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 أثش اىقٌٞ اىْب٘ٝت فٜ اىخؼبٝؼ بِٞ أحببع األدٝبُ
 ّ٘اه بْج ػبذاىؼضٝض بِ ػبذهللا اىؼٞذ

اىََينت -اىشحَِجبٍؼت األٍٞشة ّ٘سة بْج ػبذ -ميٞت اٟداة -قغٌ اىذساعبث اإلعالٍٞت 

 اىؼشبٞت اىغؼ٘دٝت

 Naalaed@pnu.edu.sa :اىبشٝذ االىنخشّٜٗ

 :اىَيخـ

حخقذً اىببحثت ببىؾنش ىجبٍؼت األٍٞشة ّ٘سة بْج ػبذ اىشحَِ ىذػٌ اىبحث ػِ     

 طشٝق بشّبٍج اىخفشؽ اىؼيَٜ.

ىقذ حْبٗىج ٕزٓ اىذساعت ٕٜٗ بؼْ٘اُ أثش اىقٌٞ اىْب٘ٝت فٜ اىخؼبٝؼ بِٞ أحببع     

 :األدٝبُ فنبُ ػيٜ اإلجببت ػيٚ اىخغبؤالث اىَخؼيّقت بٖزٓ اىذساعت ٕٜٗ مبىخبىٜ

ت  َّ ٍب ٕٜ ّظشة اإلعالً ىيْفظ اإلّغبّٞت فٜ اىْق٘ؿ اىْب٘ٝت خبفت؟،ٕٗو ث

َّٞت فٜ اىغْت اىْب٘ٝت َٝنِ اىبْبء ػيٖٞب ىجغش اىٖ٘ة بِٞ اىَغيَِٞ ٗبِٞ  َِ ٍؾخشمبث قَِٞ

ٞقت اىَذْٝت ٍِ ٕزا اىؾأُْ؟،ٍٗب ٕٜ دسجت قب٘ه غٞشٌٕ ٍِ اىحضبساث؟،ٗأِٝ حقف ٗث

 اىَغيَِٞ بغٞشٌٕ ٍِ خاله اىخق٘ساث اىقحٞحت اىخٜ حشعيٖب ّق٘ؿ اىغْت اىْب٘ٝت؟

ٗقذ قَج ب٘ضغ األحبدٝث اىْب٘ٝت اىخٜ فّحْج ٗثبْج ػِ اىْبٜ فيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ، 

ببىْق٘ؿ  ٍٗح٘سٓ ٕ٘ ؽخـ اىْبٜ فيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ، ٍٗب ٝخبغ رىل ٍِ اىؼْبٝت

ٗثٞقت »اىثببخت اىقحٞحت ٍِ جٖت، ٍغ اإلؽبسة ىطشف ٍِ ٗقبئغ اىغٞشة ٗاىغْت، ٍثو 

 ٗغٞشٕب« اىَذْٝت

ٗحخجيٚ إَٔٞت اىَ٘ض٘ع ٍِ جٖبث ػذٝذة ٍْٖب: ئبشاص اىشغبت األمٞذة ىذٙ اىخؼبىٌٞ     

اإلعالٍٞت فٜ اىخؼبٝؼ اىغيَٜ ٍغ اٟخش اىزٛ ال ٝخفق ٍؼٖب فٜ اىذِٝ أٗ اىؼقٞذة، 

ّبث اإلّغبّٞت، ٍخٚ ٗ ِّ٘ بٞبُ أثش ٕزٓ اىقٌٞ اىحضبسٝت ػيٚ ٍذِّ اىجغ٘س بِٞ عبئش اىَن

فخح اٟخش قيبٔ ىزاك اىْ٘س اٟحٜ ٍِ ٕزٓ اىحضبسة اىشائؼت.ٍغ احخفبظٖب ىْفغٖب 

بٖ٘ٝخٖب ٗخقبئقٖب اىخٜ اَّبصث بٖب ػِ غٞشٕب ٍِ األٌٍ األخشٙ،ٗئبشاص ػْبٝت 

بٗىٖب فٜ مخبٌٖ ٍٗإىفبحٌٖ، خبفت أٗىئل اىزِٝ قض٘ا ػيَبء اىَغيَِٞ بٖزٓ اىقٌَِٞ، ٗحْ

حٞبحٌٖ فٜ بٞئبث ٍخؼذدة األدٝبُ، مبألّذىظ ٗغٞشٕب ٍِ اىبالد اىخٜ ػبػ فٖٞب غٞش 

ٍغ اىَغيَِٞ فٜ بيٍذ ٗاحٍذ، ٝغ٘دٓ اىغالً االجخَبػٜ اىَْؾ٘د. ٗ حبقٞش  ِٞاىَغيَ

غ اىزِٝ ٝخنيَُ٘ اُٟ ػِ ػبٍت اىْبط بَب ػيٞٔ اىخؼبىٌٞ اإلعالٍٞت ٍِ قٌَِٞ عبقج جَٞ

األخالقٞبث ٗاىقٌَِٞ.ٗ مؾف اإلطبس اىَْٖجٜ ىذٙ اىخؼبىٌٞ اإلعالٍٞت فٜ ببة اىخؼبٝؼ 

اىغيَٜ، ٗسغبخٖب األمٞذة فٜ ححقٞو اىَْبفغ ىيْبط، ٗدفغ اىضشس ػٌْٖ،ٗحغنِٞ 

ٔ اىؼبىَٜ ىبحث ٕزٓ  اىٖ٘اجظ ح٘ه قٌَِٞ اىخؼبٝؼ اىغيَٜ بِٞ اىبؾش، فٜ ظو اىخ٘جُّ

ت بحثًب ٍغخفًٞضب، ٗئّؾبء اىَشامض ٗاىَإعغبث اىَخخققت سغبت فٜ اى٘ف٘ه اىَغأى

 ىٖزا اىٖذف اىَْؾ٘د

 اىنيَبث اىَفخبحٞت: أثش، اىقٌٞ ،اىْب٘ٝت ، اىخؼبٝؼ ، أحببع، األدٝبُ.
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Followers Of  Religions 
Nawal Bint Abdulaziz bin Abdullah Al-Eid 
 Department Of Islamic Studies - College Of Arts - Princess Noura 
Bint Abdul Rahman University - Saudi Arabia. 
Email: Naalaed@pnu.edu.sa 
Abstract: 
The author is grateful to Princess Nourah bint Abdulrahman 
University for supporting this research through sabbatical leave 
program. 
I addressed this study, entitled The Impact of Prophetic Values on 
The Coexistence of Religious Followers, and I had to answer the 
questions related to this study: 
What is Islam's view of the human soul in the prophetic texts in 
particular? Are there valued commonalities in the Prophet's Year 
that can be built to bridge the gap between Muslims and other 
civilizations؟ 
I have developed the prophetic hadiths that have been corrected 
and proven about the Prophet, and his focus is the person of the 
Prophet( p b u h), and the following care of the correct fixed texts 
on the one hand, with reference to one of the facts of the biography 
and the Sunnah, such as the Document of the City and others. 
The importance of the topic is manifested in many ways, including: 
highlighting the firm desire of Islamic teachings to co-exist 
peacefully with others who do not agree with them in religion or 
creed, and to show the impact of these cultural values on building 
bridges between other human components, when the other opens 
his heart to that light coming from this wonderful civilization. Its 
identity and characteristics that it has distinguished from other 
nations, and highlighting the attention of Muslim scholars to these 
values, and addressing them in their books and writings, especially 
those who have spent their lives in multi-religious environments, 
such as Andalusia and other countries where non-Muslims lived 
with Muslims in one country, prevails in the desired social peace. 
The general public is informed of the values that preceded all those 
who now speak of ethics and values.Salamiya in the door of 
peaceful coexistence, and its firm desire to collect benefits to the 
people, pay harm to them, and ease concerns about the values of 
peaceful coexistence between human beings, in light of the global 
orientation to discuss this issue thoroughly, and the establishment 
of specialized centers and institutions in order to reach this desired 
goal 
Keywords: Impact, Values, Prophetic, Coexistence, Followers, Religions. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تمهيد وتوطئة

الحمد  الممؾ القدوس السبلـ، والصبلة والسبلـ عمى المبعوث بالرحمة 
واإلسبلـ، وعمى آلو وصحبو األعبلـ، وَمف تبعيـ بإحساٍف مع توالي الميالي 

 واألياـ.

 وبعد:
بحث عف فتتقدـ الباحثة بالشكر لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف لدعـ ال    

 طريؽ برنامج التفرغ العممي.

طالما َتَييَّْبُت ولوج ىذه الحمبة العممية الخاصة بقضايا التعايش السممي،     
وخشيُت طغياف القمـ بالتقصير تارة، أو االنحراؼ بالبياف تارة أخرى، وتوقَّفُت 
طويبًل وأنا أطالع كثيًرا مف االتيامات واالدعاءات، وطاؿ عجبي مف جرأة 

دَِّعيف والكاذبيف عمى حضارتنا العظيمة، وكيؼ أوصمتيـ إلى حدّْ إنكار الم
الشمس عياًنا، وجحد فضؿ حضارٍة أضاءت البشرية في وقت ظبلميا، وأمّدتيا 

 بالحياة بعدما أوشكت عمى الفناء.

فمما أصبحُت؛ مضى ظبلـ الميؿ يجّر أذيالو ميزوًما؛ إْذ بانت شمس     
ينٍة لـ يعيد الناُس مثميا في تاريخيـ، فمنيـ َمف صدََّؽ الحقيقة، في ىدوٍء وَسكِ 

وآمَف، ومنيـ َمف أنكَر وجاَدؿ، وكاَد واستكاد غيره ليترادؼ كيدىما، وىاج وَىوَّج 
 ليتطاير شرر حْقِده في أرجاء بريئة، ليطعف الحقيقة في شريانيا، وىييات!.

 مشكمُة البحث:

كمَة بحثي لـ تكف في قّمة المصادر، أو شّح وال ُأِذيع سرِّا إْف قمُت بأفَّ مش    
ّنما كانت في خمؿ التصوُّر والتصوير، مما نقَؿ  الدراسات السابقة في الباب، وا 
المعركة مف ساحتيا إلى ساحة بؿ ساحات أخرى ال صمة ليا بمعارؾ، وأضحى 
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الباحث في ىذا الباب يطأطأ رأَسو مع كؿّْ حرٍؼ يكتبو، خشية الفضيحة مف 
 يقترفو، وَشْيف ليس موجوًدا في حضارتنا. عيٍب لـ

 تساؤالت البحث:

وبناًء عميو كاف البد مف اإلجابة عمى التساؤالت المتعّمقة بيذا الباب وىي 
 كالتالي:

 ما ىي نظرة اإلسبلـ لمنفس اإلنسانية في النصوص النبوية خاصة؟ -ٔ

لجسر اليوة  وىؿ ثّمة مشتركات ِقَيِميَّة في السنة النبوية يمكف البناء عمييا -ٕ
 بيف المسمميف وبيف غيرىـ مف الحضارات؟

 وأيف تقؼ وثيقة المدينة مف ىذا الشْأف؟ -ٖ

وما ىي درجة قبوؿ المسمميف بغيرىـ مف خبلؿ التصورات الصحيحة التي  -ٗ
 ترسميا نصوص السنة النبوية؟

 حدود البحث:

بي صمى وعميو فِإفَّ نطاؽ بحثنا ىو األحاديث النبوية التي صّحْت وثبْت عف الن
ا عميو وسمـ، ومحوره ىو شخص النبي صمى ا عميو وسمـ، وما يتبع ذلؾ 
مف العناية بالنصوص الثابتة الصحيحة مف جية، مع اإلشارة لطرؼ مف وقائع 

وغيرىا، وأثر ىذه الوقائع عمى الواقع « وثيقة المدينة»السيرة والسنة، مثؿ 
ترميـ اآلثار التي َمزَّقتيا األيدي اإلنساني، ووصؿ ما قطَعو التطرؼ اليميني، و 

 اليسارية!.

 أهمية الموضوع:

 وتتجمى أىمية الموضوع مف جيات عديدة منيا:

إبراز الرغبة األكيدة لدى التعاليـ اإلسبلمية في التعايش السممي مع اآلخر  ٔ–
الذي ال يتفؽ معيا في الديف أو العقيدة، وبياف أثر ىذه القيـ الحضارية عمى مدّْ 

نات اإلنسانية، متى فتح اآلخر قمبو لذاؾ النور اآلتي الج سور بيف سائر المكوّْ
 مف ىذه الحضارة الرائعة.
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مع احتفاظيا لنفسيا بيويتيا وخصائصيا التي انمازت بيا عف غيرىا مف األمـ 
 األخرى.

إبراز عناية عمماء المسمميف بيذه الِقَيـ، وتناوليا في كتبيـ ومؤلفاتيـ،  - ٕ
ؾ الذيف قضوا حياتيـ في بيئات متعددة األدياف، كاألندلس وغيرىا خاصة أولئ

مف الببلد التي عاش فييا غير المسمموف مع المسمميف في بمٍد واحٍد، يسوده 
نما ىو  َـّ يظير أفَّ األمر ليس وليد الساعة، وا  السبلـ االجتماعي المنشود. ومف َث

شيخ اإلسبلـ ابف تيمية الُمَتَوفَّى  َأْمٌر قديـٌ، ُعِني العمماء بإيضاحو، ومف ىؤالء:
 ىػ، في رسالتو التي أرسميا سرجواف عظيـ قبرص، كما سيأتي. ٕٛٚسنة 

تبصير عامة الناس بما عميو التعاليـ اإلسبلمية مف ِقَيـ سبقت جميع الذيف  -ٖ
 يتكمموف اآلف عف األخبلقيات والِقَيـ.

باب التعايش السممي،  كشؼ اإلطار المنيجي لدى التعاليـ اإلسبلمية في -ٗ
 ورغبتيا األكيدة في تحصيؿ المنافع لمناس، ودفع الضرر عنيـ.

تسكيف اليواجس حوؿ ِقَيـ التعايش السممي بيف البشر، في ظؿ التوجُّو  -٘
نشاء المراكز والمؤسسات  العالمي لبحث ىذه المسألة بحثًا مستفيًضا، وا 

 ومنيا: المتخصصة رغبة في الوصوؿ ليذا اليدؼ المنشود، 

بجامعة جورج  Center For Global Ethicsمركز األخبلؽ العالمية  .ٔ
مايسوف بوالية فرجينيا األمريكية، وىو مركز يدعو إلى البحث العممي، 
ويدعـ المبادرات التعميمية حوؿ الِقَيـ التي تؤثر عمى تكويف السياسات 
، العالمية، وتشكيؿ الرأي العاـ، وييتـ بموضوعات حقوؽ اإلنساف

 والتدخبلت الدولية لفض المنازعات والحفاظ عمى السبلـ.

بجامعة تمبؿ  Center For Global Ethicsمركز األخبلؽ العالمية  .ٕ
بوالية بنسمفانيا األمريكية، ويعمؿ عمى ربط المفكريف والعمماء والناشطيف 
والمنظمات حوؿ العالـ، ونشر سياسات المواطف العالمي المسؤوؿ، 

 بوؿ أخبلقيات عالمية مستدامة.وتطوير ونشر وق
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 Center For Global Ethicsشبكة مجمس كارينجي لؤلخبلؽ العالمية  .ٖ
وقد ُأنشَئت ىذه الشبكة لتمثؿ مركًزا يدعـ الجامعات والمؤسسات التعميمية 
حوؿ العالـ إلنشاء وتوزيع التشارؾ في المصادر المعموماتية التفاعمية 

ئوف الدولية، ولممجمس حاليا دورية التي تبحث في البعد األخبلقي لمش
 عممية لنشر األبحاث العممية تحت اسـ: "األخبلؽ والشئوف الدولية".

 أسباب اختيار الموضوع:

 وقد دفع الباحثة لمكتابة في ىذا الموضع أسباب منيا:

تحرير المنيج القائـ عمى الدليؿ الشرعي الصحيح، مف خبلؿ المرويَّات  -ٔ
 الثابتة الصحيحة.

 تخميص ىذا المنيج مف تمييع المنحرفيف، وغمو المتشدديف. -ٕ

إزالة اليواجس حوؿ المنيج اإلسبلمي، والِقَيـ الخاصة بالمسمميف  -ٖ
وبحضارتيـ، في ظؿ تربُّص البعض بيذا المنيج، ومحاولتو تشوييو، وظيور ما 

 بات ُيعرؼ باإلسبلموفوبيا، لتخويؼ الناس مف اإلسبلـ، وحجب نوره عنيـ.

كشؼ االنفتاح الحضاري في اإلسبلـ عمى اآلخر، وأّنو ليس منغمًقا عمى  -ٗ
نفسو، كما يحاوؿ بعض الناس إلصاؽ ىذه التيمة بو، وتكويف صورة ذىنية 

 مغموطة عف اإلسبلـ والمسمميف.

وجود المادة العممية الثرية، التي وقفت عمييا الباحثة في السنة النبوية، عمى  -٘
ـ، خبلًفا لتمؾ الشائعات المغرضة حوؿ السنة خاصة، صاحبيا الصبلة والسبل

واإلسبلـ عامة، والتأكد مف عدـ صحة تمؾ األغموطات واالفتراءت التي ُتْمَصؽ 
 بالمسمميف.

 أهداف الدراسة:

وضع استراتيجية تربوية قيمية عالمية، تعمؿ عمى تعزيز القيـ، واالستفادة - ٔ
ع أتباع األدياف األخرى، مف أجؿ نشر مف القيـ النبوية في التواصؿ والتعايش م

 السبلـ االجتماعي العاـ.
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رّد الشبيات واألغاليط المثارة حوؿ اإلسبلـ ورسولو صمى ا عميو وسمـ  -ٕ
 فيما يتعمؽ بموضوع الدراسة.

ف  -ٖ إبراز عالمية اإلسبلـ، وسماحتو، وقدرتو عمى استيعاب واحتواء اآلخر، وا 
 .اختمؼ معو في الديف والعقيدة

إظيار المشتركات األخبلقية التي يمكف البناء عمييا في القدرة عمى التعايش  -ٗ
 السممي، وتنمية العبلقات الدولية، بناًء عمى األخبلؽ والِقَيـ النبوية السامية.

 الدراسات السابقة:

قواعد التعايش بيف أىؿ األدياف عند شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، المؤلؼ:  -
ىػ،  ٙٔٗٔة: الرمادي، السعودية، طبعة ثانية، محمد خير العبود، طبع

 صفحة. ٜ٘ٔـ. في ٜٜٙٔ

التعامؿ مع غير المسمميف في العيد النبوي، المؤلؼ: ناصر محمدي  -
ـ، في ٜٕٓٓىػ،  ٖٓٗٔجاد، الناشر: دار الميماف، السعودية، سنة 

 صفحة. ٜٔٗ

التعايش السممي لؤلدياف، وفقو العيش المشترؾ، نحو منيج التجديد،  -
ليؼ: محمد مختار جمعة مبروؾ، مطبوعات مركز اإلمارات لمدراسات تأ

 صفحة. ٔٙـ، بحث في ٕٗٔٓوالبحوث االستراتيجية، سنة 

الِقَيـ األخبلقية المشتركة في الحضارات اإلنسانية، دراسة في ضوء  -
العقيدة، تأليؼ: دكتورة فوز بنت عبد المطيؼ بف كامؿ كردي، ورقة عمؿ 

مف كتاب مؤتمر كرسي نايؼ بف عبد العزيز صفحة، منشورة ض ٙٔفي 
 لمِقَيـ األخبلقية.

 منهج الدراسة:

 وقد سمكت الباحثة عدة منيجيات شكمت في مجمميا سمسمة متكاممة لمبحث:

المنيج االستقرائي ألقواؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ وأفعالو في  -
ش السممي مع السنة النبوية، الستخراج وقائع الِقَيـ، وأثرىا في التعاي
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اآلخر المخالؼ في الديف والعقيدة، مع التركيز عمى األفعاؿ والتطبيقات 
 في ىذا الباب.

المنيج التحميمي القائـ عمى تحميؿ النصوص الواردة، واستنتاج اآلثار  -
الناتجة عنيا، ورسـ آلية تطبيؽ ىذه الِقَيـ، بما يجعميا متاحًة لمباحثيف في 

 منظومة الِقَيـ العالمية.

 خطة البحث:

 وقد قسمت الباحثة البحث إلى تمييد ومبحثيف وخاتمة.

فأما التمييد ففي بياف أغراض البحث ودوافعو وأىدافو وأىميتو وخّطتو، ونحو 
 ىذه المسائؿ.

 وأما المبحث األوؿ: الِقَيـ النبوية في التعامؿ مع أتباع األدياف.

 وقد جعمتو الباحثة في مطمبيف:

 القيـ، والتعايش، وأتباع األدياف. المطمب األوؿ: تعريؼ

المطمب الثاني: نظرة السُّنَّة النبوية إلى النفس اإلنسانية، واآلثار المترتبة عمى 
 ذلؾ.

وقد تكمَّمت الباحثة في ىذا المطمب عف عدد مف اآلثار، مثؿ االعتراؼ بالنفس، 
 واحتراميا، ومعاممتيا بالعدؿ والُحسنى.

ـ النبوية في التعايش السممي والحوار الحضاري بيف المبحث الثاني: أثُر الِقيَ 
 أتباع األدياف.

 وقد جعمُتو الباحثة في أربعة مطالب:

 المطمب األوؿ: النُُّزوع لمصمح وشيعوعة تأليؼ القموب.

 المطمب الثاني: بناء جسور التواصؿ.

 المطمب الثالث: االنفتاح عمى اآلخر.

 المطمب الرابع: الرغبة في نفع اآلخر.

 ـ ختمت الباحثة ذلؾ كمو، بخاتمة وتوصيات، ثـ مراجع البحث.ث



 

 
ٕ1 

 
 المبحث األول

 الِقَيم النبوية في التعامل مع أتباع األديان

 المطمب األول

 تعريف القيم، والتعايش، وأتباع األديان

 أواًل: تعريؼ الِقَيـ:

 الِقَيـ لغًة: 

ماعٍة مف الناس، القاؼ والواو والميـ: أصبلف صحيحاف، يدؿ أحدىما: عمى ج»
(ٔ)قالو ابف فارس« وربما اسُتِعير في غيرىـ. اآلخر: عمى انتصاب أو عـز

. 

ـ بو المتاع ، (ٖ)، والقيمة أيًضا: االستقامة واالعتداؿ(ٕ)والقيمة: الثمف الذي ُيَقوَّ
ْلُمْؤِمِنيَف الَِّذيَف ِإفَّ َىَذا اْلُقْرآَف َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوـُ َوُيَبشُّْر ا}ومنيا اآلية الكريمة: 

ـْ َأْجًرا َكِبيًرا اِلَحاِت َأفَّ َلُي اإلنساف »[. وقاؿ الراغب: ٜ]اإلسراء:  {َيْعَمُموَف الصَّ
. وقاـ الشيء واستقاـ: اعتدؿ (ٗ)«المستقيـ ىو الذي يمـز المنيج المستقيـ

(ٙ)، و}دينا قيما{: مستقيما(٘)واستوى
. 

 الِقَيـ اصطبلًحا:

باحثيف في الوصوؿ إلى تعريؼ الِقَيـ مف حيُث االصطبلح، اضطربت أقواؿ ال
وحاوؿ بعضيـ الجمع بيف ىذه األقواؿ مف خبلؿ حصر الِقَيـ في األىداؼ أو 

                                 
 (.ٖٗ/٘البف فارس )« معجـ مقاييس المغة»(ٔ)

، طيطاوي سيد أحمد، مصر، دار الفكر العربي، «القيـ التربوية في القصص القرآني( »ٕ)
 (.ٕٚـ، ص )ٜٜٙٔ(، ٔ) ط

(، ص )«مختار الصحاح( »ٖ)  (.ٖٔ/ٖٖ« )تاج العروس»(، ٚٙٔ، مادة )قـو

(، ص )«مفردات ألفاظ القرآف( »ٗ)  (.ٖٔ، الراغب األصفياني، مادة )قـو

 (.ٔٓ٘/ٕٔ« )لساف العرب» (٘) 

 (.ٕٚٙ/ٜلؤلزىري )« تيذيب المغة» (ٙ) 
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الغايات النيائية التي يسعى أعضاء المجتمع أو الجماعة لتحقيقيا، وقيؿ: "بأنيا 
"أحكاـ تقويمية االعتقاد بأف شيئا ما ذا قدرة عمى إشباع رغبة إنسانية"، وقيؿ: 

إيجابية أو سمبية تبدأ مف القبوؿ إلى الرفض، ذات طابع فكري ومزاجي نحو 
األشياء وموضوعات الحياة المختمفة، بؿ نحو األشخاص، وتعكس القيـ أىدافنا 
واىتماماتنا وحاجاتنا، والنظاـ االجتماعي والثقافة التي ننشأ فييا، بما تتضمنو، 

 ممية".مف نواح دينية واقتصادية وع

وقيؿ: "إف مفيوـ القيمة يتشكؿ بالنظر إلى االىتماـ الذي نوليو إلى شيء ما، أو 
االعتبار الذي يكوف لدينا عف شخص ما، ويمكف التمييز بيف قيـ مختمفة كالقيـ 

(ٔ)البيولوجية واالقتصادية واألخبلقية والدينية والجمالية وما إلييا"
. 

يء النفيس أو الثميف، فيي مّما ال يمكف بيعو والمتدبّْر يرى أّف الِقَيمة مف الش
بثمف، كما أّنيا مما ال يمكف االستغناء عنو، أو العيش بدونو؛ فيو الُمَحرّْؾ ليذه 

 الحياة، مف حيُث األىداؼ والرغبات وطريقة الوصوؿ إلييا، وغير ذلؾ.

ف ولذا ترى الباحثة أفَّ التعريؼ االصطبلحي المختار لمِقَيـ باختصار يمكف أ
يكوف: الباعث أو المحرّْؾ لمنفس اإلنسانية لبموغ اليدؼ وفؽ آلية أخبلقية نابعة 

 مف اعتقاد اإلنساف ودينو وبيئتو التي نشأ فييا.

والذي دعى الباحثة الختيار ىذا التعريؼ؛ ىو أفَّ الِقَيـ ليست شيًئا يمكف التعبير 
دة والديف والبيئة عنو باألثماف، كما أّنيا تقوـ في األصؿ عمى قواعد العقي

 المحيطة، كالمروءة والشيامة والنخوة، وغيرىا مف الِقَيـ والُمُثؿ الُعميا.

 ثانًيا: معنى التعايش:

                                 
لمفاىيـ والقضايا المدخؿ لدراسة ا»البناء النظري لعمـ االجتماع، نبيؿ السمالوطي. ( »ٔ)

(. دور الدراما التمفزيونية في تشكيؿ وعي المرأة، نادية رضواف ٕٓٔ، ٜٔٔ/ٔ« )األساسية
(. دور التربية في مواجية تغيرات القيـ االجتماعية، محمد عبد السميع عثماف، ٕٜٔص )
 (.ٛٔ(. معجـ المصطمحات والشواىد الفمسفية، جماؿ الديف سعيد، ص )ٖٙٔص )
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ْنَساُف:  التعايش لغًة: يرجع إلى مادة العيش أي الحياة. َواْلَمِعيَشُة: ما َيِعيُش بو اإْلِ
ْو ِفيِو َفُيَو ُمَعاٌش. َقاَؿ المَُّو َتَعاَلى: ِمْف َمْطَعـٍ َوَمْشَرٍب. َوُكؿُّ َشْيٍء ُيَعاُش ِبِو أَ 

[، َواأْلَْرُض َمَعاٌش ِلْمَخْمِؽ، ِفيَيا َيْمَتِمُسوَف ٔٔ}َوَجَعْمَنا النََّياَر َمَعاًشا{ ]النبأ: 
(ٔ)َمَعاِيَشُيـْ 
. 

(ٕ)والتعايش اصطبلًحا
: 

والشيوعية،  لـ يكف معروًفا قبؿ ما ُعِرؼ بالحرب الباردة بيف الكتمتيف الرأسمالية
في العبلقات الدولية عندما دعا إليو خروتشوؼ عقب وفاة وقد ظير ىذا المفيوـ 

ستاليف، ومعناه انتياج سياسة تقوـ عمى مبدأ قبوؿ فكرة تعدد المذاىب 
اإليديولوجية والتفاىـ في القضايا الدولية بيف المعسكريف الشيوعي الروسي 

 ضايا الدولية.والرأسمالي الغربي أو األمريكي، في الق

وال يمـز مف ذلؾ عدـ وجود فكرة التعايش في األعراؽ الدينية، بؿ ىي موجودة 
 مشيورة، كما سيأتي بيانيا بخصوص المسمميف.

لكف التعايش الموجود في الديف والعقائد يقتصر عمى التفاىـ المشترؾ، والبناء 
حيث يسود عمى المشتركات، وقبوؿ اآلخر والبحث عف موضِع التقاٍء معو، ب

 الوئاـ سائر العالـ.

وأما التعايش الذي تنشده السياسات الدولية، وانتشر مؤخًرا فمفاده ذوباف إحدى 
األيدولوجيات أو الحضارات في األخرى، ومحاولة جذب أو محو ىوية إحدى 

 الحضارات لصالح ىوية حضارة أخرى.

                                 
مقاييس »(، ٜٖ/ ٖلؤلزىري )« تيذيب المغة»(، ٜٛٔ/ ٕلمخميؿ بف أحمد ) «العيف( »ٔ)

 (.ٕٕٛ/ ٚٔلمزبيدي )« تاج العروس»(، ٜٗٔ/ ٗالبف فارس )« المغة

التعايش »د. عبد العظيـ المطعني. « مبادئ التعايش السممي في اإلسبلـ منيجا وسيرة( »ٕ)
معة. مقاؿ "مفيـو التعايش د. محمد مختار ج« السممي لؤلدياف وفقو العيش المشترؾ

 وضوابطو" د. عمي جمعة.
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بلمية، وقدرتيا وسيأتي في المبحث الثاني الكبلـ عمى سعة صدر التعاليـ اإلس
 عمى االحتواء والقبوؿ بالمخالؼ ليا في العقيدة والديف، وال نزاع في ىذا كمو.

ورغـ ذلؾ فبلبد مف التفريؽ بيف التعايش والذوباف، فأما التعايش فيو مقبوٌؿ ال 
 نزاع فيو، وأما الذوباف أو تبلشي حضارة لصالح أخرى فيذا ال يقبمو أحٌد.

أفَّ حرية االعتقاد مكفولة بالنص الواضح الصريح في قولو  ولذا َنبَّو العمماء عمى
 [.ٕٙ٘تعالى: ﴿اَل ِإْكَراَه ِفي الدّْيِف﴾ ]البقرة: 

، أما مف كاف مسمًما فبل يمكنو االرتداد  لكف محّؿ ىذه الحرية لَمف ُوِلد غير مسمـٍ
 عف اإلسبلـ.

تنة في الديف والقدرة وكذلؾ َنبَّو العمماء عمى أفَّ محؿَّ ىذا التعايش عند أمف الف
عمى إقامتو وعدـ إكراىو عمى مخالفة شيء مف دينو بفعؿ حراـٍ أو ترؾ واجٍب، 
ـَ  ـْ َقاُلوا ِفي ـُ اْلَمبَلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِي ترغيًبا أو ترىيبا، قاؿ تعالى: ﴿ِإفَّ الَِّذيَف َتَوفَّاُى

ـْ َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَف ِفي اأْلَْرضِ  ـْ َتُكْف َأْرُض المَِّو َواِسَعًة َفُتَياِجُروا  ُكْنُت َقاُلوا َأَل
ـُ َوَساَءْت َمِصيًرا﴾ ]النساء:  ـْ َجَينَّ  [.ِٜٚفيَيا َفُأوَلِئَؾ َمْأَواُى

وىذا الضابط شرط لصحة التعايش؛ ألف معايشة المسمـ »يقوؿ د. عمي جمعة: 
دينو فيظمـ نفسو لقوـ يتسمطوف عميو باإلكراه ويمنعونو مف المحافظة عمى 

بالمعصية إرضاء ليـ بسبب ضعفو أو اتباع شيوتو، فيذا يستحؽ العقوبة مف 
. ثـ أضاؼ (ٔ)«ا، لذا البد أف يكوف التعايش باإلرادة الحرة النابعة مف الذات

ضابطيف آخريف، أوليما: عدـ الطاعة في معصية ا، وثانييما: عدـ محبة 
 الكفر با.

ريؽ بيف ماىية التعايش القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ، والقبوؿ وبذا البد مف التف
باآلخر في حدود المشروع، وبيف التعايش القائـ عمى تذويب العقائد وتبلشييا، 

                                 
 ( د. عمي جمعة، مقاؿ سابؽ.ٔ)
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نما ىو فرٌض وقيٌر  وفرض عقائد الغالب عمى المغموب، فيذا ليس تعايًشا، وا 
(ٔ)لممغموب
. 

 ثالثًا: أتباع األدياف:

اعؿ مف تَِبَع، والتابع: ىو الذي يتبع غيره، والتبعية: ارتباط التابُع لغًة: اسـ ف
(ٕ)الشيء بغيره بحيث ال ينفؾ عنو
. 

والديف لغًة: يطمؽ عمى الجزاء، والمكافأة، والحساب، والطاعة، والعادة، 
(ٖ)والسمطاف، والورع
. 

 {أئنا لمدينوف  {بمعنى الحساب والجزاء، ومنو قولو تعالى:« الديف»ويأتي 
، ومنو قولو تعالى: [ٖ٘فات:الصا] ـْ َقْبَؿ ِوَعاء  }ويأتي بمعنى الُحْكـِ َفَبَدَأ ِبَأْوِعَيِتِي

َـّ اْسَتْخَرَجَيا ِمف ِوَعاء َأِخيِو َكَذِلَؾ ِكْدَنا ِلُيوُسَؼ َما َكاَف ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِف  َأِخيِو ُث
]يوسؼ:  { مّْف نََّشاء َوَفْوَؽ ُكؿّْ ِذي ِعْمـٍ َعِميـٌ  اْلَمِمِؾ ِإالَّ َأف َيَشاء المَُّو َنْرَفُع َدَرَجاتٍ 

 [ يعني في ُحْكمو وقضائو.ٙٚ

 والديف اصطبلًحا:

يشمؿ ىذه المعاني المغوية عمى جية الخضوع واالستسبلـ  عز وجؿ، 
باإلسبلـ خاصة، وقيؿ: بؿ ىو عاّـّ في اإلسبلـ وغيره، فيشمؿ ذلؾ الخضوع 

 وغيرىـ.لعقائد الوثنييف والمجوس 

والصواب قصر معناه في الشريعة واالصطبلح عمى اإلسبلـ، وذلؾ ألنو الديف 
ِإفَّ الدّْيَف ِعنَد  }الحؽ الذي جاء بو جميع ُرسؿ ا عز وجؿ، كما قاؿ سبحانو: 

                                 
 (.ٖٓٔص )« قواعد التعايش بيف أىؿ األدياف عند شيخ اإلسبلـ ابف تيمية( »ٔ)

« المحكـ والمحيط األعظـ»(، ٜٓٔٔ/ٖ« )الصحاح»(، ٚٙٔ/ٕ« )تيذيب المغة» (ٕ)
« المعجـ الوسيط»(، ٛٗص )« فقييالقاموس ال»(، ٕٚ/ٛ« )لساف العرب»(، ٙ٘/ٕ)
(ٔ/ٛٔ.) 

 (.ٖٙٛ، ٖ٘ٛ/ٔلممبرد )« الكامؿ في المغة واألدب(. »ٓٚٔ-ٛٙٔ/ٖٔ« )لساف العرب( »ٖ)
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ـُ اْلعِ  ـْ المَِّو اإِلْسبلـُ َوَما اْخَتَمَؼ الَِّذيَف ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمف َبْعِد َما َجاَءُى ـُ َبْغًيا َبْيَنُي ْم
 [.ٜٔ]آؿ عمراف:  {َوَمف َيْكُفْر ِبآَياِت المَِّو َفِإفَّ المََّو َسِريُع اْلِحَسابِ 

وقد عبَّر عنو الجرجاني وغيره بأنو وضع إليي يدعو أصحاب العقوؿ إلى قبوؿ 
(ٔ)ما جاء بو الرسوؿ 
. 

وسمـ، مف العقائد، وىو في الشرع: يشمؿ كّؿ ما جاء بو النبيُّ صمى ا عميو 
والشرائع، وترجع أصوليا إلى أصوؿ اإلسبلـ واإليماف، واإلحساف المذكورة في 

(ٕ)حديث جبريؿ عميو السبلـ المعروؼ
. 

وفي رواية البخاري: مف حديث َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
اإِليَماُف َأْف ُتْؤِمَف ِبالمَِّو »َتاُه ِجْبِريُؿ َفَقاَؿ: َما اإِليَماُف؟ َقاَؿ: َباِرًزا َيْوًما ِلمنَّاِس، َفأَ 

َقاَؿ: َما اإِلْسبَلـُ؟ َقاَؿ: " «. َوَمبَلِئَكِتِو، َوُكتُِبِو، َوِبِمَقاِئِو، َوُرُسِمِو َوُتْؤِمَف ِباْلَبْعثِ 
َكاَة اإِلْسبَلـُ: َأْف َتْعُبَد المََّو، واََل ُتْشِرَؾ ِبِو شَ  بَلَة، َوُتَؤدَّْي الزَّ ـَ الصَّ ْيًئا، َوتُِقي

َأْف َتْعُبَد المََّو َكَأنََّؾ َتَراُه، »الَمْفُروَضَة، َوَتُصوـَ َرَمَضاَف ". َقاَؿ: َما اإِلْحَساُف؟ َقاَؿ: 
ـْ َتُكْف َتَراُه َفِإنَُّو َيَراؾَ  ـَ ، َقاَؿ: َمَتى السَّاَعُة؟ َقاَؿ: " َما الَمْسئُ «َفِإْف َل وُؿ َعْنَيا ِبَأْعَم

َذا َتَطاَوَؿ ُرَعاُة اإِلِبِؿ  ِمَف السَّاِئِؿ، َوَسُأْخِبُرَؾ َعْف َأْشَراِطَيا: ِإَذا َوَلَدِت اأَلَمُة َربََّيا، َواِ 
َـّ َتبَل النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَميْ  ـُ ِفي الُبْنَياِف، ِفي َخْمٍس اَل َيْعَمُمُيفَّ ِإالَّ المَُّو " ُث ِو الُبْي

ـُ السَّاَعِة{ ]لقماف:  : }ِإفَّ المََّو ِعْنَدُه ِعْم َـّ َأْدَبَر َفَقاَؿ: َٖٗوَسمَّـَ ـْ « ُردُّوهُ »[ اآلَيَة، ُث َفَم
ـُ النَّاَس ِديَنُيـْ »َيَرْوا َشْيًئا، َفَقاَؿ:  ثـ قاؿ البخاري بعده: « َىَذا ِجْبِريُؿ َجاَء ُيَعمّْ

َوَبَياِف النَِّبيّْ َصمَّى »، وترجـ عميو البخاري بقولو: «افِ َجَعَؿ َذِلَؾ ُكمَُّو ِمَف اإِليمَ »
َـّ َقاَؿ:  ـْ ِديَنُكـْ "اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َلُو، ُث ـُ ُيَعمُّْمُك َفَجَعَؿ َذِلَؾ « َجاَء ِجْبِريُؿ َعَمْيِو السَّبَل

ِلَوْفِد َعْبِد الَقْيِس ِمَف اإِليَماِف، َوَقْوِلِو ُكمَُّو ِديًنا، َوَما َبيََّف النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
(ٖ) [٘ٛ]آؿ عمراف:  "َتَعاَلى: }َوَمْف َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسبَلـِ ِديًنا َفَمْف ُيْقَبَؿ ِمْنُو{

. 

                                 
 (.ٗٔٛ/ٔلمتيانوي )« كشاؼ اصطبلحات الفنوف(. »ٔٗٔلمجرجانى، ص )« التعريفات( »ٔ)

 (.ٜ، ٛ(، ومسمـ )ٓ٘( أخرجو البخاري )ٕ)

 (.ٓ٘( أخرجو البخاري )ٖ)
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 فَباَف مف ذلؾ أفَّ الديف شامؿ لكؿّْ العقائد والشرائع.

لة اإلسبلـ مييمنًة عمى فأتباع األدياف: عمى ىذا ىـ أتباع الرسؿ، ثـ جاءت رسا
ما قبميا مف الرساالت، وأضحْت ىي الرسالة الخاتمة، التي َمف آمف بيا؛ فقد 

ف اختمفت الشرائع.  آَمف بكؿ الرساالت السماوية، وا 

 المطمب الثاني

 نظرة السُّنَّة النبوية إلى النفس اإلنسانية، واآلثار المترتبة عمى ذلك

إلنسانية مف النبع اإلسبلمي المتمثّْؿ في قولو تنبع نظرة السنة النبوية لمنفس ا
ـْ ِمَف الطَّيَّْباِت  ـْ ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُى ـَ َوَحَمْمَناُى ْمَنا َبِني آَد تعالى: }َوَلَقْد َكرَّ

ـْ َعَمى َكِثيٍر ِممَّْف َخَمْقَنا َتْفِضيبًل{ ]اإلسراء:  ْمَناُى [. وقد اختمؼ الناس في َٓٚوَفضَّ
منشأ ىذا التكريـ، وصفتو، فقيؿ: بالعقؿ والعمـ، وقيؿ: بالييئة والَخْمؽ واليديف 

َر جميَع األشياء لئلنساف (ٔ)والرّْْجَمْيف، وقيؿ: بأْف سخَّ
. 

ـٌ في اإلسبلـ كإنساف ابتداًء.  فاإلنساف مكرَّ

 والمتدبّْر في السنة النبوية يرى التكريـ لمنفس ابتداًء أيًضا.

ي ومسمـ مف حديث َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأِبي َلْيَمى، َقاَؿ: َكاَف َسْيُؿ وقد أخرج البخار 
وا َعَمْيِيَما ِبَجَناَزٍة، َفَقاَما، َفِقيَؿ  ْبُف ُحَنْيٍؼ، َوَقْيُس ْبُف َسْعٍد َقاِعَدْيِف ِبالَقاِدِسيَِّة، َفَمرُّ

ِة، َفَقااَل: ِإفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َلُيَما ِإنََّيا ِمْف َأْىِؿ اأَلْرِض َأْي ِمْف َأْىِؿ الذّْمَّ 
، َفَقاَؿ:  ، َفِقيَؿ َلُو: ِإنََّيا ِجَناَزُة َيُيوِديٍّ ـَ (ٕ)«َأَلْيَسْت َنْفًسا»َوَسمَّـَ َمرَّْت ِبِو ِجَناَزٌة َفَقا

. 

                                 
، أبو المظفر، منصور بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المروزي «تفسير السمعاني» (ٔ)

السمعاني، المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ وغنيـ بف عباس بف غنيـ، الناشر: دار الوطف، الرياض، 
معالـ التنزيؿ في تفسير (. »ٕٕٙ/ ٖـ )ٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔالسعودية، الطبعة: األولى، 

بو محمد الحسيف بف مسعود البغوي، المحققوف: محمد عبد ا النمر ، محيي السنة، أ«القرآف
سميماف مسمـ الحرش، الناشر: دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة:  -عثماف جمعة ضميرية  -

 (.ٓٛٔ/ ٘ـ ) ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔالرابعة، 

 (.ٜٔٙ(، ومسمـٌ )ٕٖٔٔ( أخرجو البخاري )ٕ)
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فالفكرة ىنا في النفس ابتداًء، ليا حرمتيا وليا صيانتيا، ثـ ىي لحظة الموت 
 لعبرة أيًضا في ىذا الموقؼ الوارد في الحديث.والعظة وا

لكف ىذا التكريـ االبتدائي لمنفس أو لئلنساف؛ ِإنَّما جاء مف جية َخْمِؽ ا لو بيِده 
 سبحانو وتعالى.

وقد قاؿ سبحانو وتعالى مخاطًبا إبميس: }َما َمَنَعَؾ َأْف َتْسُجَد ِلما َخَمْقُت ِبَيَديَّ 
ـْ ُكنْ   [.َ٘ٚت ِمَف اْلعاِليَف{ ]سورة ص: َأْسَتْكَبْرَت َأ

وىذا التكريـ االبتدائي لمنفس مجردًة مف حيُث الِخْمقة، يختمؼ عف التكريـ القائـ 
 عمى اإلسبلـ والطاعة، في مقابؿ التقميؿ لممعصية والخذالف.

 ولقد كاف مف آثار ىذا التكريـ: 

 أواًل: المحافظة عمى النفس اإلنسانية.

.فمنعت السنة النبوية   إزىاؽ النفس البشرية بغيِر ُجْرـٍ

وقد أخرج البخاري ومسمـٌ ِمف حديث َعْف َعْبِد المَِّو بِف مسعوٍد رضي ا عنو، 
، َيْشَيُد َأْف اَل  ـُ اْمِرٍئ ُمْسِمـٍ : "اَل َيِحؿُّ َد َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ي َرُسوُؿ المَِّو، ِإالَّ ِبِإْحَدى َثبَلٍث: النَّْفُس ِبالنَّْفِس، َوالثَّيُّْب الزَّاِني، ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َوَأنّْ 
(ٔ)َوالَماِرُؽ ِمَف الدّْيِف التَّاِرُؾ ِلْمَجَماَعِة "
. 

فشدََّدت السنة النبوية في أمِر النفس والروح، وحفظْت ليا حياتيا ما لـ ترتّد عف 
. وىي جرائـ معروفة (ٕ) قتؿ وتنتيؾ األعراضاإلسبلـ وتخرج عمى المجتمع فت

اليوـ بجرائـ الخيانة العظمى وغيرىا مف الجرائـ العظيمة، التي شدََّدت القوانيف 
الوضعية اآلف في عقوباتيا تشديًدا، سبقتيا إليو السنة النبوية قبؿ قروف طويمة، 

 ردًعا لمعابثيف بأمف الناس وأعراضيـ وأرواحيـ.

 ثانًيا: العدل.

                                 
 (.ٙٚٙٔ(، ومسمـ )ٛٚٛٙ( أخرجو البخاري )ٔ)

 (.ٕٔٓ/ ٕٔالبف حجر )« فتح الباري»(، ٜٕٗ/ ٖلمخطابي )« معالـ السنف( »ٕ)
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 شمؿ ذلؾ العدؿ مع النفس، والعدؿ مع الغير.وي

ْت السنة النبوية فيو عمى ترؾ الجموس  فأما العدؿ مع النفس فقد وصؿ حدِّا حضَّ
 حيث تكوف الشمس عمى جزء مف الجسد دوف بقية األجزاء.

فقد أخرج اإلماـ أحمد مف حديث َعْف َأِبي ِعَياٍض، َعْف َرُجٍؿ، ِمْف َأْصَحاِب النَِّبيّْ 
ى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ: "َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َنَيى َأْف ُيْجَمَس َبْيَف الضّْحّْ َصمَّ 

، َوَقاَؿ: " َمْجِمُس الشَّْيَطاِف" (ٔ)َوالظّْؿّْ
. 

كذلؾ الحاؿ مع اآلخريف؛ فقد بمغت  السنة النبوية حدِّا منعت فيو  العصبية 
 بإطبلؽ.

، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى فقد أخرج مس مـٌ مف حديث ُجْنَدِب ْبِف َعْبِد اِ اْلَبَجِميّْ
 : يٍَّة، َيْدُعو َعَصِبيًَّة، َأْو َيْنُصُر َعَصِبيًَّة، »اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َمْف ُقِتَؿ َتْحَت َراَيٍة ِعمّْ

(ٕ)«َفِقْتَمٌة َجاِىِميَّةٌ 
. 

 أو في غيرىا مف المسائؿ. فبل مجاؿ لمعصبية في الدعوة

 ثالثًا: الِبر والرفؽ واإلحساف:

وسيأتي في المبحث الثاني كيؼ أذف النبيُّ صمى ا عميو وسمـ في وْصؿ اأُلْـّ 
غير المسممة، بؿ وأذف لعمر بف الخطاب رضي ا عنو في أْف ييدي ُحمًَّة ألٍخ 

(ٖ)لو كاف مشرًكا بمكَة آنذاؾ
. 

ا عميو وسمـ خادًما غبلًما ييوديِّا فمما َمِرَض الغبلـ  بؿ استعمؿ النبيُّ صمى
 ذىب النبيُّ صمى ا عميو وسمـ يعوده، وسيأتي ىذا كمو في المبحث الثاني.

وفي حديث أـ المؤمنيف َعاِئَشَة رضي ا عنيا، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ، 
ْفَؽ اَل َيكُ »َقاَؿ:  (ٔ)«وُف ِفي َشْيٍء ِإالَّ َزاَنُو، َواَل ُيْنَزُع ِمْف َشْيٍء ِإالَّ َشاَنوُ ِإفَّ الرّْ

. 

                                 
( بإسناد صحيح، وقاؿ اإلماـ الييثميُّ في "مجمع ٕٔٗ٘ٔ« )مسنده»( أخرجو أحمد في ٔ)

 : "رواه أحمد، ورجالو رجاؿ الصحيح غير كثير بف أبي كثير، وىو ثقة".ٓٙ/ٛالزوائد" 

 (.ٓ٘ٛٔ( أخرجو مسمـ )ٕ)

 (.ٙٛص )« التعامؿ مع غير المسمميف في العيد النبوي»وينظر: ( ٖ)
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 (.ٜٕٗ٘( أخرجو مسمـ )ٔ)
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 المبحث الثاني

 أثُر الِقَيم النبوية في التعايش السممي والحوار الحضاري
 بين أتباع األديان 

 :تمهيد

الدارس لمحضارة اإلسبلمية؛ البد أْف يكتشؼ بجبلء الجانب األصيؿ في ىذه 
ئـ عمى االحتواء والجمع، سواء في عبلئؽ أبنائيا، وروابط تابعييا، أو التعاليـ القا

 في عبلقاتيا الخارجية، وصبلتيا مع اآلخريف، مف المخالفيف ليا في الديف.

ثـ ىي في الوقت نفسو حضارة األخبلؽ النبيمة، والتصرُّفات السامية، التي تُْبنى 
، وتحفظ لآلخ ريف حقوقيـ، أيِّا كانت عقائدىـ عمى السُّمو األخبلقي والِقَيِميّْ

 ووجياتيـ.

ويتجمَّى أثر ىذه الِقَيـ الفاضمة، واألخبلؽ السامية؛ في سيرتو وُسنَّتو صمى ا 
عميو وسمـ، مف وجوه كثيرة، يمكننا اإلشارة لبعضيا مف خبلؿ المطالب التالية:
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 المطمب األول

 النُُّزوع لمصمح وشيعوعة تأليف القموب

مف اإلجراءات التي اتخذتيا األمة المسممة في أبواب الصمح التي  ويتجمَّى ىذا
 قامت بيا فيما بيف أفرادىا، أو ما بينيا وبيف المخالفيف ليا.

وقد برز ىذا منذ المحظة األولى التي وطأْت فييا قدـ النبي صمى ا عميو وسمـ 
لممدينة، المدينة المنورة، وما قاـ بو مف إجراءات تحمي السياج االجتماعي 

 وتبعث عمى التعايش السممي بيف سائر األطراؼ.

فآخى النبيُّ صمى ا عميو وسمـ بيف األنصار والمياجريف، حتى ِإفَّ أحدىـ 
 لُيَخيُّْر أخاه في النزوؿ لو عف إحدى زوجاتو، وشطر مالو.

َعْنُو قاَؿ: فقد روى اإلماـ البخاري مف حديِث َعْبِد الرَّْحَمِف ْبُف َعْوٍؼ َرِضَي اُ 
ِبيِع،  َلمَّا َقِدْمَنا الَمِديَنَة آَخى َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َبْيِني َوَبْيَف َسْعِد ْبِف الرَّ
ـُ َلَؾ ِنْصَؼ َماِلي، َواْنُظْر َأيَّ  ِبيِع: ِإنّْي َأْكَثُر اأَلْنَصاِر َمااًل، َفَأْقِس َفَقاَؿ َسْعُد ْبُف الرَّ

يَّ َىِويَت َنَزْلُت َلَؾ َعْنَيا، َفِإَذا َحمَّْت، َتَزوَّْجَتَيا. َفَقاَؿ َلُو َعْبُد الرَّْحَمِف: اَل َزْوَجتَ 
َحاَجَة ِلي ِفي َذِلَؾ َىْؿ ِمْف ُسوٍؽ ِفيِو ِتَجاَرٌة؟ َقاَؿ: ُسوُؽ َقْيُنَقاٍع، َقاَؿ: َفَغَدا ِإَلْيِو 

، َفَما َلِبَث َأْف َجاَء َعْبُد َعْبُد الرَّْحَمِف، َفَأَتى ِبَأِقٍط َوَسْمفٍ  َـّ تَاَبَع الُغُدوَّ ، َقاَؿ: ُث
 : ، «َتَزوَّْجَت؟»الرَّْحَمِف َعَمْيِو َأَثُر ُصْفَرٍة، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

، َقاَؿ:  ـْ ـْ »، َقاَؿ: اْمَرَأًة ِمَف األَْنَصاِر، َقاَؿ: «َوَمْف؟»َقاَؿ: َنَع ، َقاَؿ: ِزَنَة «ُسْقَت؟َك
: -َأْو َنَواًة ِمْف َذَىٍب  -َنَواٍة ِمْف َذَىٍب  ـْ »، َفَقاَؿ َلُو النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأْوِل

(ٔ)«َوَلْو ِبَشاةٍ 
. 

وىو موقؼ كاشؼ عما صنعْتو المؤاخاة في كوامف النفوس، فمـ يأنؼ العربي 
و؛ مف التصريح برغبتو طواعيًة في طبلؽ إحدى المعروؼ بغيرتو عمى أىمو ومال

                                 
 (.ٕٚٗٔ(، وبعضو عند مسمـ )ٕٛٗٓ( أخرجو البخاري )ٔ)
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زوجاتو حتى إذا انقضت عّدتيا وَحمَّت استطاع أخوه المياجريُّ أْف يتزوجيا إْف 
 أراَد ذلؾ، ثـ ىو يعطيو أيًضا شطَر مالو.

وىو يكشؼ مف جية أخرى عف رساخة الِقَيـ الحضارية واألخبلقية في أصحاب 
وىو الذي خرج لتّوه مف  -يرفض المياجريُّ  النبيّْ صمى ا عميو وسمـ، بحيثُ 
أف يكوف عالًة عمى اآلخريف، أو سبًبا في  -وطنو مكة تارًكا خمفو بيتو ومالو 

ثارة القبلقؿ بالبطالة وآثارىا، فيْأبى أْف تعتاد نفسو االتكاء عمى  عرقمة المسيرة، وا 
 خيو األنصاري.غيره، ويذىب فيربح ثـ يعود فيقيـ لنفسو بيًتا وأسرًة، بجوار أ

 ووضع صمى ا عميو وسمـ ما ُيشبو الدستور أو القانوف الجنائي في المدينة.

فقد أخرج البخاريُّ مف حديث َعِميّْ بف أبي َطاِلٍب َرِضَي اُ َعْنُو، َقاَؿ: َما ِعْنَدَنا 
ِحيَفُة َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ  : " الَمِديَنُة َشْيٌء ِإالَّ ِكَتاُب المَِّو، َوَىِذِه الصَّ  َعَمْيِو َوَسمَّـَ

َحَرـٌ، َما َبْيَف َعاِئٍر ِإَلى َكَذا، َمْف َأْحَدَث ِفيَيا َحَدثًا، َأْو آَوى ُمْحِدثًا، َفَعَمْيِو َلْعَنُة المَِّو 
لُمْسِمِميَف َوالَمبَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَف، اَل ُيْقَبُؿ ِمْنُو َصْرٌؼ واََل َعْدٌؿ، َوَقاَؿ: ِذمَُّة ا

َواِحَدٌة، َفَمْف َأْخَفَر ُمْسِمًما َفَعَمْيِو َلْعَنُة المَِّو َوالَمبَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَف، اَل ُيْقَبُؿ ِمْنُو 
َصْرٌؼ، َواَل َعْدٌؿ، َوَمْف َتَولَّى َقْوًما ِبَغْيِر ِإْذِف َمَواِليِو، َفَعَمْيِو َلْعَنُة المَِّو َوالَمبَلِئَكِة 
َوالنَّاِس َأْجَمِعيَف، اَل ُيْقَبُؿ ِمْنُو َصْرٌؼ، َواَل َعْدٌؿ" ثـ َقاَؿ البخاري: " َعْدٌؿ: ِفَداٌء 

"(ٔ)
. 

وزاد اإلماـ مسمـ في روايتو أشياء أخرى غير تمؾ الواردة في رواية اإلماـ 
 البخاري السابقة.

، َعْف َأبِ  ـَ التَّْيِميّْ يِو، َقاَؿ: َخَطَبَنا َعِميُّ ْبُف َأِبي فأخرَج مسمـٌ بإسناده َعْف ِإْبَراِىي
ِحيَفَة  ـَ َأفَّ ِعْنَدَنا َشْيًئا َنْقَرُؤُه ِإالَّ ِكَتاَب اِ َوَىِذِه الصَّ َقاَؿ:  -َطاِلٍب، َفَقاَؿ: َمْف َزَع

ِبِؿ، َوَأْشيَ  -َوَصِحيَفٌة ُمَعمََّقٌة ِفي ِقَراِب َسْيِفِو  اُء ِمَف َفَقْد َكَذَب، ِفيَيا َأْسَناُف اإْلِ
 : اْلَمِديَنُة َحَرـٌ َما َبْيَف »اْلِجَراَحاِت، َوِفيَيا َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َتَعاَلى َعَمْيِو َوَسمَّـَ

                                 
 (.ٓٚٛٔ( أخرجو البخاري )ٔ)
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َعْيٍر ِإَلى َثْوٍر، َفَمْف َأْحَدَث ِفيَيا َحَدثًا، َأْو آَوى ُمْحِدثًا، َفَعَمْيِو َلْعَنُة اِ َواْلَمبَلِئَكِة 
َمِعيَف، اَل َيْقَبُؿ اُ ِمْنُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َصْرًفا، َواَل َعْداًل، َوِذمَُّة اْلُمْسِمِميَف َوالنَّاِس َأجْ 

، َوَمِف ادََّعى ِإَلى َغْيِر َأِبيِو، َأِو اْنَتَمى ِإَلى َغْيِر َمَواِليِو،  ـْ َواِحَدٌة، َيْسَعى ِبَيا َأْدَناُى
َكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَف، اَل َيْقَبُؿ اُ ِمْنُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َصْرًفا، واََل َفَعَمْيِو َلْعَنُة اِ َواْلَمبَلئِ 

(ٔ)«َعْداًل 
.  

فزاد مسمـٌ في روايتو احتواء ىذه الصحيفة المذكورة عمى أسناف اإلبؿ، وشيء مف 
 الجراحات.

ىـ مف ولـ تكف المدينة أرًضا خالصة لممسمميف، فقد كاف فييا مف المسمميف وغير 
َـّ باَدَر النبيُّ صمى ا عميو وسمـ بحماية الجبية الداخمية  الييود أيًضا، ومف َث
شاعة السمـ والتعايش االجتماعي بيف أطرافيا جميًعا، فوضع لممدينة  لممدينة، وا 
دستوًرا ينظـ عبلئؽ الناس جميًعا، مسممييـ وغير مسممييـ، بحيُث يعرؼ كؿُّ 

 ؼ واجباتو.واحد منيـ حقوقو، كما يعر 

ر ِذْكر الصحيفة واالتفاؽ الذي َأْبَرمو النبيُّ صمى ا عميو وسمـ في  وقد تكرَّ
المدينة، وقد مضى ذلؾ في حديث َعِميّْ بف أبي طالٍب الذي مضى، وجاء ذلؾ 

 أيًضا في حديٍث آخر.

ِد ، َعْف َعبْ (ٕ)فقد أخرج أبو داود وغيره بإسناٍد صحيح مف طريؽ اإلماـ الزُّْىِريّْ 
َأَحَد الثَّبَلَثِة  (ٔ)َوَكاَف ابفَ  -، َعْف َأِبيِو (ٖ)الرَّْحَمِف ْبِف َعْبِد اِ ْبِف َكْعِب ْبِف َماِلؾٍ 

                                 
 (.ٖٓٚٔ( أخرجو مسمـ )ٔ)

ة بف ( محمد بف مسمـ بف عبيد ا بف عبد ا بف شياب بف عبد ا بف الحارث بف زىر ٕ)
تقانو وثبتو،  كبلب، القرشي، الزىري، وكنيتو أبو بكر، الفقيو، الحافظ، متفؽ عمى جبللتو وا 

وىو مف رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس وعشريف وقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أو سنتيف. وقد 
 (.ٜٕٙٙروى لو الجماعة. تقريب التيذيب، البف حجر )

لؾ األنصاري، أبو الخطاب المدني، ثقة عالـ، ( عبد الرحمف بف عبد ا بف كعب بف ماٖ)
، روى لو البخاري ومسمـ وأبو داود والنسائي. التقريب  مف الثالثة، مات في خبلفة ىشاـٍ

(ٖٜٕٖ.) 
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ـْ  : َوَكاَف َكْعُب ْبُف اأْلَْشَرِؼ َيْيُجو النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ، -الَِّذيَف ِتيَب َعَمْيِي
ـَ اْلَمِديَنَة،  َوُيَحرُّْض َعَمْيِو ُكفَّارَ  ُقَرْيٍش، َوَكاَف النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِحيَف َقِد

ـُ اْلُمْسِمُموَف، َواْلُمْشِرُكوَف َيْعُبُدوَف اأْلَْوثَاَف، َواْلَيُيوُد َوَكاُنوا  َوَأْىُمَيا َأْخبَلٌط، ِمْنُي
ْبِر ُيْؤُذوَف النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َوَأْصَحاَبُو، َفَأَمَر اُ َعزَّ َوَجؿَّ َنِبيَُّو ِبالصَّ

{ ]آؿ عمراف:  ـْ ـْ َأْنَزَؿ المَُّو: }َوَلَتْسَمُعفَّ ِمَف الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِمْف َقْبِمُك َواْلَعْفِو، َفِفيِي
ْف َأَذى النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو [ اآْلَيَة، َفَممَّا َأَبى َكْعُب ْبُف اأْلَْشَرِؼ َأْف َيْنِزَع عَ ٙٛٔ

، َأَمَر النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َسْعَد ْبَف ُمَعاٍذ َأْف َيْبَعَث َرْىًطا َيْقُتُموَنُو،  َوَسمَّـَ
َة َقْتِمِو، َفَممَّا َقَتُموُه، َفَزَعِت اْليَ  ُيوُد َواْلُمْشِرُكوَف َفَبَعَث ُمَحمََّد ْبَف َمْسَمَمَة، َوَذَكَر ِقصَّ

، َفَقاُلوا: ُطِرَؽ َصاِحُبَنا َفُقِتَؿ،  ـُ »َفَغَدْوا َعَمى النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَذَكَر َلُي
ـُ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ  ـَ النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ الَِّذي َكاَف َيُقوُؿ، َوَدَعاُى

ِإَلى َأْف َيْكُتَب َبْيَنُو ِكتَاًبا، َيْنَتُيوَف ِإَلى َما ِفيِو َفَكَتَب النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ، 
ـْ َوَبْيَف اْلُمْسِمِميَف َعامًَّة َصِحيَفةً  (ٕ)«َبْيَنُو َوَبْيَنُي

. 

 عميو وسمـ فيذه الروايات تثبت وجود صحيفة، واتفاؽ قد أبرمو النبيُّ صمى ا
 بيف المسمميف وبيف غيرىـ ممَّف ىـ في المدينة مف الييود والمشركيف.

والناظر في ىذه الروايات يتجمَّى لو أنيا لـ تقتصر عمى القواعد العامة، أو ما 
نما دخمت في بياف الجراحات وغيرىا ممَّا يشبو  يسمى اليوـ بالدستور فقط، وا 

 اليـو قواعد القانوف الجنائي.

جمَّى ىذا أكثر فأكثر بالنظر في رواية ابف إسحاؽ، فيما ُعِرؼ واشتير ويت
 بصحيفة المدينة.

                                                                             
مف نفس « سنف البييقي»لكنيا مثبتة في « سنف أبي داود»( سقطت ىذه المفظة مف ٔ)

 الطريؽ.

 (.ٙٙٙٛٔ« )السنف الكبرى»لبييقي في (، وآٖٓٓ« )السَُّنف»( أخرجو أبو داود في ٕ)
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، مف طريؽ اإلماـ الزىري أيًضا، مما يشير (ٔ) وقد ساقيا بطوليا أبو عبيد وغيره
 إلى أّنيا الصحيفة نفسيا، فكاف مف بنودىا التي وردْت فييا:

َرُسوِؿ اِ َبْيَف اْلُمْؤِمِنيَف َواْلُمْسِمِميَف ُقَرْيٍش  َىَذا اْلِكَتاُب ِمْف ُمَحمٍَّد النَِّبيّْ » -ٔ
ـْ ُأمٌَّة  : َأنَُّي ـْ ـْ َوَجاَىَد َمَعُي ، َفَحؿَّ َمَعُي ـْ ، َفَمِحَؽ ِبِي ـْ َوَأْىِؿ َيْثِرَب َوَمْف َتِبَعُي

 «.َواِحَدٌة ُدوَف النَّاسِ 

فاقية دفاع مشترؾ كما فجعميـ كّميـ أمًة واحدًة في وجو أعدائيـ، وىؿ ىذا إاّل ات
ُيسمَّى في عصرنا؟ وألحَؽ بيـ َمف تبعيـ فَمِحَؽ بيـ، وفي ذلؾ مراعاة لمعاىدات 

 اآلخر ووعوده ومواثيقو التي سبؽ وأبرميا مع غير المسمميف.

ِباْلَمْعُروِؼ »ثـ تتجو الصحيفة إلى تنظيـ قضايا العقؿ والفداء، وجرياف ذلؾ 
، وبذا جعَؿ المعروؼ والقسط بيف المؤمنيف «يَف َواْلُمْسِمِميفَ َواْلِقْسِط َبْيَف اْلُمْؤِمنِ 

والمسمميف ىو األصؿ، حمايًة مف الحيؼ والظمـ الذي جرى في غيرىـ، فمـ 
 يجعؿ غيرىـ أصبًل في ذلؾ لوجود الظمـ فييـ.

وعمى الرغـ مف البياف الواضح الصريح في الصحيفة عف المؤمنيف وأنيـ  -ٕ
ـْ َمَواِلي َبْعٍض ُدوَف »وح: أولياء بعض، وقوليا بوض َواْلُمْؤِمُنوَف َبْعُضُي

َوَأنَُّو َمْف تَِبَعَنا ِمَف »َبْيَد أنَّيا قد صرَّحت بعد ذلؾ مباشرة فقالت: « النَّاسِ 
 «.اْلَيُيوِد َفِإفَّ َلُو اْلَمْعُروَؼ َواأْلُْسَوَة َغْيَر َمْظُموِميَف، َواَل ُمتََناَصٌر َعَمْيِيـْ 

توًرا في الوفاء ألتباع المسمميف مف الييود، وأنيـ ال ُيظمموف، فبل فكاف ىذا دس
نما ىـ في عدؿ وقسط  يظمميـ المسمموف بأنفسيـ، وال يتركونيـ لَمف يظمميـ، وا 
غير مظموميف مف المسمميف، ثـ ىـ كذلؾ في حماية وأمٍف مف أي ظمـٍ آخر قد 

 ايتيـ.يقع عمييـ؛ نظًرا لدفاع المسمميف عنيـ، وتعّيدىـ بحم

وتواصؿ صحيفة المدينة، ودستورىا األوؿ ترتيب اإلجراءات وبياف   -ٖ
                                 

بقمـ محمد « محمد رسوؿ ا صمى ا عميو و سمـ»(، ٛٔ٘ألبي عبيد )« األمواؿ( »ٔ)
( ٜٖص )« وثيقة المدينة، المضموف والداللة»(، ٜٙٔ – ٓٚٔ/ ٖالصادؽ إبراىيـ عرجوف )

 فما بعد.
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االشتراطات واالتفاقات الحاصمة بيف المسمميف وبيف غيرىـ، فتؤّكد عمى 
قضية الدفاع المشترؾ ووحدة المصير بيف أطراؼ المدينة، رغـ اختبلؼ 

مع أديانيـ، بؿ وتؤكد عمى أّف عمى غير المسمميف واجًبا مف النفقة 
 المسمميف والتعاوف معيـ أثناء الحرب. 

 «.َوَأفَّ اْلَيُيوَد ُيْنِفُقوَف َمَع اْلُمْؤِمِنيَف َما َداُموا ُمَحاِرِبيفَ »فتقوؿ الصحيفة: 

وتعيد التأكيد عمى أفَّ غير المسمميف ىؤالء ىـ جزٌء مف ىذا النسيج  -ٗ
 االجتماعي رغـ اختبلؼ األدياف.

ـْ ُأمٌَّة ِمَف اْلُمْؤِمِنيفَ َوَأفَّ َييُ »فتقوؿ الصحيفة:  ـْ َوَأْنُفَسُي  «.وَد َبِني َعْوٍؼ َوَمَواِلَيُي

يمي ذلؾ التأكيد عمى الحرية الدينية، وحرية العقائد والمعتقدات، بما يعنيو  -٘
 ذلؾ مف ىدوء الثائرة النفسية، والشعور بالتقدير واالحتراـ.

، َوِلْمُمؤْ »فتقوؿ الصحيفة:  ـْ فاعترؼ ىذا الدستور العظيـ «. ِمِنيَف ِديُنُيـْ ِلْمَيُيوِد ِديُنُي
 بغير المسمميف، وأعطاىـ حقوقيـ في اختيار دينيـ، دوف إكراٍه مف المسمميف.

ويقرر ىذا الدستور مبدأ شخصية العقوبة، حيُث ال َتِزر وازرٌة ِوْزَر أخرى،  -ٙ
نما لكؿّْ نفٍس ما اكتسبْت مف اإلثـ، وعمييا ما َجَنْت.   وا 

ٌر في الشريعة قبؿ عشرات القروف، وردْت بو السنة صراحة في وىو مبدأ مُ  َقرَّ
. قاؿ شعبة: (ٔ)«َأاَل اَل َتْجِني َنْفٌس َعَمى ُأْخَرى»قوؿ النبيّْ صمى ا عميو وسمـ: 

(ٕ)«َأْي اَل ُيْؤَخُذ َأَحٌد ِبَأَحٍد َواُ َأْعَمـُ »
. 

                                 
السنف »والنسائي في (، ٖٔٙٙٔ« )ُمْسَنِده»(، وأحمد في ٖٖ٘ٔ( أخرجو الطيالسي )ٔ)

( بإسناد صحيح. وقاؿ الييثمي ٖٛٛٗ – ٖٖٛٗ« )المجتبى»( ؤٖٓٚ – ٛٓٓٚ« )الكبرى
 «.رواه أحمد، ورجالو رجاؿ الصحيح(: »ٖٕٛ/ ٙ« )مجمع الزوائد»في 

( أخرجو النسائيُّ عقب روايتو لمحديث. وشعبة ىو: ابف الحجاج بف الورد، الَعَتِكيُّ موالىـ، ٕ)
اسطي ثـ البصري، ثقة حافٌظ متقف، كاف اإلماـ سفياف الثَّْوِريُّ يقوؿ: ىو أمير أبو بسطاـ الو 

المؤمنيف في الحديث، وىو أوُؿ َمف فتَّش بالعراؽ عف الرجاؿ، وَذبَّ عف السُّنَّة، وكاف عابًدا، 
« تقريب التيذيب»مف السابعة، مات سنة ستيف يعني: ومائة، وقد روى لو الجماعة. 

(ٕٜٚٓ.) 
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ليشمؿ غير المسمميف أيًضا، وقد  َبْيَد َأفَّ ىذا المبدأ اإلسبلميَّ قد امتدَّ واتسعَ 
 َتَجمَّى ذلؾ في صحيفة المدينة.

، َفِإنَُّو اَل ُيوِتغُ »حيُث قالت الصحيفة عف الييود:  ـَ ـَ َوَأِث ِإالَّ َمْف َظَم
ِإالَّ َنْفَسُو  (ٔ)

 «.َوَأْىَؿ َبْيِتوِ 

يـ فبل تتجاوز العقوبة َمف ارتكب اإلثـ، فييمؾ معو أىؿ بيتو لحزنيـ عميو، ال أن
يعاقبوف ىـ أيًضا، ولعمو يشير بذلؾ إلى معاقبتيـ إف شاركوه اإلثـ، أو رأوه عميو 

 ولـ يمنعوه منو، إْذ ىي خيانة لمعيود والمواثيؽ.

ومع ذلؾ أيًضا؛ فبل يؤاخذ بقية الجنس الييودي أو غيره مف األجناس التي أخطأ 
 ُيعاقب الجميع أحدىا بخطئو، وال ُيناؿ مف الجميع بأخطاء الفرد الواحد، وال

 بجريرة الواحد.

َوَأفَّ اْلِبرَّ »ويتأيَّد ىذا بالبند اآلخر المذكور بعد ذلؾ في الصحيفة، حيُث قالت: 
؛ َفبَل َيْكِسْب َكاِسٌب ِإالَّ َعَمى َنْفِسوِ  ْثـِ وىذا صريٌح في شخصية العقوبة، «. ُدوَف اإْلِ

 وعدـ تجاوزىا إلى غير مرتكب اإلثـ المستحؽ لعقوبتو.

نما ىو عاّـّ فييـ  ا بطائفٍة أو عائمة مف الييود دوف األخرى، وا  وليس ىذا خاصِّ
 جميًعا.

اِر ِمْثَؿ َما ِلَيُيوِد »ولذلؾ قالت الصحيفة عقب ذلؾ مباشرة:  َوَأفَّ ِلَيُيوِد َبِني النَّجَّ
ٍؼ، َوَأفَّ ِلَيُيوِد َبِني َبِني َعْوٍؼ، َوَأفَّ ِلَيُيوِد َبِني اْلَحاِرِث ِمْثَؿ َما ِلَيُيوِد َبِني َعوْ 

ُجَشـٍ ِمْثَؿ َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوٍؼ، َوَأفَّ ِلَيُيوِد َبِني َساِعَدَة ِمْثَؿ َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوٍؼ، 

                                 
َوَتُغ: المبلمُة واإلثـ وِقمَّة العقؿ في الكبلـ، يقاؿ: َأْوَتْغُت الكبلـ، والَوَتُغ: الوجع، ويقاؿ: ( الٔ)

ـَ وَىَمَؾ، وَأْوَتَغُو ا: أي َأْىَمَكُو، َوَأْوَتَغو غيُره:  أَلَوتَغنََّؾ أي: أَلُوِجَعنََّؾ، َوَوَتَغ َيْوَتُغ َوَتًغا: َأي َأِث
« غريب الحديث»(، ٖٛٗ/ ٗلمخميؿ بف أحمد )« العيف»ٌف دينو باإلثـ. َأْىَمَكُو، وَأْوَتَغ فبل
/ ٙلميروي )« كتاب الغريبيف»(، ٕٖٛٔ/ ٗ« )الصحاح»(، ٜٙٙ/ ٕلمقاسـ بف سبلـ )

 (.ٜٗٔ/ ٘البف األثير )« النياية»(، ٜٜٙٔ
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ـَ َفِإنَُّو اَل ُيوِتُغ ِإالَّ َنْفسَ  ُو َوَأفَّ ِلَيُيوِد اأْلَْوِس ِمْثَؿ َما ِلَيُيوِد َبِني َعْوٍؼ، ِإالَّ َمْف َظَم
 «.َوَأْىَؿ َبْيِتوِ 

ويعود الدستور المدني فيؤكد مرة أخرى عمى االرتباط االجتماعي،  -ٚ
والتعاوف المشترؾ في الدفاع عف المدينة، والمشاركة في الحياة فرًحا 

 وحزًنا، سمًما وحرًبا، نصرًة وعداًل.

ـْ ِإالَّ »فتقوؿ الصحيفة عقب ما مضى:   ِبِإْذِف ُمَحمٍَّد َصمَّى َوَأنَُّو اَل َيْخُرُج َأَحٌد ِمْنُي
 .  اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ِحيَفِة. - ـُ النَّْصُر َعَمى َمْف َحاَرَب َأْىَؿ َىِذِه الصَّ  َوَأفَّ َبْيَنُي

- . ـُ النَِّصيَحَة َوالنَّْصَر ِلْمَمْظُموـِ  َوَأفَّ َبْيَنُي

ِحيَفةِ  -  «.َوَأفَّ اْلَمِديَنَة َجْوُفَيا َحَرـٌ أِلَْىِؿ َىِذِه الصَّ

وبذا تضع الصحيفة اتفاقية الدفاع المشترؾ، والتشارؾ في الحياة، والنصر 
، وتستعمؿ التعبير بأىؿ ىذه الصحيفة، وتكرره أكثر مف مرة، إشارة إلى  لممظمـو
 اتحاد المتفقيف والمتعاىديف في ىذه الصحيفة ضد مف يعادييـ، ويعادي المدينة.

وذىب إلى ما ىو أبعد، حيُث االتفاؽ فتخطَّى األمر ىنا مجرد التعايش السممي، 
عمى النصرة في الحرب، ونصرة المظموـ، والتعاوف المشترؾ، والدفاع عف المدينة 

 مًعا، وىذا شيء أعمى بكثير مف مجرد التعايش السممي.

بؿ تخّطى األمر ذلؾ أيًضا إلى مصالحة حمفاء أحد األطراؼ، فتقوؿ الصحيفة: 
ـُ النَّْصرُ » ـْ ِإَذا َدُعوا اْلَيُيوَد ِإَلى ُصْمِح َحِميٍؼ  َوَأفَّ َبْيَنُي ـَ َيْثِرَب، َوَأنَُّي َعَمى َمْف َدَى

ـْ َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف، ِإالَّ َمْف  ْف َدَعْوَنا ِإَلى ِمْثِؿ َذِلَؾ َفِإنَُّو َلُي ـْ ُيَصاِلُحوَنُو، َواِ  ـْ َفِإنَُّي َلُي
 «.َحاَرَب الدّْيفَ 

حة حمفاء األطراؼ أيًضا؛ ما لـ يكف ثمة عداوة فأسََّس الدستور الجديد لمصال
وحروب بيف ىؤالء الحمفاء وبيف المؤمنيف بسبب الديف؛ إذ سبؽ لمصحيفة أْف 

 أقرَّت مبدأ عدـ اإلكراه في الديف، فميس ليا أْف تقبؿ اآلف بمبدأ محاربتو.
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 َبْيَد أفَّ ىذا البند الخاص بقبوؿ الصمح مع حمفاء األطراؼ؛ يؤسس لمزيد مف
التماىي في التعاوف والتصالح والتشارؾ في الحياة المدنية واالجتماعية 

 واالقتصادية، في السمـ، والحرب، ويؤسس لحياة ىادئة بيف جميع األطراؼ.

ـْ ِمَف النََّفَقةِ »ولذا قالت الصحيفة:  ُتُي  «.َوَعَمى ُكؿّْ ُأَناٍس ِحصَّ

 ممي المجرد أيًضا.فَأسََّست بذلؾ لشراكٍة اقتصادية تفوؽ التعايش الس

وبينما الناس قد يختمفوف فيما بينيـ، فكاف البد مف وضع مرجعية ترجع  -ٛ
 ليا األطراؼ عند االختبلؼ، وحينئٍذ جاء ىذا البند الحاسـ والصريح.

ِحيَفِة ِمْف َحَدٍث ُيِخيُؼ »حيُث تقوؿ الصحيفة:  َوَأنَُّو َما َكاَف َبْيَف َأْىِؿ َىِذِه الصَّ
َلى ُمَحمٍَّد النَِّبيّْ َفَساُدُه؛ َفإِ   «. فَّ َأْمَرُه ِإَلى اِ َواِ 

ِحيَفِة َوَأَبرِّْه، اَل َيُحوُؿ »وتؤكد الصحيفة عمى  َأفَّ اَ َعَمى َأْصَدِؽ َما ِفي َىِذِه الصَّ
، َوَأنَُّو َمْف َخَرَج آَمٌف َوَمْف َقَعَد آَمٌف ِإالَّ َمْف ظَ  ـَ، اْلِكَتاُب ُدوَف َظاِلـٍ واََل آثَـٍ ـَ َوَأِث َم

ِحيَفِة اْلَبرُّ اْلُمْحِسفُ  ـْ ِبَيِذِه الصَّ لى َأْواَلُى  «.َواِ 

فأولى الناس، وأكثرىـ استفادة بيذه الصحيفة ىو الَبرُّ الُمحسف، وأبعدىـ عنيا 
 وعف جني ثمارىا ىو الشقي اآلثـ الظالـ. 

وسمـ، بيف ولـ يكف ىذا ىو االتفاؽ المفرد الذي أبرمو النبيُّ صمى ا عميو 
 (ٔ) المسمميف خاصة، أو بيف المسمميف وبيف غيرىـ عامًة. وقد َذَكَر أبو عبيد

مثبًل عدًدا مف نصوص االتفاقات والكتب التي كتبيا النبيُّ صمى ا عميو وسمـ 
لمف ىـ خارج المدينة أيًضا مثؿ نصارى نجراف وغيرىـ، وبذا اتسعت دائرة 

ف داخميا، كما تشمؿ تأمينيا مف خارجيا اإلجراءات لتشمؿ تأميف المدينة م
أيًضا، حمايًة ألمنيا، وتحقيًقا لسمميا االجتماعي الداخمي والخارجي، بما يحقؽ 

 ليا االستقرار البلـز لمتجارة واالقتصاد وغير ذلؾ مف األعماؿ.

 

                                 
 فما بعد(. ٛٔ٘« )األمواؿ( »ٔ)



 

 
ٗ1 

 المطمب الثاني

 بناء جسور التواصل

صمى ا عميو وسمـ، فرجع ومنذ المحظة األولى التي جاء فييا الوحي إلى النبيّْ 
َفاْنَطَمَقْت ِبِو َخِديَجُة َحتَّى َأَتْت ِبِو َوَرَقَة ْبَف »إلى أـ المؤمنيف خديجة بنت خويمد، 

َر ِفي الَجاِىِميَِّة،  -اْبَف َعْـّ َخِديَجَة  -َنْوَفِؿ ْبِف َأَسِد ْبِف َعْبِد الُعزَّى  َوَكاَف اْمَرًأ َتَنصَّ
، َفَيْكُتُب ِمَف اإِلْنِجيِؿ ِبالِعْبَراِنيَِّة َما َشاَء اُ َأْف َيْكُتَب، َوَكاَف َيْكُتُب الكِ  َتاَب الِعْبَراِنيَّ

، اْسَمْع ِمَف اْبِف َأِخيَؾ،  َوَكاَف َشْيًخا َكِبيًرا َقْد َعِمَي، َفَقاَلْت َلُو َخِديَجُة: َيا اْبَف َعْـّ
َرى؟ َفَأْخَبَرُه َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َخَبَر َفَقاَؿ َلُو َوَرَقُة: َيا اْبَف َأِخي َماَذا تَ 

َما َرَأى، َفَقاَؿ َلُو َوَرَقُة: َىَذا النَّاُموُس الَِّذي َنزََّؿ المَُّو َعَمى ُموَسى، َيا َلْيتَِني ِفيَيا 
ُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ: َجَذًعا، َلْيتَِني َأُكوُف َحيِّا ِإْذ ُيْخِرُجَؾ َقْوُمَؾ، َفَقاَؿ َرُسو 

ْف  ـْ َيْأِت َرُجٌؿ َقطُّ ِبِمْثِؿ َما ِجْئَت ِبِو ِإالَّ ُعوِدَي، َواِ  ، َل ـْ (، َقاَؿ: َنَع ـْ )َأَو ُمْخِرِجيَّ ُى
ـْ َيْنَشْب َوَرَقُة َأْف ُتُوفَّْي، َوفَ  َـّ َل ًرا. ُث (ٔ)«َتَر الَوْحيُ ُيْدِرْكِني َيْوُمَؾ َأْنُصْرَؾ َنْصًرا ُمَؤزَّ

. 

فقد برز أثر القيـ اإلسبلمية وتفاعميا مع محيطيا منذ المحظة األولى، حيُث 
جرى فييا االتصاؿ مع اآلخر في أىـ المحظات، وأشّدىا خصوصية بالنسبة 
لممسمميف، خاصًة عند ضماف نزاىة الطرؼ اآلخر وأمانتو، والوقوؼ عمى 

 صْدقّيتو.

اليجرة النبوية، عندما تـ استئجار دليؿ ماىٍر؛ لكنو  وقد تجسَّد ذلؾ أيًضا في يـو
 كاف ال يزاؿ عمى ديف كفار قريش.

فقد أخرج البخاريُّ مف حديث َعاِئَشَة َرِضَي ا َعْنَيا، َزْوَج النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو 
، َقاَلْت:  ، َوَأُبو َبْكٍر َرُجبًل ِمْف َبِني َواْسَتْأَجَر َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ »َوَسمَّـَ ـَ

                                 
 (.ٓٙٔ(، ومسمـ )ٖ( أخرجو البخاري )ٔ)
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يًتا، َوُىَو َعَمى ِديِف ُكفَّاِر ُقَرْيٍش، َفَدَفَعا ِإَلْيِو َراِحَمَتْيِيَما، َوَواَعَداُه َغاَر  الدّْيِؿ َىاِدًيا ِخرّْ
(ٔ)«َثْوٍر َبْعَد َثبَلِث َلَياٍؿ ِبَراِحَمتَْيِيَما ُصْبَح َثبَلثٍ 

. 

اف التعاليـ اإلسبلمية لغير المسمميف أيًضا؛ إذا وىذه واقعة كاشفة عف احتض
 َتَحمَّوا بالبراءة مف وصمة الخيانة، وعار الغش والكذب والتدليس.

وال يزاؿ الناس ال يروف مانًعا أو غضاضة في المجوء ألصحاب الميف والفنوف 
ف اختمفت أديانيـ.  التي تثبت ليـ فييا الميارة واإلتقاف، وا 

ذا كاف النبي صمى  ا عميو وسمـ قد عقد المعاىدات والمواثيؽ بيف المسمميف وا 
وبيف غيرىـ؛ فَأمَّف بذلؾ االتصاؿ الرسمي، بيف المسمميف وبيف اآلخريف؛ فقد 
تخطَّى ىذا الحّد، فيما يشبو االتصاؿ غير الرسمي، أو االتصاؿ اليومي أو 

 االجتماعي أو الشعبي.

ذىاب لورقة بف نوفؿ في بداية نزوؿ وحيُث لـ يمانع صمى ا عميو وسمـ في ال
الوحي عميو صمى ا عميو وسمـ؛ فمما جاءت اليجرة لـ يمانع كذلؾ في 
ْف كاف عمى غير اإلسبلـ؛ ما داـ ماىًرا غير  االستعانة بالماىر الِخرّْيت وا 
مشيوٍر بخيانة أو خديعة، فمما وصؿ النبيُّ صمى ا عميو وسمـ المدينَة واستقرَّ 

يمانع كذلؾ مف االستعانة بغبلـٍ ييوديٍّ يخدمو، فمما َمِرَض ىذا الغبلـ بيا؛ لـ 
 ذىَب إليو يعوده في مرضو.

فقد أخرَج البخاريُّ ذلؾ مف حديث َأَنٍس َرِضَي اُ َعْنُو، َقاَؿ: َكاَف ُغبَلـٌ َيُيوِديّّ 
، َفَمِرَض، َفَأَتا ـُ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُه النَِّبيُّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْخُد

، َفَنَظَر ِإَلى َأِبيِو َوُىَو ِعْنَدُه َفَقاَؿ َلُو: «َأْسِمـْ »َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعْنَد َرْأِسِو، َفَقاَؿ َلُو: 
، َفَخَرَج النَِّبيُّ َصمَّى ـَ ، َفَأْسَم اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َأِطْع َأَبا الَقاِسـِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

(ٕ)«الَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْنَقَذُه ِمَف النَّارِ »َوُىَو َيُقوُؿ: 
. 

                                 
 (ٕٕٗٙي )( أخرجو البخار ٔ)

 (.ٖٙ٘ٔ( أخرجو البخاري )ٕ)
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وفي الحديث: َجَواُز استخداـِ المشرؾ وِعَياَدِتِو إذا مرض، وفيو »قاؿ ابف حجر: 
(ٔ)«ُحْسُف العيد

. 

الناس، حتى  ومف جية أخرى؛ فيو يبرز بجبلء أثر الِقَيـ اإلسبلمية وتفشّْييا في
المسْت قموبيـ وتركت في نفوسيـ أثًرا جعؿ والد الخادـ الييودي يشير عمى ابنو: 

، رغـ معرفتو بما يترتَّب عمى ىذه الطاعة «َأِطع أبا القاسـ صمى ا عميو وسمـ»
 مف مفارقة ابنو لديانتو، وانتقالو إلى جية المسمميف؛ لكنو لـ يمانع في ذلؾ.

قائية تكشؼ عف بالغ األثر الذي تركْتو القيـ اإلسبلمية في وىذه االستجابة التم
نفوس الناس جميًعا، مسمميـ وغير مسمميـ، حيف تجسََّدْت ىذه الِقَيـ في أخبلقو 
ُـّ المؤمنيف عندما ُسِئَمت رضي ا  صمى ا عميو وسمـ، فصار كما وصفْتو أ

؟ قالْت َفِإفَّ ُخُمَؽ َنِبيّْ اِ َصمَّى ُخُمِؽ َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو »عنيا عف  َوَسمَّـَ
وىذا أيًضا ». وقد َفسََّر الطحاويُّ معناه قائبًل: (ٕ)«اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكاَف اْلُقْرآفَ 

أحسُف ما يكوُف الناُس عميو؛ أَلنَُّو ال شيَء أحسُف مف آداب القرآف وممَّا َدَعا اُ 
سوُؿ ا صمى ا عميو وسمـ عمى ذلَؾ؛ غيَر خارٍج عنو الناَس فيو إليو، فكاف ر 

(ٗ). وَعبََّر عنو الشاعر فقاؿ(ٖ)«إلى ما سواهُ 
: 

ذا ما سكتُّ كنَت الَخِميبل فإذا ما نطقُت كنَت حديثي   وا 

فيو صمى ا عميو وسمـ قرآٌف يمشي عمى األرض، يتبعو في كؿّْ ما يأمر بو 
وسمـ كما وردْت صفتو في القرآف الكريـ:  وينيى، وكذلؾ كاف صمى ا عميو

{ ]القمـ:  نََّؾ َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ  [.ٗ}َواِ 

                                 
 (.ٕٕٔ/ ٖ« )فتح الباري( »ٔ)

« شرح مشكؿ اآلثار»(، والطحاوي في ٕٖٕٓ٘( )ٕٔٓٙٗ« )مسنده»( أخرجو أحمد في ٕ)
 (، بإسناٍد صحيح.ٕٚ« )المعجـ األوسط»(، والطبراني في ٖ٘ٗٗ، ٖٗٗٗ)

 (.ٖٗٗٗلمطحاوي )« شرح مشكؿ اآلثار( »ٖ)

 (.ٖ٘ٛ/ ٚمقاضي عياض )ل« إكماؿ المعمـ)( »ٗ
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وقد أْثَمَر ىذا الُخُمؽ العظيـ لمنبي صمى ا عميو وسمـ فيَمف حوَلو، مسمميـ 
 وغير مسمميـ، وترَؾ فييـ أثًرا بالًغا جدِّا، فكانوا يعرفونو بصدقو وأمانتو.

؟ ُقْمُت: »سفياف عف النبيّْ صمى ا عميو وسمـ: ولمَّا سأؿ ىرقؿ أبا  ـْ َماَذا َيْأُمُرُك
، َوَيْأُمُرَنا  ـْ َيُقوُؿ: اْعُبُدوا المََّو َوْحَدُه واََل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َواْتُرُكوا َما َيُقوُؿ آَباُؤُك

َمةِ  ْدِؽ َوالَعَفاِؼ َوالصّْ َكاِة َوالصّْ بَلِة َوالزَّ أبا سفياف رضي ا عنو  ، مع أفَّ (ٔ)«ِبالصَّ
ـَ في ذلؾ الوقت، لكّنو أقرَّ لمنبيّْ صمى ا عميو وسمـ بما ىو  لـ يكف قد أسم

 عميو مف الِقَيـ النبيمة، والصفات األخبلقية.

إفَّ »وقد قاؿ ُعْتَبة بف أبي ليٍب وىو مف أشد أعداء النبيّْ صمى ا عميو وسمـ: 
(ٕ)«دعوة، وال أصدؽ منو ليجة محمًدا دعا عميَّ وما ُتَردُّ لو

. 

والمتدبر في الحالة اإلسبلمية يرى ثمار ىذه الِقَيـ اإلسبلمية، حتى ِإفَّ ببلًدا 
نَّما دخميا بِقَيـٍ قد  دخميا اإلسبلـُ لـ يدخميا حيف دخميا بجيوٍش أو عمماء، واِ 

(ٖ)ًجاتمسََّؾ بيا أحد التجار، فرأى الناس ما ىو عميو؛ فدخموا في ديف ا أفوا
. 

 المطمب الثالث

 االنفتاح عمى اآلخر

ولـ يكف ىذا ىو كّؿ ما تقّدمو التعاليـ اإلسبلمية في بناء جسور التواصؿ ومّدىا 
مع اآلخر الذي ال يتفؽ معيا في الديف أو العقيدة، ولـ تقؼ عند حدود الديار 

ليا الحجازية، بؿ امتّد ذلؾ ليشمؿ أطراؼ المعمورة، في رسائؿ وكتب يتـ إرسا
 إلى األطراؼ، تحمؿ رسالة السماء، وتشرح سماحتيا وِقَيميا.

                                 
 (.ٖٚٚٔ(، ومسمـ )ٚ( أخرجو البخاري )ٔ)

 (.ٕٚٔلمماوردي ص )« أعبلـ النبوة( »ٕ)

أثر التجار المسمميف في انتشار اإلسبلـ والثقافة اإلسبلمية في »( ينظر عمى سبيؿ المثاؿ: ٖ)
عيد التعامؿ مع غير المسمميف في ال«. »غرب إفريقيا حتى القرف السادس عشر الميبلدي

 (.ٖٔ٘ص )« النبوي
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فكاف تواصميا ىذا كاشًفا عف روح منفتحة عمى اآلخر، طامعة في تقديـ الخير 
لو، في دنياه وُأْخَراه، ىذه الروح وىذه الِقَيـ ىي التي َأْثَمَرت مئات الرسائؿ عبر 

يرىـ مف المخالفيف ليـ في التاريخ الطويؿ، تخرج مف ببلد  المسمميف إلى غ
الديف، ُتَركّْز عمى بياف المشترؾ بيف الجميع، الذي يمكف البناء عميو في َخْمؽ 
جوٍّ مف السمـ االجتماعي، والتعايش القائـ عمى األخبلؽ والتعيدات والمواثيؽ، 

 التي يتمّسؾ بيا كّؿ طرٍؼ.

تمؾ الرسائؿ،  وانظر إلى براعة االستيبلؿ، وما يكشؼ عنو في ىذا الباب في
 منيا:

 رسالة النبي صمى ا عميو وسمـ إلى ىرقؿ:-ٔ

ِبْسـِ المَِّو »فقد أخرج البخاري، ومسمـ ىذه الرسالة في حديٍث طويؿ، وفييا: 
: َسبَلـٌ َعَمى  وـِ ، ِمْف ُمَحمٍَّد َعْبِد المَِّو َوَرُسوِلِو ِإَلى ِىَرْقَؿ َعِظيـِ الرُّ الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ

، ُيْؤِتَؾ المَُّو َمِف ا ـْ ـْ َتْسَم ، َأْسِم تََّبَع الُيَدى، َأمَّا َبْعُد، َفِإنّْي َأْدُعوَؾ ِبِدَعاَيِة اإِلْسبَلـِ
ـَ اأَلِريِسيّْيَف " َو }َيا َأْىَؿ الِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى  َتْيِف، َفِإْف َتَولَّْيَت َفِإفَّ َعَمْيَؾ ِإْث َأْجَرَؾ َمرَّ

ـْ َأْف اَل َنْعُبَد ِإالَّ المََّو واََل ُنْشِرَؾ ِبِو َشْيًئا واََل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َكِمَمٍة َسَواٍء بَ  ْيَنَنا َوَبْيَنُك
َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْف ُدوِف المَِّو َفِإْف َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَيُدوا ِبَأنَّا ُمْسِمُموَف{ َقاَؿ َأُبو ُسْفَياَف 

(ٔ)[«ٓٔ]ص:
. 

فيصفو بعظيـ قومو، ثـ يذكر لو ما ينتظره مف األجر مرتيف إف ىو أجاب إلى 
ما فيو خيره، ودخؿ في ديف ا، وما ينتظره ضّد ذلؾ، ويدعوه إلى كممة سواء، 

 أْف ال نعبد إال ا، وىي كممة التوحيد التي جاء بيا الرُّسؿ جميًعا.

ي التعايش السممي، بؿ وفي سائر وما مف أحٍد يتكمَّـ عف أثر الِقَيـ اإلسبلمية ف
المجاالت؛ إالَّ وىو بحاجٍة لدراسة ىذا الكتاب العظيـ الذي كتبو النبيُّ صمى ا 

                                 
 (.ٖٚٚٔ(، و مسمـ )ٔٗ٘ٚ، ٚ( أخرجو البخاري )ٔ)
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عميو وسمـ ليرقؿ، لما انطوى عميو مف بناء النتائج، وترتيب اآلثار عمى الِقَيـ 
 التي تجّسدت في شخصو صمى ا عميو وسمـ.

لِقَيـ، حتى كاد يستجيب لوال ما جرى مف وانظر إلى ىرقؿ وىو يستدّؿ بتمؾ ا
َسَأْلُتَؾ َعْف َنَسِبِو »قومو، ورغـ ذلؾ فقد قاؿ ىرقؿ ألبي سفياف رضي ا عنو: 
ـْ ُذو َنَسٍب، َفَكَذِلَؾ الرُُّسُؿ تُْبَعُث ِفي َنَسِب َقْوِمَيا.   َفَذَكْرَت َأنَُّو ِفيُك

ـْ َىَذا ا لَقْوَؿ، َفَذَكْرَت َأْف اَل، َفُقْمُت: َلْو َكاَف َأَحٌد َقاَؿ َىَذا َوَسَأْلُتَؾ َىْؿ َقاَؿ َأَحٌد ِمْنُك
 الَقْوَؿ َقْبَمُو، َلُقْمُت: َرُجٌؿ َيْأَتِسي ِبَقْوٍؿ ِقيَؿ َقْبَمُو. 

َوَسَأْلُتَؾ َىْؿ َكاَف ِمْف آَباِئِو ِمْف َمِمٍؾ، َفَذَكْرَت َأْف اَل، ُقْمُت َفَمْو َكاَف ِمْف آَباِئِو ِمْف 
 ٍؾ، ُقْمُت َرُجٌؿ َيْطُمُب ُمْمَؾ َأِبيِو.َممِ 

ـْ َتتَِّيُموَنُو ِبالَكِذِب َقْبَؿ َأْف َيُقوَؿ َما َقاَؿ؟ َفَذَكْرَت َأْف اَل، َفَقْد  َوَسَأْلُتَؾ، َىْؿ ُكْنُت
ـْ َيُكْف ِلَيَذَر الَكِذَب َعَمى النَّاِس َوَيْكِذَب َعَمى المَِّو.   َأْعِرُؼ َأنَُّو َل

ـْ َوَسَأْلتُ  ـُ اتََّبُعوُه، َوُى ؟ َفَذَكْرَت َأفَّ ُضَعَفاَءُى ـْ ـْ ُضَعَفاُؤُى َؾ َأْشَراُؼ النَّاِس اتََّبُعوُه َأ
 َأْتَباُع الرُُّسِؿ. 

َـّ. ـْ َيِزيُدوَف، َوَكَذِلَؾ َأْمُر اإِليَماِف َحتَّى َيِت ـْ َيْنُقُصوَف؟ َفَذَكْرَت َأنَُّي  َوَسَأْلُتَؾ َأَيِزيُدوَف َأ

ُتَؾ َأَيْرَتدُّ َأَحٌد َسْخَطًة ِلِديِنِو َبْعَد َأْف َيْدُخَؿ ِفيِو؟ َفَذَكْرَت َأْف اَل، َوَكَذِلَؾ اإِليَماُف َوَسَألْ 
 ِحيَف ُتَخاِلُط َبَشاَشُتُو الُقُموَب. 

 َوَسَأْلُتَؾ َىْؿ َيْغِدُر؟ َفَذَكْرَت َأْف اَل، َوَكَذِلَؾ الرُُّسُؿ اَل َتْغِدُر. 

ـْ َأْف َتْعُبُدوا المََّو َواَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َوَسَأْلُتَؾ ِبمَ  ؟ َفَذَكْرَت َأنَُّو َيْأُمُرُك ـْ ا َيْأُمُرُك
ْدِؽ َوالَعَفاؼِ  بَلِة َوالصّْ ـْ ِبالصَّ ـْ َعْف ِعَباَدِة اأَلْوثَاِف، َوَيْأُمُرُك  «. َوَيْنَياُك

و ألبي سفياف قائبًل:  ْف َكاَف َما تَُقوُؿ َحقِّا َفإِ »وىنالؾ ختـ ىرقٌؿ كبلمو الموجَّ
 ، ـْ ـْ َأُكْف َأُظفُّ َأنَُّو ِمْنُك ـُ َأنَُّو َخاِرٌج، َل َفَسَيْمِمُؾ َمْوِضَع َقَدَميَّ َىاتَْيِف، َوَقْد ُكْنُت َأْعَم
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ـُ َأنّْي َأْخُمُص ِإَلْيِو َلَتَجشَّْمُت ِلَقاَءُه، َوَلْو ُكْنُت ِعْنَدُه َلَغَسْمتُ  َعْف  َفَمْو َأنّْي َأْعَم
(ٔ)«َقَدِموِ 

. 

فاستدؿَّ ىرقؿ عمى تمؾ النتيجة العظيمة التي وصؿ إلييا، بتمؾ اآلثار السامية 
 لتمؾ الِقَيـ الفاضمة التي تجسَّدْت في شخصو الشريؼ صمى ا عميو وسمـ.

وما عمى  الذيف يرغبوف في التعايش السممي اآلف سوى إبراز ىذه الِقَيـ الفاضمة 
 مية، وتجسيدىا في واقعيـ الممموس.في التعاليـ اإلسبل

ىػ إلى سرجواف عظيـ  ٕٛٚرسالة شيخ اإلسبلـ ابف تيمية الُمَتَوفَّى سنة  -ٕ
 قبرص:

وقد استمرَّ ىذا التواصؿ، وىذا االنفتاح، واستمّرت ىذه المكاتبات عبر التاريخ، 
تيمية إلى فمف ذلؾ أيًضا تمؾ الرسالة الرائعة، التي دبَّجيا يراع شيخ اإلسبلـ ابف 

بسـ ا الرحمف الرحيـ. ِمف أحمد ابف تيمية »عظيـ قبرص، وقاؿ في مطمعيا: 
إلى سرجواف عظيـ أىؿ ِممَِّتِو وَمف تحوُط بو عنايُتو ِمف رؤساِء الدّْيِف وعظماء 

. سبلـٌ عمى َمف اتََّبَع اْلُيَدى.  ـْ ا الِقسّْيِسيَف والرُّىباف واألمراء واْلُكتَّاِب وَأْتَباِعِي َأمَّ
ـَ َوآَؿ ِعْمَراَف. ونسَأُلُو َأْف  بعُد فِإنَّا نحمُد إليكـ ا الَِّذي ال إلَو إالَّ ىو، إَلَو إبراِىي
ُيَصمَّْي عمى عباده الُمْصَطِفيَف وَأْنِبَياِئِو الُمْرَسِميَف. َوَيُخصُّ ِبَصبَلِتِو َوَسبَلِمِو ُأوِلي 

ـْ َساَدُة اْلَخمْ  : ُنوٌح اْلَعْزـِ الَِّذيَف ُى ـْ وا ِبَأْخِذ اْلِميثَاِؽ َوُى . الَِّذيَف ُخصُّ ِؽ َوَقاَدُة اأْلَُمـِ
ـُ َوُموَسى َوِعيَسى َوُمَحمَّدٌ  ْبَراِىي (ٕ)«َواِ 

. 

فيو ُيذكّْره بالمشترؾ بيننا، وأنو إف كاف يؤمف بآؿ إبراىيـ وآؿ عمراف عمييـ 
بيـ وبنبينا محمٍد صمى السبلـ؛ فإّنا كذلؾ نؤمف بيـ، ونبّجميـ، فما عميو لو آمف 

ا عميو وسمـ، كما نؤمف نحف بيـ جميًعا وال نفرّْؽ بيف أحٍد مف ُرُسِمو، مثمما 
 ُيَفرّْؽ اآلخر؟

                                 
 ( المصادر السابقة.ٔ)

قواعد التعايش بيف أىؿ األدياف عند ابف »(. وينظر: ٔٓٙ/ ٕٛ« )مجموع الفتاوى( »ٕ)
 (.ٜٛص )« تيمية
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والشؾ أّف ىذا التركيز عمى المشترؾ، وىذه الدعوة الحسنة السيمة؛ تصؿ إلى 
وليس قمب المتمقّْي سريًعا؛ الرتكازىا عمى ِقَيمة وقضية اإليماف بجميع الرسؿ، 

ببعضيـ فقط، والشؾ أّف اإليماف بالكؿّْ أولى وآكد مف اإليماف بالجزء عند عقبلء 
 الناس.

 وثيقة مكة المكرمة الصادرة في ىذا العصر: – 3

ولـ ينقطع حبؿ الوصاؿ والمكاتبات، لبياف الحقائؽ، وكشؼ الِقَيـ الراسخة، 
انا ا لو، ورغبة في والتحدُّث بيا إلى اآلخر، طمًعا في ىدايتو لمخير الذي ىد

 نجاتو في الدنيا واآلخرة.

ىػ وثيقة مكة المكرمة،  ٓٗٗٔوقد صدرْت في العشر األواخر مف رمضاف عاـ 
برعايٍة كريمة مف خادـ الحرميف الشريفيف، ومف رحاب المسجد الحراـ، حيُث 

ؿ فييا  ألؼ ومائتاف شخصية إسبلمية، مف مائة وتسع وثبلثيف دولة،  ٕٓٓٔسجَّ
موف سبعة وعشريف مكّوًنا إسبلميِّا، مف مختمؼ الطيؼ اإلسبلمي،  وفي يمث

ُمَقّدمتيـ كبار العمماء والمفتيف، أصدروا جميًعا تمؾ الوثيقة التي ُعِرفت بوثيقة 
مكة المكرمة، لتكوف دستوًرا إلرساء ِقَيـ التعايش السممي بيف أتباع األدياف 

ة، وفي سائر العالـ وبيف جميع واألعراؽ في داخؿ الببلد اإلسبلمية مف جي
 مكّونات المجتمع اإلنساني مف جية أخرى.

وقد تكفََّمت ىذه الوثيقة بالكشؼ عف رغبة المكّوف اإلسبلمي العظيـ في ىذا 
نات التي يتألؼ منيا عالمنا، تواصبًل يقوـ عمى  الكوف؛ لمتواصؿ مع بقيَّة المكوَّ

نساني، لتصنع بذلؾ سياًجا ينادي عمى ِقَيـ نبيمٍة، وجسوٍر مف المحبة والوئاـ اإل
جميع الناس أْف ىمّموا إلى نزع الكراىية والتشاحف مف بينكـ، وأفَّ ىناؾ ما نشترؾ 
فيو جميًعا، ويمكننا البناء عميو، مف ِقَيـ العدؿ والخير والحؽ والمساواة، بعيًدا 

 عف ممارسات الظمـ والكراىية فضبًل عف الصداـ الحضاري.
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 رابعالمطمب ال

 الرغبة في نفع اآلخر

رأينا في المطمب السابؽ؛ أثناء قصة الغبلـ الييودي واستجابتو لدعوة النبيّْ 
سبلمو؛ كيؼ قاؿ النبيُّ صمى ا عميو وسمـ تعميًقا عمى  صمى ا عميو وسمـ، وا 

 «.الَحْمُد ِ الَِّذي َأْنَقَذُه ِمَف النَّارِ »ذلؾ: 

لحاصؿ في التعاليـ اإلسبلمية لآلخر عف ضعٍؼ فمـ يكف التواصؿ واالحتواء ا
نما كانت عف رغبٍة في نفع ىذا اآلخر،  تجاه ىذا اآلخر، أو خوٍؼ منو، وا 

 وحرًصا عمى إخراجو مف ظممات الدنيا ونار اآلخرة.

بؿ حتى الفتوحات التي جرْت؛ لـ يكف الغرض منيا في يوـ مف األياـ سوى 
في إسعاد البشرية التي أقحمت قموبيا،  توصيؿ رسالة السماء إلى األرض، رغبةً 

 وصدأْت نفوسيا، وىي ترتمي في أحضاف الخبائث.

 ويتجمَّى ذلؾ مف عشرات النصوص النبوية المطيرة، نشير ىنا إلى بعضيا:

أخرج البخاريُّ مف حديث َسْيِؿ ْبِف َسْعٍد َرِضَي المَُّو َعْنُو، َسِمَع النَِّبيَّ َصمَّى  -ٔ
، َيُقوُؿ: َيْوـَ َخْيَبَر: اُ َعَمْيِو وَ  ، «أَلُْعِطَيفَّ الرَّاَيَة َرُجبًل َيْفَتُح المَُّو َعَمى َيَدْيوِ »َسمَّـَ

ـْ َيْرُجو َأْف ُيْعَطى، َفَقاَؿ:  ـْ ُيْعَطى، َفَغَدْوا َوُكمُُّي َأْيَف »َفَقاُموا َيْرُجوَف ِلَذِلَؾ َأيُُّي
؟ َأَمَر، َفُدِعَي َلُو، َفَبَصَؽ ِفي َعْيَنْيِو، َفَبَرَأ َمَكاَنُو ، َفِقيَؿ: َيْشَتِكي َعْيَنْيِو، فَ «َعِميّّ

ـْ َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَمَنا؟ َفَقاَؿ:  ـْ َيُكْف ِبِو َشْيٌء، َفَقاَؿ: ُنَقاِتُمُي َعَمى ِرْسِمَؾ، »َحتَّى َكَأنَُّو َل
، َوأَ  ـْ ِإَلى اإِلْسبَلـِ َـّ اْدُعُي ، ُث ـْ ، َفَواِ أَلَْف َحتَّى تَْنِزَؿ ِبَساَحِتِي ـْ ـْ ِبَما َيِجُب َعَمْيِي ْخِبْرُى
. وقد َبوَّب عميو اإلماـ البخاريُّ (ٔ)«ُيْيَدى ِبَؾ َرُجٌؿ َواِحٌد َخْيٌر َلَؾ ِمْف ُحْمِر النََّعـِ 

وَِّة، َوَأْف اَل َباُب ُدَعاِء النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ النَّاَس ِإَلى اإِلْسبَلـِ َوالنُّبُ »قائبًل: 
ـْ َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْف ُدوِف اِ   «.َيتَِّخَذ َبْعُضُي

                                 
 (.ٕٙٓٗ(، ومسمـ )ٕٜٕٗ( أخرجو البخاري )ٔ)
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وأخرج البخاريُّ مف حديث أبي َرَجاٍء، ِمْف آِؿ َأِبي ِقبَلَبَة: َحدَّثَِني َأُبو ِقبَلَبَة:  -ٕ
َـّ َأِذفَ  ـْ َفَدَخُموا، َفَقاَؿ: َما  َأفَّ ُعَمَر ْبَف َعْبِد الَعِزيِز َأْبَرَز َسِريَرُه َيْوًما ِلمنَّاِس، ُث َلُي

تَُقوُلوَف ِفي الَقَساَمِة؟ َقاَؿ: َنُقوُؿ: الَقَساَمُة الَقَوُد ِبَيا َحؽّّ، َوَقْد َأَقاَدْت ِبَيا الُخَمَفاُء. 
َؾ َقاَؿ ِلي: َما تَُقوُؿ َيا َأَبا ِقبَلَبَة؟ َوَنَصَبِني ِلمنَّاِس، َفُقْمُت: َيا َأِميَر الُمْؤِمِنيَف، ِعْندَ 

ـْ َشِيُدوا َعَمى َرُجٍؿ  ُرُءوُس اأَلْجَناِد َوَأْشَراُؼ الَعَرِب، َأَرَأْيَت َلْو َأفَّ َخْمِسيَف ِمْنُي
ـْ َيَرْوُه، َأُكْنَت َتْرُجُمُو؟ َقاَؿ: اَل. ُقْمُت: َأَرَأْيَت َلْو َأفَّ  ُمْحَصٍف ِبِدَمْشَؽ َأنَُّو َقْد َزَنى، َل

ـْ َشِيُدوا عَ  ـْ َيَرْوُه؟ َقاَؿ: َخْمِسيَف ِمْنُي َمى َرُجٍؿ ِبِحْمَص َأنَُّو َسَرَؽ، َأُكْنَت َتْقَطُعُو َوَل
َفَوالمَِّو َما َقَتَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأَحًدا َقطُّ ِإالَّ ِفي ِإْحَدى »اَل، ُقْمُت: 

َؿ، َأْو َرُجٌؿ َزَنى َبْعَد ِإْحَصاٍف، َأْو َرُجٌؿ َثبَلِث ِخَصاٍؿ: َرُجٌؿ َقَتَؿ ِبَجِريَرِة َنْفِسِو َفُقتِ 
(ٔ)«َحاَرَب اَ َوَرُسوَلُو، َواْرَتدَّ َعِف اإِلْسبَلـِ 

. 

فبل مجاؿ ليدـ بنياف اإلنساف؛ ما لـ ُيْقِدـ ىو عمى ىْدمو بُجْرـ اقترفو، وفساٍد 
ـٍ لمعباد. ـَ عميو، وما ربُّؾ بظبلَّ  أْقَد

َمْيَماَف ْبِف ُبَرْيَدَة، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اِ وأخرج مسمـٌ مف حديث سُ  -ٖ
ِتِو  َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِإَذا َأمََّر َأِميًرا َعَمى َجْيٍش، َأْو َسِريٍَّة، َأْوَصاُه ِفي َخاصَّ

َـّ َقاَؿ:  ُزوا ِباْسـِ اِ ِفي َسِبيِؿ اِ، اغْ »ِبتَْقَوى اِ، َوَمْف َمَعُو ِمَف اْلُمْسِمِميَف َخْيًرا، ُث
ذَ  ا َقاِتُموا َمْف َكَفَر ِباِ، اْغُزوا َواَل َتُغمُّوا، َواَل َتْغِدُروا، َواَل َتْمثُُموا، َواَل َتْقُتُموا َوِليًدا، َواِ 

ـْ ِإَلى َثبَلِث ِخَصاٍؿ  َؾ ِمَف اْلُمْشِرِكيَف، َفاْدُعُي َأيَُّتُيفَّ َما فَ  -َأْو ِخبَلٍؿ  -َلِقيَت َعُدوَّ
، َفِإْف َأَجاُبوَؾ، َفاْقَبْؿ  ْسبَلـِ ـْ ِإَلى اإْلِ َـّ اْدُعُي ، ُث ـْ ، َوُكؼَّ َعْنُي ـْ َأَجاُبوَؾ َفاْقَبْؿ ِمْنُي
ـْ  ـْ ِإَلى َداِر اْلُمَياِجِريَف، َوَأْخِبْرُى ِؿ ِمْف َداِرِى ـْ ِإَلى التََّحوُّ َـّ اْدُعُي ، ُث ـْ ، َوُكؼَّ َعْنُي ـْ ِمْنُي

ـْ َما َعَمى اْلُمَياِجِريَف، َفِإْف َأَبْوا َأْف أَ  ـْ َما ِلْمُمَياِجِريَف، َوَعَمْيِي ـْ ِإْف َفَعُموا َذِلَؾ َفَمُي نَُّي
ـُ اِ  ـْ ُحْك ـْ َيُكوُنوَف َكَأْعَراِب اْلُمْسِمِميَف، َيْجِري َعَمْيِي ـْ َأنَُّي ُلوا ِمْنَيا، َفَأْخِبْرُى َيَتَحوَّ

ـْ ِفي اْلَغِنيَمِة َواْلَفْيِء َشْيٌء ِإالَّ َأْف الَِّذي َيْجِري عَ  َمى اْلُمْؤِمِنيَف، َواَل َيُكوُف َلُي

                                 
 (.ٜٜٛٙ( أخرجو البخاري )ٔ)



 

 
٘1 

 ، ـْ ـْ َأَجاُبوَؾ َفاْقَبْؿ ِمْنُي ـُ اْلِجْزَيَة، َفِإْف ُى ـْ َأَبْوا َفَسْمُي ُيَجاِىُدوا َمَع اْلُمْسِمِميَف، َفِإْف ُى
ـْ َأَبْوا َفاْسَتعِ  ، َفِإْف ُى ـْ َذا َحاَصْرَت َأْىَؿ ِحْصٍف َفَأَراُدوَؾ َوُكؼَّ َعْنُي ، َواِ  ـْ ْف ِباِ َوَقاِتْمُي

ـْ ِذمََّة اِ، َواَل ِذمََّة َنِبيِّْو، َوَلكِ  ـْ ِذمََّة اِ، َوِذمََّة َنِبيِّْو، َفبَل َتْجَعْؿ َلُي ِف َأْف َتْجَعَؿ َلُي
َتَؾ َوِذمََّة َأْصَحاِبَؾ، َفِإنَّكُ  ـْ ِذمَّ ـْ َأْىَوُف اْجَعْؿ َلُي ـَ َأْصَحاِبُك ـْ َوِذَم ـْ َأْف ُتْخِفُروا ِذَمَمُك

ـْ  َذا َحاَصْرَت َأْىَؿ ِحْصٍف َفَأَراُدوَؾ َأْف تُْنِزَلُي ِمْف َأْف ُتْخِفُروا ِذمََّة اِ َوِذمََّة َرُسوِلِو، َواِ 
ـْ َعَمى ُحْكـِ اِ، َوَلِكْف َأْنزِ  ـْ َعَمى ُحْكِمَؾ، َفِإنََّؾ اَل َتْدِري َعَمى ُحْكـِ اِ، َفبَل تُْنِزْلُي ْلُي

ـْ الَ  ـْ َأ ـَ اِ ِفيِي (ٔ)«َأُتِصيُب ُحْك
. 

فبل مجاؿ لغدٍر أو تمثيٍؿ أو قتِؿ مسالـٍ أو رضيٍع أو قطع شجٍر أو كسر حجٍر، 
ببلغيـ ديف  سعاد البشر، وا  نما ىي الرغبة الصادقة في جمب الخير لمناس، وا  وا 

عمييـ اإلسبلـ، فإف رضوا فميـ ما لممسمميف وعمييـ ما ربّْيـ سبحانو، فيعرض 
ف َأَبوا وسالموا فعمييـ ضريبة ُيْسَتعاُف بيا في الدفاع عنيـ، وحمايتيـ،  عمييـ، وا 
بينما ىـ يتفرغوف ألعماليـ وتجاراتيـ في أماٍف تاٍـّ، واحتضاٍف ليـ في حضارة 

 اإلسبلـ وأرضو ودياره، رغـ اختبلؼ أديانيـ وأعراقيـ.

ويتجمَّى ىذا مف الموقؼ الرائع لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية أحد عظماء المسمميف 
عبر التاريخ، عندما أراد التتر إطبلؽ األسرى المسمميف، واحتجاز غيرىـ، فرفض 

بؿ جميع مف معؾ مف »شيخ اإلسبلـ ذلؾ رفًضا قاطًعا، وقاؿ ليـ بوضوح تاٍـّ: 
نفتكيـ، وال ندع أسيرا ال مف أىؿ الممة الييود والنصارى الذيف ىـ أىؿ ذمتنا فإنا 

(ٕ)«وال مف أىؿ الذمة
. 

إنيا تعاليـ اإلسبلـ التي ال َتَدع اآلخر أسيًرا، وال تقبؿ لو ذلؾ أبًدا، وال تتركو في 
ضيٍؽ أو مذلٍة، بعدما تعاَىد مع المسمميف، ودخؿ في الصمح معيـ، وشاركيـ 

فإذا بو في بيتو آمًنا بيف أىمو أرضيـ ولقمة عيشيـ، فصار واحًدا مف رعاياىـ، 
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وأوالده، بينما التعاليـ اإلسبلمية تحوطو مف جميع جوانبو، حمايًة لو وألىمو ومالو 
وولده، ثـ ىو إذا وقع أسيًرا؛ ال تتركو، وال تنقذ المنتميف ليا دوف اآلخريف الذيف 
 ىـ تحت رعايتيا وحمايتيا، بؿ تبسط عمييـ الحماية، وتمّد ليـ يد العوف،
فتطمبيـ وتنقذىـ مف األسر، وتعيد ليـ حريتيـ مرًة أخرى، رغـ اختبلفيـ معيا 

 في الديف.

لكنيا حضارة النببلء، التي ال تفرّْؽ بيف مسمـٍ وغير مسمـٍ عندما يتعّمؽ األمر 
 بالمبدأ والكرامة والحرية.

ا َرُسوُؿ اِ َصمَّى وأخرج البخاريُّ ومسمـٌ مف حديث ُأَساَمَة ْبِف َزْيٍد َقاَؿ: َبَعثَنَ  -ٗ
اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي َسِريٍَّة، َفَصبَّْحَنا اْلُحَرَقاِت ِمْف ُجَيْيَنَة، َفَأْدَرْكُت َرُجبًل َفَقاَؿ: اَل 

، ِإَلَو ِإالَّ اُ، َفَطَعْنُتُو َفَوَقَع ِفي َنْفِسي ِمْف َذِلَؾ، َفَذَكْرُتُو ِلمنَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو وَ  َسمَّـَ
 : َقاَؿ: ُقْمُت: َيا « َأَقاَؿ اَل ِإَلَو ِإالَّ اُ َوَقَتْمَتُو؟»َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ـَ »َرُسوَؿ اِ، ِإنََّما َقاَلَيا َخْوًفا ِمَف السّْبَلِح، َقاَؿ:  َأَفبَل َشَقْقَت َعْف َقْمِبِو َحتَّى َتْعَم
ـْ اَل؟َأَقاَلَيا  ُرَىا َعَميَّ َحتَّى َتَمنَّْيُت َأنّْي َأْسَمْمُت َيْوَمِئٍذ، َقاَؿ: َفَقاَؿ « َأ َفَما َزاَؿ ُيَكرّْ

َسْعٌد: َوَأَنا َواِ اَل َأْقُتُؿ ُمْسِمًما َحتَّى َيْقُتَمُو ُذو اْلُبَطْيِف َيْعِني ُأَساَمَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُجٌؿ: 
ـْ َيُقِؿ اُ: }َوَقا ـْ َحتَّى اَل َتُكوَف ِفْتَنٌة َوَيُكوَف الدّْيُف ُكمُُّو ِلمَِّو{ ]األنفاؿ: َأَل [؟ ِٜٖتُموُى

َفَقاَؿ َسْعٌد: َقْد َقاَتْمَنا َحتَّى اَل َتُكوَف ِفْتَنٌة، َوَأْنَت َوَأْصَحاُبَؾ ُتِريُدوَف َأْف تَُقاِتُموا َحتَّى 
(ٔ)َتُكوَف ِفْتَنةٌ 
. 

نقاذىا،  وىكذا الديف اإلسبلمي ُيْرسي قواعد الخير، ويحارب لمحفاظ عمييا، وا 
ويزيؿ في سبيؿ ذلؾ الفتف التي تعترض وصوؿ الخير لمناس، أيِّا كانت ىذه 

 الفتف.

وأخرج البخاريُّ ومسمـٌ مف حديث اْلِمْقَداِد ْبِف اأْلَْسَوِد، َأنَُّو َقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اِ،  -٘
َـّ َأَرَأْيَت ِإْف َلِقيُت َرُجبًل ِمَف  اْلُكفَّاِر َفَقاَتَمِني، َفَضَرَب ِإْحَدى َيَديَّ ِبالسَّْيِؼ َفَقَطَعَيا، ُث
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اَلَذ ِمنّْي ِبَشَجَرٍة، َفَقاَؿ: َأْسَمْمُت ِلمَِّو، َأَفَأْقُتُمُو َيا َرُسوَؿ اِ، َبْعَد َأْف َقاَلَيا؟ َقاَؿ: 
 : َقاَؿ: َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ اِ، ِإنَُّو َقْد « ْموُ اَل تَْقتُ »َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

َـّ َقاَؿ َذِلَؾ َبْعَد َأْف َقَطَعَيا، َأَفَأْقُتُمُو؟ َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو  َقَطَع َيِدي، ُث
 : نََّؾ ِبَمْنِزَلِتِو َقْبَؿ َأْف َيُقوَؿ اَل َتْقُتْمُو َفِإْف َقَتْمَتُو َفِإنَُّو ِبَمْنِزَلِتَؾ َقْبَؿ َأْف تَقْ »َوَسمَّـَ ُتَمُو، َواِ 

(ٔ)«َكِمَمَتُو الَِّتي َقاؿَ 
. 

ْف كاف  وبذا يقبؿ الديف اإلسبلمي مف اآلخر أدنى ما يمكف البناء عميو إلنقاذه، وا 
في صدوره مف اآلخر شبية استغبلؿ لشيء ينقذه مف مأزٍؽ وقَع فيو، أو غير 

نما ىو ديف ذلؾ؛ إْذ لـ يكف غرض الديف اإل سبلمي التشفّْي مف اآلخر، وا 
الرحمة، الذي ُأْرِسؿ بو نبي الرحمة، فيو رحمة لمعالميف، يمّد يده لمبشرية؛ رغبًة 

 في إنقاذ النفوس مف ظبلـ الشرؾ، وعاقبة الغواية.

وأخرج البخاري ومسمـ مف حديث َعْبِد المَِّو ْبِف ُعَمَر: َأفَّ ُعَمَر ْبَف الَخطَّاِب،  -ٙ
َأى ُحمًَّة ِسَيَراَء ِعْنَد َباِب الَمْسِجِد، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو َلِو اْشَتَرْيَت َىِذِه، َفَمِبْسَتَيا رَ 

 : ِإنََّما »َيْوـَ الُجُمَعِة َوِلْمَوْفِد ِإَذا َقِدُموا َعَمْيَؾ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ َجاَءْت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ « ْف اَل َخبَلَؽ َلُو ِفي اآلِخَرةِ َيْمَبُس َىِذِه مَ  ُث

ِمْنَيا ُحَمٌؿ، َفَأْعَطى ُعَمَر ْبَف الَخطَّاِب َرِضَي المَُّو َعْنُو، ِمْنَيا ُحمًَّة، َفَقاَؿ ُعَمُر: َيا 
ُحمَِّة ُعَطاِرٍد َما ُقْمَت؟ َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َرُسوَؿ المَِّو، َكَسْوتَِنيَيا َوَقْد ُقْمَت ِفي 

 : ـْ َأْكُسَكَيا ِلَتْمَبَسَيا»َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَكَساَىا ُعَمُر ْبُف الَخطَّاِب َرِضَي المَُّو َعْنُو، « ِإنّْي َل
(ٕ)َأًخا َلُو ِبَمكََّة ُمْشِرًكا
. 

ف كانوا كفاراوفيو صمة األقارب وا»قاؿ اإلماـ النووي:  (ٖ)«لمعارؼ وا 
. 

وأخرج البخاري ومسمـٌ مف حديِث َأْسَماء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َرِضَي المَُّو َعْنُيَما  -ٚ
َقاَلْت: َأَتْتِني ُأمّْي َراِغَبًة، ِفي َعْيِد النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ، َفَسَأْلُت النَِّبيَّ 

                                 
 (.ٜ٘(، ومسمـ )ٜٔٓٗ( أخرجو البخاري )ٔ)
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: آِصُمَيا؟ َقاَؿ: َصمَّى اُ َعَمْيِو َوسَ  َقاَؿ اْبُف ُعَيْيَنَة: َفَأْنَزَؿ المَُّو َتَعاَلى « َنَعـْ »مَّـَ
ـْ ِفي الدّْيِف{ ]الممتحنة:  ـْ ُيَقاِتُموُك ـُ المَُّو َعِف الَِّذيَف َل (ٔ)[ِٛفيَيا: }اَل َيْنَياُك

. 

(ٕ)«وفيو جواز صمة القريب المشرؾ»قاؿ اإلماـ النووي: 
. 

حديث أبي ُىَرْيَرَة رضي ا عنو، َقاَؿ: ُكْنُت َأْدُعو ُأمّْي ِإَلى وأخرج مسمـٌ مف  -ٛ
ْسبَلـِ َوِىَي ُمْشِرَكٌة، َفَدَعْوُتَيا َيْوًما َفَأْسَمَعْتِني ِفي َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو  اإْلِ

ـَ َوَأَنا َأْبِكي، ُقْمُت َيا َرُسوَؿ اِ َوَسمَّـَ َما َأْكَرُه، َفَأَتْيُت َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّ 
، َفَدَعْوُتَيا اْلَيْوـَ َفَأْسَمَعْتِني ِفيَؾ َما  ْسبَلـِ َفتَْأَبى َعَميَّ ِإنّْي ُكْنُت َأْدُعو ُأمّْي ِإَلى اإْلِ

َـّ َأِبي ُىَرْيَرَة َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ  : َأْكَرُه، َفاْدُع اَ َأْف َيْيِدَي ُأ  َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ َأِبي ُىَرْيَرةَ » َـّ اْىِد ُأ َفَخَرْجُت ُمْسَتْبِشًرا ِبَدْعَوِة َنِبيّْ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ، « المُي

 ، َفَممَّا ِجْئُت َفِصْرُت ِإَلى اْلَباِب، َفِإَذا ُىَو ُمَجاٌؼ، َفَسِمَعْت ُأمّْي َخْشَؼ َقَدَميَّ
َمَكاَنَؾ َيا َأَبا ُىَرْيَرَة َوَسِمْعُت َخْضَخَضَة اْلَماِء، َقاَؿ: َفاْغَتَسَمْت َوَلِبَسْت َفَقاَلْت: 

َـّ َقاَلْت: َيا َأَبا ُىَرْيَرَة َأْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو  ِدْرَعَيا َوَعِجَمْت َعْف ِخَماِرَىا، َفَفَتَحِت اْلَباَب، ُث
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، َقاَؿ َفَرَجْعُت ِإَلى َرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ  ِإالَّ اُ، َوَأْشَيُد َأفَّ ُمَحمَّ

، َفَأتَْيُتُو َوَأَنا َأْبِكي ِمَف اْلَفَرِح، َقاَؿ: ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ اِ َأْبِشْر َقِد اْسَتَجاَب  َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ َأِبي ُىَرْيَرَة، َفَحِمَد اَ   َوَأْثَنى َعَمْيِو َوَقاَؿ َخْيًرا، َقاَؿ ُقْمُت: َيا اُ َدْعَوَتَؾ َوَىَدى ُأ

ـْ ِإَلْيَنا، َقاَؿ:  َرُسوَؿ اِ اْدُع اَ َأْف ُيَحبَّْبِني َأَنا َوُأمّْي ِإَلى ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَف، َوُيَحبَّْبُي
 : َـّ َحبّْْب »َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْعِني َأَبا ُىَرْيَرَة  -ُعَبْيَدَؾ َىَذا المُي

َفَما ُخِمَؽ ُمْؤِمٌف َيْسَمُع ِبي « َوُأمَُّو ِإَلى ِعَباِدَؾ اْلُمْؤِمِنيَف، َوَحبّْْب ِإَلْيِيـِ اْلُمْؤِمِنيفَ  -
(ٖ)َواَل َيَراِني ِإالَّ َأَحبَِّني
. 

ـَ أبو ىريرةَ  رضي ا عنو،  وىو حديٌث صريٌح في أنيا لـ تكف مسممة، بينما أسم
نما كاف عمى تواصؿ دائـٍ معيا، يدعوىا لئلسبلـ، فُتْسِمعو  ومع ذلؾ لـ يتركيا، وا 
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ما يكره، حتى دعى ليا رسوُؿ ا صمى ا عميو وسمـ فيدى ا قمبيا لئلسبلـ 
 رضي ا عنيا.

لكنيا رغـ ما قالتو، لـ تسمع كممًة نابية في ظؿّْ تعاليـ اإلسبلـ، وأخبلؽ 
سبلـ، بؿ كاف ابنيا المسمـ بارِّا بيا قبؿ إسبلميا، كما كاف بارِّا بيا بعد اإل

إسبلميا، لـ يتركيا تعّضيا األياـ والميالي، رغـ اختبلفيا معو في الديف قبؿ أْف 
 ييدييا اُ لئلسبلـ.

وىكذا التعاليـ اإلسبلمية دائًما ال تترؾ رعاياىا أسرى، كما ال تتركيـ جوعى أو 
نما تمّدىـ بالرعايا، وتحيطيـ عرايا أ ف اختمفوا معيا في الديف، وا  و دوف رعاية، وا 

باألمف واألماف، تريد ليـ الخير، وتجمبو إلييـ، وتسعى ليـ في تحصيؿ المنافع، 
 ودفع المضاّر عنيـ.

َأفَّ َيُيوَد َبِني النَِّضيِر، »وأخرج البخاريُّ ومسمـٌ  مف حديث اْبِف ُعَمَر،  - ٜ
، َفَأْجَمى َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َوُقَرْيظَ  َة، َحاَرُبوا َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

، َحتَّى َحاَرَبْت ُقَرْيَظُة َبْعَد َذِلَؾ،  ـْ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َبِني النَِّضيِر، َوَأَقرَّ ُقَرْيَظَة َوَمفَّ َعَمْيِي
ـَ ِنَسا ، َوَقَس ـْ ـْ َلِحُقوا َفَقَتَؿ ِرَجاَلُي ـْ َبْيَف اْلُمْسِمِميَف، ِإالَّ َأفَّ َبْعَضُي ـْ َوَأْمَواَلُي ـْ َوَأْواَلَدُى َءُى

ـْ َوَأْسَمُموا، َوَأْجَمى َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ  ، َفآَمَنُي ِبَرُسوِؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
، َوَيُيوَد َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُيوَد اْلَمِديَنِة ُكمَُّيـْ  ـْ َقْوـُ َعْبِد اِ ْبِف َسبَلـٍ ، َبِني َقْيُنَقاَع، َوُى

(ٔ)«َبِني َحاِرَثَة، َوُكؿَّ َيُيوِديٍّ َكاَف ِباْلَمِديَنةِ 
. 

في ىذا أفَّ المعاىد والذمي إذا نقض العيد صار حربيِّا، »قاؿ اإلماـ النووي: 
نيـ، ولو المف عمى مف وجرت عميو أحكاـ أىؿ الحرب، ولئلماـ سبي مف أراد م

نما ينفع المف  أراد، وفيو أنو إذا مف عميو ثـ ظيرت منو محاربة انتقض عيده، وا 
فيما مضى ال فيما ُيستقبؿ، وكانت قريظة في أماف ثـ حاربوا النبي صمى ا 
عميو وسمـ ونقضوا العيد وظاىروا قريًشا عمى قتاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ، 
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وأنزؿ الذيف ظاىروىـ مف أىؿ الكتاب مف صياصييـ وقذؼ في قاؿ ا تعالى: }
(ٔ)«قموبيـ الرعب فريقا تقتموف وتأسروف فريقا{ إلى آخر اآلية األخرى

. 

فقد بقيت ىذه األقواـ في المدينة بناًء عمى الوثيقة والدستور المدني الذي عقده 
، ثـ إفَّ بعضيـ النبيُّ صمى ا عميو وسمـ معيـ، وتقدَّمت اإلشارة لبعض بنوده

قد غدَر، وارتكب جناية الخيانة العظمى، وخرج عف السياؽ، فوقؼ مع أعداء 
المدينة ضّد أىميا المسمميف، وعمى الرغـ مف ىذه الخيانة العظمى؛ فمـ يستأصؿ 
النبيُّ صمى ا عميو وسمـ شأفتيـ بأكمميا، فتـ إجبلء الذيف حاربوه منيـ، وَمفَّ 

أنيـ فرطوا وخانوا وغدروا وحاربوا لممرة الثانية، فمـ يكف ُبدّّ  عمى بني قريظة، إالَّ 
 مف محاربتيـ بعدما بدأوا ىـ بالحرب والخيانة.

وىي صفحة كاشفة عف احتراـ التعاليـ اإلسبلمية لممعاىدات واالتفاقيات، والوفاء 
ببنودىا، وعدـ خرقيا، ثـ عف صبرىا عمى اآلخريف المخالفيف ليا في الديف، 

ائيا ليـ، وترؾ محاربتيـ حتى يكونوا ىـ الذيف يحاربونيا ويغدروف بعيودىا واحتو 
 ويتعاونوف مع أعدائيا.

فيي في حقيقة الحاؿ تقوـ بحرٍب دفاعية، تدافع فييا عف نفسيا، ثـ ىي تدافع 
فييا عف الِقَيـ والُمُثؿ الُعميا المتجسّْدة في الوفاء بإلزاـ الناس بالوفاء بالعيود 

 والصدؽ في المعاىدات واالتفاقيات. والمواثيؽ،

وىذا الجانب المشرؽ مف جوانب التعاليـ اإلسبلمية؛ ينبغي دراستو بشكؿ أوسع 
وأعمؽ مراًرا، حتى يتجمَّى أثره لجميع الناس؛ ألنيا لو لـ تقـ بمحاربة الذيف خانوا 

ِقَيـ العيود والمواثيؽ، وتركت ليـ المدينة كؤًل مباًحا لضاعت المدينة ولضاعت ال
 والُمُثؿ العميا، ولـ يمتـز بيا أحٌد مف الناس.

فيي تعاليـ الِقَيـ وىي كذلؾ تعاليـ الدفاع عف ىذه الِقَيـ والُمُثؿ ضّد أولئؾ الذيف 
يخرقونيا ويخونونيا، وحيف رأى الناس ذلؾ في حضارتنا؛ استكانوا لعدليا، والنْت 
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ي المدينة المنورة؛ ُيصالح مموًكا ليا قموبيـ، فوجدنا النبيَّ صمى ا عميو وسمـ ف
 وببلًدا بعيدًة، تختمؼ معو في الديف؛ لكنيا تمتـز بالعيود والمواثيؽ التي أبرمتيا.

 ومف ذلؾ مصالحتو ألىؿ البحريف.

فقد أخرج البخاري ومسمـ مف حديث الِمْسَوِر ْبِف َمْخَرَمَة، َأفَّ َعْمَرو ْبَف  -ٓٔ
َوَكاَف َشِيَد َبْدًرا َمَع النَِّبيّْ َصمَّى اُ  -َعاِمِر ْبِف ُلَؤيٍّ َعْوٍؼ، َوُىَو َحِميٌؼ ِلَبِني 

: َبَعَث َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَف  -َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َأْخَبَرُه َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
وُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُىَو الَجرَّاِح ِإَلى الَبْحَرْيِف َيْأِتي ِبِجْزَيِتَيا، َوَكاَف َرسُ 

ـَ َأُبو ُعَبْيَدَة ِبَماٍؿ ِمَف  ، َفَقِد ـُ الَعبَلَء ْبَف الَحْضَرِميّْ َصاَلَح َأْىَؿ الَبْحَرْيِف َوَأمََّر َعَمْيِي
ِر َمَع النَِّبيّْ َصمَّى الَبْحَرْيِف، َفَسِمَعِت اأَلْنَصاُر ِبُقُدوـِ َأِبي ُعَبْيَدَة، َفَواَفْوا َصبَلَة الَفجْ 

ـَ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ، َفَممَّا اْنَصَرَؼ َتَعرَُّضوا َلُو، َفَتَبسَّ اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ َقاَؿ:  ، ُث ـْ ـَ ِبَشْيءٍ »ِحيَف َرآُى ـْ َأفَّ َأَبا ُعَبْيَدَة َقِد ـْ َسِمْعُت َيا َرُسوَؿ  َقاُلوا: َأَجؿْ « َأُظنُُّك

، َوَلِكنّْي َأْخَشى »المَِّو، َقاَؿ:  ـْ ، َفَوالمَِّو َما الَفْقَر َأْخَشى َعَمْيُك ـْ ُك ُموا َما َيُسرُّ َفَأْبِشُروا َوَأمّْ
، َفَتَناَفُسوَىا َكَما تََناَفُسوَىا،  ـْ ـُ الدُّْنَيا َكَما ُبِسَطْت َعَمى َمْف َكاَف َقْبَمُك َأْف تُْبَسَط َعَمْيُك

ـْ َكَما َأْىَمَكْتُيـْ وَ  (ٔ)«ُتْيِمَكُك
. 

وقد أدَّى ىذا الصمح القائـ بيف المسمميف وبيف أىؿ البحريف إلى نشاط التجارة 
فيما بيف المدينة المنورة وبيف البحريف بشكٍؿ الفٍت جدِّا، كما ظير أثره أيًضا 

 واضًحا في النشاط الدعوي الديني.

 حريف.فكانت أوؿ جمعٍة خارج المدينة في الب

ُؿ ُجُمَعٍة »فقد أخرج البخاري مف حديث اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي المَُّو َعْنُيَما، َقاَؿ:  َأوَّ
، ِفي  ُجمَّْعْت، َبْعَد ُجُمَعٍة ُجمَّْعْت ِفي َمْسِجِد َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ

(ٕ)«َف الَبْحَرْيفِ َمْسِجِد َعْبِد الَقْيِس ِبُجَواَثى؛ َيْعِني َقْرَيًة مِ 
.  
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 : وىذا يدؿ عمى أفَّ عبد القيس أسمموا قبؿ فتح مكة، »قاؿ ابف رجٍب الحنبميُّ
وَجمَُّعوا في مسجدىـ، ثـ ُفِتَحت مكة بعد ذلؾ، وُجمّْع فييا. والمقصود: أنيـ 

نما وقع ذ -َجمَُّعوا في عيد النبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  لؾ في قرية جواثاء، وا 
منيـ بإذف النبي صمى ا عميو وسمـ، وَأْمِره ليـ؛ فإفَّ وفد عبد القيس أسمموا 
طائعيف، وَقِدموا راغبيف في اإلسبلـ، وسألوا النبي صمى ا عميو وسمـ عف 

(ٔ)«ميمات الديف، وَبيََّف ليـ النبيُّ صمى ا عميو وسمـ قواعد اإليماف وأصولو
. 

سبلميـ طواعيًة.وقد ورد حديثيـ في مجيئيـ و   ا 

فقد أخرج البخاريُّ مف حديث اْبِف َعبَّاٍس َقاَؿ: ِإفَّ َوْفَد َعْبِد الَقْيِس َلمَّا َأَتُوا  -ٔٔ
َقاُلوا: َرِبيَعُة. « -َأْو َمِف الَوْفُد؟  -َمِف الَقْوـُ؟ »النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: 

، أَ »َقاَؿ:  ، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَؿ اِ ِإنَّا اَل «ْو ِبالَوْفِد، َغْيَر َخَزاَيا واََل َنَداَمىَمْرَحًبا ِبالَقْوـِ
، َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَؾ َىَذا الَحيُّ ِمْف ُكفَّاِر ُمَضَر،  َنْسَتِطيُع َأْف َنْأِتيَؾ ِإالَّ ِفي الشَّْيِر الَحَراـِ

اَءَنا، َوَنْدُخْؿ ِبِو الَجنََّة، َوَسَأُلوُه َعِف اأَلْشِرَبِة: َفُمْرَنا ِبَأْمٍر َفْصٍؿ، ُنْخِبْر ِبِو َمْف َورَ 
: ِباإِليَماِف باِ َوْحَدُه، َقاَؿ:  ـْ ـْ َعْف َأْرَبٍع، َأَمَرُى ـْ ِبَأْرَبٍع، َوَنَياُى َأَتْدُروَف َما »َفَأَمَرُى

ـُ، َقاؿَ « اإِليَماُف باِ َوْحَدهُ  َشَياَدُة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َوَأفَّ : »َقاُلوا: المَُّو َوَرُسوُلُو َأْعَم
ـُ َرَمَضاَف، َوَأْف ُتْعُطوا ِمَف  َكاِة، َوِصَيا يَتاُء الزَّ بَلِة، َواِ  ـُ الصَّ َقا ُمَحمًَّدا َرُسوُؿ المَِّو، َواِ 

 . إلى آخر حديثيـ.(ٕ)«الَمْغَنـِ الُخُمَس 

سبلمية بالصمح واألخبلؽ والِقَيـ وىذه وقائع كاشفة عمى أفَّ ما كسبتو التعاليـ اإل
أكثر بكثير جدِّا مما كسبتو بالحروب أو نحوىا، فاإلنساف إذا حاربَتو يقتمؾ أو 
يعاندؾ؛ لكنؾ إذا صالحتو ووادعتو وأعطيَتو منزلتو ثـ رأى منؾ خيًرا وُمُثبًل وُنببًل 

ىذا  وشيامة وأخبلًقا؛ لـ يمانع في أْف يدخؿ في طريقؾ طواعيًة رغبًة منو في
 الديف العظيـ، وىذه التعاليـ ذات األخبلؽ والِقَيـ.

                                 
 (.ٖٚٔ/ ٛالبف رجب الحنبمي )« فتح الباري شرح صحيح البخاري( »ٔ)

 (.ٚٔمـ )(، ومسٖ٘( أخرجو البخاري )ٕ)
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 وىذا ما حصؿ كما ترى في ىذه الوقائع المذكورة آنًفا.

وقد جاءت الوفود إلى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ مف كؿّْ صوٍب؛ ال ُتْعِمف 
نما ُتْعِمف رغبتيا طواعية في متابعتو، والدخوؿ في ديف ا  رغبتيا في الصمح؛ وا 

، وما ذىب النبيُّ صمى ا عميو وسمـ إلى ىذه البمداف وحاربيا حتى (ٔ)أفواًجا
أرغميا عمى المجيء، بؿ جاء بعضيـ بحثًا عف الديف واإلسبلـ دونما دعوٍة، 
 وجاء بعضيـ راغًبا في ىذه المروءات والخبلئؽ الدنيوية، مع الرغائب اأُلْخَرويَّة.

انتشرت وما تزاؿ بالِقَيـ والُمُثؿ الُعميا التي فنحف أماـ وقائع كاشفة عف حضارٍة 
 رآىا الناس منيا، ولمسوىا في تضاريسيا.

ثـ ىي حضارة تفعؿ ذلؾ رغبًة منيا في تحصيؿ المنافع ألوالدىا ولغيرىـ، ودفع 
 المضارّْ عف أبنائيا وعف اآلخريف الذيف قد يخالفونيا في الديف.

                                 
 (.ٖٖٕ/ ٚالبف كثير )« البداية والنياية»( ينظر: ٔ)
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 خاتمة وتوصيات
 النتائج مع بعض التوصيات كالتالي: وقد ظيرت لمباحثة بعض

تنماز التعاليـ اإلسبلمية باالنفتاح عمى اآلخر، والقدرة عمى االحتواء واالستيعاب 
 لممخالؼ ليا في الديف والعقيدة. مع محافظتيا عمى خصوصيتيا.

نفي التيـ الممصقة ظمًما وزوًرا بالمسمميف، واتياميـ بما ليس فييـ، وال يمت 
 لئلسبلـ بصمة.

 بياف أّف الحؽ وسط بيف طرفيف، ببل مغاالة أو مجافاة.
التعايش السممي المنشود البد وأْف يكوف قاصًرا عمى االحتراـ المتبادؿ، والمعاممة 

الحسنة، والبر واإلحساف، والعدؿ، وغير ذلؾ مف الِقَيـ األخبلقية التي يمكف 
 البناء عمييا.

والثقافة فرًضا، أو تذويب اليوية،  وال يمكف التعاطي مع الرغبة في فرض الييمنة
 فضبًل عف إىدار الِقَيـ اإلسبلمية والثوابت الراسخة لدى المسمميف.

ولذا عمى األمـ غير المسممة أْف تكّؼ عف التدخُّؿ في شئوف المسمميف الداخمية، 
 وأمورىـ الخاصة بيـ.

وتوصي الباحثة بمزيد مف الدراسات ليذا الباب، بحيث يكشؼ عف حدود 
 لتعايش المسموح بو، وماىية التعايش الصحيح.ا
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 مراجع البحث

 
  أثر التجار المسمميف في انتشار اإلسبلـ والثقافة اإلسبلمية في غرب

ـٌ لَنْيِؿ درجة ماجستير  إفريقيا حتى القرف السادس عشر الميبلدي، بحٌث ُمَقدَّ

، السوداف، ت قديـ: امتثاؿ اآلداب في التاريخ، كمية التربية، جامعة الخرطـو

شراؼ: د. عمي عبد ا الخاتـ، نوفمبر   ـ.ٕٙٓٓاألميف محمد الحاج، وا 

  ،أعبلـ النبوة، ألبي الحسف عمي بف محمد البغدادي، الشيير بالماوردي

 ىػ. ٜٓٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار ومكتبة اليبلؿ 

 ،إكماؿ المعمـ، ألبي الفضؿ عياض بف موسى اليحصبي السبتي 

المحقؽ: الدكتور يحيى إسماعيؿ، الناشر: دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، 

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔمصر، الطبعة: األولى، 

  ،األمواؿ ألبي عبيد، تحقيؽ: سيد رجب، الناشر: دار الفضيمة الرياض

 ـٕٚٓٓىػ،  ٕٛٗٔمع دار اليدي النبوي، المنصورة، الطبعة األولى، 

 بي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصري البداية والنياية أل

ثـ الدمشقي، تحقيؽ: عبد ا بف عبد المحسف التركي، الناشر: دار ىجر 

 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔلمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف، الطبعة: األولى، 
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  البناء النظري لعمـ االجتماع، نبيؿ السمالوطي، المدخؿ لدراسة المفاىيـ

 ا األساسية، دار الكتب الجامعيةوالقضاي

  ،تاج العروس، ألبي الفيض محمد بف محمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني

 الممّقب بمرتضى، الزَّبيدي، تحقيؽ: مجموعة مف المحققيف، الناشر: دار اليداية.

  التعامؿ مع غير المسمميف في العيد النبوي، المؤلؼ: ناصر محمدي

 ـٜٕٓٓىػ،  ٖٓٗٔودية، سنة جاد، الناشر: دار الميماف، السع

  ،التعايش السممي لؤلدياف وفقو العيش المشترؾ د. محمد مختار جمعة

 ـ. ٕٗٔٓمطبوعات مركز اإلمارات لمبحوث، 

  ،التعايش السممي لؤلدياف، وفقو العيش المشترؾ، نحو منيج التجديد

تأليؼ: محمد مختار جمعة مبروؾ، مطبوعات مركز اإلمارات لمدراسات 

 ـٕٗٔٓاالستراتيجية، سنة والبحوث 

  :التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني، تحقيؽ

لبناف، –جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، الناشر: دار الكتب العممية بيروت 

 ـ.ٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔالطبعة: األولى 
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  تفسير السمعاني، أبو المظفر، منصور بف محمد بف عبد الجبار ابف

زي السمعاني، المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ وغنيـ بف عباس بف غنيـ، أحمد المرو 

 ـٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔالناشر: دار الوطف، الرياض، السعودية، الطبعة: األولى، 

  ،تقريب التيذيب، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني

 ٙٓٗٔسوريا، الطبعة: األولى،  –المحقؽ: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد 

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ 

  تيذيب المغة، ألبي منصور محمد بف أحمد األزىري، تحقيؽ: محمد

 ـٕٔٓٓ، ٔعوض، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 

  دور التربية في مواجية تغيرات القيـ االجتماعية المرتبطة بتنظيـ األسرة

في المجتمع الريفي دراسة حالة، محمد عبد السميع عثماف، رسالة ماجستير، 

 ـٜٜٚٔالتربية، جامعة األزىر، القاىرة،  كمية

  ،دور الدراما التمفزيونية في تشكيؿ وعي المرأة دراسة اجتماعية ميدانية

 ـٕٙٓٓنادية رضواف، مكتبة األسرة، 

  السنف، ألبي داود سميماف بف األشعث السجستاني، تحقيؽ: شعيب

 -ىػ  ٖٓٗٔلى: بيروت، الطبعة األو  –األرنؤوط، الناشر: دار الرسالة العالمية 

 ـ.ٜٕٓٓ
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  السنف الكبرى، لمبييقي، تحقيؽ: الدكتور عبد ا بف عبد المحسف

التركي، الناشر: مركز ىجر لمبحوث والدراسات العربية واإلسبلمية، الطبعة: 

 ىػ ٕٖٗٔاألولى، 

  ،السنف الكبرى، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني

، أشرؼ عميو: شعيب األرناؤوط، قدـ لو: عبد المحقؽ: حسف عبد المنعـ شمبي

بيروت، الطبعة:  –ا بف عبد المحسف التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 ـ. ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔاألولى، 

  ،شرح صحيح مسمـ المسمى المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج

ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي، الناشر: دار إحياء التراث 

 ىػ.ٕٜٖٔبيروت، الطبعة: الثانية،  –عربي ال

  ،شرح مشكؿ اآلثار، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاوي

 ٘ٔٗٔ -تحقيؽ: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 

 ـ. ٜٗٗٔىػ، 

  :الصحاح، ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري الفارابي، تحقيؽ

بيروت، الطبعة: الرابعة  –الناشر: دار العمـ لممبلييف أحمد عبد الغفور عطار، 

 ـ. ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ
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  صحيح البخاري، بعناية محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار

طوؽ النجاة )مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، 

 ىػ.ٕٕٗٔالطبعة: األولى، 

 د الباقي، الناشر: دار إحياء التراث، صحيح مسمـ، ترقيـ محمد فؤاد عب

 بيروت.

  العيف، لمخميؿ بف أحمد الفراىيدي البصري، المحقؽ: د ميدي

 المخزومي، د إبراىيـ السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اليبلؿ.

  ،غريب الحديث، ألبي ُعبيد القاسـ بف سبّلـ بف عبد ا اليروي

مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، المحقؽ: د. محمد عبد المعيد خاف، الناشر: 

 ـ. ٜٗٙٔ -ىػ  ٖٗٛٔالدكف، الطبعة: األولى،  -حيدر آباد

  ،الغريبيف في القرآف والحديث، المؤلؼ: أبو عبيد أحمد بف محمد اليروي

تحقيؽ ودراسة: أحمد فريد المزيدي، قدـ لو وراجعو: أ. د. فتحي حجازي، 

العربية السعودية، الطبعة: المممكة  -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔاألولى، 

  فتح الباري شرح صحيح البخاري، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف

 –رجب الحنبمي، تحقيؽ: مجموعة مف المحققيف، مكتب تحقيؽ دار الحرميف 
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المدينة النبوية، الطبعة: األولى،  -القاىرة، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية 

 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔ

  فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر

العسقبلني، ترقيـ: محمد فؤاد عبد الباقي، وأشرؼ عمى طبعو: محب الديف 

الخطيب، تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد ا بف باز، الناشر: دار 

 ىػ. ٜٖٚٔبيروت،  -المعرفة 

 تور سعدي أبو حبيب، الناشر: دار القاموس الفقيي، المؤلؼ: الدك

ـ، تصوير:  ٜٛٛٔىػ =  ٛٓٗٔسورية، الطبعة: الثانية  –الفكر. دمشؽ 

 ـ. ٖٜٜٔ

  :قواعد التعايش بيف أىؿ األدياف عند شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، المؤلؼ

ىػ،  ٙٔٗٔمحمد خير العبود، طبعة: الرمادي، السعودية، طبعة ثانية، 

 ـ.ٜٜٙٔ

 مشتركة في الحضارات اإلنسانية، دراسة في ضوء الِقَيـ األخبلقية ال

العقيدة، تأليؼ: دكتورة فوز بنت عبد المطيؼ بف كامؿ كردي، ورقة عمؿ 

صفحة، منشورة ضمف كتاب مؤتمر كرسي نايؼ بف عبد العزيز لمِقَيـ 

 األخبلقية.
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  القيـ التربوية في القصص القرآني، طيطاوي سيد أحمد، مصر، دار

 ـٜٜٙٔ ،ٔالفكر العربي، ط 

  ،الكامؿ في المغة واألدب، المؤلؼ: محمد بف يزيد المبرد، أبو العباس

القاىرة،  –المحقؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، الناشر: دار الفكر العربي 

 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔالطبعة: الثالثة 

  كشاؼ اصطبلحات الفنوف، المؤلؼ: محمد بف عمي التيانوي، تقديـ

شراؼ ومراجعة: د. رفيؽ  العجـ، تحقيؽ: د. عمي دحروج، نقؿ النص الفارسي وا 

إلى العربية: د. عبد ا الخالدي، الترجمة األجنبية: د. جورج زيناني، الناشر: 

 ـ.ٜٜٙٔ -بيروت، الطبعة: األولى  –مكتبة لبناف ناشروف 

  أبو الفضؿ، جماؿ الديف ابف ، لساف العرب، المؤلؼ: محمد بف مكـر

 ىػ. ٗٔٗٔ -بيروت، الطبعة: الثالثة  – منظور، الناشر: دار صادر

  مبادئ التعايش السممي في اإلسبلـ منيجا وسيرة د. عبد العظيـ

ىػ، مايو  ٚٔٗٔالمطعني، الناشر: دار الفتح لئلعبلـ العربي، القاىرة، محـر 

 ـ. ٜٜٙٔ
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  المجتبى مف السنف، المؤلؼ : أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب

حمب، الطبعة : الثانية ،  –بوعات اإلسبلمية النسائي، الناشر : مكتب المط

 ـ.ٜٙٛٔ –ىػ  ٙٓٗٔ

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلؼ: أبو الحسف نور الديف عمي بف أبي

بكر الييثمي، المحقؽ: حساـ الديف القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاىرة، 

 ـ. ٜٜٗٔىػ،  ٗٔٗٔعاـ النشر: 

  تيمية، المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد مجموع الفتاوى لشيخ اإلسبلـ ابف

بف قاسـ، الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبوية، 

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالمممكة العربية السعودية، عاـ النشر: 

  المحكـ والمحيط األعظـ، المؤلؼ: أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ بف

 -لناشر: دار الكتب العممية سيده المرسي، المحقؽ: عبد الحميد ىنداوي، ا

 بيروت

  ،ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالطبعة: األولى 

  محمد رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، بقمـ محمد الصادؽ إبراىيـ

 ـ ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔعرجوف، الناشر: دار القمـ، دمشؽ، الطبعة: الثانية، 
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  مختار الصحاح، المؤلؼ: زيف الديف أبو عبد ا محمد بف أبي بكر

الدار  -رازي، المحقؽ: يوسؼ الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية ال

 ـ.ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔصيدا، الطبعة: الخامسة،  –النموذجية، بيروت 

  عادؿ مرشد،  -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، المحقؽ: شعيب األرنؤوط

وآخروف، إشراؼ: د عبد ا بف عبد المحسف التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

 ـ. ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔبعة: األولى، الط

  ،مسند الطيالسي، المحقؽ: الدكتور محمد بف عبد المحسف التركي

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔمصر، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار ىجر 

  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، محيي السنة، أبو محمد الحسيف بف

 -ماف جمعة ضميرية عث -مسعود البغوي، المحققوف: محمد عبد ا النمر 

 سميماف مسمـ الحرش، الناشر: دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة،

 ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ

  :معالـ السنف، المؤلؼ: أبو سميماف حمد بف محمد الخطابي، الناشر

 ـ. ٕٖٜٔ -ىػ  ٖٔ٘ٔحمب، الطبعة: األولى  –المطبعة العممية 
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 مد، أبو القاسـ الطبراني، المعجـ األوسط، المؤلؼ: سميماف بف أح

المحقؽ: طارؽ بف عوض ا بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، 

 القاىرة. –الناشر: دار الحرميف 

  معجـ المصطمحات والشواىد الفمسفية، جماؿ الديف سعيد، تونس، دار

 الجنوب لمنشر.

 :دار  المعجـ الوسيط، المؤلؼ: مجمع المغة العربية بالقاىرة، الناشر

 الدعوة.

  معجـ مقاييس المغة، المؤلؼ: أحمد بف فارس، المحقؽ: عبد السبلـ

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔمحمد ىاروف، الناشر: دار الفكر، عاـ النشر: 

  مفردات ألفاظ القرآف، المؤلؼ: الحسيف بف محمد المعروؼ بالراغب

بيروت، األصفياني، الناشر : دار العمـ الدار الشامية، مكاف الطبع : دمشؽ ػ 

 ىػ. ٕٔٗٔسنة الطبع : 

  ،مقاؿ "مفيوـ التعايش وضوابطو" مفتى مصر األسبؽ د. عمي جمعة

 منشور عمى موقع دار اإلفتاء المصرية.

 http://www.fatawa.com/view/15322 
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  النياية في غريب الحديث واألثر، المؤلؼ: مجد الديف أبو السعادات

ققاف: د. محمود الطناحي، وطاىر المبارؾ بف محمد الجزري ابف األثير، المح

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔبيروت،  -أحمد الزاوي، الناشر: المكتبة العممية 

  :وثيقة المدينة، المضموف والداللة، المؤلؼ: أحمد قائد الشعيبي، الناشر

 ـٕٙٓٓىػ،  ٕٙٗٔوزارة األوقاؼ القطرية، الطبعة األولى، ذو القعدة 
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Marajie 
 albahth 'athar altujjar almuslimin fi aintishar al'islam 

walthaqafat al'iislamiat fi gharb 'iifriqia hataa alqarn 
alssadis eashar almiladii, bhth muqaddam lnayl darajat 
majstir aladab fi altaarikhi, kuliyat altarbiati, jamieat 
alkhartum, alsuwdani, taqdima: aimtithal al'amin 
muhamad alhaji, wa'iishrafa: da. ealia eabd allah alkhatim, 
nufimbir 2006m . 

 
 'aelam alnubwati, li'abi alhasan eali bin muhamad 

albghdadi, alshahir bialmawrdi, alnaashir: dar wamuktabat 
alhilal - bayrut, altabeat: al'uwlaa, 1409 h. 

 
 mal almuealm, li'abi alfadl eyad bin musaa alyahsabii 

alsabti, almhqq: alduktur yahyaa 'iismaeil, alnashr: dar 
alwafa' liltabaeat walnashr waltawziei, misr, altbet: 
al'uwalaa, 1419 ha - 1998m . 

 

 al'amwal li'abii eubayd, tahqiq: syd rjb, alnashr: dar 
alfadilat alriyad, mae dar alhady alnibawi, almansuritu, 
altubeat al'uwlaa, 1428 h, 2007m  

 
 albidayat walnihayat li'abii alfada' 'iismaeil bin eumar bin 

kthyr alqurshii albasrii thuma aldamashqii, thqyq: eabd 
allah bin eabd almuhsin altrky, alnashr: dar hijar liltibaeat 
walnashr waltawzie wal'iielan, altbet: al'uwlaa, 1418 h - 
1997 m . 

 
 albina' alnazariu laeilm alaijtimaei, nabil alsamaluti, 

almudkhal lidirasat almafahim walqadaya al'asasiati, dar 
alkutub aljamieia taj aleurus, li'abi alfayd muhamad bin 
muhamad bin eabd alrzzaq alhusyny, almlqqb bimurtadaa, 
alzzabydy, tahqyq: majmueat min almuhqiqayna, 
alnaashir: dar alhday. altaeamul mae ghyr almuslimin fi 
aleahd alnibuii, almwlf: nasir muhamaday jad, alnashr: dar 
almiman, alsaeudiati, sanat 1430 h, 2009m  

 

 altaeayush alsilmiu lil'adyan wafaqah aleaysh almushtarak 
da. muhamad mukhtar jumeat, matbueat markaz al'iimarat 
lilbihwuth, 2014m . 
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 altaeayush alsilmiu lil'adyani, wafaqah aleaysh 
almushtariku, nahw manhaj altajdidi, talif: muhamad 
mukhtar jumeat mabruk, matbueat markaz al'iimarat 
lildirasat walbuhwith alaistiratijiati, sanat 2014m  

 
 altaerifat, eali bin muhamad bin eali alziyn alsharif 

aljarjani, tahqyq: jamaeat min aleulama' bi'iishraf 
alnaashir, alnashr: dar alkutub aleilmiat bayrut -lbanan, 
altbet: al'uwlaa 1403h -1983m . 

 
 tafsir alsumaeani, 'abu almuzfir, mansur bin muhamad bin 

eabd aljabbar abn 'ahmad almurwazii alsmeani, almhqq: 
yasir bin 'iibrahim waghanim bin eabbas bin ghanim, 
alnashr: dar alwtn, alriyad, alsaeuditu, altabet: al'uwlaa, 
1418h- 1997m  

 
 taqrib althdhib, li'abii alfadl 'ahmad bin eali abn hajar 

alesqlany, almuhaqaqa: muhamad eawamat, alnashr: dar 
alrashid - suria, altabeat: al'uwalaa, 1406 ha - 1986m . 

 
 tahdhib allaght, li'abi mansur muhamad bin 'ahmad 

al'azhari, tahqiq: muhamad eawda, dar 'iihya' alturath 
alearabii, bayrut, t 1, 2001m  

 
 dawr altarbiat fi muajahat taghayurat alqiam alaijtimaeiat 

almurtabitat bitanzim al'usrat fi almujtamae alriyfii 
dirasatan halata, muhamad eabd alsamie euthman, risalat 
majstyr, kuliyat altarbit, jamieat al'azhari, alqahirati, 
1979m  

 

 dawr aldarama altilfizyuniat fi tashkil waeyi almar'at 
dirasatan aijtimaeiat midanit, nadiat ridwan, maktabat 
al'usrati, 2006m  .  

 
 alsannu, li'abi dawud sulayman bin al'asheath alsajstani, 

tahqiq: shueayb al'arnawwt, alnashr: dar alrisalat 
alealamiat - bayrut, altabeat al'uwlaa: 1430 ha - 2009m . 

 
 alsunn alkubraa, lilbihqi, thqyq: alduktur eabd allh bin 

eabd almuhsin altarki, alnashr: markaz hajr lilbihawth 
waldirasat alearabiat wal'iislamiat, altabeat: al'uwlaa, 
1432h 

 
 alsunn alkubraa, li'abi eabd alrahmin 'ahmad bin shueayb 

bin eali alkharasani, almhaqaq: hasan eabd almuneim 
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shalby, 'ashraf elayh: shueayb al'arnawuwt, qadam lh: eabd 
allah bin eabd almuhsin altrky, alnashr: muasasat alrisalat - 
byrut, altbet: al'uwlaa, 1421 h - 2001 m. 

 
 sharah sahih muslim almusamaa almunhaj sharah sahih 

muslim bin alhijaji, li'abi zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin 
sharaf alnwwy, alnaashr: dar 'iihya' alturath alearabii - 
bayrut, altabet: althaaniat, 1392h . 

 
 sharah mushakil alathari, li'abi jaefar 'ahmad bin 

muhamad bin salamat altahawi, tahqyq: shueayb 
al'arnwuwt, alnashr: muasasat alrisalt, altbet: al'uwlaa - 
1415 h, 1494 m. 

 
 


