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الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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﴿ ۆئ  ۆئۈئۈئ  ېئ  ېئ ىئ
حئ﴾ جئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

]هود: ٨٨[
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مقــدمــة

احلمــد هلل رب العاملني، والصالة والســالم عىل خاتم 
أنبيائه ورســله ســيدنا حممد بن عبد اهلل، وعىل آله وصحبه 

ومن تبع هداه إىل يوم الدين.
وبعــد،،،

ثقافتنـا،  ويف  ديننـا،  يف  أصيـٌل  ُخلـٌق  التسـامح  فـإن 
ويف تكويننـا وفطرتنـا؛ فكتـاب ربنـا  يدعـو إىل العفـو 

والتسـامح، حيث يقول سـبحانه: ﴿ڄ  ڃ ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ﴾ ]سـورة األعراف، اآلية ١٩٩[، 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  سـبحانه:  ويقـول 
ٴۇ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

]سـورة الفرقـان، اآليـة٦٣[، ويقـول سـبحانه: ﴿ڈ 
گ﴾  گ   گ   ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈ 
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]سـورة النور، اآليـة٢٢[، ويقول سـبحانه: ﴿ژ  ژ  
ڑ   ڑ   کک   ک  ک گ  گ  گ گ  ڳ  
ڻ   ں     ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ    ہ  ہ﴾ ]سـورة فصلـت، 
َرُجـاًل  اهلل  "َرِحـَم  ملسو هيلع هللا ىلص:  نبينـا  ويقـول   ،)٣٥ اآليتـان٣٤، 
)صحيـح  اْقَتـَى"  َوإَِذا  ى،  اْشـَرَ َوإَِذا  َبـاَع،  إَِذا  َسـْمًحا 
"دخـل رجـل اجلنـَة بسـاَحتِه،  البخـاري(، ويقـول ملسو هيلع هللا ىلص: 
"إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويقـول  أمحـد(،  )مسـند  وُمَتَقاضًيـا"  قاضًيـا 
ٍء إاِلَّ  ٍء إاِلَّ َزاَنـُه، َواَل ُينْـَزُع ِمـْن َشْ ْفـَق اَل َيُكـوُن يِف َشْ الرِّ
، َمـْن َوِلَ ِمْن  َشـاَنُه")صحيح مسـلم(، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: "اللُهمَّ
تِي َشـْيًئا َفَشـقَّ َعَلْيِهـْم، َفاْشـُقْق َعَلْيِه، َوَمـْن َوِلَ ِمْن  َأْمـِر ُأمَّ
تِـي َشـْيًئا َفَرَفـَق ِبِـْم، َفاْرُفـْق بِِه")صحيح مسـلم(. َأْمـِر ُأمَّ

مـع تأكيدنـا عـىل أن حتديـد املصطلحـات وبيـان مفهومها 
بمنتهـى الدقـة أمـر يف غايـة األمهية، فتحـت مسـمى االلتزام 
واألحـوط واالحتيـاط فتحـت أبـواب التشـدد التـي سـاقت 
وجرفـت الكثرييـن يف طريـق التطـرف، حتـى ظـن اجلاهلون 
د  أن التحـوط يف الديـن يقتيض األخذ باألشـد، وأن من يتشـدَّ
أكثـر هـو األكثـر تدينًـا وخوًفـا مـن اهلل ، مـع أن اإلرساع 
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يف التحريـم دون تيقـن ودليـل قاطـع أمـر حُيسـنه اجلاهلـون 
واملتطرفـون، أمـا الفقـه احلقيقـي فهـو رخصـة من ثقـة، وهو 
التيسـري بدليـل، وهو السـاحة بيًعا ورشاًء، وقضـاًء واقتضاًء، 
وإياًنـا بحـق التنـوع واالختـالف، ومل يقـل أحـد مـن أهـل 
  اهلل  ألن  ذلـك  التشـدد؛  هـو  الفقـه  إن  املعتربيـن  العلـم 
يقـول: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ﴾ 

]سـورة البقـرة، اآليـة١٨٥[، ويقـول سـبحانه: ﴿ھ  ھ   
ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴾ ]سـورة احلـج، اآليـة ٧٨[.

تعاملنا مع  لنا يف  التسامح منهج حياة  وعلينا أن نجعل 
بيعنا  اآلخر، يف قبوله، يف احرامه، يف إنصافه، وكذلك يف 

ورشائنا وتقاضينا وسائر جوانب حياتنا. 

ويف هذا الكتاب نتناول موضوع "التسامح منهج حياة" 
من خالل جمموعة خمتارة من األبحاث املتميزة، التي قدمها 
األعىل  املجلس  ملؤمتري  واملفكرين  العلاء  كبار  من  نخبة 
للشئون اإلسالمية "السادس عرش، والثاين والثالثني"، مع 
"املشركات  مشاركتي يف هذا الكتاب بمبحث خاص عن 
الرشائع  إمجاع  يربز  با  الساوية"  الرشائع  يف  اإلنسانية 
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واملبادئ  األخالقية  القيم  من  كبرية  مجلة  عىل  الساوية 
اإلنساين  والتعايش  للتسامح  أساًسا  ُتعدُّ  التي  اإلنسانية 
 أن يتقبل هذا العمل، وأن جيزي  املشرك، سائاًل املوىل 

كل من أسهم فيه ببحث أو جهد خري اجلزاء.

واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان.

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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ض القرآن الكريم لوحدة املنبع اإلنساين ونشأة اإلنسانية  تعرَّ
قصة  ذلك  ومن  التعبري،  من  خمتلفة  وبألوان  متعددة،  آيات  يف 

تعاىل: ﴿ٱ  اهلل  يقول  اإلنسانية،  البرش وأصل  أيب  آدم  خلق 
ڀ  پڀ  پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 
ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
چ  چ  چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک   ک   ک   ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ﴾)٢(.
)*( أ.د/عيل مجعة حممد عبد الوهاب، املفتي السابق جلمهورية مرص العربية.

)٢( ]سورة البقرة، اآليات ٣٠ - ٣٣[.

التسامح اإلسالمي 
يف نصوص الرشع الرشيف)*(
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فالبرش مجيعهم عائلة واحدة، وقد وضع القرآن الكريم 
مجيًعا  الناس  أن  وأعلن  البرشية،  للعائلة  واضحة  قواعد 
فقال  اإلنسان،  وحدة  يعني  مما  واحدة،  نفس  من  خلقوا 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل: 
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
والناس  ڦ﴾)١(،  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ  ٹ   
اإلنسانية،  العائلة  تلك  أبناء  هم  اإلسالم  نظر  يف  مجيًعا 
وكلهم هلم احلق يف العيش والكرامة دون استثناء أو متييز، 
والسالم؛  األمن  ونرش  األرض  إعار  يف  ورثة  مجيًعا  وهم 
لونه،  أو  دينه،  إىل  النظر  دون  اإلسالم  يف  م  مكرَّ فاإلنسان 

گ   گ    گ   ک   ک  تعاىل:﴿ک   قال  جنسه،  أو 
ڱ    ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ  

ڱ  ڱ  ں  ں﴾)٢(.
وما اختـالف البرشية يف أجناسـها، ولغاهتـا، وثقافاهتا إال 
آيـة مـن اآليات الدالـة عىل عظيم قـدرة اخلالق سـبحانه، قال 

تعـاىل: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

)١( ]سورة النساء، اآلية ١[.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية٧٠[.
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ھ﴾)١(،  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 
التنافـر  يف  سـبًبا  يكـون  أن  جيـوز  ال  االختـالف  وهـذا 
والعـداوة، بـل جيـب أن يكـون سـبًبا للتعـارف والتالقـي 

عـىل اخلـري واملصلحة املشـركة، فاهلل تعـاىل يقول: ﴿ڄ  
ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  
ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)٢(، 
ومل ينظـر القـرآن الكريم لغري املسـلمني نظـرة انتقاص وإن 
خالفـوا، فلـم يأمـر احلق  بإكـراه من ال يدين باإلسـالم 

تعـاىل: ﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب   قـال  بـل 
مب﴾)٣(، أي: ال تكرهـوا أحـًدا عـىل الدخـول يف ديـن 
ٌ واضـح، جـيل دالئلـه وبراهينـه، ال  اإلسـالم، فإنـه بـنيِّ

حيتـاج إىل أن ُيْكـَره أحـٌد عـىل الدخـول فيه.

وأما القاعدة التي وضعها القرآن الكريم يف التعامل مع 
چ   چ  ﴿ڃ   تعـاىل:  قـولـه  يف  فتتمثل  املسلمني،  غري 
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

)١( ]سورة الروم، اآلية ٢٢[.
)٢( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.

)٣( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥٦[.
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واضحة  فاآلية  ک﴾)١(،  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ  
أن  املسلمني  غري  يرغب  ال  عندما  املسلمني  نحن  أننا  يف 
ينضموا إىل ديننا فعلينا صلتهم، والعدل معهم، ومعاملتهم 
املعاملة الطيبة، بناء عىل مبدأ االحرام املتبادل، والعالقات 

الطيبة، واملصالح املشركة.

تارخيها  عرب  اإلسالمية  احلضارة  تراث  طالع  من  كل  إن 
ر عنده  املرشق املرشف - وكان يتسم باحلياد والنزاهة - َتقرَّ
بوضوح أن الدين اإلسالمي هو دين الرمحة والساحة بأسمى 
معانيها ومنتهى درجاهتا، فالتسامح هو ثمرة اإليان، ودليل 
أكيد عىل الزهد يف حطام الدنيا الفانية، والرغبة يف القرب من 

رب العاملني.

تعريف التسامح:

التسامح يف لغة العرب من الساح والساحة، أي: اجلود. 
وتساحموا:  املساهلة،  واملساحمة:  أعطاه.  أي:  له،  وسمح 
تساهلوا. واإلساح لغة: الساح، يقال: سمح وأسمح، إذا 

)١( ]سورة املمتحنة، اآلية ٨[.
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جاد وأعطى عن كرم وسخاء. وقيل: سمح ل بذلك يسمح 
وقوهلم:  املطلوب.  عىل  وافقني  وسامح،  وأسمح  ساحة 

احلنيفية السمحة، ليس فيها ضيق وال شدة.

ويطلق التسامح ويراد به بعض املعاين القريبة منه، مـثل: 
الرحـمـة وتعني الرقة والتعطف، ومثل: العـفـو وله عدة 
والطمس  الذهاب  وكذا  الذنوب،  إسقاط  منها:  معاٍن، 
واملحو، ويستعمله الفقهاء غالًبا بمعنى اإلسقاط والتجاوز، 
ويسمى  الصلح،  ومثل:  السر،  من  وهي  املغفرة،  ومثل: 
التسامح صلًحا باعتبار أنه يدفع إىل الصلح، والصلح أعم 

من العفو، ومثل: الصفح، وهو ترك املؤاخذة.

آيات التسامح املتعلقة بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص:
وهو  اإلسالمية،  األمة  هذه  رمز  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  النبي 
به  التشبه  إىل  املسلمني  كل  يسعى  الذي  الفريد  النموذج 

ک   ﴿ک   سبحانه:  احلق  عنه  قال  وباطنًا،  ظاهًرا 
گ  گ  گ﴾)١(، ويف هذا البيان القرآين البليغ، وقد 
ساقه اهلل تعاىل سياق اخلرب الذي حتىلَّ بأقوى أساليب احلرص 

)١( ]سورة األنبياء، اآلية ١٠٧[.
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رمحة،  ملسو هيلع هللا ىلص  إرساله  أن  يثبت  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  والقرص، 
وينفي كل األغراض التي تتعارض مع هذه الرمحة، والتي 

قد يتوهم املشككون أنه قد أرسل من أجلها.  

العظيمة  اآلية  هذه  غري  الكريم  القرآن  من  يكن  مل  وإن 
يف معنى ساحة اإلسالم لكفت، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل 

أكد هذا املعنى العظيم بأكثر من آية، كقوله تعاىل: ﴿مئ  
ىئ  يئ  جبحب  خب  مب﴾)١(، وهذه اآلية خطاب من 
اهلل تعاىل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعه يف كل عرص، فأمره اهلل تعاىل 
بالصفح وترك املؤاخذة، وهذا األمر يشمل هنيه عن االنتقام 
واملؤاخذة، وقرن اهلل تعاىل الصفح بقول سالم، والسالم هو 
األمل املنشود الذي سعى إليه املسلمون عرب تارخيهم سعًيا 
اآلية  يف  بالصفح  رصاحة  أمره  تعاىل  اهلل  أن  ورغم  صادًقا، 
السابقة إال أنه تعاىل أراد أن يؤكد عىل هذا األمر ويزيده مجااًل 
فقال تعاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾)٢(، فبنيَّ ربنا  أن 
الصفح املراد ليس مطلق الصفح، بل صفح خمصوص وهو 
الصفح اجلميل، الصفح الذي به مجال وكرم، يقول الطربي 

)١( ]سورة الزخرف، اآلية ٨٩[.
)٢( ]سورة احلجر، اآلية ٨٥[.
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عنهم  واعف  مجياًل،  إعراًضا  عنهم  فأعرض  تفسريه:  يف 
عفًوا حسنًا)١(. 

ومـن آيـات التسـامح اإلسـالمي املتعلقـة بجنـاب النبي 
ڃ   ڃ  ڃ  ﴿ڄ   اسـمه:  جـلَّ  قولـه  ملسو هيلع هللا ىلص  األعظـم 
ڃ  چ  چ﴾)٢(، فـاهلل تعاىل أمـر نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بأخذ 
العفـو وقبول اليسـري من النـاس، وأال يشـدد عليهم، وأمره 
كذلـك باإلعـراض عن اجلاهلـني وعدم مؤاخذهتـم، تأكيًدا 
عـىل معنـى الصفح واحللـم والسـاحة، وهذا توجيـه لألمة 

اإلسـالمية مجيعهـا يف كل عصورها.  

واخللق املنشود ال يصري سلوًكا بمجرد األمر والنهي، وإنا 
بالفعل والعمل؛ ولذلك قالوا: "عمل الرجل يف ألف رجل 
جالل  عىل  تعاىل  واهلل  رجل"،  يف  رجل  ألف  قول  من  أبلغ 

قدره وعظيم قوته تعامل معنا بالرمحة والصفح والعفو.

بأن  إليه  خلقه  أحب    يأمر  الرباين  التوجيه  هذا  ويف 
تعاىل: ﴿پ  ڀ  ڀ    قال  مع أصحابه كذلك،  يتعامل 

)١( تفسري الطربي: ٥١/١٤.
)٢( ]سورة األعراف، اآلية ١٩٩[.
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ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   
ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾)١(، فبعد 
أن أخرب  أن لني النبي ملسو هيلع هللا ىلص رمحة من اهلل بأتباعه أمره مع 
بعد رمحة،  يعفو عن أصحابه، فكانت رمحة  أن  اللني  ذلك 
الرمحة  أصحابه  يعلِّم  حتى  كله  وهذا  رمحة،  عىل  ورمحة 

واللني والرفق. 

ومل يقتـرص أمـر اهلل تعـاىل حلبيبـه ومصطفـاه ملسو هيلع هللا ىلص بالرمحـة 
والعفـو مـع أصحابـه وأتباعـه فحسـب، بـل أمـره اهلل تعاىل 
بأن يسـلك نفـس املسـلك يف الرمحة مـع غري املسـلمني، قال 

تعـاىل: ﴿ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھھ   ھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  
ڭ ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅۉ 
ائ﴾)٢(،  ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ 
تعاملهـم  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  لنبيـه  يقـول  أن  يريـد  تعـاىل  اهلل  وكأن 
بمعاملتهـم حتـى وهم ينقضـون امليثـاق مع ربـم وحيرفون 

)١( ]سورة آل عمران، اآلية ١٥٩[.
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ١٣[.
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كالمـه ملصاحلهـم الدنيويـة، بـل اعـف عنهم واصفـح، وال 
غـرو فإنـه ملسو هيلع هللا ىلص عـىل خلـق عظيم.

السيئة  يقابل  أن  رصاحة  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  سبحانه  اهلل  أمر  بل 
گ   گ  گ   گ   ک  ﴿ک   تعاىل:  فقال  باحلسنة، 
اهلل  أعلم  وهنا  ڱ﴾)١(،  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  
تعاىل نبيه ملا يكون من فائدة العفو والتسامح والدفع بالتي 
العدو كالول  هي أحسن من سالم اجتاعي، حتى يصبح 
احلميم، فا أمجلها من صورة سعى إليها اإلسالم ودعا إليها 

يف منهجه، وطبقها املسلمون عرب تارخيهم املرشق. 

آيات تدعو كل املسلمني للتسامح:

كانت توجيهات القرآن الكريم لألمة اإلسالمية بالتسامح 
والعفو واضحة، ليس بني أفراد املجتمع اإلسالمي فحسب 
بل مع َمن يؤذوهنم من املرشكني، حيث أمر اهلل تعاىل املؤمنني 
سموٌّ  وهذا  األذى،  من  يالقوه  ما  املسلمني  لغري  يغفروا  أن 

أخالقيٌّ ما له نظري بني أمم البرش.

)١( ]سورة فصلت، اآلية ٣٤[.
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الذيـن  يتسـاحمون مـع  يقـول: إهنـم كانـوا  قائـاًل  ولعـل 
يؤذوهنـم ألهنـم ليـس هلم شـوكة وال قـوة، فاجلـواب: لو أن 
املسـألة مسـألة ضعف، لقـال اهلل هلم: اصربوا حتـى تتمكنوا، 
ولكنـه قـال: اعفـوا واغفـروا واصفحـوا، كا يف قولـه تعاىل: 

پ   پ   پ   پ  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ  ﴿ٱ 
ٺ﴾)١(. ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   

هي  بالتي  بالدفع  املعنى  هذا  الكريم  القرآن  ويؤكد 
أن  يريدون  الذين  مع  ذلك  وكون  فوائده،  وبيان  أحسن 

ک   ﴿ک   سبحانه:  فقال  دينهم،  عن  املؤمنني  يفتنوا 
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک  
ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ﴾)٢(.
وامتدح اهلل تعاىل املؤمنني الذين حيافظون عىل طاعة اهلل 
وإذا ما وقعوا يف املعصية يرجعون من قريب، كا امتدحهم 

)١( ]سورة اجلاثية، اآلية ١٤[.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١٠٩[.
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بأهنم يتساحمون إذا ما هم غضبوا فقال جل اسمه: ﴿ک  
ڳ﴾)١(،  ڳ   گ   گ    گ   گ  ک  ک  ک  
وامتدح اهلل تعاىل الصابرين عىل األذى والتاركني لالنتقام 
ألنفسهم بصيغة حتثُّ عىل الرغيب يف العفو والتسامح، قال 

تعاىل: ﴿ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ﴾)٢(.

خصال  فيهم  اجتمعت  الذين  عباده  اهلل  امتدح  كذلك 
اخلري، من اإلنفاق يف سبيل اهلل، وكظم الغيظ، والعفو عن 

ٺ   ٺ   ٺ  ﴿ٺ   سبحانه:  فقال  مجيعهم،  الناس 
ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ  

ٹ  ڤ  ڤ﴾)٣(.

وتتعدد أساليب الدعوة إىل العفو يف القرآن الكريم، فتارة 
تكون بصيغة األمر، وتارة بصيغة مدح من يعفو، وأخرى 

بالتذكري بأن الثواب من جنس العمل، قال تعاىل: ﴿ڈ 
ڈ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک گ  گ  گ﴾)٤(.

)١( ]سورة الشورى، اآلية ٣٧[.

)٢( ]سورة الشورى، اآلية ٤٣[.
)٣( ]سورة آل عمران، اآلية ١٣٤[.

)٤( ]سورة النور، اآلية ٢٢[.
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ثم يؤكد املوىل  نفس املعنى من أن جزاء املغفرة غفراًنا 
وجزاء اإلحسان إحساًنا، وإن كان سياق هذه اآلية يف صيغة 

ڳ   گ   ﴿گ   قائل:  من  عز  فيقول  الرشط، 
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾)١(.

هو  األخالق  أفضل  أن  بيان  يف  الكريم  القرآن  ويستمر 
الكريم  القرآين  السياق  هذا  ويف  املؤاخذة،  وترك  التسامح 
يفيد  مما  اهلل؛  إال  يعلمه  ال  أجره  العفو  أن    املوىل  يبني 

﴿ۓ   قال سبحانه:  الصائم،  ثواب  كا يف  الثواب  عظيم 
بل  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ﴾)٢(، 
قال  القاتل،  عن  للعفو  الدم  ول  يدعو  الكريم  القرآن  إن 

تعاىل: ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   
ورب  ہ﴾)٣(،  ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
العاملني يبني أن هذا اخللق هو ختفيف من اهلل تعاىل ورمحة 
بأخالق  يتخلقوا  أن  املؤمنني  الصادقني  اهلل  منه، فعىل عباد 

اجلال من ربم، ويتعلقوا بأخالق اجلالل من ربم.

)١( ]سورة التغابن، اآلية ١٤[.
)٢( ]سورة الشورى، اآلية ٤٠[.
)٣( ]سورة البقرة، اآلية ١٧٨[.
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نَّة يقرر حقيقة مكارم األخالق: التسامح يف السُّ

أخرب الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص أن ربه  أرسله ليحقق به كال 
مستنبًطا  يكن  مل  املعنى  وهذا  مكارمها،  به  ويتم  األخالق، 
أيب  فعن  ملسو هيلع هللا ىلص،  أقواله  يف  رصحًيا  كان  ما  بقدر  األحاديث  من 
َِّم  َصالَِح  َا  ُبِعْثُت  أِلمَُت »إِنَّ اهلل:  رسول  قال  قال:    هريرة 
 اأْلَْخاَلِق«)١(، قال صاحب فيض القدير: إن املتأمل يف اجلنس 

البرشي يدرك متام اإلدراك وحدة أصله ووحدة مصريه)٢(. 

وقد أخربنا رسولنا املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص أن األمة كلها مبعوثة 
من ربا، وأن اهلل تعاىل ابتعث هذه األمة للتيسري عىل عباده، 
قـام  قال:    هريرة  أيب  فعن  عليهـم،  للتعسري  وليس 
أعـرايب فبـال يف املسجد فتناوله الناس، فقال هلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

يَن«)٣(.  ِ يَن، َومَلْ  ُتْبَعُثوا  ُمَعسِّ ِ َا  ُبِعْثُتْم  ُمَيسِّ »َفإِنَّ

امتألت  فقد  خاصة  والعفو  التسامح  مسألة  عن  أما 
فأرشد  والعفو،  للتسامح  الداعية  باألحاديث  نَّة  السُّ كتب 

)١( مسند أمحد، حديث رقم: ٨٩٥٢.
)٢( فيض القدير للحافظ املناوي، ٥٧٢/٢. 

)٣( صحيح البخاري، كتاب الطهارة، باب الوضوء، حديث رقم: ٢٢٠. 
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معامالهتم  يف  بالتسامح  التحيل  إىل  أمته  ملسو هيلع هللا ىلص  العظيم  النبي 
كلها، سواء أكانت هذه املعامالت مع املسلمني أم مع غري 

املسلمني، ومن ذلك ما ييل:

عن جابر بن عبد اهلل  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َرِحَم 
ى،  َوإَِذا  اْقَتَى«)١(،   اهللُ  َرُجاًل  َسْمًحا  إَِذا  َباَع،  َوإَِذا  اْشَرَ
  ويشهد هلذا احلديث أيًضا ما رواه سيدنا عثان بن عفان
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْدَخَل اهللُ اجْلَنََّة َرُجاًل َكاَن َسْهاًل، 

ًيا«)٢(.  َباِئًعا  َوُمْشَرِ

وبنيَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الدين اإلسالمي سمح وسهل ويسري، 
فعن ابن عباس  قيل لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ اأْلَْدَياِن َأَحبُّ 

ْمَحُة«)٣(. إىَِل اهلل؟ َقاَل: »احْلَنِيِفيَُّة السَّ

ويتسامح  يسمح  أن  املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  رسولنا  وأمر 
حتى يسمح اهلل معه، فعن ابن عباس  قال: قال رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْسَمْح،  ُيْسَمْح  َلَك«)٤(. 

)١( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والساحة يف الرشاء، حديث رقم: ٢٠٧٦. 
)٢( ُسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الساحة يف البيع، حديث رقم: ٢٢٠٢. 

)٣( مسند أمحد، حديث رقم: ٢١٠٧. 
)٤( مسند أمحد، حديث رقم ٢٢٣٢. 



23

كا بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الساحة إذا انترشت بينهم فإن احلياة 
أفضل هلم، ونستطيع أن نقول: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وضع دستور 
اإلصالح الداخيل يف الدولة، فعن أيب هريرة  قال: قال 
َوَأْغنَِياُؤُكْم  ِخَياَرُكْم،  ُأَمَراُؤُكْم  َكاَن  »إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 
َخرْيٌ  األَْرِض  َفَظْهُر  َبْينَُكْم  َوُأُموُرُكْم  ُشوَرى  ُسَمَحاَءُكْم 
َوَأْغنَِياُؤُكْم  اَرُكْم  رِشَ ُأَمَراُؤُكْم  َكاَن  َوإَِذا  َبْطنَِها،  ِمْن  َلُكْم 
َلُكْم  َخرْيٌ  األَْرِض  َفَبْطُن  نَِساِئُكْم  إىَِل  َوُأُموُرُكْم  ُبَخاَلَءُكْم، 

ِمْن َظْهِرَها«)١(.

عىل  بالتسامح  لألمة  دعوته  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يقترص  ومل 
ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفى  النبي  رضب  بل  فحسب،  بالكالم  اإلرشاد 
ليعلم أصحابه واملؤمنني من  التسامح واحللم،  أمثلة  أروع 
بعده والعامل بأرسه كيف يتسامح اإلنسان مع أخيه اإلنسان، 
ملسو هيلع هللا ىلص  » ُكنُْت  َأْمِش  َمَع  النَّبِيِّ  قال:    مالك  بن  أنس  فعن 
َفَجَذَبُه  َأْعَرايِبٌّ  َفَأْدَرَكُه  احْلَاِشَيِة،  َغِليُظ  َنْجَرايِنٌّ  ُبْرٌد  َوَعَلْيِه 
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعاتِِق  َصْفَحِة  إىَِل  َنَظْرُت  َحتَّى  َشِديَدًة،  َجْذَبًة 
ِل  ُمْر  َقاَل:  ُثمَّ  َجْذَبتِِه،  ِة  ِشدَّ ِمْن  َداِء  الرِّ َحاِشَيُة  بِِه  َرْت  َأثَّ َقْد 

)١( ُسنن الرمذي، كتاب الفتن، باب منه، حديث رقم: ٢٢٦٦. 
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َلُه  َأَمَر  ُثمَّ  َفَضِحَك،  إَِلْيِه  َفاْلَتَفَت  ِعنَْدَك،  ِذي  الَّ اهلل  َماِل  ِمْن 
بَِعَطاٍء«)١(.

»فيه  احلديث:  ذكر هذا  أن  بعد    النووي  اإلمام  قال 
السيئة  ودفع  مقابلتهم  عن  واإلعراض  اجلاهلني  احتال 
مرتكب  عن  والعفو  قلبه،  يتألف  من  وإعطاء  باحلسنة، 
األمور  عند  الضحك  وإباحة  بجهله،  فيها  حد  ال  كبرية 
التي يتعجب منها يف العادة، وفيه كال خلق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وحلمه وصفحه اجلميل«)٢(.

َعَلْيَك  َأَتى  َهْل  لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَلْت  َا  َأهنَّ  : عائشة  وعن 
َيْوٌم َكاَن َأَشدَّ ِمْن َيْوِم ُأُحٍد، َقاَل: »َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما 
َعَرْضُت  إِْذ  الَعَقَبِة،  َيْوَم  ِمنُْهْم  َلِقيُت  َما  َأَشدَّ  َوَكاَن  َلِقيُت، 
َما  إىَِل  جُيِْبنِي  َفَلْم  ُكاَلٍل،  َعْبِد  ْبِن  َيالِيَل  َعْبِد  اْبِن  َعىَل  َنْفِس 
َأْسَتِفْق  َفَلْم  َوْجِهي،  َعىَل  َمْهُموٌم  َوَأَنا  َفاْنَطَلْقُت  َأَرْدُت، 
َقْد  بَِسَحاَبٍة  َأَنا  َفإَِذا  َرْأِس،  َفَرَفْعُت  الثََّعالِِب  بَِقْرِن  َوَأَنا  إاِلَّ 
َفَقاَل: إِنَّ اهلل َقْد  َفنَاَدايِن  يُل،  َفإَِذا فِيَها ِجرْبِ ْتنِي، َفنََظْرُت  َأَظلَّ

من  قلوبم  املؤلفة  يعطي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  باب  اخلمس،  فرض  كتاب  البخاري،  صحيح   )١(
اخلمس، حديث رقم: ٣١٤٩.

)٢( رشح مسلم للنووي، ١٤٧/٧. 
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إَِلْيَك  َبَعَث  َوَقْد  َعَلْيَك،  وا  َردُّ َوَما  َلَك،  َقْوِمَك  َقْوَل  َسِمَع 
َم  َمَلَك اجِلَباِل لَِتْأُمَرُه بَِا ِشْئَت فِيِهْم، َفنَاَدايِن َمَلُك اجِلَباِل َفَسلَّ
ُد، َفَقاَل، َذلَِك فِيَا ِشْئَت، إِْن ِشْئَت َأْن  ، ُثمَّ َقاَل: َيا حُمَمَّ َعيَلَّ
ِرَج  ؟ َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل َأْرُجو َأْن خُيْ ُأْطبَِق َعَلْيِهُم األَْخَشَبنْيِ

ُك بِِه َشْيًئا«)١(. اهلل ِمْن َأْصاَلِبِْم َمْن َيْعُبُد اهلل َوْحَدُه، الَ ُيرْشِ

بالساحة واجلال  االهتام  إىل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أرشد رسول  كا 
حتى يف الصوت واآلذان، فعن ابن عباس  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال ألحد مؤذنيه: »إِنَّ  اأْلََذاَن  َسْهٌل  َسْمٌح، َفإِْن َكاَن َأَذاُنَك 

ْن«)٢(. َسْمًحا َسْهاًل َوإاِلَّ َفاَل ُتَؤذِّ

وطاملا حثَّ النبي املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ُأمته عىل العفو والتسامح 
يف أكثر من حديث، فعن أيب هريرة  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: » َما  َنَقَصْت  َصَدَقٌة  ِمْن  َماٍل، َواَل َعَفا َرُجٌل َعْن َمْظَلَمٍة 

ا، َواَل َتَواَضَع َعْبٌد هلل إاَِل َرَفَعُه اهللُ«)٣(. إاِلَّ َزاَدُه اهللُ ِبَا ِعزًّ

 ،٣٢٣١ رقم  حديث  آمني.،  أحدكم:  قال  إذا  باب  اخللق،  بدء  كتاب  البخاري،  صحيح   )١(
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أذى املرشكني، حديث  وصحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب ما لقي 

رقم ١٧٩٥. 
)٢( رواه الدار قطني يف ُسننه، كتاب الصالة، باب ختفيف القراءة حلاجة، حديث رقم: ١٨٧٧. 

)٣( مسند أمحد، حديث رقم: ٧٢٠٦. 
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وقـد أخـرب املصطفـى ملسو هيلع هللا ىلص أن أفضـل أخـالق أهـل الدنيـا 
عـىل اإلطـالق هـو خلـق العفـو، وكأنـه ملسو هيلع هللا ىلص ينـوع أسـاليب 
احلـثِّ والرغيـب يف هـذا اخللـق الكريـم؛ فعـن عبـد اهلل بـن 
ُكـْم َعـىَل َخـرْيِ  أيب احلسـني  قـال: رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل َأُدلُّ
ْن  َظَلَمـُه َوَأْعَطى  ْنَيـا َواآْلِخـَرِة؟  َمْن  َعَفـا  َعمَّ َأْخـاَلِق َأْهـِل الدُّ
َمـْن َحَرَمـُه َوَوَصـَل َمـْن َقَطَعـُه، َوَمـْن َأَحـبَّ َأْن ُينَْسـَأ َلـُه يِف 

ـُه َوْلَيِصـْل َرمِحَـُه«)١(. ُعُمـِرِه َوُيـَزاَد َلـُه يِف َمالِـِه َفْلَيتَّـِق اهلل َربَّ

العفو،  القصاص يف  وكان ملسو هيلع هللا ىلص يرغب صاحب احلق يف 
فيه  إليه شء  رفع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت  ما  قال:    أنس  فعن 

القصاص إال أمر فيه بالعفو)٢(.

وكان من أساليب حثه ملسو هيلع هللا ىلص املؤمنني عىل العفو أن يعرف 
املؤمنني ثواب العفو وما ينتج عنه من آثاره يف الدنيا واآلخرة؛ 
فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن  َكَظَم  َغْيًظا، َوُهَو َقاِدٌر َعىَل َأْن 
ُه ِمْن َأيِّ  َ ُينِْفَذُه، َدَعاُه اهللُ تعاىل َعىَل ُرُءوِس اخْلاََلِئِق َحتَّى خُيَريِّ

احْلُوِر َشاَء«)٣(.

)١( مصنف ابن أيب شيبة، حديث رقم: ٣٥٦٥٢.
)٢( ُسنن أيب داود، كتاب الديات، باب اإلمام يأمر بالعفو يف الدم، حديث رقم: ٤٤٩٧. 

)٣( ُسنن أيب داود، كتاب األدب، باب من كظم غيظه، حديث رقم: ٤٧٧٧.
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كا كان ملسو هيلع هللا ىلص يمتدح العافني من أصحابه عىل املأل، ويرشد 
باقي أصحابه أن يتأسوا بم، فعن احلسن  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
َأْو َضْمَضٍم  َأيِب َضْيَغٍم  ِمْثَل  قال: » َأَيْعِجُز  َأَحُدُكْم  َأْن  َيُكوَن 
ْقُت  َتَصدَّ َقْد  إيِنِّ  اللهمَّ  َقاَل:  َأْصَبَح  إَِذا  َكاَن  ُعَبْيٍد  اْبُن  َشكَّ 

بِِعْرِض َعىَل ِعَباِدَك.«)١(.

فرسولنا  العاطرة،  الرشيفة  نَّة  السُّ يف  الرمحة  عن  وأما   -
السالم  رسول  هو  وتسلياته"  عليه  ريب  "صلوات  الكريم 
عىل  أمته  حثَّ  الذي  فهو  كله،  الكون  إىل  والرمحة  واملحبة 
امِحُوَن  َيْرمَحُهُم  الرمحة لكل من يف األرض حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »الرَّ

محُن، ارمَحُوا أهَل األرِض َيْرمْحُْكم َمن يف الّساء«)٢(.  الرَّ

حتى  كلهم  البرش  ملسو هيلع هللا ىلص  وساحته  رمحته  فاضت  ولقد 
وصلت إىل كل كائن حي، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْينََا َرُجٌل َيْمِش 
َب  َفرَشِ فِيَها  َفنََزَل  بِْئًرا  َفَوَجَد  اْلَعَطُش،  َعَلْيِه  اْشَتدَّ  بَِطِريٍق 
َفَقاَل  اْلَعَطِش،  ِمَن  َيْلَهُث  َيْأُكُل  الثََّرى  َكْلٌب  َفإَِذا  َخَرَج،  ُثّم 
ِذي َكاَن َبَلَغ  ُجُل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا اْلَكْلَب ِمَن اْلَعَطِش ِمْثُل الَّ الرَّ

)١( ُسنن أيب داود، كتاب األدب، باب ما جاء يف الرجل حيل الرجل إذا اغتابه، حديث رقم: ٤٨٨٦.
)٢( ُسنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف الرمحة، حديث رقم: ٤٩٤١.
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اْلَكْلَب،  َفَسَقى  بِِفيِه  َأْمَسَكُه  ُثمَّ  ُه،  ُخفَّ َفَمأَلَ  اْلبِْئَر  َفنََزَل  يِب، 
َفَشَكَر اهللُ َلُه َفَغَفَر َلُه. َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل، َوإِنَّ َلنَا يِف اْلَبَهاِئِم 

َأْجًرا؟ َفَقاَل: يِف ُكلِّ َذاِت َكبٍِد َرْطَبٍة َأْجٌر«)١(. 

وامتدح النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص الرمحاء، وبني أن رمحتهم هذه 
نعمة جليلة من اهلل  وأرشد كذلك املحتاجني إىل التوجه 
، اْطُلُبوا  إىل الرمحاء، فعن عيل  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َيا َعيِلُّ
تِي َتِعيُشوا يِف َأْكنَافِِهْم، َواَل َتْطُلُبوُه ِمَن   امْلَْعُروَف  ِمْن  ُرمَحَاَء  ُأمَّ

ْعنََة َتنِْزُل َعَلْيِهْم«)٢(. اْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُْم َفإِنَّ اللَّ

وقد حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص رصاحة من القسوة وانعدام الرمحة، 
رب  رمحة  من  اإلنسان  حيرم  الذميم  املسلك  هذا  أن  وبني 
» اَل  َيْرَحُم  اهللُ  َمْن  اَل  َيْرَحُم  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  اآلخرة  يف  العاملني 
ح أن الرمحة املأمور با هي رمحة عامة   النَّاَس«)٣(، وهذا يوضِّ
لكل الناس، وليست قارصة عىل من يتفقون معنا يف الدين 
رمحة  ألهنا  عامة؛  رمحة  هي  بل  اللون،  يف  أو  اجلنس  يف  أو 

)١( صحيح البخاري، كتاب املظامل والغضب، باب اآلبار عىل الطرق، حديث رقم: ٢٤٦٦. 
)٢( مستدرك احلاكم، كتاب الرقاق، حديث رقم: ٧٩٠٨.

)٣( صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل : ﴿قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن ..﴾، 
حديث رقم: ٧٣٧٦. 
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 قال: سمعت  املسلم، فعن أيب هريرة  مستقرة يف قلب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصادق املصدوق أبا القاسم صاحب هذه 

.)١(» مْحَُة  إاِلَّ  ِمْن  َشِقيٍّ احلجرة يقول: »اَل  ُتنَْزُع  الرَّ

- كا اعتنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص اعتناًء فائًقا بتوجيه الرمحة للفئات 
الضعيفة يف املجتمع واألقليات، مع أنه من املفهوم أن مثل ما 
سبق من التوجيهات واإلرشادات النبوية الرشيفة تشمل كل 
فئات املجتمع، وتشمل احليوانات كذلك، إال أن رمحة رسول 
والرمحة  والتسامح  العفو  التأكيد عىل  فأراد  واسعة،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
  بذه الفئات بأحاديث خمصوصة، فعن عبد اهلل بن عمر
قال: »َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل  َكْم  َأْعُفو 
 َعِن  اخْلَاِدِم؟ َفَصَمَت َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل  َكْم 

ًة«)٢(.   َأْعُفو  َعِن  اخْلَاِدِم؟ َفَقاَل: ُكلَّ َيْوٍم َسْبِعنَي َمرَّ

وكذلك اهتـم النبي ملسو هيلع هللا ىلص اهتاًما فائًقا بالرمحة والتسـامح 
ر  والعفـو مـع األقليـات الدينيـة "بالتعبري العـرصي" وحذَّ
أشـد التحذيـر مـن ظلـم واحـد منهـم فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل  َمْن 

)١( ُسنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف الرمحة، حديث رقم: ٤٩٤٢.
)٢( ُسنن الرمذي، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف العفو عن اخلادم، حديث رقم: ١٩٤٩.
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َفُه َفْوَق َطاَقتِـِه، َأْو َأَخَذ ِمنُْه   َظَلـَم  ُمَعاَهـًدا َأِو اْنَتَقَصـُه، َأْو َكلَّ
َشـْيًئا بَِغـرْيِ طِيِب َنْفـٍس َفَأَنا َحِجيُجـُه َيـْوَم اْلِقَياَمِة«)١(.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أقام  اإلسالمية  الدولة  رقعة  توسعت  وملا   -
املعاهدات التي تؤمن لغري املسلمني حرية املعتقد، وممارسة 
حرية  ضان  إىل  إضافة  العبادة،  أماكن  وصون  الشعائر، 
ألهل  أعطاها  التي  املعاهدة  يف  جاء  فلقد  والتعلم،  الفكر 
النّبي  حُمَّمٍد  وِذّمُة  اهلل  »ولنَْجَراَن  َوحاِشَيتِِهْم  ِجَواُر  نجران: 
ْم َوَغاِئبِِهْم  َرسول اهلل َعىل َأْنُفِسِهْم َوِمّلتِهْم َوأْرِضِهْم َوأْمَواهِلِ
وا أْسُقًفا َعْن أْسُقِفّيتِِه  َوشاِهِدِهْم َوبِيِعِهْم َوَصَلَواهِتِْم ال ُيَغرّيُ
وال راِهًبا عن َرْهَبانّيتِِه وال َواِقًفا َعْن َوْقَفانّيتِِه « إىل أن قال: 
»َوَعىل ما يف هِذِه الّصِحيَفِة ِجَواُر اهلل َوِذّمُة النّبي أَبًدا حتى 

يأيت اهلل بأْمِره إْن َنَصُحوا َوأْصَلُحوا«)٢(.

  ويف عهد ثاين اخللفاء الراشدين عمر بن اخلطاب -
يتبني أن املسلمني ساروا عىل ُسنَّة النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث عاهد أهل 
إيليا )القدس( ونص عىل حريتهم الدينية، وحرمة معابدهم 

)١( ُسنن أيب داود، كتاب اخلراج، باب يف تعشري أهل الذمة، حديث رقم: ٣٠٥٢.
)٢( الطبقات الكربى البن سعد، ١/ ٢٨٧، ط دار صادر، بريوت. 
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وشعائرهم، ومما جاء يف ذلك: »هذا ما أعطى عبد اهلل عمر 
أمري املؤمنني أهل إيليا من األمان: أعطاهم أماًنا ألنفسهم 
تسكن  ال  ملتهم  وسائر  وصلباهنم  وكنائسهم  وأمواهلم 
كنائسهم، وال هتدم، وال ينتقص منها، وال من حيزها، وال 
عىل  يكرهون  وال  أمواهلم،  من  شء  من  وال  صليبها،  من 
بإيليا معهم أحد  دينهم، وال يضار أحد منهم، وال يسكن 

من اليهود«)١(.

املذكورة،  الكثرية  النصوص  هذه  كل  فإن  وختاًما.. 
ساحة  توضح  املقام؛  اتساع  لعدم  يذكر  مل  الكثري  وغريها 
ما  مع  ونظرياهتم  وفكرهم  تراثهم  يف  واملسلمني  اإلسالم 
ال يتعارض معه عقل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض، 
من  أنفسهم  املسلمني  غري  به  شهد  اإلسالمي  والتسامح 

املنصفني يف كل زمان ومكان.

*     *     *

)١( تاريخ الطربي، ٦٠٩/٣، ط. دار املعارف بمرص.
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من املناسب واملفيد أن أبدأ بتعريف مفهوم التسامح يف 
اللغة؛ ألن ذلك يساعد عىل فهم أبعاد النصوص الواردة يف 
بشأنه، ويساعد عىل  املطهرة  النبوية  نَّة  والسُّ الكريم  القرآن 
حتليلها واستيعاب مدلوالهتا؛ ألهنا نصوص عربية اللسان 
وسهل.  الن،  ساحة:  يسمح  سمح  يقال:  البيان،  عربية 
كرم  عن  واليس  العس  يف  بذل  أي:  فالن،  سمح  ويقال: 
له. ويقال:  له بحاجة، أي: يسها  وسخاء. ويقال: سمح 
سمح العود، أي: استوى وجترد من العقد. ويقال: ساحمه 

بكذا، أي: وافقه عىل مطلوبه. 

يف  »سمح«  ملادة  الواردة  املعاين  كل  أن  يتبني  هذا  ومن 
لسان العرب تدور حول اليس واالستواء، والكرم والرفق، 

)*( األسـتاذ /عـز الديـن اخلطيب التميمي، وزير األوقاف والشـئون واملقدسـات اإلسـالمية 
سـابًقا، اململكة األردنية اهلاشـمية.

التسامح يف اإلسالم
نَّة)*( نصوص من الكتاب والسُّ
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والليونة والسهولة يف التعامل، وهذه املعاين صفات الزمة 
من لوازم اإلسالم يف مجيع احلقول واملجاالت، فال تقترص 
كل  تشمل  بل  املسلمني  غري  من  اإلسالم  موقف  عىل 
الناس القريب والبعيد، والغني والفقري، والعامل واجلاهل، 

والصحيح واملريض، والطفل والشيخ، والرجل واملرأة.

القرآنية  اآليات  من  فيض  يف  اإلسالم  ساحة  وتبدو 
واألحاديث النبوية الرشيفة، قال اهلل تعاىل: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ﴾)١(، وقال سبحانه: ﴿ۇ  ۇ  ۆ 
ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ﴾)٢(، وقال اهلل تعاىل: ﴿ک  
﴿ے   تعاىل:  وقال  گ﴾)٣((،  گ   ک   ک  
ُدوا َعىَل  ے  ۓ  ۓ﴾)٤(، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الَ ُتَشدِّ
ُكنَْت،  َحْيُثَا  ِق اهلل  َعَلْيُكْم«)٥(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اتَّ َد  َفُيَشدَّ َأْنُفِسُكْم 
يَِّئَة احلََسنََة مَتُْحَها، َوَخالِِق النَّاَس بُِخُلٍق َحَسٍن«)٦(،  َوَأْتبِِع السَّ

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٨٦[.

)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١٨٥[.
)٣( ]سورة املؤمنون، اآلية ٩٦[.
)٤( ]سورة النحل، اآلية ١٢٥[.

)٥( ُسنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف احلسد، حديث رقم: ٤٩٠٤.
)٦( ُسنن الرمذي، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف معارشة الناس، حديث رقم: ١٩٨٧.
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َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِلَّ اْخَتاَر  وقالت عائشة : »َما ُخريِّ
ا«)١(.  مُهَ َأْيَسَ

ْفِق،  وعن عائشة  أن نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال هلا: »َعَلْيِك بِالرِّ
ٍء  َشْ ِمْن  ُينَْزُع  َواَل  َزاَنُه،  إاِلَّ  ٍء  َشْ يِف  َيُكوُن  اَل  ْفَق  الرِّ َفإِنَّ 
اِك  َوإِيَّ ْفِق،  بِالرِّ »َعَلْيِك  البخاري:  رواية  ويف  َشاَنُه«)٢(،  إاِلَّ 

َوالُعنَْف َوالُفْحَش«)٣(.

وكان التسامح حقيقة ناصعة يف حياة املسلمني وفكرهم 
بالندى،  معطًرا  تارخينا  جعل  التسامح  وهذا  وحضارهتم، 
حافاًل باحلرية والكرامة والعدالة، وقد استنشقنا عبريه من 
بكر  أيب  وتطبيقات  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  وكلات  تعاىل،  اهلل  كلات 
وعمر وعثان وعيل ، وكان هلذه الكلات نبض يتدفق 
باحلرارة، معلنة أنه ال ينبغي للعامل أن يكون غابة كربى، قال 
آخذ  حتى  ضعيف  عندي  "القوي   : الصديق  بكر  أبو 

احلق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ احلق له")٤(.

)١( صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: ٢٤٩٣٨.
)٢( مسند أمحد، حديث رقم: ٢٤٩٣٨.

)٣( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب مل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاحًشا وال متفحًشا، حديث رقم: ٦٠٣٠.
)٤( الطبقات الكربى، حممد بن سعد، ١٨٢/٣.
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غريه  يعارش  أن  إىل  بدأ  منذ  اإلسالمي  الدين  اجته  لقد 
فيا يرشع  اجلوار  يرعى حسن  واللطف، وأن  امليارسة  عىل 
من أحكام وقواعد ويضع من تقاليد، وهو يف احلياة العامة 
واحرام  له  املخالف  شخصية  احرام  إىل  معتنقيه  يدعو 
إنسانيته، ومن ثمَّ مل يفرض عليه أحكامه يف العبادات، أو يف 
احلالل واحلرام من املأكل، أو الدخول إىل ساحته باإلكراه. 

فمنذ أن أقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص دولته يف املدينة مل تكن رعية هذه 
هناك  كانت  بل  باإلسالم،  املؤمنني  عىل  مقصورة  الدولة 
التعددية  قاعدة  أن  األذهان  عن  يغيب  أال  وجيب  تعددية، 
التي رآها اإلسالم يف جمتمعاته هي واقع طبيعي وفق مشيئة 

اهلل تعاىل وإرادته، قال تعاىل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ  ھ﴾)١(.

وامللل  الطوائف  من  شتَّى  أصناًفا  اإلسالم  عايش  فقد 
والنحل واألديان والعقائد والفئات، وعايش املرشكني من 
عبدة األوثان، وعبدة الكواكب، ومنكري بعثة الرسل من 
الفالسفة والدهرية التي تنفي وجود اهلل، وعايش امللحدين 

)١( ]سورة املائدة، اآلية ٤٨[.
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يدينون،  وما  والالدينيني، وترك هؤالء مجيًعا  والوجوديني 
ومل يتعرض هلم أحد بسوء، بل دعا إىل العدل معهم، ودعا 
والتودد  والزيارة  واملعارشة  املعاملة  يف  إليهم  اإلحسان  إىل 
الوصايا  هذه  كل  وجتمع  واإلقساط،  واإلنصاف  والرب 

القرآنية، مثل قوله تعاىل: ﴿ڃ  چ چ  چ  چ    اآليات 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڻ  ﴿ڻ  تعاىل:  وقوله  ک﴾)١(،  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  
ھھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ 
ۈ   ۆ  ﴿ۆ  تعاىل:  وقوله  ھ﴾)٢(،  ھ  
ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ  
مثل  النبوية  األحاديث  وكذلك  ې﴾)٣(،  ې   ې  
َفْوَق  َفُه  َكلَّ َأْو  اْنَتَقَصُه،  َأِو  ُمَعاِهًدا،  َظَلَم  َمْن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل 
َطاَقتِِه، َأْو َأَخَذ ِمنُْه َشْيًئا بَِغرْيِ طِيِب َنْفٍس، َفَأَنا َحِجيُجُه َيْوَم 

اْلِقَياَمِة«)٤(. 

)١( ]سورة املمتحنة، اآلية ٨[.
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٤٨[.
)٣( ]سورة النساء، اآلية ٥٨[.

)٤( ُسنن أيب داود، كتاب اخلراج، باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا يف التجارات، حديث 
رقم: ٣٠٥٢.



38

ومل تكن هذه التعاليم جمرد عظات وإرشادات ونظريات 
جمردة، وإنا صيغت بقوالب ترشيعية وقانونية ودستورية، 
وترتيبات إدارية؛ لتارس عىل املستوى الرسمي كمسئوليات 
القضاة،  با  ويقيض  املسلمون،  هلا  يذعن  الدولة  يف  ُعليا 
ويفتي با املفتون؛ ولذلك فقد استقر يف الفقه اإلسالمي أن 
األديان األخرى  املسلمني مع غريهم من أصحاب  تعامل 
وغريهم ليس حراًما وال كفًرا، فقد عاهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص اليهود 
عقب هجرته إىل املدينة، وشملت بنود املعاهدة التعاون عىل 
صلح  يف  خزاعة  معه  تدخل  أن  ورض  املشركة،  املصالح 
احلديبية مع أهنا مل تؤمن بعد، واقرض من هيودي، واستعار 
سالًحا من صفوان بن أمية وهو مرشك، واستعان يف هجرته 
عند  يتداوى  أن  وقاص  أيب  بن  سعد  وأمر  مرشك،  بدليل 

احلارث بن كلدة الثقفي وهو غري مسلم. 

بني  التعارف  من  املزيد  لتحقيق  نسعى  أن  واجبنا  ومن 
شعوب العامل، وإقامة العالقات الطيبة املثمرة معها؛ لتنمية 
العاملي،  االقتصاد  ودعم  واالقتصادية،  البرشية  املوارد 
من  العامل  إليه  وصل  ما  لنواكب  ومعارفنا؛  علومنا  وزيادة 
تقدم علمي وتكنولوجي، وفينا فيض ال ينضب من الرجال 
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لتحقيق  عليهم  االعتاد  يمكننا  الذين  املؤهلني،  املمتازين 
مثل هذه الغايات. 

إن ما يسمى يف الوقت احلارض حقوق اإلنسان، وحقوق 
املرأة واألطفال، وحقوق العال، وما يسمى كرامة اإلنسان 
وغري  األموال،  وحرمة  الدماء  حرمة  يسمى  وما  وحريته، 
مقدسة  مصونة  واحلرمات  واحلريات  احلقوق  من  ذلك 
ألن  بشأهنا؛  والعناية  احرامها  وجيب  اإلسالم،  رشيعة  يف 
الذي  اهلل تعاىل وهبها لإلنسان ورشعها يف نصوص وحيه 
وأولوها  الفقهاء  تناوهلا  ولقد  الكرام،  رسله  إىل  أوحاه 
العناية الكبرية، واستنبطوا منها ثروة فقهية ترشيعية قضائية 

لتشكل أسلوب احلياة يف املجتمعات اإلسالمية.

الدالـة عـىل  احلقائـق  بعـض  نقـرر  أن  املناسـب  ومـن 
التسـامح يف اإلسـالم والكاشـفة عن تطبيق ذلك عمليًّا يف 
حياة املسـلمني، حيـث مـأل احرامها قلوبم، وتوشـحت 

بـا ضائرهـم، ومارسـتها جوارحهم.

احلقيقـة األوىل: يقـرر الدين اإلسـالمي احلنيف يف أقدس 
نصوصـه أن املخالفـة يف الفكـر والـرأي والعقيـدة والديـن 
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احلقـد  عـىل  تنطـوي  أن  ينبغـي  وال  العـداوة،  تسـتلزم  ال 
والكـره واحلسـد والبغضـاء لآلخريـن، وال ينبغـي أن حتول 
بـني املسـلم وبـني أن ينـرش املعـروف ويفعـل اخلـري مـع من 
اسـتطاع وأينـا حّل، وال ينبغـي أن حتول بني املسـلمني وبني 
أن يتعاونـوا مـع غريهم مـن أصحـاب الديانـات واملذاهب 
التقـدم البـرشي يف املجـاالت اإلنسـانية  عـىل املشـاركة يف 

والعلميـة واالقتصاديـة.

احلقيقـة الثانيـة: أقـر القـرآن الكريـم مبـدأ احلـوار بـني 
املسـلمني وغري املسـلمني، وأمـر اهلل تعاىل الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص بأن 
يسـتعمل األسـلوب القائـم عـىل الدليـل والربهـان، ومـن 
املالحـظ أن القـرآن الكريـم خـصَّ احلوار مع أهـل الكتاب 
بنـوٍع من االهتـام، وذكر أهـل الكتاب يف أكثـر من موطن، 

يف مثل قولـه تعاىل: ﴿ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ﴾)١(.  پ  

لقـد أسـهم اإلسـالم بصـورة منقطعة النظـري يف تأصيل 
وترسـيخ  اإلنسـانية،  واألوارص  االجتاعيـة  العالقـات 

)١( ]سورة العنكبوت، اآلية ٤٦[.
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والدولـة  الواحـد  املجتمـع  أبنـاء  بـني  الفعـيل  التالحـم 
املسـلمني  بـني  صاحلـة  متينـة  جسـوًرا  وأقـام  الواحـدة، 
الـرب وحسـن  اجلسـور وسـداها  وغريهـم، وحلمـة هـذه 

العالقـة والتسـامح والعـدل، قـال اهلل تعـاىل: ﴿ڃ  چ 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ  

ک﴾)١(.  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ   ڈ   ڎ  
العالقات  الناس  يقيم  أن  احلياة  يف  اإلسالم  ة  ُمهمَّ فمن 
يف  ويتنافسوا  ويتآلفوا  يتعاونوا  وأن  بينهم،  فيا  الوطيدة 
بذل ما يستطيعون من اجلهود املثمرة لعارة الكون وخدمة 

اإلنسانية، قال اهلل تعاىل: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  
چ  چ چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ﴾)٢((.
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أعلنه  كا  اإلسالم  كان  الثالثة:  احلقيقة 
النموذج الفريد يف العدالة واالعتدال والوسطية والساحة، 
الناس،  مع  تعامله  ويف  ملسو هيلع هللا ىلص  سريته  يف  واضًحا  ذلك  ويبدو 

)١( ]سورة املمتحنة، اآلية ٨[.
)٢( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.
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األخرى،  األديان  بينه وبني أصحاب  مدها  التي  وعالقاته 
البرش،  ظروف  تقدير  يف  رائعة  ناذج  ملسو هيلع هللا ىلص  مواقفه  وكانت 
وتفهم أحواهلم، والتعرف عليهم، وجلب مودهتم، وعدم 
العدوان عليهم، وهذه املواقف تشكل املنطلقات اإلسالمية 
للمسلمني يف كل الظروف والعصور، وهي التعبري احلقيقي 

عن العدالة واالعتدال والوسطية والساحة.

تذكر كتب السرية النبوية أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني تعرض هو 
وأصحابه لَِعنَت قريش وصلفها وقهرها مل جيد أمامه ملجًأ 
احْلََبَشِة  َأْرِض  ا إال أن قال ألصحابه: »َلْو َخَرْجُتْم إىَل  برشيًّ
احلبشة  ملك  وكان  َأَحٌد«)١(،  ِعنَْدُه  ُيْظَلُم  اَل  َمِلًكا  ِبَا  َفإِنَّ 
إىل  دخلت  حادثة  وهذه   ، املسيح  دين  عىل  نرصانيًّا 
ضمري كل مسلم يف هذا العامل، واستقرت يف عقله ووجدانه 
يف  التاريخ  عرب  للمسلمني  اإلهلام  مصدر  وكانت  وكيانه، 
املبادئ  من  ُأسٍس  عىل  املسلمني  غري  مع  عالقتهم  تأسيس 

اإلنسانية واألخالقية.

صحيًحا؛  فهًا  اإلسالم  فهم  علينا  جيب  الرابعة:  احلقيقة 
الفكرية  واملشكالت  التحديات  به  نواجه  أن  نستطيع  لكي 

)١( سرية ابن هشام، ٣٢١/١.
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والسياسية واالقتصادية واملجتمعية، وكذلك الفهم الصادق 
لإليان اليقيني اخلالص الراسخ النري، الذي ال خيتلط باألوهام 
التسليم  اخليال، وال  وراء  التحليق  والرهات، وال يصاحب 
للخرافة واإلذعان للباطل، مع رضورة الفهم الصادق الواعي 
الشعوب  وأوضاع  بعامة  العامل  ألوضاع  والواعي  للحياة، 

اإلسالمية بخاصة.

جوانب  كل  تناول  متكامل  حياة  منهج  اإلسالم  إن 
اإلنسانية كلها، ووضع هلا أحكاًما  العالقات  احلياة، ونظم 
وقواعد تقتيض احلق والعدل، فلم يقترص عىل عالقة األفراد 
ليستوعب  اتسع  بل  عالقة،  كل  أساس  هي  التي  بخالقهم 
ببعض،  بعضهم  املسلمني  بني  االجتاعية  العالقات  شئون 
البرشية شبيًها  تعرف  مل  املسلمني وخمالفيهم عىل نحو  وبني 
وال مثياًل له، ومل يكتف كذلك بالتنظري، بل ربط بني املعرفة 
من  وطلب  النصوص،  من  كثري  يف  متني  برباط  والعمل 
أتباعه أن يكيفوا سلوكهم وفق قواعده وتعاليمه، قال تعاىل: 

﴿ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ﴾  )١(.

)١( ]سورة الصف، اآلية ٣[.
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املسلمون حقوق اإلنسان  الفقهاء  ل  احلقيقة اخلامسة: فصَّ
رشعية  أحكاًما  بصفتها  مفرداهتا  واستوعبوا  شاملة،  بصورة 
واجبة االلتزام، واعتربوا اخلروج عليها وعدم التزامها استهانة 
الذنوب  كبائر  من  عليها  اخلروج  وعدوا  اإلنسان،  بحقوق 
اجلالبة لغضب اهلل تعاىل املستحقة للعقاب يف الدنيا واآلخرة، 
ا يف أول وثيقة دستورية  وقد جتلَّت تلك املبادئ عمليًّا ونظريًّ

إسالمية يف التاريخ، وهي الوثيقة النبوية ألهل املدينة.

ة ذات  وجيدر هنا أن نشري إىل أن تلك الوثيقة النبوية امُلهمَّ
الطابع القانوين والدستوري والسياس، التي أعلنها النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بعد هجرته إىل املدينة بثالثة أشهر تقريًبا، وأصدرها إىل سكان 
املدينة من مسلمني وغري مسلمني؛ قد جاءت يف الواقع ميثاًقا 
مجع السياسة الداخلية واخلارجية لإلسالم، أي جاءت قانوًنا 
ا بشقيه: الداخيل واخلارجي، وتفوقت عىل كل ميثاق وكل  عامًّ
والتمتع  قانون وكل سياسة، وضمنت لألقليات حقوقهم 
بأداء شعائرهم وواجبات دينهم؛ حتى أصبحت أنموذًجا 
سارت عىل ُأسسه ومبادئه السامية بقية املعاهدات التي عقدها 

. النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدون

*         *         *
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اإلسالم دين عاملي يتجه برسالته إىل البرشية كلها، تلك 
وُترس  الظلم،  عن  وتنهى  بالـعدل،  تأمر  التي  الرسالة 
اإلجيايب  التعايش  إىل  وتدعو  األرض،  يف  السـالم  دعائم 
بني البرش مجيًعا يف جوٍّ من التعاون والتسامح بني كل الناس 
برصف النظر عن أجناسهم وألواهنم ومعتقداهتم، فاجلميع 

تعاىل:﴿ٱ  ٻ  ٻ   قال  ينحدرون من نفس واحدة، 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾)٢(.

إىل  وتعاليمه  مبادئه  خالل  من  يسعى  دين  واإلسالم 
تربية أتباعه عىل التسامح إزاء كل األديان والثقافات، فقد 
جعل اهلل الناس مجيًعا خلفاء يف األرض، وجعلهم رشكاء 
ا، قال  ا ومعنويًّ يف املسئولية عنها، ومسئولني عن عارهتا ماديًّ

)*( الشيخ/حاتم حممد حلمي بكري، وزير األوقاف، فلسطني.
)٢( ]سورة النساء، اآلية ١[.

التسامح)*(
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احلق سبحانه: ﴿ىئ  ی  ی  ی ی  جئ﴾)١(، 
أي طلب منكم عارهتا وصنع احلضارة فيها. 

إن العالقة اإلنسانية بني أفراد البرش هي عالقة موجودات 
حرة، يتنازل كل منهم عن قدٍر ِمن حريته يف سبيل قيام جمتمع 
املنشود  اإلنساين  املجتمع  فهذا  للجميع،  اخلري  حيقق  إنساين 
بني  التسامح  ساد  إذا  إال  الصحيح  النحو  عىل  يتحقق  لن 
أفراده، بمعنى أن حيب كل فرد فيه لآلخرين ما حيب لنفسه.

واملجتمع اإلسالمي يقوم عىل عقيدة اإلسالم، ومصطلح 
املجتمع اإلسالمي ال يعني أن كل أفراده من املسلمني، بل 
خمتلفة،  جاليات  املجتمعات  من  جمتمع  كل  يضم  أن  ُبدَّ  ال 
وقد استطاع املجتمع اإلسالمي أن يصهر هذه اجلاليات - 
عىل الرغم من أهنا ضمت شعوًبا ذات أديان خمتلفة وعقائد 
متباينة- يف جمتمع واحد متكاتف متعاون متحاب، كل فرد 
فيه يعيش يف أمن وسالم  حمتفًظا بكل خصوصياته دون أن 
غري  من  العلاء  وظهر  وكتب  واخرع  فأبدع  بأذى؛  يمس 
املسلمني يف الطب والفلك واملوسيقى واللغة وغريهـا، وما 

)١( ]سورة هود، اآلية ٦١[.
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ذاك إال ألن هذه الرسـالة التي جاء با النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص قائمة 
عىل التسامح والعدل واإلنصاف واحلرية. 

مجاعية  ممارسات  إىل  لإلشارة  تستخدم  كلمة  والتسامح 
اختالف  وقبول  والتطرف،  العنف  نبذ  إىل  تفيض  فردية  أو 
منع  السياسة، وعدم  أو  العرق  أو  الدين  اآلخرين، سواء يف 
اآلخرين من أن يارسوا حقوقهم وشعائرهم الدينية وعاداهتم 

وتقاليدهم با ال يتعارض مع اآلخرين أو يسء إليهم.

صور التسامح مع غري املسلمني بصفة عامة:
إن التسـامح مـع غـري املسـلمني وُأسـس العالقـة التـي 
أرسـاها اإلسـالم معهم بشـكل عـام تتضح يف قولـه تعاىل: 

﴿ڃ  چ چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ  
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ   ک  ک  
ڱ  ڱ  ڱ ڱ ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  
ۀ﴾)١(؛ فالـرب والقسـط مطلوبان من املسـلم للناس 
منزلـة  املسـلمني  غـري  بـني  مـن  الكتـاب  وألهـل  مجيًعـا، 

)١( ]سورة املمتحنة، اآليتان ٨، ٩[.
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خاصـة يف املعاملـة والترشيـع، فالقـرآن الكريـم ينهـى عن 
جمادلتهم يف دينهم إال باحلسـنى، قـال تعاىل: ﴿ٻ ٻ  
ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  

ڤ﴾)١(. ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

من  واألكل  الكتاب،  أهل  مؤاكلة  اإلسالم  ويبيح 
ذبائحهم، كا أباح مصاهرهتم، قال تعاىل: ﴿ې  ې  
وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ېى  
ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  جئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب﴾)٢(. 
صور التسامح مع أهل الذمة بصفة خاصة:

الذمة تعني: العهد والضان واألمان، وإنا سموا بذلك؛ 
ألن هلم عهد اهلل ، وعهد رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وعهد مجاعة املسلمني 
اإلسالمي  املجتمع  كنف  ويف  اإلسالم،  محاية  يف  يعيشوا  أن 

)١( ]سورة العنكبوت، اآلية ٤٦[.
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٥[.
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آمنني مطمئنني، فهم يف أمان املسلمني وضاهنم بناًء عىل عقد 
الذمة، فهذه الذمة تعطي أهلها - من غري املسلمني - ما يشبه 
الدولة لرعاياها، فيكتسبون  التي تعطيها  يف عرصنا اجلنسية 

بذلك حقوق املواطنني ويلتزمون بواجباهتم. 

عىل  املسلمني  غري  إقرار  يتضمن:  مؤبد  عقد  الذمة  وعقد 
دينهم، ومتتعهم بحاية املجتمع اإلسالمي ورعايته، والتزامهم 
َظَلَم  َمْن  »َأاَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول  ودستورها،  الدولة  بقانون 
َفُه َفْوَق َطاَقتِِه، َأْو َأَخَذ ِمنُْه َشْيًئا بَِغرْيِ  ُمَعاِهًدا، َأِو اْنَتَقَصُه، َأْو َكلَّ

طِيِب َنْفٍس، َفَأَنا َحِجيُجُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«)١(.

والدولة املسلمة مسئولة عن كل رعاياها، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل 
َرِعيَّتِِه،  َعْن  َمْسُئوٌل  َوُهَو  َأْهِلِه  يِف  َراٍع  ُجُل  َوالرَّ َرِعيَّتِِه،  َعْن 
َوامَلْرَأُة َراِعَيٌة يِف َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَّتَِها، َواخلَاِدُم 
َراٍع يِف َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه«)٢(. وقد سبق اإلسالم 
كثرًيا مما قررته املدنية احلديثة من قوانني، كحقوق اإلنسان 

)١( ُسـنن أيب داود، كتـاب اخلـراج، بـاب يف تعشـري أهـل الذمـة إذا اختلفـوا يف التجـارات، 
حديـث رقـم: ٣٠٥٤.

)٢( صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم: ٨٩٣.
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يف الضان االجتاعي، وهو حق يشمل أبناء املجتمع مجيًعا، 
فال جيوز أن حُيرم - يف املجتمع املسلم - إنسان من الطعام، 
عنه  الرضر  دفع  فإن  العالج؛  أو  املأوى،  أو  الكسوة،  أو 
واجب ديني، مسلًا كان أو ذميًّا، وكا قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َا َأْهل َعْرَصٍة َأْصَبَح فِيِهُم اْمُرٌؤ َجاِئًعا، َفَقْد َبِرَئْت ِمنُْهْم  »َأيُّ

ُة اهلل تعاىل«)١(. ِذمَّ

وحيمي اإلسالم - فيا حيميه من حقوق أهل الذمة - حق 
احلرية، وأول هذه احلريات: حرية االعتقاد والتعبد، فلكل 
تركه إىل غريه، وأساس  دينه ومذهبه ال جيرب عىل  ذي دين 

﴿ی  جئ حئ  مئىئ  يئ  جب  حب     تعاىل:  قوله  احلق  هذا 
ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ   سبحانه:  وقوله  مب﴾)٢(،  خب  

ڄ  ڃ﴾)٣(.
ُبدَّ من اإلشارة إىل أن اإلسالم صان لغري املسلمني  وال 
عهد  اشتمل  وكيف  شعائرهم،  حرمة  ورعى  معابَدهم، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أهل نجران عىل أن هلم جوار اهلل تعاىل وذمة 

)١( مسند أمحد، حديث رقم: ٤٨٨٠.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥٦[.

)٣( ]سورة يونس، اآلية ٩٩[.
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أوىص  مما  وكان  وبَِيِعهم،  وملتهم  أمواهلم  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله 
طفاًل  تقتلوا  ال  املسلمني:  جيش    الصديق  بكر  أبو  به 
وال شيًخا وال امرأًة، وال تقطعوا نخاًل وال تغرقنه، وال 

تتعرضوا للرهبان يف الصوامع ودعوهم وشأهنم.

التسامح والتعددية: 
البرشيـة  اجلاعـات  اختـالف  إىل  ُينظـر  أن  جيـوز  ال 
متثـل  أهنـا  عـىل  ولغاهتـا  ومعتقداهتـا  وألواهنـا  أعراقهـا  يف 
حائـاًل يعـوق التقـارب والتسـامح والتعايـش اإلجيـايب بني 
الشـعوب، فقـد خلـق اهلل النـاس خمتلِفـني، قـال سـبحانه 
وتعاىل: ﴿پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)١(، 
وهـذا االختـالف بني النـاس ال ينبغـي أن يكـون منطلًقا أو 
مـربًرا للنزاع والشـقاق بني األمم والشـعوب، بـل األحرى 
التعـارف  إىل  دافًعـا  والتنـوع  االختـالف  هـذا  يكـون  أن 
والتعـاون والتآلـف بني النـاس من أجـل حتقيق مـا يْصبون 
إليـه مـن تبـادل للمنافـع، وتعـاون عـىل حتصيـل املعايـش 

وإثـراء احليـاة والنهــوض بــا، قـال تعـاىل: ﴿چ 

)١( ]سورة هود، اآليتان ١١٨، ١١٩[.
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چ  ڇ  ڇ﴾)١(، والتعـارف هـو اخلطـوة األوىل 
نحـو التآلـف والتعـاون يف مجيـع املجـاالت.

التسامح واحلوار:
إن احلوار يف معناه الصحيح ال يؤدي إىل اهلدف املنشود إال 
إذا كان هناك احرام متبادل بني أطراف احلوار، واحرام كل 
احلوار  فإن  املعنى  وبذا  اآلخر،  اجلانب  نظر  لوجهة  جانب 
الرأي  واحرام  اآلخرين،  حرية  واحرام  التسامح،  يعني 
األسلوب  وهو  به،  القبول  بالرضورة  يعني  ال  وهو  اآلخر، 

احلضاري يف التعامل.

يف  األساسية  العنارص  من  ُيعد  التسامح  فإن  وختاًما.. 
تعاليم اإلسالم، وهو من األهداف التي ترمي إليها الرشيعة 
ومحايتهم  بذلك  املسلمني  التزام  فإن  ثمَّ  ومن  اإلسالمية، 
حلقوق اإلنسان، وألتباع الرسائل الساوية األخرى الذين 
املواطنني؛  وجلميـع  اإلسالميـة،  املجتمعات  يف  يعيشون 
باحلفاظ  تقيض  التي  الدينية  التزاماهتم  إطار  يف  يدخل  أمٌر 

والدفاع عن احلقوق اإلنسانية العامة للجميع.

)١( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.
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لقد كان للتسامح اإلسالمي الذي طبقه سلف هذه األمة 
الناس  من  كثري  قبول  يف  األثر  أكرب  وأفعاهلم،  أقواهلم،  يف 
ودفاعهم  واطمئنان،  قناعة  عن  فيه  ودخوهلم  لإلسالم، 
عنه؛ ملا له من مبادئ سمحة عظيمة، يعيش يف كنفه املسلم 
وغري املسلم دون ظلم أو تعصب، ودون خوف، أو وجل. 

ويف تاريخ اإلسالم املرشق ناذج حية لساحة اإلسالم من 
والصحابة  الراشدين،  واخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص،  الكريم  الرسول  سرية 
الكرام رضوان اهلل عليهم أمجعني، لو طبقها املسلمون اليوم 
وبناء  وازدهار،  األوائل من رقي  إليه  ما وصل  إىل  لوصلوا 
حضارة ثابتة األركان، ولساد العامل األمن واألمان، وَلسِلَم 
اجلميع من الرعب واخلوف واإلرهاب، ولتحقق ما ينشده 

)*( أ.د/حممـد رشـيد إبراهيـم، رئيـس املجلـس األعـىل للشـئون اإلسـالمية سـابًقا، مجهورية 
املالديف.

التسامح اإلسالمي 
بيـن النظرية والتطبيق)*(
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راية قول احلق  املسلم من وئام ووفاق حتت  املسلم، وغري 
سبحانه: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   

ڈ  ژ﴾)١(.
التسامح الديني:

وئام  يف  يعيشون  متبعيه  جيعل  أن  اإلسالم  استطاع  لقد 
تعاىل:  اهلل  يقول  هذا  ويف  العقيدة،  يف  خمالفيهم  مع  ووفاق 
﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب﴾)٢(، ويقول 

تعاىل:﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  
ليس   أي  ڃ﴾)٣(،  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
الناس  ُتكِره  أن  نبوتك  ة  ُمهمَّ يا حممد وال من  باستطاعتك 

عىل اإليان.

وسار املسلمون عىل هذا املبدأ يف عالقتهم مع أهل األديان 
األخرى، وكانوا يبيحون ألهل البلد الذي يفتحونه أن يبقوا 
عىل دينهم مع أداء ما عليهم من واجبات، وكانوا يف مقابل 

)١( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥٦[.

)٣( ]سورة يونس، اآلية ٩٩[.
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لعقائدهم  يتعرضون  وال  اعتداء،  كل  ضد  حيموهنم  ذلك 
وشعائرهم ومعابدهم، وخري مثال عىل ذلك ما ييل:

 ألهل نجران  الصديق  أبو بكر  الذي كتبه  العهد   -
اهلل،  بجوار  "أجارهم  بأنه:  هلم  كتب  حيث  املسيحيني، 
ورهباهنم،  وأساقفتهم،  وشاهدهم،  وغائبهم،  وعبادهتم، 
وبيعهم، وكل ما حتت أيدهيم من قليل أو كثري، ال خيسون 
وال يعسون، وال ُيَغريِّ أسقف من أسقفيته، وال راهب من 
ما  وعىل  النبي،  حممد  هلم  كتب  ما  بكل  هلم  وفاًء  رهبانيته، 
وعليهم  أبًدا،  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  وذمة  اهلل  جوار  الصحيفة  هذه  يف 

النصح واإلصالح فيا عليهم من احلق")١(.

- العهد الذي أعطاه عمر بن اخلطاب  ألهل القدس: 
وصلباهنم،  ولكنائسهم  وأمواهلم،  ألنفسهم  أماًنا  أعطاهم 
أنه ال تسكن كنائسهم وال  وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، 
هتدم، وال ينتقص منها وال من حيزها، وال من صليبهم، وال 
يضار  وال  دينهم،  عىل  يكرهون  وال  أمواهلم،  من  شء  من 

أحد منهم)٢(.

)١( كتاب اخلراج أليب يوسف، ص ٧٩، مطبعة الراث، القاهرة.
)٢( تاريخ الرسل وامللوك للطربي، ١٣٧/٤.
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الدينية يف اإلسالم ما رسمه  آثار الساحة واحلرية  ومن 
الكتاب  أهل  وجمادلة  الدينية،  املناقشة  أدب  من  اإلسالم 
واإلقناع  والربهان  احلجة  وعادها  العقل،  أساسها  جمادلة 

ٻ  ٻ   ﴿ٻ  تعاىل:  قال  أحسن،  هي  التي  بالطريقة 
ڀٺ   ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾)١(.

بقوله:  اهلل  إىل  الدعوة  منهاج  الكريم  القرآن  ويوضح 
ھھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 
القرآن  يوضح  كا  ۓ﴾)٢(،  ۓ  ے  ے 
دينهم،  يف  خيالفوهنم  الذين  املسلمني  معاملة  كيفية  الكريم 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  ﴿ڃ   تعاىل:  يقول 
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ    
بأن  املؤمنني  يأمر  وتعاىل  سبحانه  فاحلق  ک﴾)٣(، 
بذلك  يكتف  ومل  بالعدل،  واألديان  امللل  أهل  يعاملوا 

)١( ]سورة العنكبوت، اآلية ٤٦[.
)٢( ]سورة النحل، اآلية ١٢٥[.

)٣( ]سورة املمتحنة، اآلية ٨[.



57

لكل  جامعة  كلمة  والرب  بم،  بالرب  التوصية  إىل  جتاوز  بل 
صنوف اخلري، وال شك أن هذا التوجيه اإلسالمي ألتباعه 

يظهر مدى تساحمه، وسموه.

يف  خيالفهم  ملن  املسلمني  معاملة  حسن  يف  ينتظم  ومما 
املؤمنني  الوالدين  بني  الكريم  القرآن  به  ى  سوَّ ما  دينهم، 
والوالدين الكافرين يف وجوب اإلحسان إليها بقوله تعاىل: 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
گ   گ   ک   ک  ک  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  

گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾)١(.

وكذلك جعل اإلسالم اإلنسانية مجعاء مستحقة للتكريم 
اإلهلي، باعتبار إنسانيتهم من غري اختصاص بلون، أو جنس، 

گ   گ   گ    گ   ک   ک  ﴿ک   تعاىل:  قال  عرق،  أو 
ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڱ  ں  ں﴾)٢(.
)١( ]سورة لقان، اآليتان ١٤، ١٥[.

)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية ٧٠[.
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التوصية بأهل الذمة:
الذين  املسلمني  غري  تسمية  اإلسالمي  التسامح  ومن 
لفظ  إن  حيث  الذمة(،  )أهل  املسلمني  كنف  يف  يعيشون 
الذمة معناه يف اللغة: األمان، والعهد، وُسّموا بأهل الذمة 

ألهنم أمنوا عىل أرواحهم، وأعراضهم، وأمواهلم.

وقد وردت نصوص خاصة يف محاية أهل الذمة، ودفع 
الظلم عنهم، من ذلك: ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َأاَل 
َأَخَذ  َأْو  َفْوَق َطاَقتِِه،  َفُه  َكلَّ َأْو  اْنَتَقَصُه،  َأِو  ُمَعاِهًدا،  َمْن َظَلَم 
ِمنُْه َشْيًئا بَِغرْيِ طِيِب َنْفٍس، َفَأَنا َحِجيُجُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«)١(، كا 
أوىص عمر بن اخلطاب  يف آخر أيام حياته بأهل الذمة 
فقال: "أويص اخلليفة من بعدي بأهل الذمة خرًيا، أن يويف 
وأال  محايتهم(،  )أي  ورائهم  من  يقاتل  وأن  بعهدهم،  هلم 

ُيكلَّفوا فوق طاقتهم")٢(. 

وختاًما.. فإن التسامح اإلسالمي الذي حتىل به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
يف التعامل مع املسلمني وغريهم، وبعده اخللفاء الراشدون، 

)١( ُسـنن أيب داود، كتـاب اخلـراج واإلمـارة والفـيء، بـاب يف تعشـري أهـل الذمـة إذا اختلفوا 
بالتجـارات، حديث رقـم: ٣٠٥٢.

)٢( اخلراج ليحيى بن آدم، ٧٠/١.
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وقادة   - أمجعني  عليهم  اهلل  رضوان   - الكرام  والصحابة 
الشعوب  من  كثري  قبول  يف  سبًبا  كان  اإلسالمية  الفتوحات 
لإلسالم، كا أن املعاهدين واملصاحلني والذميني تعاونوا مع 
املسلمني يف صدق وإخالص ملا رأوه من العدالة الرحيمة يف 
هذه  أمني  اجلراح  بن  عبيدة  أبو  فهذا  هلم،  املسلمني  معاملة 
األمة، نقرأ يف مصاحلاته ألهل مدن الشام أنه صاحلهم بكتاب 
املدن  أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم ودورهم داخل  أمان عىل 
شء،  معاملها  من  ُيغريَّ  وال  شء،  منها  هُيدم  ال  وخارجها، 
وأعراضهم،  أمواهلم،  وحفظ  دمائهم،  حقن  عىل  وصاحلهم 
وصاحلهم عىل أن من قاتلهم أو ناوأهم وجب عىل املسلمني 

أن يقاتلوه دوهنم، ويدفعوه)١(. 

*          *          *

)١( فتوح البلدان للبالذري، ص ١٣٢.
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إن اإلسالم عقيدة سمحاء ينبثق منها نظام متكامل حلياة 
النظام أسلوب تعامل املرء مع  البرش، ومن أهم دعائم هذا 

چ  چ   چ   چ   ﴿ڃ   تعاىل:  قال  اآلخرين، 
ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾)٢(، وقال : ﴿ک  
ويف  ڳ﴾)٣(،  ڳ   ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک  
ذلك توجيٌه وحضٌّ عىل تفادي التنازع والتخاصم بني البرش، 
وإقصاء نوازع احلقد والبغضاء والعداوة بني النفوس، لتحل 
حملها روح التآلف والتعاطف واملحبة والتسامح، عىل اعتبار 
عىل  املجتمعات  لسالمة  اآلمنة  الوسيلة  هو  التسامح  أن 

اختالفاهتا.

)*( األستاذ الدكتور/حممد البشاري، أمني عام املؤمتر اإلسالمي األورويب .
)٢( ]سورة الرعد، اآلية ٢٢[.

)٣( ]سورة املؤمنون، اآلية ٩٦[.

التسامح اإلسالمي 
بني احلقيقة واالفرتاء)*(
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أما )العدل( الذي هو السمة اللصيقة بالعقيدة اإلسالمية 
إليه اإلسالم  الذي يدعو  دائًا اخليار األكثر رصامة  فنجده 
اتصاهلا  يف  مشكالته  مواجهة  يف  للفرد  دائم  كأسلوب 
د عليه اإلسالم هيدف إىل  باآلخرين، هذا العدل الذي يشدِّ
التحكم يف النفس البرشية، وذلك عن طريق التمسك بقيود 
وموازين حمددة، تلزم األفراد بحدود معينة ال يتجاوزوهنا.

وسيلة  إال  مها  ما  والعدل  التسامح  أن  فيه  شك  ال  ومما 
ختاطب  قرآنية  دعوة  ببساطة  إهنا  املجتمعي،  لالستقرار 
اإلنسانية يف مواجهتها لرصاعات شتَّى يف احلياة، وتتصل بكل 

عالقة من عالقات اإلنسان باإلنسان يف جماالت هذه احلياة.

وفيـا ييل عـرض لبعـض احلقائق والقوانني اإلسـالمية 
التـي تتجـىل فيهـا سـاحة اإلسـالم وعدالتـه جتـاه اآلخر 

مجيًعا. واإلنسـانية 

أوالً: أخالقيات احلرب يف اإلسالم:
مـن الثابـت تارخييًّـا أن اإلسـالم ظـل يدعو النـاس إىل 
اهلل تعـاىل باحلسـنى، وهـو مـا حـض عليـه القـرآن الكريم 
يف  القتـال  يـرشع  ومل  املطهـرة،  النبويـة  ـنَّة  السُّ وأكدتـه 
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اإلسـالم إال للدفـاع عـن النفـس يف مواجهـة املعتدين، قال 
اهلل تعـاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 
ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾)١(، وحينـا مضـت معركـة 

دون قتـال أو مواجهـات داميـة مثـل الـذي حـدث يف يـوم 
چ  چ   چ  ڃ   ﴿ڃ   تعـاىل:  اهلل  قـال  اخلنـدق، 
ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.)٢ ڈ﴾)
لقد ُعِرف عن الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص شجاعته، وأنه مل يكن 
َتَتَمنَّْوا  »الَ  ألصحابه:  يقول  كان  بل  حلرب،  داعًيا  أو  حُمبًّا 
وا«)٣(.  ، َوَسُلوا اهلل الَعافَِيَة، َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصرِبُ لَِقاَء الَعُدوِّ
تكون  أن  يستلزم  اإلسالم  يف  اجلهاد  مفهوم  فإن  ثمَّ  ومن 
رشورها،  وتقييد  وأثرها  مداها  وحتديد  مرشوعة،  احلرب 
وهو مفهوم خيتلف عن مفهوم احلرب، فمفهوم اجلهاد يف 
والثابتة يف عالقة  الدائمة  احلالة  السالم هو  اإلسالم جيعل 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢١٦[.
)٢( ]سورة األحزاب، اآلية ٢٥[.

ر  )٣( صحيـح البخـاري، كتـاب اجلهاد والسـري، باب كان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص إذا مل يقاتـل أول النهار أخَّ
القتـال حتى نزول الشـمس، حديث رقـم: ٢٩٦٦.
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املسلمني بغريهم، وال يكون القتال إال االستثناء الذي جيب 
أن يتوفر سببه وحكمته.

واحلـرب  اجلهـاد  حالـة  يف  حتـى  اإلسـالم  ويوجـب 
املرشوعـة أن تكـون احلـرب معلنة، وليسـت غـدًرا باآلمنني 
واملسـاملني، مع النهـي عن قتال مـن ال يقاتلون من الشـيوخ، 
والعجـزة، والنسـاء، واألطفال، واملنقطعني للعبـادة، فاجلهاد 
يف اإلسـالم ومـا يتبعـه مـن قتـال، ال يصـح أن ينـال املدنيني 
املسـاملني، وال جيـوز أن يكـون فيـه دمار شـامل لإلنسـان، أو 
األشـياء النافعـة لإلنسـان، وهكـذا كان احلـال يف اإلسـالم 
منـذ أكثـر مـن ألـف وأربعائـة عـام، وقبـل أن تتوصـل إىل 
التـي  جنيـف  كمعاهـدة  الدوليـة،  املواثيـق  مبادئـه  بعـض 
حتمـي املدنيـني مـن ويـالت القتال، وحتـدد حقـوق األرسى 

واملقاتلـني، والتـي صـدرت يف عـام ١٩٤٩م.

ثانًيا: موقف اإلسالم من اإلرهاب:
من  األمن  تعترب  العامة  مبادئها  وفق  اإلسالم  عقيدة  إن 
نفسه،  عىل  الفرد  أمن  ذلك  ومن  اإلنسان،  عىل  النعم  أهم 
ودينه، وعرضه، وماله، ووطنه، وانتفاء اخلوف من العدوان 
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حاسم  بشكل  هنت  كا  وحاجياهتا،  حياته  رضوريات  عىل 
وجازم عن العدوان عىل النفس اإلنسانية، وجعل اهلل تعاىل 
القتل العمد من أشد اجلرائم إثًا وبغًيا، إىل حد أن قتل فرٍد 
حافظ  فقد  ثمَّ  ومن  أمجعني،  للبرش  قتل  بمثابة  هو  واحٍد 
اإلسالم عىل حرمة اجلسد اإلنساين، فال جيوز العدوان عليه 

وال إتالفه.

ومن  حاسًا،  رفًضا  اإلسالم  يف  مرفوض  اإلرهاب  إن 
يرتكبه ممن ينتسب إىل اإلسالم أو يدعيه زوًرا وبتاًنا هو آثم 
رشًعا، فلقد وضع اإلسالم اإلرهاب يف عداد الكبائر، ومن 
َثمَّ ينبغي التصدي هلؤالء اإلرهابيني املغيبني عن دينهم، من 
أمجعني،  الناس  حياة  وعىل  الدين،  هذا  عىل  احلفاظ  أجل 
وهذا لن يتحقق إال من خالل نرش الوعي الكامل بجوهر 

ديننا احلنيف ومبادئه السمحة. 

ثالًثا: حقوق اإلنسان يف اإلسالم:
لـن أحتـدث عـن أيـة مقارنـة بـني حقـوق اإلنسـان يف 
اإلسـالم وحـقــوق اإلنسـان يف املواثيق والعهود الدولية، 
حرمـت  قـد  اإلسـالمية  الرشيعـة  أن  عـىل  أؤكـد  فقـط 
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االعتـداء عـىل حقـوق غـري املسـلمني، وكفلـت للجميـع 
حريـة العقيـدة يف الدولة؛ فقد سـاوى اإلسـالم بني الناس 
مجيًعـا، وضمـن حقـوق غـري املسـلمني كا ضمـن حقوق 
املسـلمني، بل جـعــل حـقــوق األقليات يف ذمة اهلل تعاىل 
ورسـوله ملسو هيلع هللا ىلص، وال جيـوز بحـال مـن األحـوال املسـاس با 

أو اجلـور عليهـا، يقـول احلـق سـبحانه: ﴿ڄ  ڃ  ڃ 
ڇ  ڇڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ  
إقـرار  اآليـة  هـذه  ويف  ڌ﴾)١((،  ڌ   ڍ   ڍ  
باملسـاواة الكاملـة بـني النـاس مجيًعـا دون تفرقة بـني أحٍد 

منهـم، ويقـول تعـاىل: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ﴾)٢(، ولقــد أقـر 
اإلسـالم تكريـم اإلنسـان كإنسـان دونـا النظـر ألي شء 

آخـر، فـيـقــول تعـاىل: ﴿ک  ک ک  گ  گ   گ  
ڱ    ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ں﴾)٣((.  ں  ڱ  ڱ 
)١( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.

)٢( ]سورة النحل، اآلية ٩٧[.
)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية ٧٠[.
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منذ  اإلنسان  شمل  اإلسالم  يف  التكريم  أن  يؤكد  وهذا 
أن  ذلك  دليل عىل  وأبلغ  الساعة،  تقوم  أن  إىل  اخلليقة  بدء 
عىل  اإلسالمية  الدولة  كنف  يف  عاشت  الدينية  األقليات 
يف  باحلرية  متمتعة  التاريخ  عرب  وأقاليمها  والياهتا  امتداد 
وتول  والرقي،  واإلبداع،  والتنقل،  والتملك،  العقيدة، 

املناصب كمواطنني دونا النظر إىل دياناهتم.  

وكا أن حرية املعتقد مكفولة بالنص القرآين، الذي هو 
أيًضا  ملزم للمسلم أكثر من أي نص وضعي، فإننا نجد 
أن اإلسالم استبعد أي صورة من صور القيود عىل حرية 
الفكر  حرية  توجب  التي  والنصوص  واإلبداع،  الفكر 
واالعتقاد عديدة، ولكن قد يكون أهم من ذلك أن التصور 
اإلسالمي للمجتمع يفرض وجود احلرية كجزء ال يتجزأ 
من بنية هذا املجتمع، ليس فحسب ألن اإليان بالعقيدة 
ال يمكن أن يتم إال يف بيئة حرة، وبعد اقتناع كامل، ولكن 
أيًضا؛ ألن اإلسالم يبني احلياة اإلنسانية بصفة عامة عىل 
أساس أهنا اختبار واختيار بني اخلري والرش، وهذا بدوره 
وحرية  والغوايـة،  الرش  ُقوى  وجـود  ويتطلب  يفرض 

اإلنسان يف االنسياق أو املقاومة، قال تعاىل: ﴿ڄ  ڄ  
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ڇ   ڇ   چ   چ  چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ 
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ گ﴾)١(، 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ   ﴿گ  تعاىل:  وقال 
ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ ڻ  ڻ  
ھ   ھ    ہ   ہ    ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے   ھ  ھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ  
ې   ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ  

ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ ەئ﴾)٢(.  
وهو معنى تكرر بنصه تقريًبا يف سوريت »احلجر، وص« 
العمل،  يف  وحريتها  الُقوى،  هذه  وجود  عدم  فافراض 
وحرية اإلنسان جتاهها يف االختيار خيالف تصور اإلسالم 
للمجتمع واستخدامه للثواب والعقاب، هذا املجتمع الذي 
جعله اهلل تعاىل مسًحا لالختيار احلر طوال املدة التي أنظر 

)١( ]سورة األعراف، اآليات: ١٤- ١٧[.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآليات: ٦٢ - ٦٥[.
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فيها الشيطان حتى يوم القيامة، وسمح له فيها بالعمل، وتم 
تسليح املؤمنني يف مواجهة هذا اإلغواء باإليان والعقيدة.

إن الرجل واملرأة يف اإلسالم كيان برشي وإنساين واحد، 
قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ﴾)١(، فهي - إًذا 
- الوحـدة الكاملة يف األصل، واملنشأ، واملصري، واملساواة 
الكاملة يف الكيان البرشي، ترتب عليها كل احلقوق املتصلة 
مبارشة بذا الكيان، كا أن اجلزاء يف اآلخرة واحد للجنسني، 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  قال 
ويبلغ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)٢(، 

من تقدير اإلسالم ملقومات الكيان البرشى أن اعترب العلم 
والتعلم رضورة برشية للجنسني مًعا، وجعله رضورة الزمة 

للذكر واألنثى، بل جعله فرًضا وركنًا من اإليان.  

واقعي  نظام  أنه  الكربى  اإلسالم  مزية  فإن  وختاًما.. 
عن  با  حييد  أو  يصادمها  وال  دائًا،  البرشية  الفطرة  يراعي 

)١( ]سورة النساء، اآلية ١[.
)٢( ]آل عمران، اآلية١٩٥[.
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واالرتفاع  طبائعهم  لتهذيب  الناس  يدعو  وهو  طبيعتها، 
والسمو با؛ والسعي لعارة الكون وتنميته، واحلفاظ عىل 
وترسيخ  اإلنسانية،  واملجتمعات  البرشي  الكيان  حقوق 

املبادئ األخالقية والقيم اإلنسانية بني مجيع البرش.

*          *          *
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أنَّه  احلنيف  الدين  هذا  خصائص  وأكرم  أعظم  من  إنَّ 
دين اهلل اخلاتم واخلالد إىل قيام الساعة، وقد استلزم هذا أن 
يكون عامليًّا خُياطب اإلنسان يف كلِّ أرجاء املعمورة، وينظم 
باليس والرمحة،  يتسم  شئونه وميادين حياته، وهو يف هذا 
ت مجيع األفراد،  وساحته شملت كل جوانب احلياة، وعمَّ
وملَّا خفيت تلك الساحة عن بعض من ينتسبون إىل األديان 
الساوية ظهر التكفري والتفجري، واخلراب والتدمري، حتى 
العقول  ولوثات  احلروب  ويالت  من  وصاح  العامل  رصخ 
فال  كلِّه  هذا  ولعالج  واليابس،  األخرض  اجتاحت  التي 
التعمري ال  التي دعت إىل  العودة إىل تعاليم األديان  ُبدَّ من 
ال  والتكافل  والتعاون  اإلفساد،  ال  واإلصالح  التخريب، 

التباغض والتناحر.

)*( الشيخ/خالد عبد املحسن اجلندي، عضو باملجلس األعىل للشئون اإلسالمية، مرص.

التسامح الديني
بني الفهم السليم والوهم السقيم)*(
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اإلسالم،  يف  التسامح  لقيمة  سأعرض  البحث  هذا  ويف 
ًحا مفهومه ومظاهره، وكاشًفا عن الشبهات واملغالطات  ُموضِّ
التي حاولت اجلاعات اإلرهابية تروجيها باسم اإلسالم زوًرا 

وبتاًنا يف الداخل واخلارج.   
معنى التسامح وضابطه:

التسامح يعني اليس والسهولة، وقد ذكر ابن فارس يف 
معجم مقاييس اللغة أنَّ السني وامليم واحلاء أصل صحيح 

يدل عىل سالسة وسهولة)١(.
وهذا التسامح واليس ينبغي أن يكون عن عزٍة وكرامٍة ال 
؛ فاإلسالم يأبى الضيم ويرفض الذل، ومن  عن ضعٍف وذلٍّ
بنفسه،  اعتزازه  برشط  غريه  مع  يتسامح  أن  املسلم  فعىل  هنا 
ظلمه  عمن  يعفو  دينه؛  ألحكام  ومراعاته  لكرامته،  وحفظه 
لكن مع قدرته عىل ردِّ اإلساءة بمثلها وإال كان جبنًا وصغاًرا؛ 
يصفح عن املقرص مع زجره عن تقصريه وإصالحه ما أفسده؛ 
فالتسامح - إذن - هو طيب النفس، وسالمة الصدر، ونقاء 
القلب، ولني اجلانب، وبشاشة الوجه، هو التيسري دون إفراط 

أو تقصري، هو العفو من غري ضعٍف أو ذٍل.

)١( معجم مقاييس اللغة البن فارس، مادة )سمح( . 
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اإلسالم دين التسامح:   
وكامٌل،  شامٌل  ديٌن  أنَّه  اإلسالم  خصائص  أهمِّ  من 
أحكامه  ونظَّمت  احلياة،  جوانب  مجيع  تعاليمه  شملت 
بنفسه وعالقته بمن يعيش  بربه وعالقته  عالقة اإلنسان 
معه وحوله، وإن شئت فقل: ما ترك اإلسالم صغريًة وال 
أوضح  بيَّنها  إال  احلياة  وشئون  اإلنسان  أمور  من  كبريًة 
تتناسب  الشمولية  وهذه  تفصيل،  أعظم  لها  وفصَّ بيان، 
مع عامليته وخلوده، وكذلك فإن األنسب لعامليته واألليق 
ومن  كلها،  األمور  يف  ورمحته  وساحته  يسه  بخلوده: 

ذلك ما ييل: 
سامحُة اإلسالم يف عقيدته:

د  املؤيَّ الرصيح  العقل  مرتكزات  عىل  تقوم  عقيدة  هي  إذ 
بالنقل الصحيح، ال تعقيد فيها وال تقليد وال جرب وال قهر، 
وإنَّا ختاطب الفطرة والعقل يف النفس اإلنسانية دون إكراٍه أو 

إجباٍر، ومن أراد دلياًل عىل ذلك فليقرأ قول اهلل تعاىل: ﴿ی  
جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب﴾)١(.

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥٦[.
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الصافية  العقيدة  هذه  قضايا  اإلسالم  عرض  وعندما 
عرضها بأسلوٍب سهٍل ميٍس بعيد كّل البعد عن الفلسفات 
حسيٍة  بأدلٍة  اإليان  حقائق  عىل  استدل  حيث  املعقدة، 
وعقليٍة وواقعيٍة يدركها الناس بأيس طريق وأقرب سبيل، 
القرآن الكريم وهو يقرر قضية الوحدانية بأدلة  استمع إىل 

تعاىل: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   يقول  عقلية، 
ى   ې   ېې   ې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ 
ى  ائ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ی   یی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ  
﴿چ  ڇ ڇ   تعاىل:  ويقول  يئ  جب﴾)١(،  ىئ    جئ  حئ  مئ   
ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ﴾)٢(، 
وكذلك حني قرر قضية وجود اهلل ، قال سبحانه وتعاىل: 

ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ﴿ڤ  
الفطرة  أنَّ  وبنيَّ  چ﴾)٣(،  ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ  
السليمة يف حال األزمات والشدائد ال تلجأ إال إليه وحده، 

)١( ]سورة األنبياء، اآليات ٢١ - ٢٤[.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية ٤٢[.

)٣( ]سورة الطور، اآليتان: ٣٥، ٣٦[.
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تعاىل: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ         فقال 
ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ 

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  ڎڈ  

گ  گ     گ﴾)١(.

سامحة اإلسالم يف عباداته وترشيعاته:
اليس  عىل  اإلسالم  يف  والترشيعات  العبادات  فمبنى 
والساحة، ومما ال شك فيه أنَّ الترشيع اإلسالمي هو أكثر 
الترشيعات مالءمًة للفطرة البرشية، وحتقيًقا ملصالح الناس 
يف كل زمان ومكان؛ وذلك ألنَّه من عند اهلل املحيط بكل شئون 
وأخراهم،  دنياهم  يف  ويسعدهم  يصلحهم  با  العامل  عباده، 

ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ﴿ڍ   تعاىل:  قال 
ک  ک   ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ۆ  ۆ  ۇ   ﴿ۇ  تعاىل:  وقال  ک﴾)٢(، 

ۈ  ۈ ٴۇ ۋ﴾)٣(.    

)١( ]سورة يونس، اآلية ٢٢[.
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٦[.

)٣( ]سورة البقرة، اآلية ١٨٥[.
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ومن مظاهر التيسري والساحة يف الرشيعة قلة التكاليف 
إرهاق،  أو  عنت  دون  أداؤها  املكلف  عىل  يسهل  بحيث 
د املحرمات  ويظهر ذلك جليًّا عندما نرى القرآن الكريم ُيعدِّ
ا  عىل العباد واحدًة واحدة نظًرا لقلتها وسهولة حرصها، أمَّ
املباحات فيطلق الرشع اإلذن واإلباحة واحِلّل يف عبارٍة عامٍة 
نظًرا لكثرهتا وعدم حرصها، بل نراه ينكر عىل من يشق عىل 

﴿ٿ   تعاىل:  فيقول  اهلل،  حيرمه  مل  ما  عليهم  وحيرم  الناس 
ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  
ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
چ    چ  چ    چ ڇ﴾)١(، ويقول تعاىل: ﴿ڱ  
ہ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ﴾)٢(.
وتظهـر سـاحة الترشيـع -كذلـك- يف قاعـدٍة عظيمٍة، 
أال وهـي قاعـدة: املشـقة جتلـب التيسـري؛ حيث متثـل هذه 
القاعـدة روح الترشيـع اإلسـالمي، وتؤكـد سـاحة هـذا 
أحـوال  راعـت  إذ  واعتدالـه،  احلنيـف ووسـطيته  الديـن 

)١( ]سورة األعراف، اآلية ٣٢[.
)٢( ]سورة يونس، اآلية ٥٩[.
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املكلفـني ورفعـت عنهـم الضيـق واحلـرج، فـإذا عـرض 
للمكلـف عـارٌض منعـه من تنفيـذ حكم رشعـي، أو حال 
بينـه وبني حتقيقـه لوجـود مشـقٍة أو صعوبٍة، فـإنَّ الرشيعة 
فـه با يقـع حتت قـدرة املكلف دون حـرٍج أو  السـمحة خُتفِّ

ضيـٍق، فاملشـقة تصبـح سـبًبا للتخفيف والتيسـري. 

النبي  أنَّ    جابر  فَعن  معامالته:  يف  اإلسالم  ساحة 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َرِحَم اهلل َرُجاًل َسْمًحا إَِذا َباَع، َوإَِذا اْشَرَى، َوإَِذا 
اْقَتَى«)١(، يقول اإلمام ابن حجر: فيه احلّض عىل الساحة 
املشاحة،  وترك  األخالق،  معال  واستعال  املعاملة،  يف 
وأخذ  املطالبة  يف  الناس  عىل  التضييق  ترك  عىل  واحلض 

العفو منهم)٢(. 

التسامح مع غري املسلمني: 

املسلمني  بني  هلا  الكريم  القرآن  يرّسخ  التي  العالقة  إن 
اهلدم،  ال  البناء  التصادم،  ال  التكامل  عالقة  هي  وغريهم 

)١( صحيـح البخـاري، كتـاب البيوع، باب السـهولة والسـاحة يف الرشاء والبيـع، ومن طلب 
ـا فليطلبـه يف عفاف، حديـث رقم: ٢٠٧٦.  حقًّ

)٢( فتح الباري، ٣٠٧/٤. 
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ال  املعروف  اإلساءة،  ال  اإلحسان  السلب،  ال  العطاء 
املنكر، اخلري ال الرش، اإلكرام ال اإلهانة، من خالل تعايش 
اإلنسانية  القيم  إحياء  يف  ومشاركة  ُمْثِمٍر،  وتعاون  َبنَّاء، 
املشركة، واحلفاظ عىل امُلثل الُعليا عند مجيع األمم وخمتلف 

احلضارات.

الديانات  أصحاب  بني  التعاون  عىل  اإلسالم  د  أكَّ وقد 
س ملفهوم  املتعددة، وأسَّ الثقافات  املختلفة، ومع أصحاب 

التعارف بني مجيع شعوب العامل، قال تعاىل: ﴿ڄ  ڃ  ڃ 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ﴾)١((، 
فالناس بكل تنوعهم وتعددهم واختالف ألسنتهم وألواهنم 
وتباعدهم يف املكان واألوطان إنا يرجعون إىل أصل إنساين 

واحد، قال اهلل تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾)٢(.

الدنيا  عىل  اإلسالمية  احلضارة  شمس  سطعت  أن  ومنذ 
والتعاون  والتشارك،  التعارف،  مفهوم  يطبقون  واملسلمون 

)١( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.
)٢( ]سورة النساء، اآلية ١[.
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مع غريهم من أصحاب احلضارات األخرى من أجل رعاية 
اإلنسان وحتقيق سعادته، فليس يف اإلسالم ما يمنع من العمل 
اإلنسانية،  مصالح  خدمة  أجل  من  اآلخرين  مع  املشرك 
السلمي واألمن املجتمعي، ومحاية  التعايش  ثقافة  وترسيخ 

كرامة اإلنسان، والدفاع عن حقوقه وإنسانيته.

أجل  من  املختلفة  والثقافات  األديان  بني  التعاون  إنَّ 
الوقت  يف  هو  حقوقه  عن  والدفاع  اإلنسان  كرامة  محاية 
خدمة  إىل  هيدف  واحلضارات،  الثقافات  بني  تعاُيٌش  نفسه 
يعرف  ومل  اإلنسان،  إليها  يسعى  التي  الّسامية  األهداف 
التاريخ ُأمًة من األمم ساوت بني املخالفني هلا يف دينها وبني 
أبنائها واملنتسبني هلا يف شأن قوانني العدالة ونوال حظوظ 
بقائهم عىل  لنا وعليهم ما علينا" مع  "هلم ما  بقاعدة  احلياة 
جمتمع  س  تأسَّ أن  فمنذ  اإلسالم،  أمة  إال  وعاداهتم  دينهم 
املدينة عاش اليهود يف كنفه بعهٍد مع املسلمني أبرمه رسول 
املدينة«، وقد تضمنت هذه  »وثيقة  بـ  ُعرف  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معهم 
املسلمون  يعيش  أمان  ومبايعة  سالم  معاهدة  الوثيقة 
واليهود بموجبها يتبايعون ويتعاملون ويدافعون عن املدينة 
ضد أي خطر خارجي، وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غايًة يف احللم 
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وخانوا،  العهد  نقضوا  حتى  معاملتهم  يف  والساحة  معهم 
قيمهم وجمتمعهم  املسلمني وحيرمون  بني  يعيشون  َمْن  ا  أمَّ

فلهم األمن واألمان والسلم والسالم.

من مظاهر التسامح يف معاملة غري املسلمني:
1 - حرية العقيدة: فلكل ذي دين دينه ال جيرب عىل تركه 
ذلك  عن  الكريم  القرآن  أبان  وقد  غريه،  إىل  منه  ليتحول 

املعنى بقوله تعاىل: ﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  
اآلية:  تفسري هذه   عند  كثري  ابن  اإلمام  قال  مب﴾)١(، 
 ٌ أي ال ُتكرهوا أحًدا عىل الدخول يف دين اإلسالم، فإنه َبنيِّ
واضح، جيل دالئله وبراهينه، ال حيتاج إىل أن ُيْكَره أحد عىل 

الدخول فيه)٢(.

اعتناقـه، وال  املسـلمني عـىل  اإلسـالم ال جيـرب غـري  إنَّ 
حيملهـم قـًسا عـىل اتباع تعاليمـه، بل إنَّ اإلسـالَم أقـرَّ لغري 
املسـلمني حقوًقـا وألـزم أتباَعـه القيـام با عىل خـري الوجوه 
وأحسـنها، وأمتهـا وأكملهـا، وأسـاها وأنبلهـا، فلـم جُيـرِب 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥٦[.
)٢( تفسري القرآن العظيم البن كثري، ٥٢١/١. 
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اإلسـالُم النـاَس ومل ُيكِرههـم عـىل الدخـول فيـه، بـل وَكل 
األمـر إىل أنفسـهم، فقال اهلل تعـاىل: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  
﴿ۋ   سـبحانه:  وقـال  ڃ﴾)١(،  ڄ   ڄ  
وقـال  ې﴾)٢(،  ې  ۉۉې  ۅ  ۅ 
تعـاىل: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾)٣(، وقـال 
سـبحانه:﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)٤(، وهنـاك مـا يقرب من 
مائتـي آيـة يف القـرآن الكريم كلهـا تؤكد عىل حرية اإلنسـان 

يف اختيـار عقيدتـه ومـا يتديـن به.

ويف هذا املبدأ يتجىلَّ تكريُم اهلل لإلنسان، واحرام إرادته 
باهلدى  خَيتصُّ  فيا  لنفسه  أمره  وترك  ومشاعره،  وفِْكره 
والضالل يف االعتقاد، وحتميله َتبعة عمله وحساب نفسه، 
منح  وكا  اإلنساين،  ر  التحرُّ خصائص  أخصُّ  هي  وهذه 
اإلسالم احلرية لغري املسلمني يف البقاء عىل دينهم أباح هلم 
أيًضا ممارسة شعائرهم الدينية اخلاصة بم، وبناء معابدهم 

)١( ]سورة يونس، اآلية ٩٩[.
)٢( ]سورة الغاشية، اآليتان ٢١، ٢٢[.

)٣( ]سورة الكهف، اآلية ٢٩[.
)٤( ]سورة ق، اآلية ٤٥[.
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الدينية  أما احلرية  الدكتور/أمحد احلويف:  يقول  وكنائسهم، 
فقد كَفلها اإلسالُم ألهل الكتاب، فهم أحرار يف عقيدهتم 

وعبادهتم وإقامة شعائرهم يف كنائسهم)١(.

2 - العدل: أمر اهلل سبحانه وتعاىل بالعدل بني الناس مجيًعا 
أعراقهم،  أو  أدياهنم  أو  أجناسهم  أو  ذواهتم  إىل  النظر  دون 
املتخاصمني من أهل  بالعدل بني  وأمر رسوَله ملسو هيلع هللا ىلص أن حيكم 

مونه بينهم، قال تعاىل: ﴿ٿ  ٹ   الكتاب إذا جاءوا حُيَكِّ
ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٢(.

عىل  دلياًل  املخالف  مع  العدل  الكريم  القرآن  جعل  بل 
التقوى التي ُرتب عليها أعظم اجلزاء، قال تعاىل: ﴿ہ  
ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ  ھ   ہ  
ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  

ۈ  ٴۇ﴾)٣(. 
د النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الوعيد عىل َمْن ظلم معاهًدا، وأخرب  وشدَّ
أنَّه سيخاصمه يوم القيامة، وال شك أنَّ َمْن خياصمه رسول 

)١( ساحة اإلسالم، د/أمحد احلويف، ص ٧٩. 
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٤٢[.

)٣( ]سورة املائدة، اآلية ٨[.
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد خاب وخس، فعن صفوان بن سليم عن عدة 
رسول  عن  آبائهم،  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  أصحاب  أبناء  من 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أال َمْن َظَلم ُمَعاهًدا أْو اْنَتَقصه أْو َكلَّفه َفْوق 
َطاَقته أْو َأَخَذ ِمنه َشْيًئا بَِغرْي طِيب َنْفٍس َفأَنا َحِجيجه - أي 

أنا الذي أخاصمه وأحاّجه - َيْوم اْلِقَياَمة«)١(.

ومن مفاخر اإلسالم التي يتجىل فيها حتقيق العدالة بني 
وغري  مسلم  تنازع  لو  أنه  القضاء  يف  املسلم  وغري  املسلم 
املسلم ال ُيقى للمسلم لكونه مسلًا، وال ُيظلم غري املسلم 
ا كان  لكونه ليس مسلًا، بل ُيعطي اإلسالم احلق لصاحبه أيًّ

دينه أو جنسه.

3 - الـرب واإلحسـان: أمـر اإلسـالم باإلحسـان إىل غري 
املسـلمني الذيـن مل ُيعرف هلم أذيـة للمسـلمني وال قتاهلم، 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  ﴿ڃ   تعـاىل:  قـال 
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ    
ک﴾)٢(، بـل إن اإلسـالم أمـر بصلـة األقربـني مـن 
)١( ُسـنن أيب داود، كتـاب اخلـراج واإلمـارة والفيء، باب يف الّذّمّي يسـلم يف بعض الّسـنة هل 

عليـه جزية، حديـث رقم: ٣٠٥٢. 
)٢( ]سورة املمتحنة، اآلية ٨[.
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غـري املسـلمني واإلنفاق عليهـم وبرهم واإلحسـان إليهم، 
  روى البخـاري يف صحيحـه عـن أسـاء بنـت أيب بكـر
قالـت: قدمـت عيّل أمـي وهي مرشكـٌة يف عهد رسـول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فاسـتفتيت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلت: وهـي راغبٌة أفأصل 

ـك«)١(.   أمـي؟ قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َنَعـم ِصيِل ُأمَّ

4 - حفـظ النفـس واملـال والعـرض: حفـظ اإلسـالم 
وضمـن لغـري املسـلمني يف املجتمـع اإلسـالمي أمنهم عىل 
أنفسـهم وأمواهلـم وأعراضهـم، فـال ُيتعرض هلا بسـوء ال 
د الوعيـد وأغلظ يف  مـن املسـلمني وال مـن غريهـم، وشـدَّ
العقوبـة ملْن اسـتباح حرمـة دمائهـم أو تعرض هلـم بأذى، 
ة، وإنَّ  ُيـرْح َراِئحـَة اجلنَـّ قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـْن َقَتـل مَعاهـًدا ملْ 

ِرحَيَهـا ُتوَجـد ِمـْن َمِسـريِة َأْربِعني َعاًمـا«)٢(.

 *          *          *

)١( أخرجـه البخـاري، كتـاب اهلبـة وفضلهـا والتحريـض عليهـا، بـاب اهلديـة للمرشكـني، 
حديـث رقـم: ٢٦٢٠. 

)٢( أخرجه البخاري، كتاب اجلزية، باب إثم من قتل معاهًدا بغري جرم، حديث رقم: ٣١٦٦. 
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مقال  مائة  عن  تغني  عبارة  هذه  السالم«  عدو  »اجلهل 
والتعليم،  الربية  يف  التسامح  توظيف  موضوع  يف  يكتب 
التعلم  يف  والتخلف  األمية  ليس  هنا  به  املقصود  واجلهل 
بقدر ما هو الوعي بحقيقة األمور، وأمهها الوجود اإلنساين، 
املتنوع  اإلنساين  البرشي  الوجود  بحقيقة  الوعي  إن  حيث 
االختالفات،  وتقبل  التسامح،  فهم  يستوجب  بطبيعته؛ 

كمنطلق للوصول إىل تعايش حقيقي.

إن التعليم هو سالح الفرد ملحاربة اجلهل بشتَّى أنواعه: 
الفكرية، واألدبية، والنفسية، واإلنسانية، واجلهل بحد ذاته 
هو ما يمنع الشعوب من التطور واحلياة بسالم؛ مما يفرض 
رضورة تضمني القيم اإلنسانية النبيلة: كالتسامح الديني، 

)*( سـاحة الدكتـور الشـيخ/خالد بـن خليفة آل خليفـة، رئيس جملس أمنـاء مركز امللك   )١(
محـد العاملي للتعايش السـلمي.

التعليم وتعزيز التسامح الديني
والتعايش السلمي)*(
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مناهج  املختلف، ضمن  اآلخر  وتقبل  السلمي،  والتعايش 
اجلامعات ومؤسسات التعليم العال حول العامل.

هي  زالت-  وال  -كانت  والتعليم  الربية  فإن  وعليه 
اجتاعيًة  سمًة  باعتباره  السلمي،  التعايش  ترسيخ  أساس 
وعي  من  نابعة  إنسانية،  قيمة  بوصفه  التسامح  من  تنطلق 
املجتمع ومستواه املعريف، املقرن وجوًبا باإليان واالعتقاد 

بالتنوع كحتمية الستمرار البرش.

التعليم منظومة متكاملة: 
التسامح  بني  الربط  يف  تطرح  التي  اآلراء  من  كثري  يف 
والتعليم ُيوضع اللوم األول واألخري عىل املناهج التعليمية، 
التسامح  ترسيخ  هدف  حتقيق  لضان  معاجلة  أفضل  وأن 
دون  فقط  الدراسية  واملقررات  املناهج  تعديل  من  يتأتى 
التعليمية، يف حني  املشّكلة للعملية  العنارص  بقية  النظر إىل 
املدرسة  تتضمن:  منظومة  من  فقط  جزًءا  متّثل  املناهج  أن 
العامة،  االجتاعية  والبيئة  واملدرس،  ومعلمني،  كإدارة 
وغريهم،  واألصدقاء،  كاألرسة،  املنزل  ذلك:  إىل  أضف 
أن  دون  منهٍج  يف  مثاًل  فائدة  فال  متكاملة،  منظومة  فهي 
ركن  يعترب  فاملعلم  القيم،  بذه  مؤمن  مدرس  هناك  يكون 
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ة غرس القيم؛ وعلينا  أساس يف عملية التلقني وراعي ُمهمَّ
التعليم أن يتم العمل عىل  التسامح يف  من أجل متكني قيم 
أركان املنظومة كاملة دون استثناء؛ حتى يمكن غرس القيم 

بالشكل الصحيح.
التعليم اجلامعي ورعاية الشباب:

الوعي  تشكيل  يف  ة  ُمهمَّ مرحلة  يعترب  اجلامعي  التعليم 
لدى الطالب، فالشباب هم العنرص الرئيس يف تشكيل ذلك 
املستمرة والتحصني والرسيخ  التوعية  فإن  الوعي، لذلك 
القيمي هو أهم ما جيب الركيز عليه لالستفادة من الطاقات 
التسامح  اجلامعي حول  الشباب  توعية  إن  الشبابية؛ حيث 
يصبح  التحصني  يف  اجلهود  هذه  تكثيف  ومع  ا،  جدًّ مهم 
أولوية بالنظر إىل املؤثرات اخلارجية التي ترضب يف الفكر، 
ومن َثمَّ فإن رعاية الشباب، وبّث األمل يف نفوسهم، وفتح 

اآلفاق هلم يضمن بناء الوعي السليم.

التوصيات:
والتنمية  التطور  مسرية  جوهر  أن  عىل  التأكيد   -
واالزدهار يف أي جمتمع إنساين وجود سياسات وطنية تعنى 

بالتسامح والتعايش السلمي.
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اجلهل،  بمحاربة  واإلرهاب  التطرف  حماربة  رضورة   -
فهم  عىل  املرتكزة  واملعرفية  الفكرية  التوعية  عرب  وذلك 
والتعايش  التسامح  يقتيض  الذي  اإلنساين  الوجود  حقيقة 

كحتمية للبقاء.

- وجوب النظر إىل الربية والتعليم كمنظومة متكاملة، 
وأساس لرسيخ التعايش السلمي.

يف  والطموح  األمل  وبث  الشباب  رعاية  رضورة   -
نفوسهم، لتشكيل الوعي بالتسامح والتعايش، وحتصني 

الفكر، وترسيخ القيم اإلنسانية.

*          *          *
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الفكـر اإلسـالمي حمصلـة حضاريـة ُبنيـت عـىل أركان 
العقيـدة اإلسـالمية التي جعلهـا اهلل دينه اخلاتـم وبعث با 
خاتـم النبيـني ملسو هيلع هللا ىلص، وفكـرة الوسـطية مبـدأ جتـىلَّ يف القرآن 
الكريـم وأتـم بيانـه اهلـدي النبـوي، وهـي فكـرة تشـكل 

مرتكـز خصائـص األمة اإلسـالمية.

والوسـطية مأخذها من الوسـط، ووسـط الشء خياره 
وعدلـه وأفضلـه، قـال تعـاىل: ﴿گ  گ   گ ڳ ڳ ڳ    
وقـال  ڻ﴾)٢(،  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ڳ 

تعـاىل: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  
ڄ﴾)٣(.  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

)*( أ.د/حممـد بـن أمحـد بـن صالـح الصالـح، أسـتاذ الدراسـات الُعليـا بجامعـة اإلمام   )١(
حممـد بن سـعود.

)٢( ]سورة القلم، اآليتان ٢٨، ٢٩[.
)٣( ]سورة البقرة، اآلية ١٤٣[.

التسامح الديني
ووسطية اإلسالم)*(
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والداللـة االصطالحيـة ملدلـول الوسـطية تعنـي: التوازن 
واالعتـدال والسـمو والرفعـة بـني طـريف الغلـو والتقصـري، 
واإلفـراط والتفريط، فالوسـطية منزلة بـني طرفني مذمومني، 
والقيـم  والعبـادات،  العقيــدة،  يف  شـامل  منهـج  وهـي 

واملعامـالت، والدعـوة والترشيـع، والتفاعـل احلضـاري.

1- وسطية العقيدة: 
السوية،  الفطرة  مع  تتفق  التي  التوحيد  عقيدة  وهي 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعاىل:﴿ٱ   قال 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾)١(، 
وقال سبحانه:﴿ڳ  ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ﴾)٢(، وقال 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   تعاىل:﴿ڤ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ ڈ﴾)٣(، وقال تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ       
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

)١( ]سورة اإلخالص، اآليات ١- ٤[.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية ٢٣[.

)٣( ]سورة آل عمران، اآلية ٦٤[.
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ائ              ى   ى   ې   ې   ې   ۉې  
ائ  ەئ﴾)١(.

يف  تعاىل  قال  السمحة،  احلنيفية  عىل  فطروا  قد  فالناس 
ُْم  َوإهِنَّ ُهْم،  ُكلَّ ُحنََفاَء  ِعَباِدي  َخَلْقُت  »إيِنِّ  القدس:  احلديث 
َما  َعَلْيِهْم  َمْت  َوَحرَّ ِدينِِهْم،  َعْن  َفاْجَتاَلْتُهْم  َياطِنُي  الشَّ َأَتْتُهُم 
ُكوا يِب َما مَلْ ُأْنِزْل بِِه ُسْلَطاًنا«)٢(،  َأْحَلْلُت هَلُْم، َوَأَمَرهْتُْم َأْن ُيرْشِ

وقال املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعىَل اْلِفْطَرِة«)٣(.  

عليها  اخللق  وتعاىل  سبحانه  احلق  فطر  التي  الفطرة  وهذه 
القبيح  ال تستقيم وحدها بمعرفة اخلري من الرش واحلسن من 
  اهلل  بعث  وهلذا  الضالل؛  من  واهلدى  الضار  من  والنافع 
الفطرة  لتستقيم  الكتب ورشع الرشائع؛  الرسل وأنزل عليهم 
عىل منهج اهلل تعاىل، وأنزل اهلل تعاىل كتاًبا مسطوًرا وهو القرآن 
الكريم، وكتاًبا منظوًرا وهو هذا الكون، فاآليات نوعان: آيات 

يف الكتاب املسطور، وآيات كونية يف صفحة الكون املنظور.

)١( ]سورة الروم، اآلية ٣٠[.
)٢( صحيـح مسـلم، كتـاب اجلنة وصفـة نعيمها، بـاب الصفات التـي ُيعرف بـا يف الدنيا أهل 

اجلنة وأهـل النار، حديث رقـم: ٢٨٦٥.
)٣( صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املرشكني، حديث رقم: ١٣٨٥.
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فالكون مصدر للمعرفة والعلم، قال تعاىل: ﴿وئ   
ېئىئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ﴾)١(.
ثـم إن الكـون -أيًضا- هو مصـدر من املصـادر التي تدل 
عـىل حكمـة اهلل وبديع صنعـه نقرأ قـول اهلل تعاىل يف السـاء: 
بديـع  يف  ونقـرأ  ڤ﴾)٢(،  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ  

صنـع اهلل تعـاىل يف األرض والسـاء قوله تعـاىل:﴿ ڇ  ڍ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ﴾)٣(، ويف مجـال اإلنسـان نقرأ 
وقولـه  ٺ﴾)٤(،  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   تعـاىل:﴿ڀ   قولـه 

تعـاىل: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڃ﴾)٥(. ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

)١( ]سورة فصلت، اآلية ٥٣[.
)٢( ]سورة الصافات، اآلية ٦[.

)٣( ]سورة النمل، اآلية ٦٠[.
)٤( ]سورة التني، اآلية ٤[.

)٥( ]سورة االنفطار، اآليات ٦- ٨[.
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كـا نتلـو يف القرآن الكريـم عن مجـال النبات قولـه تعاىل: 
﴿ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ەئ   ائ   ىائ  ى   ې  ې  ې   ې  ۉ  
ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  
ی   ی   ی   ىئی   ىئ     ىئ   ېئ    ېئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   جئ  حئ   
پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ﴾)١(، 
فهنـا عالقـة روحيـة بـني املسـلم العابـد وبـني هـذا املسـبح 

ڎ   ڎ   ڌ   ﴿ڌ   تعـاىل:  قـال  كـا  تعـاىل،  هلل  اخلاضـع 
أي  ک﴾)٢(،  ک     ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   
رجعـي تسـبيحه ليكـون تسـبيح اجلـاد والطيور منسـجًا مع 

. تسـبيح داود

ومن َثمَّ فإن هناك عالقة معرفية وعالقة تسخريية وعالقة 
روحية مع الكون، فقد قال املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأُحٌد َجَبٌل حُيِبُّنَا 

َوُنِحبُُّه«)٣(.

)١( ]سورة إبراهيم، اآليات ٣٢-٣٤[.
)٢( ]سورة سبأ، اآلية ١٠[.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب خرص الثار، حديث رقم: ١٤٨٢.
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كا أن لإلنسان عالقة مجالية باحليوان، قال تعاىل: ﴿ۆ 
ۉ   ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ  
ٱ   ائ  ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ڀڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 
ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ 
وبالكتاب  ڤ﴾)١(،  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 
املسطور وبالكون املنظور تستقيم الفطرة وتتفق مع الوسطية.

2- وسطية الشعائر الدينية والعبادات:
هنـاك تالزم بـني الظاهـر والباطن، وبني العقـل والقلب 
وحـركات البـدن، فالصـالة فيهـا حـركات تتصـل بالبـدن 
مـن قيـام وركـوع وسـجود وجلـوس، وفيهـا أعـال قلبيـة 
مـن خشـوع واستشـعار لعظمة اهلل تعـاىل، والتدبـر والتفكر 

واخلشـية والرغبـة والرهبـة واإلنابة. 

وقد جاء يف القرآن الكريم احلديث عن الصالة الوسطى، 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  قال 

پ  پ   پ﴾)٢(.

)١( ]سورة النحل، اآليات: ٥ – ٨[.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٣٨[.
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تعاىل:  فقال  العبادة،  يف  الوسطية  عن  احلديث  وجاء 
گ   گ  گ   گ   ک   کک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

ڻ﴾)١(.
كـا جـاء يف القـرآن الكريـم احلديـث عـن الوسـطية يف 

اإلنفـاق، قـال تعـاىل يف وصـف عبـاد الرمحـن: ﴿ېئ  
جئ   ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
حئ﴾)٢(، وقـال تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
﴿ٺ   سـبحانه:  وقـال  ېئ﴾)٣(،  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ﴾)٤(. ٹ 
3- وسطية القيم والسلوك واملعامالت:

جـاء يف القـرآن الكريـم احلديـث عـن الوسـطية يف القيـم 
والسـلوك، قال تعاىل: ﴿ې  ې ې  ې   ى  

)١( ]سورة اإلرساء، اآلية ١١٠[.
)٢( ]سورة الفرقان، اآلية ٦٧[.
)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية ٢٦[.
)٤( ]سورة اإلرساء، اآلية ٢٩[.
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ۈئ   ۆئ      ۆئ    ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  ائ   ى  
ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  
جت    يب   ىب   مب  خب  حب   جب  يئ   ىئ   مئ   حئ  
حت  خت  متىت  يت جث مث  ىث  يث﴾)١(، 

ېئ   ېئ  ۈئېئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   ﴿وئ  تعـاىل:  وقـال 
مئ   حئ  جئ  ی  ی   ی  ی   ىئ  ىئ   ىئ   
خت     حت  جت   يب   ىب   مب   خب   جبحب   يئ   ىئ  

مج﴾)٢(. حج   يث   ىث   مث  جث   يت   ىت   مت  
الوسطية  الكريم -أيًضا- احلديث عن  القرآن  وجاء يف 

ې   ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعاىل:  قال  املعاملة،  يف 
ې    ى﴾)٣(، وقال تعاىل: ﴿ڦ   ڦ  ڄڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾)٤(.
وجاء احلديث عن الوسطية يف املنهج وااللتزام بالطريق 

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ    تعاىل:  قال  السوي، 

)١( ]سورة لقان، اآليات ١٧- ١٩[.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآليات: ٣٦- ٣٨[.

)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية ٣٥[.
)٤( ]سورة األنعام، اآلية ١٥٢[.
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ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ﴾)١(، 
ڇ   ڇ  چ   چ   چ   ﴿چ   تعاىل:  وقال 
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ﴾)٢(.
يف  الوسطية  عن  احلديث  الكريم  القرآن  يف  جاء  كا 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ﴿ڳ   تعاىل:  قال  الصلح، 
ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ںڻ   ں  
ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾)٣(.
الدنيا  حظي  بني  اإلنساين  السلوك  يف  الوسطية  تأيت  ثم 

ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  ﴿وئ  تعاىل:  قال  واآلخرة، 
ۈئ  ېئ  ېئ ېئ ىئ﴾)٤(، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ 

َعَلْيَك  َوأِلَْهِلَك  ا،  َحقًّ َعَلْيَك  َولِنَْفِسَك  ا،  َحقًّ َعَلْيَك  لَِربَِّك 
ُه«)٥(. ا، َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ َحقًّ

)١( ]سورة الفاحتة، اآليتان: ٦، ٧[.
)٢( ]سورة األنعام، اآلية ١٥٣[.
)٣( ]سورة احلجرات، اآلية ٩[.

)٤( ]سورة القصص، اآلية ٧٧[.
)٥( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم عىل أخيه ليفطر يف التطوع، حديث رقم: ١٩٦٨.
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ومشاعر  وجسد  وعقل  روح  من  يتكون  فاإلنسان 
اجلوانب  هذه  كل  تلبي  اإلسالم  يف  والوسطية  وعواطف، 
قواًل  الوسطية  هذه  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  د  َجسَّ وقد  متطلباهتا،  وحتقق 
وفعاًل، فعندما جاء َثاَلَثُة َرْهٍط إىَِل ُبُيوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
َتَقالُّوَها،  ُْم  َكَأهنَّ وا  ُأْخرِبُ َفَلاَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  ِعَباَدِة  َعْن  َيْسَأُلوَن 
ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص؟  النَّبِيِّ  ِمَن  َنْحُن  َوَأْيَن  َفَقاُلوا: 
َأَبًدا،  ْيَل  اللَّ ُأَصيلِّ  َفإيِنِّ  َأَنا  ا  َأمَّ َأَحُدُهْم:  َقاَل  َر،  َتَأخَّ َوَما  َذْنبِِه 
ْهَر َوالَ ُأْفطُِر، َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأْعَتِزُل  َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأُصوُم الدَّ
َفَقاَل:  إَِلْيِهْم،  َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َفَجاَء  َأَبًدا،  ُج  َأَتَزوَّ َفاَل  النَِّساَء 
هلل  أَلَْخَشاُكْم  إيِنِّ  واهلل  َأَما  َوَكَذا،  َكَذا  ُقْلُتْم  ِذيَن  الَّ »َأْنُتُم 
ُج  َوَأَتَزوَّ َوَأْرُقُد،  َوُأَصيلِّ  َوُأْفطُِر،  َأُصوُم  َلِكنِّي  َلُه،  َوَأْتَقاُكْم 

النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي«)١(.

أصحابه،  ويازح  أهله  يداعب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  كا 
وهلذا سابق ملسو هيلع هللا ىلص عائشة  فسبقته مرة وسبقها مرة، فقال: 
  عائشة  زوجته  أعان  بل  ملسو هيلع هللا ىلص  أذن  وقد  بِتِْلَك«)٢(،  »َهِذِه 
يوم  املسجد  يف  يلعبون  وهم  األحباش  بلهو  التمتع  عىل 

)١( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الرغيب يف النكاح، حديث رقم :٥٠٦٣.
)٢( ُسنن أيب داود، كتاب اجلهاد، باب يف السبق عىل الرجل، حديث رقم: ٢٥٧٨.
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ُكْم  َخرْيُ َوَأَنا  ْهِلِه  أِلَ ُكْم  َخرْيُ ُكْم  »َخرْيُ ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  العيد)١(، 
أِلَْهيِل«)٢(، وقال أيًضا: »الَ َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها 

ُخُلًقا َرِضَ ِمنَْها آَخَر«)٣(. 

كـا رضب ملسو هيلع هللا ىلص املثـل األعـىل يف التواضـع؛ فقـد سـئلت 
عائشـة  ما كان رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصنع يف بيته؟ قالت: »َكاَن 
َيُكـوُن يِف ِمْهنَِة َأْهِلـِه، َتْعنِي ِخْدَمَة َأْهِلـِه«)٤(، ويف رواية: »َكاَن 
ـُع الثَّـْوَب، َوخَيِْصـُف النَّْعـَل«)٥(، ثـم إنـه ملسو هيلع هللا ىلص ُعنـي بأمـر  ُيَرقِّ
األطفـال، فعندمـا جـاء احلسـني بـن عـيل  وجـده يصـيل 
فصعـد عىل ظهـره الرشيـف، أطال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص السـجود 
حتـى ظـن الصحابـة  أن قـد حـدث أمـًرا مكروًهـا، فلا 
َلنِـي َفَكِرْهُت  فـرغ مـن صالتـه ملسو هيلع هللا ىلص قـال للنـاس: »اْبنِـي اْرحَتَ
َلـُه َحتَّـى َيْقـيِضَ َحاَجَتـُه«)٦(، وعندمـا رآه األقـرع بن  َأْن ُأَعجِّ
حابـس وهـو يقبل أسـباطه احلسـن واحلسـني قـال: أتقبلون 

)١( صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب أصحاب احلراب يف املسجد، حديث رقم: ٤٥٤.
)٢( ُسنن الرمذي، أبواب املناقب، باب فضل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: ٣٨٩٥.

)٣( صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: ١٤٦٩.
)٤( صحيح البخاري، كتاب األذان، باب من كان يف حاجة أهله فأقيمت الصالة، حديث رقم: ٦٧٦.

)٥( مسند أمحد، حديث رقم: ٢٦٠٤٨.
أن تكون سجدة أطول من سجدة، حديث  باب هل جيوز  التطبيق،  النسائي، كتاب  ُسنن   )٦(

رقم: ١١٤١.
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صبيانكـم، إن ل عـرشة من الولـد ما قبلت أحـًدا، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َمـْن اَل َيْرَحـُم اَل ُيْرَحـُم«)١(، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَمـا َأْمِلـُك َلـَك 
ُقـوُم يِف  مْحَـَة ِمـْن َقْلبِـَك«)٢(، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »إيِنِّ ألََ َأْن َنـَزَع اهلل الرَّ
ُز  وَّ ، َفَأجَتَ بِـيِّ َل فِيَها، َفَأْسـَمُع ُبـَكاَء الصَّ ـاَلِة ُأِريـُد َأْن ُأَطـوِّ الصَّ

ِه«)٣(. يِف َصـاَليِت َكَراِهَيـَة َأْن َأُشـقَّ َعـىَل ُأمِّ

الصحايب  جاء  فحني  الوسطية،  يف  املثل  ملسو هيلع هللا ىلص  رضب  وقد 
اجلليل حنظلة ، فقال: يا رسول اهلل إننا نأيت إليك فتحدثنا 
عن اجلنة وعن النار حتى كأننا ننظر إليها فإذا رجعنا عافسنا 
َما  َعىَل  َتُدوُموَن  »َلْو  فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  بالدنيا،  الزوجات واشتغلنا 
ْكِر، َلَصاَفَحْتُكُم امْلَاَلِئَكُة َعىَل ُفُرِشُكْم  َتُكوُنوَن ِعنِْدي، َويِف الذِّ
َويِف ُطُرِقُكْم، َوَلِكْن َيا َحنَْظَلُة َساَعًة َوَساَعًة«)٤(، وملا كان عند 
األنصار زواج وبجة وفرح فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَهالَّ َبَعْثُتْم َمَعُهْم َمْن 

ُيَغنِّيِهْم َيُقوُل: َأَتْينَاُكْم َأَتْينَاُكْم َفَحيُّوَنا ُنَحيَّاُكْم«)٥(.

)١( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رمحة الولد وتقبيله، حديث رقم: ٥٩٩٧.
)٢( صحيـح ابـن حبـان، كتـاب احلظـر واإلباحة، باب ذكـر إباحـة مالعبة املرء ولـده، حديث 

.٥٥٩٦ رقم: 
)٣( صحيـح البخـاري، كتـاب األذان، بـاب مـن أخـف الصـالة عنـد بـكاء الصبـي، حديـث 

رقـم: ٧٠٧.
)٤( صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر، حديث رقم: ٢٧٥٠.

)٥( مسند أمحد، حديث رقم: )١٥٢٠٩(.
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وهكـذا سـار اخللفـاء والصحابـة  عىل هـذا املنوال 
فـكان اخلليفة عيل  يقول: »َأمِجُّوا هـذه القلوب واطلبوا 

هلـا طرائف احلكمـة؛ فإهنا متـّل كا متّل األبـدان«)١(. 

4- وسطية الدعوة والترشيع:  

أما وسطية الدعوة فهي التي تقوم عىل مبدأين، التيسري 
يف الفتوى، والتبشري يف الدعوة؛ قال تعاىل: ﴿ڀ   ڀ   
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ 
ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ 
ڦ  ڦ﴾)٢(، وعندما بعث املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص معاذ بن جبل 
ا،  َ ُتَعسِّ َوالَ  ا  َ »َيسِّ قال:  اليمن  إىل  األشعري  موسى  وأبا 
َرا«)٣(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللَ ملَْ َيْبَعْثنِي ُمَعنًِّتا، َوالَ  ا َوالَ ُتنَفِّ َ َوَبرشِّ

ا«)٤(.  ً ًا ُمَيسِّ ُمَتَعنًِّتا، َوَلِكْن َبَعَثنِي ُمَعلِّ

)١( جامـع بيـان العلـم وفضلـه: ابـن عبـد الـرب، ٤٣٣/١، دار ابـن اجلـوزي، اململكـة العربية 
السـعودية، الطبعـة األوىل، ١٤١٤هــ - ١٩٩٤م.

)٢( ]سورة األحزاب، اآليات: ٤٥-٤٧[.
)٣( صحيـح البخـاري، كتـاب اجلهاد والسـري، باب ما يكره مـن التنازع واالختـالف، حديث 
رقـم: ٣٠٣٨، وصحيـح مسـلم، كتـاب اجلهـاد والسـري، بـاب األمـر بالتيسـري، حديـث 

.١٧٣٣ رقم: 
)٤( صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالًقا، حديث رقم: ١٤٧٨.



102

وقـد عمـل الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص عـىل التيسـري بالفتـوى؛ ليبقى 
اإلنسـان يف إطار املرشوعيـة الدينية، والبشـارة يف الدعوة؛ 
ألن البشـارة جـزء مـن مدلـول الرمحـة التـي وسـعت كل 

شء، قال تعـاىل: ﴿ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ  
گ   گ   گ   کگ   ک  ک   ک   ڑ  
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  

ڻ﴾)١(. ں  
أما الوسطية يف التجديد واالجتهاد فهي تقوم عىل ركنني: 
االعتاد عىل األصول، واالتصال بالعرص، أما االعتاد عىل 
تقوم عىل  التي  الرشيعة  نعتمد عىل  فنحن يف هذا  األصول 
الدين،  الثوابت الكربى، وهي: حفظ الرضوريات: حفظ 
وحفظ  العقل،  وحفظ  العرض،  وحفظ  النفس،  وحفظ 
الرشيعة  قطعيات  عىل  واملحافظة  الوطن،  وحفظ  املال، 

وأحكامها، وعىل الفرائض، وعىل القيم األخالقية. 

)١( ]سورة األعراف، اآلية ١٥٧[.
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أمـا االتصـال بالعرص فإن رشيعة اإلسـالم قد اتسـعت 
لذلـك عـرب آلـة االجتهـاد والتجديـد، وهلـذا قـال الفقهاء 
يف بـاب الوسـطية: إن الفتـوى تتغـري بتغري الزمـان واملكان 
واألحـوال واألعـراف، ومن َثمَّ فـإن االجتهـاد والتجديد 
ومتطلبـات  العـرص  قضايـا  السـتيعاب  ملحـة  رضورة 
احليـاة، ويكـون ذلـك مـن خـالل الثبـات عـىل مقاصـد 
الرشيعـة وقواعدهـا العامة ومبادئهـا الكلية مـع املرونة يف 

الوسـائل، ودقـة الفهـم، وإدراك املصلحـة.

ووسطية  األحكام،  يف  الوسطية  عن  احلديث  هنا  ويأيت 
وهذا  الفروع،  وتيسري  األصول  بتعظيم  تكون  األحكام 
لديه  من  األحكام  قضايا  يف  للفتوى  يتصدى  أن  يقتيض 
املؤسسات  خالل  من  واإلدراك  والفهم  العلم  يف  األهلية 

ۈئ   ۈئ   ﴿ۆئ   تعاىل:  قال  املعتمدة،  املتخصصة  العلمية 
ی﴾)١(،  ی   ی  ی  ىئىئ   ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  

مت   خت   حت   جت    يب   ىب   ﴿مب   تعاىل:  وقال 
ٹ    ٹ    ٹ      ٿ   ﴿ٿ    تعاىل:  وقال  يت﴾)٢(،  ىت    

)١( ]سورة الزمر، اآلية ٩[.
)٢( ]سورة املجادلة، اآلية ١١[.
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ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  
ڄ  ڃ﴾)١(. 

وقد قال أحد التابعني: »إن أحدهم ليفتي يف املسألة، ولو 
بدر«)٢(،  أهل  هلا  جلمع    اخلطاب  بن  عمر  عىل  وردت 
نرى  وهلذا  النار،  عىل  أجرأهم  الفتوى  عىل  الناس  فأجرأ 
أن الصيغة املثىل يف عالج قضايا األمة وحل مشكالهتا إنا 
فقهاء  بني  الذي جيمع  املؤسس  اجلاعي  باالجتهاد  تتحقق 
النصوص  يعلمون  الفقهاء  ألن  العرص؛  وخرباء  الرشع 
ومآالته  الواقع  يعرفون  واخلرباء  ومقاصدها،  ومدلوالهتا 
بالنصوص  العلم  من  مركب  الرشعي  واحلكم  وحتدياته، 
والعلم بالواقع، فاالجتهاد اجلاعي املؤسس املعتمد أقرب 

إىل السداد وأبعد عن اخلالف يف مثل هذه القضايا.

والنهي عن  باملعروف  األمر  احلديث عن وسطية  ويأيت 
هذه  يف  اخلرية  الصفات  من  هو  باملعروف  فاألمر  املنكر، 

األمة، قال تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

)١( ]سورة آل عمران، اآلية ١٨[.
نن الكربى للبيهقي، ص ٤٣٤، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت. )٢( املدخل إىل السُّ
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ٹ﴾)١(،  ٹ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ 
ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ﴿ڳ   تعاىل:  وقال 
ڱ ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾)٢((، 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  عند  احلكمة  من  ُبدَّ  ال  ولكن 
املنكر، والنظر يف جمريات األمور وما ينشأ عن هذا األمر من 
اخلري  بني  املوازنة  من  ُبدَّ  وال  املفاسد،  ودفع  املصالح  حتقيق 

والرش، وما يرتب عىل هذا الترصف من املآل واآلثار.

5- الوسطية يف التفاعل احلضاري:
نحن نعيش ضمن قرية كونية زالت فيها حواجز الزمان 
ومد  املصالح،  ورعاية  املنافع،  تبادل  من  ُبدَّ  وال  واملكان، 
اجلسور مع اآلخرين، والتفاعل اإلجيايب من غري أن تذوب 

شخصيتنا وخصوصية حضارتنا.

واحلضارات تتقاسم أقداًرا من القيم، وهلذا ال ُبدَّ أن نأخذ 
املسلمون يف  اتصل  فقد  اللباب واجلوهر،  من  املفيد  بالنافع 
صدر اإلسالم ويف القرون األوىل بالدول املجاورة وفتحوا 

)١( ]سورة آل عمران، اآلية ١١٠[.

)٢( ]سورة آل عمران، اآلية ١٠٤[.
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نوافذهم عىل األمم من حوهلم، واستقبلوا الكتب، وقاموا 
املعارف  شتَّى  يف  علومهم  املسلمون  ونرش  بالرمجة، 
بالد  إىل  األندلس  طريق  عن  با  وصلوا  حتى  والثقافات 
أوروبا، وهلذا حدث التفاعل اإلجيايب بني املسلمني وغريهم 

من اليونان والروم وفارس.

املنافع  نرعى  أن  هي  احلضاري  التفاعل  قاعدة  إن 
الشعوب  بني  واألمن  السلم  لتحقيق  املصالح؛  ونتبادل 

ٹ   ﴿ٹ   تعاىل:  قال  العدالة،  بقيم  االلتزام  ظل  يف 
ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾)١(، وقال تعاىل: ﴿ہ  
ۓ   ےۓ   ے   ھ  ھ   ھ  ھ   ہ  
ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
ۈ  ٴۇ﴾)٢(، وقال تعاىل: ﴿ڃ  چ چ  چ  چ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾)٣(.  
)١( ]سورة األنعام، اآلية ١٥٢[.

)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٨[.
)٣( ]سورة املمتحنة، اآلية ٨[.
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فاإلسالم دين عدل ورمحة اتسع ليشمل العاملني مجيعهم، 
ومما يثبت املنهج املتميز يف ساحة اإلسالم مع غري املسلمني أنه 

مل جيرب أحًدا عىل الدخول يف اإلسالم، قال تعاىل: ﴿ی جئ 
﴿ٹ   تعاىل:  وقال  مب﴾)١(،  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ 
ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ 
خلري  اإلسالم  جاء  فلقد  ڃ﴾)٢((،  ڄ  ڄ  ڄ 
الناس مجيعهم  اإلنسانية، وعمل عىل أن يصل هذا اخلري إىل 
الشمول  هذا  يصور  ومما  الغاية،  هذه  دون  حيول  حائل  دون 

اخلالص قوله تعاىل: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  
چ چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
ما  عليها  يدل  ومنزلة  حرمة  فلإلنسان  ڈ   ڈ  ژ﴾)٣(؛  ڎ  
جاء يف هذه اآلية الكريمة با يكشف عن مساواة مطلقة بني 
األجناس البرشية، مساواة ال تعرف بامتياز ألوان أو أعراق 
أو ثقافات عىل أخرى، وإنا التايز بالعمل الصالح وبا يقدم 

كل إنسان من خري. 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥٦[.
)٢( ]سورة يونس، اآلية ٩٩[.

)٣( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.
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ولعل عهد عمر بن اخلطاب  ألهل بيت املقدس من 
أشهر تلك العهود التي تربهن عىل روح التسامح، فقد قدم 
فصاحلهم  إيليا  أهل  فأتاه  باجلابية،  ونزل  الشام    عمر 
عمر  وكتب هلم أماًنا ورد فيه: بسم اهلل الرمحن الرحيم 
األمان،  من  إيليا  أهل  املؤمنني  أمري  اهلل  عبد  أعطى  ما  هذا 
وصلباهنم  ولكنائسهم  وأمواهلم  ألنفسهم  أماًنا  أعطاهم 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها؛ أنه ال تسكن كنائسهم وال 
هتدم وال ينتقص منها وال من حيزها وال من صليبهم وال 
يضار  وال  دينهم  عىل  يكرهون  وال  أمواهلم،  من  شء  من 

أحد منهم)١(.

*          *          *

)١( تاريخ الطربي، ٦٠٩/٣.
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يمثل  اإلسالم  يف  واحلضاري  الديني  ببعديه  التسامح 
قيمة كربى لإلنسانية، وهو جتسيد عميل للنصوص الدينية 
نَّة النبوية املطهرة، ومن ذلك  الواردة يف القرآن الكريم والسُّ

ما ييل:

1- من القرآن الكريم:
يتضمن القرآن الكريم الكثري من اآليات التي تدل مجلة 
وتفصياًل عىل أن اإلسالم دين رمحة وتراحم بني املسلمني 
جهة  من  غريهم  وبني  بينهم  وفيا  جهة،  من  بينهم  فيا 
ا يف  الصدد حدًّ القرآنية يف هذا  أخرى، وقد بلغت اآليات 
يف  ومكانته  التسامح  أمهية  بمدى  هلا  القارئ  ُيشعر  الكثرة 

اإلسالم، ومنها ما ييل:

)*( أ /أمحـد ولـد حممـد األمـني النينـي، رئيـس املجلـس اإلسـالمي األعـىل سـابًقا، مجهورية 
موريتانيا.

التسامح يف احلضارة اإلسالمية)*(



110

أ- آيات يشمل حكمها مجيع البرش:

قال تعاىل: ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)١(. 

وقال تعاىل: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ     ەئ﴾)٢(.

وقال تعاىل: ﴿ک  ک  گ  گ  گ﴾)٣(.

ک  ک   کک  ڑ  ڑ  ژ   ﴿ژ   تعاىل:  وقال 
گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ﴾)٤(.

وقال تعال: ﴿ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ﴾)٥(. وقال تعال: ﴿ې    ې  ى﴾)٦(. 

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعـال:  وقـال 
ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ﴾)٧(. ڤ  

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٨٦[.

)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٨٠[.
)٣( ]سورة األنبياء، اآلية ١٠٧[.

)٤( ]سورة فصلت، اآلية ٣٤[.
)٥( ]سورة املؤمنون، اآلية ٩٦[.

)٦( ]سورة البقرة، اآلية ٨٣[.
)٧( ]سورة آل عمران، اآلية ١٣٤[.
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خب   حب     جب   يئ   مئىئ   حئ  جئ  ﴿ی  تعال:  وقال 
مب﴾)١(.

وقال تعال: ﴿ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے  
ۉ    ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ  

ۉ  ې  ې  ې﴾)٢(.
وقال تعال:﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾)٣(.
ب- آيات ختص املسلمني فيام بينهم: 

ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ﴿پ   تعال:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾)٤(.
)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٥٦[.

)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٨[.
)٣( ]سورة النساء، اآلية ١٣٥[.

)٤( ]سورة آل عمران، اآلية ١٥٩[.
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ج- آيات حتكم العالقة بغري املسلمني: 

ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ  ﴿ڃ  تعال:  قال 
ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک  ک گ  گ گ  گ ڳ ڳ 
ںڻ   ں   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ 

ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ﴾)١(.
د- آيات تتضمن عناية خاصة بأهل الكتاب: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تعال:  قال 
ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)٢(.

قال تعال: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ  

ڎ  ڈ ڈ﴾)٣(.
)١( ]سورة املمتحنة، اآليتان ٨، ٩[.

)٢( ]سورة العنكبوت، اآلية ٤٦[.
)٣( ]سورة آل عمران، اآلية٦٤[.
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ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ﴿ۆ   تعال:  وقال 
ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ  
ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ   وئ   ەئ   ەئ  ائ  
ۈئ  ۈئ   ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئ  

ىئ﴾)١(.  
نَّة النبوية املطهرة: 2- من السُّ

بِاجْلَاِر  ُيوِصينِي  يُل  ِجرْبِ َزاَل  »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
ْفَق،  الرِّ َرِم  حُيْ ُثُه«)٢(؛ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  ُه َسُيَورِّ َأنَّ َحتَّى َظنَنُْت 

.)٣(» َرِم اخْلرَْيَ حُيْ
اَل  ْفَق  الرِّ إِنَّ  ْفِق،  بِالرِّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث آخر: »َعَلْيِك 

ٍء إاِلَّ َشاَنه«)٤(. ٍء إاِلَّ َزاَنُه، َواَل ُينَْزُع ِمْن َشْ َيُكوُن يِف َشْ
ًشا َوالَ  وقالت عنه عائشة : »مَلْ َيُكْن َفاِحًشا َوالَ ُمَتَفحِّ
يَِّئَة، َوَلِكْن َيْعُفو  يَِّئِة السَّ اًبا يِف األَْسَواِق، َوالَ جَيِْزي بِالسَّ َصخَّ

َوَيْصَفُح«)٥(.          

)١( ]سورة املائدة، اآلية ٥[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الوصاة باجلار، حديث رقم: ٦٠١٥.

)٣( صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، حديث رقم: ٢٥٩٢.

)٤( صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، حديث رقم: ٢٥٩٤.
)٥( ُسنن الرمذي، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف خلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، حديث رقم: ٢٠١٦.



114

ا ِمْن  َرَأْيُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُمنَْترِصً : »َما  وقالت أيًضا 
َمْظِلَمٍة ُظِلَمَها َقطُّ َما مَلْ ُتنَْتَهْك حَمَاِرُم اهلل َفإَِذا اْنُتِهَك ِمْن حَمَاِرِم 
َ َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِلَّ  ُهْم يِف َذلَِك َغَضًبا، َوَما ُخريِّ ٌء َكاَن َأَشدَّ اهلل َشْ

ا َما مَلْ َيُكْن َمْأَثًا«)١(. مُهَ اْخَتاَر َأْيَسَ

اَلَة، َوَأَنا ُأِريُد َأْن ُأطِيَلَها،  ويف احلديث: »إيِنِّ أَلَْدُخُل الصَّ
ِة  اَوُز يِف َصاَليِت، مِمَّا َأْعَلُم ِمْن ِشدَّ ، َفَأجَتَ بِيِّ َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصَّ

ِه ِمْن ُبَكاِئِه«)٢(. َوْجِد ُأمِّ

َق اهلل َبْينَُه َوَبنْيَ  َق َبنْيَ َوالَِدٍة َوَوَلِدَها َفرَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َفرَّ
َأِحبَّتِِه َيْوَم الِقَياَمِة«)٣(. 

كـا كان رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبـل شـفاعة غـري املسـلمني، 
ـا، فلـا طلـب منـه أن يدعـو عـىل  وكان ملسو هيلع هللا ىلص نبـي رمحـة حقًّ
َا ُبِعْثـُت َرمْحًَة«)٤(؛  اًنـا، َوإِنَّ املرشكـني، قـال: »إيِنِّ مَلْ ُأْبَعْث َلعَّ

)١( مسـند احلميـدي، حديـث رقـم: ٢٦٠، وبنحـوه، صحيح البخـاري، كتاب احلـدود، باب 
إقامـة احلـدود واالنتقام حلرمـات اهلل، حديث رقـم: ٦٧٨٦.

)٢( صحيـح البخـاري، كتـاب األذان، بـاب مـن أخـف الصـالة عنـد بـكاء الصبـي، حديـث 
رقـم: ٧٠٩.

)٣( ُسنن الرمذي، أبواب السري، باب يف كراهية التفريق بني السبي، حديث رقم: ١٥٦٦.
)٤( صحيـح مسـلم، كتـاب الـرب والصلـة واآلداب، بـاب النهـي عـن لعـن الـدواب وغريها، 

حديـث رقـم: ٢٥٩٩.
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وقـد طلـب منـه أبـو هريـرة  أن يدعـو عليهـم فقـال: 
َدْوًسـا«)١(.  اْهِد  »اللهـمَّ 

ودرعه  تويف  وقد  منهم،  ويبتاع  للكفار،  يبيع  وكان 
مرهونة عند هيودي اشرى منه طعاًما ألهله)٢(. 

من التطبيقات العملية للتسامح يف التاريخ اإلسالمي:

- صحيفة املدينة املنورة:

أول  بأهنا  وتوصف  املدينة؛  دستور  الوثيقة  هذه  تسمى 
دستور يف التاريخ؛ وفيا ييل بعض ما جاء يف هذه الوثيقة:  

- وإن املؤمنني املتقني عىل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
أيدهيم  وأن  املؤمنني،  بني  فساد  أو  أو عدوان،  إثم  أو  ظلم 

عليه مجيًعا، ولو كان ولد أحدهم. 

دينهم،  لليهود  املؤمنني  مع  أمة  عوف  بني  هيود  وإن   -
وأثم  ظلم  من  إال  وأنفسهم،  مواليهم  دينهم  وللمسلمني 

فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته.

)١( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء للمرشكني، حديث رقم: ٦٣٩٧.
)٢( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب ما قيل يف درع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، حديث رقم: ٢٩١٦.
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وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود 
بني احلارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة 
مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بن جشم مثل ما ليهود 
بني عوف، وإن ليهود األوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن 
ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إال من ظلم وأثم 

فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته. 

- وإنه مل يأثم امرؤ بحليفه، وإن النرص للمظلوم.

- وإن اجلار كالنفس غري مضار وال آثم.

- وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
خياف فساده، فإن مرده إىل اهلل تعاىل، وإىل حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وإن اهلل عىل أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره)١(.

- التسامح يف فتح مكة:

حتدثنا كتب التاريخ والسري عن الكثريمن ناذج تسامح 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك ما قابل به أهل مكة؛ أولئك النفر الذين 

)( سـرية ابـن هشـام، ت مصطفـى السـقا، وإبراهيـم األبيـاري، وعبـد احلفيـظ الشـلبي،   )١(
٥٠١/١-٥٠٤، مطبعـة احللبـي، مـرص، الطبعـة الثانيـة، ١٣٧٥هــ - ١٩٥٥م.
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عرف منهم من األذى له وملن آمنوا به ما مل يعرفه أحد مثله؛ 
قديمه  بساحته وجتاوزه هلم عن سوء عملهم،  لقد برهم 
وحديثه؛ وهو ما جتسد يف احلوار القصري الذي جرى بينهم 
وإياه: فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َتَرْوَن َأينِّ َصانٌِع بُِكْم؟« 
هلم:  جوابه  فكان  َكِريٍم،  َأٍخ  َواْبُن  َكِريٌم  َأٌخ  ا،  َخرْيً َقاُلوا: 

إين أقول كا قال أخي يوسف: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   
ۈ﴾)١(،  ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ  

َلَقاُء«)٢(.       »اْذَهُبوا َفَأْنُتُم الطُّ

يف  جتلَّت  وإنا  احلد  هذا  عند  بم  رمحته  تقترص  ومل 
املسلمني  دخول  سبقت  التي  الليلة  ففي  أخرى؛  مواقف 
إىل  معه  فاصطحبه  سفيان،  بأيب  العباس  عمه  التقى  مكة 
حرضة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي أجرى معه حوارات يف منتهى 
اللباقة والربوية، ويف الصباح تركه ليلحق بأهل مكة؛ وقبل 
انطالقه قال العباس للرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إن أبا سفيان رجل حيب 
الفخر فاجعل له شيًئا«؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َدَخَل َداَر َأيِب ُسْفَياَن 

)١( ]سورة يوسف، اآلية ٩٢[.
ـنن الكـربى للبيهقـي، كتـاب السـري، باب فتـح مكـة، حديث رقـم: ١٨٢٧٦،  )٢( انظـر: السُّ

.١٨٢٧٥ رقـم:  وحديث 



118

َفُهَو  َبابُه  َأْغَلَق  َوَمْن  آِمٌن،  َفُهَو  اَلَح  َأْلَقى السِّ َوَمْن  آِمٌن،  َفُهَو 
السيف،  يعملوا  بأال  قادة جيشه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  كا  آِمٌن«)١(، 
إىل  األنصار  راية  ملا دفع  إنه  ثم  قاتلهم،  إال من  يقاتلوا  وأال 
سعد بن عبادة  ُنسب لسعد أنه قال: »يا أبا سفيان اليوم 
يوم امللحمة«)٢(؛ فشكا أبو سفيان ذلك إىل العباس فبلغ األمر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فكان رده: »يا أبا سفيان اليوم يوم املرمحة«، ثم دفع 
الراية إىل عيل بن أيب طالب إمعاًنا يف طمأنتهم وتثبيًتا هلم)٣(. 

- صحيفة نجران: 

وفيا ييل بعض ما جاء يف هذه الوثيقة:

- ولنجران وحاشيتها جوار اهلل وذمة حممد النبي رسول 
وغائبهم  وأمواهلم  وأرضهم  وملتهم  أنفسهم  عىل  اهلل 
حتت  ما  وكل  وصلواهتم  وبيعهم  وعشريهتم  وشاهدهم 
أيدهيم من قليل أو كثري، وأال يغريوا مما كانوا عليه بغري حق 

)١( صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب فتح مكة، حديث رقم: ١٧٨٠.
)٢( صحيـح البخـاري، كتـاب املغـازي، بـاب أيـن ركـز النبـي ملسو هيلع هللا ىلص الراية يـوم الفتـح، حديث 

رقـم: ٤٢٨٠.
الطبعـة  بـريوت،   – األعلمـي  دار  مارسـدن جونـس،  الواقـدي، ٨٢٢/٢، ت  مغـازي   )٣(

١٩٨٩م. ١٤٠٩هــ-  الثالثـة، 



119

من حقوقهم وال ملتهم، وال يغري أسقف عن أسقفيته وال 
راهب من رهبانيته، وليس عليهم دنية وال دم جاهلية وال 
سأل  ومن  جيش،  أرضهم  يطأ  وال  وَن  ُيْعرَشُ وال  حيرشون 

ا فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني.  منهم حقًّ

حممد  وذمة  تعاىل  اهلل  جوار  الكتاب  هذا  يف  ما  وعىل   -
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبًدا حتى يأيت اهلل بأمره، ما نصحوا وأصلحوا 

فيا عليه غري مثقلني بظلم)١(.      

- عهد مدينة القدس:

هذا بعض ما جاء يف عهد أهل بيت املقدس الذي أعطاه 
: هلم عمر بن اخلطاب

إيلياء  أهل  املؤمنني  أمري  عمر  اهلل  عبد  أعطى  ما  هذا   -
وكنائسهم  وأمواهلم،  ألنفسهم  أماًنا  أعطاهم  األمان،  من 
ُتسكن  ال  إنه  مّلتها،  وسائر  وبريئها  وسقيمها  وصلباهنم، 
كنائسهم، وال هُتدم، وال ُينتقص منها وال من حيزها، وال 
أمواهلم، وال يكرهون عىل  من صليبهم، وال من شء من 

دينهم، واليضاّر أحد منهم.

)١( سبل اهلدي والرشاد، ٤٢٠/٦.
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- وعىل ما يف هذا الكتاب عهد اهلل وذّمة رسوله، وذّمة 
اخللفاء، وذّمة املؤمنني)١(.

نصوصه  عليه  نصت  كا  اإلسالمي  التسامح  هو  هذا 
املقدسة، وكا طبقه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وخلفاؤه ، ومن سار 

عىل هدهيم.     

*          *          *

)١( تاريخ الطربي، ٦٠٩/٣.



121

ال شك أن ديننا احلنيف مفعم بالقيم اإلنسانية، سواء يف 
مه  م اإلسالم اإلنسان كرَّ أخالقه أم يف ترشيعاته، فعندما كرَّ
أو  جنسه  أو  لونه  عن  النظر  بغض  اإلنسانية  أخالقه  عىل 
أو عرقه، فقال سبحانه: ﴿ک  ک ک  گ﴾)٢(،  لغته 
ومل يقل: كرمنا املسلمني وحدهم، أو املؤمنني وحدهم، أو 
النَّاُس،  َا  َأهيُّ "َيا  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  وكان  وحدهم،  املوحدين 
لَِعَريِبٍّ َعىَل  َأاَل اَل َفْضَل  َأَباُكْم َواِحٌد،  َوإِنَّ  ُكْم َواِحٌد،  َربَّ إِنَّ 
، َواَل أِلمَْحََر َعىَل َأْسَوَد، َواَل  ، َواَل لَِعَجِميٍّ َعىَل َعَريِبٍّ َعَجِميٍّ
َأْسَوَد َعىَل َأمْحََر إاِلَّ بِالتَّْقَوى، إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلل َأْتَقاُكْم")٣(.

القيم  وقد أمجعت الرشائع الساوية عىل مجلة كبرية من 
قال  البرشية،  النفس  حفظ  أمهها:  من  اإلنسانية،  واملبادئ 

)*( أ.د/ حممد خمتار مجعة، وزير األوقاف، رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية ٧٠[.

نن واملسانيد، األخالق، من األخالق احلميدة التواضع، ٤٨/١٠. )٣( اجلامع الصحيح للسُّ

املشرتكات اإلنسانية يف الرشائع الساموية)*(
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ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ    پ   ﴿پ   تعاىل: 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ﴾)١(.
وعندمـا حرم اإلسالم قتل النفس حرم قتل كل نفس، 
وأي نفس، وعصم كل الدماء، فقال احلق سبحانه وتعاىل يف 

كتابه العزيز: ﴿پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  
يِف  امُلْؤِمُن  َيَزاَل  "َلْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  نبينا  ويقول  ڃ﴾)٢(، 
َرَأى  وعندما  َحَراًما")٣(،  َدًما  ُيِصْب  مَلْ  َما  ِدينِِه،  ِمْن  ُفْسَحٍة 
َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْمَرَأًة َكافِرة َعُجوًزا َمْقُتوَلًة يِف َساَحِة اْلِقَتال، 
َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: "َما َكاَنْت َهِذِه لُِتَقاتَِل")٤(، با يعني أنه ال يوجد يف 
اإلسالم قتل عىل املعتقد، إنا يكون القتال لردِّ العدوان، وملا 

)١( ]سورة املائدة، اآلية ٣٢[.

)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٣٢[.
ـًدا  )٣( صحيـح البخـاري، كتـاب الديـات، َبـاب َقـْوِل اهلل َتَعـاىَل : ﴿َوَمـْن َيْقُتـْل ُمْؤِمنًـا ُمَتَعمِّ

ُم ﴾، حديـث رقـم: ٦٨٦٢. َفَجـَزاُؤُه َجَهنَـّ
)٤( ُسنن أيب داود، كتاب اجلهاد، باب يف قتل النساء، حديث رقم: ٢٦٦٩.
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، َفَقاَل: "َأَلْيَسْت  ْت بِهِ ملسو هيلع هللا ىلص َجنَاَزٌة، َفَقاَم، َفِقيَل: إِنَّه هَيُوِديٌّ َمرَّ
َنْفًسا"؟!)١(.

كلها:  الساوية  الرشائع  عليها  أمجعت  التي  القيم  ومن 
العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء األمانة، والصدق 
اليتيم،  مال  وحرمة  الوالدين،  وبّر  واألفعال،  األقوال  يف 
مصدر  ألن  وذلك  الطيبة؛  والكلمة  اجلوار،  حق  ومراعاة 
الترشيع الساوي واحد، وهلذا قال نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: "اأْلَْنبَِياُء إِْخَوٌة 

َهاهُتُْم شتَّى، َوِدينُُهْم َواِحٌد")٢(. ٍت، َوُأمَّ ِمْن َعالَّ

وفق  أدائها  وطريقة  العبادات  يف  الرشائع  ختتلف  فقد 
طبيعة الزمان واملكان، لكن األخالق والقيم اإلنسانية التي 
تكون أساًسا للتعايش مل ختتلف يف أي رشيعة من الرشائع، 
ِة األُوىَل:  يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: "إِنَّ مِمَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكـاَلِم النُّبـُوَّ

إَِذا َلـْم َتْسَتْحِي َفاْصنَـْع َما ِشْئَت")٣(.

وأروين أي رشيعـة مـن الرشائـع أباحـت قتـل النفس 
التـي حـرم اهلل إال باحلـق، أو أباحت عقـوق الوالدين، أو 

)١( صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب القيام للجنازة، حديث رقم: ٦٩١.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى ، حديث رقم: ١٤٥.

)٣( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب إذا مل تستحي فاصنع ما شئت، حديث رقم: ٦١٢٠.
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أكل السـحت، أو أكل مـال اليتيـم، أو أكل حق العامل أو 
األجري.

وأروين أي رشيعة أباحت الكذب، أو الغدر، أو اخليانة، 
أو ُخلف العهد، أو مقابلة احلسنة بالسيئة.

اتفقت  قد  الساوية  الرشائع  مجيع  فإن  العكس  عىل  بل 
وأمجعت عىل هذه القيم اإلنسانية السامية، من خرج عليها 
وإنا خيرج عىل  األديان فحسب،  فإنه مل خيرج عىل مقتى 
السليمة  الفطرة  آدميته ومن  وينسلخ من  اإلنسانية  مقتى 

التي فطر اهلل الناس عليها.

وهلذا  قال ابن عباس   عن قوله تعاىل: ﴿ۓ    ڭ  
ٴۇۋ   ۈ  ۈ    ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ېې   ې  ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  
ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      
یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  



125

ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  
هذه  ڑ﴾)١(:  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ  
وهي  الكتب،  مجيع  من  شء  ينسخهن  مل  حمكات  آيات 
أصله  أي:  الكتاب،  أم  وهنَّ  مجيًعا،  آدم  بني  عىل  حمرمات 
وأساسه، من عمل بن دخل اجلنة، ومن تركهن دخل النار. 

سالفة  اآليات  يف  اإلنسانية  املشركات  هذه  خالل  ومن 
إىل  أنظارنا  الكريم  القرآن  يلفت  األنعام  سورة  من  الذكر 
التسامح يف  يقترص  أن  ينبغي  إذ ال  أبوابه،  أوسع  التسامح يف 
وإىل  إنصافه،  إىل  يتجاوزه  بل  اآلخر،  قبول  جمرد  عىل  حياتنا 
أو  اللون،  أو  الدين،  عن  النظر  بغض  بعًضا  بعضنا  إنصاف 
اجلنس، أو العرق؛ فاملشركات التي تضمنتها اآليات الكريمة 
ليس  ٺ﴾  ٺ   ٺ   ﴿ڀ   عامة،  جاءت 
دين  للمسلمني وحدهم، وال للمؤمنني وحدهم، وال للموحِّ
ڤ﴾  ٹ   ﴿ٹ   وكذلك  عامة،  للناس  بل  وحدهم، 
مع أي أحٍد بغض النظر عن دينه، أو لونه، أو جنسه، أو عرقه. 

)١( ]سورة األنعام، اآليات ١٥١ - ١٥٣[.
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وقـد علَّمنـا ديننـا احلنيـف أن نفـي بالعهـد مـع النـاس 
ک   ک   ک   ﴿ڑ   تعـاىل:  قولـه  جـاء  فقـد  مجيًعـا، 
ـا  عامًّ ڳ﴾)١(  گ   گ    گ   گ   ک  
مـع اجلميـع بغـض النظر عـن دينهـم أو جنسـهم أو لغتهم؛ 

حيـث يقول احلق سـبحانه: ﴿ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾)٢(، وقد كاَن 
وِم َعْهـٌد، َوكاَن يسـرُي نحـَو بالِدِهـم  بـنَي معاويـَة وبـنَي الـرُّ
حتَّـى َينْقُضـوا الَعْهـد َفُيِغـري َعَلْيهـم، فجاَء رجـٌل عىل فرٍس 
َوهـَو يقـوُل: اهلل َأْكـرُب، اهلل َأْكـرُب، وفـاٌء ال غدر، فنَظـروا فإذا 
هـو عمـُرو بـُن َعبسـَة، فأرسـَل إليـِه معاويـُة فسـأَلُه، فقاَل: 
َسـِمْعُت رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقـوُل: مـن كاَن بينَُه وبنَي قـوٍم َعْهٌد 
فال َيشـدُّ عقـدًة وال حَيلُّها حتَّـى ينقيَض أمُدهـا، أو ينبَِذ إليهم 

عـىل سـواٍء، فرجَع معاويـُة)٣(.

الطيبـة  الكلمـة  نقـول  أن  احلنيـف  ديننـا  علَّمنـا  كـا 
للنـاس مجيًعا بـال تفرقة، فقـال سـبحانه: ﴿ې    ې  

)١( ]سورة النحل، اآلية ٩١[.
)٢( ]سورة األنفال، اآلية ٥٨[.

)٣( أخرجـه بنحـوه أبـو داود يف ُسـننه، كتـاب اجلهـاد، بـاب يف اإلمام يكـون بينه وبـني العدو 
عهد فيسـري إليـه، حديث رقـم: ٢٧٥٩.
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ى﴾)١(، بـل نحـن مطالبون أن نقول التي هي أحسـن، 
ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ﴿ڇ   وتعـاىل:  سـبحانه  يقـول 
ڌ﴾)٢(، ويقولـون: الـرب شء هـني؛ وجـه طلـق وقول 

ڑ    ڑ    ژ   ﴿ژ   سـبحانه:  احلـق  ويقـول  لـني، 
کک   ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
 : ۀ ۀ    ہ  ہ﴾)٣(، وىف تعاليـم سـيدنا عيسـى
"مـن رضبـك عىل خـدك األيمـن فأدر لـه خـدك األيس". 

فهي دعوة عظيمة للتسامح يف كل الرشائع الساوية من 
خالل ترسيخ القيم األخالقية واملشركات اإلنسانية؛ لكي 
تعيش البرشية ىف سالم وصفاء، ال نزاع وشقاق، أو عنف 

وإرهاب.

*        *        *

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٨٣[.
)٢( ]سورة اإلرساء، اآلية ٥٣[.

)٣( ]سورة فصلت، اآليتان: ٣٤، ٣٥[.





129

الطويل  تارخيه  عرب  اإلنساين  الفكري  الراث  يعرف  مل 
احلضارات  بني  واحلوار  والتبادل  بالتفاعل  ُتعنى  مباحث 
والثقافات تسبق ما قدمه املسلمون؛ حيث انفرد املسلمون 
اليوم بالدراسات املقارنة،  بسبقهم إىل االشتغال با يعرف 
سواء عىل مستوى األديان وامللل والنحل، أو عىل مستوى 
املقارنة  الدراسات  مستوى  عىل  أو  املتعاقبة،  احلضارات 

وثيقة الصلة بذه املباحث. 

الفكر  اد  ُروَّ أساء  من  الذهن  إىل  يرد  ما  أقرب  ولعل 
اإلسالمي الذين عنوا بذين املوضوعني: ابن حزم يف كتابه 
الفصل يف امللل واألهواء والنحل، وابن خلدون يف مقدمته 
ويف تارخيه، وال يسجل لنا تاريخ الفكر اإلنساين القديم أي 

)*( أ.د/عبـد العزيـز بـن عثـان التوجيـري، املدير العـام للمنظمة اإلسـالمية للربيـة والعلوم 
والثقافة »إيسيسـكو« السـابق.

التفاعل املتبادل والتواصل بني احلضارة 
اإلسالمية واحلضارات األخرية)*(
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بادرة قام با مفكر أو مؤرخ أو مصنف من غري املسلمني يف 
مثل هذه املوضوعات. 

املتعلقة  القضايا  بحث  مواصلة  أن  فيه  شك  ال  ومما 
بالتفاعل املتبادل والتواصل واحلوار بني احلضارة اإلسالمية 
واحلضارات األخرى من الواجبات التي ال مندوحة لنا عن 
القيام با؛ أداًء ألمانة العلم، وتبليًغا لرسالة اإلسالم، وإسهاًما 
منا يف إشاعة روح التسامح والتعاون اإلنساين، والعمل عىل 

استقرار العامل واستتباب األمن والسلم يف ربوعه. 

مفهوم التفاعل املتبادل: 
هنا  اقرن  وإنا  األساس  يف  تبادل  عملية  هو  التفاعل 
التأكيد وتعميق املفهوم ورسم  التفاعل بالتبادل عىل سبيل 
الصورة الواضحة هلا يف األذهان، ومن املعاين التي ينطوي 
عميقة  الداللة  بالغة  معان  ثالثة  التفاعل  مصطلح  عليها 

املضمون، هي:

فعاًل  يكون  وأن  ُبدَّ  ال  الفعل  وهذا  الفعل،  ممارسة   -١
املعيش،  الواقع  عىل  اإلجيابية  آثاره  تنعكس  منتًجا  مؤثًرا 
ويتجاوب معه املجتمع، وينفعل به، وبذلك حيصل التفاعل، 
وليس كل فعل مؤثًرا وفاعاًل، فقد يكون الفعل سلبيًّا للغاية 
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إىل  فيؤدي  املجتمـع،  إلرادة  ومعاكًسا  عكس،  مردود  وذا 
تفاعل سلبي ال ُيعتّد به، وال قيمة له بأي حال من األحوال.

والتي  الفاعل،  حتدو  التي  اخلري  إرادة  عن  التعبري   -٢
املصالح  وحتقيق  املفاسد،  ودرء  املنافع،  جلب  إىل  تقوده 

الُعليا للجاعة اإلنسانية التي ينتمي إليها.

٣- عمق التأثري، فالتفاعل بني احلضارات هو أعمق أثًرا، 
امتزاج  عن  ناتج  حضاري  تالقح  ألنه  الدهر؛  عىل  وأبقى 
الرتباطه  التفاعل  أنواع  أهم  وهو  إنساين،  وتعايش  ثقايف 
نحو  توجه  هو  احلضاري  التفاعل  أن  باعتبار  باملستقبل، 
والثقافات،  احلضارات  بني  التواصل  حيقق  ألنه  املستقبل؛ 

والتعايش بني األمم والشعوب.

ونخلص من ذلك إىل أن )التفاعل املتبادل( هو الوسيلة 
فيه اخلري  ما  لتحقيق  التواصل بني احلضارات  إىل  الوحيدة 

لإلنسانية يف كل العصور.

مفهوم التواصل: 
التواصل هو نتيجة إلرادة مشركة بني طرفني فأكثر، وهو 
الذي يفيض إىل التعاون لتحقيق املصالح املشركة، وال يكون 
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التواصل إال لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف، ولذلك 
ا.  فإن التواصل قد يكون إجيابيًّا نافًعا، وقد يكون سلبيًّا ضارًّ

إقامة  إىل  هيدف  ألنه  متحرض؛  فعل  اإلجيايب  والتواصل 
جسور اللقاء والتقارب مع الطرف اآلخر، وألنه نزوع نحو 
تقوية وشائج القربى احلضارية، ومتتني أوارص التالقي عىل 

طريق اخلري الذي تعم منافعه اإلنسانية قاطبة.

التفاعل احلضاري: 
إن التفاعل احلضاري ُسنَّة من ُسنن اخللق، وصبغة اهلل يف 
كل حضارة من احلضارات اإلنسانية املتعاقبة، ولقد كانت 
احلضارة اإلسالمية يف أوج ازدهارها وذروة تألقها نموذًجا 

هلذا التفاعل، باملعنى الدقيق للكلمة. 

ر القرآن الكريم طبيعة العالقات احلضارية من  وقد َصوَّ
خالل ثالث آيات، هي: 

قوله تعاىل: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۋ﴾)١(. 
)١( ]سورة البقرة، اآلية٢٥١[.
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ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ  تعـاىل:  وقولـه 
ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ   ڦ 
ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

ڍ﴾)١(. ڇ 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   تعـاىل:﴿ڻ   وقولـه 
ۓ   ے   ھے   ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ   ہ  
ۇ﴾)٢(. ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  
فالنـاس، ومـن َثـمَّ احلضـارات التـي هـي نتاج إنسـاين، 
تتدافـع، وال شـك أن هـذا التدافـع نتيجة االختـالف، وهو 
األرض،  يف  اإلفسـاد  عـىل  للقضـاء  رضورة  ذاتـه  حـد  يف 
وهـذا يؤكـد بـا ال يرقـى إليـه الشـك أن القـرآن الكريـم 
جـاء بقاعـدة ذهبيـة للعالقـات بـني احلضـارات، ذلـك أن 
التفاعـل وسـط بـني التواصـل والتدافـع، كا أنه وسـط بني 
االنغـالق والعزلـة، وبـني التقليـد والتبعية، ومن َثـمَّ ينبغي 
املكونـة  احلضاريـة  اخلصوصيـة  مسـاحة  اكتشـاف  علينـا 

)١( ]سورة احلج، اآلية ٤٠[.
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٤٨[.
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هلويتنـا احلضاريـة، والتي ال ُبدَّ مـن إحيائها، واالستمسـاك 
با، واكتشـاف مسـاحة املشـرك اإلنسـاين العـام يف اإلبداع 
اإلنسـاين، ال لنقبلـه فقـط مـع اآلخريـن، بـل لنسـعى إىل 
امتالكـه، وهـذا هـو منهـج الوسـطية اإلسـالمية اجلامعـة 
التـي ال تقـف سـاكنة بـني القطبـني والطرفـني، وإنـا جتمع 
منهـا مـا يمكن مجعـه وتأليفـه من عنـارص احلـق والثواب.

اخلاصيـة  هـي  اجلامعـة  اإلسـالمية  الوسـطية  وهـذه 
املميـزة للحضـارة اإلسـالمية، وهـي التـي جعلـت منهـا 
حضـارة متفاعلـة مـع احلضـارات اإلنسـانية األخرى عىل 
النحـو الـذي يشـهد بـه العقـالء املنصفـون مـن مؤرخـي 
احلضارات اإلنسـانية وفالسـفتها ودارسـيها، مـن الرشق 

والغـرب عـىل السـواء.

من خصائص احلضارة اإلسالمية:
إسـالمية  حضـارة  نوعـان؛  اإلسـالمية  احلضـارة  إن 
كان  وقـد  واإلبـداع،  اخللـق  حضـارة  وتسـمى  أصيلـة 
اإلسـالم مصدرهـا الوحيد، وعرفهـا العـامل ألول مرة عن 
طريـق اإلسـالم، وحضـارة قـام بـا املسـلمون يف األمـور 
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التجريبيـة امتـداًدا وحتسـينًا كـا عرفهـا الفكـر البرشي من 
قبـل، وتسـمي حضـارة البعـث واإلحيـاء)١(.

الشـامل  اجلامـع  املفهـوم  بـذا  اإلسـالمية  واحلضـارة 
العميـق، هـي إرث مشـرك بـني مجيـع الشـعوب واألمـم 
التـي انضوت حتت لوائها، وشـاركت يف بنائها، وأسـهمت 
يف عطائهـا، وهـي الشـعوب واألمـم التـي كونت وشـائج 

األمـة اإلسـالمية ونسـيجها املحكم. 

معـني  جنـس  حضـارة  اإلسـالمية  احلضـارة  فليسـت 
فتكـون بذلك حضـارة قوميـة تنتمي إىل قـوم خمصوصني، 
ولكنهـا حضـارة جامعـة شـاملة لألجنـاس والقوميـات 
مجيًعـا التـي هلـا نصيبهـا يف قيـام هـذه احلضـارة، ودورهـا 
إىل  تأثريهـا ونفوذهـا  امتـداد  ازدهارهـا وتألقهـا، ويف  يف 
العـامل الـذي كان معروًفـا خالل القرون التي سـطع فيهــا 

نجمهــا واتسـع إشـعاعها وامتـد نفوذها. 

)١( خصائـص احلضـارة اإلسـالمية وآفـاق املسـتقبل، د/عبـد العزيـز بـن عثـان التوجيـري، 
ص١٥، نـرش املنظمـة اإلسـالمية للربيـة والعلـوم والثقافـة، الربـاط، ٢٠٠٢م، نقـاًل عن 
موسـوعة احلضارة اإلسـالمية، د/أمحـد شـلبي، ٥٠/١، مكتبة النهضة املرصيـة، القاهرة، 

١٩٨٧م.
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تكسبها  خصائص  بعدة  اإلسالمية  احلضارة  وتنفرد 
الطابع املميز هلا بني احلضارات اإلنسانية املتعاقبة يف املاض 

ويف احلارض عىل السواء، وهي:

١- حضـارة إيانيـة انبثقـت مـن العقيـدة اإلسـالمية، 
واصطبغـت  مبادئهـا  وترشبـت  مضامينهـا  فاسـتوعبت 
بصبغتهـا، فهـي حضـارة توحيديـة انطلقـت مـن اإليـان 

بـاهلل الواحـد األحـد. 

املنزع، عاملية يف آفاقها وامتداداهتا،  ٢- حضارة إنسانية 
بمرحلة  وال  برشي،  بجنس  وال  جغرايف،  بإقليم  ترتبط  ال 
تارخيية، ولكنها تضم مجيع الشعوب واألمم، وتصل آثارها 
إىل خمتلف البقاع واألصقاع، فهي حضارة يستظل بظالهلا 

البرش مجيًعا، وجيني ثارها كل من يصل إليه عطاؤها. 

بأن  االعتقاد  أساس  عىل  قامت  اإلسالمية  فاحلضارة 
اإلنسان أهم خملوقات اهلل ، وأن مجيع األنشطة البرشية 
ال ُبدَّ وأن تؤدي إىل سعادته ورفاهيته، وأن كل عمل يقصد 

. به حتقيق هذه الغاية هو عمل يف سبيل اهلل

احلضارات  من  واقتبست  أخذت  معطاءة  حضارة   -٣
القديم،  العامل  شعوب  عرفتها  التي  اإلنسانية  والثقافات 
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وأعطت عطاًء زاخًرا بالعلم واملعرفة والفن اإلنساين الراقي، 
وكان  واجلال،  والفضيلة  واملساواة  والعدل  اخلري  وبقيم 
عطاؤها لفائدة اإلنسانية مجعاء، ال فرق بني عريب وأعجمي، 

أو أبيض وأسود، بل ال فرق بني مسلم وغري مسلم.

٤- حضـارة متوازنـة؛ وازنـت بـني اجلانـب الروحـي 
واجلانـب املـادي يف اعتـداٍل هـو طابـع مـن طوابـع الفكر 
اإلسـالمي، وميـزة مـن مزايـا احلضـارة اإلسـالمية، فـال 
تفريـط وال إفـراط، وال غلـو وال انفـالت، وال اندفـاع يف 
هتـور، وإنـا هـو االعتـدال الذي هـو مـن صميـم العدالة 

التـي تقـام يف ظلـه موازين القسـط. 

باقية بقاء احلياة عىل وجه األرض، تستمد  ٥- حضارة 
وقد  مبادئه،  أساس  عىل  قامت  الذي  اإلسالم  من  بقاءها 
تكفل اهلل تعاىل بحفظ الدين احلنيف، وهي بذلك حضارة 
تشيخ  ال  اإلسالمية  فاحلضارة  متفردة،  خصوصيات  ذات 
عنرصية،  هي  وال  قومية،  حضارة  ليست  ألهنا  لتنقرض؛ 
دائمة  الفطرة اإلنسانية، وهي بذلك حضارة  وال هي ضد 

اإلشعاع تتعاقب أطوارها وتتجدد دوراهتا.
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واالستمرار  الديمومة  طابع  تكتسب  اخلصائص  وهذه 
با،  ولصيقة  منها  نابعة  ألهنا  احلنيف؛  الدين  مبادئ  من 
وهي بذلك بمثابة اجلوهر النفيس الذي ال يتبدل وال يتغري 
خصائص  مع  دائم  تفاعل  يف  فهي  األحوال،  لت  تبدَّ وإن 
جوهرها  يفقدها  ال  التفاعل  وهذا  األخرى،  احلضارات 

وخصوصياهتا.

احلضارة اإلسالمية يف تفاعلها مع احلضارات:
إن اخلصائص التي تتميز با احلضارة اإلسالمية ال تعزهلا 
عنارص  هي  وإنا  األخرى،  اإلنسانية  احلضارات  جمرى  عن 
قوة حتفز إىل احلوار، وتدفع نحو التعايش، مما جيعل للحضارة 
اإلسالمية مركز ثقل وقوة جاذبية يوجهاهنا نحو التفاعل مع 
احلضارات، الذي من شأنه أن يؤدي إىل التالقح الذي ينتج 

عنه ما نسميه بالتجديد احلضاري. 

وأعتقد أن للحضارة اإلسالمية رسالًة ومسئوليًة ودوًرا 
يف التجديد احلضاري عىل الصعيد اإلنساين بصورة عامة، 
هذا  يتطلبها  التي  احليوية  العنارص  متتلك  احلضارة  فهذه 
احلضارة  ألهنا  القائمة؛  اإلنسانية  للحضارات  التجديد 
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املطبوعة بطابع اإلسالم رسالة التوحيد والقسط والتعارف 
والتعاون إىل البرشية مجعاء، يف كل زمان ومكان.

إن اهلدف من كل اجلهود احلضارية هو النهوض باإلنسان 
نفسه، فإذا بقي عىل جهالته انتكس وتدهور، فا قيمة الرقي 
وهو  اإلنساين،  الرقي  حتقيق  يف  ننجح  مل  إن  ذاته  يف  املادي 
العنرص احليوي يف احلضارة اإلسالمية؛ فهي حضارة إيانية، 

إنسانية يف الصميم ويف مقاصدها وغاياهتا.

املجتمـع  بحيـاة  معيش  واقع  اإلسالمية  احلضارة  إن 
اإلسالمي، واشرك يف صنعها اإلنسان املسلم وغري املسلم 
ال  جزًءا  ويشكل  اإلسالمي  املجتمع  كنف  يف  يعيش  ممن 
يتجزأ منه، ولعل من املناسب أن نسوق هنا ما كتبه جورج 
احلضارة  ريادة  عن  العلم-  ملسرية  مؤرخ  أشهر   - سارتون 
اإلسالمية وسبقها احلضارات اإلنسانية األخرى إىل التفاعل 
والتواصل فيا بينها، يف جانب مهم من جوانبها، وهو اجلانب 
بالفضل  نعرف  أن  إال  يسعنا  ال  سارتون:  يقول  العلمي، 
منهم  اد  وَّ الرُّ واملسلمني، وخاصة  العرب  لسابقينا من علاء 
يف الفرة من القرن الثامن إىل القرن احلادي عرش، لقد نقلوا 
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كنوز  من  كثرًيا  لنا  نقلوا  كا  اإلغريق وحكمتهم،  كنوز  لنا 
العلم واملعرفة، وأضافوا ما لدهيم هم إىل كل ذلك)١(، وهذا 
وبالفهم  العلم  بسعة  له  مشهود  غريب  عامل  من  االعراف 
أن  نقوله من  ما  املتعاقبة، يؤكد  العميق لرسالة احلضارات 

احلضارة اإلسالمية قائمة عىل التفاعل والتواصل.

وختاًما.. فإننا نؤمن بأن احلضارة اإلسالمية هي حضارة 
بأن  أيًضا  املستقبل، ال خيامرنا يف ذلك شك، ولكننا نؤمن 
إىل  اجلهد  نضاعف  أن  منا  يتطلب  اإلسالمية  األمة  واقع 
باألجماد،  بالتغني  ُيبنَى  ال  املستقبل  ألن  مستوى؛  أقىص 

ولكن يبنى بالعمل واإلبداع والتفوق يف كل املجاالت. 

*          *          *

)١( ينظـر : الـرشق األدنـى جمتمعـه وثقافتـه، جـورج سـارتون ،  ص١٤٠بترصف، حتـريــر :  
ت كويلرينـج، سلسـلة األلـف كتـاب، ترمجة د/عبـد الرمحن حممـد أيوب، اهليئـة املرصية 

العامـة للكتـاب، ط٢، ٢٠٠٠م. 
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جعل اهلل الناس شعوًبا وقبائَل وأجناًسا شتَّى، وأوجب 
عليهم التعاون إلعار الكون، قال تعاىل: ﴿ڄ  ڃ  ڃ 
ڇ﴾)٢(،  ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ  

وقال سبحانه: ﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   
الفكر  يف  الصورة  فإن  ثمَّ  ومن  ېئ﴾)٣(،  ۈئ  ۈئ  
اإلسالمي جتاه اآلخر واضحة املعامل حددها القرآن الكريم 
ال  وتكامل  تعاون  عالقة  وهي  املطهرة،  النبوية  نَّة  والسُّ

عالقة رصاع واقتتال. 
العالقة بني املسلمني وغريهم:

أرساها  ُأسس  املسلمني وغريهم عىل  بني  العالقة  تقوم 
الدين اإلسالمي وهي ُأسس السالم، فالسالم هو األصل 

)*( أ.د/جعفر عبد السالم، أستاذ القانون الدول، واألمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية سابًقا.
)٢( ]سورة احلجرات، اآلية ١٣[.

)٣( ]سورة املائدة، اآلية ٢[.

نحو بلورة معارصة للعالقة
بني املسلمني وغريهم)*(
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الدراسات  اتفقت  وقد  وغريهم،  املسلمني  بني  العالقة  يف 
يف  املسلمني  تواجه  التي  احلضارية  التحديات  أن  عىل 
اآلخرين  مع  التعامل  رضورة  يف  تتمثل  واملستقبل  احلارض 
اتفقت  كا  لدهيم،  ملا  العميق  والفهم  القدرة  منطلق  من 
واألخذ  العامل،  شعوب  بني  احلضاري  التواصل  أمهية  عىل 
والعطاء يف خمتلف املجاالت، وعدم االنغالق عىل الذات، 
املرتبطة بأصول عقيدة  التفريط يف املسائل  مع مراعاة عدم 

اإلسالم وثوابته. 

ويمكننا القول: إن هناك عدة وسائل فاعلة لبناء عالقة 
مثمرة وبنَّاءة بني املسلمني وغريهم، ومن ذلك ما ييل:

نقدية  دراسة  املختلفة  احلضارات  بدراسة  االهتام   -١
وبالطبع  سلبياهتا،  وجتنب  إجيابياهتا  من  لالستفادة  قوية 
فإن هذه الدراسة جيب أن تأخذ مكاهنا يف دراسات العلوم 

اإلنسانية واالجتاعية.

٢- إجادة اكتساب مهارات التعامل مع هذه احلضارات 
باالحتكاك املتواصل با، دون التفريط يف املكونات الرئيسة 

للذات. 
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احلضارات  مقومات  فهم  عىل  قادرة  أجيال  إعداد   -٣  
املختلفة، وتعويد األجيال عىل التعامل معها بمنطق القدرة 
طبيعة  ووعت  فهمت  إذا  إال  ذلك  يتسنى  ولن  الواعية، 

احلضارة اإلسالمية، واخلصائص التي تقوم عليها.

بأعالم  املتصلة  والبحوث  الدراسات  تشجيع   -٥
يف  القوة  عنارص  إلظهار  واملفكرين؛  العلاء  من  املسلمني 
الفكر اإلسالمي، الذي قام عىل أساس من القيم األخالقية 

والربية اإلسالمية.

ومنهج  الدول،  القانوين  الفكر  يدعمها  الرؤية  وهذه 
الرشيعة اإلسالمية بشأن العالقة مع اآلخر.

القانون الدويل:
هذا  فروع  من  فرعني  بني  الدول  القانون  فقهاء  ُيميِّز 
الدول  والقانون  للتعايش،  الدول  القانون  مها:  القانون، 

للتعاون.

القانون الدول للتعايش: ويشمل قواعد القانون الدول 
التقليدي املعروفة، التي تنظم العالقات الدولية عىل طريقة 
تتقاتل،  ال  حتى  البعض  بعضها  عن  الدول  إبعاد  رضورة 
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مؤسًسا  عاماًل  بوصفه  الرصاع  مفهوم  يتبنى  قانون  وهو 
وحمرًكا هلذه العالقات، ومن ثمَّ فإن أفضل وضع للعالقات 
الدولية هو أن تنظم كيف تبعد الدول عن بعضها البعض 
حتى تتعايش وال تتقاتل، وقد نظم القانون الدول التقليدي 
فكرة احلدود الواجب توافرها لكل دولة سواء يف الرب، أو يف 
البحر، أو يف اجلو، الذي يقرأ هذا التنظيم بعناية يستنتج عىل 
محاية  مناطق  إجياد  رضورة  أي  اآلمنة،  احلدود  فكرة  الفور 

للدولة تقيها من أي عدوان يقع عليها.

القواعد  التعايش تعني وضع احلد األدنى من  إن فكرة 
الدولية، وتسريها عىل أساس  العالقات  تنظيم  التي تكفل 
أن تعيش كل دولة داخل حدودها وال تعتدي عىل غريها 
من الدول األخرى؛ لذا فإن قواعد القانون الدول التقليدي 
هتتم بدراسة الدولة بوصفها شخًصا قانونيًّا له حق التمتع 
التفاوض،  يف  كاحلق  عنها  تتفرع  حقوق  وله  بالسيادة، 
واحلق يف اإليفاد، أي إرسال مبعوثني منها للدول األخرى؛ 
ثم احلق يف الدفاع عىل أساس أنه حالة رضورية قد تعيشها 
يلتزمها  القانون جيب أن  الدول، وهي حالة ينظمها  بعض 
واألهداف  املدنية  األهداف  بني  التمييز  حيث  من  اجلميع 
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التقيد  العسكرية، والتمييز بني املقاتلني واملدنيني، وكذلك 
يف السالح، والتزام قواعد اإلنسانية بمحاولة إبعاد اخلصم 

عن ساحة القتال بكافة الطرق السلمية املرشوعة)١(. 

للتعاون  الدول  القانون  يقوم  للتعاون:  الدويل  القانون 
عىل فكرة اجلاعية، وحياول أن يدعم احلاجات املشركة بني 
بإشباعها،  الكفيلة  األساليب  أفضل  عن  ويبحث  الدول، 
الدول  تبعد  كيف  ببيان  نكتفي  أن  باإلمكان  يعد  مل  حيث 
عن بعضها البعض، وإنا جيب االهتام بتقريبها من بعضها 
البعض، لقد تغريت طبيعة العالقات الدولية، وزاد االرتباط 
بني  املشرك  التعاون  من  جعل  الذي  احلد  إىل  الدول  بني 
الدول  القانون  مبادئ  من  ومبدأ  موضوعية،  حاجة  الدول 

العريف، وهذا هو موضوع القانون الدول للتعاون.
ميادين التعاون:

تشمل،  لكي  تتسع  التعاون  ميادين  بأن  القول  يمكن 
ليس فقط النطاق السياس باملعنى الضيق هلذه العبارة، وإنا 
كانت  التي  املسائل  من  جزًءا  تتضمن  أنشطة  عدة  تشمل 

)١( راجع يف التفاصيل: مبادئ القانون الدول العام، للمؤلف، ص ٨٠٠ وما بعدها، ط: ٦.
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الدول  عىل  فإن  ثمَّ  ومن  للدولة،  اخلاص  النطاق  يف  تعترب 
من  الدولية  العالقات  ميادين  خمتلف  يف  التعاون  واجب 
أجل املحافظة عىل السلم واألمن، ودعم االستقرار والتقدم 

االقتصادي الدول والرفاهية العامة للدول.

التعاون  دائرة  باتساع  الدول  بني  اتفاق  هناك  كان  وإذا 
الدولية إال أهنا قد بحثت عن  العالقات  وشموله ملختلف 
احلقول التي يبدو التعاون فيها أكثر رضورة، وقد رأت أن 
أول وأشمل حقول التعاون هو ذلك اخلاص باملحافظة عىل 
الشامل لكل  اهلدف  ثم هو  الدوليني؛ ومن  السلم واألمن 

نظام األمم املتحدة.

التعاون  تول  أن  رضورة  عىل  ذلك  بعد  الدول  واتفقت 
وهذا  خاصة،  أولوية  اإلنسان  حقوق  محاية  نطاق  يف  الدول 
الدول  أن  عىل  نص  الذي  املتحدة  األمم  ميثاق  عليه  أكد  ما 
سوف تتعاون من أجل دعم االحرام العاملي، وتنفيذ احلقوق 
العنرصية، وكل  التفرقة  وإزالة كل صور  للجميع،  اإلنسانية 
عالقاهتا  يف  تسري  سوف  الدول  وأن  الديني،  التعصب  صور 
والفنية،  واالجتاعية،  االقتصادية،  احلقول  يف  الدولية، 

والتجارية، وفًقا ملبدأ املساواة يف السيادة، وعدم التدخل.
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احلقول،  هذه  يف  بالتعاون  الدول  التزام  عىل  نص  كا 
النمو  ولتحقيق  الدول،  والتعليمي  الثقايف  التقدم  لتحقيق 
االقتصادي عىل مدى العامل كله، وعىل اخلصوص يف نطاق 
التدابري  باختاذ  األعضاء  الدول  تلتزم  وأن  املختلفة،  الدول 
هو  وكا  األهداف)١(.  هذه  لتحقيق  املشركة  أو  املنفردة 
واضح فإن هذه األفكار تتفق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية. 

التعاون اإلنساين يف مفهوم الفقه اإلسالمي:
التعاون يف اإلسالم مبدأ عام يف كل اجلاعات اإلنسانية 
احلث  املائدة  سورة  يف  جاء  فقد  الكريم،  القرآن  قرره  كا 
اإلثم  عىل  التعاون  ومنع  الرب،  عىل  املطلق  التعاون  عىل 

ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ﴿ەئ   تعاىل:  قال  والعدوان، 
ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ﴾)٢(.

فقـد  األمـة،  وقـوام  األرسة  قـوام  التعـاون  كان  وإذا 
جـاءت النصـوص الدينيـة اإلسـالمية لتعميـم التعاون يف 
داخـل اإلقليـم الواحـد، ويف نطاق اإلنسـانية، كـا وردت 

.www.un.org ،١( انظر: ميثاق األمم املتحدة(
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٢[.
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العديـد مـن األحاديـث النبويـة التـي حتـث املسـلمني عىل 
التعـاون مـع بعضهـم البعض، ومـع كل من يعيـش معهم 

يف املدينـة.

ولقـد طبَّـق رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مبـدأ التعاون الـدول عندما 
جـاء إىل املدينـة املنورة؛ حيـث عقد مع اليهود حلًفا أساسـه 
التعـاون عـىل الـرب، ومحايـة الفضيلـة، ومنـع األذى، وأكد 
ذلـك باملواثيـق، وكان أسـاس هـذا التعـاون أن يتضافـروا 
عـىل دفـع االعتـداء وإقامـة احلـق، وهو مـا يسـمى يف هذا 

العـرص بالتعايش السـلمي.

وكان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يعقـد املعاهـدات مـع القبائـل العربيـة؛ 
إلجيـاد تعـاون إنسـاين مـن شـأنه إعـالء املعـاين اإلنسـانية، 
وكان حيـّث عـىل كل تعاون عـىل اخلري ويؤيـده، وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص 
مـن مبادئـه التعـاون عىل نـرصة الضعيـف، وقد حـرض وهو 
شـاب يف اخلامسـة والعرشين من عمره حلًفـا لبعض أرشاف 
قريـش ُعِقد يف دار عبـد اهلل بن جدعان، تعاقـدوا فيه لينرصن 
الضعيـف عىل القـوي، فـُسَّ ملسو هيلع هللا ىلص لذلك رسوًرا ظهـرت آثاره 
مـن بعد، فقد قـال اهلـادي األمني ملسو هيلع هللا ىلص:»َلَقـْد َشـِهْدُت يِف َداِر 
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َعْبـِد اهللِ ْبـِن ُجْدَعـاَن ِحْلًفـا َمـا ُأِحـبُّ َأنَّ ِلَ بِِه مُحْـَر النََّعِم، 
ْسـاَلِم أَلََجْبُت«)١(. َوَلـْو ُأْدَعى بِـِه يِف اإْلِ

دراسة  بعد  الغربيني  من  الثقات  الباحثون  توصل  وقد 
مبادئ الرشيعة اإلسالمية إىل أن أحكام الرشيعة اإلسالمية 
يف املسائل الدولية يمكن االستفادة منها وخاصة يف جمالني 
رئيسني؛ إذ إن الرشيعـة اإلسالمية غنية باملسائل التي تتصل 

بذين املجالني، ومها:

الفرد  مركز  شأن  يف  الدول  القانون  أحكام  تطوير   -١
فيه، واالعراف به كشخص من أشخاص القانون الدول.

٢- إدخال املبادئ األخالقية يف القانون الدول. 

املسائل  هذه  يف  اإلسالمية  الرشيعة  إسهام  أن  والواقع   
التمييز  املسلمون  عرف  فلقد  واضًحا؛  كان  واملجاالت 
احلرب،  وقت  املحاربني  وغري  املحاربني  بني  املعاملة  يف 
واملدنيني  والرهائن  األرسى  ملعاملة  عاداًل  نظاًما  ووضعوا 

ـنن الكـربى للبيهقـي، مجـاع أبـواب تفريق اخلمـس، باب إعطـاء الفيء عـىل الديوان،  )١( السُّ
حديث رقـم: ١٣٠٨.
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والنساء والشيوخ واألطفال)١(، كا أهنم وقت السلم أقاموا 
غريهم  وبني  بينهم  واالقتصادية  التجارية  العالقات  رصح 
واملعاهدات،  الرسل،  حرمة  وعرفوا  سليمة،  قواعد  عىل 
ووسائل تسوية املنازعات؛ لذا فإن تقارب الدول وتعاوهنا 
إال  يكون  املسلمني وغريهم ال  بني  وبلورة عالقة معارصة 
من خالل عالقة قائمة عىل التسامح والتعاون لعارة األرض 
وتنمية اإلنسان، وهو ما دعت إليه الرشيعة اإلسالمية منذ 
أربعة عرش قرًنا، وتوصلت إليه ورسخته القوانني الدولية يف 

العرص احلديث. 

*         *          *

.273 .p ,1948 ,Jessup, Amodern law or Nations, Nerw Yord )١(
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١٩ ش ٢٦ يوليو ــ القاهرة

ت : ٢٥٧٨٨٤٣١

مكتبة رشيف
٣٦ش رشيف ــ القاهرة

ت: ٢٣٩٣٩٦١٢

مكتبة عرابى
٥ ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة

ت : ٢٥٧٤٠٠٧٥

مكتبة احلسني
مدخل ٢ الباب األخرض ــ احلسني ــ القاهرة

ت : ٢٥٩١٣٤٤٧
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مكتبة املنيا )فرع اجلامعة(
مبنى كلية اآلداب ــ جامعة املنيا ــ املنيا

مكتبة طنطا
ميدان الساعة ــ عارة سينا أمري 

ــ طنطا
ت : ٠٤٠/٣٣٣٢٥٩٤

مكتبة املحلة الكربى
ميدان حمطة السكة احلديد

عارة الرضائب سابًقا ــ املحلة

مكتبة دمنهور
ش عبدالسالم الشاذىل ــ دمنهور

مكتب بريد املجمع احلكومى ــ توزيع 
دمنهور اجلديدة

مكتبة املنصـــورة
٥ ش السكة اجلديدة ــ املنصورة

ت : ٠٥٠/٢٢٤٦٧١٩

مكــتـبـة مــنــوف
مبنى كلية اهلندسة اإللكرونية

جامعة منوف

توكيل اهليئة بمحافظة الرشقية
مكتبة طلعت سالمة للصحافة 

واإلعالم
ميدان التحرير ــ الزقازيق

ت : ٠٥٥/٢٣٦٢٧١٠
ت: ٠١٠٠٦٥٣٣٧٣٣٢

مكتبة اإلسكندرية
٩٤ ش سعد زغلول ــ اإلسكندرية

ت : ٠٣/٤٨٦٢٩٢٥

مكتبة اإلساعيلية
التمليك ــ املرحلة اخلامسة ــ عارة ٦ 

مدخل ) أ ( - اإلساعيلية
ت : ٠٦٤/٣٢١٤٠٧٨

مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى امللحق اإلدارى ــ بكلية الزراعة 

ــ اجلامعة اجلديدة ــ اإلساعيلية
ت : ٠٦٤/٣٣٨٢٠٧٨

مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل اجلامعة

ناصية ش ١١، ١٤ ــ بورسعيد

مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان

ت : ٠٩٧/٢٣٠٢٩٣٠

مكتبة أسيوط
٦٠ش اجلمهورية ــ أسيوط

ت : ٠٨٨/٢٣٢٢٠٣٢

مكتبة املنيا
١٦  ش بن خصيب ــ املنيا

ت : ٠٨٦/٢٣٦٤٤٥٤
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