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 بسم ا الرضبن الرحيم
والصالة والسالـ على خاًب النبيْب, سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو  اغبمد  رب العاؼبْب, 

 والتابعْب ؽبم بإحساف إىل يـو اعبزاء والدين .
 أما بعد ,,                                            

اإلسالـ دين ا.الذي خلق اإلنساف, علمو البياف, وجعلو خليفة لو ُب أرضو, يعمر ويبِب  
 م ويعلم ويتعاوف ويَباحم ويتكافل مع أخيو اإلنساف ليحقق عمارة الكوف.ويشيد ويتعل

( كل الناس مطلوب ٔٙ﴾)ىود:  ُىَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْستَػْعَمرَُكْم ِفيَهاقاؿ تعاىل: ﴿  
منهم إعمار اْلرض, والعمل على عمارهتا بكل ما حيقق ذلك كلو .كل حبسب استطاعتو 

طائفة أو نوع أو لوف أو عنصر, وإمنا دعوة للكل رجاال ونساء على  ليس ىذا حكرا على
اختالؼ قبائلهم وشعؤّم وأعراقهم؛ ْلنو سبحانو خلق الناس من أصل واحد,  وىو آدـ 

 وجعلهم شعوبا وقبائل ال ليختلفوا ويتنازعوا, ولكن ليتعارفوا ويتعاونوا على الرب والتقوى.
يَا ح اإلنساف, ُب دينو ودنياه وعاجل أمره وآجلو : ﴿والرب اسم جامع لكل خّب فيو صال 

ُكْم ِعْنَد اللَِّو أَيػَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْػَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرمَ 
اس صبيعا إىل العمل النافع ( وىكذا دعا ا سبحانو وتعاىل النٖٔ﴾ ) اغبجرات: أَتْػَقاُكمْ 

واؼبفيد, وال يكوف ذلك إال إذا حقق مصلحة للعامل ولغّبه : ﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَػَرى اللَُّو 
)  تَػْعَمُلوَف﴾َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَف َوَستُػَردُّوَف ِإىَل َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَػيُػَنبُّْئُكْم دبَا ُكْنُتْم 

( وال ديكن للعامل أف يعمل وال أف يبِب إال إذا كاف آّتمع آمنا مستقرا وال ٘ٓٔالتوبة: 
 يتحقق ذلك إال ُب ظل التعايش السلمي بْب بِب اإلنساف مسلمْب أو غّب مسلمْب.

فعملية البناء والتعمّب والتشييد ليست ؿبصورة على اؼبسلمْب وحدىم, وإمنا ىي مطلب عاـ  
كل اعبهود اإلنسانية الٍب تعمل على ربقيق اػبّب العاـ والنفع العاـ لصاحل يقتضي تعاوف  

 البشرية كلها, و اليوجد ذلك إال بالتسامح والتقارب والتعاوف .
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وىذا يعد مطلًبا أساسيِّا ُب تشريعات اإلسالـ,  وال خيتلف فيها مع غّبه من اْلدياف؛  
ة, وال تتحقق تلك اؼبصاحل إال بالتعايش فاْلدياف كلها هتدؼ إىل ربقيق مصاحل اإلنساني

 السلمي, وال ديكن وجوده ُب ظل العداوة والكراىية والبغضاء.
أسس التعامل  -صلى ا عليو وسلم-ولقد بْب ا تعاىل ُب كتابو آّيد, وعلى لساف نبيو 

والتقارب والتعايش السلمي بْب الناس صبيًعا ُب كل اْلحواؿ واْلزماف, والٍب تضمن التواصل 
والتعاوف واالندماج بْب آّتمعات والطوائف عرب العصور اؼبتعددة ُب أّٔى صورة وأحسن 

 مثاؿ من أجل حياه آمنة مستقرة لبُب اإلنساف.
ومع ذلك نسب البعض زورًا ؤّتانًا إىل اإلسالـ أو اْلدياف اإلؽبية أهنا تدعو إىل التفرقة  

الدينية, وأف اؼبسلم ال يتعاوف إال مع اؼبسلمْب, وأف  العنصرية وأف أصل العداوات ىي العداوة
اؼبسلمْب أعداء لغّبىم, واستشهدوا ببعض اْلقواؿ اؼببتورة أو اْلفعاؿ الفردية الٍب ال سبثل إال 

 فاعلها, وال تنسب إىل دين أو حضارة بل اْلدياف منها براء.
ة بْب أبناء اإلنسانية, ولو أهنم وىذا الفهم اػباطئ يثّب العنف ُب آّتمعات, وينشر الكراىي 

فهموا تعاليم اإلسالـ من القرآف الكرًن والسنة النبوية الصحيحة لعرفوا أف اإلسالـ دين 
اإلنسانية, دين التعايش السلمي بْب بِب اإلنساف, وأنو يؤسس العالقة بْب الناس على أساس 

لسالـ للبشرية أصبع بل لكل متْب من التسامح واؼبودة واالحساف, ليتحقق اْلمن والسلم  وا
 العواِل الٍب تعيش على ىذه اْلرض.

 فاإلسالـ واإلنسانية أو مصاحل اإلنساف وجهاف لعملة واحدة حٌب قرر السادة الفقهاء:  
يَا أَيػَُّها النَّاُس ُكُلوا فبَّا إذا وجدت اؼبصلحة فثم الشرع, وإذا وجد الشرع وجدت اؼبصلحة:﴿  

َا يَْأُمرُُكْم ٛٙٔ طَيًّْبا َواَل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبٌْب )ُب اْْلَْرِض َحاَلاًل  ( ِإمنَّ
 ( ٜٙٔ -ٛٙٔ﴾)سورة البقرة: بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْف تَػُقوُلوا َعَلى اللَِّو َما اَل تَػْعَلُموفَ 

اآلخر وأسس التعايش السلمي بْب  ولبياف بعض أوجو ظباحو اإلسالـ ُب التعامل مع
 اؼبسلمْب وغّبىم, أو بْب بِب اإلنسانية تقتضي طبيعة البحث تقسيمو إىل:

 مقدمو وسبهيد وطبسة مطالب وخاسبة 
 .المقدمة في أىمية الموضوع وخطتو

 والتمهيد في مصطلحات العنوان واأللفاظ ذات الصلة  
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 .المطلب األول: سماحة اإلسالم في تشريع الهجرة
 المطلب الثاني: سماحة اإلسالم في العهود والمواثيق. 
 المطلب الثالت: سماحة اإلسالم في تشريع الجهاد. 
 المطلب الرابع: سماحة اإلسالم في تحريم االعتداء على غير المسلمين . 

 المطلب الخامس: سماحة اإلسالم في معاملو غير المسلمين.
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 التسامح  في اإلسالمالتمهيد:
, لينشر السلم اؼبلك السالـ , أرسل رسولو برسالة السالـ , رب العاؼبْب  اغبمد

والصالة والسالـ على  ,سلم وأمن وأماف  ُبليعم اػبّب ويعيش العاِل والسماحة واْلماف 
 . وبعدسيدنا ؿبمد وآلو وصحبو وسلم 

ربقيق  ُبأثرىا ؽبا  والٍب, اإلسالـ ُب اإلنسانيةىذا اؼبقاؿ أتناوؿ جانبا من القيم  ففي
عاِل اليـو الذي  ُبربقيقها  إىلسبس اغباجة  والٍبآّتمعات اؼبعاصرة , ُباغبياة اؼبستقرة 

بسبب  اْلمة ُب اإلرىابكثرت فيو الفًب وتصارعت فيو الشعوب مع بعضها ,وانتشر 
 إىل,ودعا  اإلسالـأتى ّٔا  الٍبلألدياف ,وعدـ تفعيل ثقافة التسامح  اػباطئالفهم 

قيم التسامح ليتعارؼ الناس  إىليلها بْب اػبلق والعباد , فما أحوج البشرية اليـو تفع
 أمن وأماف ُبفيو  ,ويتعاونوا ويتكاملوا ويَباضبوا ,ليعيش العاِل أصبع بكل ما

وحٌب يتبْب أثر ذلك كلو أبْب معُب التسامح وأىم أسسو وقيمو وأثرىا على الفرد وآّتمع 
 . وواجب اؼبسلم اليـو

 تعريف التسامح:أوال:

 ٔالسماحة. أىل من صار معناه ككـر وظبحُب مادة )ظَبََح(  العرب جاء ُب لساف
 فيهما بالفتح يسمح بو ,ظَبَح اعبود السََّماَحةُ  و السََّماحُ :  ح ـ س[  ظبح] وَب الصحاح 

 ظَبْحةٌ  وامرأة فقهاء بوزف ظُبَحاءُ  وقـو ....  أعطاه أي لو ظَبَحَ  و جاد أي وظَبَاحةً  ظَبَاحا
َساؿَبةُ  و بالكسر, ظِبَاحٌ  ونسوة اؼبيم بسكوف

ُ
 ٕتساىلوا  َتساؿَبوا و اؼبساىلة اؼب

سلم ظبح فيكوف اؼبدـ العنف ونبذ التشدد والكراىية اللْب واليسر وع :فالسماحة تعنى
 وأدياهنم. جناسهمألواهنم و أالنفس, متساؿبا مع الناس مهما اختلفت 

  -.خر مهما تباعد ومهما اختلف دينو ولونو وعرقواآل قبوؿ :يفالتسامح يعن 
البشر من  وقاعدة مهمة لضبط سلوكياتفضيلة أخالقية, وضرورة ؾبتمعية,  ّٔذالتسامح وا

    يال تتحقق إال بالتعايش السلم والٍبرض, عمارة اْل ُبأجل أف يتعاونوا ويتكاتفوا 

                                                           
  (484/ 2) العرب لسان - 1
2
 (623مختار الصحاح )ص:  - 
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رؼ النظر عن أجناسهم وألواهنم كل الناس بص  الذي يقبلالتسامح ب الإليو إوالسبيل 
 ومعتقداهتم. 

ْلنو  ي؛سالمال التشريع اإلإدين  ال نظاـ و ُبيوجد  ا السالـ تأسيسً سسها اإلأ اؼبعاينىذه 
ربقق للبشرية اغبياة الطيبة اؼبطمئنة, اػبالية من  الٍب اؼببادئفهو يقرر  نسانية صبعاء؛دين اإل

القرآف الكرًن  نداءات ا تعاىل ُب بْب الكل ُب , فّببطرىابالصراع والتطرؼ والعنف واإل
 (ٔ) النساء::﴿يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نػَّْفٍس َواِحَدٍة﴾.

ف يتقوا ا رّٔم ألواهنم وأعراقهم وأشكاؽبم أا على اختالؼ الناس صبيعً اؼبوىل عز وجل ينادى 
بعضهم على بعض  وال  يعتديدة فال يتشاجروا وال يتقاتلوا وال الذي خلقهم من نفس واح

صل الواحد ما , فبينهم من رباط اْلْلهنم صبيعا من نفس واحدة ؛يظلم بعضهم بعضا
ماكن والبلداف ومهما اْلومتعاونْب مهما اختلفت اْللواف و جيعلهم متساؿبْب ومَباضبْب 

 دياف.اختلفت العقائد واْل
سالـ اؼبصادر التشريعية لإل ُباؼبهمة بالرغم من كوهنا حقائق مقررة  ةاإلسالميصوؿ ىذه اْل

ف أال إ, الصحابة الكراـ رضواف ا عليهمفعل  السنة النبوية أو سواء َب القرآف الكرًن أو
ىل آّتمعات إجيعل من ينظر  ,التطبيق اػباطئ والسلوؾ غّب اعباد من بعض اؼبسلمْب

وىى تتعامل بالكراىية والعنف  ,سالـماعات اؼبنسوبة لإلىل تصرؼ بعض اعبإسالمية و إلا
ماـ غّب اؼبسلمْب الذين يوقعهم ذلك أفبا يكوف عقبة إلرىاب بكل مظاىره, وسبارس ا

ىل الكراىية والتطرؼ إسالـ بأنو دين يدعو ىل تصور اإلإالتناقض غّب اؼبدعـو بالدليل 
, وىذه اعبماعات والسلوكيات اؼبتطرفة نسانيةخر وعدـ احَباـ اغبريات اإلونبذ اآل, والعنف

سالـ  فالدعاوى ماِل عن نفسها مهما حاولت أف تلتصق باإل الإتعرب  وال ,سالـإلسبثل ا ال
نصوص القرآف الكرًن والسنة النبوية  ئف الذي يستقر ْل تقم عليها بينات أدعياؤىا أبرياء؛

 ,دين السماحة اإلسالـف أضوح يدرؾ بو  ,كـر صلى ا عليو وسلماؼبطهرة وسّبة النيب اْل
وأف يعلموا الناس كيف  ,ف يكونوا متساؿبْب َب كل تصرفاهتم وسلوكياهتمأاؼبسلمْب  ييناد

 تكوف السماحة, وأف ىذه رسالة لكل مسلم حيملها عن النيب صلى ا عليو وسلم من قولو
  ٖ.«بعثت باغبنيفية السمحة »: صلى ا عليو وسلم

                                                           
3
 ( .8868 رقم ، 8/216) والطبرانى ،( 22345 رقم ، 5/266) أحمد أخرجه - 
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أيها الناس إمنا بعثتم ميسرين وِل   »لالمة وىو يعلم أصحابو: وسلم صلى ا عليو وقاؿ
 4«تبعثوا معسرين 

دياف با مل أفضل, قاؿ: " اإليا نيب ا أي الع »نو قاؿ: أو روي عن عبادة بن الصامت 
التصديق بو و اعبهاد ُب سبيلو" قاؿ أريد أىوف من دلك يا رسوؿ ا قاؿ: " السماحة و و 

 .٘«الصرب
 :أنواع التسامح ثانيا: 

 ف التسامح على نوعْب:أمن خالؿ النصوص القرآنية والنبوية يفهم 
: وىو التعايش بْب اْلدياف, دبعُب حرية فبارسة الشعائر الدينية  التسامح الدينياألول:  

الذي يؤدى اىل مشكالت اجتماعية العنصري. والتخلي عن التعصب الديِب والتميز
اؼبسلم يؤمن جبميع ما أنزؿ ا تعاىل من كتاب, وما أتى بعض رسلو  فأوىو يعُب وغّبىا.

من صحف, وأهنا كالـ ا أوحاه إىل رسلو ليبلغوا عنو شرعو ودينو, وأف ىده الكتب اْلربعة 
 ىي : القرآف الكرًن, التوراة, الزبور, اإلقبيل.

فكار الشخصية : آداب اغبوار والتخاطب وعدـ التعصب لأل التسامح الفكريوالثانى: 
 واغبق ُب اإلبداع واالجتهاد.

الناس بعضهم على  يوىذا كلو ؿبقق َب القرآف الكرًن والسنة النبوية الصحيحية حٌب اليبغ
 إِنَّا النَّاسُ  أَيػَُّها يَا﴿ بعض وأف يتعارفوا ويتألفوا لتحقيق اغبياة الطيبة واؼبستقرة قاؿ تعاىل :

 ِإفَّ  أَتْػَقاُكمْ  اللَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ  لِتَػَعاَرُفوا َوقَػَباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  ىَوأُنْػثَ  ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ 
 . (ٖٔ﴾ اغبجرات : َخِبّبٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ 

وىذا يدؿ على أمهية التسامح بْب الناس الذي حيقق ذلك اؼبعُب ويظهر أثره على الفرد 
 ُبلو  العملييظهر أثر ذلك جليا من خالؿ التطبيق وآّتمع بكل طوائفو وأجناسو, و 

من انتشار اإلسالـ, وصحابتو وماترتب على ذلك  صلى ا عليو وسلمعصر النيب 
وإقباؿ الناس على تعلم اإلسالـ, واؼبشاركة إىل جانب اؼبسلمْب العرب  َب صنع اغبضارة 

رىا ميزة على غّبىا: أهنا اإلسالمية حٌب جعل للحضارة اإلسالمية ُب أياـ ؾبدىا وازدىا
                                                           

4
 (.222، رقم )54ص  1،جالمسجد فً البول على الماء صب باب ،الوضوء كتاب أخرجه البخاري فً صحٌحه ، - 
5
 اللٌثً قتادة بن عمٌر ذكر --عنهم تعالى هللا رضً الصحابة معرفة كتاب -(825/ 3) الصحٌحٌن على رواه الحاكم فً المستدرك - 

 (.6628رقم ) -عنه هللا رضً
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ِل تكن حضارة شرقية فحسب, وإمنا كاف ما دييزىا ىو اإلسالـ الذي ذابت فيو الفوارؽ 
بْب الطبقات واْلجناس, حيث جعل من غّب العرب من يعتنق اإلسالـ, وخيلص لو 
ولَباثو ولغتو, وجيد لنفسو مكانًا بْب اؼبسلمْب العرب, بل ويتفوؽ عليهم أمثاؿ سيبويو, 

التسامح الذي ؼبسو ىؤالء  إالوالسر لذلك  واإلماـ مسلم, واإلماـ البخاري وغّبىم.
وفيما يلي  أىم  ,سالـإلالناس َب أخالؽ اؼبسلمْب والذي كاف ترصبة فعلية لسماحة ا

أسس التسامح ومظاىره وقيمو وواجب اؼبسلمْب اليـو كبو ؾبتمعاهتم وأوطاهنم ونشر 
 وكل خلق ا أصبعْب: اْلرضمع شعوب  سالميةاإل اإلنسانيةرسالة التسامح 

 سس التسامح في اإلسالم:إأوال: 
وضع اإلسالـ مبادئ للتسامح بْب اؼبسلمْب من ناحية واالعَباؼ بغّب اؼبسلمْب والتعامل   

 معهم على أساس من اإلنسانية, من تلك اؼببادئ مايلي: 
, وهتدؼ إىل أمر واحدكلها تأخذ من معين   اإللهيةأن األديان  اإلسالميقرر  -ٔ

واحد, تأخذ من عند ا تعاىل, وتأمر بعبادة ا وحده, وهتدؼ إىل توحيد اػبالق 
يِن َما َوصَّى بِِو نُوًحا َوالَِّذي  واالعَباؼ بو سبحانو, قاؿ تعاىل: َشرََع َلُكْم ِمَن الدّْ

َنا بِِو ِإبْػرَاِىيَم َوُموَسى  َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيػْ يَن َوال تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو َأْوَحيػْ َوِعيَسى َأْف أَِقيُموا الدّْ
 :( وقاؿ تعاىل:ٖٔ) الشورى  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو

أفضل ما قلت أنا والنبيوف من »: ( وقولوٕ٘) اْلنبياء : اَل إَِلَو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوفِ 
 6.«ي : ال إلو إال ا وحده ال شريك لوقبل

يؤكد االسالـ أف اْلنبياء صبيًعا إخوة ال تفاضل بينهم من حيث الرسالة, وأف على اؼبسلم أف  -ٕ
َنا َوَما أُْنزَِؿ ِإىَل ِإبْػرَاِىيَم َوِإظْبَاِعيَل  يؤمن ّٔم صبيًعا قاؿ تعاىل: ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُْنزَِؿ إِلَيػْ

ْم ال نُػَفرُّْؽ َوإِ  ْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب َواْلْسَباِط َوَما أُوٌبَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوٌبَ النَِّبيُّوَف ِمْن َرِّّْٔ
ُهْم َوكَبُْن لَُو ُمْسِلُموفَ  َآَمَن الرَُّسوُؿ  ( وقولو سبحانو:ٖٙٔ) سورة البقرة:  بَػْْبَ َأَحٍد ِمنػْ

ِو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلّّ َآَمَن بِاللَِّو َوَماَلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو اَل نُػَفرُّْؽ بَػْْبَ َأَحٍد ِمْن دبَا أُْنزَِؿ إِلَْيِو ِمْن رَبّْ 
دياف , ونبذ دياف يظهر أثره َب عدـ ازدراء اْل( وىذا اإل ٕ٘ٛ) سورة البقرة:  ُرُسِلِو 

 العنف والكراىية ليتحقق االستقرار َب اغبياة.
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: فقد جعل ا :أنو اليجوز اإلكراه على الدخول في اإلسالم سالميةاإل المبادئمن  -ٖ
سبحانو شرط صحة اإلسالـ الرضا ظاىرًا وباطًنا, فنهى عن اإلكراه على العقيدة قاؿ 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ  تعاىل: يِن َقْد تَػبَػْبَّ ( وقاؿ  ٕ٘ٙ) سورة البقرة:  ال ِإْكرَاَه ُب الدّْ
)  أََفأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحٌبَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنْبَ  ومعلًما اْلمة من بعد : ـباطًبا النيب 

 ( أي: الينبغي إكراه الناس على اإلدياف, واؼبعُب ال يكوف اإلدياف مع اإلكراه.ٜٜيونس:

, فجعل أن االختالف في الدين ال يمنع الحوار الذي يهدف إلى الوصول للحقيقة -ٗ
 اؼبسلمْب وغّبىم جائزا ماداـ ُب حدود اْلدب الذي يهدؼ إىل اإلسالـ اغبوار بْب
( ٙٗ) العنكبوت:  َوال ذُبَاِدُلوا أَْىَل اْلِكَتاِب ِإال بِالٍَِّب ِىَي َأْحَسنُ  اغبقيقة فقاؿ تعاىل:

َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن  وهنى عن سب غّب اؼبسلمْب حٌب ال يسبوا ا ورسولو فقاؿ تعاىل:
 ( ٛٓٔ) اْلنعاـ :  ِمْن ُدوِف اللَِّو فَػَيُسبُّوا اللََّو َعْدًوا ِبَغّْبِ ِعْلمٍ  َيْدُعوفَ 

 قاؿ تعاىل: االختالف في الدين ال يمنع البر والصلة بين المسلمين وأىل الكتاب أن -٘
يِن وِلَْ خُيْرُِجوُكْم ِمنْ  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن ِلَْ يُػَقاتُِلوُكْم ُب الدّْ ِديَارُِكْم َأْف تَػبَػرُّوُىْم  ال يَػنػْ

َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن قَاتَػُلوُكْم ُب ال َا يَػنػْ يِن َوتُػْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإفَّ اللََّو حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَْب* ِإمنَّ دّْ
باحة ( وكذلك إٜ, ٛ) اؼبمتحنة : َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم 

 َلُكمُ  ُأِحلَّ  اْليَػْوـَ  الزواج من غّب اؼبسلمة من أىل الكتاب إذا ِل يكن ضرر قاؿ تعاىل:
 ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  ؽَبُمْ  ِحلّّ  َوطََعاُمُكمْ  َلُكمْ  ِحلّّ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوطََعاـُ  الطَّيَّْباتُ 

 ُأُجوَرُىنَّ  َآتَػْيُتُموُىنَّ  ِإَذا قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  وُتواأُ  الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤِمَناتِ 
ديَافِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  َأْخَدافٍ  ُمتَِّخِذي َواَل  ُمَساِفِحْبَ  َغيػْرَ  ؿُبِْصِنْبَ   ُب  َوُىوَ  َعَمُلوُ  َحِبطَ  فَػَقدْ  بِاإْلِ
 (٘) اؼبائدة:   اػْبَاِسرِينَ  ِمنَ  اآْلَِخَرةِ 

الـ شرع لرد العدواف, وضباية العقيدة, ودرء الفتنة والضرر عن اؼبسلمْب أف اغبرب ُب اإلس -ٙ
يُن لِلَّوِ  قاؿ تعاىل: َنٌة َوَيُكوَف الدّْ ( و ٖٜٔ) سورة البقرة: َوقَاتُِلوُىْم َحٌبَّ ال َتُكوَف ِفتػْ
 ا ِإفَّ اللََّو ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ َوقَاتُِلوا ُب َسِبيِل اللَِّو الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَنُكْم َوال تَػْعَتُدو  قاؿ تعاىل:

ال عند االعتداء على إ( فلم يشرع القتل وإمنا القتاؿ وىو اليكوف ٜٓٔ)سورة البقرة:
 اآلياتال بْب جانبْب كما ىو نص إْلف القتاؿ واؼبقاتلة مفاعلة التكوف  ؛اؼبسلمْب

ْلف  ؛أقتل الناسأف   . وِل يقل «أمرت أف أقاتل الناس»:الكردية.وكذلك قولو 
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َوال تَػْعَتُدوا ِإفَّ اللََّو ال  سبحانو  :العتداء ؿبـر َب كل وقت ولذا قاؿ القتل اعتداء وا
 (ٜٓٔ)سورة البقرة: حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

 من مبادئ التسامح اإلسالمي أن اإلسالم حرَّم على المسلمين االنتقام والتشفي -ٚ
كما لو انتصر اؼبسلموف على أمة من اْلمم   وذلكواالضطهاد القائم على العصبية, 

فيحـر سلب حرياهتم, وإجبارىم على ترؾ دينهم, واضطهادىم ُب سلب حقوقهم, وإمنا 
جعل ؽبم من اغبقوؽ والواجبات مثل ما للمسلمْب : حق اؼبواطنة ؽبم ما لنا وعليهم ما 

 غبقوؽ.علينا, وعاملتهم على أساس من اإلنسانية الٍب ربفظ الكرامة وتصوف ا

ولقد ظلت ىذه اؼببادئ وتلك اْلسس حاكمة لألمة, تسّب على هنجها, فمكن ا ؽبا ُب 
اْلرض, وسادت وفازت, وكاف ؽبا مظاىر بارزة ُب حياهتم, ومن أىم مظاىر وصور التسامح ُب 

 ما يلي: حياة الرسوؿ 

قاـ بو أف أقاـ معهم ؼبا ىاجر إىل اؼبدينة وكاف فيها عدد كبّب من اليهود كاف أوؿ ما  أنو  -ٔ
ميثاقًا احَـب فيو عقائدىم, والتـز فيو بدفع اْلذى عنهم, حبيث يكونوا مع اؼبسلمْب يًدا 

 واحدة على من يقصد اؼبدينة بسوء.
جّباف من أىل الكتاب فكاف يتعاىدىم بربه, ويهديهم اؽبدايا, ويقبل منهم  كاف للرسوؿ  -ٕ

ؼبا كاف من عاداتو قبوؿ  اة أىدهتا لو حٌب أف امرأة منهم دست لو السم ُب ذراع ش
 ىداياىم والتعامل معهم.

ُب اؼبسجد, وقاـ بنفسو على خدمتهم وضيافتهم  ؼبا جاء وفد نصارى اغببشة أنزؽبم النيب  -ٖ
 وقاؿ يومئذ:" إهنم كانوا ْلصحابنا مكرمْب, فأحب أف أكرمهم بنفسي" .

قامة صالهتم فيو, واستمع إىل أنزؿ وفد نصارى قبراف ُب اؼبسجد وظبح ؽبم بإ أنو  -ٗ
 ؾبادلتهم ومناقشتهم لو ُب اؼبسجد.

قبل من اؼبقوقس ىديتو واعبارية الٍب أرسلها إليو, وتسرى ّٔا وولدت لو ابنو إبراىيم,  أنو  -٘
 ٚ«استوصوا بالقبط خّبا فإف ؽبم ذمة و رضبا »بالقبط : وكاف من وصاياه 

 دبصر( . )القبط ىم عرب مسيحيْب يستقروف إىل اآلف
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روي أف الرسوؿ صلى ا عليو وآلو وسلم كاف حيضر والئم أىل الكتاب ويشيع جنائزىم ,  -ٙ
ويعود مرضاىم , ويزورىم ,ويكرمهم حٌب روي أنو ؼبا زاره وفد نصارى قبراف فرش ؽبم عبائتو 

 , ودعاىم إىل اعبلوس.

الرجل اؼبشرؾ و من صور التسامح ُب حياة اؼبصطفى صلى ا عليو وآلو وسلم , ذلكم  -ٚ
ُمطِعم بن عدي, الذي قدَّـ مساعدة للنيبّْ صلى ا عليو وآلو وسلم يـو دخل النيبُّ صلى 
ا عليو وآلو وسلم ُب ضِباه, حينما عاد من الطائف, دخل ُب ضباه إىل مكة,ٍبَّ ذىبت 

 عليو وآلو وسلم اْلياـ, وتوالت, وإذ دبطعم ديوت كافراً , أما وأنَّو قدَّـ خدمة للنيبّْ صلى ا
 فقد وقف حساف الشاعر اؼبسلم رضي ا عنو, فرثاه فقاؿ قصيدتو الٍب أوَّؽبا :

 
 ْلخلَد الدَّىُر ؾبَده اليـو مطعما     فلو أفَّ دىراً أخلَد ؾبَده اليـو واحداً  

 النيب صلى ا عليو وآلو وسلم. فبكى

 ما يلي:  -اهلل عنهمرضي  –ومن أىم مظاىر وصور التسامح في حياة الصحابة 

ؼبا دخل بيت اؼبقدس أجاب سكاهنا إىل ما شرطوه من أال  أف عمر بن اػبطاب  -ٔ
يساكنهم فيها يهودي, وؼبا حانت صالة العصر وىو بداخل كنيسة القدس رفض أف 
يصلي بداخلها كي ال يتخذ اؼبسلموف من بعده ذريعة للمطالبة جبعل الكنيسة مسجًدا 

حَبامو لغّب اؼبسلمْب, ويظهر مدى تسامح اؼبسلمْب مع غّبىم, ؽبم, وىذا دليل على ا
 واعَبافهم ّٔم ومقدساهتم.

أدخل دارىا ُب اؼبسجد بدوف  ؼبا اشتكت امرأة من مصر أف عمرًا بن العاص  -ٕ
ّٔدـ البناء اعبديد من اؼبسجد, وأف يعيد للمسيحية دارىا كما   رضاىا, أمر عمر 

 كانت.

ليها, وبالتسامح الذي ربط إسالـ ودعا م اإلنسانية الٌب أقرىا اإلويشهد التاريخ ّٔذه  القي
حٌب كاف من أثر تلك اؼببادئ السمحة عالقات اؼبسلمْب بباقي أىل الديانات اْلخرى  

ومظاىرىا ُب حضارة اؼبسلمْب أف أشاد اؼبؤرخوف واؼبستشرقوف حبضارة اإلسالـ ومن ذلك ما 
 يلي: 
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دث عن اؼبذاىب الدينية بْب الطوائف اؼبسيحية: قوؿ السّبتوماس أرنولد وىو يتح -ٔ
ولكن مبادئ التسامح اإلسالمي حرمت كل اْلعماؿ الٍب تنطوي على الظلم, 
وضرب مثاال على ذلك أنو بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات 
البيزنطية ليسلبوا اْلرثوذكس كنائسهم, أما اؼبسلمْب فقد أعادوىا إىل أصحأّا 

 رعيْب.الش
قوؿ غوستاؼ لوبوف:" إف اْلمم ِل تعرؼ فاربْب راضبْب متساؿبْب مثل العرب, وال  -ٕ

ديًنا ظبًحا مثل دينهم"  فكاف ؽبذه اؼببادئ أثرىا ُب دخوؿ غّب اؼبسلمْب ُب 
 اإلسالـ وتنافسهم مع اؼبسلمْب ُب صنع حضارة اإلسالـ ماديِّا ومعنويِّا.

 
 

 قيم التسامحثالثا:

ف التسامح الديِب أو التسامح الشامل لو قيم على أساسها يبُب وىذه القيم يتضح فبا سبق إ
 ىي:

 :للحياة ضرورة وجودية  التسامح    -1
أف أمهية التسامح الديِب تتمّثل ُب كونو ذا بُعد ُوجودي, أي أنو ضروري ضرورة الوجود   

ذبّمعات بشرية, أف يكوف وجود الناس على اْلرض ُب شكل  تقتضيُسّنة الوجود  ْلف نفسو
وىي وإف اتّفقت ُب ما جيمع بينها من وحدة اْلصل واغباجة إىل التجّمع واغبرص على البقاء 
والرغبة ُب الّتمّكن من مقّومات اغبياة والّسعي ُب إقامة التمّدف والعمراف والتَّوؽ إىل االرتقاء 

 قية ودينية وبيئية وثقافية.والتقّدـ فإهنا قد تباينت ُب ما تتفّرد بو كل ؾبموعة من خصوصية عر 
 َوأُنْػَثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَيػَُّها يَا﴿وقد صرّح القرآف ّٔذه اغبقيقة الوجودية فقاؿ:   

 يَا( ٖٔ) َخِبّبٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  أَتْػَقاُكمْ  اللَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ  لِتَػَعاَرُفوا َوقَػَباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ 
 اللَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ  لِتَػَعاَرُفوا َوقَػَباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنْػَثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  أَيػَُّها

 ( ٖٔاغبجرات:) ﴾َخِبّبٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  أَتْػَقاُكمْ 
 :نسانيةاإل قالتسامح يقتضي المساواة بالحقو    -2
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عتقادًا وسلوكاً ا –قيمة التسامح الديِب تتمّثل ُب كونو يقتضي التسليم اؼبطلق  أف دبعُب
بأنو إذا كاف ؽبؤالء وجود فألولئك وجود, وإذا كاف ؽبؤالء دين لو ُحرمتو فألولئك  –وفبارسة 

ولئك دين لو اغبُرمة نفسها, وإذا كاف ؽبؤالء ُخصوصية ثقافية ال ترضى االنتهاؾ فأل
 ُخصوصية ثقافية ال تقبل الػَمّس أبداً.

 :المدني ضرورة اجتماعية  للمجتمع التسامح  -4
وحرية اؼبعتقد وقبوؿ  اغبزبيةلبناء آّتمع اؼبدين وإرساء قواعده, فالتعّددية  اأساسً التسامح يُعّد 

سيادة القانوف, االختالؼ ُب الرأي والفكر وثقافة اإلنساف وتقدير اؼبواثيق الوطنية واحَباـ 
خيارات اسَباتيجية وقيم إنسانية ناجزة ال تقبل الَباجع وال التفريط وال اؼبساومة, فالتسامح 

 . عامل فاعل ُب بناء آّتمع اؼبدين
 نشر رسالة التسامح  فيواجب المسلمين اليوم رابعا: 

ؼبسلمْب اليـو رض يتوجب على انسانية لتحقيق التسامح َب اْلسس اإلّٔذه اؼببادي وتلك اْل
واْلماف للناس  تعمل على نشر رسالة اػبّب واْلمن ا مهمة ىى من الواجبات الدينية الٍبأمورً 
 ومن ذلك مايلي:ا صبيعً 

التأصيل النابع من ناحية اؼبفهـو وأولوية السبق  , الالعمل على تأصيل مبدأ التسامح -ٔ
قدمية التسامح ُب اإلسالـ, إمنا اؼبصطلحي بْب الشرؽ والغرب, ْلننا لسنا ُب صدد إثبات أ

ستّبادىا. امن أجل إبعاد اغبساسية الٍب أبداىا بعض مفكري عصر النهضة من غربة الفكرة و 
التعامل والتكامل مع اآلخرين عن  قيم التسامح َبوْلجل ذلك كبن مدعوف إىل ذبسيد 

 طريق:
من خيتلفوف فحسب, خاصة لآلخرين أياً كانوا بدافع التعلم منهم ال احَبامهم  االستماع -أ

ومالحظة قيمهم وفكرىم وطرؽ تفكّبىم واْلسس الفكرية الٍب انطلقوا منها ُب تدعيم معنا,
 رأيهم وفكرىم ومنطقهم.

اْلسرة  ذلك اؼببدأ داخل تأصيل :أمهها اْلجواء اؼبناسبة للتسامح وتوفّب  العمل على -ب
 .اغبياة نواحيكل   ُبقو عن قناعة متشبعْب بو ويعملوف على تطبي اْلطفاؿلينشأ الصغّبة 

الكف عن استخداـ القوة ُب التدخل بآراء اآلخرين وأعماؽبم ونشاطهم وأساليب  -ج
التنبيو على اؼبزالق الٍب يقعوف ّٔا أو كشف من خيل  مع إمكانيةربركهم وطرؽ تفكّبىم, 
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, ولكن ال حيق لنا بااللتزامات اْلخالقية للتسامح أو يتجاوز قواعدىا اْلساسية بطريقة مشينة
 أف نتدخل بآرائهم وأعماؽبم وإف كنا ال نوافق عليها عقيدياً أو فكرياً أو أخالقياً.

ختالؼ آية بينة, وإف كاف ال يلغى ختالؼ بْب البشر فاالالتأكيد على حق اال -ٕ
ئتالؼ, فالتسامح ِل يرد ُب الشريعة اإلسالمية إال أنو يشّب إىل إحدى خصائص آّتمع اال
الكرًن إىل التقوى والتشاور والتآزر والتواصي والَباحم والتعارؼ,  فقد دعا القرآفسلم, اؼب

 وكلها من صفات التسامح.
 تنا؛اؼبوجودة ُب ؾبتمعا ية اغبزبيةُب ظل التعددالتسامح ُب اغبياة السياسية خلق  تفعيل -ٖ

تشكيل حزب سياسي ب فإنو ال بد من تقبل قياـ أي أقلية أو طائفة أو تنظيم سياسي أو ديِب
لنا اغبق بادعاء إمتالؾ , فليس فكارناديثلو والقياـ بالَبويج ْلفكاره وإف كاف مناىضًا ْل

 ومصادرة رأي اآلخرين. اغبقيقة
حَباـ اغبريات ايقـو على  اؼبواطنة الذيبناء مفهـو مراعاة اف التسامح يعمل على  -ٗ

ة ورفض أشكاؿ االستبداد والدكتاتورية كافة واغبقوؽ اؼبمنوحة للفرد والتداوؿ السلمي للسلط
كبو تغيّب كل مؤسسات الدولة عن طريق  جدياً ُب ـبتلف مناحي اغبياة وىذا يتطلب سعيًا 

القضاء على الفساد اؼبوجود ُب مؤسسات الدولة اؼبختلفة, كما يسعى إىل تأصيل مبادئ 
 .حقوؽ اإلنساف

 خاتمة:
بوصفو تساؿبًا شاماًل أو -يعترب التسامح اإلجيايب وفبا تقدـ يتضح لنا جبالء إىل أي مدى 

من العناصر اْلساسية ُب تعاليم اإلسالـ, وبالتايل من اْلىداؼ الٍب ترمي  -تساؿبًا دينياً 
 إليها الَببية اإلسالمية.

نساف واعبماعات اؼبتنوعة وأتباع ومن ىنا فإف التزاـ اؼبسلمْب بذلك وضبايتهم غبقوؽ اإل
الذين يعيشوف ُب آّتمعات اإلسالمية أمر يدخل ُب إطار التزاماهتم الديانات اْلخرى 

, اؼبسلمْب اليـو  اغبقوؽ اإلنسانية العامة للجميع الدينية الٍب تقضي باغبفاظ والدفاع عن
نشر ودعم وتفعيل ثقافة التسامح على كافة اؼبستويات واف ذلك من اىم أولويات العمل 

لَببوى َب كل ؾباالت اغبياة وواجب عاـ على الفرد وآّتمع الدعوى والثقاَب و االعالمى وا
 فرسالة .وصلى ا وسلم وبارؾ على سيدنا ؿبمد وألو وصحبو.
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في تشريع الهجرة المطلب األول: سماحة اإلسالم  

من  -صلى ا عليو وسلم-اؽبجرة ليست ؾبرد حدث تارخيي, وال ؾبرد رحلة قاـ ّٔا النيب 
نة اؼبنورة أو اؼبسلموف من قبل إىل اغببشة وإمنا تعد أداة  قوية دالة على حب مكة إىل اؼبدي

اإلسالـ لتجنب الصداـ والصراع, وىي ربمل صورة و منوذًجا فريًدا لكيفية التعايش السلمي 
مع اآلخر وحرص اإلسالـ على التسامح بْب الناس ,تطبيقا عمليا من أوؿ  الدعوة 

تعاىل ُب كتابو أف اؽبجرة شريعة الزمة ُب كل الشرائع,وقد كاف  اإلسالمية , و قد بّْب ا
ىجرات . فقد ىاجر سيدنا نوح وإبراىيم ولوط  -صلى ا عليو وسلم-لألنبياء قبل نبينا 
 وغّبىم .  -عليهم السالـ–وعيسى وإظباعيل 

اف وىي كلها تبْب عظمة ظباحة اْلدياف اإلؽبية ُب التعامل مع اآلخر, الذي رفض اإلدي
ومن معو, ومع ذلك ِل يُؤمر نيب برد  -صلى ا عليو وسلم-واإلسالـ وأعلن العداء للنيب 

اإلساءة باإلساءة وال اإليذاء باإليذاء, وإمنا كاف اْلمر أوال باؽبجرة للخروج من أزمة الصراع 
 واالضطهاد والتعذيب. بالرغم فبا يقع بعد اؽبجرة من مشقة الغربة وىجر الديار واْلىل

واْلمواؿ واْلوطاف,لكن كل ذلك من أجل إيثار السلم على اغبرب, واغبوار على اؼبقاومة 
واإلقناع على اعبداؿ وىى أمارات وشواىد التسامح ورفض العنف والكراىية ,ولقد ضرب 

أروع اؼبثل  ُب ربمل اْلذى واالضطهاد واؼبشاؽ ُب سبيل نشر  -صلى ا عليو وسلم-النيب 
تعاىل باؼبوعظة اغبسنة, وِل يرد على التعذيب واالضطهاد الذي كاف يلقاه ىو  الدعوة إىل ا

 ومن معو من اؼبسلمْب ُب مكة قبل اؽبجرة.
 طلب منو الدعاء عليهم فعدؿ عن الدعاء عليهم إىل الدعاء ؽبم باؽبداية والصالح. 

 طلب منو أف ينتقم منهم فكاف يصرب ويتحمل ويعفو ويصفح.
وا لو وضعوا » عن الدعوة فرفض: -صلى ا عليو وسلم-صاء النيب حاوؿ اؼبشركوف إق 

الشمس ُب دييِب , والقمر ُب يساري , على أف أترؾ ىذا اْلمر , حٌب يظهره ا , أو أىلك 
 « . دونو ما تركتو
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حاولوا قتلو وأصبعوا أمرىم على قتلو مرات عدة وإف كانوا ِل يقدروا وِل يستطيعوا ومع ذلك ِل 
عليهم ما فعلوا, وإمنا دعا ا ؽبم. ورد إليهم أماناهتم, وحافظ على فبتلكاهتم وأمواؽبم  يرد

 -صلى ا عليو وسلم-وديارىم  وأوطاهنم وكاف ُب مقدوره أف يدعو عليهم فيهلكوا. لكنو 
ال يريد للكوف دمارًا, وال للكافرين ىالًكا, وإمنا يريد أف يهتدوا ويعيشوا ُب سلم وأمن 

 ـ.وسال
 -صلى ا عليو وسلم-إف أوؿ بلد دخلو اإلسالـ بعد مكة ىو اغببشة حيث أمر النيب  

نفر من اؼبسلمْب باؽبجرة إىل اغببشة وعلل ذلك ؽبم بأهنم ديكنهم العيش اآلمن ُب ؾبتمع 
 يتحقق فيو التعايش السلمي بْب اؼبسلمْب وغّبىم.

عفر بن أيب طالب وملك اغببشة وكاف اغبوار اؽبادئ الذي دار بْب سفّب اإلسالـ ج 
النجاشي أثره ُب ظهور اإلسالـ ُب اغببشة و دخوؿ ملك اغببشة ُب اإلسالـ؛ ْلف السلم 

 يولد السلم, واغبوار يؤدي إىل التقارب والتواصل.
على النجاشي ومن معو بداية سورة مرًن  -رضي ا عنو–عندما قرأ جعفر بن أيب طالب  

 قفة؛ حٌب أخضلوا مضاجعهم فبا ظبعوا .بكى النجاشي, وبكى اْلسا
 . ٛ) إف ىذا والذي جاء بو عيسى ابن مرًن من مشكاة واحدة(  :وقاؿ النجاشي 
لقد كاف للتعامل اإلنساين السلمي بْب اؼبسلمْب وملك اغببشة والذي احتف بالقيم  

من بْب اؼبسلمْب اإلنسانية واؼبثل العليا أثر كبّب ُب إظهار روح التسامح والتعايش السلمي اآل
 وأىل اغببشة؛ حٌب كاف من نتيجة ذلك ما يلي:

 : دخوؿ ملك اغببشة اإلسالـ.أوال
 بقاء كثّب من اؼبسلمْب باغببشة. ثانيا: 
االندماج بْب أىل اغببشة واؼبسلمْب؛ حٌب يفرحوا لفرح اؼبسلمْب ويهادوىم ويغالوا ُب  ثالثا: 

أف كاف يقـو  -صلى ا عليو وسلم-نيب كرمهم حٌب كاف رد الصنيع ورد اعبميل من ال
 خبدمتهم بنفسو؛ ؼبا وفدوا إليو باؼبدينة اؼبنورة.

إهنم كانوا » وقاؿ أحد أصحابو: كبن نكفيك يا رسوؿ ا. فقاؿ صلى ا عليو وسلم:  
. فهذه الصورة وغّبىا فبا دار بْب اؼبسلمْب ٜ«ْلصحاب مكرمْب فإين أحب أف أكافئهم

                                                           
 ٖٖٚسّبة ابن ىشاـ ص  -ٔٔٔص ٕالروض اْلنف  ج - ٛ
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سد التواصل والتقارب واالندماج بينهم, دبا يتحقق التعايش السلمي بينهم , وأىل اغببشة ذب
والذي يبْب جبالء أف اإلسالـ ال يدعو إىل العنف أو اإلرىاب؛ و إمنا اإلسالـ دين يأمن فيو 
غّب اؼبسلم على دينو وعرضو ونفسو ومالو, ويطلب من غّب اؼبسلم أف يكوف آمًنا لو 

 عمر اْلرض, وتعيش اإلنسانية ُب تعاوف وتراحم.وللمسلم ليتحقق السالـ وت
إف دخوؿ اإلسالـ إىل اغببشة وانتشاره فيها وىي أوؿ دار أمن ودار خّب وسلم ينتشر فيها 
اإلسالـ بعد مكة وقبل اؽبجرة إىل اؼبدينة اؼبنورة بعيًدا عن إيذاء اؼبشركْب وعبدة اْلوثاف  دبكة 

 السلمي اآلمن بْب الناس صبيًعا.ؽبو أصرح دليل على حب اإلسالـ للتعايش 
 ٓٔولقد حاوؿ أىل مكة تقليب أىل اغببشة على من ىاجر إليهم من اؼبسلمْب. 
لكن سرعاف ما باءت ؿباوالهتم بالفشل. حيث أقاـ النجاشي حوارًا بْب عمرو بن العاص  

 وعبد ا بن أيب ربيعة وظبع منهم ما يريده أىل مكة من اؼبسلمْب.
فر بن أيب طالب واقتنع دبا قاؿ رد على أىل مكة ىدياىم ورشوهتم وأمن وؼبا ظبع من جع 

 اؼبسلمْب,  وأقاـ اؼبسلمْب عنده خبّب دار.
 ٍب تأٌب بعد ذلك أحداث اؽبجرة إىل اؼبدينة اؼبنورة. 
َؾ َودَيُْكُروَف َودَيُْكُر اللَُّو قاؿ تعاىل: ﴿ َوِإْذ دَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُْثِبُتوَؾ َأْو يَػْقتُػُلوَؾ َأْو خُيْرُِجو  

ُر اْلَماِكرِيَن ﴾ ) اْلنفاؿ : -( مع تلك ااوالت اؼبتعددة الٍب تريد ىالؾ النيب َٖٓواللَُّو َخيػْ
صلى ا عليو -وإيقاؼ دعوتو ومع شده اْلذى ومضاعفو االضطهاد لو  -صلى ا وسلم

ب, ومع ذلك ِل يقم أحد من ومن معو من اؼبسلمْب قتل من قتل وعذب من عذ -وسلم
اؼبسلمْب برد اإلساءة باإلساءة, ِل يقتل مسلم مشرًكا, وِل يفجر مسلم نفسو, وِل يعتد 

 مسلم على امرأة كما اعتدى اؼبشركوف على النساء واْلطفاؿ والشيوخ والضعفاء.
د وىو ساج -صلى ا عليو وسلم-لقد بلغ إيذاؤىم أف وضعوا سال جزور بْب كتفي النيب  

 ومع ذلك ِل يرد عليهم دبثل ما صنعوا وِل يشتمهم وِل يقاتلهم. ٔٔيصلي. 

                                                                                                                                                                      
 .ٛٔ٘ص  ٙ( جٕٜ٘ٔرقم ) -فصل ُب اؼبكافأة بالصنائع -رواه البيهقي ُب شعب اإلدياف  - ٜ

 .ٖٔٔ -ٕٔٔفقو السّبة للغزايل ص  - ٓٔ
ب ما لقي النيب صلى ا عليو وسلم من أذى اؼبشركْب با -كتاب اعبهاد والسّب   -أخرجو مسلم ُب صحيحو - ٔٔ

 .ٕٕٔفقو السّبة للغزايل ص  - -.ٕ٘ٚص  ٜ( جٜٖٖٗرقم )-واؼبنافقْب
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ثالث عشرة سنة دبكة يدعو ا تعاىل سرًا وجهرًا  -صلى ا عليو وسلم-مكث النيب 
 باغبكمة واؼبوعظة اغبسنة وجيادؽبم بالٍب ىي أحسن, وِل يكن يوًما فظًا وال غليظًا.

برد  -رضي ا عنو -باؽبجرة إىل اؼبدينة اؼبنورة أمر عليِّا  -صلى ا عليو وسلم-وؼبا أمر  
 اْلمانات إىل أىل مكة الذين عادوه وآذوه  وأخرجوه.

-ِل يأمر بتبديد فبتلكاهتم أو إفساد ذباراهتم,  وىم الذين آذوا وأخرجوه . وإمنا ضرب النيب  
رمة الوطن وحرمة تدمّب اؼبثالت وبّْب قيمو اغبفاظ على اْلوطاف وح-صلى ا عليو وسلم

اْلوطاف وأمهية ذلك ُب التعايش السلمي الذي حيقق معُب مهًما من معاين القيادة الٍب من 
 أجلها خلق ا اإلنساف.

 ربقيق عماره الكوف والعمراف ال يتحقق وال يكوف إال بالتعايش السلمي بْب بِب اإلنساف. 
صلى -فلو كاف اإلسالـ دين عنف أو كراىية أو عنصرية ؼبا حقق ذلك . وؼبا ظل النيب 

ثالث عشرة سنو ُب ظل التعذيب واالضطهاد وُب النهاية يَبكهم وشأهنم ويبحث  -وسلم
عن مكاف آخر حيقق فيو اْلمن والسلم والسالـ.  فكانت الوفود النبوية إىل مكة قبل اؽبجرة 

وىو ُب  -صلى ا عليو وسلم-جتماعي اؼبنشود .حيث استطاع النيب ربمل قيم  السالـ اال
-إذ ِل يهاجر مكة أف ينشر اإلسالـ ُب وطنْب جديدين حوؿ مكة  اغببشة واؼبدينة اؼبنورة, 

صلى ا -إليهما إال بعد أف وصل اإلسالـ كل بيوت اؼبدينة ودخلها  -صلى ا عليو وسلم
بْب قيمو التعاوف والَباحم والكلمة الطيبة الٍب ّٔا بعث  ُب ظل نشيد شعري ي -عليو وسلم

ليجمع الناس على كلمو سواء, ويعيش الناس ُب أمن  -صلى ا عليو وسلم-سيد اؼبرسلْب 
ْلِم َكافًَّة َواَل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف  ِإنَُّو وسلم وسالـ : ﴿ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ُب السّْ

( فتظهر قيمة اؽبجرة ُب أهنا أحد اؼببادئ اإلنسانية َٕٛٓلُكْم َعُدوّّ ُمِبٌْب﴾ ) سورة البقرة: 
 للتسامح الديِب ونبذ العنف وإيثار السلم على اغبرب والعدواف.

كما أهنا تؤصل معُب اغبفاظ على اْلوطاف وعدـ اؼبساس ّٔا من أجل  التعايش السلمي   
ؼبعاين للهجرة من اؼبعاين اْلصيلة الٍب ال تنقطع بل وتبقى ببقاء والعيش اآلمن وىذه ا

 اإلنسانية.
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 .ٕٔ«ال تنقطع اؽبجرة ما قوتل الكفار: » -صلى ا عليو وسلم-قاؿ  
 .ٖٔ«اؼبهاجر من ىجر ما هنى ا عنو: » -وقاؿ صلى ا عليو وسلم

اغض والتحاسد, وكل ما هنى ا فاؽبجرة  تعِب: ىجر السوء والقطيعة واإليذاء والكراىية والتب
عنو, وا ال يأمر بالفحشاء وإمنا يأمر باؼبودة والتعاوف والسلم والسالـ كل ذلك من 

 مقتضيات التسامح مع اآلخرين.
 المطلب الثاني: سماحو اإلسالم في العهود والمواثيق.

إىل العفو من أىم مظاىر السماحة اإلسالمية ُب التعامل مع اآلخر أف اإلسالـ دعا  
 والصفح اعبميل عمن أساء أو ظلم أو اعتدى .

:﴿ َوَلْو ُكْنَت َفظِّا  -صلى ا عليو وسلم-وأمر ا تعاىل اْلمة ُب خطاب تشريعي للنيب  
ُهْم َواْستَػْغِفْر ؽَبُْم َوَشاِوْرُىْم ُب اْْلَْمِر﴾. )آؿ  َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنػْ

 (ٜ٘ٔعمراف: 
 (أساس من أسس التسامح٘ٛوقاؿ :﴿ فَاْصَفِح الصَّْفَح اعبَِْميَل﴾. )اغبجر:  
والصفح اعبميل ليس إال الصفح عن اْلعداء الذين كادوا ودبروا واعتدوا ومثلوا ومع ذلك  

ُهْم َوُقْل َساَلـٌ﴾. )الزخرؼ:  ( تسامح يؤصل التعايش السلمي. ٜٛ:﴿ فَاْصَفْح َعنػْ
وسامح  كل الذين آذوه واعتدوا عليو دبكة قبل اؽبجرة  -صلى ا عليو وسلم-ولذا عفا 

 وبعدىا إال من أمره ا بعقأّم العتدائهم على حق ا تعاىل.
وعرب تاريخ الدولة اإلسالمية الٍب يعيش فيها اؼبسلموف وغّبىم ِل حيدث أف أكره اإلسالـ  

 كاف.أحدا على الدخوؿ فيو, أو ترؾ معقتده أيًا  
يِن ﴾. )سورة البقرة:قاؿ تعاىل    (ٕٙ٘:﴿ اَل ِإْكرَاَه ُب الدّْ
ولقد عاش الذميوف وغّبىم ُب كنف الدولة اإلسالمية دوف أف يتعرض أحد لعقائدىم  

 ٗٔوديانتهم.
                                                           

رقم  -حديث عبد ا بن السعدي رضي ا تعاىل عنو-باقي مسند اْلنصار-رواه اإلماـ أضبد ُب مسنده - ٕٔ
 ٛ(  جٙ٘ٙٛرقم ) -انقطاع اؽبجرة-كتاب السّب  -ورواه النسائي ُب السنن الكربى -ٜٕٔص  ٘ٗ( جٕٜٕٕٔ)

 .ٙٙص 
ج   -(ٜرقم ) -باب اؼبسلم من سلم اؼبسلموف من لسانو ويده -كتاب اإلدياف   -أخرجو البخاري ُب صحيحو - ٖٔ
 .٘ٔص  ٔ
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وُب السّبة النبوية شواىد كثّبة تعزز ىذا اؼببدأ ) ظباحة اإلسالـ ُب التعامل مع اآلخر( منها  
 ما يلي

, -صلى ا عليو وسلم -طفيل بن عمرو الدوسي  وأصحابو على رسوؿ ا  قدـ -ٔ
صلى -فقالوا يا رسوؿ ا: إف دوسًا قد َعَصْت وأََبْت فادُْع ا عليهم, فاستقبل رسوؿ ا 

اللهم اىد دوسًا وائِت »القبلة ورفع يديو, فقاؿ الناس: ىلكوا, فقاؿ:  -ا عليو وسلم 
 . ٘ٔ«ّٔم
 ْلـ  أيب ىريرة رضي ا عنو . -صلى ا عليو وسلم-دعا  -ٕ

فيما روي عن أيب ىريرة قاؿ: كنت أدعو أمي إىل اإلسالـ وىي مشركة فدعوهتا يوًما فأظبعتِب 
وأنا  -صلى ا عليو وسلم-ما أكره فأتيت رسوؿ ا  -صلى ا عليو وسلم-ُب رسوؿ ا 

مي إىل اإلسالـ فتأىب علي, فدعوهتا اليـو فأظبعتِب أبكي قلت: يا رسوؿ ا إين كنت أدعو أ
 فيك ما أكره, فادع ا أف يهدي أـ أيب ىريرة.

فخرجت مستبشرا «. اللهم اىد أـ أيب ىريرة: » -صلى ا عليو وسلم-فقاؿ رسوؿ ا  
فلما جئت فصرت إىل الباب فإذا ىو ؾباؼ  -صلى ا عليو وسلم-بدعوة نيب ا 
خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا ىريرة, وظبعت خضخضة اؼباء قاؿ : فسمعت أمي 

فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن طبارىا ففتحت الباب, ٍب قالت: يا أبا ىريرة أشهد 
صلى ا -أف ال إلو إال ا وأشهد أف ؿبمدا عبده ورسولو. قاؿ: فرجعت إىل رسوؿ ا 

قاؿ: قلت: يا رسوؿ ا أبشر قد استجاب ا فأتيتو وأنا أبكي من الفرح.  -عليو وسلم
دعوتك وىدى أـ أيب ىريرة, فحمد ا وأثُب عليو, وقاؿ: خّبا .قاؿ قلت يا رسوؿ ا ادع 

صلى ا عليو -ا أف حيببِب أنا وأمي إىل عباده اؼبؤمنْب وحيببهم إلينا. قاؿ: فقاؿ رسوؿ ا 

                                                                                                                                                                      
 .ٙؿبمد الغزايل ص  –التعصب والتسامح بْب اؼبسيحية واإلسالـ   - ٗٔ
( ٕٕٓٚرقم )-باب الدعاء للمشركْب باؽبدى ليتألفهم -والسّبكتاب اعبهاد   -أخرجو البخاري ُب صحيحو - ٘ٔ
باب من فضائل  -كتاب فضائل الصحابة  -وأخرجو مسلم ُب صحيحو -وأخرجو مسلم ُب صحيحو -ٛٛص  ٓٔج

 .ٖٖٛص  ٕٔ( جٙٛ٘ٗرقم )-غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وسبيم ودوس وطيئ
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إىل عبادؾ اؼبؤمنْب وحبب إليهم  -ا ىريرة وأمويعِب أب-اللهم حبب عبيدؾ ىذا :» -وسلم
 ٙٔفما خلق مؤمن يسمع يب وال يراين إال أحبِب.«. اؼبؤمنْب

صلى ا  -ومن ذلك ما روي أف عبد ا بن عبد ا بن أيب بن سلوؿ أٌب رسوؿ ا   -ٖ
بلغك عنو, فقاؿ: يا رسوؿ ا إنو بلغِب أنك تريد قتل عبد ا بن أيب فيما  –عليو وسلم 

فإف كنت فاعال فمر يل بو, فأنا أضبل إليك رأسو, فو ا لقد علمت اػبزرج ما كاف ّٔا من 
رجل أبر بوالده مِب, وأين أخشي أف تأمر بو غّبي فيقتلو, فال تدعِب نفسي أف أنظر إىل 

وؿ ا قاتل عبد ا بن أيب ديشي ُب الناس فأقتلو فاقتل مؤمًنا بكافر فأدخل النار, فقاؿ رس
 ٚٔ«.بل نَبفق بو وربسن صحبتو ما بقي معنا:» -صلى ا عليو وسلم  -

 وقاؿ: -صلى ا عليو وسلم  -عن ابن عمر أف عبد ا بن ُأيب ؼبا توُب جاء ابنو إىل النيب 
صلى ا  -يا رسوؿ ا أعطُب قميصك أكفنو فيو, وصل عليو واستغفر لو, فأعطاه النىب 

فآذنو, فلما أراد أف يصلى عليو جذبو عمر «. آذىن أصلى عليو»صو فقاؿ قمي -عليو وسلم 
أنا بْب خّبتْب قاؿ »فقاؿ أليس ا هناؾ أف تصلى على اؼبنافقْب فقاؿ  -رضى ا عنو  -

فصلى «. اللَُّو ؽَبُْم﴾ ﴿اْستَػْغِفْر ؽَبُْم أَْو اَل َتْستَػْغِفْر ؽَبُْم ِإْف َتْستَػْغِفْر ؽَبُْم َسْبِعَْب َمرًَّة فَػَلْن يَػْغِفرَ 
ُهْم َماَت أََبًدا﴾.  ٛٔعليو فنزلت :﴿ َوالَ ُتَصلّْ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ

مع زعيم اؼبنافقْب وِل يعاملو دبثل معاملتو, وإمنا عفا  -صلى ا عليو وسلم-فلم يعنف النيب 
 صفح وظبح.

اآلمن ُب اغبياة  ىذه السماحة النبوية ذبسد صورة حية لكيفية التعايش السلمي, والتعامل 
حٌب تتحقق اغبياة اآلمنة اؼبستقرة, الٍب يستطيع فيها اؼبسلم وغّب اؼبسلم من القياـ بدوره 

 اؼبنوط بو ُب اغبياة.
 مع اؼبرتدين بصوره ِل يعهدىا أحد ُب تعامل بشري . -صلى ا عليو وسلم-لقد تعامل  

                                                           
رقم -باب من فضائل أيب ىريرة الدوسي رضي ا عنو  -كتاب فضائل الصحابة  -أخرجو مسلم ُب صحيحو - ٙٔ
 .ٕٙٛص  ٕٔ( جٙٗ٘ٗ)

 .ٔٚص  ٕٔالفتح الرباين لَبتيب مسند اإلماـ أضبد بن حنبل الشيباين ج  - ٚٔ
 .ٖٓٓص ٖالكوثر اعباري إىل رياض أحاديث البخاري ج - ٛٔ



22 

 

م وقرأ البقرة وآؿ عمراف فكاف قاؿ: كاف رجل نصرانيا فأسل -رضي ا عنو-روي عن  أنس 
فكاف يقوؿ: ما يدري ؿبمد إال ما  -فعاد نصرانيا  -صلى ا عليو وسلم-يكتب للنيب 

كتبت لو فأماتو ا, فدفنوه فأصبح وقد لفظتو اْلرض .فقالوا: ىذا فعل ؿبمد وأصحابو, ؼبا 
ظتو اْلرض. فقالوا ىرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه, فحفروا لو فأعمقوا , فأصبح وقد لف

:ىذا فعل ؿبمد وأصحابو نبشوا عن صاحبنا ؼبا ىرب منهم, فألقوه فحفروا لو وأعمقوا لو ُب 
 ٜٔاْلرض ما استطاعوا, فأصبح وقد لفظتو اْلرض فعلموا أنو ليس من الناس فألقوه.

ال فأماتو ا و  -صلى ا عليو وسلم-فهذا الرجل ارتد عن اإلسالـ وصار يشنع على النيب 
 قتلو أو أمر أحًدا بقتلو لردتو. -صلى ا عليو وسلم-يوجد ُب الرواية أف النيب 

يقم ضده بأي شيء  -صلى ا عليو وسلم-والشاىد أنو ارتد ومع ذلك ِل يأمر النيب 
 يكرىو .

رايتو سعد بن عبادة فهو أماـ   -صلى ا عليو وسلم  -وُب يـو الفتح أعطى رسوؿ ا 
نادى يا أبا سفياف اليـو يـو   -صلى ا عليو وسلم  -ا مر سعد براية النيب  الكتيبة فلم

صلى ا عليو  -اؼبلحمة, اليـو تستحل اغبرمة, اليـو أذؿ ا قريشًا . فأقبل رسوؿ ا  
حٌب إذا حاذى بأيب سفياف ناداه: يا رسوؿ ا أمرت بقتل قومك؟ زعم سعد ومن   -وسلم 

قاؿ: يا أبا سفياف اليـو يـو اؼبلحمة تستحل اغبرمة اليـو أذؿ ا قريشاً معو .حٌب مر بنا 
وإىن أنشدؾ ا ُب قومك, فأنت أبر الناس وأوصل الناس. قاؿ عبد الرضبن بن عوؼ 
وعثماف بن عفاف: يا رسوؿ ا ما نأمن سعًدا أف يكوف منو ُب قريش صولة. فقاؿ رسوؿ 

«. يا أبا سفياف اليـو يـو اؼبرضبة, اليـو أعز ا فيو قريشاً  :» -صلى ا عليو وسلم  -ا  
إىل سعد فعزلو وجعل اللواء إىل قيس   -صلى ا عليو وسلم  -قاؿ وأرسل رسوؿ ا  

أف اللواء ِل خيرج من سعد حْب صار البنو فأىب   -صلى ا عليو وسلم  -ورأى رسوؿ ا  
 -فأرسل رسوؿ ا   -صلى ا عليو وسلم  -عن النيب   سعد أف يسلم اللواء إال باْلمارة

 .  ٕٓإليو بعمامتو فعرفها سعد فدفع اللواء إىل ابنو قيس  -صلى ا عليو وسلم 

                                                           
 .ٜٗٗص  ٔٔ( جٖٖٛٗرقم ) -باب عالمات النبوة ُب اإلسالـ -كتاب اؼبناقب  -أخرجو البخاري ُب صحيحو- ٜٔ
( ٖٗٚٔٓرقم ) -غزوة الفتح -كتاب الغزوات والوفود من قسم اْلفعاؿ  -رواه اؼبتقي اؽبندي ُب كنز العماؿ  - ٕٓ
 .ٖٔ٘ص  ٓٔج
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عن ـبالفيو  يـو الفتح فبن ناصبوه العداء ُب مكة, حيث   -صلى ا عليو وسلم-ذباوزه 
اذىبوا » يث ذباوز عن أىل مكة وقاؿ:كاف يـو الفتح يوًما عاؼبيا للسماحة ُب اإلسالـ, ح

 «.فأنتم الطلقاء
يقبل اؽبدية من غّب اؼبسلمْب حيث قبل ىديو زينب بنت  -صلى ا عليو وسلم-وكاف 

اغبارث اليهودية امرأة سالـ بن مشكم ُب خيرب , وقد أىدت لو شاة مسمومة وضعت لو 
ة عداوة اليهود اال انو صلى ا بالرغم من شد ٕٔالسم فيها,  ومع ذلك ؼبا دعتو قبل الدعوة.

 عليو وسلم ِل يعاملهم دبثل معاملتهم وامنا سامح وعفا وأصلح .

                                                           
 .ٖٔص  -عبد ا اللحيداف -ظباحة اإلسالـ ُب معاملة غّب اؼبسلمْب -   ٕٔ
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 المطلب الثالث: سماحو اإلسالم في تشريع الجهاد
الرضبة   -صلى ا عليو وسلم-من رضبة ا تعاىل خبلقو أف أرسل إليهم خاًب النبيْب ؿبمد  

(  ورسالة الرضبة ال َٚٓٔسْلَناَؾ ِإالَّ َرضْبًَة لِْلَعاَلِمَْب﴾ ) اْلنبياء: اؼبهداة قاؿ سبحانو:﴿ َوَما أَرْ 
ديكن أف تكوف سيًفا مسلطًا على الرقاب, فليس فيها قهر  وال إكراه, وال إجبار ْلحد على 

يِن ﴾. )سورة البقرة:الدخوؿ ُب اإلسالـ قاؿ تعاىل   (ٕٙ٘:﴿ اَل ِإْكرَاَه ُب الدّْ
 : حرية العقيدة, وحرية الرأي؛ لتعيش اإلنسانية ُب سالـ ووئاـ.فمن ظباحو اإلسالـ

ْلِم َكافًَّة﴾. وقد أمر ا تعاىل اؼبؤمنْب بالسالـ والسالـ:   ﴿ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ُب السّْ
أيها » عن سبِب ؿباربو اْلعداء فقاؿ:  -صلى ا عليو وسلم-وهنى ( ٕٛٓ)سورة البقرة:

 ٕٕ«.لناس ال سبنوا لقاء العدو وسلوا ا العافية ا
ِهْم وقاؿ سبحانو:﴿ فَِإِف اْعتَػزَلُوُكْم فَػَلْم يُػَقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّو َلُكْم َعَليْ 

اْْلُمّْيَّْْب أََأْسَلْمُتْم فَِإْف (.  وقاؿ سبحانو:﴿ َوُقْل لِلَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب وَ َٜٓسِبياًل﴾ ) النساء: 
َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواللَُّو َبِصٌّب بِاْلِعَباِد ﴾ ) آؿ عمراف: (.  َٕٓأْسَلُموا فَػَقِد اْىَتَدْوا َوِإْف تَػَولَّْوا فَِإمنَّ

فهي تدؿ صراحة على أف اإلسالـ يدعو إىل السماحة وإىل التعامل باغبسُب واللْب, وليس 
 لقتل.العنف أو ا

َا َعَلْيِو َما ضُبَّْل َوَعَلْيُكْم مَ  ا وقاؿ سبحانو:﴿ ُقْل َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ فَِإْف تَػَولَّْوا فَِإمنَّ
(.  وىذا معناه ٘ٗضُبّْْلُتْم َوِإْف ُتِطيُعوُه تَػْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبُْب ﴾ ) النور:

 إال البالغ اؼببْب. -صلى ا عليو وسلم-من أعرض فما على النيب أف 
َهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّو عبَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن  وقولو سبحانو:﴿ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

ُلوَُكْم ُب َما َآتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اػْبَيػْرَاِت ِإىَل اللَّ  يًعا ﴾ ) اؼبائدة: لَِيبػْ (.  يعِب لكل ِٛٗو َمْرِجُعُكْم صبَِ
أمة شريعتها اػباصة ّٔا, وأنو سبحانو جعل الشرائع متعددة لتخيّب الناس والتمييز بْب اؼبطيع 
والعاصي؛ ولذلك كلو ِل يشرع ا سبحانو وتعاىل القتاؿ أو اعبهاد إال للدفاع عن النفس أو 

, فالغرض من تشريع الوطن أو العرض أو حرية العق يدة أو الدفاع عن الظلم ونصرة اؼبظلـو

                                                           
 .ٕٕٗ ٓٔ( جٕٔٓٛرقم ) -ال سبنوا لقاء العدو باب -كتاب اعبهاد والسّب   -أخرجو البخاري ُب صحيحو - ٕٕ
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َنٌة َوَيُكوَف  اعبهاد ُب اإلسالـ ىو الوصوؿ إىل السلم قاؿ تعاىل:﴿ َوقَاتُِلوُىْم َحٌبَّ اَل َتُكوَف ِفتػْ
يُن لِلَِّو فَِإِف انْػتَػَهْوا َفاَل ُعْدَواَف ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمَْب﴾ ) سورة البقرة: وقاؿ  (. ٖٜٔالدّْ

 (.  ٘ٙسبحانو:﴿ يَا أَيػَُّها النَّيبُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنَْب َعَلى اْلِقَتاِؿ ﴾ ) اْلنفاؿ:
القتاؿ.  وِل يقل القتل, وِل يأمر بالقتل وإمنا  –ُب اآليات السابقة قاؿ سبحانو :قاتلوا  

سالـ لرد بالقتاؿ, ِل حيرض على القتل وإامنا على القتاؿ؛ لبياف أف اعبهاد ُشرع ُب اإل
 االعتداء؛ ْلف القتاؿ مفاعلو, وال يكوف إال من طرفْب؛ وؽبذا قاؿ: قاتلوا.

وبْب سبحانو أف القتاؿ مع ذلك ِل يشرع إال كرًىا : ﴿ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم  
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْف ربُِبُّ  وا َشْيًئا َوُىَو َشرّّ َلُكْم ﴾ ) سورة َوَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخيػْ

( وىذا معناه أف اإلسالـ يدعو إىل السالـ إال إذا اضطر اؼبسلموف إىل اغبـز فال ٕٙٔالبقرة:
مفر منو دفاًعا عن اغبرمات. :﴿ فَػَقاِتْل ُب َسِبيِل اللَِّو اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ نَػْفَسَك َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِنَْب 

 ( ْٗٛف َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروا﴾ ) النساء: َعَسى اللَُّو أَ 
ورة :﴿ َوقَاتُِلوا ُب َسِبيِل اللَِّو الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَنُكْم َواَل تَػْعَتُدوا ِإفَّ اللََّو اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن ﴾ ) س

, وفبا يؤكد ( وىذا يعِب أف اإلسالـ دعوة سلم ُب أّٔى صورة من التسامح وابةٜٓٔالبقرة:
ذلك أف اإلسالـ وضع آدابًا للحرب ال جيوز اؼبساس ّٔا, ربافظ على حقوؽ اإلنساف وتراعي 

 قواعد اغبق والرب.
يِن وِلَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأفْ  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن ِلَْ يُػَقاتُِلوُكْم ُب الدّْ  قاؿ تعاىل:﴿ اَل يَػنػْ

َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن قَاتَػُلوُكْم ُب ْٛقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإفَّ اللََّو حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَْب )تَػبَػرُّوُىْم َوتػُ  َا يَػنػْ ( ِإمنَّ
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْف تَػَولَّْوُىْم َوَمْن يَػتَػَوؽبَُّْم َفُأولَِئكَ  ُىُم  الدّْ

( وهنى ا تعاىل عن قتاؿ ماف ِل من ِل يقاتل واالعتداء على ٜ, ٛاِلُموَف ﴾ ) اؼبمتحنة: الظَّ 
 من ِل يعتد.

عن قتل النساء واْلطفاؿ والشيوخ والرىباف وأصحاب البيع   -صلى ا عليو وسلم-وهنى 
ا ُب  اغزوا باسم» وهنى عن تدمّب اؼبمتلكات وتفجّب العمراف. وقاؿ صلى ا عليو وسلم:

 ٖٕ«.سبيل ا, قاتلوا من كفر با, اغزوا وال تغلوا, وال تغدروا, وال سبثلوا, وال تقتلوا وليدا
                                                           

باب تأمّب اإلماـ اْلمراء على البعوث, ووصيتو إياىم بآداب  -كتاب اعبهاد والسّب   -أخرجو مسلم ُب صحيحو - ٖٕ
 . ٖٚ٘ٔص  ٖ( جٖٔٚٔرقم ) -الغزو وغّبىا
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وهنى  صلى ا عليو وسلم عن التمثيل بالقتلى أو اإلجهاز على اعبريح, وهنى عن قتل  
 الغيلة .

لذا كانت كل ىذه الصور تدؿ على أف اعبهاد ُب اإلسالـ وسيلو من وسائل السلم؛ و 
 مظاىر السماحهة فيو متعددة ومتنوعة وليست ؿبصورة ُب جانب بذاتو.

 وؽبذا فإف أىداؼ اعبهاد أو اغبرب ُب اإلسالـ تنحصر ُب ما يلي: 
 الدفاع عن اغبرمات. أوال: 
 رد العدواف. ثانيا: 
 نصره اغبق والعدؿ. ثالثا: 
صلى -هادية  ُب عصر النيب وليس أدؿ على ذلك من أف ؾبموع اغبركات العسكرية أو اعب 

بلغت شبانْب ربرًكا ما بْب غزوة وسرية ِل يقاتل فيها إال ُب سبع فقط.  -ا عليو وسلم
ال يوجد أحد من  -صلى ا عليو وسلم-ااربوف كلهم كانوا من قبائل مضر أوالد عمو 

 ربيعو وال قحطاف.
 . ٕٔٔو من اؼبشركْب  ٜٖٔعدد القتلى ُب اؼبعارؾ كلها  

من أىم مظاىر السماحة ُب اإلسالـ ُب التعامل مع غّب اؼبسلمْب أف اإلسالـ ِل يأمر وِل 
حيدث أباد شعًبا من الشعوب, عامل العبيد معاملة راقية,  وأمر بتعليمهم وهتذيبهم, 

 ومساعدهتم وإعانتهم وتوليهم اغبكم كما حدث ُب دولة اؼبماليك.
الوطن الواحد : يهود ونصارى ومسلمْب وؾبوس ْلنو أبقى اإلسالـ التعددية الدينية داخل 

 ٕٗظبح ؽبم دبعتقداتو, وِل يهدـ  كنائسهم وال بيعهم.

                                                           
ص  ٕاإلبراشي جؿبمد خليفة  –عظمة اإلسالـ  -.ٕٙ-ٕٗاعبهاد مفهومو وضوابطو د/ شوقي عالـ ص  - ٕٗ

 . ٚٔ-ٙٔمع اآلخر  د/ علي صبعة ص  -صلى ا عليو وسلم -النماذج اْلربعة من ىدي النيب -ٖٔ-ٕٔ
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 المطلب الرابع: سماحو اإلسالم في تحريم االعتداء على غير المسلمين. 
من الضروريات الٍب جاءت الرسالة اإلسالمية غبمايتها حفظ اْلنفس واْلعراض واْلمواؿ  

ا غبماية النفس الٍب خلقها ا ولكرامة اإلنساف الذي كرمو ا من غّب نظر واْلوطاف مطلق
 إىل جنس أولوف أوعرؽ  أو دين.

قاؿ تعاىل:﴿ َواَل تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الٍَِّب َحرَّـَ اللَُّو ِإالَّ بِاغبَْقّْ َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِو ﴾ ) اْلنعاـ:  
ْب اؼبسلم وغّبه, ال يعتدي على نفس ؿبرمة وال (  فالنفس ؿبرمةه مصونة ال فرؽ بٔ٘ٔ

يُعتدى عليو إال حبق وىكذا فقد جعل ا سبحانو التعايش السلمي ىو اْلساس ومن أجلو  
كانت التشريعات اإلسالمية تفيض بالسماحة  والسهولة ْلبناء غّب اؼبسلمْب ُب ظل آّتمع 

حياة آمنة مستقرة, فليس السبب ُب  اإلسالمي أهنم ؽبم كافو اغبقوؽ والواجبات الٍب تضمن
ثبوت اغبقوؽ اإلنسانية ىو الدين, ولكن ىو مطلق اإلنسانية , لإلنساف حق اغبياة, 

 لإلنساف حق اغبرية, وىكذا .
لقد ظبح اإلسالـ لغّب اؼبسلمْب أف يقيموا ُب آّتمع اإلسالمي, وؽبم من اغبقوؽ ما 

 .للمسلمْب, وعليهم من الواجبات مثل اؼبسلمْب
وىي القاعدة اؼبعروفة ؽبم مالنا وعليهم ما علينا ؛ ْلهنا حقوؽ مواطنة يستوي فيها اؼبسلم  

 وغّب اؼبسلم .
 حٌب جعل أبو حنيفة أف العصمة تكوف باإلدياف واْلماف أو الدار أي حبكم اإلقامة.

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأفَّ النػَّْفَس بِ وفي القرآن الكريم شواىد لذلك النػَّْفِس َواْلَعْْبَ بِاْلَعْْبِ :﴿ وََكَتبػْ
(  ِل ينص َ٘ٗواْْلَْنَف بِاْْلَْنِف َواْْلُُذَف بِاْْلُُذِف َوالسّْنَّ بِالسّْنّْ َواعْبُُروَح ِقَصاٌص ﴾ ) اؼبائدة :

 على تفرقة بْب مسلم و كافر أو غّب مسلم.
سكاف اؼبدينة  ذلك ُب وثيقة اؼبدينة اؼبنورة حيث جعل -صلى ا عليو وسلم-وقد طبق  

اؼبنورة أمة من دوف الناس دبا فيهم من اؼبسلمْب واليهود والنصارى وعباد اْلوثاف, فقد ظبح 
 لغّب اؼبسلمْب أف يكونوا مع اؼبسلمْب ُب ؾبتمع واحد. -صلى ا عليو وسلم-
وال ديكن أف يكونوا ُب ؾبتمع واحد  ويعادي بعضهم بعًضا, إمنا يتعاونوف ويَباضبوف  

فلوف, وال يتحقق ذلك إال إذا كانت اغبقوؽ ؿبرمة  بينهم لكل منهم على اآلخر حرمة ويتكا
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النفس والعرض واؼباؿ, فهذا مظهر أساسي من مظاىر السماحة ُب اإلسالـ ُب بناء آّتمع 
 اؼبسلم.

أنو حـر االعتداء على غّب اؼبسلم  ومن أىم مظاىر سماحة اإلسالم في التعامل مع اآلخر 
 ة من أكرب اعبرائم الٍب تستوجب لعنة ا عز وجل.وجعلو جردي

صلى ا عليو  -جعل اإلسالـ دـ الذمي كدـ اؼبسلم ودينو ؼبا رواه البخاري أنو  أوال:
 ٕ٘«من قتل معاىدا ِل يرح رائحة اعبنة وإف رحيها توجد من مسّبة أربعْب عاما:» -وسلم

صلى ا عليو -فرفع إىل النىب  رجال من اؼبسلمْب قتل رجال من أىل الكتاب روي أن 
ٍب أمر بو «. أنا أحق من وَب بذمتو :»  -صلى ا عليو وسلم-فقاؿ رسوؿ ا  -وسلم
  ٕٙفقتل.

برجل من  -رضي ا عنو-روي عن أىب اعبنوب اْلسدي قاؿ : أتى على بن أىب طالب 
فجاء أخوه فقاؿ: إين  اؼبسلمْب قتل رجال من أىل الذمة قاؿ: فقامت عليو البينة فأمر بقتلو

قد عفوت قاؿ: فلعلهم ىددوؾ وفرقوؾ وفزعوؾ؟ قاؿ: ال ولكن قتلو ال يرد علي أخي 
 ٕٚوعوضوين فرضيت. قاؿ: أنت أعلم من كاف لو ذمتنا فدمو كدمنا وديتو كديتنا.

فهذا التعامل الذي يؤسس على اؼبساواة التامة بْب اؼبسلم وأىل الكتاب يشّب إىل صوره من 
 سامح الديِب ُب ربرًن االعتداء على غّب اؼبسلم,  وأنو كاؼبسلم بال فرؽ.صور الت

والفقهاء يقرروف: الذمي معصـو الدـ كاؼبسلم,  واختالؼ الدين ليس سبًبا إلباحة دمو 
 أومالو باتفاؽ.

فاؼبسلم يقطع إذا سرؽ ماال فبلوًكا للذمي غبماية  ماؿ الذمي, وىذا معناه أف اغبقوؽ ال  
عصمة الدـ واؼباؿ والعرض إمنا ىي على أساس اإلنسانية, وىي ال زبتلف من  زبتلف ْلف
 دين آلخر.

وىذه الصور وغّبىا تقرر ظباحو الدين اإلسالمي ُب اعَبافو بوجود غّب اؼبسلمْب  واعَبافو  
 حبقوقهم اؼبساوية غبقوؽ اؼبسلمْب, والٍب  ال زبتلف مع الزماف أو اؼبكاف.

 املو مع اآلخرين أف قرر اؼبساواة التامة بْب اؼبسلمْب وغّبىم.من ظباحة اإلسالـ ُب تع
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َعْبِد قاؿ تعاىل: ﴿ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ُب اْلَقتػَْلى اغْبُرُّ بِاغْبُرّْ َواْلَعْبُد بِالْ  
ظ عاـ يشمل اؼبسلم وغّب اؼبسلم ( كلمة القتلى لفَٛٚٔواْْلُنْػَثى بِاْْلُنْػَثى ﴾ ) سورة البقرة: 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأفَّ النػَّْفَس بِالنػَّْفِس ﴾ ) اؼبائدة: ( ٘ٗونظّبىا كلمو النفس ُب قولو:﴿ وََكَتبػْ
مطلقا فال فرؽ بْب مسلم وغّب مسلم غبرمة النفس وحرمة الدـ. فالنفس معصومة 

مواؿ غّب اؼبسلمْب وأعراضهم : أف حـر االعتداء على أومن سماحو اإلسالمباإلنسانية. 
ُب يـو حجو الوداع ـباطًبا الناس صبيًعا  -صلى ا عليو وسلم-وجعلهم كاؼبسلمْب.  قاؿ 

؟ " ثالث مرات, قالوا: يـو اغبج اْلكرب. قاؿ: "فإف :»  يا أيها الناس, أال أي يـو أحـر
ذا, ُب بلدكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حراـ, كحرمة يومكم ىذا, ُب شهركم ى

 ٕٛ«.ىذا, أال ال جيِب جاف إال على نفسو, وال جيِب والد على ولده, وال مولود على والده 
 وىكذا دؿ اغبديث على حرمة الدـ والعرض واؼباؿ .

أال من ظلم معاىدا , أو انتقصو , أو كلفو فوؽ طاقتو , أو » وقاؿ صلى ا عليو وسلم:
 ٜٕ«.حجيجو يـو القيامة أخذ منو شيئا بغّب طيب نفس , فأنا 

من آذى ذميِّا فأنا خصمو ومن كنت خصمو خصمتو يـو » وقاؿ صلى ا عليو وسلم:
 ٖٓ«.القيامة 
من آذى ذميِّا فقد آذاين, ومن آذاين فقد آذى ا عز :»  -صلى ا عليو وسلم-وقاؿ 
 ٖٔ«.وجل 

 ٕٖهم رجل بظلم آخر.ْلىل قبراف أنو ال يأخذ من -صلى ا عليو وسلم-وُب  عهد النيب 
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 المطلب الخامس: سماحة اإلسالم في التعامل مع غير المسلمين.
إف التطبيق العملي لتعامل النيب صلى ا عليو وسلم واػبلفاء الراشدين مع غّب اؼبسلمْب 
يدؿ بوضوح على ظباحو أخالؽ اإلسالـ وظباحة اؼبسلمْب ُب تعامالهتم مع غّب اؼبسلمْب 

 ر التطبيقيهة مايلي:ومن أىم تلك الصو 
قبل ىدية النجاشي,  وقبل ىدية اؼبقوقس عظيم  -صلى ا عليو وسلم-أف النيب  أوال:
.  الرـو
ترؾ وفد قبراف يصلي ُب مسجده الشريف. وىذا من أىم  -صلى ا عليو وسلم-: أنو ثانيا

 ألواف التسامح الديِب.
إهنم كانوا ْلصحاب : » سو, وقولو: لوفد قبراف بنف -صلى ا عليو وسلم-خدمتو  ثالثا: 

  .ٖٖ«مكرمْب فإين أحب أف أكافئهم
: من ظباحة اإلسالـ ُب التعامل مع غّب اؼبسلمْب أف ترؾ ؽبم حرية العبادة وأبقى ؽبم رابعا

 ( ٙأماكن عبادهتم: ﴿ َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِديِن ﴾ ) الكافروف:
عابد أوكنائس أىل الكتاب, وال ربريقها وال فلم  يأمر اإلسالـ ُب القرآف أو السنة ّٔدـ م

تدمّبىا وإمنا أمر باغبفاظ عليها وضبايتها قاؿ تعاىل:﴿ َوَلْواَل َدْفُع اللَِّو النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّو َكِثّبًا﴾ ) اغبج:   (ٓٗؽَبُدّْ

: من صور تسامح اإلسالـ ُب التعامل مع غّب اؼبسلمْب: تركهم يفعلوف ما يعتقدوف امًساخ
أنو حالؿ ُب دينهم وإف كاف حراـ ُب اإلسالـ مثل: اػبمر واػبنزير بيًعا وشراًء وتناوال وكبو 

 ٖٗذلك فلم يأمر اإلسالـ بالتنازؿ عما أحل ؽبم ْلنو حراـ ُب اإلسالـ.
ؾبادلو أىل الكتاب إال بالٍب أحسن واآليات ُب ذلك كثّبة منها هنى القرآف عن  سادًسا: 

 ( ٙٗقولو تعاىل:﴿ َواَل ذُبَاِدُلوا أَْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالٍَِّب ِىَي َأْحَسُن ﴾ ) العنكبوت: 
أباح اإلسالـ مؤاكلة أىل الكتاب واْلكل من ذبائحهم مصاىرهتم والتزوج منهم,  سابعا:

ـ ظبح الكتابية أف تكوف أما وربة بيت ُب آّتمع اإلسالمي وشريكو وىذا معناه أف اإلسال
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حياتو للمسلم وأف يكوف أخواؿ أوالده من غّب اؼبسلمْب.  قاؿ تعاىل:﴿ اْليَػْوـَ ُأِحلَّ َلُكُم 
ـُ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلّّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلّّ ؽَبُْم َواْلُمحْ  َصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت الطَّيَّْباُت َوطََعا

َر  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم ِإَذا َآتَػْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ ؿُبِْصِنَْب َغيػْ
 (ُ٘مَساِفِحَْب َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍف﴾ ) اؼبائدة:

سلمْب لغّب اؼبسلم من غّب من تسامح اإلسالـ أجاز القرض والوقف من ماؿ اؼب ثامًنا:
خالؼ بْب أحد من اؼبسلمْب,  وأنو جيوز صرؼ الزكاة ؽبم, وقضاء ديوهنم تأليًفا لقلؤّم 
َها  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِْب َواْلَعاِمِلَْب َعَليػْ ودعوة للمودة والرب ّٔم.  قاؿ تعاىل:﴿ ِإمنَّ

 الرَّْقاِب َواْلَغارِِمَْب َوُب َسِبيِل اللَِّو َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّو﴾ ) َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم َوُب 
 (  ٓٙالتوبة:

تاسًعا: من مظاىر التسامح ُب اإلسالـ مع غّب اؼبسلمْب ما قرره الفقهاء أنو ال حيق للزوج 
الذمة وعللوا ذلك بأنو اؼبسلم مناقشة الزوجة الكتابية ُب مسألة إاسالمها ؼبخالفتو لعقد 

يِن ﴾. )سورة خيشى منو اإلكراه اظور واؼبنهي عنو ُب قولو تعاىل :﴿ اَل ِإْكرَاَه ُب الدّْ
 (ٕٙ٘البقرة:

كما قرر الفقهاء أنو ال جيوز للزوج أف دينع زوجتو الكتابية من أداء عبادهتا وشعائرىا وبعض 
 .ٖ٘الكنيسة إذا رغبت ُب ذلك اؼبذاىب يرى أنو يصحبها إىل حيث تؤدى شعائرىا ُب

من أىم صور التسامح الديِب ُب التعامل مع غّب اؼبسلمْب  أف اؼبسلمْب ما حكموا   عاشرا:
بلًدا إال وأبقوا على ما فيو من ديانات وملل وذلك لتكرًن اإلسالـ لإلنساف مهما كاف 

نظّب ُب القارات اعتقاده, وىذه اغبرية صورة جليلة من صور التسامح الديِب ِل يؤخذ ؽبا 
اػبمس, وِل حيدث أف انفرد دين بالسلطة ومنح ـبالفيو ُب االعتقاد كل أسباب البقاء مثل ما 

 صنع اإلسالـ.
: شهادة كتاب الغرب بأف اإلسالـ دين التسامح مع اآلخر, وأف اؼبسلمْب حادي عشر

 .وحدىم صبعوا بْب الغّبة لدينهم وروح التسامح كبو أتباع الديانات اْلخرى
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يقوؿ جوستاؼ لويوف  ُب كتاب) حضارة العرب( أف مساؿبة ؿبمد لليهود والنصارى كانت  
عظيمة للغاية, وِل يقل دبثلها مؤسسوا اْلدياف الٍب ظهرت قبلو كاليهودية والنصرانية على وجو 

 ٖٙاػبصوص و قد سار خلفاؤه على سنتو.
لعرب اؼبسيحيْب بتسامح عظيم وذكر السّب توماس ارنولد: لقد عامل اؼبسلموف الظافروف ا 

من القرف اْلوؿ للهجرة واستمر ىذا التسامح ُب الظروؼ اؼبتعاقبة, ونستطيع أف كبكم حبق 
أف القبائل اؼبسيحية الٍب دخلت اإلسالـ إمنا اعتنقتو عن اقتناع وإرادة حرة, وأف الغرب 

 .ٖٚى ىذا التسامحاؼبسيحيْب الذين يعيشوف ُب وقتنا ىذا بْب صباعات اؼبسلمْب لشاىد عل
و كتب الشاعر اْلمريكي رونالد ركويل بعد أف أشهر إسالمو: لقد راعِب حًقا تلك  

السماحة الٍب يعامل ّٔا اإلسالـ ـبالفيو ظباحة ُب السلم وظباحة ُب اغبرب واعبانب اإلنساين 
 ُٖٛب اإلسالـ واضح ُب كل وصاياه.

رجاؿ الدين ُب العصور الوسطى  و كتب اْلديب العاؼبي جورج برناردشو مبيًنا تشويو
لإلسالـ بسبب التعصب أو اعبهل فقاؿ: لقد عمد االكلّبوس أي : رجاؿ الدين ُب العصور 

الوسطى على تصوير اإلسالـ ُب أحلك اْللواف, وذلك بسبب اعبهل أو التعصب الذميم  
أنا فأرى أف  والواقع أهنم كانوا يسرفوف ُب كراىية ؿبمد ودينو ويعدونو خصًما للمسيح, أما

يٌدعى ؿبمد: منقذ اإلنسانية, وأعتقد أف رجال مثلو إذا توىل زعامة العاِل اغبديث قبح ُب 
 ٜٖحل مشكالتو وأحل ُب العاِل السالـ والسعادة وما أشد حاجو العاِل اليـو إليها.

 وصلى اهلل علي سيدنا محمد وآلو وصحبو وسلم 
 أىم اؼبراجع:

 ىػ.ٙٓٗٔالفراء اغبنبلي, دار الفكر, اْلحكاـ السلطانية, أبو يعلى  .ٔ
أحكاـ أىل الذمة, ابن قيم اعبوزية, ربقيق: يوسف أضبد البكري وشاكر العاروري, دار  .ٕ

, الدماـ,   ىػ.ٛٓٗٔابن حـز
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اإلسالـ وأىل الذمة, علي حسن اػبربوطلي, آّلس اْلعلى للشؤوف اإلسالمية, القاىرة,  .ٖ
 ىػ. ٜٖٛٔ

, دار الفكر ٕالـ, ربقيق: ؿبمد خليل ىراس, طاْلمواؿ, أبو عبيد القاسم بن س .ٗ
 ىػ.ٜٖ٘ٔللطباعة والنشر, 

اْلمواؿ, ضبيد بن زقبويو, ربقيق: د. شاكر ذيب فياض, مركز اؼبلك فيصل لبحوث  .٘
 ىػ.ٙٓٗٔوالدراسات اإلسالمية, 

, اؽبيئة ٖأىل الذمة ُب اإلسالـ, د. أ. س. ترتوف, ترصبة وتعليق: حسن حبشي, ط .ٙ
 ـ.ٜٜٗٔلكتاب, اؼبصرية العامة ل

 ىػ.ٚٓٗٔتاريخ اْلمم واؼبلوؾ, ؿبمد بن جرير الطربي, دار الكتب العلمية, بّبوت,  .ٚ
 ىػ.ٔٓٗٔتفسّب القرآف العظيم, ابن كثّب, دار الفكر, بّبوت,  .ٛ
 ىػ.٘ٓٗٔجامع البياف, ؿبمد بن جرير الطربي, دار الفكر, بّبوت,  .ٜ

, دار ٕ: أضبد الربدوين, طاعبامع ْلحكاـ القرآف, أبو عبد ا القرطيب, ربقيق .ٓٔ
 ىػ.ٕٖٚٔالشعب, القاىرة, 

اغبضارة اإلسالمية ُب القرف الرابع اؽبجري, آدـ متز, تعريب: ؿبمد عبد اؽبادي أبو  .ٔٔ
 ىػ.ٖٚٛٔ, دار الكتاب العريب, بّبوت, ٗريدة, ط

 حضارة العرب, غوستاؼ لوبوف, ترصبة: عادؿ زعيَب, مطبعة عيسى البايب اغبليب. .ٕٔ
 ىػ.ٕٕٗٔلمْب ُب بالد اإلسالـ, صاحل حسْب العايد, دار أشبيليا, حقوؽ غّب اؼبس .ٖٔ
 ىػ.ٖٙٗٔاػبراج, أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم, اؼبطبعة السلفية, القاىرة,  .ٗٔ
الدعوة إىل اإلسالـ, السّب توماس أرنولد, تعريب: الدكتور حسن إبراىيم حسن  .٘ٔ

, مكتبة النهضة اؼبصرية, ٔوالدكتور إظباعيل النحراوي والدكتور عبد آّيد عابدين, ط
 ـ.ٜٗٚٔ
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ظباحة اإلسالـ, أضبد اغبوُب, إصدارات آّلس اْلعلى للشؤوف اإلسالمية,  .ٙٔ
 ـ.ٜٖٔٔ

 


