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 مع غير المسلمين التسامح الديني في اإلسالم

 أهل الكتاب نموذجا 
 بوسجادة  أمحد . د

 .  جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ـ قسنطينة ـ اجلزائر -   
 
 

 :ملخص
واملوعظة احلسنة،  يتناول هذا البحث التسامح الديين يف اإلسالم، مع غري املسلمني، حيث يقوم على دعوة اآلخرين، باحلكمة 

حىت ولو  "  تبني الرشد من الغي  إكراه يف الدين قد ال: " واجلدال باليت هي أحسن، بعيدا عن اجلرب واإلكراه، مصداقا لقوله تعاىل
قرآن كان املدعو ابنا، بل جيب احرتام غري املسلم ومعاملته معاملة حسنة، قوال وفعال، شفقة ورمحة به، وحتبيبا له يف اإلسالم، وال

حافل بقيم ومثل عالية يف دعوة األنبياء ألقوامهم، يف مودة وعطف، وقد جسد نبينا الكرمي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ذلك من خالل 
 .ب، وغريهم دعوته ألهل الكتا

دلوا ومل يغريوا، أظهر السلف الصاحل، تساحمهم مع أهل الكتاب، ومل يبـ صلى اهلل عليه وسلم ـ  وانطالقا من القرآن، وسنة الرسول  
حىت رأينا مجاعة من املسلمني تتمىن أن حتظى مبا حيظى به أهل الكتاب، هذا هو دين التسامح الذي حدا بكثري من املسيحيني إىل 

                                اإلشادة به، واملناداة بتطبيق شريعته
         

 
Abstract                          
This research studies the forgiveness in the Islamic religion with the others [not Muslims]. 
However Islam is a world invitation ,but it is based on the invitation of the others with 
prudence, advices and debates away from obligation or forcing even if the invited is young 
,since we have to respect  not Muslims people and dealing with them in a good and lovely way 
orally or verbally   to inter Islam  
Quran is fuelled of high ethics and values in the invitation of nations by the pervious 
messengers that have used compassion and love.  Starting from Quran and the idealism of our 
model Muhammad we conclude, that the pervious people appears their patience and 
forgiveness with the others to spread Islam .This is the forgiving religion which the Christians 
want to applied its laws and instructions in their life. 
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 مقدمة      
     
وميــر _ خلقــا وتناســال –يكفــل اإلســالم حــق  اآلخــر يف حريــة العقيــدة والــدين، واملعاملــة احلســنة، ألنــه يبــدأ باألصــل الواحــد للب ــر   

حــىت تنتهــي باملســاواة ..ومرامحــا ، شــرعها العلــيم اقبــري بــالتكرمي يف اقلــق، وبــاألخوة اإلنســانية، معرجــا علــى معــامال  ومال فــا  
ال -لعمـري –وهـذه منزلـة .. املطلقة بيننا وبني اآلخر، أمام اهلل، وأمام القانون، حيث ال تفضل وال متـايز إال بـالتقوو والعمـل الصـاحل 

 .األخوة اإلنسانيةحيلم هبا ب ر يف أية حضارة أخرو، مهما اّدعت أهنا قامت على احملبة، وت كلت من أجل 
فاإلنسان أيا كان، خلقه اهلل سبحانه وتعاىل بيديه، ونفخ فيه من روحه، وخلقه من نفس واحدة، وأسـجد لـه املالئكـة، وجعلـه 

 . خليفة يف األرض، وعّلمه من علمه مامل يعلم، وهذا من أمسى آيا  التكرمي
لــــرب واحــــد، خلقــــوا صــــدد واحــــد، ومصــــري واحــــد،  فالنــــاه كلهــــم ي ــــرتكون يف كــــوهنم خلقــــوا مــــن نفــــس واحــــدة، مربــــوبني

 .وهذا أدعى إىل أن يعي وا إخوانا متحابني، وإن اختلفت األلوان واألشكال، واأللسنة، وتناء   هبم الدار.. واستخالد واحد
ســمع الزمــان فلــيس يف ديننــا عنصــرية، وال إكــراه علــى الــدين، فقــد ابتعثنــا اهلل معلمــني للــدنيا مب ــرين ومنــذرين، نــردد علــى م  
  1" ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي : " قوله تعاىل
  2"أفأنت تكره الناه حىت يكونوا مؤمنني : " وقوله تعاىل

حممـد بـن إسـحا   قـال: "قال ابن كثـري" ال إكراه يف الدين: "وملا أراد بعض األنصار إكراه أبنائهم على اإلسالم؛ أنزل اهلل قوله تعاىل 
ينِ : "عــن ابــن عبــاه قولــه( بــن جبــري)بــن أحم حممــد اجلرشــي عــن ايــد بــن ةابــت عــن عكرمــة أو عــن ســعيد  عــن حممــد " ال ِإْكــرهاهه يف الــد 

احلصــيين كـان لــه ابنــان نصــرانيان، وكـان هــو رجــال مســلم ا فقــال : نزلــت يف رجــل مــن األنصـار مــن بــين ســامل بـن عــود يقــال لــه: "قـال
 3 "تكرههما فإهنما قد أبيا إال النصرانية؟ فأنزل اهلل فيه ذلك أال أس: للنيب صلى اهلل عليه وسلم

إن اهلل فقـري ونـن أغنيـاء، ويـد اهلل مغلولـة، وحـاولوا قتـل الرسـول ـ صـلى اهلل عليـه وسـلم ـ أمرنـا اهلل : "حىت اليهود الذين قالوا عن اهلل  
وجــادصم بــاليت هــي :" وقــال . 4" وال جتــادلوا أهــل الكتــاب إال بــاليت هــي أحســن : " قــال تعــاىل. أن ال جنــادصم إال بــاليت هــي أحســن

 5"أحسن 
الب ـرية احـرتام الكتـاحم -صـلى اهلل عليـه وسـلم-ولقـد علـم الرسـول  –إن قدر اإلنسان جليل، ومكانته رفيعة يف اإلسالم، حيـا وميتـا  

 :(فقــال! حــىت وإن كــان جنــااة حممولــة علــى األعنــا ، حيــث قــام جلنــااة يهــودي مــر  بــه، فقيــل لــه يــا رســول اهلل إهنــا جنــااة يهــودي

 .(1) (أليست نفسا
                                                           

  651: البقرة 1
  99:يونس  2
  333: ، ص  6991،  6: ينظر تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، دار الثقافة للن ر والتوايع ـ اجلزائر ، ط  3
 61:العنكبو   4
 625 :النحل  5
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ال ينهـاكم اهلل عــن : " نـا اهلل سـبحانه وتعـاىل أن نسـن ونقسـا إىل الكتـاحم مهمـا اختلفنـا معـه يف العقيـدة، قـال تعـاىل بـل أمر  
  2" الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطني 

و إن أحــد مــن امل ــركني اســتجارا فــأجره :" بــل حــىت امل ــرا أمرنــا املــوىل عــز وجــل أن نســن معاملتــه قــوال وفعــال ، قــال تعــاىل 
 3"حىت يسمع كالم اهلل مث أبلغه مأمنه 

اهلل عليـه  صـلى-وقد كانت تربية الرسول صلى اهلل عليه وسلم العملية قمة يف التسامح الديين، ففي املدينة املنورة أبـرم الرسـول 
... عهـودا مـع اليهـود والنصـارو، وجـادصم بـاليت هـي أحسـن، وخـالطهم يف معـامالمم، وصـاهرهم، وجـاورهم، وقهبِـله هـداياهم -وسلم

 . وعلى هنجه القومي الرحيم سار األسالد و األخالد
 ذلك ما سود أوضحه ـ إن شاء اهلل ـ من خالل  رح اإلشكالية التالية؛

 :الديين يف اإلسالم مع أهل الكتاب ـ نظريا وعمليا؟  ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤال  الفرعية اآلتية ماهي مظاهر التسامح 

 ماهي أهم مظاهر التسامح الديين اليت تناوصا القرآن ؟ -
 ماهي أهم مظاهر التسامح الديين اليت تناولتها السنة النبوية ؟ -
 :الئم صذه الدراسة، وهو املنهج االستقرائيوقد اقتضت  بيعة الدراسة توظيف املنهج امل  
وهو حصر املعلوما  حول الظاهرة حمل الدراسة، وفحصها وإعطاء حكم عام، بصددها، وتنتظم هذه املعلوما  املتوافرة يف "  

 4" قالب معني، ليستنبا منها نتائج صحيحة
 .أو هو السري من اقاص إىل العام، وذلك من خالل تعميم النتائج اليت توصل إليها الباحث، بعد اختبار بعض اجلزئيا  
 :التسامح الديني مع اآلخر في  القرآن الكريم :  المبحث األول  
كثرية، يطول شـرحها، وت ـق اإلحا ـة   النصوص القرآنية اليت جتلي إنسانية اآلخر، وتدعو إىل التسامح معه، ومعاملته معاملة حسنة  

 : هبا مجيعا، ولذلك سود أكتفي باإلشارة إىل بعضها، مستنبطا منها بعض قيم وأحكام التسامح الديين، موجزة على النحو اآليت
 . بر املساملني من غري املسلمني، واإلحسان إليهم، سواء كانوا م ركني أم من أهل الكتاب.  1  

ـــر وه ْم وهتـ  اله يـه :" قـــال تعـــاىل  ـــوك ْم ِمـــْن ِديهـــارِك ْم أهْن تـهبـه يِن وهملهْ خي ْرِج  ـــاتِل وك ْم يف الـــد  ـــاك م  الل ـــه  عهـــِن ال ـــِذينه ملهْ يـ قه هه ـــب  ْقِســـط وا إِلهـــْيِهْم ِإن  الل ـــنـْ هه حيِ 
   5"اْلم ْقِسِطنيه 

 .لكتابرغم أن اآلية نزلت يف امل ركني، إال أنه من باب أوىل أن تطبق على أهل ا
جدال أهل الكتاب ال ينبغي أن يكون إال باليت هي أحسـن، فـإن وجـد   ـر  حسـنة و ـر  أحسـن وجـب األخـذ باألحسـن،  .2 

ْوِعظهِة احلْهسهنهِة وهجهاِدْص ْم بِال يِت ِهيه أهْحسهن  "  :قال تعاىل ِة وهاْلمه ِبيِل رهب كه بِاحلِْْكمه   1"ادْع  ِإىله سه

                                                                                                                                                                                                                 
   3131: كتاب اجلنائز، باب من قام للجنااة ،البخاري  1
  8: املمتحنة 2
 1: التوبة   3
 16: ، ص  6626،  6عبد الوهاب إبراهيم  ، البحث العلمي صياغة جديدة ، دار ال رو  ـ جدة ـ ط  4
 8:املمتحنة  5
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ـــن   وهاله : وقـــال  هـــذا األســـلوب مـــن خـــالل جدالـــه لليهـــود   وقـــد جســـد رســـول اهلل.  2"جت هـــاِدل وا أهْهـــله اْلِكتهـــاِب ِإال  بِـــال يِت ِهـــيه أهْحسه
 .والنصارو والوفود عموما، وخاصة وفد جنران، حيث ألزمهم احلجة،  مت حذد احلديث عن املباهلة

وي، ويف هــذا ت ـــريف، وإقــرار واعــرتاد بـــدينهم، ومتهيــد لطيـــف يعــين أهنـــم أصــحاب كتــاب مســـا" أهــل الكتـــاب "تســميتهم . 2
ــنهك ْم أهال  نـهْعب ــده ِإال  الل ــهه وهاله ن ْ ــ" :لــدعومم، قــال تعــاىل نـهنهــا وهبـهيـْ ــوهاَء بـهيـْ ــَة سه ِلمه ــْيو ا وهاله يـهت ِخــذه ق ــْل يهــا أهْهــله اْلِكتهــاِب تـهعهــالهْوا ِإىله كه رِاه بِــِه شه

 3" بهاب ا ِمْن د وِن الل ِه فهِإْن تـهوهل ْوا فـهق ول وا اْشههد وا بِأهن ا م ْسِلم ونه بـهْعض نها بـهْعض ا أهرْ 
دعــومم بلــني، علــى ســبيل التــذكري، ومنــع إكــراههم علــى اإلســالم، رغــم صــحة اإلســالم، وةبــو  حتريــف التــوراة واإلجنيــل ، .  4

ه : "  قال تعاىل  يِن قهْد تـهبـهني  .  (5)" أهفهأهْنته ت ْكرِه  الن ـاهه حهـىت  يهك ونـ وا م ـْؤِمِننيه : " وقال.   4"   الر ْشد  ِمنه اْلغهــي  اله ِإْكرهاهه يف الد 
ْر ِإَ هــا أهنْــته م ــذهك ر  " :وقــال عالمــا  الوقــف يف كــل املقــال حتتــا  إىل إعــادة نظــر، .  ) (6)َ"لهْســته عهلهــْيِهْم مب صهــْيِطر ( 21)فهــذهك 

 (فاستعمال النقطة حييلنا ويعيدنا إىل اول السطر، أما إذا أكملت احلديث او ذكر  آية فلن حتتا  غري فاصلة
ا  اهلل، أهــل الكتـــاب ليســوا ســـواء ، فمــنهم  ائفـــة تــؤمن بـــاهلل واليــوم اآلخـــر، وتــأمر بـــاملعرود وتنهــى عـــن املنكــر، وتتلـــوا آيـــ.2

ل ــونه آيهــاِ  الل ــِه : " قــال تعــاىل  وتســجد، وتســارع يف اقــريا  ، فهــي مــن الصــاحلني ، ــة  يـهتـْ ــوهاء  ِمــْن أهْهــِل اْلِكتهــاِب أ م ــة  قهائِمه لهْيس ــوا سه
ــْم يهْســج د ونه  ــْوِم اآْلِخــِر وهيهــْأم ر ونه بِــاْلمه ( 112)آنهــاءه الل ْيــِل وهه  ــرهاِ  يـ ْؤِمن ــونه بِالل ــِه وهاْليـه ــارِع ونه يف اقْهيـْ ــِر وهي سه ــْونه عهــِن اْلم ْنكه ْعر وِد وهيـهنـْهه

 . وهذا أدعى إىل التقرب من هذه الفوة، واحلرص على هدايتها   (7)"وهأ ولهِوكه ِمنه الص احلِِنيه 
، قـال   ومبـا أنـزل إىل الرسـول  أقرب الناه مودة للمسلمني ، الذين قالوا إنا نصارو، فآمنوا مبـا أنـزل إلـيهم صـدقا وحقـا،.  6     
     (8" وهر ْهبهان ا وهأهنـ ه ْم اله يهْستهْكرب ونه  وهلهتهِجدهن  أهقْـرهبـهه ْم مهوهد ة  لِل ِذينه آمهن وا ال ِذينه قهال وا ِإن ا نهصهارهو ذهِلكه بِأهن  ِمنـْه ْم ِقس يِسنيه ...  : "تعاىل 
ثِــري  ِمــْن أهْهــِل : "قــال تعـاىل  .أهــل الكتــاب، رغــم مـا صــدر عــنهم يف حـق اإلســالم واملســلمنيالـدعوة إىل العفــو والصــفح عـن .  7 وهد  كه

ه  ا ِمْن ِعْنِد أهنـْف ِسِهْم ِمْن بـهْعـِد مهـا تـهبـهـني  ـاْلِكتهاِب لهْو يـهر د ونهك ْم ِمْن بـهْعِد ِإميهاِنك ْم ك ف ار ا حهسهد  ىت  يـهْأيته الل ـه  بِـأهْمرِِه صهـ م  احلْـهق  فـهاْعف وا وهاْصـفهح وا حه
  9" ِإن  الل هه عهلهى ك ل  شهْيَء قهِدير  

اْليـهْومه أ ِحل  لهك م  الط ي بهـا   وه هعهـام  الـ ِذينه أ وتـ وا اْلِكتهـابه ِحـلم لهك ـْم وه هعهـام ك ْم " :قاىل تعاىل . إباحة أكل ذبائحهم، وتزو  نسائهم .  8
ـــْبِلك ْم  ِحـــلم صه ـــْم وهاْلم   ـــنها   ِمـــنه ال ـــِذينه أ وت ـــوا اْلِكتهـــابه ِمـــْن قـه ـــنها   ِمـــنه اْلم ْؤِمنهـــاِ  وهاْلم ْحصه ومعـــىن اوا  : )، يقـــول القرضـــاوي(  10)"ْحصه

                                                                                                                                                                                                                 
 625: النحل  1
 61:العنكبو   2
 16: آل عمران  3
 251: البقرة  4
  99:يونس 5
 13:الغاشية  6
 331ـ331: آل عمران 7
 31، 31: املائدة  8
 619:البقرة  9
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املسلم من كتابية أن يكون أصهاره وأجداد أوالده وجدامم، وأخواصم وأوالد أخواصم وخاالمم مـن أهـل الكتـاب، وهـؤالء صـم حقـو  
الــرحم وذوي القــريت الــيت يفرضــها اإلســالم وال جنــد يف الســماحة مــع املخــالف يف الــدين أرحــب وال أعلــى مــن هــذا األفــق الــذي  صــلة

 (1) (وجدناه يف شريعة  اإلسالم
ـد  ِمـنه اْلم ْ ــرِِكنيه اْسـتهجها: "إجـارة امل ـرا، وعـرض الــدعوة عليـه، واحلـرص علــى أمنـه وسـالمته، قـال تعــاىل .  8 ــىت  وهِإْن أهحه رهاه فـهأهِجْره  حه

مه الل ِه مث   أهبِْلْغه  مهْأمهنهه  ذهِلكه بِأهنـ ه ْم قـهْوم  اله يـهْعلهم ونه   (2)"  يهْسمهعه كهاله
( املائـدة )وهـي سـورة  . البتول أم املسيح عليه السالم، وسورة باسم معجزة املسيح عليه السالم( مرمي )ويف القرآن سورة باسم 

علما أن كلمة آل تطلـق علـى النسـب الكـرمي الطـاهر ـ غالبـا  *(آل عمران )آن سورة باسم عائلة املسيح، وهي سورة  ،كما أن يف القر 
: ، وهـي سـورة تتحـدن عـن أنبيـاء بـين إسرائيــل (األنبيـاء )، و( لقمـان)، و ( إبـراهيم)، و ( يـونس)، و  ( يوسف)وسورة باسم . (3)ـ
 (داود وسليمان، ولوط، وأيوب، ويونس، وذي الكفل، واكريا  إبراهيم،إمساعيل، موسى، هارون،) 

لقــد حفــل القــرآن الكــرمي بــذكر أنبيــاء اهلل علــيهم الســالم، وســا  إلينــا قصصــهم املليوــة بــالعرب واملــواع ، مثنيــا علــى جهــادهم 
هـو عـدد املـرا  الـيت يتكـرر فيهـا  وصربهم يف سـبيل تبليـد دعـوة احلـق، وغالبيـة هـؤالء مـن بـين إسـرائيل، غـري أن الالفـت لالنتبـاه حقـا،

 26مــرة، وإبــراهيم 124مخــس مــرا  فقــا، بينمــا يــرد ذكــر موســى عليــه الســالم   ذكــر أنبيــاء اهلل يف القــرآن، إذ يــرد اســم الرســول 
مــرا     9مــرة، وســليمان  14مــرة، وداوود  12مــرة، وهــارون  17مــرة، ولــوط  22مــرة، ويوســف  22مــرة، ونــوح  24مــرة، وعيســى 

 .نبيا ورسوال، من حيث تكرر امسه 17بعد    يأيت رسول اهلل و .... 
إذ . وال مـن عنـد أتباعـه    إن أهم مالحظة تسجل هنا هي متحيض اليقني أن القرآن من عند اهلل، وليس من عند الرسول 
ء، وكادوا لـه، وظـاهروا أعـداءه، لوكان من عنده، ألةىن على نفسه وجمدها مرا  ومرا ، قبل أن ميجد أنبياء قوم ناصبوه ودعوته العدا

االقــوال الــيت . )، وجملــد قومــه وع ــريته، قبــل أن ميجــد أقوامــا أخــرو مــن القــرون الغــابرة 4وحرضــوهم علــى قتلــه، بــل حــاولوا قتلــه مــرتني 
هــذا  (اســتلت مــن الكتــب وكانــت ألصــحاهبا وجــب ان تكــون بــني قوســني، فهــذا القــول االخــري ال نعلــم مــن أيــن يبــدأ وإىل أيــن ينتهــي

 القول للباحث وليس ألحد ومل يسبق أن أشار إليه أحد
فلـــومل يتكفـــل اهلل  فـــ   5"إنـــا نـــن نزلنـــا الــذكر وإنـــا لـــه حلــــافظون " أمــا املالحظـــة الثانيـــة؛ فتتمثــل يف احلقيقـــة القرآنيـــة اقالــدة 

صـــة بعـــد اجلـــرائم الوح ـــية الـــيت ارتكبهـــا القـــرآن، وتركـــه للتحريـــف، حلـــذفت منـــه كثـــري مـــن أمســـاء أنبيـــاء اليهـــود والنصـــارو وغـــريهم، خا
الصــليبيون يف بيــت املقــده، وحمــاكم التفتــي، يف األنــدلس، واالســتعمار احلــديث يف أرجــاء العــامل اإلســالمي، واليهــود يف ديــر ياســني، 

 هذه آراء الباحث ومل يأخذها عن أحد.وكفر قاسم، وحيفا، واجلليل، وغزة 

                                                           
 12:،  ص1222:  3يوسف القرضاوي،  األقليا  الدينية واحلل اإلسالمي، مؤسسة الرسالة ، ط1
  6:التوبة 2
  11:ص   3991، 1:شوقي أبو خليل، تسامح اإلسالم وتعصب خصومة،  من ورا  كلية الدعوة اإلسالمية ، ليبيا، ط3
 
  615: ، ص 6981، 2: حممد اقضري،   نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، دار اجليل، بريو ، ط4
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يــة اإلســالم وإنســانيته وتســاحمه مــع أهــل الكتــاب خاصــة، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل ذلــك أمــا املالحظــة الثالثــة؛ فتتمثــل يف عامل
يـها حيهْـ ه : " الكم اصائل من فصول قصص املسيح وأنبياء بين إسرائيل ـ عليهم السالم، اليت ترتدد وتتكرر  يف موارد الثناء واملدح، مثل 

نهاه  احلْ ْكمه صهبِ  نهان ا ِمْن لهد ن ا وهاهكهاة  وهكهانه تهِقيًّا ( 12)يًّا خ ِذ اْلِكتهابه بِق و َة وهآتـهيـْ ب ـار ا عهِصـيًّا ( 12)وهحه ْيِه وهملهْ يهك ـْن جه م  ( 14)وهبـهرًّا ِبوهاِلده وهسهـاله
يًّا    1"عهلهْيِه يـهْومه و ِلده وهيـهْومه ميه و   وهيـهْومه يـ بـْعهث  حه

ـاِة ( 22)ِه آتـهاِيه اْلِكتهـابه وهجهعهلهـيِن نهِبيًّـا قـهاله ِإي  عهْبـد  الل ـ   :"ومثل قوله تعـاىل       ِة وهالز كه ـا أهيْـنه مهـا ك ْنـت  وهأهْوصهـاِي بِالص ـاله وهجهعهلهـيِن م بهارهك 
يًّـا  ـِقيًّا ( 21)مها د ْمـت  حه ب ـار ا شه م  عهلهـي  يـهـْومه و لِـْد   ( 22)وهبـهـرًّا ِبوهالِـدهيت وهملهْ جيهْعهْلـيِن جه يًّـا وهالس ـاله ذهلِـكه ( 22)وهيـهـْومه أهم ـو   وهيـهـْومه أ بـْعهـث  حه

ْ تـهر ونه  ْتـهر ونه     2"ِعيسهى اْبن  مهْرميهه قـهْوله احلْهق  ال ِذي ِفيِه ميه
ــا وهملهْ يهــك  ِمــنه اْلم ْ ــرِِكنيه "   :ومثــل قولــه تعــاىل    ِنيف  ــانه أ م ــة  قهانِت ــا لِل ــِه حه ــا ( 122)ِإن  ِإبـْــرهاِهيمه كه اه  ِإىله ِصــرهاَط شه ــده ِكر ا أِلهنـْع ِمــِه اْجتهبهــاه  وههه

نـْيها حهسهنهة  وهِإن ه  يف اآْلِخرهِة لهِمنه الص احلِِنيه ( 121)م ْستهِقيَم  نهاه  يف الد   3" وهآتـهيـْ
ـــلم ِمــــنه الص ـــاحلِِنيه  :"ومثـــل قولــــه تعـــاىل  ــــى وهإِْليهــــاهه ك  رِي ــــا وهحيهْـــ ه وهِعيسه ــــعه وهيـ ــون سه وهل و  ــــا وهك ـــالًّ فهض ــــْلنها عهلهــــى وهِإمْسه ( 82)وهاهكه اِعيــــله وهاْليهسه

 .4"اْلعهالهِمنيه 
هــل الــدين الــذي يــدعو إىل اإلرهــاب والتطــرد ـ علــى حــد اعمهــم ـ ميكــن أن يثــين هــذا الثنــاء احلســن علــى أنبيــاء أقــوام آخــرين،    

 وتتكرر أمساؤهم ـ أكثر مما يتكرر اسم نبيه بأضعاد مضاعفة؟
هــل املاليــني مــن املســلمني الــذين يتلــون القــرآن يوميــا، وتــرتدد علــى ألســنتهم يف صــالمم أمســاء ألنبيــاء أقــوام  تلفــة، إرهــابيون؟  أيــن 

 املنطق الذي صدعتم به رؤوه اقلق، بوجوب االحتكام إىل قواعده؟
وهاْلم ْؤِمنـ ونه ك ـلم آمهـنه بِالل ـِه :  " كفـرا وردة، قـال تعـاىل علمـا أن إنكـار وجـود نـيب مـن هـذا العـدد الكبـري يعتـرب عنـدنا ـ نـن املسـلمني ـ    

ْعنها وهأه هْعنها غ ْفرهانهكه ره  ِتِه وهك ت ِبِه وهر س ِلِه اله نـ فهر    بـهنْيه أهحهَد ِمْن ر س ِلِه وهقهال وا مسِه ِئكه  5"بـ نها وهإِلهْيكه اْلمهِصري  وهمهاله
 م واملسلمني باإلرهاب والتطرد؟ ويصف نيب اإلسالم باإلرهاحم؟أبعد كل هذا يأيت من ينعت اإلسال  
مـرمي ) إن مرمي البتول وابنها املسيح اللذين مل يرد امسهما يف التوراة ولـو مـرة واحـدة، صمـا يف كتـاب اهلل سـورة كاملـة مـن القـرآن باسـم  
تتنـــاول قصـــة مـــيالد املســـيح ومعجزاتـــه بأســـلوب أخـــاذ، أذرد كثـــريا مـــن دمـــوع املســـيحيني، إن موـــا  اآلالد مـــن بنـــا  املســـلمني ( 

إن هذا االسم احلبيب كثريا ما يقرن بعبارة  ـ عليها السـالم ـ وكـذا األمـر بالنسـبة إىل املسـيح ـ عليـه (مرمي ) حلبيب تسمني هبذا االسم ا
إبـراهيم، : السالم ـ وعر  باحلديث عن املاليني من أبناء املسلمني الذين تسموا على مر الدهور بأمساء أنبياء بـين إسـرائيل، مـن أمثـال 

 ...يوسف، أيوب، إلياه، داوود، سليمان، يونس  إمساعيل، موسى، يعقوب،

                                                           
 65ـ  62: مرمي  1
 3ـ  31:مرمي  2
 622ـ  621: النحل  3
 81ـ  85: األنعام 4
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بأننـا نـب ونعظـم أنبيـاء بـين إسـرائيل أكثـر ممـا يعظمهـم أهـل ملـتهم، بـل ننـزههم عـن كـل مـاال يليـق هبـم، : وعليه ميكننـا القـول
  1فيما ورد يف كتبهم، وأسفارهم، ففيها من األوصاد ألنبياء اهلل ما يستنكف عنه حىت اللصوص وقطاع الطر 

إهنــا . إن هــذه النصــوص القطعيــة النا قــة بــاحلق، تــدل داللــة صــرحية علــى مــنهج اإلســالم يف دعــوة اآلخــرين والتعامــل معهــم  
 . حرية العقيدة والدين

إهنـا قصـة تبـني مبلـد مـا شـرعه . وسود أكتفي هنا باإلشارة إىل قصة مل تعـرد الب ـرية صـا نظـريا أبـدا إال يف ظـل املـنهج الربـاي
 ...معاملة  أهل الكتاباإلسالم يف 

 ايـد بـن السـمني ) هـا عنـد يهـودي يـدعىوأودع (رفاعـة )سر  درعا من أنصاري يـدعى  ( عمة بن أبري ) رجل من األنصار يدعى  
والتقت القـرائن املاديـة علـى أن اليهـودي هـو الـذي سـر  الـدرع، فـأنكر التهمـة . وبعد البحث عنها وجد  الدرع يف بيت اليهودي (

إنــه مل يأخــذ الــدرع ومل يســتودعها أحــدا ، ( عمــة )علــى ســبيل الوديعــة، وأقســم  ( عمــة)إليــه، وأخــرب النــاه أنــه أخــذها مــن املنســوبة 
إن صــاحبنا بــريء وإن الــذي ســر  الــدرع هــو فــالن، وقــد : يــا نــيب اهلل: وقــالوا لــه  وانطلــق وفــد مــن ع ــرية  عمــة إىل رســول اهلل 

،  أن الـدرع وجـد  يف بيـت اليهـودي  وملـا عـرد الرسـول ...أحطنا بذلك علما، فأعـذر صـاحبنا علـى رؤوه النـاه وجـادل عنـه 
ركــــت حمكمــــة العــــدل اإلصيــــة لتنصــــف ، فــــم الــــذي حــــدن بعــــد ذلــــك ؟ لقــــد حت (2)وعــــذره علــــى رؤوه النــــاه (ابــــن أبــــري )قــــام فــــربأ 
 .ولتوجه عتابا وتقريعا غليظني للسار  وع ريته اليت جادلت عنه، وينزل اهلل يف ذلك قرآنا يتلى إىل يوم القيامة .(3)اليهودي

 .(4)"إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناه مبا أراا اهلل :" وتبدأ اآليا  خبطاب اهلل للنيب  
فــإذا خــان : أحــق أن يتبــع والنــاه أمامــه ســواء يهــودا كــانوا أم نصــارو أم مســلمني ، يقــول حممــد الغــزا  معلقــا علــى اآليــا واحلــق    

ومـن مث يقـول اهلل . عنـه ولـو كـان ضـد يهـودي أو نصـراي أو جموسـي  فلـن يكـون أهـال ملخاصـمة الرسـول -يدعي اإلسـالم –رجل 
 إن اهلل كــان غفــورا رحيمــا،  وال جتــادل عــن الــذين خيتــانون أنفســهم إن اهلل ال حيــب مــن  والتكــن للخــائنني خصــيما واســتغفر اهلل: " لــه

 (5).كان خوانا أةيما

                                                           
، 6: لة  ، دار القلم، دم ق، طينظر، عبدالوهاب عبد السالم  ويلة ،  توراة اليهود واإلمام ابن حزم األندلسي، تقدمي ومذيب وترتب وتعليق عبدالوهاب عبد السالم  وي 1

2116   
 قل ال أقول لكم عندي خزائن اهلل وال أعلم " رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يؤ  معرفة الغيب إال بإذن اهلل 2
  51:، األنعام"الغيب وال أقول لكم إي ملك  
 
  نعم من اليهود الذين ال يعرفون حقا وال عدال وال نصفة مع املسلمني 3
 615: النساء 4
 12-122: النساء 5
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يستخفون من الناه وال يستخفون مـن اهلل وهـو معهـم إذ يبيتـون مـاال يرضـى :" مث يتوجه اقطاب إىل ع رية السار  بالعتب فيقول  
أنــتم هــؤالء جــادلتم عــنهم يف احليــاة الــدنيا فمــن جيــادل اهلل عــنهم يــوم القيامــة أمــن يكــون مــن القــول وكــان اهلل مبــا يعملــون حميطــا، هــا 

  1" عليهم وكيال 
ومــن يعمــل ســوءا أو يظلــم نفســه مث يســتغفر جيــد اهلل غفــورا رحيمــا ومــن " مث يتوجــه اقطــاب إىل الســار  لريجــع ويتــوب مــن ضــالله  

 2" ا حكيمايكسب إمثا فإَا يكسبه على نفسه وكان اهلل عليم
 3" ومن يكسب خطيوة أو إمثا مث يرم بريوا فقد احتمل هبتانا وإمثا مبينا"
اقائنني، خوان، أةيم، يبيتون، يعمل سوءا، يكسب إمثا، يكسب خطيوة أو إمثـا، يـرم بـه : )كل هذا التقريع هبذه العبارا  ال ديدة    

 .( بريوا، فقد احتمل هبتانا وإمثا مبينا
- ادعاء-من أجل تربئة ذمة يهودي، حامت حوله شبهة السرقة 
أرأيت إىل هذه النذر املتتابعة والنصائح احلكيمة؟ أرأيت إىل هـذه التعـاليم الواضـــحة واقطـوط املسـتقيمة؟ أرأيـت : يقول حممد الغزا  

أيـا كـانوا؟ مل هـذا كلـه؟ إلنقـاذ يـــهودي كـاد   ومن حولـه وإنصـافها لربريـاء – –آيا  القرآن وأسلــوهبا العزيز يف خطاب الرسول 
 .(4)القرائن تدينـه

 :التسامح الديني مع أهل الكتاب في السنة النبوية: المبحث الثاني
 .ألهل الكتاب خاصة، قد بلغت من التسامح و الوداد ما ال يبقي جلاحد أو مبطل  سندا لتخرصاته إن معاملة الرسول    
 :من األحاديث احلاةة على املعاملة باحلسىن ألهل الكتاب خاصة، ومن هذه األحاديث ففي سنته القولية كثري 

 (5) (من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاما : ) قوله 

  (6) (من قتل معاهدا يف عهده مل يرح رائحة اجلنة ا: )وقوله 
فتحون مصـر، وهـي أرض يسـمى فيهـا القـراط، فـإذا فتحتموهـا فأحسـنوا إىل أهلهـا، فـإن صـم إنكـم سـت: )وقوله  ـ توصية ـ بأهل مصـر 

 (7) (ذمة وصهرا: )أو قال (ذمة ورمحا
فقلــت يــا  ، فأتيــت النــيب 8يف عهــد قــري، إذ عاهــدوا. قــدمت أمــي وهــي م ــركة: "عــن أمســاء بنــت أحم بكــر قالــت: روو ال ــيخان

 .9( "نعم صلي أمك: أ صلها ؟ قال رسول اهلل، إن أمي قدمت وهي راغبة، أف

                                                           
 619ـ  618!: النساء  1
 661: النساء  2
 662: النساء  3
 12: ، ص2116، 6: والتوايع، ط حممد الغزا ،   التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم، هنضة مصر للطباعة والن ر  4

 (1233)رواه البخاري، كتاب اجلزية، باب إمث من قتل معاهدا بغري جرم  5
 (2193)عن مناقب الصحابة  -صلى اهلل عليه وسلم–صحيح ابن حبان، كتاب إخباره  6
 كون مارية القبطية منهم: كون هاجر أم إمساعيل عليه السالم منهم ، والصهر :الرحم ( 1511: )صحيح مسلم، باب وصية النيب بأهل مصر ، رقم7
 تعين يف فرتة صلح احلديبية 8
 2611ا، باب اصدية للم ركني ،البخاري، كتاب اصبة وفضله 9
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، وخاصـة العالقـة بـني (1) املكتوبة، فتعد أول دستور مكتوب ينظم العالقة بني أهل املدينة على اختالد عقائـدهم( وةيقة املدينة)أما 
وقـام نـوع مـن احتـاد  ، إىل جانـب املسـلمني أمـة واحـدة، وكفـل صـم حقوقـا دينيـة وعمليـة  بني املسلمني واليهود، إذ اعتربهم الرسول 

 . كونفدرا  بني القبائل العربية املسلمة والقبائل اليهودية
أمــا الســنة العمليــة ؛ فهــي تعــج باملعاملــة الطيبــة الكرميــة ألهــل الكتــاب، تبــدأ قبــل البعثــة يف شــكل احتكاكــا  وديــة متعا فــة، 

الـذي "  ـريا الراهـب"كان عن  ريق الراهب النصـراي   وتستمر بعد البعثة لت مل شىت جماال  احلياة، ففي أول احتكاا مع النصارو
 فــأمر عمــه أبــا  الــب بــأن يعــود بــه ســريعا إىل مكــة خوفــا عليــه مــن اليهــود، وبعيــد بعثتــه   قــرأ عالمــا  النبــوة يف شــخص حممــد 

ســي بيــده إنــك لنــيب هــذه والــذي نف: حيــث قــال لــه. مباشــرة ي ــاء اهلل أن يكــون ورقــة بــن نوفــل النصــراي مــن أّول املصــدقني واملؤيــدين
األمة، ولقد جاءا الناموه األكرب الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، ولون أنا أدركت ذلـك اليـوم ألنصـرن اهلل 

 .مث قبل رأسه .. نصرا يعلمه 
بنبـوة يـونس بـن مـىت، فيكـب   قبل األكل، ويعلمه الرسول"باسم اهلل "ويف هجرته إىل الطائف يلتقي بعداه النصراي، فيسمع منه 

 .يقبل رأسه ويديه   عّداه على رسول اهلل 
إن هبــا ملكـا ال يظلــم عنـده أحــد، وهـي أرض صــد  : وحينمـا اشــتد اإليـذاء بأصــحاب الرسـول أمــرهم بـاقرو  إىل احلب ــة قـائال

رغــم وجــود  اجلماعــة  - عليــه وســلمصــلى اهلل -بــل كــان لــه شــرد الواليــة يف تــزويج أم حبيبــة ـ رضــي اهلل عنهــا مــن رســول اهلل . 2
 .اإلسالمية بقيادة جعفر بن أحم  الب 

 .النصراي ( عبد اهلل بن أريقا ) ويف هجرته إىل مكة استعان باصادي اقريت 
امل : " ىلقـال تعـا. وملا اهنزم الروم أمام الفـره تـأمل املسـلمون كثـريا، ألن الـروم كـانوا أهـل كتـاب، فنـزل القـرآن يطموـنهم ويسـري عـنهم 

ـيـهْغِلب ونه ( 2)غ ِلبهِت الر وم  ( 1) يف ِبْضـِع ِسـِننيه لِل ـِه اأْلهْمـر  ِمـْن قـهْبـل  وهِمـْن بـهْعـد  وهيـهْومهوِـَذ يـهْفـرهح  ( 2)يف أهْدَنه اأْلهْرِض وهه ْم ِمْن بـهْعـِد غهلهـِبِهْم سه
 (3) اْلعهزِيز  الر ِحيم  بِنهْصِر الل ِه يـهْنص ر  مهْن يه هاء  وهه وه ( 4)اْلم ْؤِمن ونه 

ومن هذه العهـود عهـده مـع نصـارو جنـران، فبعـد اسـتقباصم يف . عهودا مع اليهود والنصارو  ويف املدينة املنورة يربم الرسول 
بــل أبــرم معهــم عهــد . مســجده فــر  صــم عباءتــه، ومســح صــم بالصــالة يف مســجده، مث حــاورهم، ومل يكــرهم علــى الــدخول يف اإلســالم

، يـؤمنهم علــى عقائــدهم ويكفـل احلريــة الكاملـة يف العبــادة، كمــا عاهـد أهــل محــري (ديرسـانت كــاترين)، وأبــرم عهـدا مــع نصــارو 4أمـان
على أنه من أسلم من يهودي أو نصراي فإنه من املـؤمنني لـه مـاصم وعليـه مـا علـيهم، ومـن كـان علـى يهوديتـه أو نصـرانيته فإنـه ال يـرد 

 .(5) (عنها

                                                           
 16:، ص2118-2111:شتاء  61:، ع حممد مورو، جملة التواصل. د " فكرة التعاي، واالنفتاح على اآلخر " 1
 616: ، ص 2:،   6991، 6: ابن ه ام، السرية النبوية، حتقيق حممد فهمي السرجاي ،املكتبة التوفية، القاهرة، ط  2،  
 5-3: الروم  3
ما حتت  ولنجران وحاشيتها جوار اهلل وذمة حممد النيب رسول اهلل على أنفسهم وملتهم وأرضهم، وأمواصم وغنائمهم وشاهدهم وع ريمم وبيعهم، وكل)العهد  وصيغة* 4

 55:، ص5:البداية والنهاية، ابن كثري، مج .( أيديهم من قليل أو كثري
 .111: 113:، ص 1:ابن ه ام،  السرية النبوية، مج  5
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لية للتسامح الديين مع اآلخر، ما حدن يف غـزوة خيـرب إذا كـان مـن بـني مغـاي املسـلمني صـحائف متعـددة مـن ومن الصور اجمل
 .(1) مل صحفهم معهم بعد جالئهم.... بدفعها إليهم، ومن قبل مسح لليهود  التوراة، وملا جاء اليهود يطلبوهنا، أمر الرسول 

يـــدل هـــذا علـــى مـــا كـــان صـــذه الصـــحف يف نفـــس الرســـول مـــن املكانـــة : )معلقـــا علـــى هـــذه احلادةـــة "إســـرائيل ولفنســـون"يقـــول 
رغــم علمــه ]العاليــة، ممــا جعــل اليهــود ي ــريون إىل النــيب بالبنــان، وحيفظــون لــه هــذه اليــد حيــث مل يتعــرض بســوء لصــحفهم املقدســة، 

م إذ أحرقـوا 72ومان حيث تغلبوا على أورشـليم وفتحوهـا سـنة ، ويذكرون إااء ذلك ما فعله الر [اليقيين أن معظم تلك الصحف حمرفة
الكتــب املقدســة، وداســوها بــأرجلهم، ومــا فعلــه املتعصــبون مــن النصــارو يف حــروب اليهــود يف األنــدلس، حيــث أحرقــوا أيضــا صــحف 

ـــاهم وبـــني رســـول اإلســـالم م التفتـــي، بعـــد ســـقوط وكـــذا فعلـــت حمـــاك(  2) (التـــوراة،  هـــذا هـــو البـــون ال اســـع بـــني الفـــاحتني ممـــن ذكرن
 .األندلس، إذ مت حر  أكثر من سبعني ألف كتاب

حياور وجيادل أهل الكتاب، وخيالطهم يف معامالمم، إذ كان حيضر والئمهم، وي ـيع جنـائزهم، ويعـود  وقد كان رسول اهلل 
ذلـــك إرشـــادا وتعليمـــا  ودرعـــه مرهونـــة عنـــد يهـــودي، وكـــان يفعـــل مرضـــاهم، ويتصـــد  علـــى فقـــرائهم، ويقـــرتض مـــنهم حـــىت تـــويف 

وقـد قبـل (  4) (وقـد كـان يف وسـعه أن يسـتقرض مـن أصـحابه و مـا كـانوا ليضـيقوا عليـه ب ـيء ولكنـه أراد أن يعلـم أمتـه)( 3)للمسلمني 
 . اصدايا من غري املسلمني، وتصد  عليهم، واستأجرهم وصاهرهم واستعان هبم يف سلمه وحربه الرسول 
مية الــيت ظهــر فيهــا، االهتمــام واالحــرتام البــالد ألهــل الكتــاب وت ــريعامم؛ ومنهــا اســتقبال بيــت ومــن أبــرا الت ــريعا  اإلســال  

وأصـحابه يتجهـون إىل بيـت املقـده يف صـالمم ملـدة سـتة ع ـر أو سـبعة ع ـر شـهرا،    املقده يف الصـالة ، حيـث ظـل الرسـول 
 5وهي قبلة اليهود واألنبياء السابقني 

اليهـود يصـومون يـوم عاشـوراء سـأصم   اليت أقرها اإلسالم؛ صوم يوم عاشوراء، إذ ملا وجد الرسول  ومن العبادا  اليهودية  
فصـامه وأمـر بصـيامه  .فأنـا أحـق مبوسـى مـنكم : ما هذا؟ قالوا هذا يوم صـاحل جنـى اهلل بـين إسـرائيل مـن عـدوهم فصـامه موسـى قـال "
قرنـا، إذ تعـود بنـا الـذكريا  السـارة، إىل جنـاة الـذين استضـعفوا يف األرض مـن إننا ناف  على هذه السنة منذ أايد عن أربعة ع ـر  6"

غــري  .)نســعد ونفــرح ونصــوم للحــدن الســعيد، جنــاة املستضــعفني مــن بطــ، فرعــون الأ. بــين إســرائيل، وخالصــهم مــن بطــ، فرعــون
 (العبارة
وهـاجر، -عليهمـا السـالم-يف حيـاة إبـراهيم وإمساعيـل أما احلج الذي يعترب ركنا من أركـان اإلسـالم، فمعظـم شـعائره ذكريـا  هاديـة   

 ذكريـــا كلهـــا ...تقـــوي الرغبـــة يف محـــل الرســـالة، ونصـــرة الـــدين، فمكـــة، والكعبـــة، واحلجـــر األســـود، والصـــفا واملـــروة، ورمـــي اجلمـــرا 

                                                           
  31، 31:شوقي أبو خليل،   تسامح اإلسالم وتعصب خصومة، ص  1
 31،  31:املرجع نفسه ، ص  2
 
  31املرجع نفسه ، 3
 16:، ص1222:  3يوسف القرضاوي،  األقليا  الدينية واحلل اإلسالمي،  مؤسسة الرسالة ، ط 4
 .البخاري، كتاب أبواب القبلة، باب التوجه نو القبلة حيث كانت  5
 باب صيام عاشوراء اري، كتاب الصوم،البخ 6
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ا، ألـيس يف معتقـد اليهـود إلبراهيم، وأهل بيته، إهنا ليست جمرد ذكريا  نفسـية عـابرة، وإَـا هـي فـرائض وسـنن ال يكتمـل احلـج إال هبـ
ـــد  ـــه الســـالم هـــو جـــدهم األول؟ بـــل يف اإلســـالم شـــعرية ســـنوية، هـــي واحـــدة مـــن آكـــد الســـنن اقمـــس، أال وهـــي عي أن إبـــراهيم علي

ــا بـهلهــده مهعهــ: " األضــحى، الــذي يعتــرب إحيــاء لــذكرو، الطاعــة املطلقــة هلل، وتنفيــذا ألوامــره، وتضــحية وفــداء إلمساعيــل، قــال تعــاىل  ه  فـهلهم 
ــا ــاذها تـهــرهو قهــاله يهــا أهبهــِت افْـعهــْل مه نهــاِم أهي  أهْذ ه ــكه فهــاْنظ ْر مه ــْعيه قهــاله يهــا بـ ــينه  ِإي  أهرهو يف اْلمه ــاِبرِينه  الس  ــاءه الل ــه  ِمــنه الص  ــتهِجد ِي ِإْن شه تـ ــْؤمهر  سه

بِــنِي ( 122) ــا أهْســلهمها وهتـهل ــه  لِْلجه ــذهِلكه جنهْــزِي اْلم ْحِســِننيه ( 124)أهْن يهــا ِإبـْــرهاِهيم   وهنهادهيـْنهــاه  ( 122)فـهلهم  ( 122)قهــْد صهــد ْقته الر ْؤيهــا ِإن ــا كه
ء  اْلم ِبــني   ا صه ــوه اْلــبهاله ــذه يـْنهاه  بِــِذْبَح عهِظــيَم ( 126)ِإن  هه هــل ألهــل الكتــاب مثــل هــذا العيــد ؟ وهــل حيتفــون بــه مثــل مــا  1( "127)وهفهــده

 يقرأون هذه القصة وحيفظوهنا مثل ما حيفظها أبناء املسلمني؟نتفي به نن؟ هل 
أي دين هذا الذي تعترب فيه شرائع أهل الكتاب فـرائض وسـننا مؤكـدة؟ إهنـا اإلنسـانية يف أاهـي صـورعا، والعامليـة اإلسـالمية يف أبـرا   

 .جتلياما، والتسامح يف أرقى كماالته
 : تاب في سيرة السلف الصالحالتسامح الديني مع أهل الك: المبحث الثالث

  -عليهم الرضوان -سار اقلفاء واألمراء وقواد اجلي، وسائر السلف الصاحل   وعلى هنج نبينا الكرمي  
مــا أجلــأا إىل مــا : يهــودي، قــال: مــن أي أهــل الكتــاب؟ فقــال: "شــيخا ضــريرا يتســول فقــال لــه –رضــي اهلل عنــه  –فقــد رأو عمــر  

انظـر هـذا وضـرباءه واجعـل صـم نصـيبا مـن : جة، والسن، فأعطاه من ماله مث قال قـاان بيـت مـال املسـلمني اجلزية، واحلا: أرو؟ فقال
،  نعـم أسـقا عـنهم اجلزيـة، (3) وأسـقا عـنهم اجلزيـة(  2) ...إَا الصدقا  للفقراء واملسـاكني : " بيت مال املسلمني، وتال قوله تعاىل

هذه اجلزية اليت كثر حوصا اللغا، وأةري  حوصا ال بها ، هي يف احلقيقة ال تساوي مثن قهوة أو شاي يف قهوة شـعبية، حيـث يـدفع  
ا درعــ 12درعـا علــى متوسـطي احلــال، و 24بالنسـبة إىل األغنيــاء، و(  جنيهـان أو ةــالن جنيهــا  )درعــا  48أهـل الذمــة يف العـام 

يعفــى منهــا الفقــري ويعطــى مــن بيــت مــال املســلمني، ويعفــى منهــا النســاء، واأل فــال، وهنــا نتســاءل هــل مثــن ..علــى العمــال والصــناع  
قهوة يف العام يكفل لصاحبه احلماية من من الغزاة واملعتدين، إن هـذا املبلـد ال يسـاوي مثـن كبسـولة رصاصـة واحـدة، بـل حـىت مفرقعـة 

حـــروب  ـــاض حلمـــايتهم، كمـــا حيمـــى املســـلم متامـــا، ومـــن هنـــا رأينـــا كيـــف رفـــض ابـــن تيميـــة تســـلم أســـرو صـــبيانية، فكيـــف بتمويـــل 
 املسلمني من التتار دون أسرو أهل الذمة، وظل مصرا على ذلك حىت تسلم اجلميع، فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ؟

 (4)من الصدقا ، وأن جيري عليهم القو  بانتظام  ومر عمر ذا  يوم يف أرض ال ام بقوم جمذومني من النصارو فأمر أن يعطوا 
لقـــد اســـتقدم عمـــر رضـــي اهلل عنـــه وا  مصـــر عمـــرو ابـــن العـــاص  وابنـــه حممـــد ا ، و لـــب مـــن الفـــىت "  حـــذفت العبـــاررة الســـابقة"    

ولــدمم أمهــامم مــىت اســتعبدمت النــاه وقــد " "اجلــد ابــن األكــرمني:" القبطــي الــذي جلــده ابــن الــوا  أن يقــتص منــه، وهــو يقــول لــه 
 . لقد صار  هذه العبارة شعارا ملنظما  حقو  اإلنسان العاملية ". أحرارا

                                                           
 611ـ  613: الصافا   1
 11: التوبة 2
 661: ص 6992( د ط)شوقي أبو خليل،   اإلسالم يف قفص االمام، دار الفكر، دم ق ـ سورية، 3
 6:املرجع نفسه، ص 4
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هذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمـري املـؤمنني أهـل إيليـا " معاهدة مع أهلها، جاء فيها–رضي اهلل عنه  –وملا فتحت فلسطني أبرم عمر   
إنـــه ال تســـكن كنائســـهم، وال مــدم وال ينـــتقص منهـــا وال مـــن ...لباهنم مــن األمـــان، أعطـــاهم أمانــا ألنفســـهم وأمـــواصم وكنائســـهم وصــ

 .(1)"وال من شيء من أمواصم وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم، وال يسكن يف إيليا معهم أحد من اليهود.. خريها 
جبــوار بــر  الكنيســة، وقــال  خــار  كنيســة القيامــة، حيــث بــين مســجد عمــر-رضــي اهلل عنــه–وملــا دخــل وقــت الصــالة صــلى عمــر   

هـــذا مصـــلى عمـــر، وأن حيـــاولوا إقامـــة مســـجد يف هـــذا : للبطريـــك لـــو صـــليت داخـــل الكنيســـة خفـــت أن يقـــول املســـلمون مـــن بعـــدي
 .2املكان

أو كــان غنيــا فــافتقر، فصــار أهــل دينــه .. أي شــيخ عجــز عــن العمــل أو أصــابته آفــة : "   -رضــي اهلل عنــه –ويقــول خالــد بــن الوليــد 
 ( 3)"  رحت جزيته إن كان ذميا، و رحت اكاته إن كان مسلما، وعـيل من بيت مال املسلمني هو وعياله: ن عليهيتصدقو 
أمــا مــا حــدن يف بــالد ال ــام وبالتحديــد يف محــص؛ ف ــيء يفــو  التصــور، وي ــبه اقيــال، هــل مســع التــاريخ يومــا أن بلــدا فتحــت     

أراضيه يبكي أهله ويظهرون احلسـرة بعـد انسـحاب الفـاحتني ويطـالبون بإحلـاح ببقـائهم معهـم يف بلـدهم؟ لقـد قـدم أهـل محـص إىل أحم 
يــا مع ــر املســلمني أنــتم أحــب إلينــا مــن الــروم، وإن  : " ي، املســلمني يهــم باالنســحاب، وقــالوا لــهعبيــدة بــن اجلــراح وهــم يبكــون، وجــ

 (4)"كانوا على ديننا، أنتم أوىف لنا، وأرأد بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسن والية علينا 
ح مسرقنـد، ملـا رأوا يف املسـلمني ولقد تكـرر هـذا الطلـب مـن أهـل مسرقنـد، إذ  لبـوا مـن جـي، املسـلمني بقيـادة قتيبـة بـن مسـلم أال يـرب  

من النبل والسماحة والوفـاء، رغـم أن قتيبـة بـن مسـلم ـ رضـي اهلل عنـه ـ جلـأ إىل شـيء مـن احليلـة أةنـاء فتحـه لسـمرقند، فلـم ينبـذ إلـيهم 
 5عهدهم، وفاجأهم بالفتح 

 .وعلى هذا املنوال، استقبل أقباط مصر عمرو بن العاص الفاتح باحلفاوة والرتحاب  
 إن اإلسالم دين عنف وانت ر بالسيف؟ : بعد هذا يأيت من يقولأ 

تؤكـــل ذبــائحهم ، وتــنكح نســـاؤهم ... لقــد عــا  اليهــود والنصـــارو مــن أمــد بعيـــد يف وســا املســلمني، ينعمـــون باملعاملــة الكرميــة    
واستناب بال ـام " ى بن نسطور النصرايعيس" فقد استوار املعز لدين اهلل .ومتضى عقودهم، بل كان منهم األمراء والواراء واحلرفيون 

واسـتوار اقليفـة املنصـور أبـو .املسـيحي األرميـين الـذي كـان يلقـب بتـا  الدولـة " هبرام" اليهودي، واستوار احلاف  لدين اهلل " مين ة" 
 .منهم ديوان النصراي  وكان منهم الكثريون الذين يعملون يف الدواوين، إذ قلما خيلو" أبا جناح" علي امللقب باآلمر

 .وكان ابن أةال النصراي، الطبيب اقاص قليفة املسلمني معاوية بن أحم سفيان، وكان سرجون كاتبه   
ولقــد أوصــلته  (1)رئاســة دواويــن الدولــة بعــد تعيينــه يف مناصــب الدولــة مــن قبــل مــروان بــن احلكــم ( أةناســيوه النصــراي)وقــد بلــد    

 . شهرته أن وكل إليه عبد امللك بن مروان تعليم أخيه الصغري عبد العزيز، الذي أصبح فيما بعد واليا على مصر
                                                           

 66: حممد الغزا  ،  التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم   ، ص 1

 61:تسامح اإلسالم وتعصب خصومه،  ص  شوقي أبو خليل،  2
 692: ، ص6981، 5: اجلزائر، ط–أمحد حممد مجال، مفرتيا  على اإلسالم مكتبة رحاب  3
 16: شوقي أبو خليل، اإلسالم يف قفص االمام، ص 4
 15ـ  13نفس املرجع ، ص  5
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 .النصراي مقربا من اقليفة أحم جعفر املنصور( جرجيس بن خبت يوع)وكان   
وكان خبتي ـوع بـن جربائيـل  بيـب املتوكـل .. عا شديداالنصراي  بيب املعتصم باهلل، وملا ما  جزع عليه جز ( سلمويه بن بنان)وكان 

 ...(2)وصاحب احلظوة والثراء
 3"يعقوب بن كلس اليهودي   " واستوار املعز 

لقــد قامــت األدلــة مــن الكتــاب والســنة وعمــل الســلف الصــاحل علــى جــواا االســتعانة بغــري املســلمني علــى مــا فيــه منفعــة، واســتعانة     
العباه بأرباب الفنون والعلوم يف امللل املختلفـة ممـا ال ميكـن لصـيب يعـرد شـيوا مـن تـاريخ األمـة إنكـاره، وقـد   اقلفاء من بين أمية وبين

  4كانت هذه االستعانة على أعني األئمة والعلماء والفقهاء واحملدةني بدون نكري 
يا، مــا بــال اقلفــاء الراشــدين تركــوا أهــل ومــن هنــا كــان رد عمــر بــن عبــد العزيــز احلســن البصــري علــى حامســا، حينمــا كتــب إليــه مســتفت 

غنمــا بـذلوا اجلزيـة ليرتكــوا ومـا يعتقـدون، وإَــا : الذمـة ومـاهم عليـه مــن نكـاح احملـارم، واقتنــاء اقمـور واقنـااير؟ فأجابــه احلسـن البصـري
   5أنت متبع ال مبتدع، والسالم 

إَـا أنـت متبـع )لصـحوة اإلسـالمية هـذا ال ـعار يف كـل معـامالمم؟  إن هذه العبارة تعترب منهج حيـاة بأكملهـا، مـاذا لـو  بـق أبنـاء ا  
 ( ال مبتدع

ومـن املسـيحيني علـى  .وإذا أمجلنا النظرة يف السابق والالحق يتبني لنا أنه ال يوجد منصـب هـام يف الدولـة إال وتـواله أهـل الكتـاب    
ه احلقو ، اليت ال حيلم هبا ب ر يف ظـل دولـة أجنبيـة يـتهم أبعد كل هذ!!-خليفة املسلمني –سبيل اقصوص ومل يبق صم إال منصب 

املســلمون بالتعصــب الــديين، وانتهــاا حقــو  اإلنســان، ويــتهم نبينــا يف وضــح النهــار باإلرهــاب والتطــرد، ويرفــع ضــدهم شــعار محايــة 
 األقليا ؟ 

 العبارة تحذف  
إن أهل الذمة نالوا من احلقو  ما ناله املوا ن املسلم وايادة يف بعض األحيان، بل أحيانا حيظون مبعاملـة خاصـة، حتو ـا يف األخـذ    

و يــا ليــت املســلمني عنــدهم كمع ــار : " بتوصــية الرســول، وســنة اقلفــاء والســلف الصــاحل، إىل درجــة أن الــدردير عالمــة املالكيــة قــال
   6" ليت األمراء يضربون علينا اجلزية، ويرتكونا بعد ذلك كما تركوهم : ملسلمني كثريا ما يقولون أهل الذمة، وترو ا

إن تسـامح اإلسـالم مـع أهـل الذمـة دفـع كثـريا مـن النصـارو ـ خاصـة ـ إىل اإلشـادة والقبـول بتطبيـق ال ـريعة يف بلـداهنم، ومـن أبـرا    
: " يقـول .ي شـغل مركـز رئـيس الـواارة، ومنصـب منـدوب سـوريا يف األمـم املتحـدةالـذ" فـاره خـوري " هؤالء الزعيم السـوري ال ـهري 

                                                                                                                                                                                                                 
 آالد عبد، وأربعمائة حانو ، وكثريا من الدور والذهب والفضة، استطاع هبا أن يبين كنيسة يف الرها6وقد كان ذا جاه وةراء، حىت ملك  1

 68-67: ، ص  2222، 2:مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار السالم للطباعة والن ر والتوايع والرتمجة، ط 2 -

 
 68: ، ص 2116/  5/ 6ـ 6ع ر للمجلس لل ؤون اإلسالمية القاهرة، التسامح يف احلضارة اإلسالمية،  من  أ ان ووقائع املؤمتر الساده 3
 863: ص:  6: ،   6993، 6:حممد عمارة،   األعمال الكاملة لإلمام حممد عبده، حتقيق وتقدمي حممد عمارة، دار ال رو ، ط 4

 22: تسامح اإلسالم وتعصب خصومه ، ص  شوقي أبوخليل ،  5
 52: يوسف القرضاوي،  األقليا  الدينية واحلل اإلسالمي ، ص 6
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بأكثريتهـــا الســـاحقة مســـلمة، فلـــيس هنـــاا مـــا مينـــع مـــن تطبيـــق املبـــاد  ..أنـــا مســـيحي ولكنـــين أجـــاهر بصـــراحة مبـــا أن الـــدول العربيـــة 
 1" اإلسالمية يف السياسة واحلكم واالجتماع 

إن األقباط يف ظل حكم ال ريعة، يكونون أسعد حاال وأكثـر أمنـا، ولقـد كـانوا  : " مصر (أقباط)اعيم  ( شنودة)ويقول األب 
ونــن ( ..صــم مالنــا وعلــيهم مــا علينــا)نــن نتــو  إىل أن نعــي، يف ظــل .. كــذلك يف املاضــي، حينمــا كــان حكــم ال ــريعة هــو الســائد 

 2" لوبة، وال نرضى بقوانني اإلسالم ليس عندنا، ما يف اإلسالم من قوانني مفصلة، فكيف نرضى بالقوانني اجمل
إن تســامح اإلســالم، ونبــل الفـــاحتني هــو الــذي دفـــع كثــريا مــن الغــربيني إىل اإلشـــادة بعظمــة اإلســالم، ومـــن هــؤالء الــذين ســـحرهم    

الـــذي أشـــاد فيـــه بفضـــل اإلســـالم علـــى (  حضـــارة العـــرب)صـــاحب كتـــاب  ( " غوســـتاد لوبـــون ) إســـالم ال ـــر  الكاتـــب الفرنســـي 
وكــان ميكــن أن تعمــي فتــوح العــرب األوىل أبصــارهم وأن يقرتفــوا مــن املظــامل مــا "ضــارة الغربيــة، ومــن بــني مــا جــاء فيــه عــن التســامح احل

يقرتفــه الفــاحتون عــادة ويســيووا معاملــة املغلــوبني ويكرهــوهم علــى اعتنــا  ديــنهم الــذي كــانوا يرغبــون يف ن ــره يف العــامل، ولــو فعلــوا هــذا 
األمـم الـيت كانـت غـري خاضـعة صـم بعـد، وألصـاهبم مـا أصـاب الصـليبني عنـدما دخلـوا بـالد سـورية مـؤخرا، ولكـن لتألبت علـيهم مجيـع 

العـــرب اجتنبـــوا ذلـــك، فقـــد أدرا اقلفـــاء الســـابقون الـــذ يـــن كـــان عنـــدهم مـــن العبقريـــة السياســـية مـــا نـــدر وجـــوده يف دعـــاة الـــديانا  
فعـاملوا، كمـا رأينـا، أهـل سـورية ومصـر وإسـبانية وكـل قطـر اسـتولوا عليـه بلطـف اجلديدة، أن الـنظم واألديـان ليسـت ممـا يفـرض قسـرا، 

عظــيم، تــاركني صــم قــوانينهم ومعتقــدامم غــري فارضــني علــيهم ســوو جزيــة اهيــدة، يف الغالــب، إذ قيســت مبــا كــانوا يدفعونــه ســابقا، يف 
غوســتاد )إن أمثــال  3" رب، وال دينــا مثــل ديــنهم مقابــل حفــ  األمــن بيــنهم، فــاحلق أن األمــم مل تعــرد فــاحتني متســاحمني مثــل العــ

 4" وشهد شاهد من أهلها " كثريون، وشهادامم يف هذا ال أن نرية سا عة، وهي من باب ( لوبون
هــذا هــو ديننــا الســمح الــذي احتــوو الكــل بأبعــاده اإلنســانية الضــاربة يف عمــق الــنفس الب ــرية  ــوال وعرضــا وهــذا هــو تســاحمه اجللــي، 

فيــه، ( اســتبدصا بلفــ  آخـر فــالغب، ظلمــة اخــر الليـل واللفظــة ال  ــدمك الن املقـال ديــين ولــيس أدحمّ )ء فيــه ،والمواربـة  الـذي ال خفــا
 . ظاهر بال خفاء

هـي ، وحضـارتنا (5)"إّن ربكم واحد، وأبـاكم واحـد، كلكـم آلدم وآدم مـن تـراب، ال فضـل لعـرحم علـى أعجمـي إال بـالتقوو" إنه دين 
أال ترو إىل هـذه احلضـارة " :يقول الدكتور مصطفى السباعي. الوحيدة اليت تصلح لقيادة اجملتمع اإلنساي إىل النور احلضارة اإلنسانية

مــا أروعهــا وأمســى إنســانيتها؟ لقــد كــان النــاه مجيعــا حــىت املتحضــرون يف القــرن الع ــرين يــرون الســواد منقصــة، وكــانوا ال يــرون األســود 
كيــف يتقــدمهم ويقــودهم ويفضــلهم يف الــرأي والعلــم؟ فجــاء   حضــارتنا حتطــم هــذه املقــاييس، أهــال ألن يكــون يف عــداد البــيض، ف

                                                           
  58: املرجع السابق، ص   1
 19ـ 18املرجع السابق، ص  2
 115: ، ص2162غوستاد لوبون،  حضارة العرب، نقله إىل العربية عادل اعيرت، اصيوة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  3
 399ـ  353، ص 6993، 8ـ  اغريد هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب، نقله عن األملانية، فارو  بيضون، وكمال دسوقي، دار اجليل بريو ، ط: ينظر أمثال هذه ال هادا  احلية يف  4

 369ـ  13ص   2118/  3: وإنصاد العلماء،  دارال رو ، ط..ـ حممد عمارة،  واإلسالم يف عيون غربية، بني  افرتاء اجلهالء 
 266ـ  669، ص 2162/  6ط  ـ جون ديفنبور ،  دفاع واعتذار حملمد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ والقرآن، ترمجة، صاحل صابر اغلول، دار الكتب العلمية، بريو  ـ لبنان،

 (2193)عن مناقب الصحابة  -صلى اهلل عليه وسلم–صحيح ابن حبان، كتاب إخباره   5
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ولــيس عبــادة بــن الصــمت إال واحــدا مــن هــؤالء الســود ...وتســفه هــذه اآلراء، وتقــدم األســود علــى األبــيض حينمــا يقدمــه علمــه ورأيــه
 (1)"الذين رفعتهم حضارتنا إىل مرتبة القيادة والزعامة 

لقد قلبنا النظر يف شىت احلضارا ،  ثا عن التسامح مع أصـحاب الـديانا  واحلضـارا  األخـرو، غـري أننـا مل جنـد سـوو عنصـرية،   
حما ــة باجلمــاجم واألشــالء املركومــة، حيثمــا ولينــا وجوهنــا تزكمنــا رائحــة املــو  ، مــن هنــا وهنــاا، إبــادة وســلب وهنــب، فهــذه مصــارع 

، وتلــك مصــارع اصنــود احلمــر، و مــن حــوصم بقايــا 2، ورقهــم املمتــد مــن لعنــة نــوح حلفيــدة كنعــان إىل اليــومالزنــو ، ســببها ســواد ب ــرمم
الرجـــل ( أنـــا)حضـــارة اإلينكـــا، واملايـــا، واألاتيـــك، واألنتيـــل، إهنـــا رفـــا  ومجـــاجم ع ـــرا  املاليـــني، كـــان جـــرمهم األكـــرب أهنـــم خـــار  

عـرب أحقـاب تارخييـة داكنـة، أدمتهـا حمـاكم التفتـي،، . مني مـن تركسـتان إىل  نجـةاألبيض، وهاتيك بقايا مساخل ومدافن ماليني املسل
 .واحلروب العنصرية، وجرائم البل فية وال يوعية احلمراء،  اليت حتتكم إىل اللون والدم والب رة، واالعتقاد املتعصب 

ـــاه مجيعـــا عيـــال اهلل وعبيـــده، يقـــول األســـتاذ إن املعاملـــة احلقـــه ال وجـــود صـــا إال يف اإلســـالم، ذي املصـــدر اإلصـــي، الـــذي يعتـــ   رب الن
لــيس هنالــك مــن يســتطيع القيــام بالــدور احلضــاري املرتقــب إال أمــة واحــدة هــي أمتنــا، ولــن يســتطيع محــل اللــواء : "مصــطفى الســباعي
 (3)"حلضارة الغد غرينا 

اجلـنس األصـفر، وجـاء  احلضـارة اإلسـالمية لقد جاء  احلضارة الغربية لتسـعد اجلـنس األبـيض، وجـاء  احلضـارة اآلسـيوية لتسـعد  
  5" ومــا أرســلناا إال كافــة للنــاه ب ــريا ونــذيرا : " وقــال 4"ومــا أرســلناا إال رمحــة للعــاملني " لتســعد اجلــنس الب ــري  ــرا، قــال تعــاىل 

 7"  إن هو إال ذكر للعاملني: " وقال  6" تبارا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا : " وقال
 الخاتمة                                    

 :من خالل ما تقدم ؛ خنلص إىل مجلة من النتائج 
 . ـ النموذ  احلضاري الوحيد، املتسامح مع اآلخر، هو النموذ  احلضاري اإلسالمي

 .الدين يفـ اعتماد اإلسالم على مبدأ ال إكراه 
                                                           

 51:ص 2115،  2:من روائع حضارتنا ، دار السالم للطباعة والن ر والتوايع والرتمجة ، ط مصطفى السباعي ، (1)
 سكر يوما  مث تعرو ونام يف خبائه فرآه ابنه الصغري –عليه السالم  –أن نوحا  : فمثال  جند صورة األفريقي الزجني مستمدة من الكتاب املقده، إذ ورد  فيه أسطورة مفادها 2

ملعون كنعان عبد العبيد يكون ألخوته، وقال مبارا : )قال: وهو على تلك احلال، فلما استيق  وعلم أن ابنه قد رآه عاريا  دعا عليه ولعن نسله( حام أبو كنعان)
!! الناه عبيدا  أرقاء ملعونني منذ آالد السننيهكذا يولد (!! الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا  صم، ليفتح اهلل ليافث فسكن يف مساكن سام وليكن كنعان عبدا  صم

فمما اختلقه النظريا  العنصرية ؛ أن اهلل خلق الناه سودا  كلهم، وأتاح صم . ومن هذا وذاا نسجت أقوال اختلطت فيها األسا ري واحلقائق، والعقائد باإليديولوجيا
، أما الباقون فلم   !!فبقوا سودا  إال أكفهم. ينظفوا إال أكفهمالفرصة كي يتطهروا فاغتسل فريق منهم فابيض 

فلم يفعل ذلك إال واحد، فابيض فتملكت الغرية . أن اهلل رأد  ال ةالةة انو  يبكون، فأراد أن يذهب حزهنم، فسمح صم أن يغتسلوا ليصريوا بيضا  . وأسطورة أخرو مفادها
صار أمحر، أما الثالث فلم يتمكن إال من غسل راحيت قدميه ويديه ، فأصبحت بيضاء دون غريها من أحد أخويه، ولكن بعد نفاذ املاء، فمسح بدنه بالرتبة احلمراء ف

  (53: ، ص1: التنصري واالستعمار يف أفريقيا السوداء، عبدالعزيز الكحلو ، من ورا  مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية،  رابلس، ليبيا، ط)أجزاء البدن األسود
 68:،ص 2115، 2:روائع حضارتنا، دار السالم للطباعة والن ر والتوايع والرتمجة، ط مصطفى السباعي، من( 3)
  611: األنبياء  4
 28: سبأ  5
 6: الفرقان  6
 81: ص  7
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 :ديين، وتتجلى مظاهر التسامح الديين يف القرآن من خالل العناصر اآلتيةـ القرآن الكرمي دعوة عاملية إىل التسامح ال
 .ـالدعوة إىل جدال أهل لكتاب باليت هي أحسن                     
 .ـ أقرب الناه مودة للمسلمني؛ الذين قالوا إنا نصارو                    
 . ـ بر املساملني من أهل الكتاب، واإلحسان إليهم                    
 .          ـ دعوة أهل الكتاب بلني، على سبيل التذكري، ومنع إكراههم على اإلسالم                    

 .حىت وإن كانوا أبناء من الصلب                        
ــــــــــــــ  اقــــــــــــــرار القــــــــــــــرآن بــــــــــــــ                            أن أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب ليســــــــــــــوا ســــــــــــــواء ، فمــــــــــــــنهم  ائفــــــــــــــة تــــــــــــــؤمن بــــــــــــــاهلل واليــــــــــــــوم                                                                     ـ

                      اآلخـــــــــــــــــــــــــر وتـــــــــــــــــــــــــأمر بــــــــــــــــــــــــــاملعرود وتنهـــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــن املنكـــــــــــــــــــــــــر، وتتلـــــــــــــــــــــــــوا آيــــــــــــــــــــــــــا  اهلل، وتســـــــــــــــــــــــــجد، وتســــــــــــــــــــــــــارع يف                                                    
 .فهي من الصاحلني . اقريا  

 .ـ الدعوة إىل العفو والصفح عن أهل الكتاب                 
 .ـ إباحة أكل ذبائحهم، وتزو  نسائهم               
 . كتابـ القرآن حافل بقصص أهل الكتاب، وذكر أنبيائهم، ويف القرآن سور كاملة باسم أنبياء أهل ال             

كـان حيـاور وجيـادل أهـل الكتـاب، وخيـالطهم يف معـامالمم، إذ كـان حيضـر : ـ من مظاهر التسامح الديين يف سنة الرسول؛  باجلملة   
وقــد  ،ودرعـه مرهونـة عنـد يهـودي والئمهـم، وي ـيع جنـائزهم، ويعـود مرضـاهم، ويتصـد  علـى فقـرائهم، ويقـرتض مـنهم حـىت تـويف 

ن غري املسلمني، وتصد  علـيهم، واسـتأجرهم وصـاهرهم، واسـتعان هبـم يف سـلمه وحربـه ومل خيـ، مـنهم شـرا اصدايا م قبل الرسول 
  .وعلى هنجه سار السلف الصاحل، فضربوا أروع األمثلة، يف احلرب والسلم  وال كيدا،
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 قائمة المصادر والمراجع                                    
 القرآن الكرمي  -
 صحيح البخاري  -
 صحيح مسلم  -
 صحيح ابن حبان -
 2226، 1: ابن كثري، البداية والنهاية،   دار بن اصيثم، القاهرة ـ مصر، ط  -

  1،1997: القاهرة، ط ابن ه ام، السرية النبوية، حتقيق حممد فهمي السرجاي،املكتبة التوفية،   -

 أمحد حامد،   اإلسالم ورسوله يف فكر هؤالء، -
 ، 1987، 2: اجلزائر، ط–أمحد حممد مجال، مفرتيا  على اإلسالم،   مكتبة رحاب  -

 4ـ 1التسـامح يف احلضـارة اإلسـالمية، أ ـان ووقـائع املـؤمتر السـاده ع ـر للمجلـس لل ـؤون اإلسـالمية، القـاهرة، مـن   -
/2  /2224  

د هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب،   نقله عن األملانية، فارو  بيضـون، وكمـال دسـوقي، دار اجليـل بـريو ، اغري -
 1992/  8ط

  1999، 2شوقي أبو خليل، أضواء على موقف املست رقني واملب رين، مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، ليبيا، ط -
 1992(  ب ط)الفكر، دم ق ـ سورية، شوقي أبو خليل، اإلسالم يف قفص االمام،  دار  -
 .  1992، 2:شوقي أبو خليل، تسامح اإلسالم وتعصب خصومه، من ورا  كلية الدعوة اإلسالمية، ليبا،  ط  -
 عبد الوهاب  ويلة ،توراة اليهود واإلمام ابن حزم األندلسي، قدم له وهذبه ورتبه وعلق عليه عبد الوهاب  ويلة            -

 ، 2227/  1:الغرب أنصفوا اإلسالم، دار الكتاب العرحم، دم ق، ط  علماء وحكماء من -
 ، 2212غوستاد لوبون، حضارة العرب،نقله إىل العربية عادل اعيرت، اصيوة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -
 19872، 2حممد اقضري، نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، دار اجليل، بريو ، ط  -
  222، 1: تعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم، هنضة مصر للطباعة والن ر  والتوايع، طحممد الغزا ،   ال -
  1: ،   1992، 1:حممد عبده ،األعمال الكاملة لإلمام حممد عبده، حتقيق وتقدمي حممد عمارة، دار ال رو ، ط   -
  2228/  2: حممد عمارة، اإلسالم يف عيون غربية، بني افرتاء اجلهالء وإنصاد العلماء، دار ال رو ، ط -
 2222، 2:مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار السالم للطباعة والن ر والتوايع والرتمجة، ط -
 2222:  1يوسف القرضاوي، األقليا  الدينية واحلل اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، ط -
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  2228-2227:شتاء  16:جملة التواصل، ع  -
 

 إعادة ترتيب املصادر واملراجع ترتيبا ألف بائيا، يعين تبدأ مبن امسه باأللف مث الباء مث التاء، مث الثاء
 عنوان الكتاب، دار الن ر، البلد، الطبعة، السنة، الصفحة: اسم املؤلف

 
 
 

 
 

 


