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 امللخص: 

هووذا البحووث دراسووة تأصوويلية تطبيقيووة لقيمووة التسووامح الووديني واإلنسوواني فووي اإلسووالم وتطبيقاتهووا العمليووة فووي 

حووووث ثالثووووة: السوووويرة النبويووووة الشووووريفة، وأبعوووواده االجتماعيووووة فووووي الحوووود موووون خطووووا  الكراهيووووة. وذلووووك موووون خووووالل مبا

املبحووث األول: مكانووة التسووامح فووي نصوووص اإلسووالم.. سووأتناول فيووه نموواذج موون اآليووات القرآنيووة واالحاديووث النبويووة 

تغووووي إبووووراز بالتووووي تحووووث علووووى التسووووامح . املبحووووث الاوووواني: قيمووووة التسووووامح فووووي املمارسووووة النبويووووة. وهووووو شووووق تطبيقووووي ي

حووث الاالووث: التسووامح الووديني واإلنسوواني أساسووا ملواجهووة خطووا  النموواذج العمليووة للتسووامح فووي السوويرة النبويووة. املب

الكراهيووة. فووي هووذا املبحووث سووأبين األبعووواد االجتماعيووة للتسووامح، مركووزا علووى البعووود االجتموواعي الووذي يتجلووى فووي نبوووذ 

 خطا  الكراهية والحد منه. 

 املمارسة النبوية. - نصوص اإلسالم - التسامح، الكراهيةالكلمات املفتاحية: 

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 اإلكددرام والجددالل، والصددالة والسددالم علددى سدديدنا وحبيبنددا محمددد الددذي أنددزل 

أمدا ، عليه القرآن  دى للناس في سائر األحدوال، وعلدى آلده وأصدحابه أفضدل أصدحاب وأكمدل آل

 : بعد

علددددى  والعنصددددرية والتعصددددب الكرا يددددةعدددددة مددددن أشددددكال  مظددددا رَ  فيشددددهد الواقددددع اإلنسددددان   

 برو ا وجالء.  أكثرم  نا املعاصر الصعيدين الفردي والجما ي، وهي في واقع

وباحثيهدا أن وخبرائهدا األمدة  مفكدري الواجب شرعا، كان لزاما على  الضررِ  ومن منطل  دفِع 

وجدب ، ينشغلوا ببحث  ذا املوضدوع، كمدا أنده مدن منطلد  وظيفدة األمدة فدي الشدهادة علدى النداس

التسددددددام  وأسسددددددها ومقوماتهددددددا وأبعاد ددددددا االجتماعيددددددة  قددددديم مفهددددددوِم  تقددددددديمم ومثقفيهددددددا ى نخههددددددا علددددد

، وبدددنفس تجديددددي أيضدددا يسدددتجيب املنهدددا  النبدددوي   مدددن مدددتَ س أصددديل يَ بدددنَف ، والحضدددارية للنددداس

 للتحديات املعاصرة، والتطلعات اإلنسانية. 

عدددددة متكاملدددددة لقددددديم يجدددددد أنهدددددا أسسددددد  ملنظومدددددة شدددددمولية جام الدددددو ي ومدددددن يتتبدددددع  دددددداياِت 

واإلنسددددددان ، وآثار دددددا فددددددي تحقيددددد  السدددددلم واألمددددددن والحدددددد مددددددن خطددددداب الكرا يددددددة التسدددددام  الدددددديني 

 ...والتعصب والعنف

مددددن قدددديم ديننددددا اإلسددددالم  الحنيددددف وشددددريعتنا الغددددراء، ومددددن واإلنسددددان  ن التسددددام  الددددديني إ

ر ددددءي دعددددائ عددددث عليدددده الصددددالة والسددددالم؛ ليم  م السددددالم العددددالميأ ددددداف الدددددعوة املحمديددددة، فلقددددد بم

 الحضاري 
َ

واألمن االجتما ي بدين النداس مدن خدالل تربيدة املسدلمين علدى التسدام  تجداه  والتعارف

بهدذا، بددل ألدزم أتباعده بالسدلوك العددادل  كدل األديدان والثقافدات والشدعوب واألمددم. ولدم يكتدف 

 وعقيدته. ودينه الذي ال يقبل باآلخر فحسب، بل يحترم فكره وثقافته

ن التسام  أحد املعدالم الرئيسدة للعمدران اإلنسدان  اإلسدالم ، وأ دم الددعائم التدي بذل  كا

 يقوم عليها استقرار املجتمعات وأمنها.
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من أ م القيم اإلنسانية الحضارية التدي ترندو   و  ن التسام  بين أتباع األديان والثقافاتإ

والتعصددب را يددة والعنددف الك خطدابإليهدا املجتمعددات املعاصددرة وشددعوب العدالم؛ فددي ظددل انتشددار 

 املتذرع بالدين. 

 
َ
الناتجدددة عدددن تصددداعد خطددداب مدددن العدددالم اليدددوم  التدددي تعيشدددها أجدددزاء   وإن األحدددداث الداميدددة

املخر  من ضي  الكرا يدة جعله في أمس الحاجة إلى البحث عن الكرا ية والعنف والتعصب ت

 وظلمتها.

ن انتشدددار خطددداب الكرا يددددة ألنددده يسدددهم فدددي الحددددد مددد ؛اختدددرت  ددددذا املوضدددوع كلددده ألجدددل ذلددد 

وعلددددى عدددددم االعتددددداء علددددى اإلنسددددان لميثدددداق والتعصددددب الددددديني املقيدددد ، كمددددا يسددددهم فددددي تأسدددديس 

اإلقصدددداء والحقدددددد ينبددددذ الكرا يدددددة و ، ميثدددداق إنسددددانية اإلنسددددان مهمدددددا اختلفدددد  العقائددددد واألديدددددان

 ..والتعصب املقي العنصري 

 إشكالية البحث: 

 : ، و ماسؤالين رئيسينينطل   ذا البحث من 

ن مجتمعاتنا منه؟ كيف   -  نواجه خطاب الكرا ية ونحّصِ

فدي القضداء علدى ثقافدة الكرا يدة وسياسدة اإلقصداء  واإلنسدان  التسام  الددينيما  و أثر قيم  -

 ؟  والتعصب

 أهداف البحث: 

 يهدف  ذا البحث إلى ما يلي: 

 .الدينيالتأصيل الشر ي لقيمة التسام   -
 ومحو دوا ي الكرا ية.الديني  التسام ي ترسيخ قيم استلهام األنموذ  النبوي ف -

 إبرا  اآلثار االجتماعية لقيم التسام  الديني. -
 .املجتمع من أجل الحد من خطاب الكرا يةالتسام  في  قيمنشر  -

 خطة البحث: 

 ية اآلت املباحثتحقيقا لأل داف السابقة سأولي 
 
 : عناية
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 .ممكانة التسام  في نصو  اإلسال األول:  بحثامل -

 املبحث الثان : قيمة التسام  في املمارسة النبوية. -

 التسام  الديني واإلنسان  أساسا ملواجهة خطاب الكرا ية.: لثالثا بحثامل -

 منهجية البحث: 

، واإلنسدددان  تعتمدددد منهجيدددة البحدددث العلميدددة علدددى التأصددديل النظدددري لقددديم التسدددام  الدددديني

 .مواجهتها في املجتمع املعاصر، وخطة والتنزيل العملي لها في مجتمع النبوة

 دددددايات التددددي تضددددمنتها نصددددو  اإلسددددالم التحليلددددي؛ وذلدددد  بتحليددددل  املددددنهَ  ،  ددددذا ويسددددتد ي كددددّل 

جلددي  واملمارسددة النبويددة املتعلقددة بموضددوع البحددث تحلدديال علميددا يبددين مضددامينها الظددا رة والخفيددة، ويم

تبددع آثار ددا العلميددة والعمليددة، فضددال عدددن عالقاتهددا املقاميددة واملقاليددة، ويرصددد مظا ر ددا املختلفدددة، ويت

املتعلقدددة  املمارسدددة النبويدددة ووقدددائع اإلسدددالماملنهجدددين االسدددتقرائ  واالسدددتنباط ؛ أي اسدددتقراء نصدددو  

، وتحليلهدددا السدددتنباط قددديم التسدددام  الدددديني أتبددداع األديدددانبدددين الشدددعوب و  واإلنسدددان  بالتسدددام  الدددديني

عاد ددددا اإلنسددددانية والحضددددارية املتجليددددة فددددي الحددددد مددددن خطدددداب وأبفددددي املنهددددا  النبددددوي العمليددددة وتجلياتهددددا 

 في عصرنا  ذا.  احت  نستفيد منهالكرا ية والتعصب.. 

 املبحث األول: مكانة قيمة التسامح يف نصوص اإلسالم 

دا ل التسام  الدديني واإلنسدان  فدي اإلسدالم أنموذج 
َّ
ا، حيدث شك

 
ا مشدرق  تعدرف لدم عمرانيدا حضداري 

اآلدميددين بدداختالف أديددانهم  بددين آمنددا إلنسددانية والشددعوب عيشددا مجتمعيددا إنسددانياوالحضددارات ا األمددمم 

التنزيل؛ ذل  بأن البعثدة املحمديدة والددعوة اإلسدالمية  اإلسالم وعهد عرفه مثلما وأعراقهم وأوطانهم

لدددم تقدددم علدددى اضدددطهاد املخدددالفين لهدددا أو مصدددادرِة حقدددوقهم أو تحدددويلهم عدددن ديدددنهم أو املسددداِس الجدددائر 

فسددهم وأعراضدددهم وأمددوالهم... وإنمدددا قامددد  علددى التسدددام  الددديني واإلنسدددان  مدددع كددل فئدددات املجتمدددع بأن

 الدينية والعرقية. ابمختِلف انتماءاتها واتجا اته

ذلدددد  بددددأن املقصددددود بالتسددددام  الددددديني واإلنسددددان   ددددو: أن يكددددون لكددددل فددددرد فددددي األمددددة حدددد   فددددي أن 

 فدددي 
م
أداء شددددعائر دينددده كمدددا يشدددداء، وأن يكدددون أ دددلم األديدددداِن يعتقدددد مدددا يددددراه حقدددا، وأن تكدددون لدددده الحريدددة

 ، وأن تحترم لكل إنسان إنسانيته وتحفظ له كرامته اآلدمية.(1)املختلفة أمام قوانين الدولة سواء



 أ.د. رشيد ُكُهوســــ ــــــــ ... وأثرها في مواجهة خطاب الكراهيةواإلنساني قيم التسامح الديني 

 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0909ـــــــ جـــــوان  90ـــــــ العدد  90جملة الّدراسات اإلسالمّية ـــــــ اجمللد 

 وآدميتدده ومددن ثددم فددإن التسددام   ددو قبددول اآلخددر واحتددرام ديندده ومعتقددده وثقافتدده وإنسددانيته

بالتعارف والتواصل واالنفتاح والعيش السدلمي املشدترك  وحريته واختياره. ويتعز   ذا التسام م 

 في أمن واستقرار وسالم.

 بشددددددرية نظددددددرة علددددددى الوضددددددعي الفكددددددر الددددددديني واإلنسددددددان  فددددددي التسددددددام م  تأسددددددس مفهددددددومم  ولددددددئن

إيمانيددة  عقديددة  دعددائم علددى الددو ي الربددان  الخالددد يتأسددس فددي فددي الزمددان واملكددان، فإندده محدددودة

 مددن نددزول القددرآن املجيددد إلددى أن يددرث هللا األرض ومددن عليهددا، وتددربطقويددة تشددمل سددائر العصددور 

دددده بسددددلوك البشددددر إلددددى رب العدددداملين، وتجعلدددده مددددن التكدددداليف اإللهيددددة الواقعددددة علددددى عددددات   ِ
ّ
ذلدددد  كل

باإلنسددان ويسددمو بتصددرفاته مددع املخددالفين لدده فددي الدددين  اإلسددالم يرتقدد  وبددذل  املسددلمين جميعددا.

 وقربةوالوطن والعرق. ويجعل اإلحسا
 
 .ن إليهم والبرَّ بهم والتسام  معهم عبادة

وتأسيسددا علدددى مدددا سدددب  فدددإن منهددا  الدددو ي فدددي التعامدددل مدددع املخددالفين فدددي الددددين واملعتقدددد قدددائم علدددى 

 التسام  والرحمة والصف  واإلخاء اإلنسان  والحرية اإلنسانية ال على العنف والقسوة والكرا ية.

م  والتعدددارف مدددع الشدددعوب واألعدددراق والطوائدددف مدددن أجدددل ذلددد  حدددّ  اإلسدددالم علدددى التسدددا

ونظمددددددده يمقددددددد  خطددددددداب الكرا يدددددددة والتعصدددددددب األعمددددددد  لألفكدددددددار  بتشدددددددريعاته املختلفدددددددة. فاإلسدددددددالم

واملعتقددددات واملدددذا ب املتعدددددة،  دددذا التعصدددب وتلددد  الكرا يدددة التدددي تددددفع اإلنسدددان إلدددى تجددداو  

  حقوق اآلخرين، والنيل من كرامتهم.

 قرآن الكرمي:  ( مكانة التسامح يف ال7

التسدددددام  قددددرر القددددرآن الكددددريم أن املبدددددأ األسدددداس فددددي العالقددددات بددددين الندددداس  ددددو مبدددددأ لقددددد 

يووًرا  السدلم االجتمدا ي والتعداون علددى الخيدر، يقدول جددل وعدال: ﴿و  اِّ
َ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
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ير  ) بِّ
َ
 . ]الحجرات[﴾ (01خ

؛ ليتحقدد  سددلميجددب أن يتحلددى بهددا امل قدديم واألخددالقذكددر هللا تعددالى مجموعددة مددن اآلداب وال

 والقديم عقدب علدى تلد  األخدالق السلم بينه وبين اآلخرين مهما كان دينهم وعرقهم وأصلهم... ثدم
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التددددي كاندددد  خطابددددا للددددذين آمنددددوا، ليرتلو ددددا، ويأخددددذوا أنفسددددهم بهددددا.. ولدددديس  ددددذا فحسددددب، بددددل إن 

.. إنهددا مهمددا اختلددف ديددنهم وعددرقهم وتلدد  اآلداب مددع الندداس جميعددا قدديمعلدديهم أن يراعددوا  ددذه ال

دددة فدددي املدددؤمن، يدينيدددة و  قددديم
ّ
ا فدددي الحيددداة كلهدددا، ومدددع بهددد تحلدددىإنسدددانية، يجدددب أن تكدددون طبعدددا وجبل

نزعه.. فإنه بهذا  سلمين، حت  إذا كان مع غير املسلمين، فال تكون ثوبا يلبسه مع املالخل  كافة

 إنما ينزع كماال خلعه هللا عليه، ويتعّرى من جالل كساه هللا إياه..

اُس ولهذا جاء الخطاب  نا للناس جميعا: ﴿
 
َها الن ي 

َ
والعامل ﴾ واملستمع لهذا الخطاب، يا أ

ثم أعقب  ذا الخطداب، بتقريدر  دذه الحقيقدة التدي ينب دي أن يعيهدا املؤمندون:  به،  م املؤمنون..

 ن﴿
ْ
ن
ُ
ر  َوأ

َ
ك

َ
ْن ذ ْم مِّ

ُ
ناك

ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

 
ن  إخوة في اإلنسانية... -مؤمنين وغير مؤمنين -﴾.. فأنتم أيها الناسإِّ

يقددة اإلنسددانية فددي الندداس.. فتددوّ ع الندداس إلددى شددعوب وقبائددل، لدديس أمددرا ذاتيددا، تتغيددر بدده حق

واإنهددم مهمددا اختلفددوا شددعوبا وأوطانددا، فددإنهم إخددوة قرابددة ونسددبا، وقولدده تعددالى: ﴿
ُ
عوواَرف

َ
ت ﴾ تعليددل لِّ

لهذا التقسيم الذي وقع في محيط الناس، فكانوا شعوبا وقبائل، وذل  ليتعارفوا، وليكون لهم 

 -ألنهم في  دذا املحديط الضدي  وتسام  وتعاون،في مجتمع الشعب أو القبيلة، تماس  وترابط، 

إال با تدددا، ال  -إن وقددع -األمددر الدددذي ال يقددعويتسددامحوا، أقدددر علددى أن يتعدددارفوا، ويتددشخوا،  -نسددبّيا

 يكاد يحّس، لو أن اإلنسان كان فردا في اإلنسانية كلها..

ا، فلما جعل هللا سبحانه وتعالى لندا مدن أنفسدنا أ واجدا نسدكن إليهدا، وأوالدا تقدّر بهدم أعينند

إليهددددا، واألمددددم التددددي نددددرتبط  يجعددددل هللا لنددددا املجتمعددددات التددددي ننتمدددد -وتصددددّب فدددديهم روافددددد عواطفنددددا

 بالحياة معها..

وكمددددا أن األسددددرة ال تعزلنددددا عددددن أمتنددددا، وال تقطعنددددا عددددن مجتمعنددددا، كددددذل  ينب ددددي أال تعزلنددددا 

 أمتنا عن األمم، وال يقطعنا مجتمعنا عن املجتمعات األخرى..

، بدددددين النددددداس، وتمدددددايز م شدددددعوبا وأممدددددا،  دددددو فدددددي الواقدددددع سدددددبب تعدددددارفهم فددددداالختالف الواقدددددع

، وداعيدددددة إلدددددى قيدددددام  دددددذه الوحددددددات الحيدددددة فدددددي كيدددددان املجتمدددددع اإلنسدددددان ، وتسدددددامحهم، وتعددددداونهم

ت مشدداعر العصددبية للقوميددة، ووثقدد  
ّ
املمثلددة فددي الشددعوب واألمددم.. فهددذه الوحدددات هددي التددي غددذ

مدددددن وطدددددن، أو لغدددددة، أو ديدددددن، فتعاونددددد ، وترابطددددد ، مدددددن روابدددددط الجماعدددددة التدددددي تضدددددمها وحددددددة، 

 .(2)وصارت أشبه بالكيان الواحد
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أو إ انتده أو السدخرية مندده، وكرا يتدده وعدالوة علدى ذلدد  فدإن اإلسدالم ينبددذ احتقدار اإلنسدان 

أو التجسس عليه، أو إساءة الظن به، أو اإلقدام على أي فعل أو تصرف يحط مدن كرامتده، أو 

ْر ب الخددوف لدده.. قددال هللا تبددارك وتعددالى: ﴿يحرمدده مددن حقدده، أو يسددب
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إن من أفت  اآلفات التي تغتال مشاعر اإلخاء واملودة بدين املجتمعدات، اسدتخفاف جماعدة 

 ددؤالء املسددتخّفين املسددتهزئين  ي بجماعدة، والنظددر إليهددا نظدرا سدداخرا، فددإن ذلد  مددن شددأنه أن يغدر 

بمددن اسددتخفوا بهددم، ونظددروا إلدديهم باستصددغار واسددتهزاء، ثددم  ددو مددن جهددة أخددرى يحمددل الجماعددة 

 بها، املستصغر لشأنها
ّ

، والكرا ية على أن تدافع عن نفسها، وأن ترّد  ذه السخرية -املستخف

و زأوا بهم.. و ذا أول قدح  ، ممن سخروا منهم،ء والكرا يةو ذا االستهزاء بالسخرية واالستهزا

 .(3) لشرارة الحرب.. فإن الحرب أولها الكالم، كما يقولون..

علدددى  ومددن ثدددم؛ فدددإن املجتمدددع الفاضددل الدددذي يقيمددده اإلسدددالم بندددور القددرآن و ددددي الن دددي العددددنان 

ز مجتمددع لدده أدب رفيددع، ولكددل فددرد فيدده كرامتدده التددي ال تمددس. وهددي مددن كرامددة املجمددوع. وملددقدديم التسددام  

 أي فرد  و ملز لذات النفس، ألن الجماعة كلها وحدة، كرامتها واحدة.

و كددذا يقدديم القددرآن الكددريم سددياجا متينددا فددي  ددذا املجتمددع الفاضددل الكددريم، حددول حرمددات 

 .(4) األشخا  به وكراماتهم وحرياتهم، فال تمس من قريب أو بعيد، تح  أي ذريعة أو ستار

 ﴿يقددول هللا تعدددالى: 
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َيارِّك   .(3)املمتحنة:  ﴾دِّ

 سددداملوكم الدددذين فدددارالك إلدددى الخيدددر والتسدددام  وفعدددل البدددّر واإلحسدددان مدددن هللا يمدددنعكم ال أي

الدددرحم،  مدددنهم، كصدددلة والضدددعفة ديددداركم، كالنسددداء مدددن يخرجدددوكم ولدددم الددددين فدددي يقددداتلوكم ولدددم

 وبيددددنهم، بددددأداء بيددددنكم فيمددددا تعدددددلوا أن مددددن أيضددددا يمددددنعكم وحسددددن الجددددوار، وكددددرم الضدددديافة، وال

 ق.. إناألماندددة، واملعاملدددة بالعددددل، وحفدددظ الحقدددو  بالوعدددد، وأداء لهدددم الحددد ، كالوفددداء مدددن مدددالهم

 .(5) ويعاقههم الظاملين عنهم، ويمق  العادلين، ويرضء  يحب هللا
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، ونظدددددام يسدددددتهدف أن يظلدددددل وإخددددداء حدددددب شدددددريعةسدددددالم، و أمدددددن و  كدددددذا فدددددإن اإلسدددددالم ديدددددن 

، وأن يجمددع الندداس تحدد  وأخالقدده جددها، وأن يقدديم فيدده منهورحمتدده وتسددامحه العددالم كلدده بظلدده

. ولدديس  نالدد  مددن عددائ  يحددول دون اتجا دده  ددذا نمتسددامحي لددواء هللا إخددوة متعددارفين متحددابين

إال عدددوان أعدائدده عليدده وعلددى أ لدده. فأمددا إذا سدداملو م فلدديس اإلسددالم براغددب فددي الخصددومة وال 

متطددددوع بهدددددا كدددددذل ! و دددددو حتددددد  فدددددي حالدددددة الخصددددومة يسدددددتبق  أسدددددباب الدددددود فدددددي النفدددددوس بنظافدددددة 

ي يقتنددع فيدده خصددومه بددأن الخيددر فددي ، انتظددارا لليددوم الددذوال يكددره أحدددا السددلوك وعدالددة املعاملددة

، أن ينضددووا تحدد  لوائدده الرفيددع. وال ييددأس اإلسددالم مددن  ددذا اليددوم الددذي تسددتقيم فيدده النفددوس

 . فتتجه  ذا االتجاه املستقيم...وتتحرر من أغالل الكرا ية والتعصب

ن وتل  القاعدة في معاملة غير املسلمين هي أعدل القواعد التي تتف  مع طبيعة  ذا الدي

التدددي أمددددر أن تقدددام الحيددداة علددددى قددديم التسدددام  والتددددراحم ووجهتددده ونظرتددده إلدددى الحيدددداة اإلنسدددانية، 

 والتعاون واإلخاء، ونه  عن التعصب والكرا ية.

الدوليدة التدي تجعدل حالدة السدلم بينده وبدين النداس جميعدا هدي  ة اإلسدالمأساس شريع ذاو 

ربدددددددد  وضددددددددرورة رده، أو خددددددددوف الخيانددددددددة بعددددددددد الحالددددددددة الثابتددددددددة، ال يغير ددددددددا إال وقددددددددوع االعتددددددددداء الح

املعا دددة، وهددي تهديددد باالعتددداء أو الوقددوف بددالقوة فددي وجدده حريددة الدددعوة وحريددة االعتقدداد. و ددو 

 .(6)والبر والعدل للناس أجمعينوالتسام  والتعاون كذل  اعتداء. وفيما عدا  ذا فهي السلم 

قاعددددة كبددرى مدددن  ة التددددين يمثددلومددن ثدددم فددإن التسدددام  الددديني واإلنسدددان  املتمثددل فدددي حريدد

 أبدددر   فدددي حقدددوق اإلنسدددان، وسدددمة مدددن ااإلسدددالم وركدددن عظددديم مدددن أركدددان سياسدددته شدددريعةقواعدددد 

 اإلسالمية وانطلق  في ظاللها البعثة املحمدية. الدعوة عليها قام  التي الّسمات

اته أبداح لهدم ضدمن تشدريعلغير املسلمين، بدل حرية املعتقد بمن  فقط واإلسالم لم يكتف 

بينهم وبين  تحقيقا للعيش املشتركعلى أماكن عبادتهم،  والحفا ممارسة شعائر م،  السمحة

.. و كددددددذا تأصددددددل  قيمددددددة التسددددددام  الددددددديني واإلنسدددددان  فددددددي املجتمددددددع اإلسددددددالم  فددددددي سددددددائر املسدددددلمين

 .عصوره

 أكثر بعده ولخلفائه له استجاب  رسوله هللا بعث يقول اإلمام ابن قيم الجو ية: "فلما

 يحاربدددده مددددن يقاتددددل كددددان الدددددين، وإنمددددا علددددى قددددط أحدددددا يكددددره واختيددددارا، ولددددم طوعددددا األديددددان  ددددلأ
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 ربدده ألمددر امتثدداال ديندده فددي الدددخول  علددى يكر دده ولددم يقاتلدده فلددم و ادندده سددامله مددن ويقاتلدده، وأمددا

 : ﴿يقول  حيث وتعالى سبحانه
َ

َراهَ  ال
ا
يِن  ِفي ِإك ددا  الّدِ

َ
َن  ق َبديَّ

َ
ددم  ت

ا
ش ديِّ  ِمدَن  الر 

َ
 

ا
 معند  فدي نفد  ، و دذا﴾ال

 .(7)الدين" على أحدا تكر وا ال النهي، أي

: " فدددال يحدددل ملسدددلم أن يسدددب صدددلبانهم وال -رحمددده هللا -(دددده117: تيقدددول اإلمدددام القرط دددي )و 

 .(8)دينهم وال كنائسهم، وال يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذل ، ألنه بمنزلة البعث على املعصية"

 يكدر هم فدال لده املخالفدة األديدان أصدحاب مدع يتسام  ماإلسال  وبناء على  ذا التصور فإن

ا  علدددى يحدددافظ وأنددده. دينددده اعتنددداق علدددى يكدددر هم ال أنددده اإلسدددالم . وحسدددب.دينددده اعتنددداق علدددى أبدددد 

 اإلسدالم أ دل وبدين بيدنهم تمييدز بال اإلسالم  الوطن بخير يمتعهم وأنه ودمائهم وأموالهم حياتهم

 .(9)العام النظام بمسائل يتعل  ما غير في شريعتهم إلى يتحاكمون  يدعهم وأنه

 ﴿قال هللا جل وعال: 
َ

وا َوال
ُ
ل َجادِّ

ُ
ْهَل  ت

َ
ا ِّ  أ

َ
ت كِّ

ْ
  ال

 
ال ي إِّ تِّ

 
ال يَ  بِّ ْحَسُن  هِّ

َ
  أ

 
ال يَن  إِّ ذِّ

 
ُموا ال

َ
ل
َ
ْنُهْم  ظ  مِّ

ووووووا
ُ
ول

ُ
وووووا َوق

 
ي آَمن وووووذِّ

 
ال وووووزَِّل  بِّ

ْ
ن
ُ
وووووا أ

َ
ْين

َ
ل وووووزَِّل  إِّ

ْ
ن
ُ
ْم  َوأ

ُ
وووووْيك

َ
ل وووووا إِّ

َ
ُهن

َ
ل وووووْم  َوإِّ

ُ
ُهك

َ
ل ووووود  َوا َوإِّ ْحوووووُن  حِّ

َ
وووووهُ  َون

َ
  ل

َ
ُمون ﴾ ُمْسووووولِّ

 الحسدددددددددددنة بالطريقدددددددددددة إال والنصدددددددددددارى  اليهدددددددددددود تناقشدددددددددددوا تحدددددددددددا جوا، وال وال . "أي(21العنكبدددددددددددوت: )

 عدددن الحددد ، وعمدددوا سدددبيل عدددن أنفسدددهم، وحدددادوا ظلمدددوا الدددذين اللطيدددف، إال الهددداد  وباألسدددلوب

 العقلدددددي، فهدددددؤالء واإلقنددددداع املنطددددد  أسدددددلوب معهدددددم ينفدددددع وكدددددابروا، ولدددددم الحجدددددة، وعانددددددوا واضددددد 

 .(10)نفسها" بطريقتهم ومكابرتهم عدوانهم على باملثل، ويرد يعاملون 

  تكدون  أن واإلنسدانية االجتماعية العالقات في األصل ذل  بأن
 
األخدوة والتعداون  علدى قائمدة

 تبايند  ولدو حتد  والتعارف والتسام  واالحترام وبذِل املعروف وسائر القيم اإلنسانية والدينيدة؛

  يؤكددددد الددددذي  ددددو التبدددداين  ددددذا إن واملواقددددف، بددددل اراألفكدددد
َ
لقيددددة  القدددديم بهددددذه االلتددددزاِم  ضددددرورة

م
الخ

 .الحضارية

وووووووْن ﴿يقدددددددول هللا تبدددددددارك وتعدددددددالى:  وووووووهِّ  َومِّ وووووووُق  آَياتِّ
ْ
ل
َ
وووووووَماَواتِّ  خ ْر ِّ  الس 

َ ْ
  َواأل

ُ
ف

َ
ال وووووووتِّ

ْ
ْم  َواخ

ُ
ك تِّ

َ
ووووووون سِّ

ْ
ل
َ
 أ

ْم 
ُ
ك َوانِّ

ْ
ل
َ
ن   َوأ ي إِّ َك  فِّ لِّ

َ
َيات   ذ

َ
  آل

َ
ين ِّ َعاملِّ

ْ
ل  [44م: ]الرو  ﴾لِّ

إن اإلسددددددالم ال ينكددددددر التنددددددوع العرحددددددي والثقددددددافي والعقدددددددي... بددددددل يعتددددددرف بدددددده، سددددددواء فددددددي إطددددددار 

الجامعدة اإلسدالمية والحضدارة اإلسدالمية، أو فدي الددوائر الحضدارية األخدرى.. يعتدرف اإلسدالم بهدذا 

 اآلخدددر، ومدددن ثدددم يتعدددارف عليددده، ويتسدددام  معددده ويتعدددايش، ال كمجدددرد واقدددع ال ِفكددداك منددده، وإنمدددا
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باعتبددار  ددذا االعتدددراف و ددذا التعدددارف سددنة مددن سدددنن هللا سددبحانه وتعدددالى وإرادة تكوينيددة لخدددال  

  ذا الوجود..

القائمدددددة علدددددى التندددددوع والتعددددددد والتمدددددايز  -فدددددي التعامدددددل مدددددع اآلخدددددر-و دددددذه الرؤيدددددة اإلسدددددالمية 

ى واالخدددددتالف والتعدددددارف والتسدددددام .. لدددددم تقدددددف عندددددد املوقدددددف )النظدددددري( الدددددذي يعتدددددرف بددددداآلخر علددددد

َمَضددددد ، والدددددذي يضدددددي  بواقدددددع التعددددددد واالخدددددتالف، مدددددع التسدددددليم بوجدددددوده.. وإنمدددددا بلغددددد  وتبلددددد  

حدّد العددل واإلنصداف لهدذا اآلخدر، علدى اخدتالف ألدوان  -فدي التحضدر والرحدي -الصورة اإلسالمية 

  ذا اآلخر.

بدددددددل أكثدددددددر مدددددددن ذلددددددد ، فاإلسدددددددالم ينفدددددددرد بددددددداالعتراف بكدددددددل الشدددددددرائع وامللدددددددل وجميدددددددع النبدددددددوات 

لدددددد  و ددددددي السددددددماء إلددددددى جميددددددع األنبيدددددداء والرسدددددد
َّ
االت، وسددددددائر الكتددددددب والصددددددحف واأللددددددواح التددددددي مث

واملرسدددددددلين، مندددددددذ فجدددددددر الرسددددددداالت السدددددددماوية وحتددددددد  آخدددددددر وخددددددداتم  دددددددذه الرسددددددداالت.. وفدددددددوق  دددددددذا 

 .(11) االعتراف،  ناك القداسة والتقديس والعصمة واإلجالل لكل الرسل وجميع الرساالت

َهوواَيوو﴿يقددول هللا تبددارك وتعددالى:  ي 
َ
وواُس  ا أ

 
ووا الن

 
ن ْم  إِّ

ُ
وواك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ووْن  خ وور   مِّ

َ
ك

َ
وون ذ

َ
 
ْ
ن
ُ
ْم  َوأ

ُ
وواك

َ
ن
ْ
ووُعوًبا َوَجَعل

ُ
 ش

َل  َبائِّ
َ
وا َوق

ُ
َعاَرف

َ
ت ن   لِّ ْم  إِّ

ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
َد  أ

ْ
ن هِّ  عِّ

 
ْم  الل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
ن   أ هَ  إِّ

 
يم   الل ير   َعلِّ بِّ

َ
 .[71]الحجرات: ﴾ خ

للتعدددددارف ال للتنددددداكر، وال ليسدددددتحقر  : "فهدددددذا االخددددتالف-رحمددددده هللا -يقددددول اإلمدددددام أبدددددو   ددددرة 

بعددد  الشدددعوب غير دددا. وإن التعدددارف لددديس  دددو املعرفدددة املجدددردة، بدددل املعرفدددة املثمدددرة التدددي تتالحدددى 

فيها كدّل القدوى اإلنسدانية لخيدر اإلنسدان، وإنمدا يكدون التعدارف لخيدر اإلنسدانية إذا قدّدم أ دل كدّلِ 

وبدددذل  تتبدددادل املندددافع وينتفدددع أ دددل كدددّلِ إقلددديم مدددا عندددد م مدددن خيدددرات األرض وثمراتهدددا لغيدددر م، 

إقلدديم بمددا عنددد غيددره، ويقدددم لدده مددا عنددده مددن خيددر، وبددذل  ينتفددع ابددن األرض بخيددر األرض كلهددا، 

 .(12)وذل   و التعارف الذي أشار إليه النص الكريم"

وإن أول مظهر  للتعارف الذي  و الغاية املثلى مدن اخدتالف األجنداس واأللدوان  دو التسدام  

يؤدي إلى التعاون، وإن التعاون  و مظهر التالحي النف ءي فدي املجتمعدات صدغيِر ا وكبير دا، الذي 

وا﴿و ددو مظهدددر التالحدددي النف دددءي والتعدددارف العملددي فدددي األسدددرة اإلنسدددانية، وإن قولددده تعددالى: 
ُ
َعووواَون

َ
 َوت

ووووى
َ
ووووّرِّ  َعل بِّ

ْ
وووووَوى  ال

ْ
ق

 
  َوالت

َ
وا َوال

ُ
َعوووواَون

َ
وووووى ت

َ
وووومِّ  َعل

ْ
ث ِّ

ْ
ُعوووووْدَوانِّ  اإل

ْ
. قددددد خوطدددددب بدددده املؤمندددددون [4ائدددددة: ]امل ﴾َوال

بالنسدبة إلدى جميدع بندي اإلنسدان؛ ولدذل  كدان الدنص علدى النهدي عدن العددوان، ولدو مدع املعتددين؛ 
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 ﴿إذ الدنص الكامددل  دو قولدده تعددالى: 
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ْ
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َ
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ْ
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  ومددددددن ثددددددم فددددددإن التسددددددام 
 
أخالقيددددددة، وقيمددددددة  الددددددديني واإلنسددددددان  فددددددي الددددددو ي الربددددددان ، فضدددددديلة

  تالف وإدارتددده، فرسددددالة اإلسدددالملتددددبير االخدددد عامليدددة، وسددددبيل إنسدددانية حضدددارية، وضددددرورة
 
عامليددددة

 تدأمر
 
والفحشداء واملنكدر،  الظلدم عدن وتنهد  بإقامدة العددل إنسانية تتجه إلى الناس كافة، رسدالة

ر دددءي
م
النددداس  بدددين التسدددام  إلدددى األوطدددان، وتددددعو العدددالمي واألمدددن االجتمدددا ي فدددي السدددالم دعدددائم وت

م جميعدددددا مدددددن أصدددددل واحدددددد ونفدددددس فهددددد بغددددد  النظدددددر عدددددن أصدددددولهم ولغددددداتهم وأعدددددراقهم.. جميعدددددا

َهوا َيوا﴿إنسدانية واحددة، لقولده جدل وعدال:  ي 
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يًبا َعل  .(7)النساء: ﴾َرقِّ

 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 . 

 ديث النبوي الشريف:  ( مزنلة التسامح يف احل2

إلدددى التسدددام  الدددديني واإلنسدددان  وطبقددده عمليدددا فدددي حياتددده وفدددي  لقدددد دعدددا الن دددي املصدددطف  

 معامالته ل خرين: 

   أبدد فعددن
َ
ددَرة َريا ووَرةِّ »قددال:  أندده   م خِّ

ْ
ووى َواآل

َ
ول

ُ ْ
ووي األ ن اْبوونِّ َمووْرَيَم، فِّ يسوو َ عِّ وواسِّ بِّ

 
ووى الن

َ
ْول

َ
ووا أ

َ
ن
َ
« أ

دددوَل هللاِ   َيددددا َرسم
َ

ددددف يا
َ
وا: ك

م
دددال

َ
دددداَل:  ؟ق

َ
، »ق وووود  يووووُنُهْم َواحِّ ن، َودِّ ووووت 

َ
َهوووواُتُهْم ش م 

ُ
، َوأ ت 

 
وووْن َعووووال  مِّ

 
ووووَوة

ْ
خ َيوووواُء إِّ بِّ

ْ
ن
َ ْ
األ

ي   بِّ
َ
ا ن

َ
ن
َ
ْيَس َبْين

َ
ل
َ
 . (13)«ف

البشددرية واحددد، وديددنهم واحددد، ومشددتركهم اإلنسددان  واحددد، فددإن  ددذا يدددعو  فدإذا كددان أصددلم 

والكرا ية املدمرة  ا ع والتناحر والتعصب املقي التنإلى ، ال واإلنسان  بينهم التسام  الدينيإلى 

 .لبني آدم

  ويؤكددد الن ددي 
َ
قددال:  أندده  بددين األديددان فيمددا رواه عندده عبددد هللا بددن عمددرو  سددام التقيمددة

 .(14)«ح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامارَ ا لم يَ ا معاهًد من قتل نفًس »
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ووًد : »وقدال  لووم ُمعاهِّ
َ
غيوورِّ  اأال َموون ظ  بِّ

ً
ووذ منووُه شووياا

َ
ووه أو أخ تِّ

َ
 طاق

َ
ووُه فوووق

َ
ف

 
قَصووُه أو كل

َ
أو انت

يُجُه يوم القيامةِّ  فسِّ فأنا َحجِّ
َ
يبِّ ن  .(15)«طِّ

لغيدددر املتددددينين بدينددده فدددي بدددالده عقيددددَتهم وحدددافظ علدددى مكاندددة  لقدددد كفدددل رسدددول اإلسدددالم 

 ر بانهم وقسيسيهم، وعلى أماكن عبادتهم من العبث والهدم والتخريب.

  َعنا ف
َ
َرة َريا ِب   م

َ
هم فقدال: ال  أ ِر َد

َ
ا ك ِطَ  بها شيئ  عا

م
َعَتهم أ

ا
رض ِسل نما يهوديٌّ يعا قال: "بيا

هم وقددددال:  َهدددد اِر فقددددام فلطددددم َوجا َصدددد
ا
ن
َ
ل  مددددن األ دددد ِر فسددددِمَعهم َرجم

دددد َ
ف  مو ددددء  علددددى الَبش

َ
ط دددد ذي اصا

دددد َّ
وال

ر والنَّ ددددي  
ددد َ
ذي اصددددطف  مو دددء  علددددى البش

ددد َّ
: وال ولم ددد ِرنددددا؟ فدددذ  تقم هم

ا
ظ

َ
ب إليدددده فقدددال: أبددددا بدددين أ

ن  لطدم وجهدي؟ فقدال: 
َ
ال

مد
ا فمدا بدالم ف د   َوَعهاد

 
ة ؟«القاِسِم، إنَّ لي ِذمَّد هم َم لطمدَ  وجهَد فدذكَرهم » لِد

ِئدد  فددي وجهدده، ثددمَّ قدددال:  فغضددب الن ددّي  دد  رم  فوووي »حتَّ
ُ
نفخ ُه ُيوو

وو  
لوا بووين أنبيوواء هللا فإن ّضوو

َ
ف

ُ
ال ت

ن فووي األر  مواتِّ وَموو وو ْن فووي الس  عُق َموو ورِّ فيْصوو
نفخ فيووه أخوورى الص و ن شوواء هللا، ثووم  ُيوو  َموو

 
  إال

ورِّ 
 و
هِّ يووم الط َب بصوْعقتِّ  بوالعْرش فوال أْدري أُحوسِّو

 
ث فإذا موس ن آخذ ل َمن ُبعِّ فأكون أو 

 قْبلي
َ
ث  .(16)«"أم ُبعِّ

فإنووه موون  وإنووه موون أسوولم موون يهووودي أو نصووراني»ر: َيددإلددى ملددوك ِحما  وقددد جدداء فددي كتابدده 

ا علوويهم. وموون كووان علووى يهوديتووه أو نصوورانيته فإنووه ال ُيوورد  عنهووا املوودمنين، لووه مووا لهووم وعليووه موو

 .(17)«وعليه الجزية

غيدددددر املتددددددينين بددددددين لددددددى  والكرا يدددددة ينهددددد  عدددددن اسدددددتثارة مشددددداعر العدددددداء  الن ددددديبدددددل إن 

َس اْبنِّ متن»: ، قال رسول هللا اإلسالم
ُ
ْن ُيون ْير  مِّ

َ
ي خ

ّ
ْم إنِّ

ُ
َحُدك

َ
ن  أ

َ
ول

ُ
 َيق

َ
 .(18)« ال

ا ناصددعة فددي تددأمين احتياجددات غيددر املسددلمين فددي املجتمددع وقددد سددجَّ  ل التدداريخ اإلسددالمّ  صددور 

ما رواه أبو عبيد فدي كتداب األمدوال عدن سدعيد بدن  اإلسالمّ  اإلنسان . من ذل  في عهد الن ي 

َري عليهم. ويضيف  املسيب: أنَّ رسول هللا  جا
م
ق بصدقة على أ ل بي  من اليهود، فهي ت تصدَّ

ق  على ذوي قرابة لها، فهما يهوديان أنَّ صفّية  وَ  الن ي  أبو عبيد  . (19)تصدَّ

 أليسوت: »يهدودي، فقدال جندا ة إنهدا: لده جندا ة يهدودي فقامدا لهدا، فقيدل وقد مدرت بدالن ي 

 .(20)«نفًسا
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لجندددا ة يهددودي. وحدددين ظددن مدددع كددان معددده مددن املسدددلمين أندده إنمدددا فعددل ذلددد    كددذا يقددف 

. فدي إشدارة واضدحة «أليسوت نفسوا»طبع بخاتمه الشدريف رسدالة خالددة لعدم معرفته باملتوفى، 

القائمدة  إنهوا اإلنسوانيةجلية أنه دائما يوجد ما يجمعنا لنتعايش، يوجد ما يوحدنا لنحيدا معدا. 

  على دعامة التسام .

و ددذه الجملددة التددي نطدد  بهددا مددن أوتدد  جوامددع الكلددم الصددادق املصدددوق الددذي ال ينطدد  عددن 

منه  التعامل مع الناس جميعا، مهما كان تختزل . «أليست نفسا»لمة جامعة: ، في كالهوى 

الكرا يدددددة والعنصدددددرية والتكبدددددر والسدددددخرية  جملدددددة تل ددددديديدددددنهم أو اتجدددددا هم أو لغدددددتهم أو جنسدددددهم.. 

 .والتعصب وحمية الجا لة والتمييز الديني والعرحي والطائف 

 اإلسالم والسالم رسول  بناه جناس الذياألديان واألعراق واأل  املتعدد ومن ثم فإن املجتمع

 دون  الواحددددد الددددذي يحددددول  اللددددون  والعنددددف والتعصددددب وفددددرض واإلكددددراه القهددددر علددددى يبندددده لددددم 

 والحدددوار الظدددن وحسدددِن  التسددام  والتعدددارف والتعددداون  بنددداه علدددى املجتمعدددي، بدددل واألمدددن االسددتقرار

شدترك الدديني والسدلم االجتمدا ي املتبدادل، والعددِل واملسداواة، والحريدة وترسديخ قديم امل واالحترام

 وغير ذل ..

عدددث دددل خيدددر األندددام عليددده الصدددالة والسدددالم لقدددد بم
َّ
 ، ويقددديم فيدددهل  دددداهه بظددداليظلدددل العدددالم كل

 . متسامحين متعاونين متعارفينتح  لواء هللا إخوة  بشرية جمعاء، ويجمع الاألمن والسالم

 ممددا تفددرد بدده  ددذاهددي لفين لدده، و املخددافددي معاملددة   ددذه هددي قدديم اإلسددالم الدينيددة الحضددارية

... بهدددذه الرؤيدددِة ها ووحددددة غاياتهددداأصدددلِ  باعتبدددار وحددددةِ  الشدددرائع السدددابقةونظرتددده إلدددى القددديم الددددين 

الشدددداملة أسددددس املنهددددا  النبددددوي لعمددددران إنسددددان  مشددددترك، ومجتمددددع آمددددن يسددددع الجميددددع مددددن غيددددر 

 تعصب للدين أو العقيدة أو العرق أو اللغة.. 

 وأخالقددددده العاليدددددة، وتجربِتددددده لنبدددددوي بفطرتددددده و داياتددددده وقيمددددده الرفيعدددددةذلددددد  بدددددأن املنهدددددا  ا

العددددددوان علدددددى املختلددددف معندددددا عرقدددددا وديندددددا ووطندددددا، ولدددددم يؤسدددددس  يشدددددّرِع املشدددددرقة، لدددددم التاريخيددددة

 أخالقيددددددة قيميددددددة سددددددلوكية كاملددددددة فددددددي التعامددددددل مددددددع  للتمييددددددز الطددددددائف 
 
ضددددددده؛ بددددددل شددددددرَّع منظومددددددة

  وجعلهدددا بهدددا االلتدددزام علدددى ميناملسدددل املختلفدددين معندددا فدددي الددددين، وحدددث
َ
 الخاصدددة شخصددديِتهم سدددمة

والعامدددددة، وأمدددددر م دائمدددددا وأبددددددا بدددددالبر واإلحسدددددان والتعدددددارف والتسدددددام  والعددددديش السدددددلمي والقدددددول 
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الحسدددددن واألماندددددة وكدددددف األذى والتعددددداون مدددددع الدددددذين لدددددم يعتددددددوا علددددديهم مهمدددددا اختلفدددددوا معندددددا فدددددي 

 عبادتهم وفكر م وثقافتهم وأعرافهم وديار م. 

ن املسددلمين عبددر التدداريخ لددم يقدداتلوا غيددر م حمددال لهددم علددى اعتندداق اإلسددالم؛ وإنمددا قدداتلوا وإ

املعتدين عليهم ليؤمنوا حرية الددين والعقيددة ويحفظدوا لإلنسدان إنسدانيته، وقداتلوا ليقيمدوا فدي 

 األرض قيم التسام  والعيش السلمي.

ى أرض الصدددددق والعدددددل وبندددداء علددددى مددددا تقدددددم؛ فددددإن حلددددف الفضددددول، والسددددماح بددددالهجرة إلدددد

 املديندددددة، وصدددددل  الحديبيدددددة، وميثددددداق 
َ
)الحبشدددددة( لوجدددددود ملددددد  ال يظلدددددم عندددددده النددددداس، وصدددددحيفة

 لكيفيددددددة 
 
هددددددا معددددددالمم رئيسددددددة

 
نصددددددارى نجددددددران، ومراسددددددلة امللددددددوك واألمددددددراء والزعمدددددداء وغيددددددَر ذلدددددد ، كل

 التعامل والتعارف والتسام  مع املختلفين في الدين والعقيدة والعرق..

 وصددالحة لكدل  مددان ومكددان؛ إذ بهدذه امل
 
 اإلسدالِم عامليددة

م
نظومددِة األخالقيددة الحضدارية كاندد  رسددالة

 تواصددددل وإخدددداء وتددددراحم وتبددددادل عددددادل للمنددددافع، وسددددالم بددددين بنددددي اإلنسددددان، علددددى عكددددس مددددن 
م
"العامليددددة

   .(21)العوملة؛ فهي استعالء و يمنة وسيطرة واستغالل، ومطامع وحروب عاملية بكل أنواعها"

كدون التسدام م الدديني واإلنسدان  مقَصددا شدرعيا لتحقيد  العديش السدلمي املشدترك وبذل  ي

بددين الندداس كافددة؛ مددن أجددل أن يعددم العددالم األمددنم واألمددان واالسددتقرار والسددالم، وتندددثر الكرا يددة 

 والتعصب.

 املبحث الثاين: قيمة التسامح يف املمارسة النبوية

 وجددددد فيهددددا جماعددددات   حدددين قدددددم الن ددددي 
َ
ن منهددددا  املدينددددة  متندددداحرة، فكددددوَّ

َ
متفرقددددة، وطوائددددف

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 

حنات، والعددددداوة التددددي ولدددددتها، و دددددم املبدددداد  الفاسدددددة، والنزاعددددات الضددددارة، وقضددددء  علددددى املشددددا

وأقام بناء املجتمع على أسس واضحة ودعائم قوية، سقط  معها القيم االجتماعية الجا ليدة 

، وجعدددل (22)التدددي كانددد  سدددببا فدددي التنددداحر والظلدددم، وجمدددع بدددين املسدددلمين بربددداط وثيددد   دددو اإليمدددان

وحفدددددِظ املشدددددترك أسددددداس العددددديش اآلمدددددن بدددددين األجنددددداس جميعهدددددا قائمدددددا علدددددى التسدددددام  اإلنسدددددان  

 الديني.
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ومددن ثددم فددإن املنهددا  النبددوي لددم يقددم علددى اضددطهاد املخددالفين أو إقصددائهم أو مصددادرة حقددوقهم، 

أو املسددداس بحريدددة ديدددنهم... بدددل قدددام علدددى التسدددام  الدددديني معهدددم علدددى أسددداس متدددين فدددي أسدددطع معانيددده، 

ه على مدار   أنوارم
 
 التاريخ.  فقد شكل أنموذجا للتسام  مع األديان األخرى ساطعة

األولدددى لبعثتددده الغدددراء،  إن خيدددر األندددام عليددده الصدددالة والسدددالم رفدددع رايدددة السدددالم مندددذ اللحظدددِة 

دا. ولقدد ظددل ثالثدة عشدر عامدا فددي مكدة املكرمدة يددعو إلددى هللا  فددع إليهدا دفع  دا إال إذا دم ولدم يعلدن حرب 

البتالءات، ومع لصنوف من األذى والتعذيب وا االسالم، وتعرض املؤمنون بهالسماحة و في ظل 

دددد ِ
ّ
بددددالجنوح إلددددى السددددلم واألخددددذ بددددالعفو واإلعددددراض عددددن الجددددا لين.  ه كددددان يددددأمر أصددددحابه  ددددذا كل

، وال وأشددرف الكائنددات كمددا دعددا إليدده خيددر البريددة  السددماحة والسددالمفلدديس  ندداك مددن دعددا إلددى 

  مدددن القدددوانين الدوليدددة القديمدددة واملعاصدددرة أقدددام األسدددَس  قدددانوَن 
َ
 سدددام  الددددينيللتالكبدددرى  املتيندددة

 دو  رسديخ قديم التسدام  الدديني مدن أجدل حفدظ األوطدانوالسالم العالمي كما أقامها اإلسدالم. فت

   هدمقَصدددددد
م
دددددد دعوتدددددده، وأنشددددددودة

م
 رسددددددالته، ولددددددم تكددددددن معارك

 
 إلقددددددرار  ددددددذا ه فددددددي الواقددددددع إال وسدددددديلة

 .والسالم وحماية الوطن التسام 

لده مدن أولوياتده؛ حيدث بددأ بوضدع مقوماتده من مكة املكرمدة إلدى املديندة املندورة جع وملا  اجر 

، مددن أجددل االنصددهار االجتمددا ي بددين أفددراد مجتمددع فددشخى بددين املهدداجرين واألنصددارومرتكزاتدده وأسسدده؛ 

  املديندددة، وذوبدددان الفدددروق االجتماعيدددة بيدددنهم، حتددد  تسدددودَ 
م
الجديدددد،  وطنواملدددودة واألخدددوة فدددي الددد املحبدددة

 .ويتحق  السلم في املجتمع والدولةعز  التسام  فيت الكرا ية والتعصبوتنتف  

األثددر فددي نفددوس أ ددل املدينددة، وجعلهددم يتحددابون  وقددد كددان لهددذا املبدددأ العظدديم )األخددوة( أكبددرم 

لددم يقددر  فهددو ، ويتماسددكون ويفتدددون بددأرواحهم ويدددافعون عندده بكددل مددا أوتددوا مددن قددوة وعزيمددة

ا بين البشر  ة أو لون.أو حسب أو نسب أو وراث، بسبب مولد أو أصل، تفاوت 

حقدددددددوق املواطنددددددددة واأللدددددددوان ال يدددددددؤدي إلدددددددى اخددددددددتالف فدددددددي  عددددددددراقواالخدددددددتالف فدددددددي األنسددددددداب واأل 

أن   الن ددديسواسدددية، وعنددددما طلدددب أشدددراف مكدددة مدددن  ميدددزان العدالدددة، فالكدددل أمدددام وواجباتهدددا

دددا غيدددر مجلدددس العبيدددد والضدددعفاء ن ، حتددد  ال يضدددمهم وإيدددا م مجلدددس واحدددد، يجعدددل لهدددم مجلس  َبددديَّ

  رسول هللا 
َ
وسادتها في  أن جميع الناس متساوون في تلق  الو ي والهداية، ورف  كفار مكة

 .ومن يعتبرونهم ضعفاء أذالء من أتباع محمد ، ذل  الوق  أن يجلسوا مع العبيد
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التسدام   حقدائ  لبنداء -فدي العهددين املكد  واملددن -سدعيا متواصدال  لقد سدعى رسدول هللا 

ندا فدي أحالفده ومعا داتده، وكتبده ورسدائله، وأخالقده وقيمده دليدل الواقدع، ول واإلنسدان  فدي الديني

وبر ددددان صددددادق  علددددى ذلدددد ؛ حيددددث قِبددددل بالتعدددددد والتنددددوع واالخددددتالف، وتعامددددل معدددده بوصددددفه سددددر  

لتحقيددددددد  التعدددددددارف الحضددددددداري والتواصدددددددل  اآلسددددددداس املدددددددداخِل  جمددددددداِل الكدددددددون واإلنسدددددددان، وأحدددددددد

العمدران اإلنسدان  املشدترك وحمايدة املجتمدع مدن االجتما ي بين الرحم اإلنسانية، من أجدل بنداء 

 الكرا ية والتعصب والعنف.

وكددددددان الهدددددددف األسددددددم  لكددددددل الوثدددددددائ  واملعا دددددددات والكتددددددب والرسددددددائل واألحددددددالف واألحكدددددددام 

 االجتماعيدددة، والرحمدددة 
م
النبويدددة إيجددداد مجتمدددع  موحدددد تربطددده أواصدددر األخدددوة اإلنسدددانية، والعدالدددة

 وسمو  العشرة.والتسام ، والعالقات الطيبة 

 طائفيدددددة، أو تعصدددددبا دينيدددددا، أو كرا يدددددة ل خدددددر، أو وقدددددائع التددددداريخ يسدددددجل وبنددددداء عليددددده، فلدددددم

علددى أسدداس مددن و ددي  اقتتدداال علددى أسدداس دينددي أو عرحددي فددي املجتمددع الددذي أقددام دعائمدده الن ددي 

أّي قددددددول أو خطدددددداب  أصددددددحابه الكددددددرام  أو عددددددن سدددددديدنا رسددددددول هللا  يصدددددددر لددددددم إلهددددددي. كمددددددا

كاندد   ، بددل-دينيددا أو عرقيددا -الكرا يددة وإقصدداء اآلخددر املختلددف معدده  علددى طددائف  يقددوم تحريضددءي

الثقافددة السددائدة والخطدداب السددائد  ددو خطدداب الحددوار والتعددارف والتسددام  والتعدداون وغيددر ذلدد  

وووْل ﴿مدددن القددديم الحضدددارية الراقيدددة.. يقدددول هللا تعدددالى: 
ُ
ْهوووَل  ق

َ
وووا ِّ  َيوووا أ

َ
ت كِّ

ْ
ْوا ال

َ
َعوووال

َ
وووى ت

َ
ل َموووة   إِّ لِّ

َ
 َسوووَواء   ك

ووووا
َ
ن
َ
ْم  َبْين

ُ
ك

َ
.. إندددده أول نددددداء عددددالمي للتسددددام  الددددديني والتعددددايش اإلنسددددان  بددددين [12]آل عمددددران: ﴾َوَبْيوووون

القدرآن  الشعوب املختلفة واألجناس املتنوعة والطوائف الدينية املتعددة.. وأكثر من ذل  جعدل

 ﴿أسدداس:  علددى الكتدداب أ ددل مددع الحددوار أسددلوب الكددريم
َ
وا َوال

ُ
ل َجووادِّ

ُ
  ت

َ
ووا ِّ  ْهووَل أ

َ
ت كِّ

ْ
  ال

 
ال ي إِّ تِّ

 
ووال وويَ  بِّ  هِّ

ْحَسوُن 
َ
بتوجيهدات الدو ي اإللهدي فدي بنداء مجتمدع يقدوم علددى  . وقدد عمدل الن دي .[21]العنكبدوت:  ﴾أ

وكتبدددده ووثائقدددده  العدددديش السددددلمي اآلمددددن بددددين جميددددع عناصددددره كمددددا يتجلددددى ذلدددد  فددددي معا داتدددده 

 اآلتية: 

 ( صحيفة املدينة: 7

لددولي بعدد ججرتدده إلدى املديندة املندورة بقدومده، وعقدد حلفدا مددع مبددأ التعداون ا لقدد نفدذ 

فدي  اليهود أساسه التسام  الديني والتعاون على البر وحماية الفضيلة، ومنع األذى.. يتجلدى ذلد 
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لكددل فئددات مجتمددع  -وفدد  توجيهددات الددو ي اإللهددي -التددي وضددعها ن ددي السددالم  صووحيفة املدينووة

نها أ دددل الكتددداب مدددن  جتمدددعوهدددي بمثابدددة وثيقدددة دسدددتورية تدددنظم شدددؤون امل، اليهدددود املديندددة، وضدددمَّ

مختلدددف  -أمنددده وتماسدددكه واسدددتقراره.. وحفدددظ مواطنيددده تحقيددد  حمايتددده و الجديدددد، وتهددددف إلدددى 

 ...-أعراقهم وأصولهم وأديانهم

 و ذه أ م البنود املتعلقة باليهود والتي تفص  عن التسام  الديني في املنها  النبوي: 

ا: الدرحيم نالرحم هللا بسم»
َ
َحّمدد   ِمدنا  ِكَتداب   َ دذ َن -- الّنِ ديّ  مم ِمِنيَن  ، َبديا

ا
دؤ

م ا
دِلِميَن  امل سا

م ا
 ِمدنا  َوامل

ش  
َريا

م
ِرَب، َوَمنا  ق

ا
ما  َوَيث ِبَعهم

َ
ِحَ   ت

َ
ل
َ
ما  َوَجاَ َد  ِبِهما  ف  .َمَعهم

هم  ....
ّ
ِبَعَنا َمنا  َوِإن

َ
ودَ  ِمنا  ت ِإّن  َيهم

َ
هم  ف

َ
َر  ل   الّنصا

َ
َوة سا

م ا
َر  َواأل يا

َ
وِميَن َم  غ

م
ل
ا
  ظ

َ
َتَناصِريَن  َوال ِهما  مم يا

َ
 .َعل

ددودَ  َوِإّن  - ف   َبِنددي َيهم   َعددوا
 
ّمددة

م
ِمِنيَن  َمددَع  أ

ا
ددؤ

م ا
ددوِد  امل َيهم

ا
م ِلل هم ددِلِميَن  ِديددنم سا مم

ا
م َوِلل هم م َمددَواِليِهم ِديددنم ددهم سم فم

ا
ن
َ
  َوأ

ّ
 َمددنا  إال

َم 
َ
ل
َ
ِثَم  ظ

َ
هم  َوأ

ّ
ِإن

َ
  ف

َ
وِت م  ال   (23)يم

ّ
َسهم  إال فا

َ
َل  ن  ا

َ
ِتِه  َوأ  .َبيا

وِد  َوِإّن  - َل  الّنّجار َبِني ِلَيهم
ا
وِد  َما ِمث ف َبِني ِلَيهم  .َعوا

وِد  َوِإّن  - َحاِرِث  َبِني ِلَيهم
ا
َل  ال

ا
وِد  َما ِمث ف   َبِني ِلَيهم  .َعوا

وِد  َوِإّن  -   َبِني ِلَيهم
َ
وِد  َما َساِعَدة ف   َبِني ِلَيهم  .َعوا

وِد  َوِإّن  - م   َبِني ِلَيهم
َ

ش َل  جم
ا
وِد  َما ِمث ف   َبِني ِلَيهم  .َعوا

وِد  َوِإّن  - ِس  َبِني ِلَيهم وا
َ ا
َل  األ

ا
وِد  َما ِمث ف َبِني ِلَيهم  .َعوا

ددوِد  َوِإّن  -   َبِنددي ِلَيهم
َ
َبددة

َ
ل عا

َ
ددَل  ث

ا
ددوِد  َمددا ِمث   َبِنددي ِلَيهم

ّ
، إال ف  ددَم  َمددنا  َعددوا

َ
ل
َ
ِثددَم  ظ

َ
ددهم  َوأ

ّ
ِإن

َ
  ف

َ
وِتدد م  ال   يم

ّ
َسددهم  إال فا

َ
ددَل  ن  ا

َ
 َوأ

ِتِه   .َبيا

  َوِإّن  -
َ
َنة   َجفا

ا
  ِمنا  ن  َبط

َ
َبة

َ
ل عا

َ
ِسِهما  ث فم

ا
ن
َ
أ
َ
 .ك

ِطيَبِة  ِلَبِني َوِإّن  -
ّ

َل  الش
ا
وِد  َما ِمث ف   َبِني ِلَيهم ِبّر  َوِإّن ، َعوا

ا
وَن  ال ِم  دم

ا
ث ِ

ا
 .اإل

  َمَواِليَ  َوِإّن  -
َ
َبة

َ
ل عا

َ
ِسِهما  ث فم

ا
ن
َ
أ
َ
 .ك

  َوِإّن  -
َ
ة

َ
ان

َ
ودَ  ِبط ِسِهما  َيهم فم

ا
ن
َ
أ
َ
 .ك
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ى َوِإّن  -
َ
وِد  َعل َيهم

ا
َتهم  ال

َ
َفق

َ
  ما ن

َ
ِبّر  َوالّنِصيَحة

ا
وَن  َوال ِم  دم

ا
ث ِ

ا
 .اإل

ددودَ  َوِإّن  - ما  َيهم ِس، َمددَواِلَيهم وا
َ ا
ما  األ َسددهم فم

ا
ن
َ
ددى َوأ

َ
ددِل  َعل

ا
ددِل  َمددا ِمث  ا

َ
ِبددّر  َمددَع .  الّصددِحيَفِة  َ ددِذهِ  أِل

ا
ددِ ؟ ال حا

َ ا
 ِمددنا  امل

ِل   ا
َ
 .(24)«الّصِحيَفِة  َ ِذهِ  أ

 االجتمدددددداع مفددددددا يم فددددددي كبيددددددرا وراتطدددددد النبويددددددة الدسددددددتورية يمثددددددل  ددددددذه الوثيقددددددِة  إصدددددددار إن

 غيددددر وعلددددى القبيلددددة نظددددام غيدددر علددددى العربيددددة الجزيددددرة فددددي مدددرة ألول  يقددددوم وطددددن   السياسدددية، فهددددذا

 انصددددهر األنصددددار، ثددددم جماعددددة فددددي والخددددزر  األوس طائفتددددا انصددددهرت الدددددم، حيددددث رابطددددِة  أسدددداِس 

   ددذه ترابطدد  املسددلمين، ثددم جماعددة فددي واملهدداجرون األنصددار
م
 الددذين اليهددود مددع مةاملسددل الجماعددة

  يشددداركونهم
َ
دددرد   حيدددث القدددانون؛ بحكدددم مدددرة وألول  أمدددد إلدددى املديندددة فدددي الحيددداة

م
الدولدددة،  إلدددى األمدددورم  ت

  الدسدتورم  طدوى  سدريع وتحدول   شدامل تغييدر خالل ومن
 
  صدفحة

 
 القبليدة، وفدت  طابعهدا اجتماعيدة

 
 
  أكثَر  جديدة صفحة

 
 .(25)الفكرية والوحدةوالتسام   والتكافل الترابط إلى وأقرب إيجابية

: "و دذه الوثيقدة تنطد  برغبدة املسدلمين فدي التعداون -رحمده هللا-الشيخ محمد الغزالي  يقول 

الخددددالص مددددع يهددددود املدينددددة، لنشددددر السددددكينة فددددي ربوعهددددا، والضددددرب علددددى أيدددددى العددددادين ومدددددبري 

 .26الفتن، أيا كان دينهم"

 -تمددا ي وسيا ددءي دينددي حقيقددد "أول عقددد اج صددحيفة املدينددة املنددورة؛ إذ هددديكاندد  و كددذا 

ددزء   -لدديس مفترضددا أو متو مددا مددن الرعيددة واألمددة  ايكتفدد  بدداالعتراف بدداآلخر، وإنمددا يجعددل اآلخددر جم

 من الذات -والدولة
 
له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات، وذل  في  من لم يكن فيه  -أي جزءا

 .(27)طرف يعترف باآلخر على وجه التعميم واإلطالق"

 فيهدا عدن اليهدود فدي ولذل  نجد في 
َ

مواد  دذا الدسدتور التدي تبلد  اثنتدين وخمسدين مدادة.. الحدديث

.. وفدي  دذه املدواد تقندين لددم  اليهدود فدي رعيدة الدولدة، واعتبدارم م )أمدة مدع املدؤمنين( 
 
 مادة

َ
 -أربع عشرة

هددم ، وتقنددين املسدداواة بيددنهم وبددين املددؤمنين فددي الحقددوق والواجبددات.. مددع ت-املهدداجرين واألنصددار قندديِن حّقِ

الكامددددددِل فددددددي االعتقدددددداد الددددددديني الددددددذي يختلفددددددون فيددددددده مددددددع اإلسددددددالم واملسددددددلمين.. فنقددددددرأ فددددددي  ددددددذه املدددددددواد 

الدسددددددتورية أرحددددددى صددددددوِر التقنددددددين لالعتددددددراف بدددددداملختلف معنددددددا فددددددي الدددددددين أو العددددددرق، ومسدددددداواة األقليددددددة 

 .(28) لألغلبية.. وتقرير التعددية الدينية في رعية الدولة الواحدة
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ا تمدد  بتوثيدد  الددروابط بددين الندداس وتقويددة العالقددات ذلدد  أن صددحيفة املدينددة  أضددف إلددى

إيمانددددا منهددددا بضددددرورة التقريددددب بددددين األسددددر والعدددديش معهددددم، والتسددددام  فيمددددا بيددددنهم، بددددين الجيددددران 

اإلنسددانية بكددل وسدديلة، فجعلدد  صددلة الجددوار جنبددا إلددى جنددب مددع صددلة اإلنسددان ألقددرب املقددربين 

 يسبب  ذا الجار ضدررا وال إثمدا، وقدد بلد  األمدر فدي اإلسدالم أن جعدل إليه وهي نفسه، على أن ال 

 .(29)إكرام الجار آية من آيات اإليمان الصادق والتدين األكيد

  لقد
م
ا من عناصره ولدذل  قيدل  وطنجزءا من ال اليهودَ  اعتبرت الصحيفة الجديد، وعنصر 

غيدددر مظلدددومين وال متناصدددرين  وإنددده مدددن تبعندددا مدددن يهدددود فدددإن لددده النصدددر واألسدددوة،»فدددي الصدددحيفة: 

دددودَ  َوِإّن  »إيضددداحا بقولددده:  . ثدددم  اد  دددذا الحكدددمم (30)«علددديهم ف   َبِندددي َيهم   َعدددوا
 
ّمدددة

م
ِمِنيَن  َمدددَع  أ

ا
دددؤ

م ا
َيُهوووودِّ  امل

ْ
ل  لِّ

يُنُهْم  ِن  دِّ ِلَميا سا مم
ا
ما  َوِلل هم ما  َمَواِليِهما  ِدينم هم سم فم

ا
ن
َ
 .(31)«َوأ

 ذلدددد  بددددأن مددددن أروع مظددددا ر التسددددام  الددددديني واإلخدددداء ا
َ
إلنسددددان  فددددي السدددديرة النبويددددة الحريددددة

 .
َ
؛ ولددم الدددين السدديف ليكددره الندداس علددى اعتندداقعليدده الصددالة والسددالم يحمددل  لددذل  لددمالدينيددة

 
م

 مجتمعددداعلددى  دددذا املعندد  كمدددا يريدددد بعدد  أعدائددده أن يتهمددوه! إنمدددا جا ددد ليقددديم  ينتشددر السددديف

ظلددده ، ويعيشدددون فدددي جميعدددا األديددداِن  يدددأمن فدددي ظلددده أصدددحابم  مدددن آفدددات التعصدددب والكرا يدددة آمندددا

 وتسام ، وتراحم وتعاون.وإن لم يعتنقو  آمنين
 
 ه؛ إذ املجتمع أخوة

  أ ددم مددنواإلنسددان   يعتبددر التسددام  الدددينيو كددذا 
م
النبويددة فددي  األصددول التددي أكدددتها الوثيقددة

ه مدن ال حرجدا مدن أن يسداكنَ  الن دي لدم يجدد حيدث  ...الخارجية مدع اآلخدرو  الداخلية السياسة

معهم فدي الددين، ومدن ثدم نظدر إلدى مدن عا دد م مدن اليهدود علدى أنهدم أصدبحوا مدن الناحيدة يتف  

السياسية أو الجنسية كاملسلمين الذين يعيشدون معهدم فدي دار واحددة فيمدا لهدم مدن حقدوق ومدا 

علددددديهم مدددددن واجبدددددات. وإن ظلدددددوا مدددددن الناحيدددددة الشخصدددددية علدددددى عقائدددددد م وعبددددداداتهم وأحدددددوالهم 

 .(32)الخاصة

  التسام  الديني واإلنسان  وعليه؛ فإن
 
لدم الدسدتورية النبويدة   دذه الوثيقدةبدار ة فدي  سمة

 ثِبددد، فالتددداريخ يم وال مدددن بعدددد مدددن قبدددلاألمدددم  ا هددددتع
م
دوا فدددي كدددل أنحددداء هدددروا وشدددرِّ   أن اليهدددود قدددد ق

  املنددورة املدينددة العددالم نتيجددة التعصددب، لكددن فددي ظددل دسددتورِ 
 
هددم آمنددين محميددين مددن أصددبحوا كل

 . ، وكذل  النصارى والوثنيين وباحي أ ل امللل والنحل األخرى دينياإلكراه ال
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-بهذه الصفحة الشديدِة اإلشراق والتأل  فت  اإلسدالم كتداب العالقدة السدلمية مدع اليهدود 

عندددددما قنندددد  الدولددددة اإلسددددالمية الحريددددة الدينيددددة، والتعدديددددة  -القائمددددة علددددى التسددددام  اإلنسددددان 

 واطنة، في داخل األمة الواحدة والدولة الواحدة.الدينية، واملساواة في حقوق امل

، ومددددددع الددددددوطن، وحتدددددد  بعددددددد نقدددددد  اليهددددددود العبددددددرانيين لعهددددددود م مددددددع سدددددديدنا رسددددددول هللا 

وخيددددددانِتهم العظمدددددد  للمسددددددلمين فددددددي مددددددواطن عديدددددددة، وتددددددأليههم ألعددددددداء املسددددددلمين علددددددى املسددددددلمين، 

 ا
َ

ندوا قاعددة وتشمر م وخياناتهم املتوالية.. لم يغير املسدلمون املوقدف إلسدالم  مدن اليهدود.. لقدد أمَّ

الدوطن اإلسددالم ، بدإجالء الخونددة مدن اليهددود عدن  ددذه القاعددِة وعقدداب املعتددين مددنهم بمقتضددء  

نص الدستور، ثم تركوا أبواب املددن اإلسدالمية والواليدات اإلسدالمية مفتوحدة أمدام اليهدود، لهدم 

 .(33)ما للمسلمين وعليهم ما عليهم

  الصدددحيفة أقدددرت لقدددد
م
 وضدددرب  معانيددده واإلنسدددان  بأوسدددع التسدددام  الدددديني مفهدددومَ  النبويدددة

  التعصَب  الحائط عرض
َ
  تكن واملعتقدات والحقوق، ولم اآلراء ومصادرة

م
  املسألة

َ
 تكتيد  مسدألة

 أولئدددد  إ اء أخددددرى  تصددددفية يبدددددأ لكدددد  الخددددار  فددددي أعدائدددده تصددددفية  للن ددددي يتسددددن  ريثمددددا مرحلددددي

   ددذا َدرصدد إنمددا.. وحاشدداه.. عا ددد م الددذين
م

ددم م  املوقددف مبدددأ أصدديل فددي املنهددا   عددن املنفددت  السَّ

الدددذي سددداملهم ولدددم يعتدددد -النبدددوي تطبيقدددا للدددو ي اإللهدددي الدددذي أمدددر املسدددلمين بالتسدددام  مدددع اآلخدددر 

 .والبر به واإلحسان إليه -عليهم

 مع اليهود يوم خيرب:  ( مساحة النيب 2

ِنَم املسلمون من يهود خيبَر ع
َ
 صحف  من التدوراة فطلدب اليهدودم رد دا، كان من بين ما غ

م
دة

بتسددددددليمها إلدددددديهم، ولددددددم يصددددددنع مددددددا صددددددنع الرومددددددان حينمددددددا فتحددددددوا أورشددددددليم  فددددددأمر رسددددددول هللا 

و ا بأرجلهم، وال ما صنع النصارى فدي حدروب اضدطهاد اليهدود فدي  وأحرقوا الكتب املقدسة وداسم

و دددا فدددي نهدددر األنددددلس حدددين أحرقدددوا صدددحف التدددوراة، وال كمدددا فعدددل التتدددار بكتدددب 
َ
لق

َ
املسدددلمين؛ إذ أ

، وال مددا فعددل ريتشددارد قلددب األسددد يددوم أن قتددل ثالثددة آالف أسددير مسددلم بعدددما  دجلددة حتدد  اسددودَّ

أعطددددددا م األمددددددان، وال مددددددا فعددددددل اإلسددددددبان باملسددددددلمين فددددددي محدددددداكم التفتدددددديش، وال مددددددا فعددددددل بعدددددد  

 .(34)قساوسة األمريكان ملا أحرقوا املصاحف ومزقو ا أمام كنائسهم..
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مع اليهود بالحسن ، فكذل  كدان تعاملده مدع النصدارى، حيدث فدت   كان تعامل الن ي  إذا

 م( أبددددواب مسددددجده 197 ددددد/75وفددددد نصددددارى نجددددران )سددددنة ل  باملدينددددة املنددددورة، فصددددلوا فيدددده

 ِ
ّ
، وذلدددد  مبدددددأ أسدددداس  فددددي ديننددددا املشددددرق، ثددددم تددددركهم ومددددا يدددددينون  قبددددلهم ين وجددددوَ  صددددالتهم، مددددول

لتسددددام  الددددديني والسددددالم العددددالمي والسددددلم األ لددددي بددددين فئددددات الددددوطن الحنيددددف الددددذي يدددددعو إلددددى ا

 .بمختلف عقائد ا وأجناسها وأصولها

  أ دددم مدددن يعتبدددر التسدددام  الددددينيو كدددذا 
م
النبويدددة فدددي السياسدددة  األصدددول التدددي أكددددتها الوثيقدددة

، ه من ال يتف  معهم في الدينحرجا من أن يساكنَ  الن ي لم يجد حيث  ...الخارجية مع اآلخر

 جتمعيدةومن ثم نظر إلى من عا د م من اليهود على أنهم أصبحوا من الناحية السياسدية أو امل

كاملسلمين الذين يعيشون معهم في دار واحدة فيما لهم من حقوق وما علديهم مدن واجبدات. وإن 

 .(35)ظلوا من الناحية الشخصية على عقائد م وعباداتهم وأحوالهم الخاصة

 ن:  لنصارى جنرا ( عهده 9

كتابددددا وعهدددددا. وممددددا جدددداء فيدددده: "ولنجددددران وحاشدددديتها، جددددوار هللا وذّمددددة لنصددددارى نجددددران  كتددددب 

ددددتهم، وغددددائههم، وشددددا د م وعشدددديرتهم، وبدددديعهم 
ّ
محمدددد الن ددددي رسددددول هللا علددددى أمددددوالهم، وأنفسددددهم، ومل

يدر أسدقف مدن أسدقفّيته وال را دب مدن ر بانّيتده و 
ّ
ال كدا ن وكّل ما تح  أيديهم من قليدل أو كثيدر. ال يغ

، وال يطددددأ أرضددددهم (37)، وال يعشددددرون(36)مددددن كهانتدددده. ولدددديس علدددديهم رّبّيددددة، وال دم جا ليددددة. وال يحشددددرون

 ..جيش. ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظاملين وال مظلومين.

وعلدى مددا فددي  ددذا الكتداب جددوار هللا، وذّمددة محمددد الن ددي رسدول هللا، حتدد  يددأت  هللا بددأمره، مددا 

 ما عليهم، غير مثقلين بظلم. نصحوا وأصلحوا

وإذا صدددددددارت النصدددددددرانية عندددددددد املسدددددددلم فعليددددددده أن يرضدددددددء  بنصدددددددرانيتها، ويتبدددددددع  وا دددددددا فدددددددي  ...

االقتداء برؤسدائها، واألخدذ بمعدالم دينهدا، وال يمنعهدا ذلد ، فمدن خدالف ذلد  وأكر هدا علدى شدءيء 

 كاذبين.من أمر دينها فقد خالف عهد هللا وعصء  ميثاق رسوله، و و عند هللا من ال

دة ِبدَيعهم وصدوامعهم أو أي شدءيء مدن مصدال  أمدور م وديدنهم، إلددى  ولهدم إن احتداجوا فدي مرمَّ

 
 
َعددداَونوا، وال يكددون ذلدد  ديندددا فدددوا علددى ذلدد  ويم تهدددا، أن َيرا ددد مددن املسددلمين وتقويدددة لهددم علددى مرمَّ

ا
ِرف

دددددة هلل علدددديهم، بدددددل تقويدددددة لهدددددم علدددددى مصدددددلحة ديدددددنهم، ووفددددداء بعهدددددد رسدددددول هللا، ومو بدددددة لهدددددم، و  منَّ
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ورسددوله علددديهم.. ألنددد  أعطيدددتهم عهدددد هللا أن لهدددم مددا للمسدددلمين وعلددديهم مدددا علدددى املسدددلمين، وعلدددى 

رمدددة، واسدددتوجبوا أن ذاملسدددلمين مدددا علددديهم بالعهدددد الدددذي اسدددتوجبوا حددد  الددد مام، والدددذّب عدددن الحم

ذّب عنهم كل مكروه، حت  يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم... يم
 (38) . 

فقدد أبداح اإلسدالم  ؛اواضدح اجليدبر  التسام  الديني واإلنسدان  فدي  دذا العهدد النبدوي د قل

واالختيددار فددي االعتقدداد الددديني، وفددي  الحريددِة  ظ لهددا كامددَل نة وحِفددبالكتابيددة املحَصدد للمسددلم الددزواَ  

عدن  خدِذ إلدى دور عبادتهدا، واأل  أن ييسر لها الدذ اَب  إقامة شعائر دينها، وفي تكليف  وجها املسلِم 

 قرره اإلسالم.  ذيالعمال بمبدأ التسام  منعها من  يارات أ لها،  رؤساء دينها، وعدِم 

  العدددالمي يدددذكره، وجعلهدددا التددداريخم  مدددا  ال لنصدددارى نجدددران أنمدددوذ  فريدددد إن عهدددده 
 
 كلمدددة

 نفسه. ظلم من إال عنها يحيد ال الدين يوم إلى باقية

األخدددددرى وسدددددم  لهدددددا بدددددالوجود والتمتدددددع  ينيدددددةطوائدددددف الدال جميدددددَع اسدددددتوعب اإلسدددددالمم هدددددذا وب

هابممارسة طقوسها الدينية، وكفل 
َّ
 . واملساواة بالعدل حقوقها كل

 مكانددددِة )اآلخددددر النصددددران ( فددددي املجتمددددع اإلسددددالم  األول، "كمددددا حددددددتها ورسددددم  
م
تلدددد  هددددي صددددورة

هددا معا دددات رسددول هللا 
َ
النصدددرانية )مددن أ دددل نجددران وسددائر مدددن ينتحددل ديددن  -مدددع النصددارى  معامل

فددي أقطددار األرض(.. لقددد قددرر لهددم اإلسددالمم مددا للمسددلمين، وعلدديهم مددا علددى املسددلمين، وعلددى املسددلمين مددا 

( جدددددزءا مدددددن )الدددددذات(، ذاِت األمدددددِة الواحددددددة والرعيدددددة املتحددددددة فدددددي حقدددددوق  علددددديهم.. فجعدددددل  دددددذا )اآلخدددددرم

 .(39) ييز أو إكراه.."املواطنة وواجباتها، مع حرية التعدد واالختالف في الدين، دون أدن  تم

 الددددرحمن هللا بسددددم»: أسووووقف نجوووورانألبدددد  الحددددارث بددددن علقمددددة  كتابووووا كتووووب النبووووي كمددددا 

تدددبعهم،  نجدددران، وكهندددتهم، ومدددن الحدددارث، وأسددداقفة أبددد  األسدددقف الّن دددي، إلدددى محمدددد الدددرحيم مدددن

 : ور بانهم

 هللا واربدديعهم، وصددلواتهم، ور بددانيتهم، وجدد مددن وكثيددر قليددل أيددديهم، مددن تحدد  مددا لهددم إّن 

 يغّيددر وال. كهانتدده مددن كددا ن ر بانيتدده، وال مددن را ددب أسددقفّيته، وال مددن أسددقف يغّيددر ال. ورسددوله

، [أبدددا ورسددوله هللا جددوار ذلدد  علددى. ]عليدده كددانوا ممددا شددءيء سددلطانهم، وال وال حقددوقهم مددن حدد 

 .(40)«ظاملين وال بظلم مثقلين عليهم، غير فيما واصطلحوا نصحوا ما
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ددا»: لبنووي جبنووة وأهوول مقنووا  معاهدتووهوجدداء فددي  مَّ
َ
دددا  أ

َ
ق

َ
، ف دددم ددَزَل  َبعا

َ
دديَّ  ن

َ
 َراِجِعدديَن  (41)آيددتكم َعل

ى
َ
ا ِإل

َ
ِإذ

َ
، ف ما

م
َيِتك را

َ
ما  ق

م
ا ِكَتاِب  َجاَءك

َ
ما  َ ذ

م
ك ِإنَّ

َ
ما  ف

م
ك

َ
وَن، ل   آِمنم

م
ة ِه  ِذمَّ

َّ
  الل

م
دة دوِلِه، َوِإنَّ  َوِذمَّ دوَل  َرسم دِه  َرسم

َّ
 الل

دداِفر  
َ
ددما  غ

م
ك

َ
ما  ل

م
اِتك

َ
ئ ددلَّ وَ  َسددّيِ

م
، َوِإنَّ  ك ما

م
ددوِبك

م
ن
م
ددما  ذ

م
ك

َ
  ل

َ
ددة ددِه  ِذمَّ

َّ
  الل

َ
ددة ددوِلِه  َوِذمَّ   َرسم

َ
ددَم  ال

ا
ل
م
  ظ

َ
، َوال ما

م
ك دديا

َ
ى،  َعل ِعدددد 

وَل  َوِإنَّ  ِه  َرسم
َّ
ما  الل

م
ك ا َجارم هم  َمَنَع  ِممَّ ... ِمنا َسهم فا

َ
 ن

ا مَّ
َ
ى أ

َ
ِإل

َ
، ف دم ِمِنيَن  َبعا

ا
ؤ
م ا
ِلِميَن  امل سا

م ا
َع  َمنا  َوامل

َ
ل
ا
ط

َ
َل  أ  ا

َ
نَ  أ ر   اَمقا

يا
َ
َو  ِبخ هم

َ
ر   ف يا

َ
، َوَمنا  خ هم

َ
ما  ل َعهم

َ
ل
ا
ط

َ
ر   أ

ا
 ِبش

َو  هم
َ
رٌّ  ف

َ
هم  ش

َ
 .(42)«ل

فدددي اآلراء والتندددوع سددنة االخدددتالف باإلسددالم الدددذي يقدددر  ، جدددو رم  دددذه وقددد تجسدددد فدددي كتبدده 

ددددده أو عرقددددده، وينبدددددذ سياسدددددة االقصددددداء وخطددددداب  إلنسدددددانبااالعتدددددراف واملعتقددددددات و  مهمدددددا كدددددان دينم

 التعصب.الكرا ية وثقافة 

املديندددة مجتمدددع فدددي  ترسددديخ مبددداد  التسدددام  الدددديني واإلنسدددان فدددي   رسدددول هللالقدددد نجددد  

 
َ
 شدددددروِط  التدددددي خططتددددده ونفذتدددده اسدددددتكمل  كدددددلَّ  املنددددورة؛ ألن األرضدددددية التدددددي أقددددديم عليهددددا والقيدددددادة

  مجتمدددددع فتددددديالنجددددداح فدددددي 
م
 األخدددددوة اإلنسدددددانيِة  ه أواصدددددرم قبدددددل األخدددددذ، وتشدددددد   العطددددداِء  يحكمددددده مبددددددأ

 الددذي جهدده اإليمددان العميدد  فددي كددل حركاتدده وأعمالدده وفاعلياتدده، ويقددوده الرسددول )األسددوة( ويو 

 األنموذ  الكامل في أخالقه وتسامحه.  و

 (التسامح مع قريش.7

ه  لترسدديخ مرتكددزات التسددام  اإلنسددان  مددع قددريش فيتجلددى فددي صددل  الحديبيددة؛  أمددا سددعيم

دعوة إلى أخالق التسام  مبدأ أصيل في اإلسالم  ذا الصل  الذي يعتبر دليال شامخا على أن ال

 وفي عالقات املسلمين باآلخر.

 وهذا نص الصلح: 

 .اللهم باسم  -

 .عمرو  بن سهيل هللا عبد بن محمد عليه صال  ما  ذا -

 عددن بعضددهم ويكددف الندداس فدديهن سددنين، يددأمن عشددر الندداس عددن الحددرب وضددع علددى واصددطلحا -

 .بع 
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دا محمدد صدحابأ مدن مكدة قدم من أنه على - ا أو حاجًّ  آمدن فهدو هللا فضدل مدن يبت دي أو معتمدر 

ا قريش من املدينة قدم وماله، ومن دمه على  فضل من الشام، يبت ي إلى أو مصر إلى مجتا  

 .وماله دمه على آمن فهو هللا

ا أت  من أنه على - ا جاء عليهم، ومن رده وليه إذن بغير قريش من محمد 
 

 محمدد مدع ممن قريش

 .عليه دوهير  لم

 .إغالل وال أسالل ال مكفوفة، وأنه عيبة بيننا وأن -

 قددريش عقددد فددي يدددخل أن أحددب دخلدده، ومددن وعهددده محمددد عقددد فددي يدددخل أن أحددب مددن وأندده -

 بكدر بندو وعهدده، وتواثبد  محمدد عقدد فدي نحدن: فقدالوا خزاعدة فتواثبد ) فيده دخدل وعهدد م

 (.وعهد م قريش عقد في نحن: فقالوا

 عندددد  خرجنددددا قابددددل عددددام كددددان إذا مكددددة، وأندددده علينددددا تدددددخل  ددددذا، فددددال عامدددد  عنددددا ترجددددع وأندددد  -

دددا بهدددا بأصدددحاب ، فأقمددد  فددددخلتها
 
 تددددخلها القدددرب، وال فدددي الراكدددب، السددديوف سدددالح معددد  ثالث

 .بغير ا

 .علينا تقدمه فال ومحله جئناه ما الهدي  ذا أن وعلى -

 : املشركين من ورجال املسلمين من رجال الصل  على أشهد -

 بددن هللا عدوف، وعبدد بددن الدرحمن الخطداب، وعبدد بددن الصددي ، وعمدر بكددر أبدو: املسدلمين فمدن

 .املعا دة كاتب طالب أب  بن سلمة، وعلي بن وقا ، ومحمد أب  بن عمرو، وسعد بن سهيل

 .(43)عمرو  بن حفص، وسهيل بن مكر  : املشركين ومن

قدددددت    ددددذه عم
م
ددددعف، وكدددددان ال القدددددوة بمركددددز املسدددددلمون  فيدددده كدددددان الددددذي الوقددددد  فددددي املعا ددددددة  الضَّ

ها يقبلددوا أال باسددتطاعتهم
َ
 يخرجددوا أن لهددم كددان مددا الصددحابة، ولكددن مددن كثيددر منهددا اغتددا  التددي شددروط

 فددي  هللا رسددول  علددى قددريش   رسددولم  تمددادى الهددوى، وقددد عددن ينطدد  ال الددذي  هللا رسددول  طددوع عددن

ا مفاوضدددته، وكدددان ى، و  ينلددده املسدددلمين، فلدددم جددديش بدددين فدددرد 
 
 ألن) بالقتدددل املسدددلمون  عليددده يتمددداد لدددمأذ

رضدددديه، ويَسدددعه  هللا رسدددوَل  ولكددددن( تقتدددل ال السدددفراء  التددددي الغايدددة إلددددى يصدددل واللدددين، حتدددد  بددددالِحلم يم

 .(44) السالِم فيها الدماء، وحماية األوطان وإحالل َحقنم  اإلسالم، وهي ينشد ا
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ن، لدديس عددن َضددعف، فقددد بشددروط الصددل  وفيهددا بعدد  البندود املجحفددة باملسددلمي قبدل الن ددي 

 النبويدة آثدر السدماحة وحقدن الددماء 
م
كان معه جيش يسدتطيع أن يددك علديهم ديدار م، ولكنهدا الحكمدة

وحماية الدوطن، وحفدظ البلدد الحدرام.. ولدم يكدن ذلد  قبدوال للدنيدة، ولكنده الهددى النبدوي الدذي حدث 

خيدددددر  مدددددن تعجيدددددل فددددددي  علدددددى الصدددددبر بددددددل القتدددددل والقتدددددال، والسدددددماحة بددددددل العندددددف، وتأجيدددددل فدددددي رفددددد 

 قواعَد التسام  والعيش اإلنسان  اآلمن مع قريش. وبذل  أر ء   .(45)عنف

ددلم والسددماحة،  و كددذا فددرغم قتدداِل قددريش  للن ددي  ، فقددد َجددَنَ  للّسِ
 

ومحدداربِتهم لدده سددنين طددواال

علدددددى نبدددددذ القتدددددال وإطفددددداء فتيددددددل  حفظدددددا لدددددوطن مكدددددة املكرمدددددة وللدددددنفس اإلنسدددددانية، وحرصددددددا منددددده 

ددِدمم بنددداَء اإلنسددان، وخيددرم دليدددل  علددى  ددذا قولددده الحددرو  يددوم الحديبيدددة:  ب التددي تخدددرب املجتمعددات وَتها

  فيها يسألونني خطة إلى اليوم قريش تدعون  ال»
َ
 .(46)«إيا ا أعطيتهم إال الرحم صلة

الددددذي تحقدددد  بعددددد صددددراع مريددددر مددددع الباطددددل، وبعددددد أن  الفووووتح األعظووووم ملكووووة املكرمووووةويددددوَم 

وسدددلك  معهدددم كدددلَّ طدددرق اإليدددذاء والتعدددذيب وأصدددحابه مدددا فعلددد ،  هللا  فعلددد  قدددريش برسدددول 

 عا وآذوا أصدددحابه وعدددذبو م، وقددداطعوه وعشددديرته ومدددن آمدددن بددده فدددي ِشددد .. آذوه والتنكيدددل
َ
 ب مكدددة

أكلددددددوا خاللهددددددا العشددددددب والجددددددذور وأوراق األشددددددجار، حتدددددد   لدددددد  مددددددنهم األطفددددددال ، لددددددثالث سددددددنوات

 والهجدرةِ  وطدنهم مكدةهدذا بدل اضدطرو م لتدرك بيدوتهم و ب أولئد  مدن الجدوع.. ولدم يكتدف والشديوخم 

  هم املختلفدِة سدأخرى بعيدة.. ولم يتركو م فدي راحدة  نداك فبدسائ إلى أماكَن 
َ
 سدلبوا مدنهم الراحدة

 مو م حت  من أبسط حقوقهم كزيارة الكعبة البي  الحرام..واالطمئنان.. وحرَ 

وار لكن عندما انتصر عليهم   الّسِ
َ
َصم، وظن  قريش الظندوَن؛ ، وأحاط بهم إحاطة بامِلعا

وأتباعددددده،  لعلمهدددددم بسدددددوء تددددددبير م السددددداب ، ومكدددددر م املتواصدددددل، وكدددددرا يتهم لإلسدددددالم ونبيددددده 

 البلدددَد الحدددرام دخدددول الجبدددابرة والطغددداة مز دددوا منتقمدددا مدددن أعدائددده، 
َ
وحِسدددبوا أنددده سددديدخل مكدددة

نصددددر، وال شددددام   فاجددددأ م بددددأن جدددداء متواضددددعا متخشددددعا لربدددده جددددل وعددددال، غيددددَر مز ددددو ب لكندددده 

 بأعدائه، وال مقتص منهم.

و دددم  وعنددددما رأى قريشدددا و دددم يتوقعدددون اإلجهدددا  علددديهم، ورأى جمدددوع الصدددحابة الكدددرام 

مووووا »مخاطبدددا قريشددددا:  حتدددد  يبيدددددوا خضددددراء قددددريش قددددال الن ددددي  ينتظدددرون أدندددد  إشددددارة مندددده 

 ؟«تظنون أني فاعل بكم
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 قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.

 .(47)«نتم الطلقاءاذهبوا فأ»قال: 

ْرَحُم إلخوته: ﴿ وقال لهم ما قاله يوسف 
َ
ْم َوُهَو أ

ُ
ك

َ
ُه ل

 
ُر الل فِّ

ْ
َيْوَم َيغ

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
رِّيَب َعل

ْ
ث
َ
 ت

َ
ال

 
َ
ين مِّ احِّ  .[84]يوسف:  ﴾الر 

التسدددددام  علدددددى حريصدددددا  الكرا يدددددة بالكرا يدددددة والعندددددف، وإنمدددددا كدددددان  لدددددم يقابدددددل الن دددددي 

 وتوحيدد كلمتهدا لتقبدل علدى اإلسدالم تدأليف القلدوِب و  الحدرام والعفو العام؛ من أجدل حفدظ البلدد

، فلددم يكددن مددن السددهل علددى قددريش أن تقبددل ديددن التسددام  والسددالم، ورسددالة الحريددة واإلنسددانية

 
م
العدددرب دون مندددا ع ألنهدددا أعظمهدددم حضدددارة وأشدددد م بأسدددا  بمصدددير ا الدددذي آلددد  إليددده وهدددي سددديدة

مددن السددهل أن تقبددل قددريش بمصددير ا  ددذا وتقبددل وأكثددر م مدداال وفددي بلددد ا البيدد  الحددرام، لدديس 

علدددى اإلسدددالم طائعددددة وتحمدددل رايددددات الجهددداد لددددو لدددم تعامددددل  دددذه املعاملددددة السدددلمية التددددي لدددم تكددددن 

تتوقعها، وبذل  انقلب موقفها من أشد الناس عداوة لإلسالم إلى أحدر  النداس علدى رفدع رايدة 

 .(48)اإلسالم

من دخل دار أب  سفيان فهو آمن، ومن ألق  » مكة فاتحا، رفع الشعار العام: وملا دخل 

 .(49)«السالح فهو آمن، ومن أغل  بابه فهو آمن

لددددار أبددد  سدددفيان مكاندددة خاصدددة كددد  يكدددون أبدددو سدددفيان سددداعده فدددي إقنددداع املكيدددين  وجعدددل 

ويشددبع ، يفددت  أمامدده الطريدد  إلددى مكددة دون إراقددة دمدداءوحفددظ البلددد الحددرام، ول بالسددلم والهدددوء

 .(50)الفخر التي يحهها أبو سفيان حت  يتمكن اإليمان من قلبهفي نفسه عاطفة 

امللحمددة،  يددوم اليددوم: »املسددلمين جدديش فددي األنصددار رايددة حامددل  عبددادة بددن سددعد قددال وملددا

 فيددددده هللا يعظددددم يددددوم  دددددذا سددددعد، ولكددددن كدددددذب: »رسددددول هللا  ، فقددددال«الكعبدددددة تسددددتحل اليددددوم

 .(51)«الكعبة فيه تك ء  الكعبة، ويوم

هللا،  أمدددر م الكتددداب، كمدددا املشدددركين، وأ دددل عدددن يعفدددون   وأصدددحابه  لن ددديا لقدددد "كدددان

 .(52)األذى" على ويصبرون
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هددا مددع املسددلمين فددي وجبروتَ وحميتهددا الجا ليددة قسددوة قددريش  هللا  لقددد قابددل سدديدنا رسددولم 

ددددد ؛ وذلددددد  مدددددن أجدددددل تحقيددددد  السدددددلم االجتمدددددا ي فدددددي بالتسدددددام  والعفدددددو امكدددددة عنددددددما دخلهدددددا فاتح 

فظدددددد  األنفددددددس  مجتمددددددع بعدددددددما حققدددددده فددددددي كدددددد املجتمددددددع امل فددددددظ الدددددددين، وحم املدينددددددة املنددددددورة؛ فحم

ن  الدماء، وشاع  املحبة واألخوة بين الناس على اختالف عقائد م وألوانهم يوالحرمات، وص

 ..، وبهذا تحم  األوطانوأعراقهم

م  لقدددد كدددان املنهدددا  النبدددوي منهاجدددا شددددموليا ورحمدددة للعددداملين؛ فأر دددء  بدددذل  قواعدددد التسددددا

ه...  والعيش املشترك مع اآلخر السالم العالميو   مهما كان جنسه أو معتقدم

 راقيدددة ل كدددو بدددة الكددالم: إن 
 
املعا دددات واألحاديدددِث النبويددة السدددابقة ترسددم لندددا صددورة

 عن التسام  الديني واإلنسان  في اإلسالم وتجلياِته ومظا ره في السيرة النبوية العطرة. 

 ، يقددول األخددرى  األديددان بتسددامحه الفريددد مددعالغددربيين لإلسددالم  ولقددد اعتددرف املنصددفون مددن

: "إن مسددامحة محمددد لليهددود والنصددارى كاندد  عظيمددة إلددى الغايددة، وإندده لددم يقددم غوسددتاف لوبددون 

بمثلهدددا مؤسسددددو األديددددان التددددي ظهددددرت قبلدددده، كاليهوديددددة والنصددددرانية علددددى وجدددده الخصددددو ، وسددددار 

بعددددد  علمددددداء أوروبدددددا املرتدددددابون، أو املؤمندددددون  خلفددددداؤه علدددددى سدددددنته، وقدددددد اعتدددددرف بدددددذل  التسدددددام 

 .(53)القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب"

ددددا املسددددلمون  مددددا   لقددددد   أمم 
َ
العددددرب،  نصددددارى  مددددن سددددلطانهم تحدددد  األديددددان، دخلددددوا مختلفددددة

 أحسدن علدى الجميدع مدع فكانوا. أريحا العراق، ويهود القبط، وصابئة الفرِس، ويعاقبة ومجوِس 

مددددو م، وترجمددددوا مددددنهم فتعلمددددوا. عشدددديره العشددددير بدددده يعامددددل مددددا
ّ
 لهددددم علددددومهم، وجعلددددوا كتددددب وعل

وا في الحرية
َ
ق با

َ
دة عوائد م لهم إقامة رسومهم، واست

ّ
 .(54)أديانهم عن املتول

 فدي لهدا املخالفين رعايا ا سّوت أمة أن يحفظ التاريخ لم وغاية املرام في تحقي  املقام: إن

ر . املسدلمين أمددِة  ثدَل م األصدليين برعايا دا دينهدا صدّوِ
م
دوالم  قددوانينم  ذلد  ت

َ
 الحيدداة حظدو  العدالدِة، ون

 علينا..  ما وعليهم لنا ما لهم: بقاعدة

مع غير املسلمين، ودعوِته إلى احترام عقائدد م  ومما تقدم يتبين لنا مدى تسام  الن ي 

ار، ونهيدددددده عددددددن وعدددددداداتهم، والوفدددددداء بحقددددددوقهم وعهددددددود م، واإلحسددددددان إلدددددديهم فددددددي املعاملددددددة والجددددددو 

  التعصب والكرا يِة والعنف.
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 أساسا ملواجهة خطاب الكراهيةواإلنساين التسامح الديين املبحث الثالث: 

؛ ال يمكدن أن يدددَرك عمد م التسددام  الدديني واإلنسددان  الدذي جدداء بده اإلسددالم ومارسده الن ددي 

سددانية إال إذا أعيددد إلددى فحددول مجتمددع الكرا يددة وحميددة الجا ليددة إلددى مجتمددع التددراحم واألخددوة اإلن

سياقه التاري ي الذي تم فيه، و و سياق  انعدَم فيه أي  حدديث  عدن التسدام  وأي منداداة بحقدوق 

 اآلخرين في االستمتاع بحرياتهم الدينية وبالعيش على النمط الذي يختارونه ألنفسهم.

نظددر إلددى اإلسددالم أندده ال يددؤمن بالتسددام  الدددي ني فحسددب؛ وإنمددا ومدن  ددذه الزاويددة يجددب أن يم

 
 
 أخدددددرى مناقضددددددة

 
ثقافدددددة الكرا يدددددة والعنصددددددرية -تفدددددرد بددددده فدددددي محدددددديط عدددددالمي كدددددان يعدددددديش ثقافدددددة

 ، وتفرد بتشريعاته وح  عليه وجعله من التكاليف الشرعية.-والعنف واالقتتال

هدددا أيضدددا إال حينمدددا توضدددع بدددإ اء وضدددع  عدددرف قيمتم
م
وسدددمة التسدددام  فدددي اإلسدددالم ال يمكدددن أن ت

افددات أخددرى تمكندد  مددن التغلددب فددي بعدد  فتددرات التدداريخ علددى بعدد  املندداط  مخددالف عاشددته ثق

التددي حكمهددا املسددلمون، فاتجهدد  فددي إصددرار  جيددب وإجمدداع مجتمعددي مطلدد  علددى تنفيددذ سياسددة 

االستئصدددددددددال الدددددددددديني والعرحدددددددددي واالجتثددددددددداث الحضددددددددداري، واإلكدددددددددراه الدددددددددديني، والتعصدددددددددب املقيددددددددد ، 

ال يددؤمن بددينها فضددال عددن أن تكدون لدده حقددوق فددي والعنصدرية املدددمرة؛ فرفضدد  أن يعايشدها مددن 

ظلهدددا، وعملدددد  علدددى طمددددس كدددّلِ أثددددر مددددادي أو علمدددي يشددددهد للمسدددتوى املعرفددددي والفندددي الددددذي بلغدددده 

 العمران البشري اإلسالم   من تألقه.

و كذا وضع   ذه الثقافة املسلمين أمدام خيدارات صدعبة هدي خيدارم التحدوِل عدن الددين أو 

 ال  ال  الرسوم اإلقصاء والتشرد عن ال
 
 دموية

 
وطن أو التعرض للموت والزوال، فكان  مرحلة

والتماثيل املحفوظة في املتاحف، واملجسمات املنصوبة في امليادين العامة، ودورم الثقافة تشهد 

 على طبيعة الثقافة التي آمن بها الناس.

 را.ولقد خسر العالمم بسبب روح التعصب وخطاب الكرا ية تراثا إنسانيا كبي

ووجددددده التمييدددددز بدددددين املتددددددينين حقدددددا باإلسدددددالم وقيمددددده الدينيدددددة وأخالقددددده واإلنسدددددانية والحضدددددارية 

مددا يردعدده ويمنعدده مددن أن  وغيددر م أن اإلنسددان املسددلَم يجددد فددي شددرعه الحنيددف وسددنة نبيدده األمددين 

دينده إن  دو اعتددى. بينمدا كدان غيدرم املسدلِم يجدد السدن د القدوي يعتدي على حقدوق غيدر املسدلمين ومدا يم
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. بدددل إن 
م
 الدينيدددة

م
لعنصدددريته وتعصدددبه وعدوانددده علدددى املسدددلمين فدددي املؤسسدددات القائمدددة، ومنهدددا املؤسسدددة

 .(55)الكثير من األحكام الجائرة بح  املسلمين كان  تصدر عن املؤسسة الدينية

مددن الواضدد  إذن أن األسددباب الدينيددة شددكل  أبددر  عندداوين الكرا يددة والعنددف والتمييددز الطددائف  

حيدث  .رحي، ولعل الكرا ية املنطلقدة مدن خلفيدات دينيدة هدي أكثدر أشدكال العندف شراسدة وضدراوةوالع

، وال تنقضدددءي  دددذه الكرا يدددة بقتدددل جماعيدددة وتطهيدددر العرحدددي تتحدددول الكرا يدددة إلدددى عندددف وحشدددءي وإبدددادة

اآلخددر فحسددب، وإنمددا قددد تصددل فددي كثيددر مددن األحيددان إلددى حددد التمثيددل بجثددث الضددحايا والتشددهير بهددم، 

مددا نددراه فددي كثيددر مددن الجددرائم الدوليددة، ويزيددد تفدداقم  ددذا الوضددع  يمنددة سياسددة تسددلطية أحاديددة  و ددو 

التفكيدددددر ومتمركدددددزة حدددددول الدددددذات، تمتلددددد  شدددددعورا مضدددددمرا أو صدددددريحا بدددددالتفوق، مثدددددل عقليدددددة الفرقدددددة 

والتمييدددددز الطدددددائف  التعصدددددب العرحدددددي الناجيدددددة، وشدددددعب هللا املختدددددار، وغيدددددر ذلددددد  مدددددن ألفدددددا  التعدددددالي و 

، التددي تددؤدي إلددى كرا يددة اآلخددر، وعدددم االعتددراف (56)وفددرض الهيمنددة علددى اآلخددرينرور واالسددتعالء والغدد

 ، ثم إعالن الحرب عليه.به أو احترامه، ثم إقصائه وتهميشه

األمددر الدددذي يتطلدددب منددا مواجهدددة  دددذا الواقدددع الددذي تزايدددد فيددده االعتدددداء علددى اإلنسدددان وعلدددى كرامدددة 

 بسبب الكرا ية وما نت  عنها من نزاعات وتناحر واقتتال.. اإلنسان ومصادرة حقه في الحياة

ولددددذل  فددددإن إشدددداعة قدددديم التسددددام  الددددديني واإلنسددددان  فددددي املجتمعددددات، وتعزيز ددددا فددددي نفددددوس 

األفدددددراد، مدددددن شدددددأنها أن تجندددددب األجيدددددال املعانددددداة الناجمدددددة عدددددن النزاعدددددات املسدددددلحة التدددددي تحركهدددددا 

 الكرا ية والعنصرية املقيتة. 

  تضبط التي لتسام  الديني واإلنسان  التي دعا إليها دين اإلسالم هيذل  بأن قيم ا
َ
 عالقة

 إلدى صداحبه يقدود الدذي املقيد  التعصدب مسدتوى  إلدى تصدل ال وأفكاره، بحيث بعقائده اإلنسان

 .والعقيدة والدين القيم باسم وتخريب األوطان سف  الدماء وانتهاك األعراض

سددام  الددديني تحفدددظ لإلنسددان الكليدداِت األساسدددية و نددا يمكددن القددول: إن منظومدددة قدديم الت

 ال 
 
 بددددونها، ويسدددتوي فدددي  دددذا املسدددلمم وغيدددرم املسدددلم، فهدددي حقدددوق معصدددومة

م
التدددي ال تسدددتمر الحيددداة

تنتهددددد  إال بسدددددبب شدددددر ي.. وال يعندددددي التسدددددام  الدددددذوبان فدددددي اآلخدددددر، أو اسدددددتبدال الهويدددددة، أو تبنيدددددا 

فددي الحيدداة بنمطدده الددذي يريددد، وديندده الددذي يدددين لثقافددة اآلخددرين؛ وإنمددا  ددو اعتددراف بحدد  اآلخددر 

 به، وبفكره الذي يفكر به.
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والتسدددددام  اإلسدددددالم  مبدددددذول لكدددددل النددددداس دون عنصدددددرية أو كرا يدددددة أو عصدددددبية دينيدددددة، وال 

تفضدديل لقددوم علددى آخددر، إال بددالتقوى ومددا يحقدد  مددن منددافع للبشددرية.. كمددا أن التسددام  يحددارب 

دعو إلدددى الصدددراع االجتمدددا ي وتفدددرق بدددين النددداس وتشدددعل نددددار كدددل ألدددوان الكرا يدددة؛ إذ الكرا يدددة تددد

الفتن بينهم.. في حين أن التسام  اإلسالم  يدعو إلى أن يعيش العالم كله بشعوبه وعناصره في 

 مجتمع واحد في أمن وسالم، وحرية وإخاء.. 

ة فدي ذل  بأنه في الوق  الذي تشعر فيه الناس أنها متعاونون في استغالل كل ينابيع الثدرو

حبددددة، وأعمددددالهم املتعاونددددة، تختفدددد  روح العنصددددرية، وظلمددددة 
م
األرض، وأنهددددم متالقددددون بقلددددوبهم امل

 الكرا ية التي جرت على العالم كله الويالت واملصائب.

وبندداء علددى مددا سددب ، فددإن التسددام  يعنددي فددي نفددس الوقدد  عدددم الكرا يددة، بددل ومواجهتهددا فددي 

كرا يدة نقيضدا للتسدام ؛ ألنهدا تفضدءي إلدى العنصدرية كل مظا ر ا وصدور ا وأشدكالها، باعتبدار ال

والتعصدددددب.. فكلمدددددا اتسدددددع  مسددددداحة التسدددددام  ضددددداق  مسددددداحة الكرا يدددددة، حتددددد  تنددددددثر كليدددددا أو 

 تحصر في  اوية ضيقة ال تقوم لها قائمة. 

ولدددذل  يعتبدددر التسدددام  قدددوة ملواجهدددة الكرا يدددة التدددي هدددي مبعدددث العندددف والتعصدددب والتنددداحر 

 . والعنصرية وغير ذل .

إن قدددديم التسددددام  الددددديني واإلنسددددان  تسددددهم إسددددهاما كبيددددرا فددددي الحددددد مددددن الكرا يددددة وتحقدددد  

انعتددداق اإلنسدددان مدددن سددديطرة أخيددده اإلنسددددان، وحفدددظ املجتمدددع مدددن آثار دددا التدميريدددة، وعواقههددددا 

 دينية وال أحقاد.. 
َ
 الوخيمة؛ حيث ينشءئ التسام م مجتمعا ال كرا ية فيه وال تعصب وال طائفية

نسدددانية مشدددتركة تتعدددايش فيهدددا ألسدددرة إمسدددتقبلية  اآفاقددد إن بالتسدددام  نستشدددرفومدددن ثدددم فددد

الهويدددات الثقافيدددة واألديدددان املختلفدددة واألعدددراق املتعدددددة فدددي تكامدددل وتفاعدددل وتعددداون،  ويدددة تسدددع 

 األسرة اآلدمية في مجموعها.

العناصدددددر الجامعدددددة بدددددين الثقافدددددات واألديدددددان واألمدددددم  نسدددددتلهم ذلددددد  بأنندددددا بخطددددداب التسدددددام 

القدديم الحضددارية واملشددتركات اإلنسددانية الكبددرى بددين اآلدميددين جميعددا،  ونحددافظ علددىوالشددعوب، 

مدددن أجدددل ونحدددد مدددن خطددداب الكرا يدددة، ونقددد  مجتمعاتندددا منددده آفاتددده الخطيدددرة، وآثددداره الشدددنيعة؛ 

ددا، وحضددارة إنسددانية واحدددة فددي  ددا وتراحمددا ووئامددا وتعاون 
 

أخددوة إنسددانية تكددون أكثددر تواصددال وتعايش
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وتركيههددددا، قوامهددددا احتددددرام اآلخددددر والرضددددا بالتعدديددددة والتنددددوع واالخددددتالف وحفددددظ الحقددددوق  أصددددلها

، وال يل ددي 
 
 ثقافددة

 
والخصوصدديات الثقافيددة، واملسدداواة بددين الندداس جميعددا؛ بحيددث ال تددزدري ثقافددة

ا، وال  ن  تدين  دي 
َ
 ، وال عرق على عرق.أخرى على  تب ي طائفةت

صددناعة مسددتقبل التددراحم و  القضدداء علددى ثقافددة الكرا يددةخطدداب التسددام  يهدددف إلددى ومددن ثددم فددإن 

اإلنسدان  والسددالم العددالمي واألمددن االجتمدا ي، والتحددرك نحددو أفدد  واسددع وعدالم رحددب ومسددتقر وآمددن مددن 

 العنف والكرا ية والتناحر واالقتتال الذي يحرم اإلنسانية من العيش في أمن وسالم.

ب والثقافددددددات، سددددددتمكنها مددددددن االلتقدددددداء بددددددين الشددددددعو  التسددددددام ذلدددددد  بددددددأن العددددددودة إلددددددى قدددددديم  

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 

 ل  من  ذه املنطلقات الثالثة: ينط

 ، عامة وقيم التسام  خاصة.تقديم الرؤية الحقيقية لقيم اإلسالم -1

قيمدده فددي التعامددل مددع وأخالقدده و  سددالماإل  حددول رسددالةتصددحي  املفددا يم املغلوطددة لدددى اآلخددر  -2

 ..األديان املختلفة، والشعوب املتعددة، ومع اإلنسانية جمعاء

لتعزيددز املددروءات  والخبدراء وذوي شدترك بددين أتبدداع األديدان والثقافددات املختلفددة الددعوة إلددى العمددل امل -3

 .لخطاب الكرا ية، والتصدي في العالم التعايش واإلخاء والسالمالتسام  و قيم 

.. يعديش فيده -مهمدا كدان دينده وعرقده -مالئدم لإلنسدان  عدالم آمدنكل  ذا من أجدل صدناعة 

ونظدددام عدددالمي منصدددف متعددددد األطدددراف، يجعدددل مدددن بنددداء نسددد  حضددداري واحدددد، . و بدددأمن وسدددالم

العددددالم مجتمعددددا إنسددددانيا واحدددددا، تسددددوده قدددديم اإلخدددداء واملسدددداواة والتضددددامن والتعدددداون واالحتددددرام 

 .وحفظ الكرامة اآلدمية

تفعيل املشتركات اإلنسانية واستثمار ا كفيل بأن التسام  الديني و قيم  نشر ومن ثم فإن 

 ، ويقلدل مدن النزاعدات والحدروبواألعدراق واألديدان والثقافدات بدين الشدعوبالكرا يدة يزيل فتيدل 

 الذي ينذر بهالك اإلنسانية وتخريب ديار ا. خطاب الكرا ية بينها، ويجه 
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 : خامتة البحث

 بناء على ما تقدم نصل إلى الخالصات اآلتية: 

 اليوم إن  -
َ
ن النداس، بدي التسدام  الدديني واإلنسدان  قديمفي أمدس الحاجدة إلدى إشداعة اإلنسانية

ا  ناجع 
 

 .للحد من خطاب الكرا ية املتنام  باعتباره مدخال

التسام  الديني  ظل في الحقوق  بكافة إن األقليات الدينية وأتباع األديان األخرى قد تمتعوا -

ينيِة  شعائَر م يقيمون  إليه خيرم األنام عليه الصالة والسالم، فكانوا دعا الذي واإلنسان   الّدِ

 بعضدددددها عدددددن منفصدددددلة طوائدددددف فدددددي كاملدددددة، ويعيشدددددون  حريدددددة دسددددداتهم فددددديويحدددددافظون علدددددى مق

 املسلمين. مع مختلطين

ألعوبدددة فدددي يدددد العدددابثين بسدددالم العدددالم وأمنددده واسدددتقراره، واندددزالق خطيدددر إن خطددداب الكرا يدددة  -

الفددتن والتنددداحر فددي د ليددز  ألتبدداع األديددان والعقائدددد والثقافددات واألعددراقنحددو الهاويددة، وإدخددال 

 من ظلماته أبدا. ون خرجيال العنف واالقتتال و 

إن العمددران اإلنسدددان  املشددترك أقامددده ديددن واحدددد؛ لكنددده كددان لألديدددان جميعددا، وللنددداس كافدددة،  -

 تؤَمنم فيه حرماتهم وكرامتهم وكل حقوِقهم.

إن التسام  الدديني يقتضدءي عددم إيدذاِء أّيِ إنسدان أو كرا يتده بسدبب دينده أو عرقده أو أصدله  -

عليده بدأي وسديلة،  االعتدداِء  ماله وحرماتده، أو على التعدي عرضه، أو هاكأو معتقده... أو انت

 نفدددس أي أو ذمددد  أو معا دددد نفدددس قتدددل الحنيدددف الشدددرع حدددرم وقدددد قتلددده.. أو اإلضدددرار بددده، أو

 .ح  بغير إنسانية

مدددددن كرا يددددة بصدددددور ا اإلقصدددددائية  إن الحددددلَّ ملدددددا تعيشدددده األمدددددم واملجتمعددددات والشدددددعوب اليددددوم -

جدددددداء بدددددده الددددددو ي الربدددددددان  مددددددن قدددددديم التسددددددام  الدددددددديني  مدددددددا املختلفددددددة  ددددددو العنصددددددرية الطائفيددددددة

ّبِ 
م
 .النبوة ذل  في أروع صوره  من واإلنسان ، وط

" مددددددن جديددددددد: يصددددددون حلووووووف الفضووووووول " أو "مياوووووواق اإلنسووووووانيةإن البشددددددرية فددددددي حاجددددددة إلددددددى " -

 وعلددى أمددن اإلنسددان، ويحفددظ االعتددداء علددى اإلنسددان وعلددى كرامددة اإلنسددانالحرمددات، ويمنددع 

املشدددددتركات اسدددددتيعاب نسدددددانية، ويددددددعو إلدددددى الدددددرِحِم اإلالكرامدددددة اآلدميدددددة، ويوثددددد  العالقدددددة بدددددين 
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بتسدام   االختالف املحيط بهدا دبير والعمل على تنميتها والحفا  عليها، وت اإلنسانية والدينية

  .وتعاون واحترام
سددددا منيعدددا وا إن علدددى الخبدددراء واملفكدددرين وذوي املدددروءات مدددن كدددل األديدددان والثقافدددات أن يقفددد -

الدنيئدددددة حتدددد  ال يتحددددول العددددالم إلددددى حلبددددة مدددددن  ااملدددداكرة ومطامعهدددد الكرا يددددة أمددددام مخططددددات

 . والخراب الصراع يؤدي إلى الفتن والتناحر واالقتتال

 إلددددى الرجددددوع إلددددى قدددديم التسددددام  الددددديني واإلنسددددان ، وترسدددديخ 
 
وفددددي الختددددام إن الحاجددددة ماسددددة

 املجتمعددد
م
هدددا والحفدددا  علدددى تماسدددكها واسدددتقرار اثقافتهدددا فدددي املجتمدددع؛ فحمايدددة  يتحقددد  ال ات وأمنم

َزعدددددات
َ
بالتسدددددام  والعددددديش املشدددددترك  وخطددددداب الكرا يدددددة، وإنمدددددا االسدددددتفراِد  بسياسدددددة اإلقصددددداء ون

 واحترام الكرامة اإلنسانية ومنع األذى عنها.

 للندداس كافددة ليلتفتددوا إلددى ذلدد  ويجعلددوا  ددذه القدديَم الدينيددة واإلنسددانية وا
 
 وإنهددا لدددعوة

َ
لحضددارية

 منطلقا لغد مشرق ومستقبل  ا ر وعمران  إنسان  أخوي مشترك آمن َيسعم الجميع.

 والحمد هلل في البدء والختام والصالة والسالم على حبيبنا محمد خير األنام 

 وآله وصحبه البررة الكرام.

 قائمة املصادر واملراجع: 

   .برواية حفص عن عاصم.القرآن الكريم 

(، القدا رة، 28ذمدة، علدي حسدني الخربدوطلي، منشدورات املجلدس األعلدى للشدؤون اإلسدالمية )اإلسالم وأ دل ال -7

 م.7818 د/7138

 م. 4174 د/7211: 7اإلسالم واآلخر من يعترف بمن؟ ومن ينكر من؟، محمد عمارة، دار السالم القا رة، ط -4

 م.7813ة،  د(، مطبعة الرسالة، القا ر 7244اإلسالم وحركة التاريخ، أنور الجندي )ت:  -1

أصددول النظددام االجتمددا ي فددي اإِلسددالم، محمددد الطددا ر بددن محمددد بددن محمددد الطددا ر بددن عاشددور التون ددءي )ت:  -2

 م.7811 د(، الشركة التونسية، 7181
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 م.4177 د/يوليو 7214: شعبان 7(، ط21اإلسالمية بدولة الكوي ، سلسلة روافد )

التسام  بين األديدان مدن منظدور الدبلوماسدية الروحيدة، خالدد التدو ان ، منشدورات جمعيدة النجداح للتنميدة  -1

 م.4178ه/7221: 7االجتماعية بالعيون، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر واالتصال، املغرب، ط
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 م.7833 د /7213: 7علي شيري، دار إحياء التراث العرب ، ط
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 م.7821: 1حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة: عادل  عيتر، دار إحياء الكتب العربية، القا رة، ط -71

 ه.7242: 4سيرة، عماد الدين خليل، بيروت، دار النفائس، طدراسة في ال -77

ِجردي  -74 ددددَروا سا
م
دالئددددل النبددددوة ومعرفددددة أحددددوال صدددداحب الشددددريعة، أحمددددد بددددن الحسددددين بددددن علددددي بددددن مو ددددء  الخ

  د.7212: 7بيروت، ط - د(، دار الكتب العلمية 223الخراسان ، أبو بكر البيهق  )ت: 

لدددددد  األسدددددداس لإلصددددددالح اإلنسددددددان ، أبددددددو سددددددليمان عبددددددد الحميددددددد، الرؤيددددددة الكونيددددددة الحضددددددارية القرآنيددددددة املنط -71

 م.4111 د/7241: 7منشورات املعهد العالمي للفكر اإلسالم ، دار السالم، القا رة، ط

اب، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة، بغداد، العراق، ط -72
ّ
 م.7811: 4الرسول القائد، محمود شي  خط

دتان  سنن أب  داود، أبو داود سليمان بن األ   -72 ِجسا شعث بن إسحاق بن بشير بدن شدداد بدن عمدرو األ دي الّسِ

د كاِمل قره بللي، دار الرسالة العاملية، ط412)ت:   م.4118 د/7211: 7 د(، تحقي : شَعيب األرنؤوط ومَحمَّ

ِجردي الخراسددددان  البيهقدددد  )ت:  -71 ددددَروا سا
م
السددددنن الكبددددرى، أبددددو بكددددر أحمددددد بددددن الحسددددين بددددن علددددي بددددن مو ددددء  الخ
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  تحقيد : مصددطف  السدقا وإبددرا يم األبيدداري وعبدد الحفدديظ الشدل ي، شددركة مكتبددة ومطبعدة مصددطف  البدداب

 م.7822 د/7112: 4الحل ي وأوالده بمصر، ط

: 4السديرة النبويددة وبندداء الدولدة مددن التكددوين إلددى التمكدين، خالددد عبددد املعطد  خليددف، دار الكلمددة، مصددر، ط -73

 م.4172 د/7211

وسدددننه(، محمدددد بدددن إسدددماعيل أبدددو  صدددحي  البخددداري )الجدددامع املسدددند الصدددحي  املختصدددر مدددن أمدددور رسدددول هللا  -78
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 ب ، بيروت. د(، تحقي : محمد فؤاد عبد الباحي، دار إحياء التراث العر 417الحسن القشيري النيسابوري )ت: 

الطبقددات الكبددرى، ابددن سددعد، أبددو عبددد هللا محمددد بددن سددعد بددن منيددع الهاشددمي بددالوالء البصددري البغدددادي  -47
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العالقدات الدوليدة فدي اإلسدالم، أبدو   درة، محمددد. مصدر: مطدابع دار الجمهوريدة للصدحافة، منشدورات مجلددة  -44

  د.7211 ر، ذو الحجة األ  
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م )املتددددوفى  -41
ّ
دددد442كتدددداب األمددددوال، أبددددو عبيددددد القاسددددم بددددن سددددال د خليددددل  ددددّراس، دار الكتددددب  ددددد(، تحقيدددد : محمَّ
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: 4املعا ددددددددددددات فدددددددددددي الشدددددددددددريعة اإلسدددددددددددالمية والقدددددددددددانون الددددددددددددولي، محمدددددددددددد الددددددددددددي ، دار الفرقدددددددددددان، األردن، ط -11

 م.7881د/ 7273

 دد(، تحقيد : 411املغا ي، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء املدن  الواقدي )ت:  -17
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