تاريخ اإلرسال - 2010/04/19 :تاريخ النشر2010/06/14 :

أسس التعايش السلمي يف ضوء وثيقة املدينة املنورة
سطرت خطة كاآلتي:
أوال:مبدأ التعايش السلمي يف اإلسالم
ثانيا:جمتمع املدينة املنورة غداة اهلجرة النبوية
ثالثا:قراءة يف بعض بنود الوثيقة
رابعا:أهم املرتكزات اليت يقوم عليها التعايش السلمي يف اإلسالم
اخلالصة
فهرس املصادر واملراجع
فهرس املوضوعات
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أوال:مبدأ التعايش السلمي يف اإلسالم
يدعو اإلسالم كل الناس وعلى وجه اخلصوص أتباعه إىل أن يتعايشوا سلميا فيما
بينهم،ويعترب ذلك مربرا للخلق والوجود أصال،حيث يقول تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز) :يا أيها
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل
أتقاكم إن اهلل عليم خبري)،1وهذه الدعوة الربانية تقتضي من الناس التواصل والتعايش السلمي.
وقد أكد على ذلك رسول اإلسالم حممد صلى اهلل عليه وسلم يف قوله( :الناس بنو آدم وآدم من
تراب )،2وفيه إشارة إىل األخوة اإلنسانية.
إن اإلسالم دين حيرتم أهل الديانات السماوية السابقة وكل إنسان مهما كان دينه أو
جنسه،ولذلك جنده يشدد النكري على كل مسلم آذى غريه بقول أوعمل،بل ويأمر بالرب
والقسط والصلة،مادام أن أولئك املخالفني مل يعتدوا ومل يغدروا.قال تعاىل ):الينهاكم اهلل عن
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الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب
املقسطني).3
وينهى اإلسالم عن املبادأة بالقتال ولو كان جو العداء واحلرب قائما فلم يعلن رسول اإلسالم عزمه
فتح مكة إال حني غدر كفار قريش حبلفائه ونقضوا بذلك معاهدة صلح احلديبية.
ومن الدالئل أيضا على أن اإلسالم ال يضيق ذرعا باملخالفني وال يستعلي عليهم هو زواجه
وتسريه صلى اهلل عليه وسلم بالكتابيات ،وال شك أن الزواج من أعظم الصالت والروابط،كل
ذلك ليؤكد على معاني التعايش السلمي الذي دعا إليه بقوة حني نهى املسلمني عن إيذاء أهل
الذمة،معتربا ذلك إيذاء له وهلل عز وجل،فقال صلى اهلل عليه وسلم (:من آذى ذميا فقد آذاني ومن
آذاني فقد آذى اهلل)،4وقال( :أال من ظلم معاهدا أو انتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا
بغري طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة)،5وقال(:من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة،وإن
6
رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما)

وجند أن األمويني بالغوا يف إكرام وتقريب أهل الذمة،وتساحموا معهم تساحما عز نظريه،فقد
أسندوا إليهم كثريا من املناصب العالية يف الدولة،فمعاوية بن أبي سفيان جعل سرجون بن منصور
الرومي املسيحي كاتبه وصاحب أمره،وعمر بن عبد العزيز يكتب إىل عماله يف كل األقاليم
يعلمهم حقوق أهل الذمة وما ينبغي هلم،لكي حيسنوا معاملتهم.10واحلق أن اآلثار يف هذا املضمار
كثرية ومستفيضة يضيق اجملال هنا للحديث عنها.
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استمر هذا اهلدي النبوي يف عهد الصحابة الكرام فحفظوا هذا العهد ألهل الذمة ،فهاهو عمر بن
اخلطاب يسأل الوافدين عليه من األقاليم منهم،خشية أن يكون أحد من املسلمني قد أفضى إليهم
بأذى،فيقولون له» :ما نعلم إال وفاء»،7أي مبقتضى العقد الذمي بينهم وبني املسلمني ،وهذا يستوجب
أن كال من الفريقني قد وفى مبا عليه.وملا رأى عمر شيخا منهم يتسول ساءه ذلك ،ففرض له عطاء
من بيت املال،ثم قال  (:ما أنصفناه إن أخذنا منه اجلزية شابا ثم خنذله عند اهلرم)8وكان علي بن
أبي طالب يرعى ذلك بقوله(:إمنا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا)،9أي
أنه يف مقابل محاية املسلمني ألموال وأرواح أهل الذمة وإعفائهم من اخلدمة العسكرية يقدمون
مبلغا رمزيا خلزينة الدولة.

أسس التعايش السلمي يف ضوء وثيقة املدينة املنورة
ثانيا :جمتمع املدينة املنورة غداة اهلجرة النبوية
مكث الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مكة املكرمة بعد النبوة ثالثة عشر عاما يدعو إىل
دين التوحيد ونبذ عبادة األصنام،فآذاه قومه أشد اإليذاء وعذبوا أصحابه،حتى أجلأوهم إىل اخلروج
إىل احلبشة مرتني فرارا بدينهم،ومل يطل األمر كثريا حتى أمر النيب ومن معه باهلجرة إىل املدينة
املنورة،يبغي النصرة واملنعة من أهلها،وقد كان عدد املسلمني  -مهاجرين وأنصارا-ال يزيد عن
األلف واخلمسمائة،أما عدد اليهود فريبو عن األربعة آالف،وعدد مشركي العرب قارب األربعة آالف
ومخسمائة،إذن فنسبة املسلمني يف هذا اجملتمع اجلديد مل تتجاوز.15%
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كان سكان املدينة املنورة قبيل اإلسالم يتكونون من ثالثة أصناف ،هلا أثرها وخطرها يف
جمريات احلياة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ،وكان لغياب سلطة سياسية مركزية ينعكس
سلبا على حياة أهل املدينة على كل املستويات،ففي اجلانب االقتصادي كان اليهود ميثلون
الطبقة األرستقراطية املستأثرة باملال والنفوذ،وكانوا يعاملون غريهم بالربا والفوائد اليت أثقلت
كواهلهم وجعلتهم يف تبعية دائمة،ويف اجلانب السياسي كانت احلروب على قدم وساق ،والعداء
جد مستحكم ،وخاصة بني قبيليت األوس واخلزرج ،فقد دامت حرب بعاث بينهم مائة وعشرين
عاما.11
ويف اجلانب العلمي والديين كان اجلهل مستحكما لدى العرب ،وكانت األمية متفشية
فيهم،مما جعلهم يشعرون بالدونية ومركب النقص حيال اليهود ،الذين كانوا يتقنون العربية
والعربية قراءة وكتابة ويعلمونها أوالدهم يف»املدراس»،باإلضافة إىل الرتاث الديين املدون عندهم
يف العهد القديم،وقد كانوا يضنون ويبخلون مبا عندهم على غريهم.إذن مل تكن اجملموعتان
العرقيتان «العرب واليهود»جمموعتني متجانستني،رغم وجود حتالفات جزئية بينهم،حيث كانت
قبيلة بين قينقاع اليهودية حليفة لقبيلة اخلزرج،وقبيلتا بين النظري وبين قريظة حليفتان لقبيلة
األوس.
إن كل ذلك جعل من املدينة املنورة مسرحا للنزاعات واخلالفات الدائمة،مما جعل الناس يفقدون
األمن ويشعرون باليأس والقنوط،األمر الذي حدا بأهل احلجى منهم أن يفكروا يف تنصيب عبد
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اهلل بن أبي ملكا عليهم تأثرا بالنظام السياسي الفارسي الذين كانوا يف احتكاك معه بواسطة
بعض القبائل العربية التابعة له،غري أن شخصية ابن أبي كانت ضعيفة األمر الذي حال دون
وضع حد للنزاعات بني الفرقاء من أهل املدينة،مما أفسح اجملال واسعا أمام قدوم النيب صلى اهلل
عليه وسلم،الذي كان مبثابة املنقذ هلم مما هم فيه.
نص بنود الوثيقة النبوية:
 -1هذا كتاب من حممد النيب رسول اهلل ،بني املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يثرب ،ومن تبعهم
فلحق بهم وجاهد معهم -2،أنهم ّأمة واحدة ِمن دون الناس -3املهاجرون من قريش على َربعتهم يتعاقلون
بينهم وهم َي ُ
فدون عا ِن َيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني -4وبنو َعوف على َربعتهم يتعاقلون
َ
معاقلهم األوىل ،وكل طائفة َتفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني  -5وبنو احلارث بن
اخلز َرج على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ،وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني
ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ،وكل طائفة َتفدي عانيها باملعروف
املؤمنني -6وبنو ِ
والقسط بني املؤمنني -7وبنو ُجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ،وكل طائفة تفدي
عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني -8وبنو ّ
الن ّجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني -9وبنو َعمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون
معاقلهم األوىل ،وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني -10وبنو َّ
الن ِبيت على

ٌ
ّ -17
واحدة ،ال ُيسالمِ مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهلل ،إال على سواء وعدل
وأن ِسلم املؤمنني
ّ
بينهم-18وأن كل غازية َغ َزت معنا يعقب بعضها ً
بعضا -19وأن املؤمنني ُيبيِ ء بعضهم عن بعض
العدد األول :جوان 2010
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ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ،وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني -11وبنو
األوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ،وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني
املؤمننيّ -12
فرحا (أي مثقال َّ
وأن املؤمنني ال يرتكون ُم َ
بالدين وكثرة العيال) بينهم أن يعطوه
باملعروف يف فداء أو عقل ْ
وأن ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه*13وأن املؤمنني املتقني أيديهم
سيعة (كبرية) ظلم ،أو ً
َ
ً
ً
فسادا بني املؤمنني،
عدوانا ،أو
إمثا ،أو
على كل َمن بغى منهم ،أو ابتغى َد
ٍ
ً
مجيعا ،ولو كان َ
ٌ
ً
مؤمنا يف كافر وال ينصر
مؤمن
ولد أحدهم  -14وال َي ْق ُتل
وأن أيديهم عليه
ذمة اهلل واحدة جيرب عليهم أدناهمّ ،
كافرا على مؤمنّ -15
وأن ّ
ً
وأن املؤمنني بعضهم موالي بعض
َ
دون الناسّ -16
وأنه َمن تبعنا من يهود ّ
َ
واألسوة غري مظلومني وال ُمتناصرين عليهم.
النصر
فإن له

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

أسس التعايش السلمي يف ضوء وثيقة املدينة املنورة
هدى وأقومه ّ
مبا نال دماءهم يف سبيل اهلل -20وأن املؤمنني املتقني على أحسن ً
وأنه ال جيري مشرك
ً
نفسا ،وال حيول دونه على مؤمنّ -21
اعتبط ً
وأنه َمن َ
ماال لقريش وال ً
مؤمنا قتال عن ّ
بينة فإنه َق َو ٌد
كاف ًة وال ُّ
ّ
حيل هلم إال قيام عليهّ -22
وأنه
به إال أن يرضى ولي املقتول بالعقل ،وأن املؤمنني عليه
ً
ال حيل ملؤمن َّ
ؤويه،
أقر مبا يف هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن َينصر محُ ِدثا (جمرما) وال ُي ِ
فإن عليه َ
وأن من نصره أو آواه ّ
لعنة اهلل وغضبَه يوم القيامة ،وال ُيؤخذ منه صرف وال عدل-23 .
وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء ّ
فإن َّ
مرده إىل اهلل عز و جل وإىل حممد صلى اهلل عليه وسلم.
ُ
وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا محُ اربنيّ -25
ّ -24
وأن يهود بين عوف أ ّمة مع املؤمنني ،لليهود
دينهم وللمسلمني دينهمَ ،مواليهم وأنفسهم إال من َ
ظلم وأثم ،فإنه ال ُيو ِتغ (أي ال يهلك) إال نفسه
ِ
ِ
الن ّجار مثل ما ليهود بين عوفّ -27
وأهل بي ِتهّ -26
وأن ليهود بين ّ
وأن ليهود بين احلارث مثل ما ليهود
وأن ليهود بين ساعدة مثل ما ليهود بين عوفّ -29
بين عوفّ -28
وأن ليهود بين ُج َشم مثل ما ليهود بين
وأن ليهود بين َث َ
وأن ليهود بين األوس مثل ما ليهود بين عوفّ -31
عوفّ -30
علبة مثل ما ليهود بين عوف،
نفسه َ
إال َمن ظلم وأثم ّ
بطن ِمن ثعلبة كأنفسهمّ -33
وأهل بيتهّ -32
وأن َج ْف َن َة ٌ
فإنه ال ُيو ِتغ إال َ
وأن
َ َ
لبين ُّ
ّ
ّ
َّ
الشطيبَة مثل ما ليهود بين عوف ،وأن الرب دون اإلثم -34وأن موالي ثعلبة كأنفسهم -35وأن
ّ
وسلم.وأنه ال
بطانة يهود كأنفسهم -36وأنه ال خيرج منهم أحد إال بإذن حممد صلى اهلل عليه
ّ
نحجز على ثأر ُجرح ،وأنه َمن َف َتك فبنفسه فتك وأهل بيته إال من َظلمّ ،
هذا،وأن
وأن اهلل على أ َب ِّر
َي َ ِ
ِ ٍ
على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهمّ ،
َ
حارب أهل هذه الصحيفة،
وأن بينهم النصر على َمن
والرب دون اإلثم،وأنه مل يأثم ٌ
امرؤ حبليفهّ ،
ّ -37
وأن بينهم النصح والنصيحة ّ
وأن النصر للمظلوم-38
وأن َيثرب حرا ٌم ُ
وأن اليهود ُينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربنيّ -39
ّ
جوفها ألهل هذه الصحيفة-40
ٌ
حرمة إال بإذن أهلهاّ -42
مضار وال آ ِثمّ -41
ّ
ٍّ
وأنه ما كان بني أهل
وأنه ال تجُ ار
وأن اجلار كالنفس غري
فسادهّ ،
ُ
فإن َم َر َّده إىل اهلل عز و جل وإىل حممد رسول اهلل
هذه الصحيفة ِمن َحدث أو اشتجار يخُ اف
صلى اهلل عليه وسلم  ،وأن اهلل على أتقى ما يف هذه الصحيفة وأ َب ِّرهّ -43
وأنه ال تجُ ار قريش وال َمن
َن َصرهاّ -44
وأن بينهم النصر على َمن دهم يثرب -45وإذا ُدعوا إىل صلح ُيصاحلونه ويلبسونه فإنهم
حارب يف ِّ
َ
الدين
يصاحلونه ويلبسونه ،وأنهم إذا َدعوا إىل مثل ذلك ،فإنه هلم على املؤمنني إال َمن
،على كل أناس ِح َّصتهم ِمن جانبهم الذي ِقبَلهمّ -46
وأن يهود األوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما
ألهل هذه الصحيفة ،مع ال ّ احملض ِمن أهل هذه الصحيفةّ ،
كسب كاسب
وأن البرِ ّ دون اإلثم ال َي ِ
برِ
إال على نفسهّ ،
ُ
الكتاب دون
وأن اهلل على أصدق ما يف هذه الصحيفة وأ َب ِّره -47وأنه ال حيول هذا
وأن اهلل جا ٌر ملن َب َّر ّ
خرج ِآم ٌن ومن قعد ِآم ٌن باملدينة ،إال َمن ظلم وأثمّ ،
ظامل أو آثم ،وأنه َمن َ
واتقى،
ٍ
وحممد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم ).
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األطراف املوقعة على الوثيقة:
مبجرد وصول النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة املنورة عقد جملسا كبريا ضم األنصار ورؤساء
املهاجرين يف بيت أنس بن مالك رضي اهلل عنه،حيث مت فيه مداولة األحكام واألسس القانونية
لعملية املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ،وكان هذا أوىل أولويات النيب باعتباره املسؤول األول عن
تأمني حياة كرمية وآمنة هلم،وقد مت تعيني املواد  1-23من هذه الوثيقة وتدوينها يف االجتماع  ،أي
تسجيل العالقات االجتماعية والقانونية للمجتمع املسلم الناشئ  .بعد ذلك قـام الرســول
صلى اهلل عليه وسلم مبشاورات عديدة مع زعماء وممثلي اجلماعات غري اإلسالمية من اليهود
واملشركني ،وكان ذلك يف بيت بنت احلارث، 12حيث مت التفاهم على املبادئ األساسية لدولة
املدينــة
املنورة اجلديدة ،وكان ذلك مبثابة «الدستور اجلديد للدولة»،وهذا الدستور هو وثيقة املدينة
املنورة.
واجلدير بالذكر أن هذين االجتماعني املهمني قد سارا يف جو من احلوار احلر واهلادئ،فقد طرح
ممثلو كل القبائل انشغاالتهم ومطالبهم ،وبعد األخذ والرد والنقاش الطويل ،استطاع النيب
الوصول إىل كلمة سواء،كانت مبثابة اإلطار املشرتك الذي دونت مبوجبه مواد الوثيقة فيما بعد.

تعد الوثيقة النبوية أول دستور ألول دولة إسالمية يف تاريخ املسلمني،بل ويرى األستاذ حممد
محيد اهلل بأنه كان الدستور الوحيد املدون على مستوى كل العامل آنذاك.13
ومن أهم العوامل اليت سرعت بقبول هذه الوثيقة من مجيع األطراف املتصارعة حينذاك هو احلاجة
املاسة إىل إيقاف حالة الفلتان األمين الذي تردى فيه أهل املدينة خالل قرن وربع من الزمان،ومل
يستطع أولئك بدونه الوصول إىل حل واستقرار وسالم اجتماعي وسياسي.
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قراءة يف بعض البنود:

أسس التعايش السلمي يف ضوء وثيقة املدينة املنورة
وبذلك أمكن قبول كل طرف غريه من األطراف األخرى ككيان،وعدم القيام بأي ضغط
عليه،وقبوله كما هو،مع الدعوة إىل التعارف والتواصل واحرتام حق احلياة لكل منهم ،واحرتام
األفكار املناوئة،يف ظل القانون وحتت محايته.وامللفت لالنتباه أن الوثيقة مل تعترب اليهود أهل
ذمة،ومل يعدوا كذلك إال حني غدروا باملسلمني ونقضوا عهود الوثيقة،ومتالئوا على النيب وصحبه
واستقووا عليهم بقبائل اجلزيرة العربية يف غزوة األحزاب،فحني ذلك أجالهم الرسول إىل خيرب ،أي
بعد سبع سنوات كاملة من حفظ العهود معهم،ومع ذلك مل ينص القرآن على اجلزية إال يف السنة
14
التاسعة من اهلجرة
وإىل جانب ذلك فقد اشرتك العرب املشركون يف صياغة هذه الوثيقة باعتبارهم كيانا اجتماعيا
قائما بذاته،فإنه برغم احلروب اليت جرت بني املسلمني وكفار العرب إال أن هؤالء كانوا مستثنني
من احلرب ،ال ميسهم أحد بسوء،ويف ذلك قال املوىل عز وجل (:إال الذين عاهدمت من املشركني ثم
مل ينقصوكم شيئا ومل يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عــهـدهم إىل مدتهم إن اهلل حيب
املتقني) . 15
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ومن أهم املبادئ األساسية يف الوثيقة مايلي:
املبدأ األول:ال جناح ألي مشروع يهدف إىل إرساء قواعد احلق والعدل واحرتام احلقوق والقوانني  ،إال
حبضور مجيع األطراف املختلفة،يف جو يسوده احلوار واالحرتام املتبادل،واملادة اليت ضمنت هذا احلق
هي املادة رقم «.»25
املبدأ الثاني :اختيار مـبـدأ املشاركة بدل التحكم وفــرض الرأي،علــى رأي (:ما أريــكــم إال
مــا أرى)  16وأن احلاكم(ال يسأل عما يفعل وهم يسألون) ،17وقد ذكرت الوثيقة أمساء القبائل
الذين شكلوا حتالفا سياسيا يف البنود «من25إىل.»34
املبدأ الثالث :ضرورة تعيني مرجعية عليا دينية وسياسية،يلجأ إليها عند التنازع واخلصومة،وقد
متثل ذلك يف شخص النيب صلى اهلل عليه وسلم،ورد ذلك يف املادة «،»42حيث أنه مثل احلاكم بني
املسلمني واحلكم بني غريهم،ففي األوىل قال تعاىل(:فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيما
شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ،18ويف الثانية قال(:فإن
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جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) ،19وقد دام هذا احلق ألهل الذمة مجيعا حتى نهاية حكم
املسلمني بسقوط دولة اخلالفة العثمانية،وقد كان احلكام والقضاة ينظرون يف دعاويهم-
السيما الدعاوى املدنية منها -يف حماكمهم وضمن قوانني الدولة اإلسالمية.
إن الوثيقة مبا تضمنته من مبادئ سامية،قد أسست ملفاهيم حقوق اإلنسان،وقيم التعايش
السلمي،اليت سادت ربوع الدولة اإلسالمية،خالل كل األزمنة اليت حكم فيها اإلسالم.
ثالثا:مرتكزات التعايش السلمي يف اإلسالم:
يقوم التعايش السلمي يف التصور اإلسالمي على جمموعة من الدعائم واألسس،اليت جتعل منه
مبدأ من املبادئ اليت يقوم عليها بناء احلضارة اإلنسانية الراشدة،ويف هذه العجالة أحاول حتديد
بعض أهم تلك املرتكزات،ومنها:
 - 1تكريم اإلنسان:

وإن هذا التكريم اإلنساني ليس خاصا جبنس دون جنس،بل اجلميع سواء يف حق التكريم.وقد
ورد يف السنة الشريفة أنه مرت جنازة يهودي فوقف هلا النيب،فقال له بعض أصحابه»:إنها جنازة
يهودي»،فقال النيب الكريم(:أليست نفسا) .22
-2األخوة اإلنسانية :اعترب اإلسالم الناس كلهم أمة واحدة ،وأن أصلهم واحد ،وهو آدم عليه
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لقد كرم اإلسالم اإلنسان بغض النظر عن عقيدته أو لونه أو عرقه ،فاهلل عز وجل حباه بالعقل
ليسرتشد به طريق احلق،ويسخر به ما أنعم اهلل به عليه من كنوز األرض وخريات الكون
كله،وقد جاء يف القرآن الكريم أن اإلنسان خليفة اهلل يف أرضه،بعد تكرميه بإسجاد
املالئكة له،وتعليمه األمساء كلها،قال عزوجل(:وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل يف األرض
خليفة) إىل قوله( :وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكرب وكان من
الكافرين) ،20وقال -يف موضع آخر( :-ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال). 21
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السالم،وأن آدم من تراب،وقد صرحت كثري من النصوص الشريفة على ذلك املصدر الواحد،فقال
تعاىل (:يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجاال كثريا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا). 23
وقد ذكر القرآن الكريم أن اختالف اللغات واأللوان مظهر من مظاهر اإلعجاز الرباني يف
اخللق،وأنه ال يعين البتة التمييز بني البشر،فقال اهلل تعاىل( :ومن آياته خلق السماوات واألرض
واختالف ألسنتكم وألوانكم)، 24ولذلك وجدنا النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلن احلرب على
النعرات اجلاهلية اليت تفرق بني األبيض واألسود ،ذلك حني عري أبو ذر بالال احلبشي بسواد
بشرته،عندما قال له»:يا ابن السوداء»،فغضب النيب-وكان حاضرا-أشد الغضب قائال  (:يا أبا ذر
إنك أمرؤ فيك جاهلية)،25ويؤكد هذا املعنى بقوله( :اجلنة ملن أطاعين ولو كان عبدا حبشيا
،والنار ملن عصاني ولو كان شريفا قرشيا)  ،26بهذا اهلدي النبيل ارتقى بالل إىل أمسى الرتب،حتى
قال عنه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  (:أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا) .27
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وحني ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي وشتمه بقوله -حني تسابقا (:-أتسبقين وأنا ابن األكرمني؟)
شكاه إىل عمر بن اخلطاب فاقتص له ،ثم أعلنها مدوية يف مسع الزمان( :متى استعبدمت الناس
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟).28
ومما يؤسف له أننا اليوم وبالرغم من مظاهر التحضر والتقدم يف شتى اجملاالت ال زال هناك من
يراعي تلك الفروق ،مثال ذلك الدول األوروبية وأمريكا،فهؤالء ال يسمحون للسود باعتالء سدة
احلكم-ورمبا يكون باراك أوباما استثناء وشذوذا،-وقد ظل نظام األبرتايد يف جنوب إفريقيا
ردحا من الزمن يهني السود وحيرمهم من أدنى احلقوق.
أما النظام النازي يف أملانيا بقيادة أودلف هتلر فكان يزعم أن الرجل األملاني ذو دم أزرق،وأن
اجلنس اآلري الذي ينتمي إليه أفضل األجناس،وأن عليه أن يستعبد العامل،ويف سبيل ذلك سقط
ماليني القتلى،وكاد العامل يفنى لو استمـرت تلك احلروب العالـمية اجلاهليـة املعاصـرة...أما
اليهـود فمـن معتقداتهم الباطلة أنهم شعب اهلل املختار ،وأن اجلوييم-غري اليهود -دواب.ومنذ سنوات
قليلة تابع العامل على املباشر مأساة التطهري العرقي يف كوسوفو،والذي ذهب ضحيته األلوف ظلما
وعدوانا.
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 - 3حرية املعتقد:
راعى اإلسالم حقوق اإلنسان يف أن خيتار ما يشاء من األفكار واملعتقدات ،شريطة أن ال يكون
يف ذلك ما يسيئ إىل املقدسات الدينية والثوابت املبدئية لكل دين أو جمتمع،مثل سب اهلل عز
وجل أو أحد أنبيائه ،أو االستهزاء بإحدى الشعائر التعبدية..وغريها.
وقد نص القرآن الكريم صراحة على حرية املعتقد يف ما يقارب مائيت آية كرمية،منها قوله
تعاىل(:ال إكراه يف الدين)،29وقوله(:فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)،30وقوله (:ولو شاء ربك
آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنني)،31وقوله (:فذكر
إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر)،32وحني طلب كفار قريش من النيب صلى اهلل عليه وسلم
أن يعبد آهلتهم يوما ويعبدون اهلل عز وجل يوما آخر ،نزل قوله سبحانه(:قل يا أيها الكافرون ال
أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد)...33اآليات .

ومن مظاهر التسامح الديين للمسلمني مع غريهم أنهم مل يتعرضوا للكنائس واملعابد املسيحية
واليهودية،بل وحتى األوثان ال زالت قائمة إىل يومنا هذا يف بالد املسلمني ،ومل يتعرض هلا الفاحتون
األول بهدم أو أذى ،احرتاما ملشاعر أتباعها،وهذا خالفا للكنيسة يف العصور الوسطى،حيث أنها
مبماألة امللك الفرنسي شارملان،سنت قانونا يقضي بإعدام كل من يرفض أن يتنصر،وأعلن
شارملان أن محلته على السكسونيني غايتها التنصري.
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وقد حيلو لبعض احلاقدين على اإلسالم أن يصفوا اجلهاد اإلسالمي املشروع كلون من ألوان
اإلكراه على الدين،واحلق أنه ال يعد حربا استباقية عدوانية كما تعلنه أمريكا اليوم على
خصومها الدينيني ،وإمنا هو حرب دفاعية ،الغرض منها حفظ كليات الدين اخلمس،ومحاية
املستضعفني ولو من غري املسلمني ،ولنا يف مغازي النيب صلى اهلل عليه وسلم عربة،وهي املعتمد
يف هذا اجملال،وال عربة مبن ضل السبيل بعده ،فأعلن احلرب على املخالف حبجة الدعوة إىل
اإلسالم،ولنا عربة أيضا يف أول جمدد لإلسالم عمر بن عبد العزيز الذي سحب كل اجليوش
اإلسالمية اليت بعث بها من قبله من األمراء،بل وقد قدم اعتذاراته ملن غزوا ظلما يف مسرقند ،34وهذا
دليل قاطع على أن كثريا من احلكام قد احنرفوا مبفهوم اجلهاد احلق،ومن هذه الزاوية تسلل
احلاقدون وبثوا شبهاتهم،اليت انطلت على الكثري لألسف الشديد.
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وأما إرهاب املمالك املسيحية يف تلك العصور فيندى له اجلبني،حيث فرضت الكنيسة آراءها على
الناس،فنصبت املشانق وقتلت ثالمثائة ألف،وأحرقت اثنني وثالثني ألفا أحياء،ومن أولئك العامل
الطبيعي برونو،ملقولته بتعدد العوامل،كما أنهم حكموا علي العامل جاليليو بالزندقة وعذبوه
وحاولوا قتله ألنه قال أن الشمس ثابتة وأن األرض هي اليت تدور حول الشمس.وقد ذكر األستاذ رينو
أن فرنسا عام 1685م أمرت بتحريم الديانة الربوتستانتية وهدم كنائسها ونفي رؤوسها،واعتربت
أن كل زواج عام1715م ال يعقد على الطريقة الكاثوليكية زواجا غري شرعي.
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ومما حفظه التاريخ لنا أن عمرا بن اخلطاب ملا فتح بيت املقدس،طلب منه بعض املسلمني أن
يصلي بهم يف كنيسة القيامة،فرفض طلبهم لئال يتخذها الناس مسجدا .وهذا حفيده عمر بن
عبد العزيز ورث عنه هذا اهلدي ،فإنه ملا طلب منه النصارى حقهم يف اجلزء الذي هدمه الوليد بن عبد
امللك من كنيستهم وأحلقه باملسجد األموي،أجاب طلبهم ،فعزم على هدم اجلزء املغتصب وإرجاعه
هلم لوال أن علماء املسلمني ناشدوا أحبار النصارى يف التنازل عن ذلك احلق،فقبلوا ذلك ،فعوضهم
عمر بأرض الغوطة ،فبنوا عليه كنيسة القديس توما.
يقول آدم متنز»:مل تكن احلكومة اإلسالمية تتدخل يف الشعائر الدينية ألهل الذمة ،بل
كان يبلغ من بعض اخللفاء أن حيضر مواكبهم وأعيادهم ،ويأمر بصيانتهم.ويقول جولد
تسيهر« :سار اإلسالم لكي يصبح قوة عاملية ،على سياسة بارعة،ففي العصور األوىل مل يكن
اعتناقه حمتوما......ففي اهلند كانت الشعائر القدمية تقام يف اهلياكل واملعابد يف ظل احلكم
35
اإلسالمي»
كل ذلك واإلسالم يدعو أتباعه إىل الدعوة إليه ،رمحة باملدعوين ألنه العقيدة الصحيحة اليت ال
يقبل اهلل غريها بنص اآلية الكرمية(:ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة
من اخلاسرين)،36ودعا املخالفني  -وباألخص أهل الكتاب -إىل احلوار للوصول إىل كلمة سواء(:
قل يآ أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئا وال
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل) ،37ويأمر املسلمني بربهم وصلتهم (:ال ينهاكم اهلل عن
الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب
38
املقسطني)
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اجتهاد معاصر يف مسألة املرتد:
ويذهب األمر بعيدا يف احلرية العقائدية حتى يزعم أحد كبار جمتهدي هذا العصر:الدكتور طه
جابر العلواني،الذي يرى أن للمرتد عن اإلسالم احلق يف احلياة،على عكس ما كان وال زال يفيت
به كبار الفقهاء،من وجوب قتل املرتد،ذلك أنه يرى بأن قضية حد الردة بدأت سياسية واستمرت
سياسية وستظل كذلك،وأن اجلانب الديين فيها ضئيل ،وال يثار إال خلدمة اجلانب السياسي يف
الغالب،استغله بعض احلكام يف وجوه املعارضني،39ويزعم أن عمر بن اخلطاب وإبراهيم النخعي
وسفيان الثوري وغريهم كثري ال يرون قتل املرتد،ويدلل على قوله بأن القرآن اجمليد ال حيتوي
على حد الردة ،ومل ينص على أي عقوبة دنيوية هلا،ال إعدام وال دون ذلك،ومل يشر ال تصرحيا
وال تلميحا على ضرورة إكراه املرتد على العودة إىل اإلسالم،وإمنا هي عقوبة أخروية موكولة
للخالق عز وجل( :ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا
واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 40وكذلك من السنة العملية ،مل يرد عنه صلى اهلل
عليه وسلم -ال قبل اهلجرة وال بعدها-أنه قتل مرتدا أو زنديقا ،اللهم إال إذا كان حماربا.

ويزيد العلواني األمر توضيحا ،فيدلل على اجتهاده اجلريئ بأن النيب مل يقتل املنافقني رغم إحلاح
الصحابة الكرام على ذلك،متعذرا بقوله(:ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه).43
وأما عن حروب الردة املشهورة تارخييا -على عهد أبي بكر الصديق ،-فيذهب العلواني إىل أنها
كانت سياسية يف املقام األول،ومل تكن بسبب منع الزكاة فقط،بل إللزام مجاعة (مواطنني)
هددوا وحدة األمة وسيادتها واستقرارها -على اخلضوع للسلطة الشرعية.لكن وبالرغم من انتصار العلواني لرأيه الذي دافع عنه بقوة ،ووضع فيه مؤلفا،44إال أنه تعلل
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وأما السنة القولية فلم يرد إال حديث واحد،وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم (:من بدل دينه فاقتلوه)
 41ويزعم العلواني أنه حديث آحاد ويعد يف املراسيل،وال يؤخذ على إطالقه ومعناه احلريف،بل
يرتبط بواقعة حمددة وهي مؤامرة اليهود ،اليت ذكرها القرآن الكريم(:وقالت طائفة من أهل
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) ،42وهذا بهدف
حتطيم اجلبهة الداخلية للمسلمني وزعزعة ثقتهم بدينهم.

أسس التعايش السلمي يف ضوء وثيقة املدينة املنورة
للفقهاء بأنهم ما أفتوا بقتل املرتد إال لكونهم كانوا يعاجلون جرمية مركبة،اختلط فيها
السياسي والقانوني واالجتماعي،حبيث أن املرتد خيرج عن اجملتمع والقيادة السياسية والنظم
االجتماعية.
- 4احلوار والتوصل :
قال اهلل تعاىل (:يآ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبري) 45تنص اآلية الكرمية صراحة على وجوب
التواصل بني الشعوب،األمر الذي يستدعي االحتكاك السياسي والثقايف واالقتصادي،...والغرض
هو إرساء دعائم جمتمع إنساني قوامه الرب واخلري.
واحلوار مبدأ أصيل يف اإلسالم ،حيث أن اهلل عز وجل علمنا أن نتحاور مع املخالف لنا ولو كان
الشيطان نفسه،وما حوار اهلل تعاىل إلبليس-لعنه اهلل -إال دليل على وجوب احلوار ،وكونه طريقا
إىل التفاهم.ولنتأمل هذه اآليات اليت حياور فيها رب العزة إبليس -لعنه اهلل (:-قال يا إبليس ما
منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكربت أم كنت من العالني،قال أنا خري منه خلقتين من نار
وخلقته من طني،قال فاخرج منها فإنك رجيم،وإن عليك لعنيت إىل يوم الدين،قال رب فأنظرني إىل
يوم يبعثون،قال فإنك من املنظرين،إىل يوم الوقت املعلوم،قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني،إال عبادك
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منهم املخلصني،قال فاحلق واحلق أقول،ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني)

46

والسنة القولية والعملية ناطقة بهذه املعاني اجلليلة،ومنها أن أعرابيا جلفا جاء إىل رسول
اهلل يطلب عطاء،فأغلظ للنيب القول وجذبه بعمامته حتى امحرت صفحة عنقه الشريف،ثم
قال(:أعطين من مال اهلل الذي أعطاك)،فأراد أحد الصحابة معاقبته ،فنهاه النيب قائال(:أتركه فإنه
لصاحب احلق مقالة)
ومن باب التواصل السياسي عقد النيب عدة معاهدات مع الكفار،الغرض منها مد جسور احلوار
والدعوة،وكان من أظهر تلك املواثيق معاهدة صلح احلديبية،اليت بفضلها دخل كثري من الناس
47
إىل اإلسالم،حتى مساها اهلل فتحا(:إنا فتحنا لك فتحا مبينا)
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- 5التعاون والتضامن:
ما أحوج أن تتكاتف اجلهود وحتتشد الطاقات إلجناز مشاريع اخلري والتنمية يف كل اجملاالت،
فاحلاجات والضرورات األمنية والبيئية والصحية وغريها أكثر من أن حتصى ،وال تستطيع أي
دولـة -مهما عظمت-أن تتكفل مبفردها حبل املعضالت اليت أضحت حتمل طابع العاملية والعبور
القاري،مثل معضلة اإلرهاب العاملي ،والتلوث البيئي،والثالثي اجلهنمي اخلطري:الفقر واجلوع
واملرض،الذي يفتك باملاليني من البشر48وقد حث اهلل عز وجل عباده على التعاون فقال(:وتعاونوا
على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان) ،49وبالرجوع إىل سرية املصطفى صلى اهلل
عليه وسلم جند أنه أسعف كفار قريش يف مكة بأمحال القمح والشعري ،حني أصابهم اجلوع
واجلدب،بل وجنده قبل اإلسالم يشارك يف حرب الفجار،اليت تعاون فيها أهل اخلري على القضاء
على أهل الشر والفساد،وأيضا مشاركته يف بناء الكعبة ،حني أصابها السيل اجلارف...كل
ذلك دليل على أن التعاون والتضامن من أجل الفضيلة واخلري مبدأ عظيم من مبادئ التعايش
50

السلمي بني الناس

هذه إذن بعض املرتكزات األساسية للتعايش السلمي،اليت ارتأيت أن أشري إليها يف هذه العجالة
وال أزعم أنين أحطت بها،بل اجملال مازال مفتوحا،وإنين أهتبل هذه الفرصة ألدعو الباحثني إىل
تسليط الضوء أكثر على هذا املوضوع احلساس،الذي يستحق أن توضع فيه املذكرات والرسائل
اجلامعية.
واهلل املوفق ومنه نستمد العون.
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وبالنظر إىل السنة القولية فإننا جند حشدا من النصوص الداعية إىل التكافل والتكاتف بني
بين البشر مجيعا،منها قوله صلى اهلل عليه وسلم (:اخللق عيال اهلل فأحبهم إىل اهلل أنفعهم لعياله)
،51وقال (:و اهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه)  ،52واألخ املقصود يف احلديث الشريف
ليس أخ الدين أو الدم،وإمنا هو كل إنسان مهما كان جنسه أو دينه،وهذا خالفا ملا يدعو إليه
بعض منظري احلضارة املادية اليوم  ،من الدعوة إىل صدام احلضارات،ووجوب أن يسيطر الرجل
األبيض.

أسس التعايش السلمي يف ضوء وثيقة املدينة املنورة
اخلالصة:
إنه باإلمكان استخراج كليات أساسية من أحكام هذه الوثيقة ،إن قمنا بعملية جتريد
وتعميم هلا،ومن ثم ميكن هلذه الكليات األساسية أن تكون مصدر إهلام يف حل كثري من
املشاكل اليوم،إضافة إىل الرصيد التارخيي الذي تزخر به احلضارة اإلسالمية من التطبيقات
العملية والتجارب الواقعية ملبدأ التعايش السلمي،الذي كان انعكاسا صادقا لروح تلك الوثيقة
النبوية املطهرة خبطوطها العريضة،وشرحا وتطبيقا هلا،إننا وحنن نعيش يف هذا العصر مشاكل
عدة،مثل النزاع العربي اإلسرائيلي والنزاعات اإلقليمية ودعوى صراع احلضارات ،والعمليات
اإلرهابية اليت تطال كثريا من بلدان العامل اليوم...إننا نرى احلاجة ماسة وملحة إىل تبين مشاريع
تتخذ من التعاقد واحلوار واملباحثات أساسا هلا،وتؤمن بالتعددية كطريق إىل إرساء حضارة عاملية
تعيش يف سالم ووئام.
املصادر واملراجع:
القرآن الكريم
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كتب السنة الشريفة
- 1ابن قيم اجلوزية،أحكام أهل الذمة،حتقيق وتعليق طه عبد الرؤوف سعد،ط،1دار الكتب الع
ملية،بريوت،لبنان1415،ه1995،م.
-2ابن هشام،السرية النبوية،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد،ط،1دار اجليل،بريوت1411،هـ.
-3حسن املمي،أهل الذمة يف احلضارة اإلسالمية،تقديم األستاذ الشاذلي القلييب،ط،1دار الغرب
اإلسالمي،بريوت،لبنان1998،
-4خالد حممد خالد،خلفاء الرسول،ط،2دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان1394،هـ 1974،م.
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-5الزرعي،نقد املنقول «يف األحاديث الباطلة»،حتقيق حسن السماعي سويدان،ط،1دار
القادري،بريوت،لبنان1411،هـ 1990،م.
-6صفي الرمحن املباركفوري،الرحيق املختوم،دار الكتاب احلديث،اجلزائر.
-7طه جابر العلواني،ال إكراه يف الدين ،مكتبة الشروق الدولية،القاهرة.
- 8عاصم أمحد عجيلة،حرية الفكر وترشيد الواقع اإلسالمي،ط،3مطابع نهضة
مصر،القاهرة،مصر1412،هـ 1992،م.
- 9عبد الرمحان بن اجلوزي،سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز،دراسة-حتقيق وتعليق الدكتور
السيد اجلميلي،دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر،بريوت،لبنان2003،
 - 10عبد احلليم حممود ،التفكري الفلسفي يف اإلسالم،دار الكتاب اللبناني،بريوت،لبنان140،
2هـ1982،م،ص203
 - 11عبد الكريم زيدان،الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام،ط،2مؤسسة الرسالة،بريوت،
لبنان1408،هـ1988،م.

 - 13كارل بروكلمان،تاريخ الشعوب اإلسالمية،ترمجة نبيه أمني فارس ومنري
البعلبكي،ط،13دار العلم للماليني1988،م.
 - 14حممد الصاحل الصديق،مفكرون غربيون يعتنقون اإلسالم ويتحدثون عنه،ط،3دار
هومة،بوزريعة،اجلزائر2003 ،
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 - 12عماد الدين خليل،يف التاريخ اإلسالمي»فصول يف املنهج والتحليل»،ط،2املكتب اإلسالمي
،دمشق،سوريا1410،هـ1981،م،ص،72ص77
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 - 15حممد علي الصابوني،خمتصر تفسري ابن كثري،ط،1شركة الشهاب،باتنة،اجلزائر1411،
هـ1990،م.
 - 16موريس بوكاي،القرآن
العربي،القاهرة1417،ه1997،م.

والتوراة

واإلجنيل

والعلم،دار

الفتح

لإلعالم

 - 17يوسف القرضاوي،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي،ط،3نشر مكتبة
وهبة،القاهرة،مصر1413،هـ1992،م.
الدوريات:
1 .1محود حنبلي،حق األمن يف الشريعة اإلسالمية،جملة املوافقات،اجلزائر،جوان،1994العدد3
2 .2عبد القادر خليفي،سياسة التنصري يف اجلزائر،جملة املصادر،اجلزائر،مارس،2004العدد9
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3 .3عبد اهلل شريط ،نيتشه واألخالق الدولية املعاصرة،جملة األصالة،اجلزائر،نوفمرب-
ديسمرب1972،م،العدد.11
4 .4علي أمحد عيسى،أمة العرب واإلسالم قدمت للعامل منوذجا للخدمة االجتماعية،جملة
الثقافة،السنة،15يونيو-أغسطس1985،م،العدد.88
5 .5علي بوالج،وثيقة املدينة املنورة-وثيقة السالم يف جمتمع متعدد الثقافات واألديان،-جملة
دراسات إسالمية،أبريل-يونيو،2006،العدد.3
6 .6حممد أمحد صاجل،السياسة الصهيونية لتغيري الرتكيبة الدميغرافية،جملة العربي،الكوي
ت،ديسمرب،2000العدد.505
7 .7موريس بوكاي،الدين والكتب املقدسة،جملة العلم واإلميان،طـرابلس،ليبـيا،يناير،1982،
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اليوسف،حاضر
8 .8يوسف
أغسطس،1976،العدد.174

العرب

ومستقبلهم،جملة

املعرفة،دمشق،سوريا،آب

اهلوامش:
1 .1سورة احلجرات ،اآلية13
2 .2رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الرتمذي.
3 .3سورة املمتحنة،اآلية08
4 .4أورده الزرعي يف نقد املنقول،ص114
5 .5رواه البيهقي يف سننه الكربى،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
6 .6رواه البخاري يف صحيحه،عن عبد اهلل بن عمرو.

8 .8علي أمحد عيسى،أمة العرب واإلسالم قدمت للعامل منوذجا للخدمة االجتماعية،جملة الثقافة
ص38
9 .9يوسف القرضاوي،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي،ص11وما بعدها.
1010يوسف القرضاوي،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي،ص11وما بعدها.
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7 .7يوسف القرضاوي،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي،ص.11
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1111علي بوالج ،وثيقة املدينة املنورة»وثيقة السالم يف جمتمع متعدد الثقافات واألديان»،جملة
دراسات إسالمية ،العدد، 03صفي الرمحن املباركفوري ،الرحيق املختوم ،ص.153
1212املباركفوري،الرحيق املختوم،ص.163 ،162
1313علي بوالج،وثيقة املدينة املنورة،جملة دراسات إسالمية،ع03
1414حممد علي الصابوني،خمتصر تفسري ابن كثري،ج،2ص135
1515سورة التوبة،اآلية04
1616سورة غافر،اآلية29
1717سورة األنبياء،اآلية23
1818سورة النساء،اآلية65

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

1919سورة املائدة،اآلية.42
2020سورة البقرة،من اآلية30إىل اآلية34
2121سورة اإلسراء،اآلية70
 2222رواه مسلم عن سهل بن حنيف
2323سورة النساء،اآلية01
2424سورة الروم،اآلية22
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2525رواه البخاري يف صحيحه،عن املعرور بن سويد.
2626نص حديث قدسي.
2727رواه البخاري عن جابربن عبد اهلل.
2828أخرجها ابن عبد احلكم فى « فتوح مصر و أخبارها « صـ  ، 290وأوردها حممد بن يوسف
الكاندهلوى فى « حياة الصحابة « (  ) 88 / 2باب  :عدل النبى صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه.
عن أنس بن مالك – رضى اهلل عنه – أتى رجل من أهل مصر إىل عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه
فقال  :يا أمري املؤمنني عائذ بك من الظلم قال  :عذت مبعاذ  ،قال  :سابقت ابن عمرو بن العاص
فسبقته  ،فجعل يضربنى بالسوط ويقول  :أنا ابن األكرمني  ،فكتب عمر إىل عمرو يأمره
بالقدوم عليه َ ،
وي ْقدم بابنه معه  ،فقدم  ،فقال عمر  :أين املصرى؟ خذ السوط فاضرب فجعل
يضربه بالسوط،ويقول عمر  :اضرب ابن ْ
األل َي َمينْ  ،قال أنس  :فضرب  ،فو اهلل لقد ضربه وحنن
حنب ضربه  ،فما أقلع عنه حتى متنينا أنه يرفع عنه  ،ثم قال عمر للمصرى  :ضع على صلعة
عمرو  ،فقال  :يا أمري املؤمنني إمنا ابنه الذى ضربنى  ،وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمرو ُ :مذ كم
ً
أحرارا ؟
تعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

2929سورة البقرة،اآلية256
3030سورة الكهف،اآلية29
3131سورة يونس،اآلية99
3232سورة الغاشية،اآليتان22 ،21
3333سورة الكافرون.
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3434عماد الدين خليل،يف التاريخ اإلسالمي»فصول يف املنهج والتحليل»،ص،72ص .77
3535أبو احلسن الندوي،ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني175،176،
3636سورة آل عمران،اآلية85
3737سورة آل عمران،اآلية64
3838سورة املمتحنة،اآلية08

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

3939ذكر الدكتور طه جابر العلواني أن بعض الشيوعيني العراقيني حاولوا
االنقالب على حكومة عبد السالم عارف البعثية عام1963م،لكن احملاولة باءت
بالفشل،واعتقل5000شيوعي،ثم قرر جملس قيادة الثورة إعدامهم بتهمة الردة،وأخذ بذلك
موافقة علماء السنة والشيعة،من مقال له حتت عنوان»:كيف نوفق بني حرية املعتقد يف
القرآن وحد الردة يف السنة النبوية»،جريدة احلياة،الرياض.2004/04/20،
ويظهر أن مسألة تطويع الدين لألغراض السياسية شأن قديم ،فقد زعم شيخ األزهر عبد احلليم
حممود أن الصحابي اجلليل معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه شجع مذهب اجلرب بغرض البقاء
يف احلكم،أنظر كتابه  « :التفكري الفلسفي يف اإلسالم»،ص.203
4040سورة البقرة،اآلية217
4141رواه البخاري عن ابن عباس.
4242سورة آل عمران،اآلية72
4343متفق عليه من حديث أبي هريرة.
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4444عنوانه« :ال إكراه يف الدين»،مكتبة الشروق الدولية،القاهرة،ويقع يف198صفحة،وقد
أعد مسودته عام1992م،ولكن حبكم ترأسه للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي بفرجينيا
بواشنطن،ولعالقاته مع بعض املؤسسات الدينية ترك نشره،وبعد تقاعده وتقدمه يف السن
نشره،جريدة احلياة،الرياض.2004/04/20،
4545سورة احلجرات،اآلية13
4646سورة ص،اآليات من75إىل85
4747سورة الفتح،اآلية.01
4848جاء يف إعالن مبادئ القانون الدولي الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار
(رقم،1970،) 2625نص على أنه« :ينبغي على الدول أن تتعاون فيما بينها لتعزيز االحرتام
الدولي ومراعاة حقوق اإلنسان ،واحلريات األساسية للجميع،وإلزالة التعصب الديين».
4949سورة املائدة،اآلية.2
5050صفي الرمحان املباركفوري،الرحيق املختوم،ص.52

مجلة أنسنة للبحوث والدراسات

5151رواه الطرباني يف املعجم الكبري عن أنس بن مالك.
5252رواه مسلم عن أبي هريرة.

العدد األول :جوان 2010

101

