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 تدامح اإلسالم في التعامل مع غيخ السدمسين
 

 ا د/ حدن الديج حامج خطاب
 عخبية الدابقورئيس قدم المغة ال أستاذ الجراسات اإلسالمية

 جامعة السشهفية –ووكيل كمية اآلداب 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
الحسج  رب العالسيغ, والرالة والدالـ عمى خاتع الشبييغ, سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو  

 والتابعيغ ليع بإحداف إلى يـػ الجداء والجيغ .
 أما بعج ,,                                            

اإلسالـ ديغ هللا.الحؼ خمق اإلنداف, عمسو البياف, وجعمو خميفة لو في أرضو, يعسخ ويبشي  
 ويذيج ويتعمع ويعمع ويتعاوف ويتخاحع ويتكافل مع أخيو اإلنداف ليحقق عسارة الكػف.

مػب ( كل الشاس مصٔٙ﴾)ىػد:  ُىَػ َأْنَذَأُكْع ِمَغ اْْلَْرِض َواْسَتْعَسَخُكْع ِفيَياقاؿ تعالى: ﴿  
مشيع إعسار اْلرض, والعسل عمى عسارتيا بكل ما يحقق ذلظ كمو .كل بحدب استصاعتو 
ليذ ىحا حكخا عمى شائفة أو نػع أو لػف أو عشرخ, وإنسا دعػة لمكل رجاال ونداء عمى 
اختالؼ قبائميع وشعػبيع وأعخاقيع؛ ْلنو سبحانو خمق الشاس مغ أصل واحج,  وىػ آدـ 

 ليختمفػا ويتشازعػا, ولكغ ليتعارفػا ويتعاونػا عمى البخ والتقػػ. وجعميع شعػبا وقبائل ال
َيا َأيَُّيا والبخ اسع جامع لكل خيخ فيو صالح اإلنداف, في ديشو ودنياه وعاجل أمخه وآجمو : ﴿ 

ِ َأْتَقاُكعْ  الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا  ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَّ
( وىكحا دعا هللا سبحانو وتعالى الشاس جسيعا إلى العسل الشافع والسفيج, وال ٖٔ﴾ ) الحجخات:

ُ َعَسَمُكْع َوَرُسػُلُو  يكػف ذلظ إال إذا حقق مرمحة لمعامل ولغيخه : ﴿ َوُقِل اْعَسُمػا َفَدَيَخػ َّللاَّ
َياَدِة َفُيَشبُِّئُكْع ِبَسا ُكْشُتْع َتْعَسُمػَف﴾ ) التػبة: َواْلُسْؤِمُشػَف وَ  وَف ِإَلى َعاِلِع اْلَغْيِب َوالذَّ ( وال َ٘ٓٔسُتَخدُّ

يسكغ لمعامل أف يعسل وال أف يبشي إال إذا كاف السجتسع آمشا مدتقخا وال يتحقق ذلظ إال في 
 ضل التعاير الدمسي بيغ بشي اإلنداف مدمسيغ أو غيخ مدمسيغ.
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فعسمية البشاء والتعسيخ والتذييج ليدت محرػرة عمى السدمسيغ وحجىع, وإنسا ىي مصمب عاـ  
يقتزي تعاوف كل الجيػد اإلندانية التي تعسل عمى تحقيق الخيخ العاـ والشفع العاـ لرالح 

 البذخية كميا، و اليػجج ذلظ إال بالتدامح والتقارب والتعاوف .
ذخيعات اإلسالـ,  وال يختمف فييا مع غيخه مغ اْلدياف؛ وىحا يعج مصمًبا أساسيِّا في ت 

فاْلدياف كميا تيجؼ إلى تحقيق مرالح اإلندانية, وال تتحقق تمظ السرالح إال بالتعاير 
 الدمسي، وال يسكغ وجػده في ضل العجاوة والكخاىية والبغزاء.
أسذ التعامل والتعاير الدمسي  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولقج بيغ هللا تعالى في كتابو السجيج, وعمى لداف نبيو 

بيغ الشاس جسيًعا في كل اْلحػاؿ واْلزماف, والتي تزسغ التػاصل والتقارب والتعاوف 
واالنجماج بيغ السجتسعات والصػائف عبخ العرػر الستعجدة في أبيى صػرة وأحدغ مثاؿ مغ 

 أجل حياه آمشة مدتقخة لبشى اإلنداف.
تاًنا إلى اإلسالـ أو اْلدياف اإلليية أنيا تجعػ إلى التفخقة ومع ذلظ ندب البعس زوًرا وبي 

العشرخية وأف أصل العجاوات ىي العجاوة الجيشية, وأف السدمع ال يتعاوف إال مع السدمسيغ, 
وأف السدمسيغ أعجاء لغيخىع, واستذيجوا ببعس اْلقػاؿ السبتػرة أو اْلفعاؿ الفخدية التي ال 

 لى ديغ أو حزارة بل اْلدياف مشيا بخاء.تسثل إال فاعميا, وال تشدب إ
وىحا الفيع الخاشئ يثيخ العشف في السجتسعات, ويشذخ الكخاىية بيغ أبشاء اإلندانية, ولػ  

أنيع فيسػا تعاليع اإلسالـ مغ القخآف الكخيع والدشة الشبػية الرحيحة لعخفػا أف اإلسالـ ديغ 
وأنو يؤسذ العالقة بيغ الشاس عمى أساس  اإلندانية, ديغ التعاير الدمسي بيغ بشي اإلنداف،

متيغ مغ التدامح والسػدة واالحداف، ليتحقق اْلمغ والدمع  والدالـ لمبذخية أجسع بل لكل 
 العػالع التي تعير عمى ىحه اْلرض.

 فاإلسالـ واإلندانية أو مرالح اإلنداف وجياف لعسمة واحجة حتى قخر الدادة الفقياء:  
َيا َأيَُّيا الشَّاُس ُكُمػا ِمسَّا الذخع, وإذا وجج الذخع وججت السرمحة:﴿  إذا وججت السرمحة فثع 

ْيَصاِف ِإنَُّو َلُكْع َعُجوّّ ُمِبيٌغ ) ( ِإنََّسا َيْأُمُخُكْع ِٛٙٔفي اْْلَْرِض َحاَلاًل َشيًِّبا َواَل َتتَِّبُعػا ُخُصَػاِت الذَّ
ػِء َواْلَفْحَذاِء َوَأْف َتُقػُلػا َعَمى َّللاَِّ   ( ٜٙٔ -ٛٙٔ﴾)سػرة البقخة:  َما اَل َتْعَمُسػفَ ِبالدُّ
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ولبياف بعس أوجو سساحو اإلسالـ في التعامل مع اآلخخ وأسذ التعاير الدمسي بيغ 
 السدمسيغ وغيخىع, أو بيغ بشي اإلندانية تقتزي شبيعة البحث تقديسو إلى:

 مقجمو وتسييج وخسدة مصالب وخاتسة 
 .والسقجمة في أىسية السهضهع وخطت

 والتسييج في مرطمحات العشهان واأللفاظ ذات الرمة  
 السطمب األول: سساحة اإلسالم في تذخيع اليجخة.

 السطمب الثاني: سساحة اإلسالم في العيهد والسهاثيق. 
 السطمب الثالت: سساحة اإلسالم في تذخيع الجياد. 
 سين .السطمب الخابع: سساحة اإلسالم في تحخيم االعتجاء عمى غيخ السدم 

 السطمب الخامس: سساحة اإلسالم في معاممو غيخ السدمسين.
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 التسييج:التدامح  في اإلسالم
الحسج  رب العالسيغ ،السمظ الدالـ ، أرسل رسػلو بخسالة الدالـ ، ليشذخ الدمع 
والدساحة واْلماف ليعع الخيخ ويعير العالع في سمع وأمغ وأماف ، والرالة والدالـ عمى 

  وآلو وصحبو وسمع . وبعجسيجنا دمحم
ففي ىحا السقاؿ أتشاوؿ جانبا مغ القيع اإلندانية في اإلسالـ ،والتي ليا أثخىا في تحقيق 
الحياة السدتقخة في السجتسعات السعاصخة ،والتي تسذ الحاجة إلى تحقيقيا في عالع اليـػ 

في اْلمة الحؼ كثخت فيو الفتغ وترارعت فيو الذعػب مع بعزيا ،وانتذخ اإلرىاب 
بدبب الفيع الخاشئ لألدياف ،وعجـ تفعيل ثقافة التدامح التي أتى بيا اإلسالـ ،ودعا 
إلى تفعيميا بيغ الخمق والعباد ، فسا أحػج البذخية اليـػ إلى قيع التدامح ليتعارؼ الشاس 

 ،ويتعاونػا ويتكاممػا ويتخاحسػا ،ليعير العالع أجسع بكل ما فيو في أمغ وأماف
غ أثخ ذلظ كمو أبيغ معشى التدامح وأىع أسدو وقيسو وأثخىا عمى الفخد وحتى يتبي

 . والسجتسع وواجب السدمع اليـػ
 أوال:تعخيف التدامح:

 ٔجاء في لداف العخب في مادة )َسَسَح( وسسح ككـخ معشاه صار مغ أىل الدساحة.
َساَحُة الجػد ،َسَسح بو  َساُح و الدَّ يدسح بالفتح فييسا وفى الرحاح ] سسح [ س ـ ح : الدَّ

َسَساحا وَسَساحًة أؼ جاد و َسَسَح لو أؼ أعصاه  .... وقـػ ُسَسحاُء بػزف فقياء وامخأة َسْسحٌة 
 ٕبدكػف السيع وندػة ِسَساٌح بالكدخ، و الُسَداَمحُة السداىمة و َتداَمحػا تداىمػا 

السدمع سسح الشفذ،  : الميغ واليدخ وعجـ العشف ونبح التذجد والكخاىية فيكػف فالدساحة تعشى
 متدامحا مع الشاس ميسا اختمفت ألػانيع وأجشاسيع وأديانيع.

  -: قبػؿ اآلخخ ميسا تباعج وميسا اختمف ديشو ولػنو وعخقو.فالتدامح يعشي 
والتدامح بيحا فزيمة أخالقية، وضخورة مجتسعية، وقاعجة ميسة لزبط سمػكيات البذخ مغ 

رة اْلرض، والتي ال تتحقق إال بالتعاير الدمسي    أجل أف يتعاونػا ويتكاتفػا في عسا
                                                 

1
  (484/ 2ىساُ اىعشب ) - 

 (326ٍختاس اىصحاح )ص:  - 2

 



 تسامح اإلسالم في التعامل مع غير المسلمين

 

 (3232 يناير) 56، ع 34مج ؛ جملـــة مركز اخلدمة لالستشارات البحثية واللغات  44
 

والسبيل إليو إال بالتدامح الحؼ يقبل كل الشاس برخؼ الشطخ عغ أجشاسيع وألػانيع 
 ومعتقجاتيع. 

ىحه السعاني أسديا اإلسالـ تأسيًدا ال يػجج في نطاـ و ال ديغ إال التذخيع اإلسالمي؛ ْلنو 
بادغ التي تحقق لمبذخية الحياة الصيبة السصسئشة، الخالية ديغ اإلندانية جسعاء؛ فيػ يقخر الس

مغ الرخاع والتصخؼ والعشف واإلرىاب، فيخبط بيغ الكل في نجاءات هللا تعالى في القخآف 
 (ٔالكخيع :﴿َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػا َربَُّكُع الَِّحؼ َخَمَقُكْع ِمْغ نَّْفٍذ َواِحَجٍة﴾.) الشداء:

وجل الشاس جسيًعا عمى اختالؼ ألػانيع وأعخاقيع وأشكاليع أف يتقػا هللا  يشادػ السػلى عد
ربيع الحؼ خمقيع مغ نفذ واحجة فال يتذاجخوا وال يتقاتمػا وال يعتجؼ بعزيع عمى بعس  وال 
يطمع بعزيع بعزا؛ ْلنيع جسيعا مغ نفذ واحجة، فبيشيع مغ رباط اْلصل الػاحج ما يجعميع 

عاونيغ ميسا اختمفت اْللػاف واْلماكغ والبمجاف وميسا اختمفت متدامحيغ ومتخاحسيغ ومت
 العقائج واْلدياف.

ىحه اْلصػؿ اإلسالمية السيسة بالخغع مغ كػنيا حقائق مقخرة في السرادر التذخيعية 
لإلسالـ سػاء فى القخآف الكخيع أو الدشة الشبػية أو فعل الرحابة الكخاـ رضػاف هللا عمييع، 

لخاشئ والدمػؾ غيخ الجاد مغ بعس السدمسيغ, يجعل مغ يشطخ إلى إال أف التصبيق ا
السجتسعات اإلسالمية وإلى ترخؼ بعس الجساعات السشدػبة لإلسالـ, وىى تتعامل 
بالكخاىية والعشف وتسارس اإلرىاب بكل مطاىخه, مسا يكػف عقبة أماـ غيخ السدمسيغ الحيغ 

رػر اإلسالـ بأنو ديغ يجعػ إلى الكخاىية يػقعيع ذلظ التشاقس غيخ السجعـػ بالجليل إلى ت
والتصخؼ والعشف, ونبح اآلخخ وعجـ احتخاـ الحخيات اإلندانية، وىحه الجساعات والدمػكيات 
الستصخفة ال تسثل اإلسالـ, وال تعبخ إال عغ نفديا ميسا حاولت أف تمترق باإلسالـ  

يدتقخغ نرػص القخآف الكخيع فالجعاوػ مالع تقع عمييا بيشات أدعياؤىا أبخياء؛ ْلف الحؼ 
والدشة الشبػية السصيخة وسيخة الشبي اْلكـخ ملسو هيلع هللا ىلص, يجرؾ بػضػح أف اإلسالـ ديغ الدساحة, يشادؼ 
السدمسيغ أف يكػنػا متدامحيغ فى كل ترخفاتيع وسمػكياتيع, وأف يعمسػا الشاس كيف تكػف 
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بعثت بالحشيفية :» ي ملسو هيلع هللا ىلص مغ قػلو ملسو هيلع هللا ىلص الدساحة، وأف ىحه رسالة لكل مدمع يحسميا عغ الشب
  ٔ«.الدسحة

 ٕ«أييا الشاس إنسا بعثتع ميدخيغ ولع تبعثػا معدخيغ »  وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص لالمة وىػ يعمع أصحابو:
 يا نبي هللا أؼ العسل أفزل، قاؿ: " اإليساف با» و روؼ عغ عبادة بغ الرامت أنو قاؿ: 

والترجيق بو و الجياد في سبيمو" قاؿ أريج أىػف مغ دلظ يا رسػؿ هللا قاؿ: " الدساحة و 
 .ٖ«الربخ

 ثانيا: أنهاع التدامح :
 مغ خالؿ الشرػص القخآنية والشبػية يفيع أف التدامح عمى نػعيغ:

جيشية : وىػ التعاير بيغ اْلدياف، بسعشى حخية مسارسة الذعائخ ال األول: التدامح الجيشي 
والتخمي عغ التعرب الجيشي والتسيد العشرخؼ.الحؼ يؤدػ الى مذكالت اجتساعية 

وغيخىا.وىػ يعشى أف السدمع يؤمغ بجسيع ما أندؿ هللا تعالى مغ كتاب، وما أتى بعس رسمو 
مغ صحف، وأنيا كالـ هللا أوحاه إلى رسمو ليبمغػا عشو شخعو وديشو، وأف ىجه الكتب اْلربعة 

 الكخيع، التػراة، الدبػر، اإلنجيل.ىي : القخآف 
: آداب الحػار والتخاشب وعجـ التعرب لألفكار الذخرية والحق  والثانى: التدامح الفكخي 
 في اإلبجاع واالجتياد.

وىحا كمو محقق فى القخآف الكخيع والدشة الشبػية الرحيحية حتى اليبغي الشاس بعزيع عمى 
اة الصيبة والسدتقخة قاؿ تعالى :﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا بعس وأف يتعارفػا ويتألفػا لتحقيق الحي

ِ َأتْ  َ َعِميٌع َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَّ َقاُكْع ِإفَّ َّللاَّ
 ( .َٖٔخِبيٌخ﴾ الحجخات : 
ىسية التدامح بيغ الشاس الحؼ يحقق ذلظ السعشى ويطيخ أثخه عمى الفخد وىحا يجؿ عمى أ 

والسجتسع بكل شػائفو وأجشاسو، ويطيخ أثخ ذلظ جميا مغ خالؿ التصبيق العسمي لو في 

                                                 
1

 ( .8868، سقٌ  8/216( ، ٗاىطثشاّٚ )22345، سقٌ  5/266ٔ أحَذ )أخشج - 
2

 (.222, سقٌ )54ص  1أخشجٔ اىثخاسٛ فٜ صحٞحٔ , متاب اى٘ض٘ء, تاب صة اىَاء عيٚ اىث٘ه فٜ اىَسجذ,ج - 
3

رمش عَٞش  --متاب ٍعشفح اىصحاتح سضٜ هللا تعاىٚ عٌْٖ -(825/ 3سٗآ اىحامٌ فٜ اىَستذسك عيٚ اىصحٞحِٞ ) - 

 (.6628سقٌ ) -تِ قتادج اىيٞثٜ سضٜ هللا عْٔ
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عرخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتو وماتختب عمى ذلظ مغ انتذار اإلسالـ, وإقباؿ الشاس عمى 
لى جانب السدمسيغ العخب  فى صشع الحزارة اإلسالمية حتى تعمع اإلسالـ, والسذاركة إ

جعل لمحزارة اإلسالمية في أياـ مججىا وازدىارىا ميدة عمى غيخىا: أنيا لع تكغ 
حزارة شخقية فحدب, وإنسا كاف ما يسيدىا ىػ اإلسالـ الحؼ ذابت فيو الفػارؽ بيغ 

ـ, ويخمز لو ولتخاثو الصبقات واْلجشاس, حيث جعل مغ غيخ العخب مغ يعتشق اإلسال
ولغتو, ويجج لشفدو مكاًنا بيغ السدمسيغ العخب, بل ويتفػؽ عمييع أمثاؿ سيبػيو, واإلماـ 
مدمع, واإلماـ البخارؼ وغيخىع. والسخ لحلظ إال التدامح الحؼ لسدو ىؤالء الشاس فى 
أخالؽ السدمسيغ والحؼ كاف تخجسة فعمية لدساحة اإلسالـ، وفيسا يمي  أىع أسذ 

دامح ومطاىخه وقيسو وواجب السدمسيغ اليـػ نحػ مجتسعاتيع وأوشانيع ونذخ رسالة الت
 التدامح اإلندانية اإلسالمية مع شعػب اْلرض وكل خمق هللا أجسعيغ:

 أوال: إسس التدامح في اإلسالم:
وضع اإلسالـ مبادغ لمتدامح بيغ السدمسيغ مغ ناحية واالعتخاؼ بغيخ السدمسيغ والتعامل   

 مى أساس مغ اإلندانية, مغ تمظ السبادغ مايمي: معيع ع
, وتيجؼ إلى أمخ واحج, يقخر اإلسالم أن األديان اإلليية كميا تأخح من معين واحج -ٔ

تأخح مغ عشج هللا تعالى, وتأمخ بعبادة هللا وحجه, وتيجؼ إلى تػحيج الخالق 
يِغ َما واالعتخاؼ بو سبحانو, قاؿ تعالى: ى ِبِو ُنػًحا َوالَِّحؼ  َشَخَع َلُكْع ِمَغ الجِّ َوصَّ

ُقػا ِفيِو  يَغ َوال َتَتَفخَّ ْيَشا ِبِو ِإْبَخاِىيَع َوُمػَسى َوِعيَدى َأْف َأِقيُسػا الجِّ ) َأْوَحْيَشا ِإَلْيَظ َوَما َوصَّ
اَل  َوَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َقْبِمَظ ِمْغ َرُسػٍؿ ِإالَّ ُنػِحي ِإَلْيِو َأنَّوُ  ( وقاؿ تعالى:ٖٔالذػرػ: 

أفزل ما قمت أنا والشبيػف مغ :» ( وقػلوٕ٘) اْلنبياء : ِإَلَو ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُجوفِ 
 ٔ«.قبمي : ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو

يؤكج االسالـ أف اْلنبياء جسيًعا إخػة ال تفاضل بيشيع مغ حيث الخسالة, وأف عمى السدمع أف  -ٕ
ِ َوَما ُأْنِدَؿ ِإَلْيَشا َوَما ُأْنِدَؿ ِإَلى ِإْبَخاِىيَع ُقػُلػا  يؤمغ بيع جسيًعا قاؿ تعالى: آَمشَّا ِباَّللَّ

َوِإْسَساِعيَل َوِإْسَحاَؽ َوَيْعُقػَب َواْلْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُمػَسى َوِعيَدى َوَما ُأوِتَي الشَِّبيُّػَف ِمْغ 
                                                 

1
 (884، سقٌ  1/283أخشجٔ  اىطثشاّٚ فٚ اىذعاء ) - 
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ُؽ َبْيَغ َأَحٍج ِمْشُيْع َوَنْحُغ َلُو ُمدْ   ( وقػلو سبحانو:ٖٙٔ) سػرة البقخة:  ِمُسػفَ َربِِّيْع ال ُنَفخِّ
ِ َوَماَلِئَكِتِو َوُكُتِبِو َورُ  ُسػُؿ ِبَسا ُأْنِدَؿ ِإَلْيِو ِمْغ َربِِّو َواْلُسْؤِمُشػَف ُكلّّ َآَمَغ ِباَّللَّ ُسِمِو اَل َآَمَغ الخَّ

ُؽ َبْيَغ َأَحٍج ِمْغ ُرُسِمِو  طيخ أثخه فى عجـ ( وىحا اإليساف ي ٕ٘ٛ) سػرة البقخة:  ُنَفخِّ
 ازدراء اْلدياف ، ونبح العشف والكخاىية ليتحقق االستقخار فى الحياة.

: فقج جعل هللا سبحانو من السبادئ اإلسالمية :أنو اليجهز اإلكخاه عمى الجخهل في اإلسالم -ٖ
ال  شخط صحة اإلسالـ الخضا ضاىًخا وباشًشا, فشيى عغ اإلكخاه عمى العقيجة قاؿ تعالى:

ْشُج ِمَغ اْلَغيِّ  ِإْكَخاهَ  يِغ َقْج َتَبيََّغ الخُّ  ( وقاؿ مخاشًبا الشبي  ٕ٘ٙ) سػرة البقخة:  ِفي الجِّ
( أؼ: ٜٜ) يػنذ: َأَفَأْنَت ُتْكِخُه الشَّاَس َحتَّى َيُكػُنػا ُمْؤِمِشيغَ  ومعمًسا اْلمة مغ بعج :

 كخاه.اليشبغي إكخاه الشاس عمى اإليساف, والسعشى ال يكػف اإليساف مع اإل
, فجعل اإلسالـ أن االختالف في الجين ال يسشع الحهار الحي ييجف إلى الهصهل لمحقيقة -ٗ

الحػار بيغ السدمسيغ وغيخىع جائدا ماداـ في حجود اْلدب الحؼ ييجؼ إلى الحقيقة فقاؿ 
نيى عغ ( و ٙٗ) العشكبػت:  َوال ُتَجاِدُلػا أَْىَل اْلِكَتاِب ِإال ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدغُ  تعالى:

َوال َتُدبُّػا الَِّحيَغ َيْجُعػَف ِمْغ  سب غيخ السدمسيغ حتى ال يدبػا هللا ورسػلو فقاؿ تعالى:
َ َعْجًوا ِبَغْيِخ ِعْمعٍ  ِ َفَيُدبُّػا َّللاَّ  ( ٛٓٔ) اْلنعاـ :  ُدوِف َّللاَّ

ال  قاؿ تعالى: االختالف في الجين ال يسشع البخ والرمة بين السدمسين وأىل الكتاب أن -٘
وُىْع وَ  يِغ َوَلْع ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْف َتَبخُّ ُتْقِدُصػا َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ

ي َ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيَغ* ِإنََّسا َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َقاَتُمػُكْع ِفي الجِّ ِغ َوَأْخَخُجػُكْع ِمْغ ِإَلْيِيْع ِإفَّ َّللاَّ
( وكحلظ إباحة الدواج مغ غيخ ٜ, ٛ) السستحشة : ِدَياِرُكْع َوَضاَىُخوا َعَمى ِإْخَخاِجُكْع 

ـُ  السدمسة مغ أىل الكتاب إذا لع يكغ ضخر قاؿ تعالى: اْلَيْػـَ ُأِحلَّ َلُكُع الصَّيَِّباُت َوَشَعا
َشَعاُمُكْع ِحلّّ َلُيْع َواْلُسْحَرَشاُت ِمَغ اْلُسْؤِمَشاِت َواْلُسْحَرَشاُت الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِحلّّ َلُكْع وَ 

ِمَغ الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِمْغ َقْبِمُكْع ِإَذا َآَتْيُتُسػُىغَّ ُأُجػَرُىغَّ ُمْحِرِشيَغ َغْيَخ ُمَداِفِحيَغ َواَل 
يَساِف فَ  )  َقْج َحِبَط َعَسُمُو َوُىَػ ِفي اآْلَِخَخِة ِمَغ اْلَخاِسِخيَغ ُمتَِّخِحؼ َأْخَجاٍف َوَمْغ َيْكُفْخ ِباإْلِ

 (٘السائجة: 
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أف الحخب في اإلسالـ شخع لخد العجواف, وحساية العقيجة, ودرء الفتشة والزخر عغ السدمسيغ  -ٙ
يُغ َّللَِّ  قاؿ تعالى: ( و قاؿ ٖٜٔخة:) سػرة البق َوَقاِتُمػُىْع َحتَّى ال َتُكػَف ِفْتَشٌة َوَيُكػَف الجِّ
ِ الَِّحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َوال َتْعَتُجوا ِإفَّ َّللاََّ ال ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيغَ  تعالى: )سػرة  َوَقاِتُمػا ِفي َسِبيِل َّللاَّ
( فمع يذخع القتل وإنسا القتاؿ وىػ اليكػف إال عشج االعتجاء عمى السدمسيغ؛ ٜٓٔالبقخة:

تكػف إال بيغ جانبيغ كسا ىػ نز اآليات الكخيسة.وكحلظ ْلف القتاؿ والسقاتمة مفاعمة ال
أف أقتل الشاس؛ ْلف القتل اعتجاء   ولع يقل« . أمخت أف أقاتل الشاس:»قػلو 

 َوال َتْعَتُجوا ِإفَّ َّللاََّ ال ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيغَ  واالعتجاء محـخ فى كل وقت ولحا قاؿ سبحانو  :
 (ٜٓٔ)سػرة البقخة:

م عمى السدمسين االنتقام والتذفيمن مبادئ الت -ٚ واالضطياد  دامح اإلسالمي أن اإلسالم حخَّ
وذلظ كسا لػ انترخ السدمسػف عمى أمة مغ اْلمع فيحـخ سمب القائم عمى العربية, 

حخياتيع, وإجبارىع عمى تخؾ ديشيع, واضصيادىع في سمب حقػقيع, وإنسا جعل ليع مغ 
ق السػاششة ليع ما لشا وعمييع ما عميشا, الحقػؽ والػاجبات مثل ما لمسدمسيغ : ح

 وعاممتيع عمى أساس مغ اإلندانية التي تحفع الكخامة وترػف الحقػؽ.
ولقج ضمت ىحه السبادغ وتمظ اْلسذ حاكسة لألمة, تديخ عمى نيجيا, فسكغ هللا ليا في اْلرض, 

مح في حياة وسادت وفازت, وكاف ليا مطاىخ بارزة في حياتيع, ومغ أىع مطاىخ وصػر التدا
 ما يمي: الخسػؿ 
لسا ىاجخ إلى السجيشة وكاف فييا عجد كبيخ مغ الييػد كاف أوؿ ما قاـ بو أف أقاـ  أنو  -ٔ

معيع ميثاًقا احتـخ فيو عقائجىع, والتـد فيو بجفع اْلذػ عشيع, بحيث يكػنػا مع السدمسيغ يًجا 
 واحجة عمى مغ يقرج السجيشة بدػء.

الكتاب فكاف يتعاىجىع ببخه, وييجييع اليجايا, ويقبل مشيع حتى  جيخاف مغ أىل كاف لمخسػؿ  -ٕ
لسا كاف مغ عاداتو قبػؿ ىجاياىع  أف امخأة مشيع دست لو الدع في ذراع شاة أىجتيا لو 

 والتعامل معيع.
في السدجج, وقاـ بشفدو عمى خجمتيع وضيافتيع  لسا جاء وفج نرارػ الحبذة أندليع الشبي  -ٖ

 كانػا ْلصحابشا مكخميغ, فأحب أف أكخميع بشفدي" .وقاؿ يػمئح:" إنيع 
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أندؿ وفج نرارػ نجخاف في السدجج وسسح ليع بإقامة صالتيع فيو, واستسع إلى  أنو  -ٗ
 مجادلتيع ومشاقذتيع لو في السدجج.

قبل مغ السقػقذ ىجيتو والجارية التي أرسميا إليو, وتدخػ بيا وولجت لو ابشو إبخاىيع,  أنو  -٘
 ٔ«استػصػا بالقبط خيخا فإف ليع ذمة و رحسا:» بالقبط  ه وكاف مغ وصايا

 . )القبط ىع عخب مديحييغ يدتقخوف إلى اآلف بسرخ(
روؼ أف الخسػؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاف يحزخ والئع أىل الكتاب ويذيع جشائدىع ، ويعػد مخضاىع ،  -ٙ

يع عبائتو ، ودعاىع إلى ويدورىع ،ويكخميع حتى روؼ أنو لسا زاره وفج نرارػ نجخاف فخش ل
 الجمػس.

و مغ صػر التدامح في حياة السرصفى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، ذلكع الخجل السذخؾ ُمصِعع بغ عجؼ، الحؼ  -ٚ
ـ مداعجة لمشبيِّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يـػ دخل الشبيُّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص في ِحساه، حيشسا عاد مغ الصائف، دخل في حس اه قجَّ
ـ خجمة لمشبيِّ صمى  إلى مكة،ثعَّ ذىبت اْلياـ، وتػالت، وإذ بسصعع يسػت كافخاً ، أما وأنَّو قجَّ
هللا عميو وآلو وسمع فقج وقف حداف الذاعخ السدمع رضي هللا عشو، فخثاه فقاؿ قريجتو التي 
ليا :  أوَّ

 
ىُخ مجَجه ال   يـػ مصعسافمػ أفَّ دىخًا أخمَج مجَجه اليـػ واحجًا     ْلخمَج الجَّ

 فبكى الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
 ما يمي:  -رضي هللا عشيم –ومن أىم مظاىخ وصهر التدامح في حياة الرحابة 

لسا دخل بيت السقجس أجاب سكانيا إلى ما شخشػه مغ أال  أف عسخ بغ الخصاب  -ٔ
يداكشيع فييا ييػدؼ, ولسا حانت صالة العرخ وىػ بجاخل كشيدة القجس رفس أف 

رمي بجاخميا كي ال يتخح السدمسػف مغ بعجه ذريعة لمسصالبة بجعل الكشيدة مدجًجا ي
ليع, وىحا دليل عمى احتخامو لغيخ السدمسيغ, ويطيخ مجػ تدامح السدمسيغ مع غيخىع, 

 واعتخافيع بيع ومقجساتيع.

                                                 
1

 (5/324أخشجٔ اىثخاسٙ فٚ اىتاسٝخ اىنثٞش ) - 
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أدخل دارىا في السدجج بجوف  لسا اشتكت امخأة مغ مرخ أف عسًخا بغ العاص  -ٕ
بيجـ البشاء الججيج مغ السدجج, وأف يعيج لمسديحية دارىا كسا  عسخ  رضاىا, أمخ
 كانت.

ويذيج التاريخ بيحه  القيع اإلندانية التى أقخىا اإلسالـ ودعا إلييا، وبالتدامح الحؼ ربط 
عالقات السدمسيغ بباقي أىل الجيانات اْلخخػ  حتى كاف مغ أثخ تمظ السبادغ الدسحة 

مسيغ أف أشاد السؤرخػف والسدتذخقػف بحزارة اإلسالـ ومغ ذلظ ومطاىخىا في حزارة السد
 ما يمي: 
قػؿ الديختػماس أرنػلج وىػ يتحجث عغ السحاىب الجيشية بيغ الصػائف السديحية:  -ٔ

ولكغ مبادغ التدامح اإلسالمي حخمت كل اْلعساؿ التي تشصػؼ عمى الطمع, 
خصة إقراء وضخب مثاال عمى ذلظ أنو بعج فتح مرخ استغل اليعاقبة ف

الدمصات البيدنصية ليدمبػا اْلرثػذكذ كشائديع, أما السدمسيغ فقج أعادوىا إلى 
 أصحابيا الذخعييغ.

قػؿ غػستاؼ لػبػف:" إف اْلمع لع تعخؼ فاتحيغ راحسيغ متدامحيغ مثل العخب,  -ٕ
وال ديًشا سسًحا مثل ديشيع"  فكاف ليحه السبادغ أثخىا في دخػؿ غيخ السدمسيغ 

 وتشافديع مع السدمسيغ في صشع حزارة اإلسالـ ماديِّا ومعشػيِّا.في اإلسالـ 
 
 

 ثالثا:قيم التدامح
يتزح مسا سبق إف التدامح الجيشي أو التدامح الذامل لو قيع عمى أساسيا يبشى وىحه القيع 

 ىي:
 التدامح   ضخورة وجهدية لمحياة:   -1
ػدؼ، أؼ أنو ضخورؼ ضخورة الػجػد أف أىسية التدامح الجيشي تتسّثل في كػنو ذا ُبعج ُوج  

نفدو ْلف ُسّشة الػجػد تقتزي أف يكػف وجػد الشاس عمى اْلرض في شكل تجّسعات بذخية، 
وىي وإف اّتفقت في ما يجسع بيشيا مغ وحجة اْلصل والحاجة إلى التجّسع والحخص عمى 
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والعسخاف والتَّػؽ إلى  البقاء والخغبة في الّتسّكغ مغ مقّػمات الحياة والّدعي في إقامة التسّجف
االرتقاء والتقّجـ فإنيا قج تبايشت في ما تتفّخد بو كل مجسػعة مغ خرػصية عخقية وديشية 

 وبيئية وثقافية.
وقج صّخح القخآف بيحه الحقيقة الػجػدية فقاؿ: ﴿َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى   

َ َعِميٌع َخِبيٌخ )َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػبً  ِ َأْتَقاُكْع ِإفَّ َّللاَّ ( َيا َأيَُّيا ٖٔا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَّ
 َأْتَقاُكْع َج َّللاَِّ الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعشْ 

َ َعِميٌع َخِبيٌخ﴾ )الحجخات:  ( ِٖٔإفَّ َّللاَّ
 التدامح يقتزي السداواة بالحقهق اإلندانية:   -2

اعتقادًا وسمػكًا  –بسعشى أف قيسة التدامح الجيشي تتسّثل في كػنو يقتزي التدميع السصمق 
ديغ لو ُحخمتو فألولئظ  بأنو إذا كاف ليؤالء وجػد فألولئظ وجػد، وإذا كاف ليؤالء –ومسارسة 

ديغ لو الُحخمة نفديا، وإذا كاف ليؤالء ُخرػصية ثقافية ال تخضى االنتياؾ فألولئظ 
 ُخرػصية ثقافية ال تقبل الػَسّذ أبجًا.

 التدامح  ضخورة اجتساعية  لمسجتسع السجني: -4
ية وحخية السعتقج التدامح ُيعّج أساًسا لبشاء السجتسع السجني وإرساء قػاعجه، فالتعّجدية الحدب

وقبػؿ االختالؼ في الخأؼ والفكخ وثقافة اإلنداف وتقجيخ السػاثيق الػششية واحتخاـ سيادة 
القانػف، خيارات استخاتيجية وقيع إندانية ناجدة ال تقبل التخاجع وال التفخيط وال السداومة، 

 فالتدامح عامل فاعل في بشاء السجتسع السجني .
 يهم في نذخ رسالة التدامح رابعا: واجب السدمسين ال

بيحه السبادؼ وتمظ اْلسذ اإلندانية لتحقيق التدامح فى اْلرض يتػجب عمى السدمسيغ اليـػ 
أمػًرا ميسة ىى مغ الػاجبات الجيشية التي تعسل عمى نذخ رسالة الخيخ واْلمغ واْلماف 

 ومن ذلك مايمي:لمشاس جسيًعا 
أصيل الشابع مغ ناحية السفيػـ وأولػية الدبق ، ال التالعسل عمى تأصيل مبجأ التدامح -ٔ

السرصمحي بيغ الذخؽ والغخب، ْلنشا لدشا في صجد إثبات أقجمية التدامح في اإلسالـ، إنسا 
مغ أجل إبعاد الحداسية التي أبجاىا بعس مفكخؼ عرخ الشيزة مغ غخبة الفكخة 
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عامل والتكامل مع واستيخادىا. وْلجل ذلظ نحغ مجعػف إلى تجديج قيع التدامح فى الت
 اآلخخيغ عغ شخيق:

االستساع لآلخخيغ أيًا كانػا بجافع التعمع مشيع ال احتخاميع فحدب، خاصة مغ يختمفػف  -أ
معشا،ومالحطة قيسيع وفكخىع وشخؽ تفكيخىع واْلسذ الفكخية التي انصمقػا مشيا في تجعيع 

 رأييع وفكخىع ومشصقيع.
لمتدامح و أىسيا: تأصيل ذلظ السبجأ داخل اْلسخة العسل عمى تػفيخ اْلجػاء السشاسبة  -ب

 الرغيخة ليشذأ اْلشفاؿ متذبعيغ بو ويعسمػف عمى تصبيقو عغ قشاعة في كل نػاحي الحياة.
الكف عغ استخجاـ القػة في التجخل بآراء اآلخخيغ وأعساليع ونذاشيع وأساليب تحخكيع  -ج

ي يقعػف بيا أو كذف مغ يخل وشخؽ تفكيخىع، مع إمكانية التشبيو عمى السدالق الت
بااللتدامات اْلخالقية لمتدامح أو يتجاوز قػاعجىا اْلساسية بصخيقة مذيشة، ولكغ ال يحق لشا 

 أف نتجخل بآرائيع وأعساليع وإف كشا ال نػافق عمييا عقيجيًا أو فكخيًا أو أخالقيًا.
ف ال يمغى االئتالؼ، التأكيج عمى حق االختالؼ بيغ البذخ فاالختالؼ آية بيشة، وإف كا -ٕ

فالتدامح لع يخد في الذخيعة اإلسالمية إال أنو يذيخ إلى إحجػ خرائز السجتسع السدمع، 
فقج دعا القخآف الكخيع إلى التقػػ والتذاور والتآزر والتػاصي والتخاحع والتعارؼ، وكميا مغ 

 صفات التدامح.
الحدبية السػجػدة في  تفعيل خمق التدامح في الحياة الدياسية في ضل التعجدية -ٖ

مجتسعاتشا؛ فإنو ال بج مغ تقبل قياـ أؼ أقمية أو شائفة أو تشطيع سياسي أو ديشي بتذكيل 
حدب سياسي يسثمو والقياـ بالتخويج ْلفكاره وإف كاف مشاىزًا ْلفكارنا، فميذ لشا الحق بادعاء 

 إمتالؾ الحقيقة ومرادرة رأؼ اآلخخيغ.
ى بشاء مفيـػ السػاششة الحؼ يقـػ عمى احتخاـ الحخيات مخاعاة اف التدامح يعسل عم -ٗ

والحقػؽ السسشػحة لمفخد والتجاوؿ الدمسي لمدمصة ورفس أشكاؿ االستبجاد والجكتاتػرية كافة 
في مختمف مشاحي الحياة وىحا يتصمب سعيًا ججيًا نحػ تغييخ كل مؤسدات الجولة عغ شخيق 

لة السختمفة، كسا يدعى إلى تأصيل مبادغ القزاء عمى الفداد السػجػد في مؤسدات الجو 
 حقػؽ اإلنداف.
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 خاتسة:
بػصفو تدامحًا شاماًل أو -ومسا تقجـ يتزح لشا بجالء إلى أؼ مجػ يعتبخ التدامح اإليجابي 

مغ العشاصخ اْلساسية في تعاليع اإلسالـ، وبالتالي مغ اْلىجاؼ التي تخمي  -تدامحًا ديشياً 
 إلييا التخبية اإلسالمية.

ىشا فإف التداـ السدمسيغ بحلظ وحسايتيع لحقػؽ اإلنداف والجساعات الستشػعة وأتباع  ومغ
الجيانات اْلخخػ الحيغ يعيذػف في السجتسعات اإلسالمية أمخ يجخل في إشار التداماتيع 
الجيشية التي تقزي بالحفاظ والجفاع عغ الحقػؽ اإلندانية العامة لمجسيع ، السدمسيغ اليـػ 

عيل ثقافة التدامح عمى كافة السدتػيات واف ذلظ مغ اىع أولػيات العسل نذخ ودعع وتف
الجعػػ والثقافى و االعالمى والتخبػػ فى كل مجاالت الحياة وواجب عاـ عمى الفخد 
 والسجتسع فخسالة .وصمى هللا وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وألو وصحبو.

   
  
 

في تذخيع اليجخة السطمب األول: سساحة اإلسالم  
مغ مكة إلى السجيشة  -ملسو هيلع هللا ىلص-اليجخة ليدت مجخد حجث تاريخي, وال مجخد رحمة قاـ بيا الشبي 

السشػرة أو السدمسػف مغ قبل إلى الحبذة وإنسا تعج أداة  قػية دالة عمى حب اإلسالـ لتجشب 
آلخخ الرجاـ والرخاع, وىي تحسل صػرة و نسػذًجا فخيًجا لكيفية التعاير الدمسي مع ا

وحخص اإلسالـ عمى التدامح بيغ الشاس ،تصبيقا عسميا مغ أوؿ  الجعػة اإلسالمية ، و قج 
-بّيغ هللا تعالى في كتابو أف اليجخة شخيعة الزمة في كل الذخائع،وقج كاف لألنبياء قبل نبيشا 

  -ع الدالـعميي–ىجخات . فقج ىاجخ سيجنا نػح وإبخاىيع ولػط وعيدى وإسساعيل  -ملسو هيلع هللا ىلص
 وغيخىع .

وىي كميا تبيغ عطسة سساحة اْلدياف اإلليية في التعامل مع اآلخخ, الحؼ رفس اإليساف 
ومغ معو, ومع ذلظ لع ُيؤمخ نبي بخد اإلساءة باإلساءة  -ملسو هيلع هللا ىلص-واإلسالـ وأعمغ العجاء لمشبي 

مغ أزمة الرخاع واالضصياد  وال اإليحاء باإليحاء, وإنسا كاف اْلمخ أوال باليجخة لمخخوج
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والتعحيب. بالخغع مسا يقع بعج اليجخة مغ مذقة الغخبة وىجخ الجيار واْلىل واْلمػاؿ 
واْلوشاف،لكغ كل ذلظ مغ أجل إيثار الدمع عمى الحخب, والحػار عمى السقاومة واإلقشاع 

صمى -بي عمى الججاؿ وىى أمارات وشػاىج التدامح ورفس العشف والكخاىية ،ولقج ضخب الش
أروع السثل  في تحسل اْلذػ واالضصياد والسذاؽ في سبيل نذخ الجعػة  -هللا عميو وسمع

إلى هللا تعالى بالسػعطة الحدشة, ولع يخد عمى التعحيب واالضصياد الحؼ كاف يمقاه ىػ ومغ 
 معو مغ السدمسيغ في مكة قبل اليجخة.

 عاء ليع باليجاية والرالح.شمب مشو الجعاء عمييع فعجؿ عغ الجعاء عمييع إلى الج 
 شمب مشو أف يشتقع مشيع فكاف يربخ ويتحسل ويعفػ ويرفح.

وهللا لػ وضعػا الذسذ في » عغ الجعػة فخفس: -ملسو هيلع هللا ىلص-حاوؿ السذخكػف إقراء الشبي  
يسيشي , والقسخ في يدارؼ , عمى أف أتخؾ ىحا اْلمخ , حتى يطيخه هللا , أو أىمظ دونو ما 

 .  «تخكتو
حاولػا قتمو وأجسعػا أمخىع عمى قتمو مخات عجة وإف كانػا لع يقجروا ولع يدتصيعػا ومع ذلظ لع 
يخد عمييع ما فعمػا, وإنسا دعا هللا ليع. ورد إلييع أماناتيع, وحافع عمى مستمكاتيع وأمػاليع 

ال يخيج لمكػف دماًرا,  -ملسو هيلع هللا ىلص-وديارىع  وأوشانيع وكاف في مقجوره أف يجعػ عمييع فييمكػا. لكشو 
 وال لمكافخيغ ىالًكا, وإنسا يخيج أف ييتجوا ويعيذػا في سمع وأمغ وسالـ.

نفخ مغ السدمسيغ  -ملسو هيلع هللا ىلص-إف أوؿ بمج دخمو اإلسالـ بعج مكة ىػ الحبذة حيث أمخ الشبي  
ع يتحقق فيو التعاير باليجخة إلى الحبذة وعمل ذلظ ليع بأنيع يسكشيع العير اآلمغ في مجتس

 الدمسي بيغ السدمسيغ وغيخىع.
وكاف الحػار اليادغ الحؼ دار بيغ سفيخ اإلسالـ جعفخ بغ أبي شالب وممظ الحبذة  

الشجاشي أثخه في ضيػر اإلسالـ في الحبذة و دخػؿ ممظ الحبذة في اإلسالـ؛ ْلف الدمع 
 يػلج الدمع, والحػار يؤدؼ إلى التقارب والتػاصل.

عمى الشجاشي ومغ معو بجاية سػرة مخيع  -رضي هللا عشو–قخأ جعفخ بغ أبي شالب عشجما  
 بكى الشجاشي, وبكى اْلساقفة؛ حتى أخزمػا مزاجعيع مسا سسعػا .
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 . ٔ) إف ىحا والحؼ جاء بو عيدى ابغ مخيع مغ مذكاة واحجة(  :وقاؿ الشجاشي 
بذة والحؼ احتف بالقيع اإلندانية لقج كاف لمتعامل اإلنداني الدمسي بيغ السدمسيغ وممظ الح 

والسثل العميا أثخ كبيخ في إضيار روح التدامح والتعاير الدمسي اآلمغ بيغ السدمسيغ وأىل 
 الحبذة؛ حتى كاف مغ نتيجة ذلظ ما يمي:

 : دخػؿ ممظ الحبذة اإلسالـ.أوال
 بقاء كثيخ مغ السدمسيغ بالحبذة. ثانيا: 
السدمسيغ؛ حتى يفخحػا لفخح السدمسيغ وييادوىع ويغالػا في االنجماج بيغ أىل الحبذة و  ثالثا: 

أف كاف يقـػ بخجمتيع بشفدو؛ لسا  -ملسو هيلع هللا ىلص-كخميع حتى كاف رد الرشيع ورد الجسيل مغ الشبي 
 وفجوا إليو بالسجيشة السشػرة.

نػا ْلصحاب مكخميغ إنيع كا» وقاؿ أحج أصحابو: نحغ نكفيظ يا رسػؿ هللا. فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:  
. فيحه الرػرة وغيخىا مسا دار بيغ السدمسيغ وأىل الحبذة تجدج ٕ«فإني أحب أف أكافئيع

التػاصل والتقارب واالنجماج بيشيع, بسا يتحقق التعاير الدمسي بيشيع , والحؼ يبيغ بجالء أف 
لسدمع عمى اإلسالـ ال يجعػ إلى العشف أو اإلرىاب؛ و إنسا اإلسالـ ديغ يأمغ فيو غيخ ا

ديشو وعخضو ونفدو ومالو, ويصمب مغ غيخ السدمع أف يكػف آمًشا لو ولمسدمع ليتحقق الدالـ 
 وتعسخ اْلرض, وتعير اإلندانية في تعاوف وتخاحع.

إف دخػؿ اإلسالـ إلى الحبذة وانتذاره فييا وىي أوؿ دار أمغ ودار خيخ وسمع يشتذخ فييا 
جيشة السشػرة بعيًجا عغ إيحاء السذخكيغ وعبجة اْلوثاف  اإلسالـ بعج مكة وقبل اليجخة إلى الس

 بسكة ليػ أصخح دليل عمى حب اإلسالـ لمتعاير الدمسي اآلمغ بيغ الشاس جسيًعا.
 ٖولقج حاوؿ أىل مكة تقميب أىل الحبذة عمى مغ ىاجخ إلييع مغ السدمسيغ. 
يغ عسخو بغ العاص لكغ سخعاف ما باءت محاوالتيع بالفذل. حيث أقاـ الشجاشي حػاًرا ب 

 وعبج هللا بغ أبي ربيعة وسسع مشيع ما يخيجه أىل مكة مغ السدمسيغ.
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ولسا سسع مغ جعفخ بغ أبي شالب واقتشع بسا قاؿ رد عمى أىل مكة ىجياىع ورشػتيع وأمغ  
 السدمسيغ,  وأقاـ السدمسيغ عشجه بخيخ دار.

 ثع تأتي بعج ذلظ أحجاث اليجخة إلى السجيشة السشػرة. 
 تعالى: ﴿ َوِإْذ َيْسُكُخ ِبَظ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِلُيْثِبُتػَؾ َأْو َيْقُتُمػَؾ َأْو ُيْخِخُجػَؾ َوَيْسُكُخوَف َوَيْسُكُخ َّللاَُّ  قاؿ 

ُ َخْيُخ اْلَساِكِخيَغ ﴾ ) اْلنفاؿ : -( مع تمظ السحاوالت الستعجدة التي تخيج ىالؾ الشبي َٖٓوَّللاَّ
ومغ معو  -ملسو هيلع هللا ىلص-مع شجه اْلذػ ومزاعفو االضصياد لو وإيقاؼ دعػتو و  -صمى هللا وسمع

مغ السدمسيغ قتل مغ قتل وعحب مغ عحب, ومع ذلظ لع يقع أحج مغ السدمسيغ بخد اإلساءة 
باإلساءة, لع يقتل مدمع مذخًكا, ولع يفجخ مدمع نفدو, ولع يعتج مدمع عمى امخأة كسا اعتجػ 

 الذيػخ والزعفاء.السذخكػف عمى الشداء واْلشفاؿ و 
ومع  ٔوىػ ساجج يرمي.  -ملسو هيلع هللا ىلص-لقج بمغ إيحاؤىع أف وضعػا سال جدور بيغ كتفي الشبي  

 ذلظ لع يخد عمييع بسثل ما صشعػا ولع يذتسيع ولع يقاتميع.
طة ثالث عذخة سشة بسكة يجعػ هللا تعالى سًخا وجيًخا بالحكسة والسػع -ملسو هيلع هللا ىلص-مكث الشبي 

 الحدشة ويجادليع بالتي ىي أحدغ, ولع يكغ يػًما فًطا وال غميًطا.
بخد اْلمانات إلى  -رضي هللا عشو -باليجخة إلى السجيشة السشػرة أمخ عميِّا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولسا أمخ  

 أىل مكة الحيغ عادوه وآذوه  وأخخجػه.
-حيغ آذوا وأخخجػه . وإنسا ضخب الشبي لع يأمخ بتبجيج مستمكاتيع أو إفداد تجاراتيع,  وىع ال 
السثالت وبّيغ قيسو الحفاظ عمى اْلوشاف وحخمة الػشغ وحخمة تجميخ اْلوشاف وأىسية -ملسو هيلع هللا ىلص

ذلظ في التعاير الدمسي الحؼ يحقق معشى ميًسا مغ معاني القيادة التي مغ أجميا خمق هللا 
 اإلنداف.
 تحقيق عساره الكػف والعسخاف ال يتحقق وال يكػف إال بالتعاير الدمسي بيغ بشي اإلنداف. 
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صمى -فمػ كاف اإلسالـ ديغ عشف أو كخاىية أو عشرخية لسا حقق ذلظ . ولسا ضل الشبي 
ثالث عذخة سشو في ضل التعحيب واالضصياد وفي الشياية يتخكيع وشأنيع ويبحث  -وسمع

اْلمغ والدمع والدالـ.  فكانت الػفػد الشبػية إلى مكة قبل اليجخة  عغ مكاف آخخ يحقق فيو
وىػ في مكة أف يشذخ  -ملسو هيلع هللا ىلص-تحسل قيع  الدالـ االجتساعي السشذػد .حيث استصاع الشبي 
ال إلييسا إ -ملسو هيلع هللا ىلص-إذ لع يياجخ اإلسالـ في وششيغ ججيجيغ حػؿ مكة  الحبذة والسجيشة السشػرة, 

في ضل نذيج شعخؼ يبيغ قيسو  -ملسو هيلع هللا ىلص-بعج أف وصل اإلسالـ كل بيػت السجيشة ودخميا 
ليجسع الشاس عمى كمسو  -ملسو هيلع هللا ىلص-التعاوف والتخاحع والكمسة الصيبة التي بيا بعث  سيج السخسميغ 
ْمِع َكافًَّة َواَل سػاء, ويعير الشاس في أمغ وسمع وسالـ : ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ  َآَمُشػا اْدُخُمػا ِفي الدِّ
ْيَصاِف ِإنَُّو َلُكْع َعُجوّّ ُمِبيٌغ﴾ ) سػرة البقخة:  ( فتطيخ قيسة اليجخة في َٕٛٓتتَِّبُعػا ُخُصَػاِت الذَّ

 أنيا أحج السبادغ اإلندانية لمتدامح الجيشي ونبح العشف وإيثار الدمع عمى الحخب والعجواف.
معشى الحفاظ عمى اْلوشاف وعجـ السداس بيا مغ أجل  التعاير الدمسي  كسا أنيا تؤصل 

والعير اآلمغ وىحه السعاني لميجخة مغ السعاني اْلصيمة التي ال تشقصع بل وتبقى ببقاء 
 اإلندانية.
 .ٔ«ال تشقصع اليجخة ما قػتل الكفار: » -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ  

 .ٕ«غ ىجخ ما نيى هللا عشوالسياجخ م: » -وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
فاليجخة  تعشي: ىجخ الدػء والقصيعة واإليحاء والكخاىية والتباغس والتحاسج, وكل ما نيى هللا 
عشو, وهللا ال يأمخ بالفحذاء وإنسا يأمخ بالسػدة والتعاوف والدمع والدالـ كل ذلظ مغ 

 مقتزيات التدامح مع اآلخخيغ.
 عيهد والسهاثيق.السطمب الثاني: سساحو اإلسالم في ال
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مغ أىع مطاىخ الدساحة اإلسالمية في التعامل مع اآلخخ أف اإلسالـ دعا إلى العفػ  
 والرفح الجسيل عسغ أساء أو ضمع أو اعتجػ .

:﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفطِّا َغِميَع اْلَقْمِب  -ملسو هيلع هللا ىلص-وأمخ هللا تعالى اْلمة في خصاب تذخيعي لمشبي  
ػا مِ   (ْٜ٘ٔغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َواْسَتْغِفْخ َلُيْع َوَشاِوْرُىْع ِفي اْْلَْمِخ﴾. )آؿ عسخاف: اَلْنَفزُّ
ْفَح اْلَجِسيَل﴾. )الحجخ:    (أساس مغ أسذ التدامح٘ٛوقاؿ :﴿ َفاْصَفِح الرَّ
والرفح الجسيل ليذ إال الرفح عغ اْلعجاء الحيغ كادوا ودبخوا واعتجوا ومثمػا ومع ذلظ :﴿  
 ( تدامح يؤصل التعاير الدمسي. ٜٛاْصَفْح َعْشُيْع َوُقْل َساَلـٌ﴾. )الدخخؼ:فَ 

وسامح  كل الحيغ آذوه واعتجوا عميو بسكة قبل اليجخة وبعجىا إال مغ أمخه هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولحا عفا 
 بعقابيع العتجائيع عمى حق هللا تعالى.

يا السدمسػف وغيخىع لع يحجث أف أكخه اإلسالـ وعبخ تاريخ الجولة اإلسالمية التي يعير في 
 أحجا عمى الجخػؿ فيو, أو تخؾ معقتجه أًيا كاف.

يِغ ﴾. )سػرة البقخة:قاؿ تعالى    (ٕٙ٘:﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ
ولقج عاش الحميػف وغيخىع في كشف الجولة اإلسالمية دوف أف يتعخض أحج لعقائجىع  

 ٔوديانتيع.
شػاىج كثيخة تعدز ىحا السبجأ ) سساحة اإلسالـ في التعامل مع اآلخخ( وفي الديخة الشبػية  

 مشيا ما يمي
، فقالػا يا رسػؿ هللا: إف -ملسو هيلع هللا ىلص -قجـ شفيل بغ عسخو الجوسي  وأصحابو عمى رسػؿ هللا  -ٔ

القبمة ورفع يجيو، فقاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص -دوسًا قج َعَرْت وَأَبْت فاْدُع هللا عمييع، فاستقبل رسػؿ هللا 
 . ٕ«الميع اىج دوسًا وائِت بيع»الشاس: ىمكػا، فقاؿ: 
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 ْلـ  أبي ىخيخة رضي هللا عشو . -ملسو هيلع هللا ىلص-دعا  -ٕ
فيسا روؼ عغ أبي ىخيخة قاؿ: كشت أدعػ أمي إلى اإلسالـ وىي مذخكة فجعػتيا يػًما 

وأنا أبكي قمت: يا رسػؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-كخه فأتيت رسػؿ هللا ما أ -ملسو هيلع هللا ىلص-فأسسعتشي في رسػؿ هللا 
إني كشت أدعػ أمي إلى اإلسالـ فتأبى عمي, فجعػتيا اليـػ فأسسعتشي فيظ ما أكخه, فادع هللا 

 أف ييجؼ أـ أبي ىخيخة.
 -ملسو هيلع هللا ىلص-بجعػة نبي هللا فخخجت مدتبذخا «. الميع اىج أـ أبي ىخيخة: » -ملسو هيلع هللا ىلص-فقاؿ رسػؿ هللا  

فمسا جئت فرخت إلى الباب فإذا ىػ مجاؼ فدسعت أمي خذف قجمي فقالت: مكانظ يا أبا 
ىخيخة, وسسعت خزخزة الساء قاؿ : فاغتدمت ولبدت درعيا وعجمت عغ خسارىا ففتحت 

ه ورسػلو. قاؿ: الباب, ثع قالت: يا أبا ىخيخة أشيج أف ال إلو إال هللا وأشيج أف دمحما عبج
فأتيتو وأنا أبكي مغ الفخح. قاؿ: قمت: يا رسػؿ هللا أبذخ قج  -ملسو هيلع هللا ىلص-فخجعت إلى رسػؿ هللا 

استجاب هللا دعػتظ وىجػ أـ أبي ىخيخة, فحسج هللا وأثشى عميو, وقاؿ: خيخا .قاؿ قمت يا 
ببيع إليشا. قاؿ: فقاؿ رسػؿ رسػؿ هللا ادع هللا أف يحببشي أنا وأمي إلى عباده السؤمشيغ ويح

إلى عبادؾ السؤمشيغ وحبب إلييع  -يعشي أبا ىخيخة وأمو-الميع حبب عبيجؾ ىحا :» -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 
 ٔفسا خمق مؤمغ يدسع بي وال يخاني إال أحبشي.«. السؤمشيغ
مى هللا ص -ومغ ذلظ ما روؼ أف عبج هللا بغ عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ أتي رسػؿ هللا   -ٖ

فقاؿ: يا رسػؿ هللا إنو بمغشي أنظ تخيج قتل عبج هللا بغ أبي فيسا بمغظ عشو،  –عميو وسمع 
فإف كشت فاعال فسخ لي بو, فأنا أحسل إليظ رأسو، فػ هللا لقج عمست الخدرج ما كاف بيا مغ 
ى رجل أبخ بػالجه مشي، وأني أخذي أف تأمخ بو غيخؼ فيقتمو, فال تجعشي نفدي أف أنطخ إل
قاتل عبج هللا بغ أبي يسذي في الشاس فأقتمو فاقتل مؤمًشا بكافخ فأدخل الشار، فقاؿ رسػؿ هللا 

 ٕ«.بل نتخفق بو وتحدغ صحبتو ما بقي معشا:» -ملسو هيلع هللا ىلص  -
 وقاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص  -عغ ابغ عسخ أف عبج هللا بغ ُأبي لسا تػفي جاء ابشو إلى الشبي 
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صمى هللا  -أعصشى قسيرظ أكفشو فيو، وصل عميو واستغفخ لو، فأعصاه الشبى يا رسػؿ هللا 
فآذنو، فمسا أراد أف يرمى عميو جحبو عسخ «. آذنى أصمى عميو»قسيرو فقاؿ  -عميو وسمع 

أنا بيغ خيختيغ قاؿ »فقاؿ أليذ هللا نياؾ أف ترمى عمى السشافقيغ فقاؿ  -رضى هللا عشو  -
ُ َلُيْع﴾ ﴿اْسَتْغِفْخ َلُيْع َأوْ  فرمى «. اَل َتْدَتْغِفْخ َلُيْع ِإْف َتْدَتْغِفْخ َلُيْع َسْبِعيَغ َمخًَّة َفَمْغ َيْغِفَخ َّللاَّ

 ٔعميو فشدلت :﴿ َواَل ُتَرلِّ َعَمى َأَحٍج ِمْشُيْع َماَت َأَبًجا﴾.
 سا عفا صفح وسسح.مع زعيع السشافقيغ ولع يعاممو بسثل معاممتو, وإن -ملسو هيلع هللا ىلص-فمع يعشف الشبي 

ىحه الدساحة الشبػية تجدج صػرة حية لكيفية التعاير الدمسي, والتعامل اآلمغ في الحياة  
حتى تتحقق الحياة اآلمشة السدتقخة, التي يدتصيع فييا السدمع وغيخ السدمع مغ القياـ بجوره 

 السشػط بو في الحياة.
 لع يعيجىا أحج في تعامل بذخؼ . مع السختجيغ برػره -ملسو هيلع هللا ىلص-لقج تعامل  

قاؿ: كاف رجل نرخانيا فأسمع وقخأ البقخة وآؿ عسخاف فكاف  -رضي هللا عشو-روؼ عغ  أنذ 
فكاف يقػؿ: ما يجرؼ دمحم إال ما كتبت لو فأماتو هللا, فجفشػه -فعاد نرخانيا  -ملسو هيلع هللا ىلص-يكتب لمشبي 

دمحم وأصحابو, لسا ىخب مشيع نبذػا عغ صاحبشا فأصبح وقج لفطتو اْلرض .فقالػا: ىحا فعل 
فألقػه, فحفخوا لو فأعسقػا , فأصبح وقج لفطتو اْلرض. فقالػا :ىحا فعل دمحم وأصحابو نبذػا 
عغ صاحبشا لسا ىخب مشيع, فألقػه فحفخوا لو وأعسقػا لو في اْلرض ما استصاعػا, فأصبح 

 ٕوقج لفطتو اْلرض فعمسػا أنو ليذ مغ الشاس فألقػه.
فأماتو هللا وال يػجج في الخواية  -ملسو هيلع هللا ىلص-فيحا الخجل ارتج عغ اإلسالـ وصار يذشع عمى الشبي 

 قتمو أو أمخ أحًجا بقتمو لخدتو. -ملسو هيلع هللا ىلص-أف الشبي 
 يقع ضجه بأؼ شيء يكخىو . -ملسو هيلع هللا ىلص-والذاىج أنو ارتج ومع ذلظ لع يأمخ الشبي 
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رايتو سعج بغ عبادة فيػ أماـ الكتيبة فمسا مخ سعج   -ملسو هيلع هللا ىلص  -لفتح أعصى رسػؿ هللا وفي يـػ ا
نادػ يا أبا سفياف اليـػ يـػ السمحسة, اليـػ تدتحل الحخمة, اليـػ أذؿ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -بخاية الشبي  

ذا حاذػ بأبي سفياف ناداه: يا رسػؿ هللا أمخت حتى إ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا قخيذًا . فأقبل رسػؿ هللا  
بقتل قػمظ؟ زعع سعج ومغ معو .حتى مخ بشا قاؿ: يا أبا سفياف اليـػ يـػ السمحسة تدتحل 
الحخمة اليـػ أذؿ هللا قخيذًا وإنى أنذجؾ هللا في قػمظ, فأنت أبخ الشاس وأوصل الشاس. قاؿ 

 ما نأمغ سعًجا أف يكػف مشو في قخير عبج الخحسغ بغ عػؼ وعثساف بغ عفاف: يا رسػؿ هللا
يا أبا سفياف اليـػ يـػ السخحسة, اليػـ أعد هللا فيو قخيذًا :»  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صػلة. فقاؿ رسػؿ هللا  

إلى سعج فعدلو وجعل المػاء إلى قيذ ورأػ رسػؿ هللا    -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ وأرسل رسػؿ هللا  «. 
أف المػاء لع يخخج مغ سعج حيغ صار البشو فأبى سعج أف يدمع المػاء إال باْلمارة   - ملسو هيلع هللا ىلص -

إليو بعسامتو فعخفيا سعج فجفع المػاء إلى   -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأرسل رسػؿ هللا   -ملسو هيلع هللا ىلص  -عغ الشبي  
 .  ٔابشو قيذ
لفتح مسغ ناصبػه العجاء في مكة, حيث كاف يـػ الفتح يػًما عغ مخالفيو  يـػ ا -ملسو هيلع هللا ىلص-تجاوزه 

 «.اذىبػا فأنتع الصمقاء» عالسيا لمدساحة في اإلسالـ, حيث تجاوز عغ أىل مكة وقاؿ:
يقبل اليجية مغ غيخ السدمسيغ حيث قبل ىجيو زيشب بشت الحارث الييػدية امخأة  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكاف 

ج أىجت لو شاة مدسػمة وضعت لو الدع فييا,  ومع ذلظ لسا سالـ بغ مذكع في خيبخ , وق
بالخغع مغ شجة عجاوة الييػد اال انو ملسو هيلع هللا ىلص لع يعامميع بسثل معاممتيع وانسا  ٕدعتو قبل الجعػة.
 سامح وعفا وأصمح .
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 السطمب الثالث: سساحو اإلسالم في تذخيع الجياد

الخحسة السيجاة قاؿ   -ملسو هيلع هللا ىلص-لييع خاتع الشبييغ دمحم مغ رحسة هللا تعالى بخمقو أف أرسل إ 
(  ورسالة الخحسة ال يسكغ أف ٚٓٔسبحانو:﴿ َوَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ َرْحَسًة ِلْمَعاَلِسيَغ﴾ ) اْلنبياء: 

تكػف سيًفا مدمًصا عمى الخقاب, فميذ فييا قيخ  وال إكخاه, وال إجبار ْلحج عمى الجخػؿ في 
يِغ ﴾. )سػرة البقخة:سالـ قاؿ تعالى اإل  (ٕٙ٘:﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

 فسغ سساحو اإلسالـ: حخية العقيجة, وحخية الخأؼ؛ لتعير اإلندانية في سالـ ووئاـ.
ْمِع َكافًَّة﴾وقج أمخ هللا تعالى السؤمشيغ بالدالـ والدالـ:   . ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اْدُخُمػا ِفي الدِّ

أييا الشاس ال تسشػا لقاء » عغ تسشي محاربو اْلعجاء فقاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ونيى ( ٕٛٓ)سػرة البقخة:
 ٔ«.العجو وسمػا هللا العافية 

ُ َلُكْع َعَميْ  َمَع َفَسا َجَعَل َّللاَّ ِيْع َسِبياًل﴾ وقاؿ سبحانو:﴿ َفِإِف اْعَتَدُلػُكْع َفَمْع ُيَقاِتُمػُكْع َوَأْلَقْػا ِإَلْيُكُع الدَّ
يِّيَغ َأَأْسَمْسُتْع َفِإْف َأْسَمُسػا َفَقِج ٜٓ) الشداء:  (.  وقاؿ سبحانو:﴿ َوُقْل ِلمَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب َواْْلُمِّ

 (.  فيي تجؿٕٓاْىَتَجْوا َوِإْف َتَػلَّْػا َفِإنََّسا َعَمْيَظ اْلَباَلُغ َوَّللاَُّ َبِريٌخ ِباْلِعَباِد ﴾ ) آؿ عسخاف:
صخاحة عمى أف اإلسالـ يجعػ إلى الدساحة وإلى التعامل بالحدشى والميغ, وليذ العشف أو 

 القتل.
َل َوَعَمْيُكْع مَ  ُسػَؿ َفِإْف َتَػلَّْػا َفِإنََّسا َعَمْيِو َما ُحسِّ َ َوَأِشيُعػا الخَّ ا وقاؿ سبحانو:﴿ ُقْل َأِشيُعػا َّللاَّ

ْمُتْع َوِإْف ُتِصيُعػُه َتْيَتُجوا ُسػِؿ ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُسِبيُغ ﴾ ) الشػر: ُحسِّ (.  وىحا معشاه أف َ٘ٗوَما َعَمى الخَّ
 إال البالغ السبيغ. -ملسو هيلع هللا ىلص-مغ أعخض فسا عمى الشبي 

ًة َواحِ  ُ َلَجَعَمُكْع ُأمَّ َجًة َوَلِكْغ ِلَيْبُمَػُكْع وقػلو سبحانو:﴿ ِلُكلٍّ َجَعْمَشا ِمْشُكْع ِشْخَعًة َوِمْشَياًجا َوَلْػ َشاَء َّللاَّ
ِ َمْخِجُعُكْع َجِسيًعا ﴾ ) السائجة:  (.  يعشي لكل أمة ِٛٗفي َما َآَتاُكْع َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت ِإَلى َّللاَّ

شخيعتيا الخاصة بيا, وأنو سبحانو جعل الذخائع متعجدة لتخييخ الشاس والتسييد بيغ السصيع 
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 سبحانو وتعالى القتاؿ أو الجياد إال لمجفاع عغ الشفذ أو والعاصي؛ ولحلظ كمو لع يذخع هللا
, فالغخض مغ تذخيع  الػشغ أو العخض أو حخية العقيجة أو الجفاع عغ الطمع ونرخة السطمـػ
الجياد في اإلسالـ ىػ الػصػؿ إلى الدمع قاؿ تعالى:﴿ َوَقاِتُمػُىْع َحتَّى اَل َتُكػَف ِفْتَشٌة َوَيُكػَف 

يُغ َّللَِّ  (.  وقاؿ سبحانو:﴿ َيا َٖٜٔفِإِف اْنَتَيْػا َفاَل ُعْجَواَف ِإالَّ َعَمى الطَّاِلِسيَغ﴾ ) سػرة البقخة: الجِّ
 (.  َ٘ٙأيَُّيا الشَِّبيُّ َحخِِّض اْلُسْؤِمِشيَغ َعَمى اْلِقَتاِؿ ﴾ ) اْلنفاؿ:

لقتل وإنسا القتاؿ.  ولع يقل القتل, ولع يأمخ با –في اآليات الدابقة قاؿ سبحانو :قاتمػا  
بالقتاؿ, لع يحخض عمى القتل وإانسا عمى القتاؿ؛ لبياف أف الجياد ُشخع في اإلسالـ لخد 

 االعتجاء؛ ْلف القتاؿ مفاعمو, وال يكػف إال مغ شخفيغ؛ وليحا قاؿ: قاتمػا.
ٌه َلُكْع وبيغ سبحانو أف القتاؿ مع ذلظ لع يذخع إال كخًىا : ﴿ ُكِتَب َعَمْيُكُع اْلِقَتاُؿ َوُىَػ ُكخْ  

َوَعَدى َأْف َتْكَخُىػا َشْيًئا َوُىَػ َخْيٌخ َلُكْع َوَعَدى َأْف ُتِحبُّػا َشْيًئا َوُىَػ َشخّّ َلُكْع ﴾ ) سػرة 
( وىحا معشاه أف اإلسالـ يجعػ إلى الدالـ إال إذا اضصخ السدمسػف إلى الحـد فال ٕٙٔالبقخة:

ِ اَل ُتَكمَُّف ِإالَّ َنْفَدَظ َوَحخِِّض اْلُسْؤِمِشيَغ مفخ مشو دفاًعا عغ الحخمات. :﴿ َفَقاِتْل ِفي َسبِ  يِل َّللاَّ
ُ َأْف َيُكفَّ َبْأَس الَِّحيَغ َكَفُخوا﴾ ) الشداء:   ( َٗٛعَدى َّللاَّ

ِ الَِّحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َواَل َتْعَتُجوا ِإفَّ َّللاََّ اَل ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيغَ  ﴾ ) سػرة  :﴿ َوَقاِتُمػا ِفي َسِبيِل َّللاَّ
( وىحا يعشي أف اإلسالـ دعػة سمع في أبيى صػرة مغ التدامح والسحبة, ومسا ٜٓٔالبقخة:

يؤكج ذلظ أف اإلسالـ وضع آداًبا لمحخب ال يجػز السداس بيا, تحافع عمى حقػؽ اإلنداف 
 وتخاعي قػاعج الحق والبخ.

يِغ َوَلْع ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْف قاؿ تعالى:﴿ اَل َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقا ِتُمػُكْع ِفي الجِّ
َ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيَغ ) وُىْع َوُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفَّ َّللاَّ ( ِإنََّسا َيْشَياُكُع َّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َقاَتُمػُكْع ِفي َٛتَبخُّ

يِغ َوَأْخَخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َوَضاَىخُ  وا َعَمى ِإْخَخاِجُكْع َأْف َتَػلَّْػُىْع َوَمْغ َيَتَػلَُّيْع َفُأوَلِئَظ ُىُع الجِّ
( ونيى هللا تعالى عغ قتاؿ ماف لع مغ لع يقاتل واالعتجاء ٜ, ٛالطَّاِلُسػَف ﴾ ) السستحشة: 
 عمى مغ لع يعتج.



 تسامح اإلسالم في التعامل مع غير المسلمين

 

 (3232 يناير) 56، ع 34مج ؛ جملـــة مركز اخلدمة لالستشارات البحثية واللغات  44
 

البيع ونيى عغ تجميخ  عغ قتل الشداء واْلشفاؿ والذيػخ والخىباف وأصحاب  -ملسو هيلع هللا ىلص-ونيى 
اغدوا باسع هللا في سبيل هللا، قاتمػا مغ كفخ با، » السستمكات وتفجيخ العسخاف. وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:

 ٔ«.اغدوا وال تغمػا، وال تغجروا، وال تسثمػا، وال تقتمػا وليجا
 ى عغ قتل الغيمة .ونيى  ملسو هيلع هللا ىلص عغ التسثيل بالقتمى أو اإلجياز عمى الجخيح, وني 

كل ىحه الرػر تجؿ عمى أف الجياد في اإلسالـ وسيمو مغ وسائل الدمع؛ ولحا كانت مطاىخ 
 الدساحية فيو متعجدة ومتشػعة وليدت محرػرة في جانب بحاتو.

 وليحا فإف أىجاؼ الجياد أو الحخب في اإلسالـ تشحرخ في ما يمي: 
 الجفاع عغ الحخمات. أوال: 
 واف.رد العج ثانيا: 
 نرخه الحق والعجؿ. ثالثا: 
-وليذ أدؿ عمى ذلظ مغ أف مجسػع الحخكات العدكخية أو الجيادية  في عرخ الشبي  
بمغت ثسانيغ تحخًكا ما بيغ غدوة وسخية لع يقاتل فييا إال في سبع فقط. السحاربػف كميع  -ملسو هيلع هللا ىلص

 ال يػجج أحج مغ ربيعو وال قحصاف. -ملسو هيلع هللا ىلص-كانػا مغ قبائل مزخ أوالد عسو 
 . ٕٔٔو مغ السذخكيغ  ٜٖٔعجد القتمى في السعارؾ كميا  

مغ أىع مطاىخ الدساحة في اإلسالـ في التعامل مع غيخ السدمسيغ أف اإلسالـ لع يأمخ ولع 
يحجث أباد شعًبا مغ الذعػب, عامل العبيج معاممة راقية,  وأمخ بتعميسيع وتيحيبيع, 

 إعانتيع وتػلييع الحكع كسا حجث في دولة السساليظ.ومداعجتيع و 
أبقى اإلسالـ التعجدية الجيشية داخل الػشغ الػاحج : ييػد ونرارػ ومدمسيغ ومجػس ْلنو 

 ٕسسح ليع بسعتقجاتو, ولع ييجـ  كشائديع وال بيعيع.
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 السطمب الخابع: سساحو اإلسالم في تحخيم االعتجاء عمى غيخ السدمسين. 
يات التي جاءت الخسالة اإلسالمية لحسايتيا حفع اْلنفذ واْلعخاض واْلمػاؿ مغ الزخور  

واْلوشاف مصمقا لحساية الشفذ التي خمقيا هللا ولكخامة اإلنداف الحؼ كخمو هللا مغ غيخ نطخ 
 إلى جشذ أولػف أوعخؽ  أو ديغ.

ـَ َّللاَُّ ِإالَّ   اُكْع ِبِو ﴾ ) اْلنعاـ: قاؿ تعالى:﴿ َواَل َتْقُتُمػا الشَّْفَذ الَِّتي َحخَّ (  ِٔ٘ٔباْلَحقِّ َذِلُكْع َوصَّ
فالشفذ محخمةه مرػنة ال فخؽ بيغ السدمع وغيخه, ال يعتجؼ عمى نفذ محخمة وال ُيعتجػ 
عميو إال بحق وىكحا فقج جعل هللا سبحانو التعاير الدمسي ىػ اْلساس ومغ أجمو كانت 

ْلبشاء غيخ السدمسيغ في ضل السجتسع التذخيعات اإلسالمية تفيس بالدساحة  والديػلة 
اإلسالمي أنيع ليع كافو الحقػؽ والػاجبات التي تزسغ حياة آمشة مدتقخة, فميذ الدبب في 
ثبػت الحقػؽ اإلندانية ىػ الجيغ, ولكغ ىػ مصمق اإلندانية , لإلنداف حق الحياة, لإلنداف 

 حق الحخية, وىكحا .
ػا في السجتسع اإلسالمي, وليع مغ الحقػؽ ما لقج سسح اإلسالـ لغيخ السدمسيغ أف يقيس
 لمسدمسيغ, وعمييع مغ الػاجبات مثل السدمسيغ.

وىي القاعجة السعخوفة ليع مالشا وعمييع ما عميشا ؛ ْلنيا حقػؽ مػاششة يدتػؼ فييا السدمع  
 وغيخ السدمع .

 امة.حتى جعل أبػ حشيفة أف العرسة تكػف باإليساف واْلماف أو الجار أؼ بحكع اإلق
:﴿ َوَكَتْبَشا َعَمْيِيْع ِفيَيا َأفَّ الشَّْفَذ ِبالشَّْفِذ َواْلَعْيَغ ِباْلَعْيِغ َواْْلَْنَف وفي القخآن الكخيم شهاىج لحلك

غِّ َواْلُجُخوَح ِقَراٌص ﴾ ) السائجة : غَّ ِبالدِّ (  لع يشز عمى تفخقة ِ٘ٗباْْلَْنِف َواْْلُُذَف ِباْْلُُذِف َوالدِّ
 افخ أو غيخ مدمع.بيغ مدمع و ك

ذلظ في وثيقة السجيشة السشػرة حيث جعل سكاف السجيشة السشػرة أمة مغ دوف  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقج شبق  
لغيخ  -ملسو هيلع هللا ىلص-الشاس بسا فييع مغ السدمسيغ والييػد والشرارػ وعباد اْلوثاف, فقج سسح 

 السدمسيغ أف يكػنػا مع السدمسيغ في مجتسع واحج.
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وال يسكغ أف يكػنػا في مجتسع واحج  ويعادؼ بعزيع بعًزا, إنسا يتعاونػف ويتخاحسػف  
ويتكافمػف, وال يتحقق ذلظ إال إذا كانت الحقػؽ محخمة  بيشيع لكل مشيع عمى اآلخخ حخمة 
الشفذ والعخض والساؿ, فيحا مطيخ أساسي مغ مطاىخ الدساحة في اإلسالـ في بشاء 

 السجتسع السدمع.
أنو حـخ االعتجاء عمى غيخ السدمع  م مظاىخ سساحة اإلسالم في التعامل مع اآلخخومن أى 

 وجعمو جخيسة مغ أكبخ الجخائع التي تدتػجب لعشة هللا عد وجل.
مغ قتل :» -ملسو هيلع هللا ىلص -جعل اإلسالـ دـ الحمي كجـ السدمع وديشو لسا رواه البخارؼ أنو  أوال:

 ٔ«ف ريحيا تػجج مغ مديخة أربعيغ عامامعاىجا لع يخح رائحة الجشة وإ
فقاؿ رسػؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-رجال مغ السدمسيغ قتل رجال مغ أىل الكتاب فخفع إلى الشبى  روي أن 
  ٕثع أمخ بو فقتل.«. أنا أحق مغ وفى بحمتو :»  -ملسو هيلع هللا ىلص-

بخجل مغ  -هللا عشو رضي-روؼ عغ أبى الجشػب اْلسجؼ قاؿ : أتى عمى بغ أبى شالب 
السدمسيغ قتل رجال مغ أىل الحمة قاؿ: فقامت عميو البيشة فأمخ بقتمو فجاء أخػه فقاؿ: إني 
قج عفػت قاؿ: فمعميع ىجدوؾ وفخقػؾ وفدعػؾ؟ قاؿ: ال ولكغ قتمو ال يخد عمي أخي 

 ٖوعػضػني فخضيت. قاؿ: أنت أعمع مغ كاف لو ذمتشا فجمو كجمشا وديتو كجيتشا.
تعامل الحؼ يؤسذ عمى السداواة التامة بيغ السدمع وأىل الكتاب يذيخ إلى صػره مغ فيحا ال

 صػر التدامح الجيشي في تحخيع االعتجاء عمى غيخ السدمع,  وأنو كالسدمع بال فخؽ.
والفقياء يقخروف: الحمي معرـػ الجـ كالسدمع,  واختالؼ الجيغ ليذ سبًبا إلباحة دمو أومالو 

 باتفاؽ.
قصع إذا سخؽ ماال مسمػًكا لمحمي لحساية  ماؿ الحمي, وىحا معشاه أف الحقػؽ ال فالسدمع ي 

تختمف ْلف عرسة الجـ والساؿ والعخض إنسا ىي عمى أساس اإلندانية, وىي ال تختمف مغ 
 ديغ آلخخ.
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وىحه الرػر وغيخىا تقخر سساحو الجيغ اإلسالمي في اعتخافو بػجػد غيخ السدمسيغ   
 لسداوية لحقػؽ السدمسيغ, والتي  ال تختمف مع الدماف أو السكاف.واعتخافو بحقػقيع ا

 مغ سساحة اإلسالـ في تعاممو مع اآلخخيغ أف قخر السداواة التامة بيغ السدمسيغ وغيخىع.
ْلَعْبُج ِباْلَعْبِج قاؿ تعالى: ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْيُكُع اْلِقَراُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحخُّ ِباْلُحخِّ َوا 

( كمسة القتمى لفع عاـ يذسل السدمع وغيخ السدمع َٛٚٔواْْلُْنَثى ِباْْلُْنَثى ﴾ ) سػرة البقخة: 
( مصمقا ٘ٗونطيخىا كمسو الشفذ في قػلو:﴿ َوَكَتْبَشا َعَمْيِيْع ِفيَيا َأفَّ الشَّْفَذ ِبالشَّْفِذ ﴾ ) السائجة:

ومن لشفذ وحخمة الجـ. فالشفذ معرػمة باإلندانية. فال فخؽ بيغ مدمع وغيخ مدمع لحخمة ا
: أف حـخ االعتجاء عمى أمػاؿ غيخ السدمسيغ وأعخاضيع وجعميع كالسدمسيغ.  سساحو اإلسالم

؟ " :» في يـػ حجو الػداع مخاشًبا الشاس جسيًعا  -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ  يا أييا الشاس، أال أؼ يـػ أحـخ
اْلكبخ. قاؿ: "فإف دماءكع وأمػالكع وأعخاضكع بيشكع حخاـ،  ثالث مخات، قالػا: يػـ الحج

كحخمة يػمكع ىحا، في شيخكع ىحا، في بمجكع ىحا، أال ال يجشي جاف إال عمى نفدو، وال 
 ٔ«.يجشي والج عمى ولجه، وال مػلػد عمى والجه 

 وىكحا دؿ الحجيث عمى حخمة الجـ والعخض والساؿ .
غ ضمع معاىجا , أو انتقرو , أو كمفو فػؽ شاقتو , أو أخح مشو شيئا بغيخ أال م» وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:

 ٕ«.شيب نفذ , فأنا حجيجو يـػ القيامة 
 ٖ«.مغ آذػ ذميِّا فأنا خرسو ومغ كشت خرسو خرستو يـػ القيامة » وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:
 ٗ«.ج آذػ هللا عد وجل مغ آذػ ذميِّا فقج آذاني, ومغ آذاني فق:»  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقاؿ 

 ْ٘لىل نجخاف أنو ال يأخح مشيع رجل بطمع آخخ. -ملسو هيلع هللا ىلص-وفي  عيج الشبي 
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 .82سٗآ أت٘ ٝ٘سف فٜ اىخشاج ص  - 



 تسامح اإلسالم في التعامل مع غير المسلمين

 

 (3232 يناير) 56، ع 34مج ؛ جملـــة مركز اخلدمة لالستشارات البحثية واللغات  45
 

 
 السطمب الخامس: سساحة اإلسالم في التعامل مع غيخ السدمسين.

ى إف التصبيق العسمي لتعامل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص والخمفاء الخاشجيغ مع غيخ السدمسيغ يجؿ بػضػح عم
سساحو أخالؽ اإلسالـ وسساحة السدمسيغ في تعامالتيع مع غيخ السدمسيغ ومغ أىع تمظ 

 الرػر التصبيقيية مايمي:
. -ملسو هيلع هللا ىلص-أف الشبي  أوال:  قبل ىجية الشجاشي,  وقبل ىجية السقػقذ عطيع الخـو
وىحا مغ أىع ألػاف التدامح تخؾ وفج نجخاف يرمي في مدججه الذخيف.  -ملسو هيلع هللا ىلص-: أنو ثانيا
 الجيشي.

إنيع كانػا ْلصحاب مكخميغ فإني أحب : » لػفج نجخاف بشفدو, وقػلو:  -ملسو هيلع هللا ىلص-خجمتو  ثالثا: 
  .ٔ«أف أكافئيع

: مغ سساحة اإلسالـ في التعامل مع غيخ السدمسيغ أف تخؾ ليع حخية العبادة وأبقى ليع رابعا
 ( ِٙديُشُكْع َوِلَي ِديِغ ﴾ ) الكافخوف:أماكغ عبادتيع: ﴿ َلُكْع 

فمع  يأمخ اإلسالـ في القخآف أو الدشة بيجـ معابج أوكشائذ أىل الكتاب, وال تحخيقيا وال 
ِ الشَّاَس َبْعَزُيْع ِبَبْعٍس  تجميخىا وإنسا أمخ بالحفاظ عمييا وحسايتيا قاؿ تعالى:﴿ َوَلْػاَل َدْفُع َّللاَّ

َمْت َصَػاِمُع َوبِ  ِ َكِثيًخا﴾ ) الحج: َلُيجِّ  (َٓٗيٌع َوَصَمَػاٌت َوَمَداِجُج ُيْحَكُخ ِفيَيا اْسُع َّللاَّ
: مغ صػر تدامح اإلسالـ في التعامل مع غيخ السدمسيغ: تخكيع يفعمػف ما يعتقجوف خامًدا

أنو حالؿ في ديشيع وإف كاف حخاـ في اإلسالـ مثل: الخسخ والخشديخ بيًعا وشخاًء وتشاوال ونحػ 
 ٕمع يأمخ اإلسالـ بالتشازؿ عسا أحل ليع ْلنو حخاـ في اإلسالـ.ذلظ ف

نيى القخآف عغ مجادلو أىل الكتاب إال بالتي أحدغ واآليات في ذلظ كثيخة مشيا  سادًسا: 
 ( ٙٗقػلو تعالى:﴿ َواَل ُتَجاِدُلػا أَْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ﴾ ) العشكبػت: 

سالـ مؤاكمة أىل الكتاب واْلكل مغ ذبائحيع مراىختيع والتدوج مشيع, وىحا أباح اإل سابعا:
معشاه أف اإلسالـ سسح الكتابية أف تكػف أما وربة بيت في السجتسع اإلسالمي وشخيكو حياتو 
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لمسدمع وأف يكػف أخػاؿ أوالده مغ غيخ السدمسيغ.  قاؿ تعالى:﴿ اْلَيْػـَ ُأِحلَّ َلُكُع الصَّيَِّباُت 
ـُ الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِحلّّ َلُكْع َوَشَعاُمُكْع ِحلّّ َلُيْع َواْلُسْحَرَشاُت ِمَغ اْلُسْؤِمَشاِت َواْلُسْحَرَشاتُ َوَشعَ   ا

ِخِحؼ تَّ ِمَغ الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِمْغ َقْبِمُكْع ِإَذا َآَتْيُتُسػُىغَّ ُأُجػَرُىغَّ ُمْحِرِشيَغ َغْيَخ ُمَداِفِحيَغ َواَل مُ 
 (َ٘أْخَجاٍف﴾ ) السائجة:

مغ تدامح اإلسالـ أجاز القخض والػقف مغ ماؿ السدمسيغ لغيخ السدمع مغ غيخ  ثامًشا:
خالؼ بيغ أحج مغ السدمسيغ,  وأنو يجػز صخؼ الدكاة ليع, وقزاء ديػنيع تأليًفا لقمػبيع 

َجَقاُت ِلْمفُ  َقَخاِء َواْلَسَداِكيِغ َواْلَعاِمِميَغ َعَمْيَيا ودعػة لمسػدة والبخ بيع.  قاؿ تعالى:﴿ ِإنََّسا الرَّ
ِبيِل َفِخيَزًة ِمَغ َّللاَِّ  ِ َواْبِغ الدَّ َقاِب َواْلَغاِرِميَغ َوِفي َسِبيِل َّللاَّ ﴾ ) َواْلُسَؤلََّفِة ُقُمػُبُيْع َوِفي الخِّ

 (  ٓٙالتػبة:
ياء أنو ال يحق لمدوج تاسًعا: مغ مطاىخ التدامح في اإلسالـ مع غيخ السدمسيغ ما قخره الفق

السدمع مشاقذة الدوجة الكتابية في مدألة إاسالميا لسخالفتو لعقج الحمة وعممػا ذلظ بأنو 
يِغ ﴾. )سػرة يخذى مشو اإلكخاه السحطػر والسشيي عشو في قػلو تعالى :﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

 (ٕٙ٘البقخة:
كتابية مغ أداء عبادتيا وشعائخىا كسا قخر الفقياء أنو ال يجػز لمدوج أف يسشع زوجتو ال

 .ٔوبعس السحاىب يخػ أنو يرحبيا إلى حيث تؤدػ شعائخىا في الكشيدة إذا رغبت في ذلظ
مغ أىع صػر التدامح الجيشي في التعامل مع غيخ السدمسيغ  أف السدمسيغ ما   عاشخا:

لإلنداف ميسا كاف حكسػا بمًجا إال وأبقػا عمى ما فيو مغ ديانات وممل وذلظ لتكخيع اإلسالـ 
اعتقاده, وىحه الحخية صػرة جميمة مغ صػر التدامح الجيشي لع يؤخح ليا نطيخ في القارات 
الخسذ, ولع يحجث أف انفخد ديغ بالدمصة ومشح مخالفيو في االعتقاد كل أسباب البقاء مثل 

 ما صشع اإلسالـ.
, وأف السدمسيغ وحجىع : شيادة كتاب الغخب بأف اإلسالـ ديغ التدامح مع اآلخخحادي عذخ

 جسعػا بيغ الغيخة لجيشيع وروح التدامح نحػ أتباع الجيانات اْلخخػ.

                                                 
1

 .61عيٜ عثذ اى٘احذ ٗافٜ ص  –اىحشٝح فٜ اإلسالً  - 



 تسامح اإلسالم في التعامل مع غير المسلمين

 

 (3232 يناير) 56، ع 34مج ؛ جملـــة مركز اخلدمة لالستشارات البحثية واللغات  44
 

يقػؿ جػستاؼ لػيػف  في كتاب) حزارة العخب( أف مدامحة دمحم لمييػد والشرارػ كانت  
عطيسة لمغاية, ولع يقل بسثميا مؤسدػا اْلدياف التي ضيخت قبمو كالييػدية والشرخانية عمى 

 ٔص و قج سار خمفاؤه عمى سشتو.وجو الخرػ 
وذكخ الديخ تػماس ارنػلج: لقج عامل السدمسػف الطافخوف العخب السديحييغ بتدامح عطيع  

مغ القخف اْلوؿ لميجخة واستسخ ىحا التدامح في الطخوؼ الستعاقبة, وندتصيع أف نحكع بحق 
ادة حخة, وأف الغخب أف القبائل السديحية التي دخمت اإلسالـ إنسا اعتشقتو عغ اقتشاع وإر 

 .ٕالسديحييغ الحيغ يعيذػف في وقتشا ىحا بيغ جساعات السدمسيغ لذاىج عمى ىحا التدامح
و كتب الذاعخ اْلمخيكي رونالج ركػيل بعج أف أشيخ إسالمو: لقج راعشي حًقا تمظ الدساحة  

داني في التي يعامل بيا اإلسالـ مخالفيو سساحة في الدمع وسساحة في الحخب والجانب اإلن
 ٖاإلسالـ واضح في كل وصاياه.

و كتب اْلديب العالسي جػرج بخناردشػ مبيًشا تذػيو رجاؿ الجيغ في العرػر الػسصى 
لإلسالـ بدبب التعرب أو الجيل فقاؿ: لقج عسج االكميخوس أؼ : رجاؿ الجيغ في العرػر 

رب الحميع  الػسصى عمى ترػيخ اإلسالـ في أحمظ اْللػاف, وذلظ بدبب الجيل أو التع
والػاقع أنيع كانػا يدخفػف في كخاىية دمحم وديشو ويعجونو خرًسا لمسديح, أما أنا فأرػ أف 
ٌيجعى دمحم: مشقح اإلندانية, وأعتقج أف رجال مثمو إذا تػلى زعامة العالع الحجيث نجح في حل 

 ٗمذكالتو وأحل في العالع الدالـ والدعادة وما أشج حاجو العالع اليـػ إلييا.
 وصمى هللا عمي سيجنا دمحم وآلو وصحبو وسمم 

 أىع السخاجع:
 ىػ.ٙٓٗٔاْلحكاـ الدمصانية، أبػ يعمى الفخاء الحشبمي، دار الفكخ،  .ٔ
أحكاـ أىل الحمة، ابغ قيع الجػزية، تحقيق: يػسف أحسج البكخؼ وشاكخ العارورؼ، دار  .ٕ

، الجماـ،   ىػ.ٛٓٗٔابغ حـد
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51. 
3
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