هللا بددن عمددرو  أندده  قددال:
ً
«من قتل ً
معاهدا لم َي َرح رائحة الجنة ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»(.)14
نفسا
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َ َ
ً
َ
َ
َ
انت َ
َ َ ُ
قصو ُوه أو كلفو ُوه فوووق طاق ِّتووه أو أخووذ منو ُوه شووياا ِّبغيو ِّور
عاهو ًودا أو
وقدال « :أال موون ظلووم م ِّ
طيب َنفس فأنا َحج ُ
القيامة»(.)15
يج ُه يوم
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
لقددد كفددل رسددول اإلسددالم  لغيددر املتدددينين بديندده فددي بددالده عقيد َ
ددتهم وحددافظ علددى مكانددة
ر بانهم وقسيسيهم ،وعلى أماكن عبادتهم من العبث والهدم والتخريب.
م
ا
َ
ف َع ان َأ ب م َر اي َر َة  قال :ا
يهودي ا
ٌّ
يع رض ِس ل َع َت مه أ اع ِط َ بها شيئ ا ك ِر َد مه فقدال :ال
"بي نما
ِ
اد د َ
َّ د
َ َد د
َا
م
م
َ
ا
د
د
م
د
د
َ
َ
َ
د
د
َ
وال ذي اص ط ف مو ددء عل ددى الب ش ِر فس د ِدم ع ه رج ل م ددن األن ص ِار فق ددام فلط ددم وج ه ه وق ددال:
َ ا
َّ د
َد
مد
البشد ر َّ
والن ددي  ب ددين أ ظ مه ِرن ددا؟ ف ددذ ب إلي دده فق ددال :أب ددا
تقد و مل  :وال ذي اص ددطف مو ددء عل ددى
دال مدف َالن لطدم وجهدي؟ فقدال» :ل َم لطمد َ
القاس م َّ ،
إن لي ِذ َّدم ة َو َع اده د ا فمدا ب م
َد
وجه مه ؟« ف َ
دذكر مه
ِد
ِ ِ
َُ
و ُ ُو ُ
وو
ّ
د
َّ
َّ
م
ّ
فغضددب الن ددي  حت ر ِئد فددي وجهدده ،ثددم قددال« :ال ت ف ض لوا بووين أنبيوواء هللا فإن ه ي نفخ فووي
فيص ُ
ْ وو
و
السوموات َ وو
عق َ ووم ْن فووي و
وم ن فووي األر إال َ ووم ن شوواء هللا ،ثووم ُيونفخ فيووه أخوورى
ور
ِّ
الص ِّ
و
ْ
ُ
ْ
َ
فأكون أول َم ن ُب ِّع ث فإذا موس ن آخذ ب ْ
ور
والعرش فوال أد ري أح ِّو
وس ب بصوع ق ِّت ِّه يووم الط ِّ
أم ُب ع َث ْ
قب لي»"(.)16
ِّ
وقددد جدداء فددي كتابدده  إلددى ملددوك ِح ام َيدر« :وإنووه موون أسوولم موون يهووودي أو نصووراني فإنووه موون
املوودمنين ،لووه مووا لهووم وعليووه م وا علوويهم .وموون كووان علووى يهوديتووه أو نصوورانيته فإنووه ال ُيوورد عنهووا
وعليه الجزية»(.)17
ب ددل إن الن ددي  ينهد د ع ددن اس ددتثارة مش دداعر الع ددداء والكرا ي ددة ل دددى غي ددر املت دددينين ب دددين
َ َُ َ َ َ ُ ُ ْ ّ َْ ْ ُ ُ
ون َ
س ْاب ِّن متن »(.)18
اإلسالم ،قال رسول هللا « :ال يقولن أحدكم إ ِّني خير ِّمن ي
وقددد سد َّدجل التدداريخ اإلسددالم ّ صددورا ناصددعة فددي تددأمين احتياجددات غيددر املسددلمين فددي املجتمددع
اإلسالم ّ اإلنسان  .من ذل في عهد الن ي  ما رواه أبو عبيد فدي كتداب األمدوال عدن سدعيد بدن
م
املسيبَّ :
أن رسول هللا َّ 
تصدق بصدقة على أ ل بي من اليهود ،فهي ت اج َري عليهم .ويضيف
أبو عبيد َّ
صفية و َ الن ي َّ 
أن ّ
تصدق على ذوي قرابة لها ،فهما يهوديان(.)19
وقد مدرت بدالن ي  جندا ة يهدودي فقامدا لهدا ،فقيدل لده :إنهدا جندا ة يهدودي ،فقدال« :أليسوت
ً
نفسا»(.)20
جملة الدّراسات اإلسالميّة ـــــــ اجمللد  90ـــــــ العدد  90ـــــــ جـــــوان  0909ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 101

قيم التسامح الديني واإلنساني وأثرها في مواجهة خطاب الكراهية  ...ــــــــــــ أ.د .رشيد كُهُوس

كددذا يقددف  لجنددا ة يهددودي .وحددين ظددن مددع كددان معدده مددن املسددلمين أندده إنمددا فعددل ذل د
لعدم معرفته باملتوفى ،طبع بخاتمه الشدريف رسدالة خالددة «أليسوت نفسوا» .فدي إشدارة واضدحة
جلية أنه دائما يوجد ما يجمعنا لنتعايش ،يوجد ما يوحدنا لنحيدا معدا .إنهوا اإلنسوانية القائمدة
على دعامة التسام .
و ددذه الجملددة التددي نطد بهددا مددن أوتد جوامددع الكلددم الصددادق املصدددوق الددذي ال ينطد عددن
الهوى  ،في كلمة جامعة« :أليست نفسا» .تختزل منه التعامل مع الناس جميعا ،مهما كان
دي ددنهم أو اتج ددا هم أو لغ ددتهم أو جنس ددهم ..جمل ددة تل ددي الكرا ي ددة والعنص ددرية والتكب ددر والس ددخرية
والتعصب وحمية الجا لة والتمييز الديني والعرحي والطائف .
ومن ثم فإن املجتمع املتعدد األديان واألعراق واألجناس الذي بناه رسول اإلسالم والسالم
 ل ددم يبن دده عل ددى القه ددر واإلك دراه والعن ددف والتعص ددب وف ددرض الل ددون الواح ددد ال ددذي يح ددول دون
االسددتقرار واألمددن املجتمعددي ،بددل بندداه علددى التسددام والتعددارف والتعدداون وحسد ِدن الظددن والحددوار
ددل واملسداواة ،والحريدة وترسديخ قديم املشدترك الدديني والسدلم االجتمدا ي
واالحترام املتبدادل ،والع ِ
وغير ذل ..
َّ
لقددد مبعددث خيددر األنددام عليدده الصددالة والسددالم ليظلددل العددالم كل ده بظددالل ددداه ،ويقدديم فيدده
األمن والسالم ،ويجمع البشرية جمعاء تح لواء هللا إخوة متسامحين متعاونين متعارفين.
ددذه هددي قدديم اإلسددالم الدينيددة الحضددارية فددي معاملددة املخددالفين لدده ،وهددي ممددا تفددرد بدده ددذا
ددة أصد ِدلها ووحدددة غاياتهددا ...بهددذه الرؤيد ِدة
الدددين القدديم ونظرتدده إلددى الش درائع السددابقة باعتبددار وحد ِ
الش دداملة أس ددس املنه ددا النب ددوي لعم دران إنس ددان مش ددترك ،ومجتم ددع آم ددن يس ددع الجمي ددع م ددن غي ددر
تعصب للدين أو العقيدة أو العرق أو اللغة..
ذلد د ب ددأن املنه ددا النبد ددوي بفطرتد دده و دايات دده وقيمد دده الرفيعد ددة وأخالق دده العاليد ددة ،وتجرب ِتد دده
التاريخي ددة املش ددرقة ،ل ددم يش د ّ ِدرع الع دددوان عل ددى املختل ددف معن ددا عرق ددا ودين ددا ووطن ددا ،ول ددم يؤس ددس
للتمييد ددز الطد ددائف ضد ددده؛ بد ددل شد د َّدرع منظومد ددة أخالقيد ددة قيميد ددة سد ددلوكية كاملد ددة فد ددي التعامد ددل مد ددع
َ
املختلفددين معنددا فددي الدددين ،وحددث املسددلمين علددى االلت دزام بهددا وجعلهددا سددمة شخصد ِديتهم الخاصددة
والعام ددة ،وأم ددر م دائم ددا وأب دددا ب ددالبر واإلحس ددان والتع ددارف والتس ددام والع دديش الس ددلمي والق ددول
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الحس ددن واألماند ددة وكد ددف األذى والتع دداون مد ددع الد ددذين ل ددم يعتد دددوا علد دديهم مهم ددا اختلفد ددوا معند ددا فد ددي
عبادتهم وفكر م وثقافتهم وأعرافهم وديار م.
وإن املسددلمين عبددر التدداريخ لددم يقدداتلوا غيددر م حمددال لهددم علددى اعتندداق اإلسددالم؛ وإنمددا قدداتلوا
املعتدين عليهم ليؤمنوا حرية الددين والعقيددة ويحفظدوا لإلنسدان إنسدانيته ،وقداتلوا ليقيمدوا فدي
األرض قيم التسام والعيش السلمي.
وبن دداء عل ددى م ددا تق دددم؛ ف ددإن حل ددف الفض ددول ،والس ددماح ب ددالهجرة إل دى أرض الص دددق والع دددل
َ
(الحبش ددة) لوج ددود ملد د ال يظل ددم عن ددده الن دداس ،وص ددحيفة املدين ددة ،وص ددل الحديبي ددة ،وميث دداق
نصد ددارى نج د دران ،ومراسد ددلة امللد ددوك واألم د دراء والزعمد دداء وغيد د َدر ذل د د  ،كلهد ددا معد د م
دالم رئيسد ددة لكيفيد ددة
التعامل والتعارف والتسام مع املختلفين في الدين والعقيدة والعرق..
م
دالم عامليددة وصددالحة لكدل مددان ومكددان؛ إذ
بهدذه املنظومد ِدة األخالقيددة الحضدارية كاند رسددالة اإلس ِ
م
"العاملي ددة تواص ددل وإخ دداء وت دراحم وتب ددادل ع ددادل للمن ددافع ،وس ددالم ب ددين بن ددي اإلنس ددان ،عل ددى عك ددس م ددن
العوملة؛ فهي استعالء و يمنة وسيطرة واستغالل ،ومطامع وحروب عاملية بكل أنواعها"(.)21
َ
مقصددا شدرعيا لتحقيد العديش السدلمي املشدترك
وبذل يكدون التسدام م الدديني واإلنسدان
بددين الندداس كافددة؛ مددن أجددل أن يعددم العددالم األمد مدن واألمددان واالسددتقرار والسددالم ،وتندددثر الكرا يددة
والتعصب.
املبحث الثاين :قيمة التسامح يف املمارسة النبوية

َ
َ
ح ددين ق دددم الن ددي  املدين ددة وج ددد فيه ددا جماع ددات متفرق ددة ،وطوائ ددف متن دداحرة ،فك د َّدون منه ددا
مجتمعددا جديدددا موحدددا يختلددف مددن جميددع منددا ي حياتدده عددن املجتمددع الجددا لي ،ويمتددا عددن أي
مجتمدع يوجددد فددي عددالم اآلدميددين حينئددذ ،ألندده ارتكددز فددي بنائدده علددى اإلسددالم الددذي حددارب العصددبية
و دددم املب دداد الفاس دددة ،والنزاع ددات الض ددارة ،وقض ددء عل ددى املش دداحنات ،والع ددداوة الت ددي ول دددتها،
وأقام بناء املجتمع على أسس واضحة ودعائم قوية ،سقط معها القيم االجتماعية الجا ليدة
التددي كان د سددببا فددي التندداحر والظلددم ،وجمددع بددين املسددلمين بربدداط وثي د ددو اإليمددان( ،)22وجعددل
أس دداس الع دديش اآلم ددن ب ددين األجن دداس جميعه ددا قائم ددا عل ددى التس ددام اإلنس ددان وحف د ِدظ املش ددترك
الديني.
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ومددن ثددم فددإن املنهددا النبددوي لددم يقددم علددى اضددطهاد املخددالفين أو إقصددائهم أو مصددادرة حقددوقهم،
أو املسدداس بحريددة ديددنهم ...بددل قددام علددى التسددام الددديني معهددم علددى أسدداس متددين فددي أسددطع معانيدده،
فقد شكل أنموذجا للتسام مع األديان األخرى ساطعة م
أنواره على مدار التاريخ.
إن خيددر األنددام عليدده الصددالة والسددالم رفددع رايددة السددالم منددذ اللحظد ِدة األولددى لبعثتدده الغ دراء،
ولدم يعلدن حربدا إال إذا مدفددع إليهدا دفعدا .ولقدد ظددل ثالثدة عشدر عامدا فددي مكدة املكرمدة يددعو إلددى هللا
في ظل السماحة والسالم ،وتعرض املؤمنون بها لصنوف من األذى والتعذيب واالبتالءات ،ومع
ّ
ددذا ِكل ده ك ددان ي ددأمر أص ددحابه  ب ددالجنوح إل ددى الس ددلم واألخ ددذ ب ددالعفو واإلع دراض ع ددن الج ددا لين.
فلدديس ندداك مددن دعددا إلددى السددماحة والسددالم كمددا دعددا إليدده خيددر البريددة وأشددرف الكائنددات  ،وال
َ
قددانو َن مددن الق ددوانين الدوليددة القديمددة واملعاص ددرة أقددام األسد َ
دس املتين ددة الكبددرى للتسددام ال ددديني
والسالم العالمي كما أقامها اإلسدالم .فترسديخ قديم التسدام الدديني مدن أجدل حفدظ األوطدان دو
م
م
َ
مقص د دده  دعوتد دده ،وأنشد ددودة رسد ددالته ،ولد ددم تكد ددن معارك د ده فد ددي الواقد ددع إال وسد دديلة إلق د درار د ددذا
التسام والسالم وحماية الوطن.
وملا اجر  من مكة املكرمدة إلدى املديندة املندورة جعلده مدن أولوياتده؛ حيدث بددأ بوضدع مقوماتده
ومرتكزاتدده وأسسدده؛ فددشخى بددين املهدداجرين واألنصددار ،مددن أجددل االنصددهار االجتمددا ي بددين أف دراد مجتمددع
م
املدينددة ،وذوبددان الف ددروق االجتماعيددة بي ددنهم ،حت د تس د َ
دود املحبددة وامل ددودة واألخددوة ف ددي ال دوطن الجدي ددد،
وتنتف الكرا ية والتعصب فيتعز التسام ويتحق السلم في املجتمع والدولة.
وقددد كددان لهددذا املبدددأ العظدديم (األخددوة) أكبد مدر األثددر فددي نفددوس أ ددل املدينددة ،وجعلهددم يتحددابون
ويتماسددكون ويفتدددون بددأرواحهم ويدددافعون عندده بكددل مددا أوتددوا مددن قددوة وعزيمددة ،فهددو  لددم يقددر
تفاوتا بين البشر ،بسبب مولد أو أصل ،أو حسب أو نسب أو وراثة أو لون.
واالخ د ددتالف ف د ددي األنس د دداب واألعد د دراق واألل د ددوان ال ي د ددؤدي إل د ددى اخ د ددتالف ف د ددي حق د ددوق املواطن د ددة
وواجباتهددا ،فالكددل أمددام مي دزان العدالددة سواسددية ،وعندددما طلددب أش دراف مكددة مددن الن ددي  أن
يجعددل لهددم مجلسددا غيددر مجلددس العبيددد والضددعفاء ،حت د ال يضددمهم وإيددا م مجلددس واحدددَ ،بد َّدين
َ
رسول هللا  أن جميع الناس متساوون في تلق الو ي والهداية ،ورف كفار مكة وسادتها في
ذل الوق أن يجلسوا مع العبيد ،ومن يعتبرونهم ضعفاء أذالء من أتباع محمد .
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لقد سدعى رسدول هللا  سدعيا متواصدال -فدي العهددين املكد واملددن  -لبنداء حقدائ التسدام
الديني واإلنسدان فدي الواقدع ،ولندا فدي أحالفده ومعا داتده ،وكتبده ورسدائله ،وأخالقده وقيمده دليدل
قب ددل بالتع دددد والتن ددوع واالخ ددتالف ،وتعام ددل مع دده بوص ددفه س ددر
وبر ددان ص ددادق عل ددى ذل د ؛ حي ددث ِ
دداخل اآلس د دداس لتحقيد د د التع د ددارف الحض د دداري والتواص د ددل
جم د د ِدال الك د ددون واإلنس د ددان ،وأح د ددد امل د د ِ
االجتما ي بين الرحم اإلنسانية ،من أجدل بنداء العمدران اإلنسدان املشدترك وحمايدة املجتمدع مدن
الكرا ية والتعصب والعنف.
وكد ددان اله د دددف األس د ددم لكد ددل الوث د ددائ واملعا د دددات والكت د ددب والرس د ددائل واألحد ددالف واألحك د ددام
م
النبويددة إيجدداد مجتمددع موحددد تربطدده أواصددر األخددوة اإلنسددانية ،والعدالددة االجتماعيددة ،والرحمددة
والتسام  ،والعالقات الطيبة وسمو العشرة.
وبن دداء علي دده ،فل ددم يس ددجل الت دداريخ وق ددائع طائفي ددة ،أو تعص ددبا ديني ددا ،أو كرا ي ددة ل خ ددر ،أو
اقتتدداال علددى أسدداس دينددي أو عرحددي فددي املجتمددع الددذي أقددام دعائمدده الن ددي  علددى أسدداس مددن و ددي
إلهد ددي .كمد ددا لد ددم يصد دددر عد ددن سد دديدنا رسد ددول هللا  أو أصد ددحابه الك د درام ّ 
أي قد ددول أو خطد دداب
تحريضددءي طددائف يقددوم علددى الكرا يددة وإقصدداء اآلخددر املختلددف معدده  -دينيددا أو عرقيددا ،-بددل كان د
الثقافددة السددائدة والخطدداب السددائد ددو خطدداب الحددوار والتعددارف والتسددام والتعدداون وغيددر ذلد
َ
ُ
ْ َ َ َ َ َ
مددن القدديم الحضددارية الراقيددة ..يقددول هللا تعددالى﴿ :قو ْول َيووا أ ْهو َول ال ِّكتووا ِّ ت َعووال ْوا ِّإلووى ك ِّل َمووة َسو َوواء
َُ
ََ
َب ْينن ووا َو َب ْي وونك ْم﴾[آل عم دران ..]12 :إن دده أول ن ددداء ع ددالمي للتس ددام ال ددديني والتع ددايش اإلنس ددان ب ددين
الشعوب املختلفة واألجناس املتنوعة والطوائف الدينية املتعددة ..وأكثر من ذل جعدل القدرآن
َ ُ ُ َ
ْ َ
الكددريم أسددلوب الحددوار مددع أ ددل الكتدداب علددى أسدداسَ ﴿ :وال ت َجو ِّوادلوا أ ْهو َول ال ِّكتووا ِّ ِّإال ِّبووال ِّتي ِّهو َوي
َ
أ ْح َس ُون﴾ [العنكبدوت ..]21 :وقدد عمدل الن دي  بتوجيهدات الدو ي اإللهدي فدي بنداء مجتمدع يقدوم علددى
الع دديش الس ددلمي اآلم ددن ب ددين جمي ددع عناص ددره كم ددا يتجل ددى ذلد د ف ددي معا دات دده  وكتب دده ووثائق دده
اآلتية:
 )7صحيفة املدينة:

لقدد نفدذ  مبددأ التعداون الددولي بعدد ججرتدده إلدى املديندة املندورة بقدومده ،وعقدد حلفدا مددع
اليهود أساسه التسام الديني والتعاون على البر وحماية الفضيلة ،ومنع األذى ..يتجلدى ذلد فدي
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صووحيفة املدينووة التددي وضددعها ن ددي السددالم  -وفد توجيهددات الددو ي اإللهددي -لكددل فئددات مجتمددع
املدينددة ،وض د َّدمنها أ ددل الكت دداب مددن اليه ددود ،وه ددي بمثاب ددة وثيقددة دس ددتورية ت ددنظم ش ددؤون املجتم ددع
الجديددد ،وتهدددف إل ددى حمايتدده وتحقي د أمن دده وتماسددكه واسددتقراره ..وحف ددظ مواطنيدده  -مختل ددف
أعراقهم وأصولهم وأديانهم...-
و ذه أ م البنود املتعلقة باليهود والتي تفص عن التسام الديني في املنها النبوي:
ام
اما
«بسم هللا الرحمن الدرحيمَ َ :دذا ك َتداب م ادن مم َح ّمدد ّ
الن ِ ّدي َ ،--ب ادي َن املدؤ ِم ِن َين َوامل اس ِدل ِم َين ِم ادن
ِ
ِ
ََ
ا
م
َ
َ
َ
َ
َ
ق َرايش َو َيث ِر َبَ ،و َم ان ت ِب َع مه ام فل ِح َ ِب ِه ام َوجا د َمع مه ام.
َ ّ م َ ا َ ََ ا َم َ َ ّ َ م ّ ا َ َ ام
َ َ
األ اس َو َة َغ اي َر َم اظ مل َ َ َ م َ َ
ين َعل اي ِه ام.
اصر
 ....وِإنه من ت ِبعنا ِمن يهود ف ِإن له النصر و
ِ
ومين وال متن ِ
ّ
ا
َ ّ َ َ َ ا م َ َ ام ا َ ا
َا
دود ِديد مدن مهم َوِلل مم اسد ِدل ِم َين ِديد مدن مهم َمد َدو ِال ِيهم َوأن مف مسد مدهم إال َمد ادن
 وِإن َي مهددود ب ِنددي عددوف أ ّمددة مددع املددؤ ِم ِنين ِلل َي مهد َِ
ََ َ َ ّ َ
ّ َ
ظل َم َوأ ِث َم ف ِإن مه ال ميو ِت م ( )23إال ن اف َس مه َوأ ا َل َب اي ِت ِه.
 َوإ ّن ل َي مه َّ ّ ا َ
ود َب ِني َع اوف.
ود ب ِني النجار ِمث َل ما ِل َي مه ِ
ِ ِ ِ
 َوإ ّن ل َي مه َ ا َا َ
ود َب ِني َع اوف.
ود ب ِني الح ِار ِث ِمث َل ما ِل َي مه ِ
ِ ِ ِ
 َوإ ّن ل َي مهود َبني َس َ َ َود َب ِني َع اوف.
اعدة ما ِل َي مه ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
 َوإ ّن ل َي مه َ م َ ا َود َب ِني َع اوف.
ود ب ِني جشم ِمث َل ما ِل َي مه ِ
ِ ِ ِ
 َوإ ّن ل َي مه َ ا َ اا َ
ود َب ِني َع اوف.
ود ب ِني األو ِس ِمث َل ما ِل َي مه ِ
ِ ِ ِ
َ
ََ َ َ ّ َ
ّ
ّ َ
 َوإ ّن ل َي مهد َ َ ا َ َ ا َدود َب ِنددي َعد ادوف ،إال َمد ادن ظلد َدم َوأ ِثد َدم ف ِإند مده ال ميو ِتد م إال ن اف َسد مده َوأ ا د َدل
دود ب ِنددي ثعل َبددة ِمثد َدل مددا ِل َي مهد ِ
ِ ِ ِ
َب اي ِت ِه.
َ ا
َ َ َ َ َا
 َوِإ ّن َج اف َنة َبطن ِم ان ث اعل َبة كأن مف ِس ِه ام.ّ َ ا َ َ َم َ َ ا َ ّ ا ّ م َ ا ا
َ ّ
اإلث ِم.
 وِإن ِل َب ِني الش ِطيب ِة ِمثل ما ِليه ِود ب ِني عوف ،وِإن ال ِبر دون ِ
َ َ َ َ َا
 َوِإ ّن َم َو ِال َي ث اعل َبة كأن مف ِس ِه ام.َ ّ َ َ َ َم َ َ َا
ود كأن مف ِس ِه ام.
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َ ّ ََ اَم َ َ َ َم ا َ ّ َ َ َ ا ّ م َ ا ا
اإلث ِم.
 وِإن على اليه ِود نفقتهم والن ِصيحة وال ِبر دون ِ
َ ّ َم َ اَ
ا اَ
األ اوسَ ،مد َدوال َي مه ام َو َأ ان مف َسد مده ام َع َلددى م اثددل َمددا َأل ا ددل َ ددذه ّ
الصد ِدح َيف ِة َ .مد َدع ال ِبد ّدر امل احد ِ ؟ ِمد ادن
 وِإن يهددودِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
َ
َ ()24
ّ
أ ا ِل َ ِذ ِه الص ِحيف ِة» .
إن إصد دددار د ددذه الوثيقد د ِدة النبويد ددة الدسد ددتورية يمثد ددل تط د دورا كبي د درا فد ددي مفد ددا يم االجتمد دداع
السياس ددية ،فه ددذا وط ددن يق ددوم ألول م ددرة ف ددي الجزي ددرة العربي ددة عل ددى غي ددر نظ ددام القبيل ددة وعل ددى غي ددر
داس رابط د ِدة ال دددم ،حي ددث انص ددهرت طائفت ددا األوس والخ ددزر ف ددي جماع ددة األنص ددار ،ث ددم انص ددهر
أس د ِ
م
األنصددار واملهدداجرون فددي جماعددة املسددلمين ،ثددم ترابطد ددذه الجماعددة املسددلمة مددع اليهددود الددذين
يشدداركونهم الحيد َداة فددي املدينددة إلددى أمددد وألول مددرة بحكددم القددانون؛ حيددث متددرد األمد م
دور إلددى الدولددة،
ومن خالل تغييدر شدامل وتحدول سدريع طدوى الدس م
دتور صدفحة اجتماعيدة طابعهدا القبليدة ،وفدت
صفحة جديدة َ
أكثر إيجابية وأقرب إلى الترابط والتكافل والتسام والوحدة الفكرية(.)25
يقول الشيخ محمد الغزالي -رحمده هللا" :-و دذه الوثيقدة تنطد برغبدة املسدلمين فدي التعداون
الخ ددالص م ددع يه ددود املدين ددة ،لنش ددر الس ددكينة ف ددي ربوعه ددا ،والض ددرب عل ددى أي دددى الع ددادين وم دددبري
الفتن ،أيا كان دينهم".26
و كددذا كان د صددحيفة املدينددة املنددورة؛ إذ هددي "أول عقددد اجتمددا ي وسيا ددءي دينددي حقيق د -
لدديس مفترضددا أو متو مددا -يكتفد بدداالعتراف بدداآلخر ،وإنمددا يجعددل اآلخددر مجددزءا مددن الرعيددة واألمددة
والدولة -أي جزءا من الذات -له كل الحقوق ،وعليه كل الواجبات ،وذل في من لم يكن فيه
طرف يعترف باآلخر على وجه التعميم واإلطالق"(.)27
َ
ولذل نجد في مواد دذا الدسدتور التدي تبلد اثنتدين وخمسدين مدادة ..الحدديث فيهدا عدن اليهدود فدي
َ
أربع عشرة مادة ..وفدي دذه املدواد تقندين لددم اليهدود فدي رعيدة الدولدة ،واعتب مدار م (أمدة مدع املدؤمنين) -
ّ
حقهددم
املهدداجرين واألنصددار ،-وتقنددين املسدداواة بيددنهم وبددين املددؤمنين فددي الحقددوق والواجبددات ..مددع تقند ِدين ِ
الكام د د ِدل ف د ددي االعتق د دداد ال د ددديني ال د ددذي يختلف د ددون في د دده م د ددع اإلس د ددالم واملس د ددلمين ..فنق د درأ ف د ددي د ددذه امل د ددواد
دور التقند ددين لالعت د دراف بد دداملختلف معند ددا فد ددي الد دددين أو العد ددرق ،ومسد دداواة األقليد ددة
الدسد ددتورية أرحد ددى صد د ِ
لألغلبية ..وتقرير التعددية الدينية في رعية الدولة الواحدة (.)28
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أضددف إلددى ذلد أن صددحيفة املدينددة ا تمد بتوثيد الددروابط بددين الندداس وتقويددة العالقددات
ب ددين الجيد دران والع دديش معه ددم ،والتس ددام فيم ددا بي ددنهم ،إيمان ددا منه ددا بض ددرورة التقري ددب ب ددين األس ددر
اإلنسددانية بكددل وسدديلة ،فجعلد صددلة الجددوار جنبددا إلددى جنددب مددع صددلة اإلنسددان ألقددرب املقددربين
إليه وهي نفسه ،على أن ال يسبب ذا الجار ضدررا وال إثمدا ،وقدد بلد األمدر فدي اإلسدالم أن جعدل
إكرام الجار آية من آيات اإليمان الصادق والتدين األكيد(.)29
م
َ
اليهود جزءا من الوطن الجديد ،وعنصرا من عناصره ولدذل قيدل
لقد اعتبرت الصحيفة
فددي الصددحيفة« :وإندده مددن تبعنددا مددن يهددود فددإن لدده النصددر واألسددوة ،غيددر مظلددومين وال متناصددرين
()30
َ ّ َ َ َ َ ا م ّ َ َ ام ا َ َْ
وود
علدديهم»  .ث ددم اد ددذا الحك د مدم إيضدداحا بقول دده « :وِإن ي مهددود ب ِن ددي عددوف أم ددة م ددع املددؤ ِم ِنين ِّللي ُه و ِّ
ا
َا
ِّد ُين ُه ْم َوِلل مم اس ِل َم اي ِن ِد مين مه ام َم َو ِال ِيه ام َوأن مف مس مه ام»(.)31
َ
ذل د ب ددأن م ددن أروع مظ ددا ر التس ددام ال ددديني واإلخ دداء اإلنس ددان ف ددي الس دديرة النبوي ددة الحري ددة
َ
الدينيددة .لددذل لددم يحمددل عليدده الصددالة والسددالم السدديف ليكددره الندداس علددى اعتندداق الدددين؛ ولددم
م
ينتشددر السدديف علددى ددذا املعن د كمددا يريددد بع د أعدائدده أن يتهمددوه! إنمددا جا ددد ليقدديم مجتمعددا
آمنددا مددن آفددات التعصددب والكرا يددة يددأمن فددي ظلدده أصد م
دحاب األديد ِدان جميعددا ،ويعيشددون فددي ظلدده
آمنين وإن لم يعتنقوه؛ إذ املجتمع أخوة وتسام  ،وتراحم وتعاون.
م
و كددذا يعتبددر التسددام الددديني واإلنسددان مددن أ ددم األصددول التددي أكدددتها الوثيقددة النبويددة فددي
السياسة الداخلية والخارجية مدع اآلخدر ...حيدث لدم يجدد الن دي  حرجدا مدن أن يس َ
داكنه مدن ال
يتف معهم فدي الددين ،ومدن ثدم نظدر إلدى مدن عا دد م مدن اليهدود علدى أنهدم أصدبحوا مدن الناحيدة
السياسية أو الجنسية كاملسلمين الذين يعيشدون معهدم فدي دار واحددة فيمدا لهدم مدن حقدوق ومدا
علد دديهم م ددن واجبد ددات .وإن ظلد ددوا مد ددن الناحي ددة الشخص ددية علد ددى عقائد ددد م وعبد دداداتهم وأحد ددوالهم
الخاصة(.)32
وعليه؛ فإن التسام الديني واإلنسان سمة بدار ة فدي دذه الوثيقدة الدسدتورية النبويدة لدم
م
تعهددد ا األمددم مددن قبددل وال مددن بعددد ،فالتدداريخ مي ِثب د أن اليهددود قددد قهددروا وشد ّ ِدردوا فددي كددل أنحدداء
دتور املدينددة املنددورة أصددبحوا كلهددم آمنددين محميددين مددن
العددالم نتيجددة التعصددب ،لكددن فددي ظددل دسد ِ
اإلكراه الديني ،وكذل النصارى والوثنيين وباحي أ ل امللل والنحل األخرى.
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الشديدة اإلشراق والتأل فت اإلسدالم كتداب العالقدة السدلمية مدع اليهدود -
بهذه الصفحة
ِ
القائم ددة عل ددى التس ددام اإلنس ددان  -عن دددما قنن د الدول ددة اإلس ددالمية الحري ددة الديني ددة ،والتعددي ددة
الدينية ،واملساواة في حقوق املواطنة ،في داخل األمة الواحدة والدولة الواحدة.
وحت د د بعد ددد نق د د اليهد ددود العب د درانيين لعهد ددود م مد ددع سد دديدنا رسد ددول هللا  ،ومد ددع الد ددوطن،
دانتهم العظم د د للمسد ددلمين فد ددي مد ددواطن عديد دددة ،وتد ددأليههم ألعد ددداء املسد ددلمين علد ددى املسد ددلمين،
وخيد د ِ
َ
وتشمر م وخياناتهم املتوالية ..لم يغير املسدلمون املوقدف اإلسدالم مدن اليهدود ..لقدد َّأمندوا قاعددة
ددة وعقدداب املعتددين مددنهم بمقتضددء
الدوطن اإلسددالم  ،بدإجالء الخونددة مدن اليهددود عدن ددذه القاع ِ
نص الدستور ،ثم تركوا أبواب املددن اإلسدالمية والواليدات اإلسدالمية مفتوحدة أمدام اليهدود ،لهدم
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم(.)33
لقددد أق ددرت الص ددحيفة النبوي د مدة مفه د َ
دوم التسددام ال ددديني واإلنس ددان بأوس ددع معاني دده وض ددرب
َ
م
َ
َ
التعصب ومصادرة اآلراء واملعتقدات والحقوق ،ولم تكن املسألة مسدألة تكتيد
عرض الحائط
مرحل ددي ريثم ددا يتس ددن للن ددي  تص ددفية أعدائ دده ف ددي الخ ددار لك د يب دددأ تص ددفية أخ ددرى إ اء أولئ د
م
دف َّ
السددم م املنفددت عددن مبدددأ أصدديل فددي املنهددا
الددذين عا ددد م ..وحاشدداه ..إنمددا ص د َدر ددذا املوقد
النبددوي تطبيقددا للددو ي اإللهددي الددذي أمددر املسددلمين بالتسددام مددع اآلخددر -الددذي سدداملهم ولددم يعتددد
عليهم -والبر به واإلحسان إليه.
 )2مساحة النيب  مع اليهود يوم خيرب:

َ م
َ
دة صحف من التدوراة فطلدب اليه م
دود رد دا،
كان من بين ما غ ِن َم املسلمون من يهود خيبر ع
فد ددأمر رسد ددول هللا  بتسد ددليمها إلد دديهم ،ولد ددم يصد ددنع مد ددا صد ددنع الرومد ددان حينمد ددا فتحد ددوا أورشد ددليم
وأحرقوا الكتب املقدسة م
وداسو ا بأرجلهم ،وال ما صنع النصارى فدي حدروب اضدطهاد اليهدود فدي
َ َ
األندددلس حددين أحرقددوا صددحف التددوراة ،وال كمددا فعددل التتددار بكتددب املسددلمين؛ إذ ألقو ددا فددي نهددر
دجلددة حتد اسد َّ
دود ،وال مددا فعددل ريتشددارد قلددب األسددد يددوم أن قتددل ثالثددة آالف أسددير مسددلم بعدددما
أعطد ددا م األمد ددان ،وال مد ددا فعد ددل اإلسد ددبان باملسد ددلمين فد ددي محد دداكم التفتد دديش ،وال مد ددا فعد ددل بع د د
قساوسة األمريكان ملا أحرقوا املصاحف ومزقو ا أمام كنائسهم.)34(..
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إذا كان تعامل الن ي  مع اليهود بالحسن  ،فكذل كدان تعاملده مدع النصدارى ،حيدث فدت
 لوف ددد نص ددارى نجد دران (س ددنة  75دد197/م) أب ددواب مس ددجده  باملدين ددة املن ددورة ،فص ددلوا في دده
ّ
ص ددالتهم ،م د ِدولين وج ددو َ هم قب ددل املش ددرق ،ث ددم ت ددركهم وم ددا ي دددينون ،وذل د مب دددأ أس دداس ف ددي دينن ددا
الحني ددف ال ددذي ي دددعو إل ددى التس ددام ال ددديني والس ددالم الع ددالمي والس ددلم األ ل ددي ب ددين فئ ددات ال ددوطن
بمختلف عقائد ا وأجناسها وأصولها.
م
و كددذا يعتبددر التسددام الددديني مددن أ ددم األصددول التددي أكدددتها الوثيقددة النبويددة فددي السياسددة
َ
يساكنه من ال يتف معهم في الدين،
الخارجية مع اآلخر ...حيث لم يجد الن ي  حرجا من أن
ومن ثم نظر إلى من عا د م من اليهود على أنهم أصبحوا من الناحية السياسدية أو املجتمعيدة
كاملسلمين الذين يعيشون معهم في دار واحدة فيما لهم من حقوق وما علديهم مدن واجبدات .وإن
ظلوا من الناحية الشخصية على عقائد م وعباداتهم وأحوالهم الخاصة(.)35
 )9عهده  لنصارى جنران:

كت ددب  لنص ددارى نج دران كتاب ددا وعه دددا .ومم ددا ج دداء في دده" :ولنج دران وحاش دديتها ،ج ددوار هللا ّ
وذم ددة
ّ
محم ددد الن ددي رس ددول هللا عل ددى أم ددوالهم ،وأنفس ددهم ،ومل ددتهم ،وغ ددائههم ،وش ددا د م وعش دديرتهم ،وب دديعهم
دقفيته وال را دب مدن ر ّ
وكل ما تح أيديهم من قليدل أو كثيدر .ال ّيغيدر أسدقف مدن أس ّ
ّ
بانيتده وال كدا ن
م ددن كهانت دده .ول دديس عل دديهم ّرب ّي ددة ،وال دم جا لي ددة .وال يحش ددرون( ،)36وال يعش ددرون( ،)37وال يط ددأ أرض ددهم
جيش .ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظاملين وال مظلومين...
وعلدى مددا فددي ددذا الكتداب جددوار هللاّ ،
وذمددة محمددد الن ددي رسدول هللا ،حتد يددأت هللا بددأمره ،مددا
نصحوا وأصلحوا ما عليهم ،غير مثقلين بظلم.
 ...وإذا ص د ددارت النص د درانية عن د ددد املس د ددلم فعلي د دده أن يرض د ددء بنص د درانيتها ،ويتب د ددع وا د ددا ف د ددي
االقتداء برؤسدائها ،واألخدذ بمعدالم دينهدا ،وال يمنعهدا ذلد  ،فمدن خدالف ذلد وأكر هدا علدى شدءيء
من أمر دينها فقد خالف عهد هللا وعصء ميثاق رسوله ،و و عند هللا من الكاذبين.
ولهدم إن احتداجوا فدي َّ
مرمدة ِب َديعهم وصدوامعهم أو أي شدءيء مدن مصدال أمدور م وديدنهم ،إلددى
ر افددد مددن املسددلمين وتقويددة لهددم علددى َّ
مرمتهددا ،أن َي ارفدددوا علددى ذل د موي َعد َداونوا ،وال يكددون ذل د دينددا
ِ
َّ
عل دديهم ،ب ددل تقوي ددة له ددم عل ددى مص ددلحة دي ددنهم ،ووف دداء بعه ددد رس ددول هللا ،ومو ب ددة له ددم ،ومن ددة هلل
جملة الدّراسات اإلسالميّة ـــــــ اجمللد  90ـــــــ العدد  90ـــــــ جـــــوان  0909ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111

قيم التسامح الديني واإلنساني وأثرها في مواجهة خطاب الكراهية  ...ــــــــــــ أ.د .رشيد كُهُوس

ورسددوله علدديهم ..ألن د أعطيددتهم عهددد هللا أن لهددم مددا للمسددلمين وعلدديهم مددا علددى املسددلمين ،وعلددى
دذب عددن م
املسددلمين مددا علدديهم بالعهددد الددذي اسددتوجبوا ح د ال دذمام ،والد ّ
الحرمددة ،واسددتوجبوا أن
مي ّ
ذب عنهم كل مكروه ،حت يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم.)38( ...
لقد بر التسام الديني واإلنسدان فدي دذا العهدد النبدوي جليدا واضدحا؛ فقدد أبداح اإلسدالم
َ
َ
وحفدظ لهددا كامد َدل الحريد ِدة واالختيددار فددي االعتقدداد الددديني ،وفددي
للمسددلم الددزوا بالكتابيددة املحصدنة ِ
إقامة شعائر دينها ،وفي تكليف وجها املسلم أن ييسر لها الدذ َ
اب إلدى دور عبادتهدا ،واألخ ِدذ عدن
ِ
وعدم منعها من يارات أ لها ،عمال بمبدأ التسام الذي قرره اإلسالم.
رؤساء دينها،
ِ
إن عهددده  لنصددارى نج دران أنمددوذ فريددد مددا ال التد م
داريخ العددالمي يددذكره ،وجعلهددا كلمددة
باقية إلى يوم الدين ال يحيد عنها إال من ظلم نفسه.
وبه ددذا اس ددتوعب اإلسد د م
دالم جمي د َدع الطوائ ددف الديني ددة األخ ددرى وس ددم لهد ددا ب ددالوجود والتمتد ددع
َّ
بممارسة طقوسها الدينية ،وكفل حقوقها كلها بالعدل واملساواة.
م
تل د ه ددي ص ددورة مكان د ِدة (اآلخ ددر النصد دران ) ف ددي املجتم ددع اإلس ددالم األول" ،كم ددا ح ددددتها ورس ددم
َ
معاملهددا معا دددات رسددول هللا  مددع النصددارى ( -مددن أ ددل نج دران وسددائر مددن ينتحددل ديددن النص درانية
فددي أقطددار األرض) ..لقددد قددرر لهددم اإلسد م
دالم مددا للمسددلمين ،وعلدديهم مددا علددى املسددلمين ،وعلددى املسددلمين مددا
ذات األم د ِدة الواح دددة والرعي ددة املتح دددة ف ددي حق ددوق
عل دديهم ..فجع ددل ددذا (اآلخ د مدر) ج ددزءا م ددن (ال ددذات)ِ ،
املواطنة وواجباتها ،مع حرية التعدد واالختالف في الدين ،دون أدن تمييز أو إكراه.)39( "..
كم ددا كت ووب النب ووي  كتاب ووا ألب د الح ددارث ب ددن علقم ددة أس ووقف نج ووران« :بس ددم هللا ال ددرحمن
الددرحيم مددن محمددد ّ
الن ددي ،إلددى األسددقف أب د الحددارث ،وأسدداقفة نج دران ،وكهنددتهم ،ومددن تددبعهم،
ور بانهم:
ّ
إن لهددم مددا تح د أيددديهم ،مددن قليددل وكثيددر مددن بدديعهم ،وصددلواتهم ،ور بددانيتهم ،وج دوار هللا

دقفيته ،وال را ددب مددن ر بانيتدده ،وال كددا ن مددن كهانتدده .وال ّ
ورسددوله .ال ّ
يغيددر أسددقف مددن أسد ّ
يغيددر
حد مددن حقددوقهم وال سددلطانهم ،وال شددءيء ممددا كددانوا عليدده[ .علددى ذلد جددوار هللا ورسددوله أبدددا]،
ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم ،غير مثقلين بظلم وال ظاملين»(.)40
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وجدداء فددي معاهدتووه  لبنووي جبنووة وأهوول مقنوواَ « :أ َّمددا َب اعد مددَ ،ف َقد ادد َند َدز َل َع َلد َّدي آيددتكم( َ )41اجعد َ
دين
رِ ِ
م
َ َّ َ م َ َّ
م َّ
َ َم
َ َ م
م
َ َ م َ َ
ِإلى ق ارَي ِتك ام ،ف ِإذا َج َاءك ام ِك َت ِاب َ ذا ف ِإ َّنك ام ِآم منون ،لك ام ِذ َّمة الل ِه َو ِذ َّمدة َر مس ِدول ِه ،وِإن رسدول الل ِده
َ ما َ م َ
َ
َ َّ
َم
َ َ م ا َ ّ َ م ا َ م َّ م م م
دوبك امَ ،وِإ َّن لكد ادم ِذ َّمددة اللد ِده َو ِذ َّمددة َر مسد ِدول ِه ال ظلد َدم َعلد اديك امَ ،وال ِعدددى،
غددا ِفر لكددم سد ِديئا ِتكم وكددل ذند ِ
م
َّ
َ
َوِإ َّن َر مسو َل الل ِه َج مارك ام ِم َّما َم َن َع ِم ان مه ن اف َس مه...
َ اَ َ
َ
َ َ َ َ
َ اَ
ام
ا
َ َ اما
أ َّما َب اع مد ،ف ِإلى املؤ ِم ِن َين َوامل اس ِل ِم َين َم ان أطل َع أ ا َل َم اق َنا ِبخ اير ف مه َو خ اير ل مهَ ،و َم ان أطل َع مه ام ِبشر
َ َ َ
ف مه َو ش ٌّر ل مه»(.)42
وقددد تجسددد فددي كتبدده  ددذه ،جددو مر اإلسددالم الددذي يقددر بسددنة االخددتالف والتنددوع فددي اآلراء
واملعتق دددات واالعتد دراف باإلنس ددان مهم ددا ك ددان م
دين دده أو عرق دده ،وينب ددذ سياس ددة االقص دداء وخط دداب
الكرا ية وثقافة التعصب.
لقددد نج د رسددول هللا  ف ددي ترسدديخ مب دداد التسددام ال ددديني واإلنسددان ف ددي مجتمددع املدين ددة
َ
دروط
املن ددورة؛ ألن األرض ددية الت ددي أق دديم عليه ددا والقي ددادة الت ددي خططت دده ونفذت دده اس ددتكمل ك د َّدل ش د ِ
م
دانية
النج دداح ف ددي مجتم ددع فت ددي يحكم دده مب دددأ العط د ِداء قب ددل األخ ددذ ،وتش ددده أواص د مدر األخ ددوة اإلنس د ِ
ويوجهدده اإليمددان العميد فددي كددل حركاتدده وأعمالدده وفاعلياتدده ،ويقددوده الرسددول (األسددوة)  الددذي
و األنموذ الكامل في أخالقه وتسامحه.
)7التسامح مع قريش.

أمددا سد م
دعيه  لترسدديخ مرتكدزات التسددام اإلنسددان مددع قددريش فيتجلددى فددي صددل الحديبيددة؛
ذا الصل الذي يعتبر دليال شامخا على أن الدعوة إلى أخالق التسام مبدأ أصيل في اإلسالم
وفي عالقات املسلمين باآلخر.
وهذا نص الصلح:
 باسم اللهم. ذا ما صال عليه محمد بن عبد هللا سهيل بن عمرو. واصددطلحا علددى وضددع الحددرب عددن الندداس عشددر سددنين ،يددأمن فدديهن الندداس ويكددف بعضددهم عددنبع .
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 على أنه من قدم مكدة مدن أصدحاب محمدد ًّحاجدا أو معتمدرا أو يبت دي مدن فضدل هللا فهدو آمدن
على دمه وماله ،ومن قدم املدينة من قريش مجتا ا إلى مصر أو إلى الشام ،يبت ي من فضل
هللا فهو آمن على دمه وماله.
 على أنه من أت محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ،ومن جاء قريشا ممن مدع محمددلم يردوه عليه.
 وأن بيننا عيبة مكفوفة ،وأنه ال أسالل وال إغالل. وأندده مددن أحددب أن يدددخل فددي عقددد محمددد وعهددده دخلدده ،ومددن أحددب أن يدددخل فددي عقددد قددريشوعهدد م دخدل فيده (فتواثبد خزاعدة فقدالوا :نحدن فدي عقدد محمدد وعهدده ،وتواثبد بندو بكدر
فقالوا :نحن في عقد قريش وعهد م).
 وأن د ترج ددع عن ددا عام د ددذا ،ف ددال ت دددخل علين ددا مك ددة ،وأن دده إذا ك ددان ع ددام قاب ددل خرجن ددا عن دفدددخلتها بأصددحاب  ،فأقم د بهددا ثالثددا مع د سددالح الراكددب ،السدديوف فددي القددرب ،وال تدددخلها
بغير ا.
 وعلى أن ذا الهدي ما جئناه ومحله فال تقدمه علينا. أشهد على الصل رجال من املسلمين ورجال من املشركين:فمدن املسدلمين :أبدو بكددر الصددي  ،وعمدر بددن الخطداب ،وعبدد الدرحمن بددن عدوف ،وعبدد هللا بددن
سهيل بن عمرو ،وسعد بن أب وقا  ،ومحمد بن سلمة ،وعلي بن أب طالب كاتب املعا دة.
ومن املشركين :مكر بن حفص ،وسهيل بن عمرو(.)43
م
ددة ف ددي الوقد د ال ددذي ك ددان في دده املس ددلمون بمرك ددز الق ددوة ال َّ
الض ددعف ،وك ددان
معق دددت ددذه املعا د
َ
باسددتطاعتهم أال يقبلددوا شددروطها التددي اغتددا منهددا كثيددر مددن الصددحابة ،ولكددن مددا كددان لهددم أن يخرجددوا
عددن طددوع رسددول هللا  الددذي ال ينطد عددن الهددوى ،وقددد تمددادى رسددو مل قدريش علددى رسددول هللا  فددي
مفاوضددته ،وكددان فددردا بددين جدديش املسددلمين ،فلددم ينلدده أذى ،ولددم يتمدداد عليدده املسددلمون بالقتددل (ألن
َ
َ
م
دالحلم والل ددين ،حت د يص ددل إل ددى الغاي ددة الت ددي
الس ددفراء ال تقت ددل) ولك ددن رس ددول هللا  يرض دديه ،ويس ددعه ب د ِ
ينشد ا اإلسالم ،وهي َح م
السالم فيها (.)44
قن الدماء ،وحماية األوطان وإحالل
ِ
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قبدل الن ددي  بشددروط الصددل وفيهددا بعد البندود املجحفددة باملسددلمين ،لدديس عددن َ
ضددعف ،فقددد
م
كان معه جيش يسدتطيع أن يددك علديهم ديدار م ،ولكنهدا الحكمدة النبويدة آثدر السدماحة وحقدن الددماء
وحماية الدوطن ،وحفدظ البلدد الحدرام ..ولدم يكدن ذلد قبدوال للدنيدة ،ولكنده الهددى النبدوي الدذي حدث
علد ددى الصد ددبر بد دددل القتد ددل والقتد ددال ،والسد ددماحة بد دددل العند ددف ،وتأجيد ددل فد ددي رف د د خيد ددر مد ددن تعجيد ددل فد ددي
َ
قواعد التسام والعيش اإلنسان اآلمن مع قريش.
عنف( .)45وبذل أر ء 
و كددذا فددرغم قتددال قدريش للن ددي  ومحدداربتهم لدده سددنين طددواال ،فقددد َجد َدن َ ّ
للسددلم والسددماحة،
ِ
ِ
ِ
حفظ ددا ل ددوطن مك ددة املكرم ددة ولل ددنفس اإلنس ددانية ،وحرصد ددا من دده  عل ددى نب ددذ القت ددال وإطف دداء فتيد ددل
الحددروب التددي تخددرب املجتمعددات َوت اهد ِدد مم بند َداء اإلنسددان ،وخيد مدر دليددل علددى ددذا قولدده  يددوم الحديبيددة:
َ
«ال تدعون قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إيا ا»(.)46
وي د َ
دوم الف ووتح األعظ ووم ملك ووة املكرم ووة ال ددذي تحق د بع ددد ص دراع مري ددر م ددع الباط ددل ،وبع ددد أن
فعل د قددريش برسددول هللا  وأصددحابه مددا فعل د  ،وسددلك معهددم كد َّدل طددرق اإليددذاء والتعددذيب
َ
والتنكيددل ..آذوه  وآذوا أصددحابه وعددذبو م ،وقدداطعوه وعشدديرته وم ددن آمددن بدده فددي ِش د اعب مك ددة
لد ددثالث سد ددنوات ،أكلد ددوا خاللهد ددا العشد ددب والجد ددذور وأوراق األشد ددجار ،حت د د ل د د مد ددنهم األطفد ددال
والش م
ديوخ مدن الجدوع ..ولدم يكتدف أولئد بهدذا بدل اضدطرو م لتدرك بيدوتهم ووطدنهم مكدة والهج ِدرة
َ
َ
أماكن أخرى بعيدة ..ولم يتركو م فدي راحدة نداك فبدسائسدهم املختلف ِدة سدلبوا مدنهم الراحدة
إلى
واالطمئنانَ ..
وحرمو م حت من أبسط حقوقهم كزيارة الكعبة البي الحرام..
َ
َ
السوار با ِمل اع َ
إحاطة ّ
صم ،وظن قريش الظندون؛
لكن عندما انتصر عليهم  ،وأحاط بهم
ِ
لعلمه ددم بس ددوء ت دددبير م الس دداب  ،ومك ددر م املتواص ددل ،وكد درا يتهم لإلس ددالم ونبي دده  وأتباع دده،
َ
وحسددبوا أندده سدديدخل مكددة البلد َدد الح درام دخددول الجبددابرة والطغدداة مز ددوا منتقمددا مددن أعدائدده،
ِ
لكن دده  فاج ددأ م ب ددأن ج دداء متواض ددعا متخش ددعا لرب دده ج ددل وع ددال ،غي د َدر مز ددو بنص ددر ،وال ش ددام
بأعدائه ،وال مقتص منهم.
وعندددما رأى قريشددا و ددم يتوقعددون اإلجهددا علدديهم ،ورأى جمددوع الصددحابة الك درام  و ددم
ينتظ ددرون أدن د إش ددارة من دده  حت د يبي دددوا خض دراء ق ددريش ق ددال الن ددي  مخاطب ددا قريش ددا« :م ووا
تظنون أني فاعل بكم»؟
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قالوا :أخ كريم وابن أخ كريم.
قال« :اذهبوا فأنتم الطلقاء»(.)47

َ
َ َْ َ َ ُ ْ
َُ
ْ
يب َعل ْيك ُم ال َي ْو َم َيغ ِّف ُر الل ُه لك ْم َو ُه َو أ ْر َح ُم
وقال لهم ما قاله يوسف  إلخوته﴿ :ال تث ِّر
َ
اح ِّمين﴾ [يوسف.]84 :
الر ِّ
ل ددم يقاب ددل الن ددي  الكرا ي ددة بالكرا ي ددة والعن ددف ،وإنم ددا ك ددان  حريص ددا عل ددى التسد ددام
دوب وتوحيدد كلمتهدا لتقبدل علدى اإلسدالم
والعفو العام؛ من أجدل حفدظ البلدد الحدرام وتدأليف القل ِ
ديددن التسددام والسددالم ،ورسددالة الحريددة واإلنسددانية ،فلددم يكددن مددن السددهل علددى قددريش أن تقبددل
م
بمصددير ا الددذي آل د إليدده وهددي سدديدة العددرب دون منددا ع ألنهددا أعظمهددم حضددارة وأشددد م بأسددا
وأكثددر م مدداال وفددي بلددد ا البيد الحدرام ،لدديس مددن السددهل أن تقبددل قددريش بمصددير ا ددذا وتقبددل
عل ددى اإلس ددالم طائع ددة وتحم ددل راي ددات الجه دداد ل ددو ل ددم تعام ددل ددذه املعامل ددة الس ددلمية الت ددي ل ددم تك ددن
تتوقعها ،وبذل انقلب موقفها من أشد الناس عداوة لإلسالم إلى أحدر النداس علدى رفدع رايدة
اإلسالم(.)48
وملا دخل  مكة فاتحا ،رفع الشعار العام« :من دخل دار أب سفيان فهو آمن ،ومن ألق
السالح فهو آمن ،ومن أغل بابه فهو آمن»(.)49
وجعددل  لدددار أب د سددفيان مكانددة خاصددة ك د يكددون أبددو سددفيان سدداعده فددي إقندداع املكيددين
بالسددلم والهدددوء وحفددظ البلددد الحدرام ،وليفددت أمامدده الطريد إلددى مكددة دون إراقددة دمدداء ،ويشددبع
في نفسه عاطفة الفخر التي يحهها أبو سفيان حت يتمكن اإليمان من قلبه(.)50
وملددا قددال سددعد بددن عبددادة  حامددل رايددة األنصددار فددي جدديش املسددلمين« :اليددوم يددوم امللحمددة،
الي ددوم تس ددتحل الكعب ددة» ،فق ددال رس ددول هللا « :ك ددذب س ددعد ،ولك ددن ددذا ي ددوم يعظ ددم هللا في دده
الكعبة ،ويوم تك ء فيه الكعبة»(.)51
لقددد "كددان الن ددي  وأصددحابه  يعفددون عددن املشددركين ،وأ ددل الكتدداب ،كمددا أمددر م هللا،
ويصبرون على األذى"(.)52
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َ
وجبروتهددا مددع املسددلمين فددي
لقددد قابددل سدديدنا رسددو مل هللا  قسددوة قددريش وحميتهددا الجا ليددة
مك ددة عند دددما دخله ددا فاتح د دا بالتس ددام والعفد ددو؛ وذلد د م ددن أج ددل تحقي د د الس ددلم االجتمد ددا ي فد ددي
املجتمد ددع املك د د بعد دددما حققد دده فد ددي مجتمد ددع املديند ددة املند ددورة؛ م
فحفد ددظ الد دددين ،م
وحفظ د د األنفد ددس
والحرمات ،وصين الدماء ،وشاع املحبة واألخوة بين الناس على اختالف عقائد م وألوانهم
وأعراقهم ،وبهذا تحم األوطان..
لق ددد ك ددان املنه ددا النب ددوي منهاج ددا ش ددموليا ورحم ددة للع دداملين؛ فأر ددء ب ددذل قواع ددد التس ددام
م
معتقده...
والسالم العالمي والعيش املشترك مع اآلخر مهما كان جنسه أو
و بدددة الكددالم :إن ك دل املعا دددات واألحاديد ِدث النبويددة السددابقة ترسددم لنددا صددورة راقيددة
عن التسام الديني واإلنسان في اإلسالم وتجليا ِت ه ومظا ره في السيرة النبوية العطرة.
ولقددد اعتددرف املنصددفون مددن الغددربيين لإلسددالم بتسددامحه الفريددد مددع األديددان األخددرى ،يقددول
غوسددتاف لوبددون" :إن مسددامحة محمددد لليهددود والنصددارى كاند عظيمددة إلددى الغايددة ،وإندده لددم يقددم
بمثله ددا مؤسس ددو األدي ددان الت ددي ظه ددرت قبل دده ،كاليهودي ددة والنص درانية عل ددى وج دده الخص ددو  ،وس ددار
خلف دداؤه عل ددى س ددنته ،وق ددد اعت ددرف ب ددذل التس ددام بعد د علم دداء أوروب ددا املرت ددابون ،أو املؤمن ددون
القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب"(.)53
َ
لق ددد م ددا املس ددلمون أمم ددا مختلف ددة األدي ددان ،دخل ددوا تح د س ددلطانهم م ددن نص ددارى الع ددرب،
الفرس ،ويعاقبة القبط ،وصابئة العراق ،ويهود أريحا .فكانوا مدع الجميدع علدى أحسدن
ومجوس
ِ
ِ
ّ
م ددا يعام ددل ب دده العش ددير عش دديره .فتعلم ددوا م ددنهم وعلم ددو م ،وترجم ددوا كت ددب عل ددومهم ،وجعل ددوا له ددم
ّ
َ َ
الحرية في إقامة رسومهم ،واست ابقوا لهم عوائد م املتولدة عن أديانهم(.)54
وغاية املرام في تحقي املقام :إن التاريخ لم يحفظ أن أمة ّ
سوت رعايا ا املخالفين لهدا فدي
دينهدا برعايا دا األصدليين مث َدل أمددة املسدلمين .متص ّدور ذلد قد م
دوانين العدال ِدةَ ،ون م
دوال حظدو الحيدداة
ِ
ِ
بقاعدة :لهم ما لنا وعليهم ما علينا..
ومما تقدم يتبين لنا مدى تسام الن ي  مع غير املسلمين ،ودعو ِته إلى احترام عقائدد م
وع د دداداتهم ،والوف د دداء بحق د ددوقهم وعه د ددود م ،واإلحسد ددان إل د دديهم ف د ددي املعامل د ددة والج د ددوار ،ونهي د دده عد ددن
التعصب والكرا ِية والعنف.
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املبحث الثالث :التسامح الديين واإلنساين أساسا ملواجهة خطاب الكراهية

ال يمكدن أن يد َ
ددرك عمد م التسددام الدديني واإلنسددان الدذي جدداء بده اإلسددالم ومارسده الن ددي ؛
فحددول مجتمددع الكرا يددة وحميددة الجا ليددة إلددى مجتمددع الت دراحم واألخددوة اإلنسددانية إال إذا أعيددد إلددى
َ
انعدم فيه أي حدديث عدن التسدام وأي منداداة بحقدوق
سياقه التاري ي الذي تم فيه ،و و سياق
اآلخرين في االستمتاع بحرياتهم الدينية وبالعيش على النمط الذي يختارونه ألنفسهم.
ومدن ددذه الزاويددة يجددب أن مينظددر إلددى اإلسددالم أندده ال يددؤمن بالتسددام الددديني فحسددب؛ وإنمددا
تفد ددرد بد دده فد ددي محد دديط عد ددالمي كد ددان يعد دديش ثقافد ددة أخد ددرى مناقضد ددة -ثقافد ددة الكرا يد ددة والعنصد ددرية
والعنف واالقتتال ،-وتفرد بتشريعاته وح عليه وجعله من التكاليف الشرعية.
وسددمة التسددام ف ددي اإلسددالم ال يمكددن أن متع ددرف م
قيمتهددا أيضددا إال حينم ددا توضددع بددإ اء وض ددع
مخددالف عاشددته ثقافددات أخددرى تمكند مددن التغلددب فددي بعد فتدرات التدداريخ علددى بعد املندداط
التددي حكمهددا املسددلمون ،فاتجهد فددي إصدرار جيددب وإجمدداع مجتمعددي مطلد علددى تنفيددذ سياسددة
االستئصد د ددال الد د ددديني والعرحد د ددي واالجتثد د دداث الحضد د دداري ،واإلك د د دراه الد د ددديني ،والتعصد د ددب املقي د د د ،
والعنصدرية املدددمرة؛ فرفضد أن يعايشدها مددن ال يددؤمن بددينها فضددال عددن أن تكدون لدده حقددوق فددي
ظله ددا ،وعمل د عل ددى طم ددس ك د ِ ّدل أث ددر م ددادي أو علم ددي يش ددهد للمس ددتوى املعرف ددي والفن ددي ال ددذي بلغ دده
العمران البشري اإلسالم من تألقه.
و كذا وضع ذه الثقافة املسلمين أمدام خيدارات صدعبة هدي خي مدار التحدو ِل عدن الددين أو
اإلقصاء والتشرد عن الوطن أو التعرض للموت والزوال ،فكان مرحلة دموية ال ال الرسوم
والتماثيل املحفوظة في املتاحف ،واملجسمات املنصوبة في امليادين العامة ،م
ودور الثقافة تشهد
على طبيعة الثقافة التي آمن بها الناس.
م
العالم بسبب روح التعصب وخطاب الكرا ية تراثا إنسانيا كبيرا.
ولقد خسر
ووج دده التمييد ددز بد ددين املتد دددينين حقد ددا باإلس ددالم وقيمد دده الدينيد ددة وأخالقد دده واإلنسد ددانية والحضد ددارية
وغيددر م أن اإلنسددان املسد َ
دلم يجددد فددي شددرعه الحنيددف وسددنة نبيدده األمددين  مددا يردعدده ويمنعدده مددن أن
يعتدي على حقدوق غيدر املسدلمين ومدا ميدينده إن دو اعتددى .بينمدا كدان غي مدر املس ِدلم يجدد السدند القدوي
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م
م
لعنص دريته وتعصددبه وعدواندده علددى املسددلمين فددي املؤسسددات القائمددة ،ومنهددا املؤسسددة الدينيددة .بددل إن
الكثير من األحكام الجائرة بح املسلمين كان تصدر عن املؤسسة الدينية(.)55
مددن الواضد إذن أن األسددباب الدينيددة شددكل أبددر عندداوين الكرا يددة والعنددف والتمييددز الطددائف
والعرحي ،ولعل الكرا ية املنطلقدة مدن خلفيدات دينيدة هدي أكثدر أشدكال العندف شراسدة وضدراوة .حيدث
تتحددول الكرا يددة إلددى عنددف وحشددءي وإبددادة جماعيددة وتطهيددر العرحددي ،وال تنقضددءي ددذه الكرا يددة بقتددل
اآلخددر فحسددب ،وإنمددا قددد تصددل فددي كثيددر مددن األحيددان إلددى حددد التمثيددل بجثددث الضددحايا والتشددهير بهددم،
و ددو مددا ندراه فددي كثيددر مددن الجدرائم الدوليددة ،ويزيددد تفدداقم ددذا الوضددع يمنددة سياسددة تسددلطية أحاديددة
التفكي ددر ومتمرك ددزة ح ددول ال ددذات ،تمتلد د ش ددعورا مض ددمرا أو صد دريحا ب ددالتفوق ،مث ددل عقلي ددة الفرق ددة
الناجي ددة ،وش ددعب هللا املخت ددار ،وغي ددر ذلد د م ددن ألف ددا التع ددالي والتعص ددب العرح ددي والتميي ددز الط ددائف
والغدرور واالسددتعالء وفددرض الهيمنددة علددى اآلخ درين( ،)56التددي تددؤدي إلددى كرا يددة اآلخددر ،وعدددم االعت دراف
به أو احترامه ،ثم إقصائه وتهميشه ،ثم إعالن الحرب عليه.
األمددر الددذي يتطلددب منددا مواجهددة ددذا الواقددع الددذي تزايددد فيدده االعتددداء علددى اإلنسددان وعلددى كرامددة
اإلنسان ومصادرة حقه في الحياة بسبب الكرا ية وما نت عنها من نزاعات وتناحر واقتتال..
ول ددذل ف ددإن إش دداعة ق دديم التس ددام ال ددديني واإلنس ددان ف ددي املجتمع ددات ،وتعزيز ددا ف ددي نف ددوس
األفد دراد ،م ددن ش ددأنها أن تجن ددب األجي ددال املعان دداة الناجم ددة ع ددن النزاع ددات املس ددلحة الت ددي تحركه ددا
الكرا ية والعنصرية املقيتة.
َ
ذل بأن قيم التسام الديني واإلنسان التي دعا إليها دين اإلسالم هي التي تضبط عالقة
اإلنسان بعقائده وأفكاره ،بحيث ال تصدل إلدى مسدتوى التعصدب املقيد الدذي يقدود صداحبه إلدى
سف الدماء وانتهاك األعراض وتخريب األوطان باسم القيم والعقيدة والدين.
دات األساسددية
و نددا يمكددن القددول :إن منظومددة قدديم التسددام الددديني تحفددظ لإلنسددان الكليد ِ
التددي ال تسددتمر الحيد مداة ب دددونها ،ويسددتوي فددي ددذا املسد م
دلم وغيد مدر املس ددلم ،فهددي حقددوق معص ددومة ال
تنتهد د إال بس ددبب ش ددر ي ..وال يعن ددي التس ددام ال ددذوبان ف ددي اآلخد ددر ،أو اس ددتبدال الهويد ددة ،أو تبني ددا
لثقافددة اآلخددرين؛ وإنمددا ددو اعتدراف بحد اآلخددر فددي الحيدداة بنمطدده الددذي يريددد ،وديندده الددذي يدددين
به ،وبفكره الذي يفكر به.
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والتس ددام اإلس ددالم مب ددذول لك ددل الن دداس دون عنص ددرية أو كرا ي ددة أو عص ددبية ديني ددة ،وال
تفضدديل لقددوم علددى آخددر ،إال بددالتقوى ومددا يحقد مددن منددافع للبشددرية ..كمددا أن التسددام يحددارب
ك ددل أل ددوان الكرا ي ددة؛ إذ الكرا ي ددة ت ددعو إل ددى الص دراع االجتم ددا ي وتف ددرق ب ددين الن دداس وتش ددعل ن ددار
الفتن بينهم ..في حين أن التسام اإلسالم يدعو إلى أن يعيش العالم كله بشعوبه وعناصره في
مجتمع واحد في أمن وسالم ،وحرية وإخاء..
ذل بأنه في الوق الذي تشعر فيه الناس أنها متعاونون في استغالل كل ينابيع الثدروة فدي
م
األرض ،وأنه ددم متالق ددون بقل ددوبهم املحب ددة ،وأعم ددالهم املتعاون ددة ،تختف د روح العنص ددرية ،وظلم ددة
الكرا ية التي جرت على العالم كله الويالت واملصائب.
وبندداء علددى مددا سددب  ،فددإن التسددام يعنددي فددي نفددس الوقد عدددم الكرا يددة ،بددل ومواجهتهددا فددي
كل مظا ر ا وصدور ا وأشدكالها ،باعتبدار الكرا يدة نقيضدا للتسدام ؛ ألنهدا تفضدءي إلدى العنصدرية
والتعص ددب ..فكلم ددا اتس ددع مس دداحة التس ددام ض دداق مس دداحة الكرا ي ددة ،حتد د تن دددثر كلي ددا أو
تحصر في اوية ضيقة ال تقوم لها قائمة.
ولددذل يعتبددر التسددام قددوة ملواجهددة الكرا يددة التددي هددي مبعددث العنددف والتعصددب والتندداحر
والعنصرية وغير ذل ..
إن ق دديم التس ددام ال ددديني واإلنس ددان تس ددهم إس ددهاما كبي درا ف ددي الح ددد م ددن الكرا ي ددة وتحقد د
انعت دداق اإلنس ددان م ددن س دديطرة أخي دده اإلنس ددان ،وحف ددظ املجتم ددع م ددن آثار ددا التدميري ددة ،وعواقهه ددا
َ
الوخيمة؛ حيث ينشءئ التسام م مجتمعا ال كرا ية فيه وال تعصب وال طائفية دينية وال أحقاد..
ومددن ثددم ف دإن بالتسددام نستشددرف آفاق دا مسددتقبلية ألسددرة إنسددانية مشددتركة تتعددايش فيهددا
الهويددات الثقافيددة واألديددان املختلفددة واألع دراق املتعددددة فددي تكامددل وتفاعددل وتعدداون ،ويددة تسددع
األسرة اآلدمية في مجموعها.
ذلد د بأنن ددا بخط دداب التس ددام نس ددتلهم العناص ددر الجامع ددة ب ددين الثقاف ددات واألدي ددان واألم ددم
والشددعوب ،ونحددافظ علددى القدديم الحضددارية واملشددتركات اإلنسددانية الكبددرى بددين اآلدميددين جميعددا،
ونحددد مددن خطدداب الكرا يددة ،ونق د مجتمعاتنددا مندده آفاتدده الخطيددرة ،وآثدداره الشددنيعة؛ مددن أجددل
أخددوة إنسددانية تكددون أكثددر تواصددال وتعايشددا وتراحمددا ووئامددا وتعاونددا ،وحضددارة إنسددانية واحدددة فددي
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أص ددلها وتركيهه ددا ،قوامه ددا احت درام اآلخ ددر والرض ددا بالتعددي ددة والتن ددوع واالخ ددتالف وحف ددظ الحق ددوق
والخصوصدديات الثقافيددة ،واملسدداواة بددين الندداس جميعددا؛ بحيددث ال تددزدري ثقافددة ثقافددة ،وال يل ددي
َ
تدين تدينا ،وال تب ي طائفة على أخرى ،وال عرق على عرق.
ومددن ثددم فددإن خطدداب التسددام يهدددف إلددى القضدداء علددى ثقافددة الكرا يددة وصددناعة مسددتقبل التدراحم
اإلنسدان والسددالم العددالمي واألمددن االجتمدا ي ،والتحددرك نحددو أفد واسددع وعدالم رحددب ومسددتقر وآمددن مددن
العنف والكرا ية والتناحر واالقتتال الذي يحرم اإلنسانية من العيش في أمن وسالم.
ذل د د بد ددأن العد ددودة إلد ددى قد دديم التسد ددام بد ددين الشد ددعوب والثقافد ددات ،سد ددتمكنها مد ددن االلتقد دداء
بدداألنموذ اإلنسددان املثددالي للوحدددة اآلدميددة الجامعددة والحيدداة الجماعيددة املشددتركة التددي تسددود ا
القيم العالية واألخالق الرفيعة والعدالة اإلنسانية...
وبندداء علددى مددا تقدددم؛ فددإن ترسدديخ قدديم التسددام الددديني واإلنسددان فددي املجتمعددات يجددب أن
ينطل من ذه املنطلقات الثالثة:
 -1تقديم الرؤية الحقيقية لقيم اإلسالم ،عامة وقيم التسام خاصة.
 -2تصددحي املفددا يم املغلوطددة لدددى اآلخددر حددول رسددالة اإلسددالم وأخالقدده وقيمدده فددي التعامددل مددع
األديان املختلفة ،والشعوب املتعددة ،ومع اإلنسانية جمعاء..
 -3الددعوة إلددى العمددل املشدترك بددين أتبدداع األديدان والثقافددات املختلفددة والخبدراء وذوي املددروءات لتعزيددز
قيم التسام والتعايش واإلخاء والسالم في العالم ،والتصدي لخطاب الكرا ية.
كل ذا من أجدل صدناعة عدالم آمدن مالئدم لإلنسدان  -مهمدا كدان دينده وعرقده ..-يعديش فيده
بددأمن وس ددالم .وبندداء نس د حض دداري واحددد ،ونظ ددام عددالمي منص ددف متع دددد األط دراف ،يجع ددل م ددن
الع ددالم مجتمع ددا إنس ددانيا واح دددا ،تس ددوده ق دديم اإلخ دداء واملس دداواة والتض ددامن والتع دداون واالحتد درام
وحفظ الكرامة اآلدمية.
ومن ثم فإن نشر قيم التسام الديني وتفعيل املشتركات اإلنسانية واستثمار ا كفيل بأن
يزيل فتيدل الكرا يدة بدين الشدعوب واألديدان والثقافدات واألعدراق ،ويقلدل مدن النزاعدات والحدروب
بينها ،ويجه خطاب الكرا ية الذي ينذر بهالك اإلنسانية وتخريب ديار ا.
جملة الدّراسات اإلسالميّة ـــــــ اجمللد  90ـــــــ العدد  90ـــــــ جـــــوان  0909ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111

قيم التسامح الديني واإلنساني وأثرها في مواجهة خطاب الكراهية  ...ــــــــــــ أ.د .رشيد كُهُوس

خامتة البحث:

بناء على ما تقدم نصل إلى الخالصات اآلتية:
َ
 إن اإلنسانية اليوم في أمدس الحاجدة إلدى إشداعة قديم التسدام الدديني واإلنسدان بدين النداس،باعتباره مدخال ناجعا للحد من خطاب الكرا ية املتنام .
 إن األقليات الدينية وأتباع األديان األخرى قد تمتعوا بكافة الحقوق في ظل التسام الدينيشعائر م ّ
واإلنسان الذي دعا إليه م
َ
خير األنام عليه الصالة والسالم ،فكانوا يقيمون
ينية
ِ
الد ِ
ويح ددافظون عل ددى مقدس دداتهم ف ددي حري ددة كامل ددة ،ويعيش ددون ف ددي طوائ ددف منفص ددلة ع ددن بعض ددها
مختلطين مع املسلمين.
 إن خطدداب الكرا يددة ألعوبددة فددي يددد العددابثين بسددالم العددالم وأمندده واسددتقراره ،وانددزالق خطيددرنحددو الهاويددة ،وإدخددال ألتبدداع األديددان والعقائددد والثقافددات واألع دراق فددي د ليددز الفددتن والتندداحر
واالقتتال والعنف ال يخرجون من ظلماته أبدا.
 إن العم دران اإلنسددان املشددترك أقامدده ديددن واحددد؛ لكندده كددان لألديددان جميعددا ،وللندداس كافددة،َ
تؤم من فيه حرماتهم وكرامتهم وكل حقو ِقهم.
 إن التسام الدديني يقتضدءي عددم إي ِ ّأي إنسدان أو كرا يتده بسدبب دينده أو عرقده أو أصدله
دذاء ِ
دداء عليده بدأي وسديلة،
أو معتقده ...أو انتهاك عرضه ،أو التعدي على ماله وحرماتده ،أو االعت ِ
أو اإلض درار بدده ،أو قتل دده ..وقددد حددرم الش ددرع الحنيددف قتددل نف ددس معا ددد أو ذم د أو أي نف ددس
إنسانية بغير ح .
 إن الح د َّدل مل ددا تعيش دده األم ددم واملجتمع ددات والش ددعوب الي ددوم م ددن كرا ي ددة بص ددور ا اإلقص ددائيةالعنصد ددرية الطائفيد ددة املختلف د ددة د ددو م د ددا ج د دداء ب د دده ال د ددو ي الرب د ددان مد ددن قد دديم التس د ددام ال د ددديني
م
واإلنسان  ،وط ِّب ذل في أروع صوره من النبوة.
 إن البشد ددرية فد ددي حاجد ددة إلد ددى "مياو وواق اإلنسو ووانية" أو "حل و ووف الفضو ووول" مد ددن جديد ددد :يصد ددونالحرمددات ،ويمنددع االعتددداء علددى اإلنسددان وعلددى كرامددة اإلنسددان وعلددى أمددن اإلنسددان ،ويحفددظ
درح ِم اإلنسد ددانية ،ويد دددعو إلد ددى اسد ددتيعاب املش ددتركات
الكرام ددة اآلدميد ددة ،ويوث د د العالقد ددة ب ددين ال د ِ
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اإلنسانية والدينية والعمل على تنميتها والحفا عليها ،وتدبير االختالف املحيط بهدا بتسدام
وتعاون واحترام.
 إن علددى الخب دراء واملفكددرين وذوي املددروءات مددن كددل األديددان والثقافددات أن يقف دوا سدددا منيعدداأم ددام مخطط ددات الكرا ي ددة امل دداكرة ومطامعهد دا الدنيئ ددة حتد د ال يتح ددول الع ددالم إل ددى حلب ددة م ددن
الصراع يؤدي إلى الفتن والتناحر واالقتتال والخراب.
وف ددي الخت ددام إن الحاج ددة ماس ددة إل ددى الرج ددوع إل ددى ق دديم التس ددام ال ددديني واإلنس ددان  ،وترس دديخ
ثقافتهددا فددي املجتمددع؛ فحمايد مدة املجتمع دات م
وأمنهددا والحفددا علددى تماسددكها واسددتقرار ا ال يتحق د
َ
بسياس ددة اإلقص دداء ون َزع ددات االس ددتفر ِاد وخط دداب الكرا ي ددة ،وإنم ددا بالتس ددام والع دديش املش ددترك
واحترام الكرامة اإلنسانية ومنع األذى عنها.
َ
وإنهددا لدددعوة للندداس كافددة ليلتفتددوا إلددى ذلد ويجعلددوا ددذه القد َ
ديم الدينيددة واإلنسددانية والحضددارية
منطلقا لغد مشرق ومستقبل ا ر وعمران إنسان أخوي مشترك آمن َي م
سع الجميع.
والحمد هلل في البدء والختام والصالة والسالم على حبيبنا محمد خير األنام
وآله وصحبه البررة الكرام.
قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكريم .برواية حفص عن عاصم.
 -7اإلسالم وأ دل الذمدة ،علدي حسدني الخربدوطلي ،منشدورات املجلدس األعلدى للشدؤون اإلسدالمية ( ،)28القدا رة،
 7138د7818/م.
 -4اإلسالم واآلخر من يعترف بمن؟ ومن ينكر من؟ ،محمد عمارة ،دار السالم القا رة ،ط 7211 :7د4174/م.
 -1اإلسالم وحركة التاريخ ،أنور الجندي (ت 7244 :د) ،مطبعة الرسالة ،القا رة7813 ،م.
اإلسددالم ،محمددد الطددا ر بددن محمددد بددن محمددد الطددا ر بددن عاشددور التون ددءي (ت:
 -2أصددول النظددام االجتمددا ي فددي ِ
 7181د) ،الشركة التونسية7811 ،م.
 -2التأص د دديل الش د ددر ي للتعام د ددل م د ددع غي د ددر املس د ددلمين ،مص د ددطف بنحم د ددزة ،منش د ددورات و ارة األوق د دداف والش د ددؤون
اإلسالمية بدولة الكوي  ،سلسلة روافد ( ،)21ط :7شعبان  7214د/يوليو 4177م.
 -1التسام بين األديدان مدن منظدور الدبلوماسدية الروحيدة ،خالدد التدو ان  ،منشدورات جمعيدة النجداح للتنميدة
االجتماعية بالعيون ،مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال ،املغرب ،ط7221 :7ه4178/م.
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 -1البداية والنهاية ،أبدو الفدداء إسدماعيل بدن عمدر بدن كثيدر القرشدءي البصدري ثدم الدمشدق (ت 112 :دد) ،تحقيد :
علي شيري ،دار إحياء التراث العرب  ،ط 7213 :7د 7833/م.
 -3التعصب والتسام بين املسيحية واإلسالم ،محمد الغزالي (ت 7271 :د) ،نهضة مصر ،ط :1يناير 4112م.
 -8الج ددامع ألحك ددام الق درآن (تفس ددير القرط ددي) ،أب ددو عب ددد هللا محم ددد ب ددن أحم ددد ب ددن أبد د بك ددر ب ددن ف ددرح األنص دداري
الخزر ي شمس الدين القرط دي (ت 117 :دد) ،تحقيد  :أحمدد البردوند وإبدرا يم أطفديش ،دار الكتدب املصدرية
 القا رة ،ط 7132 :4د7812/م. -71حضارة العرب ،غوستاف لوبون ،ترجمة :عادل عيتر ،دار إحياء الكتب العربية ،القا رة ،ط7821 :1م.
 -77دراسة في السيرة ،عماد الدين خليل ،بيروت ،دار النفائس ،ط7242 :4ه.
م
ا
ا
 -74دالئ ددل النب ددوة ومعرف ددة أح ددوال ص دداحب الش ددريعة ،أحم ددد ب ددن الحس ددين ب ددن عل ددي ب ددن مو ددء الخس د َدرو ِجردي
الخراسان  ،أبو بكر البيهق (ت 223 :د) ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ط 7212 :7د.
 -71الرؤيد ددة الكونيد ددة الحض د ددارية القرآنيد ددة املنط ل د د األس د دداس لإلصد ددالح اإلنسد ددان  ،أب د ددو سد ددليمان عبد ددد الحمي د ددد،
منشورات املعهد العالمي للفكر اإلسالم  ،دار السالم ،القا رة ،ط 7241 :7د4111/م.
ّ
 -72الرسول القائد ،محمود شي خطاب ،دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ،بغداد ،العراق ،ط7811 :4م.
 -72سنن أب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بدن شدداد بدن عمدرو األ دي ّ
الس ِج اسدتان
ِ
َ
َ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،ط 7211 :7د4118/م.
(ت 412 :د) ،تحقي  :شعيب األرنؤوط ومح َّمد ِ
م
 -71الس ددنن الكب ددرى ،أب ددو بك ددر أحم ددد ب ددن الحس ددين ب ددن عل ددي ب ددن مو ددء الخ اس د َدر او ِجردي الخراس ددان البيهقد د (ت:
 223د) ،تحقي  :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،ط 7242 :1د4111/م.
 -71السدديرة النبويددة ،عبددد امللد بددن شددام بددن أيددوب الحميددري املعددافري ،أبددو محمددد ،جمددال الدددين (ت 471 :دد)،
تحقيد  :مصددطف السدقا وإبدرا يم األبيدداري وعبدد الحفدديظ الشدل ي ،شددركة مكتبددة ومطبعدة مصددطف البدداب
الحل ي وأوالده بمصر ،ط 7112 :4د7822/م.
 -73السديرة النبويددة وبندداء الدولدة مددن التكددوين إلددى التمكدين ،خالددد عبددد املعطد خليددف ،دار الكلمددة ،مصددر ،ط:4
 7211د4172/م.
 -78صددحي البخدداري (الجددامع املسددند الصددحي املختصددر مددن أمددور رسددول هللا  وسددننه) ،محمددد بددن إسددماعيل أبددو
عبدهللا البخاري الجعف (ت 421د) ،تحقي  :محمد ير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط 7244 :7د.
 -41صددحي مسددلم (املسددند الصددحي املختصددر بنقددل العدددل عددن العدددل إلددى رسددول هللا  ،)مسددلم بددن الحجددا أبددو
الحسن القشيري النيسابوري (ت 417 :د) ،تحقي  :محمد فؤاد عبد الباحي ،دار إحياء التراث العرب  ،بيروت.
 -47الطبقددات الكبددرى ،ابددن سددعد ،أبددو عبددد هللا محمددد بددن سددعد بددن منيددع الهاشددمي بددالوالء البصددري البغدددادي
(ت 411 :د) .تحقي  :إحسان عباس .بيروت :دار صادر ،ط7813 :7م.
 -44العالقدات الدوليدة فدي اإلسدالم ،أبدو درة ،محمددد .مصدر :مطدابع دار الجمهوريدة للصدحافة ،منشدورات مجلددة
األ ر ،ذو الحجة  7211د.
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 -41الف ددروق (أن ددوار الب ددروق ف ددي أن ددواء الف ددروق) ،أب ددو العب دداس ش ددهاب ال دددين أحم ددد ب ددن إدري ددس ب ددن عب ددد ال ددرحمن
املالك الشهير بالقرافي (ت 132 :د) ،عالم الكتب ،ط :د ،ت.
 -42فقه السيرة ،محمد الغزالي السقا ،خر أحاديثه :محمد ناصر الدين األلبان  ،دار القلم ،دمش  ،ط7241 :7ه.
 -42في فقه الحضارة اإلسالمية ،محمد عمارة ،مكتبة الشروق الدولية ،القا رة ،ط 7241 :4د4111/م.
 -41قصة االضطهاد الديني في املسيحية واإلسالم ،توفي الطويل ،الز راء لإلعالم العرب  ،ط7887 :7م.
 -41كت دداب األم ددوال ،أب ددو عبي ددد القاس ددم ب ددن س د ّدالم (املت ددوفى  442د دد) ،تحقيد د َّ :
محمد دد خلي ددل د ّدراس ،دار الكت ددب
العلمية ،بيروت 7211 ،د7831-م.
 -43الكافي في فقه أ ل املدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البدر بدن عاصدم النمدري القرط دي
(املتددوفى 211 :دد) ،تحقي د  :محمددد محمددد أحيددد ولددد مادي د املوريتددان  ،مكتبددة الريدداض الحديثددة ،الريدداض،
اململكة العربية السعودية ،ط 7211 :4د7831/م.
 -48مجموعددة الوثددائ السياسددية للعهددد النبددوي والخالفددة الراشدددة ،الحيدددر آبددادي ،محمددد حميددد هللا الهندددي
(ت 7242 :د) ،دار النفائس ،بيروت ،ط 7211 :1د.
 -11املعا د د د دددات فد د د ددي الشد د د ددريعة اإلسد د د ددالمية والقد د د ددانون الد د د دددولي ،محمد د د ددد الد د د دددي  ،دار الفرقد د د ددان ،األردن ،ط:4
 7273د7881/م.
 -17املغا ي ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء املدن الواقدي (ت 411 :دد) ،تحقيد :
مارسدن جونس ،دار األعلمي  -بيروت ،ط 7218 :1د7838/م.
 -14مقاصد الشريعة اإلسالمية وضرورات التجديد ،محمود حمدي قزوق ،سلسدلة قضدايا إسدالمية ،املجلدس
األعلى للشئون اإلسالمية ،القا رة ،شوال  7242د4111/م.
 -11دايدة الحيددارى فددي أجوبددة اليهددود والنصددارى ،شددمس الدددين محمددد بددن أبد بكددر بددن أيددوب بددن سددعد ابددن قدديم
الجو ي د ددة (ت 127 :د دد) ،تحقي د د  :محم د ددد أحم د ددد الح د ددا  ،دار القل د ددم -دار الش د ددامية ،ج د دددة-الس د ددعودية ،ط:7
 7271د7881/م.
 -12وثيقة املدينة :املضمون والداللة ،أحمد قائد الشع ي ،كتاب األمة ،العدد  :771دجنبر  /4112يناير .4111

اهلوامش:
1ص ا سالم رهل اللمة ،الخرب لي،

.91

2ص التفسير القرآ ي للقرآن ،الخ ي .111-110/01 ،
3ص فس .111/01 ،
4ص في الل القرآن ،سي ق

.1111-1111/1 ،

5ص التفسير الم ير ،ال :يلي.011-011/11 ،
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.1111/1 ،

6ص في الل القرآن ،سي ق

7ص ه اية ال:يارال في رج بة الي:

.011

ال ةارال ،ابن القيم،

8ص الجامع أل،:ام القرآن ،القر بي.10/1 ،
.110/0 ،

9ص في الل القرآن ،سي ق

10ص التفسير الم ير ،ال :يلي.1/00 ،
11ص ا سالم امخر من يعترف بمن

من ي ،ر من ،لعمارن

12ص العالقال ال لية في ا سالم ،رب

.1-1

13ص ة:يح مسلم، ،تا

هرن

الفبا ل ،با

01-01ص.

فبا ل عيس ،ابن مريم علي:ما السالم ،ح.0111

14ص ة:يح البخار ، ،تا ال يال ،با إكم من قتل لميا بغير جرم ،ح.1101
15ص س ن ربي ا ، ،تا الخرال الفيء ا مارن ،با في ال سل سمي ي ِ
ِ
رعلي ج يةٌ  ،ح.1110
سلم في
بعض الس ةَ ،
ُ
16ص ة:يح البخار ، ،تا  :األ بياء ،با ق ل اهلل تعال ﴿ :،ان ي س لمن المرسلين﴾ ،ح.1011
17ص السيرن ال ب ية ،ابن هشام .119/0 ،مجم عة ال كا ن السياسية ،م:م :مي اهلل،

.000

18ص ةا اا:يح البخا ااار ، ،تا ااا ر:ا يا ااث األ بيا اااء ،با ااا ق ا ا ل اهلل تعا ااال ﴿ :،ان ي ا ا س لما اان المرسا االين﴾ [الةا ااافال،]019 :
ح.1010
19ص ،تا

األم ال ،ابن ساللم،

20ص ة:يح البخار ، ،تا

111

الج ا  ،با

من قام لج ا ن ي:

21ص الرعية ال ،ية ال:بارية القرآ ية ،رب سليمان،
22ص كيقة الم ي ة المبم ن ال اللة ،الشعيبي،
23ص ر تغ  :رهل، ،

 ،ح.0011

.011
.99

ت( تغاح :هلي.

24ص سيرن ابن هشام .111-110/0 ،ال كا ن السياسية ،ل:مي اهلل 10/0ص.
25ص راسة في السيرن ،عما ال ين خليل،
26ص فق السيرن ،م:م الغ الي،

 .001ا سالم :ر،ة التاري  ،ر ر الج

.091

27ص في فق ال:بارن ا سالمية ،م:م عمارن،
28ص ا سالم امخر ،عمارن،

،

.11 -11

.011

.01

29ص كيقة الم ي ة ،المبم ن ال اللة ،ر:م الشعبي،

.11

30ص سيرن ابن هشام.111/0 ،
31ص فس .111/0 ،
32ص التعة

التسامح بين المسي:ية ا سالم ،م:م الغ الي،

33ص ا سالم امخر ،عمارن،

.11

.01-09

34ص السيرن ال ب ية ب اء ال لة من الت ،ين إل ،التم،ين ،خال خليف،
35ص التعة

التسامح بين المسي:ية ا سالم ،م:م الغ الي،

.191

.11
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قيم التسامح الديني واإلنساني وأثرها في مواجهة خطاب الكراهية  ...ــــــــــــ أ.د .رشيد كُهُوس

36ص ر ال ي،لف ن بالقتال.
37ص ر ال ي فع ن العشر الل ي فع التجار األجا .
38ص ي اار :ال اال ال ب يااة ،البي:قااي .119/1 ،المةااباح المباايء ،اباان  :يا ن .091/0 ،مجم عااة ال كااا ن السياسااية،
م:م :مي اهلل،

.019-011
.11

39ص ا سالم امخر ،عمارن،

40ص الب اية ال :اية ،البن ،كير .11/1 ،ال بقال ال،برال ،ابن سع  .011/0 ،مجم عة ال كاا ن السياساة للع:ا ال با
.019

الخالفة الراش ن: ،مي اهلل،

فساار اباان سااع ع ا ل،اار هاال ال كيقااة .مجم عااة ال كااا ن
اي آياات،م» :اميااة :الساافراء ال اف ا ن .علاا ،مااا ل
41ص « ا ل علا ل
السياسة: ،مي اهلل.111 ،
42ص ال بقال ال،برال ،ابن سع .011/0 ،
ال اق  .100/0 ،مجم عة ال كا ن السياسة: ،مي اهلل،

43ص سيرن ابن هشام .101-101/0 ،مغا

44ص المعاه ال في الشريعة ا سالمية القا ن ال لي ،م:م ال يي،
45ص العالقال ال لية في ا سالم ،رب

هرن،

.11-11

.011

.01

46ص سيرن ابن هشام.101/0 ،
47ص الس ن ال،برال للبي:قي .099/9 ،سيرن ابن هشام.100/0 ،
48ص راسة في السيرن ،خليل،

.011

 .011الرس ل القا  ،شيل خ ا ،

49ص سيرن ابن هشام.111/0 ،
50ص راسة في السيرن ،خليل،

 .011السيرن ال ب ية ،للةالبي،

51ص ة:يح البخار ، ،تا

المغا  ،با

52ص ةا:يح البخااار ، ،تااا

تفسااير القارآن ،بااا

رين ر ،ال بي  الراية ي م الفتح  ،ح.1111

ذى كخع ي﴾ [آل عمران ،]011 :ح.1091
53ص :بارن العر  ،غ ستاف ل ب ن،

﴿سقبموونه نو يقووذع

سبوسي يقكبووبب نو قووح كم سنو يقووذع

و كسي

.001

54ص رة ل ال ام االجتماعي في ا ِ سالم ،ال اهر بن عاش ر،
55ص التفةيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين ،مة ف ،ب :م ن،
56ص يت ر :التسامح بين األ يان من م

.119

.011-011
..011

ر ال بل ماسية الر :ية ،خال الت ا ي،

.19
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