اجمللد ،55 :العدد1 :

الدراسات اإلسالمية

احلوار يف القرآن والسنة
وموقف اإلسالم من غري املسلميـن
عيسى عبد اهلل عيل كاهوين
املقدمة:
تعيش األمة اإلسالمية حالة عصيبة من الزمن ،اختلط فيها الواقع باخليال ،األمل باليأس ،ومع
تفرق أبناء األمة ظهرت احلاجة للتقريب بني املسلمني ،فضال عن رضورة الوحدة ،ولكن هذا األمر ال
حيدث إال بعد حتديد املشكلة ،من أجل حتديد كيفية مواجهة تلك املشكلة ،ويف عرص تداخلت فيه املشاكل
الدولية باملشاكل الداخلية ،فيجب عىل املسلمني العودة إىل جذورهم الدينية احلقيقية ،وحتديد اخلطر األكرب
الذي يوجههم.
إن أخطر ما يواجهه املسلمون هو وجود مجاعة تنرش اإلرهاب يف ربوع العامل ثم تنسب نفسها
لإلسالم ،فشوهت اإلسالم واملسلمني ،ثم حدث ما ُسمي يف الغرب األورويب"اإلسالموفوبيا"( ،)1أو
اخلوف من اإلسالم ،وهي حالة من اهللع من أي مسلم ،من أي اسم فيه حممد وأمحد وعيل ومصطفى وعبد
اهلل وعائشة وفاطمة وغريها من األسامء اإلسالمية ،وهو األمر الذي ال جيب السكوت عليه ،بل جيب
مواجهة األمر باحلكمة والعقل والتقارب بني املسلمني ،واحلوار فيام بينهم قبل احلوار مع غري املسلمني،
وهذا يستلزم من املسلمني العودة ألصوهلا القرآنية الربانية ،والعمل عىل تطبيقها يف أرض الواقع.



أستاذ مشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،قطر.
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مصطلح يعني اخلوف من اإلسالم ،ألن كلمة فوبيا تعني اخلوف املسيطر عىل اإلنسان بسبب موقف أو يشء معني،
وشاع املصطلح ،حتى أصبح اخلوف من املسلمني أمرا مفروغا منه يف العامل الغريب.
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البد أن يبدأ املسلمون احلوار فيام بينهم اآلن دون تأخري ،والعودة للمرياث اإلسالمي التساحمي
الشامل لكل مناحي احلياة ،فاهلل يطلب االعتصام ،فالبد من االعتصام ،لقد جاء اإلسالم بالتوحيد والعدل،
ﱋ ﱠ (،)2
ﱌ
فقال تعاىل يف سورة احلديد  :ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
وامليزان رمز للعدل ،وال يكون العدل موجودا دون أن تكون إرادة اإلنسان حرة مستقلة ،والعدل يشمل
اجلميع ليبدأ احلوار ،واحلضارة اإلسالمية هي أم احلضارة املعارصة ،أخذ الغرب منها ثم بنى عليها،
وحاولوا تشويه اإلسالم ،عىل أنه وبالرغم من احلمالت الفكرية التي تشن يف الفرتة األخرية عىل الرتاث
اإلسالمي وحماولة منح إحياءات سوداوية بخصوصه عرب الرتكيز عىل نقاطه السلبية والتغايض عن نظريهتا
اإلجيابية ،وهي حماولة ال تبدو بريئة عىل اإلطالق ،حيث تسعى لفصل شعوب الرشق عن تراثها األقرب.
من املؤكد أن مثل هذه احلضارة اإلسالمية الضخمة مل تكن لتتمكن من التوسع واالستقرار كل
هذه الفرتات التارخيية دون االعتامد عىل احلوار مع النفس واآلخر ،والذي مثل يف الكثري من املناطق
اإلسالمية األكثرية اجلامهريية ،كام أن سقوط احلضارة اإلسالمية يف فرتات التأخر التي عاشتها ،هو ما أدى
لتجاوز املسلمني عىل مسلامهتم احلضارية التي مثلت أهم أسباب تفوقهم مما أدى حلالة الرتاجع والتشوه
احلضاري الذي تعاين منه معظم دوهلم .
القرآن يطلبنا باحلوار ،وعندما نعود للسرية النبوية نجد أن النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم
تعامل مع املرشكني واملنافقني وأهل الكتاب ،ومل يؤثر عنه أبدا عليه السالم أنه دخل من تلقاء نفسه يف عداء
مع أحد ،أو قام باحلرب ،فاحلروب النبوية كانت يف األصل حروبا دفاعية.
ولقد أدهش النبي عليه الصالة والسالم العامل كله يف تعامله مع أعدائه وهو قادر عليهم ،فلم
يظهر يف التاريخ أرحم منه مع أعدائه رغم ما كان يالقيه منهم من األذى ،إال أنه كان مثاال لألخالق احلسنة
متمثال لشعار العفو عند املقدرة ،فاألخالق احلسنة مرياث الصاحلني واملؤمنني (إنام مكارم األخالق مرياث
ومتمم هلا "إنام بعثت ألمتم مكارم
املؤمن)( .)3ورسول اهلل ماسك بلجامها متمسك هبا دا ٍع إليها
ٌ
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أبو داود سليامن بن األشعث ،سنن أيب داود (بريوت :املكتبة العرصية 2212،م) ج ،1ص ،131و ابن كثري ،البداية
والنهاية ،حتقيق جمموعة حمققني(القاهرة :دار الريان للرتاث1021 ،هـ ) ج ،2ص ،11وابن حجر العسقالين ،موافقة
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األخالق"( ،)0ويقول تعاىل عن أخالقه النبوية الكريمة ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ( ،)2ويقول تعاىل :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ(.)1
والرسول القدوة كان حياور كل الناس مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم ،إذن ال يمثل احلوار مع اآلخر
جمرد خيار اضطراري يفرضه الواقع اجلغرايف أو االجتامعي أو حتى السيايس ،وإنام هو اخليار األفضل الذي
اعتمد عليه اإلسالم كعقيدة منذ بدايته املكية ومرور ًا باملرحلة املدنية وحتى خالل املراحل التارخيية الالحقة
سواء عرب السلطة السياسية القائمة ،أموية أو عباسية ،والعلامء املسلمون الذين عارصوا هذه املراحل .
لقد كان خيار احلوار هو األكثر قرب ًا من املرشوع اإلسالمي والذي سعى النبي صىل اهلل عليه
وسلم من خالله للثورة عىل املجتمع القبيل والعشائري ،وكان طرح احلوار مع اآلخر الديني والذي كان
يتضمن كذلك يف بعض األحيان اآلخر السيايس والعشائري ،الوسيلة البديلة للرصاعات القائمة عىل
العصبيات .
وقد تضمن القرآن الكريم وسرية النبي صىل اهلل عليه وسلم الكثري من سلوكيات وأساليب
احلوار مع اآلخر الديني كاملسيحيني واليهود وحتى الوثنيني ،وشملت يف بعض األحيان املديح هلذا اآلخر،
بل أن هذه احلوارات شملت كذلك تفامهات بني اخللفاء األمويني والعباسيني وبني أبناء األديان واملذاهب
الفكرية املخالفة والذين كانوا يعيشون حتت محاية الدولة.
يف هذه الدراسة نكتب عن احلوار القرآين وما مثلته السرية النبوية الرشيفة ،وكيفية تعامل اإلسالم
مع غري املسلمني.
وذلك يف ثالثة حماور وخامتة.
اخلرب ،حتقيق محدي بن عبداملجيد السلفي(الرياض :مكتبة الراشد1011 ،هـ) ط ،3ج ،1ص.111
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رواه البخاري يف األدب املفرد ،حتقيق كامل يوسف حوت( ،بريوت :عامل الكتب 1020 ،هـ – 1110م ) بلفظ:
صالح األخالق  ،وأمحد يف مسنده (القاهرة :عيسى احللبي ،املطبعة امليمنية 1313 ،هـ  ،ج  ،2ص 311۔ تصوير
املكتب اإلسالمي بريوت – دمشق  ،وابن أيب شيبة يف مصنفه ،حتقيق عبداخلالق االفغاين (دائرة املعارف باهلند ،بدون
تاريخ) ج ،11ص.222
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املحور األول:
احلوار يف القرآن الكريم:
احلوار يف اإلسالم يقرتب من الفرائض ،ألن القرآن الكريم يريد التقارب بني البرش بصورة عامة،
وال يكون التقارب إال باحلوار احلسن ،ولذلك يتطلب تبنى احلوار داخل اجلامعة اإلسالمية بكل أطيافها
السياسية واملذهبية  ،وهذه ليست دعوة للتقريب بني املذاهب ،وإن كنّا يف حاجة إليها ،ولكن احلوار جيب أن
يقوم عىل فلسفة واضحة تنطلق من النواة األوىل ،أي احلوار داخل اجلامعة الواحدة ،ومن السذاجة أن تنطلق
للحوار مع اآلخر ونحن نعجز عن احلوار مع ذاتنا ،عل ًام بأن القرآن الكريم هو يف حد ذاته كتاب حوار،
واحلوار يف القرآن يمثل نقل عنارص الفكر اإلنساين بكل خصائصه الثقافية والشعورية لإلنسان اآلخر الذي
يقوم بالدور نفسه بالنسبة هلذا الشخص .
إن احلوار األول يف القرآن الكريم كان حوار ًا بني اهلل واملالئكة عندما قال هلم ﱡﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ ( ،)1وحاوروا ذاته العليا بقوهلم باستنكار ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ ( ، )1وانتهى احلوار باقتناعهم عندما أخربهم آدم عليه السالم باألسامء كلها
ﱷ ﱠ(.)1
ﱸ
وقالت املالئكة ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
أما احلوار الثاين يف كتاب اهلل ،فكان بينه سبحانه وتعاىل وبني إبليس ،فإبليس رفض السجود آلدم،
لكنه مل يرفض فرصة احلوار مع اهلل سبحانه( ،)12وعرب إبليس عام يف نفسه ،وقدم طلبه إىل اهلل بعد أن رفضه
عرب عن خطته ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
سبحانه وتعاىل ،ثم بعد أن قبل طلبه ّ

ﱲ

ﱳﱠ( ،)11وأجابه سبحانه بعد ذلك ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ ( ، )12وهذا احلوار بني
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السيد حممد حسني فضل اهلل ،مستقبل احلوار اإلسالمي (بريوت :اإلسالمي – كتاب الكلمة – منتدى الكلمة –
2220م) ص  1وما بعدها .
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اهلل سبحانه وتعاىل رب الكون وبني إبليس يعطينا فكرة أن املخلوق حتى لو كان متمرد ًا فإنه ال يفقد فرصة
احلوار مع خالقه ،ومن ثم ليس هناك شخص مرفوض يف احلوار ،وباإلمكان حماورة أي إنسان مهام كانت
درجة سقوطه اإلنساين والديني واالجتامعي .
وجاءت احلوارات كثرية ومتنوعة يف القرآن العظيم ،بني إبليس وآدم ،والقرآن الكريم دخل ىف
حوارات متعددة مع املؤمنني والكافرين والشاكني واملنافقني ،ثم حوارات بني هذه الطوائف املختلفة،
بحيث يمكن القول إن احلوار هو الوسيلة لتأكيد املعرفة وحتريك الواقع ،وطلب القرآن الكريم أن يدخل
اإلنسان يف حوار مع نفسه.
وقد وضع اهلل يف قرآنه الكريم قواعد ثقافية ومعرفية للحوار جيب أن يأخذ هبا املتحاور يف قوله
تعاىل  :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲚ
ﲙ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ ( ،)13فأراد اهلل لإلنسان أن يملك املحاور املعرفة فيام حياور فيه ،وأراد
للحوار أن ينطلق من خالل أصول موضوعية حترتم إنسانية اإلنسان املحاور سواء يف قيام الدعوة أو يف مقام
اخلصام واجلدال ،ولعل قمة املنهج القرآين املوضوعي ما جاء يف قوله تعاىل ﱡﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ( ،)10فالقرآن جرد احلوار من ذاتية املتحاور ،وجعل املتحاورين ال يتبنيان شيئ ًا حتى لو
كانا ملتزمني يف العمق التزام ًا حاس ًام حول هذا املوضوع ،حيث يعترب أن هناك حقيقة ،وأن هناك شك ًا
مشرتك ًا وأن الطرفني يريدان أن حيركا الشك يف طريق اليقني حتى يلتقيا باحلقيقة ،ويعترب هذا األسلوب
منهج قرآين يف احلوار الذي جيعل فكر ًا حياور فكر ًا ،ال ذات ًا حتاور ذات ًا ،فاحلوار ييضء لإلنسان مواطن
احلقيقة( ،)12وجيعل اإلنسان يكتشف اآلخر دون اللجوء لإلكراه فض ً
ال عن القتل العقائدي الذي مورس
كثري ًا يف الدولة اإلسالمية ،إما حتت دعاوى الزندقة أو اخلروج من امللة أو مفارقة اجلامعة ومجيعها سياسية
غطت برداء الدين كثري ًا ،صحيح كانت هناك حماوالت كثرية جابه العلامء فيها اخللفاء ،ولكنها ظلت
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مواجهات فردية للعلامء مل تأخذ صفة اجلامعة ،هذا باستثناء احلركات السياسية التي تقوض دولة لتنشئ
دولة ،وهذه أيض ًا هلا فتاوى كثرية متنوعة حسب موقع السلطة املنترصة  ،وأغلبها جاءت غري قرآنية املصدر
عىل اإلطالق ،ولكن املشكلة أن مجيعها صارت من ضمن أسس احلوار الرتاثي والذي اعتربه املسلمون فيام
بعد من الدين بالرضورة ،وليس فيه من الرضورة يشء ،ولسنا بصدد الدخول يف التاريخ لكل فرتات
التاريخ اإلسالمي؛ ولكنا نريد إيضاح احلقيقة كام جاءت يف القرآن العظيم عىل لسان النبي حممد صىل اهلل
عليه وسلم.
ونورد هنا حوارا حدث بني النبي عليه الصالة والسالم وبني املرشكني ،صاغه القرآن الكريم
بصورة معجزة ،قال تعاىل  :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍ
ﲎﲏﲐﲑ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠ

ﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ( ،)11وهو حوار رائع،
ﲥ
ﲡ ﲢ ﲣ
املرشكون يطلبون طلبا يريدون من ورائه إعجاز النبي ،يطلبون منه الينبوع من األرض الصحراوية ،وطلبوا
نزول املالئكة  ،وطلبوا كتابا يروه نازال من السامء ،ومل يكن رد النبي عليهم سوى سبحان ريب ،ما أنا إال برشا
رسوال ،ويف هذا احلوار القصري يمكن التنبؤ بكل احلوارات األخرى يف القرآن الكريم ،وهي كثرية متنوعة
متعددة ال يشملها بحث واحد ،بل حتتاج لكتب كثرية ترصد الرسالة الساموية األخرية من اهلل لإلنسان،
والتي تطلب منه أن يسري عىل هنجها احلواري.
إن اإلنسان يف تصور القرآن خملوق أريض حق ًا ،ولكنه بحكم تكوينه ووظيفته موصول
بالسامء( ،)11وهبذه الصفة جيب أن يقدم له خطاب ديني متحرر من أي قيود غري قرآنية كام رأيناها آنف ًا يف
احلوار القرآين ،عل ًام بأن هذا احلوار الساموي يتعلق باألرض واإلنسان املستخلف.
وملاذا نذهب بعيد ًا ،إن أول ما نزل يف القرآن الكريم ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
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فهمي هويدى ،حق الناس هو حق اهلل ،مقال منشور يف جملة العريب الكويتية – العدد  – 211أغسطس 1113م.

01

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،55 :العدد1 :

ﲐ ﲑ ﲒ ﲔ ﲕ ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ ( ،)11فالقراءة والقلم مها عنوان املعرفة البرشية
دون بني دفتني ،ولذلك فإن ثاين ما نزل من القرآن
الساموية املصدر ،وال تكون القراءة إال مع القلم أو ما ّ
ﱹﱻﱼﱽﱠ(.)11
الكريم ﱡﭐ ﱺ
من جديد يؤكد اهلل سبحانه أمهية القلم يف تدوين العلم واملعرفة والثقافة ،وهكذا يتسق مع قوله
تعاىل ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ ( ،)22ألنه سبحانه مل يرتك القرآن لذاكرة البرش ،فكان تدوين
القرآن حلظة نزوله عىل احلجر وسعف النخيل من أسباب حفظ القرآن ،وهو ما مل حيدث للكتب السابقة
التي مل تدون يف حينها فضاع كثري من معاملها ،واخلطاب الديني الرتاثي مل يأخذ بكل ما سطر القرآن الكريم،
نظر ًا لقيود غري قرآنية أضعفت كثري ًا من نصوصه إما لألهواء البرشية وإما لسوء فهم مفرسي النصوص،
عىل أهنا مجيع ًا ختضع النصوص للتصور البرشي ،وإذا كان القرآن قدم للبرش ،ومل يقدم البرش للقرآن  ،يكون
املفهوم القرآين الذي قدم للبرش له أصوله اإلهلية ،وأي فهم قارص هلذه الدالالت خترج النصوص كلية عن
معناها .ذلك هو احلوار القرآين اإلهلي املصدر املحمدي التطبيق.
وعندما نعود لألصل القرآين نجد أن احلوار املمكن البد أن يكون أوال بني املسلمني بعضهم
البعض ،ومن خالل التحاور تبدأ مواجهة القوى اإلسالمية التي تتبنى العنف ،مع رشط أن يشمل احلوار
كل نقاط االختالف ،وكل زوايا اخلالف واخلالفات ،لتكون األرضية املشرتكة بني اجلميع.
وذلك من أجل عدم التفريط بالقيم واملثل العليا اإلسالمية وعدم السامح لآلخرين باخرتاقات
جديدة لتلك القيم الراسخة يف نفوس املاليني  ،ومن أجل صياغة ثقافة إسالمية حية جتمع املسلمني عىل ما
هو مشرتك بينهم يف العقائد وتفصيالت الرشيعة مع إبداء االحرتام والتقدير واإلشادة بدور كل مذهب ملا
قدمه من آراء ووجهات نظر وحلول للمسائل احلياتية اليومية التي يبتيل هبا املسلمون واغناء للفكر
اإلسالمي  ،وباعتبار االختالف عامل قوة وتنوع للرشيعة اإلسالمية بوجود أكثر من رأي مطروح حيال أي
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سورة العلق ،اآليات.2-1 :
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سورة القلم ،اآلية .1 :اعتمدنا عىل ترتيب النزول حسب ما هو مكتوب يف املصاحف املقروءة.
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سورة احلجر ،اآلية.1 :

01

اجمللد ،55 :العدد1 :

الدراسات اإلسالمية

مسألة رشعية أو معضلة دينية  ،يستطيع املسلم األخذ بأحد احللول التي تناسبه ضمن الضوابط الرشعية.
تتطلب إعادة النظر يف بناء نسيج العالقات الداخلية بني املسلمني وتقارهبم تصور ًا إسالميا جديد ًا
للواقع املعاش يصنع مالمح لثقافة جديدة بديلة عن ما هو مطروح من ثقافة التطرف والتعصب والتأزم
واالجتهاد الفردي القائم عىل عقلية التحريم والتكفري ،ويدفع باملسلمني لالهتامم باملسائل الكربى وجماهبة
التحديات التارخيية التي تفرضها الظروف القائمة كمسألة احلوار بني احلضارات والتعايش السلمي بني
الشعوب واألقليات والعالقات الدولية بني األمم والتنمية االقتصادية واالجتامعية والتحرر من اجلهل
والفقر ومواجهة طغيان الغزو الثقايف والتعامل بإجيابية مع التطورات اهلائلة يف عامل اليوم ،كثورات
االتصاالت واملعلومات ومفاهيم العوملة وإفرازات جتارة السوق احلرة ومسائل الديمقراطية وشؤون احلكم
وتعزيز وبناء مؤسسات املجتمع األهيل وتعميق وتأصيل ثقافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
من هنا نرى رضورة السعي نحو احلوار والتقريب بني أبناء املسلمني ،ألنه اخلطوة األوىل يف
التمسك باألمل( )21وكل ذلك من حوار إسالمي أوال وقبل كل يشء ،فاحلوار هو الذي يقود للتآلف ،ثم
ﱦ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ
ﱧ
التقارب ثم االعتصام كام قال تعاىل :ﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱼﱾﱿﲀﲁ
ﱽ
ﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻ
ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ ()22

فقد أمر األمة مجيعا باالعتصام بحبل اهلل ،ومل يوجه األمر باالعتصام بحبل اهلل

إىل األفراد وإن كان واجبا عىل كل فرد عىل حده  ،قال ابن عاشور رمحه اهلل" :واالعتصام افتعال من عصم،
وهو طلب ما يعصم أي يمنع ،واحلبل :ما يشد به لالرتقاء ،أو التديل ،أو للنجاة من غرق أو نحوه ،والكالم
متثيل هليئة اجتامعهم والتفاهتم عىل دين اهلل ووصاياه وعهوده هبيئة استمساك مجاعة بحبل ألقي إليهم منقذ
هلم من غرق أو سقوط ،وإضافة احلبل إىل اهلل قرينة هذا التمثيل ،وقوله{ :مجيعا} :حال وهو الذي رجح
إرادة التمثيل ،إذ ليس املقصود األمر باعتصام كل مسلم يف حال انفراده اعتصاما هبذا الدين ،بل املقصود
األمر باعتصام األمة كلها"(.)23

-21

د .عيل أبو اخلري ،الرسول املصطفى  ...ثورة الكلمة املقدسة (القاهرة :مركز الفارايب للدراسات2221 ،م) ص .11
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سورة آل عمران ،اآلية.123 :
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حممد الطاهر بن عاشور ،التحريروالتنوير(الدارالتونسية للنرش2221 ،م) ج  ، 3ص.113

01

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،55 :العدد1 :

هذا هو احلوار كام مثّله القرآن ،فامذا عن السرية النبوية املطهرة ،هو ما نكتب عنه يف املحور الثاين.
املحور الثاين:
احلوار النبوي مع غري املسلمني:
حفلت نصوص القرآن ومواقف السرية النبوية بام ُّ
يدل عىل أن اإلسالم ُيؤْ ثِ ُر دائام السالم(،)20
مرة ،يف حني ُذكِ َرت كلمة احلرب
ومن أد َّلة ذلك أ َّن القرآن الكريم أورد كلمة السلم بمشتقاهتا مائة وأربعني َّ
بمشتقاهتا ست مرات فقط( ،)22والفرق بني العددين هو الفرق بني نظرة اإلسالم إىل كال األمرين ،ومن َث َّم
يف ميل رسول اهلل إىل ٍّ
كل منهام؛ ففي كل أحوال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يبحث عن الطرق
السلمية واهلادئة للتعامل مع املخالفني له عرب احلوار معهم ،وحيرص عىل جتنُّب احلرب ما استطاع إىل ذلك
بالس ْلم مع غري املسلمني إن أبدى هؤالء االستعداد
سبيالً ،وتؤكِّد هذه النظرة العديد من اآليات التي أمرت َّ
ﳐﳒﳓﳔ
وامليل للصلح والسالم؛ فيقول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳑ

ب املسلمني وإيثارهم للسلم متى
ﳕﱠ( ،)21وهذه اآلية الكريمة من كتاب اهلل تربهن بشكل قاطع عىل ُح ِّ
ٍ
حقوق للمسلمني أو سلب إلرادهتم ،لذلك يقول
مال األعداء إليه ،ما مل يكن من وراء هذا األمر ضياع
الشيخ حممود شلتوت شيخ اجلامعة األزهر الراحل " :إن السلم هو احلالة األصلية التي هت ِّيئ للتعاون
والتعارف وإشاعة اخلري بني الناس عا َّمة ،وإذا احتفظ غري املسلمني بحالة السلم ،فهم واملسلمون يف نظر
اإلسالم إخوان يف اإلنسانية"( ،)21وهلذا كله كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعترب السالم من األمور
التي عىل املسلم أن حيرص عليها ويسأل اهلل أن يرزقه إياها.
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يبذل كل ٍ
غال ونفيس يف سبيل إنقاذ أهل مكة وإخراجهم من
مرصا عىل
الظلامت إىل النور ،رغم عنادهم وقسوهتم يف التعامل معه ومع من أسلم من أصحابه ،إال أنه كان ًّ
حي ِّقق هلم الفالح يف الدنيا واآلخرة ،ويتمثل ذلك يف دعائه هلم باهلداية ،وكذلك
دعوهتم إىل اإلسالم الذي ُ َ
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د .راغب الرسجاين ،الرمحة يف حياة الرسول (دار راغب الرسجاين للنرش2221 ،م) ص .11
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املصدر السابق ،ص .13
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سورة األنفال ،اآلية.11 :
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الشيخ حممود شلتوت ،اإلسالم عقيدة ورشيعة (القاهرة :دار الرشوق للنرش2221 ،م) ص.023

01

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،55 :العدد1 :

اتسم بسمة التبشري؛ فحياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من أقوال وأفعال مبنية عىل التبشري واحلوار
واملجادلة بالتي هي أحسن ،ومل يكن خيرج عن هذا الطبع عىل الرغم من قسوة املرشكني عليه ،فعن ربيعة بن
رص عيني بسوق ذي املجاز يقولَ " :أ ُّ َُّيا
عباد الدييل -وكان جاهل ًّيا ثم أسلم -قال" :رأيت رسول اهلل َب ْ َ
اسُ ،قو ُلوا :ال َ إِ َل َه ّإال اهللُ؛ ُت ْفلِ ُحوا  ،)21("....هو يريد إسالم القوم من خالل االقتناع الذايت العقيل
النَّ ُ
وبالتأمل يف اخللق واملخلوقات ،يف التدبر يف السامء ،وطلب من اإلنسان أن يدخل حوارا مع نفسه من خالل
التأمل والتعقل والفهم.
وهذا ما طبقه النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حياته الرشيفة ،كان يتلو القرآن الكريم للمؤمنني
واملرشكني عىل السواء ،ليزداد املؤمنون إيامنا ،ويعطي الفرصة لغري املؤمنني يف التدبر ،ودخل النبي صىل اهلل
عليه وسلم يف حوارات متعددة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،حوارات مع املرشكني واملسلمني.
احلوار النبوي يف مكة املكرمة
يف مكة املكرمة بعد بدء البعثة النبوية ،قام النبي صىل اهلل عليه وسلم بالدعوة إىل اهلل ،فدخل يف
حوار مع عشريته األقربني أوالً بعد أن أمره اهلل عز وجل ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ ( ،)21وطلب منهم
اإليامن بالرسالة  ،منهم الذي آمن مثل محزة بن عبد املطلب  ،ومنهم من ظل عىل رشكه للنهاية مثل أيب هلب،
ثم بدأ يف نرش الدعوة إىل املأل القريش ،من خالل احلوار اهلادئ املوضوعي ،ونقترص هنا عىل نموذجني
حواريني من النبي عليه الصالة والسالم.
حوار الرسول مع عمه أيب طالب
كان أبو طالب عم النبي هو الذي رباه ومحاه عندما انطلق بدعوته اإلهلية ،ودائام كانت قريش
حتاول منع أيب طالب من محاية الرسول ،وملا أكثرت قريش الكالم والنقد أليب طالب ،جاء املأل القريش له
وطلبوا منه أن يوقف النبي عن النيل من آهلتهم الوثنية ،قال ابن إسحاق " :حدثني يعقوب بن عتبة بن
املغرية بن األخنس أنه حدث  :أن قريشا حني قالوا أليب طالب هذه املقالة ،بعث إىل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم  ،فقال له  :يا ابن أخي ،إن قومك قد جاءوين ،فقالوا يل كذا وكذا ،للذي كانوا قالوا له ،فأبق عيل
-21

حممد بن سعد الزهري ،الطبقات الكربى ،حتقيق عيل حممد عمر (القاهرة :مكتبة اخلانجي2221 ،م) ج ،1ص.113
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سورة الشعراء ،اآلية.210 :

01

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،55 :العدد1 :

وعىل نفسك ،وال حتملني من األمر ما ال أطيق ،قال  :فظن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قد بدا له لعمه
فيه بداء (رأي جديد) أنه خاذله ومسلمه ،وأنه قد ضعف عن نرصته والقيام معه ،قال  :فقال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم  :يا عم ،واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني ،والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا األمر حتى
يظهره اهلل ،أو أهلك فيه ما تركته قال  :ثم استعرب (بكى) رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فبكى ثم قام ،فلام
وىل ناداه أبو طالب ،فقال  :أقبل يا ابن أخي ،قال :فأقبل عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :اذهب
يا ابن أخي ،فقل ما أحببت ،فواهلل ال أسلمك ليشء أبدا"()32

الرسول صىل اهلل عليه وسلم رد عىل عمه بمنطق الدعوة اإلهلية يف حوار نموذجي ،أوال النبي
عليه السالم حدد موقفه ،وهو االستمرار يف الدعوة ،حتى لو ختىل عنه عمه ،وحتى لو وضعوا له الشمس يف
يمينه والقمر يف يساره ،وهنا جاء احلوار باستمرار وقوف أيب طالب معه.
حوار النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم مع زعيم قريش
يف نموذج حواري آخر ،كان مع زعيم عظيم من زعامء املأل القريش ،وهو عتبة بن ربيعة ،يروي
ابن هشام يف السرية أن عتبة بن ربيعة جلس إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال له  :يا ابن أخي إنك منا
حيث قد علمت من السطة (املكانة والقوة واملنعة) يف العشرية  ،واملكان يف النسب ،وإنك قد أتيت قومك
بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم ،وسفهت به أحالمهم وعبت به آهلتهم ،وكفرت به من مىض من آبائهم،
فاسمع مني أعرض عليك أمور ًا لعلك تقبل بعضها ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم  :قل يا أبا الوليد أسمع
 ،فقال له عتبة ما قال حتى إذا فرغ قال له  :أوقد فرغت يا أبا الوليد ؟ ،قال نعم ،قال  :فاسمع مني ،قال :
أفعل ،فأخذ الرسول صىل اهلل عليه وسلم يتلو عليه من سورة فصلت  ،حتى انتهى إىل اآلية موضع السجدة
ﲫﲭﲮ
ﲬ
منها وهي اآلية  31من السورة وهي اآلية التي تقول  :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ ( ،)31سجد ،ثم قال لعتبة :قد
سمعت يا أبا الوليد فأنت وذلك ،فقام عتبة أصحابه فقال بعضهم  :نحلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد بوجه

-32

ابن هشام  ،السرية النبوية (القاهرة :دار الريان للنرش1111 ،م) ج ،1ص.211
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سورة فصلت ،اآلية ، 31:والرسول صىل اهلل عليه وسلم قرأ لعتبة من أول السورة ،التي تبدأ بـ " حم  .تنزيل من
الرمحن الرحيم ...إىل اآلية  31التي هبا سجدة قرآنية.

01

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،55 :العدد1 :

غري الوجه الذي ذهب به ،وطلب عتبة إليهم أن يدعوا الرسول صىل اهلل عليه وسلم وشأنه ،فأبوا وقالوا له:
سحرك يا أبا الوليد بلسانه(.)32
يف هذا احلوار نجد عتبه بن ربيعة يعود مأخوذا بالقرآن ،بل يطلب منهم ترك النبي وشأنه ،وال
يمكن أن يقود احلوار النبوي مع عتبه إال ملوقف عتبه  ،وقد نتخيل موقف عتبه لو خاطبه النبي صىل اهلل عليه
وسلم بمنطق دعائي غري قرآين ،عندها سيعود عتبه بموقف أكثر من عدائي ،بل إن النبي أقام عليه احلجة من
خالل حماولة إقناعه بالقرآن والدعوة ،الوليد ُدهش وتعجب بالقرآن ولكنه مل يسلم ،وكرباؤه هو الذي منعه،
ثم قتله املسلمون يوم معركة بدر الكربى.
ويروي التاريخ ّ
أن الوليد بن املغرية ،ا ّلذي يصفه العرب برحيانتهم وحكيمهم سمع اآليات
التالية من النبي األكرم صىل اهلل عليه وسلم :ﱡﭐ ﱕﱗﱘ ﱙﱚﱛ ﱜﱞ ﱟﱠﱡﱢ
ﱪ ﱬ ﱭ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱽﱾ
ﱥ ﱧﱨﱩ ﱫ
ﱦ
ﱣﱤ
ﲑ
ﲐ
ﲉ ﲋﲌﲍ ﲎﲏ
ﲊ
ﲃﲅﲆﲇﲈ
ﲄ
ﱿ ﲀﲁﲂ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ ()33فلام سمع الوليد تلك
اآليات  ،قام حتى أتى جملس قومه بني خمزوم فقال" :واهلل لقد سمعت من حممد آنف ًا كالم ًا ما هو من كالم
وإن أعاله ملُْ ِ
اإلنس وال من كالم اجلن ،وإِ ّن له حلالوة ،وإ ّن عليه لطالوةّ ،
ثمر ،وإِ ّن َأ ْس َف َل ُه ملَُغ ِْد ْق ،وإِنّه َليْعلو
وما ُي ْعىل عليه".ثم انرصف إىل منزله( ،)30وهي أعجزت املأل القريش ،وهيأت العقول لإليامن بالدعوة ،عرب
سبل اإلقناع ،ولكن الوليد مل يسلم بسبب كربيائه ،وحاول تشويه الدعوة والرسول الداعي ،فقال عن
الدعوة  :إن هو إال سحر يؤثر ،فنزل فيه القرآن الكريم ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳉ

ﳊﱠ(.)32
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حوار النبي عند فتح مكة
عندما فتح النبي صىل اهلل عليه وسلم مكّة ،ترك أهلها املرشكني وشأهنم ،ومل يكونوا أهل كتاب،
ومل ّ
يدل دليل عىل أنّه أجربهم عىل اإلسالم ،ومل يقتلهم ،بل عفا عنهم مجيع ًا يف بادرة برشية إنسانية ،ونذكر يف
النبي َّ
صىل اهلل عليه وسلم (:ملا كان فتح مكّة،
تبني مدى سامحة اإلسالم املتم ّثلة بشخص ّ
هذا املضامر رواية ّ
قال رسول اهلل :عند َمن املفتاح ،قالوا  :عند أ ّم شيبة  ،فدعا شيبة فقال :اذهب إىل ُأ ّمك فقل هلا ترسل املفتاح،
قتلت مقاتلنا وتريد أن تأخذ منّا مكرمتنا ،ثم وضعت املفتاح يف يد الغالم  ،فأخذه النبي،
فقالتُ :قل له:
َ
ِ
ثم دعا الغالم فبسط رداءه
ثم قام النبي ففتحه وسرته ،فمن يومئذ ُيسرتَّ ،
وقال له :هذا تأويل رؤياي من قبلَّ .
فجعل فيه املفتاح ،وقال :ر ّده إىل ُأ ّمك .ودخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنّون ّ
أن السيف ال ُيرفع عنهم،
ثم قال :ال إله إال اهلل ،أنجز وعده ،ونرص عبده ،وغلب
فأتى رسول اهلل البيت وأخذ بعضا َد َيت البابَّ ،
ثم قال  :ما تظنّون وما أنتم قائلون ؟ فقال ُسهيل بن عمرو :نقول خري ًا ونظ ُّن خري ًا ٌ
أخ
األحزاب وحدهَّ ،
ﲦ ﲨﲩ
ﲧ
ﲢ ﲤﲥ
ﲣ
عم ،قال :أقول لكم كام قال أخي يوسف :ﱡﭐ ﲞ ﲟﲠﲡ
كريم وابن ّ

ﲪﱠ( ، )31هذا احلوار النبوي املطلق العفوي الرائع يف صورته اإلنسانية ،مل حتدث من قبل الرسول عليه
الصالة والسالم ،أداء لألمانة ،وحوار ،ثم عفو بعد احلوار.
احلوار النبوي يف املدينة املنورة
بعد أن هاجر النبي صىل اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة املنورة ،وجد مجاعة من اليهود ،فدخل
معهم يف حوار مكتوب ضمن صحيفة املدينة ،فقد جاء يف الصحيفة "هذا كتاب من حممد النبي (رسول اهلل)
بني املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق هبم وجاهد معهم...إهنم أمة واحدة من
دون الناس  ....وأنه من تبعنا من ُّيود فإن له النرص واألسوة غري مظلومني وال متنارص عليهم .وأن ُّيود
األوس مواليهم وأنفسهم ألهل هذه الصحيفة مع الرب املحض من أهل هذه الصحيفة ،وأن الرب دون اإلثم
ال يكسب كاسب إال عىل نفسه وأن اهلل عىل أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره ....وأنه ال حيول هذا الكتاب
دون ظامل أو آثم ،وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن باملدينة إال من ظلم أو أثم ،وأن اهلل جار ملن بر
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واتقى ،)31("....وتعترب صحيفة املدينة أول وثيقة حقوقية إنسانية يف تاريخ البرشية ،ودخل النبي الكريم من
خالل القرآن الكريم يف حوارات مستمرة مع اليهود والنصارى يف قمة احلوارات املنطقية ،فقال تعاىل يف
القرآن الكريم ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱲ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ ( ،))31فتلك الكلمة السواء ،جاء هبا
ﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱ ﱳ
القرآن وطبقها النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ويطول األمر لو عددنا املواقف النبوية احلوارية.
حوار النبي مع املنافقني
عرب عن عقل ّية ّ
ً
فذة متتلك مهارات
والسالم مع املنافقني يف املدينة
تعامل النّبي عليه ّ
تعامال ّ
الصالة ّ
التّعامل مع شتى أجناس البرش ،فقد تزعّم عبد اهلل بن أيب سلول سدّ ة النّفاق يف املدينة ،حيث وصلته أخبار
ٍ
ٍ
ورجل من املهاجرين فتوعّد املهاجرين ً
قائال :واهلل لئن رجعنا إىل
رجل من األنصار
يوم ًا عن تشاحن بني
فهموا أن يقتلوه ،فنهاههم النّبي عن
املدينة ليخرج ّن األعزّ منها األذل ،فبلغ ذلك مسامع النّبي واملسلمني ّ
ذلك بقوله" :ال يتحدّ ثن النّاس أن حممدً ا يقتل أصحابه "(.)31
الرضار الذي أرادوا به تفريق املؤمنني كان ر ّد النّبي عليه
نفر مسجد ّ
ويف غزوة تبوك وعندما بنى ٌ
الصالة والسالم حاز ًما خلطورة املوقف حيث أمر هبدم املسجد عىل أساساته ،كام ّاختذ النّبي الكريم أسلوب
ّ
الوعظ والتّذكري مع املسلمني حينام ّ
منكرا ذلك" :دعوها
بث املنافقون بينهم دعاوي اجلاهل ّية ،فقال يو ًما
ً
فإهنا منتنة"( ،)02وذكّرهم بفضل اهلل عليهم وكيف صاروا بنعمة اهلل إخوانا ،وصىل عىل زعيم املنافقني ،ومل
ّ
يؤثر عنه عليه الصالة والسالم أن نال أحدا منهم ،وكان حواره هلم مقدمة إلخالص كل املسلمني له  ،وصل
األمر هبذا اإلخالص أن طلب ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب بن سلول أن يقتل أباه  ،ولكن النبي رفض ،
-31
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" نحسن صحبته "()01

العدل النبوي
ال يتحقق احلوار العادل اإلجيايب سوى تطبيق العدل ،والعدل بعد التوحيد مبارشة ،ولذلك نجد
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان حريصا عىل تعليم أصحابه قيمة العدل مب ِّينًا هلم عظيم أجره فقال
ٍ
لؤلؤ يو َم القيامة بني يدي الرمحن بام أقسطوا يف
عليه السالم " :إن املقسطنيَ يف الدنيا عىل منابر من
الدنيا"()02

والعدل من األخالق النبو ّية والشامئل املحمد ّية التي اتّصف هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،

عدل ِ
وس َع القريب والبعيد ،والصديق والعدو ،واملؤمن والكافرٌ ،
ٌ
باحلق ويقيم القسط ،عدل
ّ
عدل يزن

يقتصوا منه صلوات اهلل وسالمه عليه خشية أن يكون قد حلقهم
وصل إىل درجة أن يطلب من اآلخرين أن ّ
حيف أو أذى منه ،وهو أبلغ ما يكون من صور العدل(. )03
ٌ
ومن املواقف النبوية التي تبني مدى حرصه صىل اهلل عليه وسلم عىل العدل ،موقفه مع
الصحايب سواد بن غزية ريض اهلل عنه يف غزوة بدر ،قال ابن إسحاق" :حدثني حبان بن واسع بن
ِ
استو يا
حبان عن أشياخ من قومه :كان النبي يسوي بني الصفوف يف الصالة ،فطعن يف بطنه بالقدح ،وقال:
سواد  ،فقال :يا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أوجعتني ،وقد بعثك اهلل باحلق والعدل ،قال :فأقدين"
اقتص يل من نفسك" ،فكشف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن بطنه ،وقالِ :
استقد ،قال :فاعتنقه فقبل
فأردت أن يكون آخر العهد بك
بطنه ،فقال :ما محلك عىل هذا يا سواد؟ قال :يا رسول اهلل ،حرض ما ترى،
ُ
أن يمس جلدي جلدك ،فدعا له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بخري"( .)00هنا حوار بني النبي صىل اهلل
عليه وسلم وأحد أتباعه من الصحابة ،الصحايب يطلب العدل يف احلوار ،والعدل هو القصاص من النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،والنبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلوار العادل مل يرفض ،بل كشف عن نفسه للقصاص،
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ثم تبني أن الصحايب ريض اهلل عنه كان يريد أن يمس جلد النبي صىل اهلل عليه وسلم ،يف بادرة روحانية،
ولكن يف النهاية ظهر العدل وانكشف احلوار اإلجيايب ،وتلك هي األسوة  ،فمن املعلوم أن الرتبية بالقدوة
من أهم وأمثل الطرق يف ترسيخ املبادئ والقيم ،وهي طريقة النبي صىل اهلل عليه وسلم  ،فالقيم واألخالق
ٍ
املنهج النبوي يف إصالحِ البرش َّي ِة
قها ويعمل هبا ،ولذا كان
ُ
والقواعد الرتبوية يف حاجة دائمة إىل من ُي َط ِّب َ
ٍ
ِ
عميل ،وحقيقة واقعة أمام
سلوك
حتول تعاليم ومبادئ اإلسالم إىل
وهدايتها يعتمد عىل وجود القدوة التي ِّ
ّ
الناس مجيع ًا ،ولذا كان صىل اهلل عليه و سلم إذا أمر بيشء عمل به أوال ،وإذا هنى عن يشء كان أول املنتهني
عن.
عرف بالصحايب اجللندى ملك عامن " :أن رسول اهلل صىل
قال ابن حجر يف كتابه اإلصابة حني ّ
اهلل عليه وسلم بعث إليه عمرو بن العاص ريض اهلل عنه يدعوه إىل اإلسالم ،قال اجللندى" :لقد َد َّلنِي عىل
هذا النبي األمي صىل اهلل عليه وسلم أنه ال يأمر بخري إال كان أول آخذ به ،وال ينهى عن رش إال كان أول
تارك له ،وأنه يغلب فال يبطر ،ويغلب فال ُّيجر ،أي ال يتلفظ بقبيح الكالم ،وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد،
وأشهد أنه نبي"( ،)02وهي شهادة بمنطق العقل ومنطق الفهم دون ضغط أو إجبار أو إكراه ،وتؤكد للمسلم
وغري املسلم صورة النبي صىل اهلل عليه وسلم والقرآن والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة..
رسائل النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل امللوك
ال يستقيم احلديث عن احلوارات النبوية دون التطرق إىل رسائله إىل امللوك يف عرصه يدعوهم فيها
إىل الدعوة اإلسالمية ،نالحظ أهنا رسائل مبرشة باخلري ،وخمترصة وشاملة مانعة ،نأخذ نموذجا وهو رسالته
صىل اهلل عليه وسلم إىل هرقل إمرباطور الروم ،الدولة املنترصة مؤخرا عىل الفرس ،تقول الرسالة " :بسم
اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم الروم ،سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإين
أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني ،وإن توليت فإن عليك إثم األريسيني،
ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ

ﱲ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ ( )01نالحظ يف الرسالة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
ﱯﱰﱱ ﱳ
-02
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بدأ رسالته بتوقري هرقل باعتباره عظيم الروم أي رئيسهم  ،ثم ثنّى بالسالم عليه  ،ثم ث ّلث بدعوته لإلسالم،
مل ُّيدده بالقوة  ،بل قال له ما معناه إن مل تسلم فعليك إثم أتباعك  ،وختم رسالته بآية قرآنية جلمع األمر عىل
رحب هرقل بالرسالة ،كام
الكلمة السواء ،والكلمة السواء هي التي تضع حوارا متكافئا بني فريقني ،ولذلك ّ
رحب غريه برسائل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ما عدا كرسى الذي مزّ ق الرسالة ،فذهب ملكه بعد قليل.
نصارى نجران
جاء وفد من نصارى نجران ملقابلة النبي صىل اهلل عليه وسلم للتأكد من صدق دعوته ،جاؤوا
باملالبس الغالية احلريرية ليبهروا النبي واملسلمني ،ولكن النبي صىل اهلل عليه وسلم والصحابة رضوان اهلل
تعاىل عنهم أمجعني أهبروهم بالزهد ،ثم حاورهم النبي صىل اهلل عليه وسلم وسمح هلم بالصالة يف املسجد
النبوي ،ثم جلأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل طريقة أخرية وفريدة؛ إلقامة احلجة عىل النصارى ،فطلب
منهم أن يقوموا باملباهلة أي املالعنة ،ونزلت اآلية الكريمة ﱡﭐ ﲯﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ (،)01
فوافق أهل نجران  ،فقد اعتقدوا أن النبي لن يالعنهم ،وعندما وجد الوفد النجراين أن النبي جاد يف املباهلة
بعد أن رأوا الزهراء واإلمام عيل واحلسن واحلسني ريض اهلل عنهم جاءوا للمباهلة ،فخافوا ،وتركوا األمر،
ورضوا بدفع اجلزية دون جرب أو إكراه..
تلك بعض حوارات النبي جاءت لتؤكد احلوار األمثل هو الطريق لنرش دعوة أو إلفشاء فكرة.
املحور الثالث:
موقف اإلسالم من غري املسلمني:
بعد أن رأينا منطق القرآن يف احلوار ،وكيف طبق النبي صىل اهلل عليه وسلم هذا احلوار يف التعامل
مع األعداء والصحابة ،نكتب عن موقف اإلسالم إذن من غري املسلمني ،وهي القضية التي نراها الزمة
ليدخل املسلمون يف حوار مع بعضهم البعض ،ومع غري املسلمني أيضا ،ألن اإلسالم جاء بقيم إنسانية
مشرتكة ،ال يمكن أن نجور عليها أو نتناساها ،ونستند للقرآن والسنة الرشيفة ،ونكتب ليس من موقف
الدفاع عن اإلسالم بقدر ما هو توضيح للرؤية اإلسالمية ،فالغرب ُّياجم اإلسالم بأنه يضطهد األقليات
-01
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مثال ،أو أنه يرفض حقوق اإلنسان ،وكلها من أدبيات غري حمايدة ،وغري منصفة.
رؤية اإلسالم لألقليات
لإلسالم نظرة مغايـرة ملفهوم األق ّلية واألكثرية ،فهو ال ينظر لبني اإلنسان داخل املجتمعات
اإلسالميةَّ ،
أن هناك أق ّلية وأكثرية ِمن ناحية عددية أو دينية أو ِعرقية  ...الخ  ،بل املعيار الوحيد الذي يذكره
فمن يتبعه فهم األقلية ،و َمن يضا ّده هم
موسع ـ لألق ّلية واألكثرية ،هو معيار ّ
احلقَ .
ويطرحه ـ بشكل ّ
املصطلحني ِمن ِذكر إال يف هذا املضامر :ﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ
األكثرية  ،وليس هلذين
َ
ﲱ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ ( ، )01ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ ( ، )01ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ
ﲲ
ﳅﱠ( ،)22ﱡﭐﲭﲮ ﲯﱠ ()21

.

فاملسألة يف نظر القرآن الكريم هي حت ّقق العدالة للجميع ،وإعطاؤهم كا ّفة حقوقهم بصورة
فرق بني الناس مهام
متساوية ،وال َفرق الوحيد داخل املجتمع هو إتباع ّ
احلق وعدمه ،وعليه فاإلسالم ال ُي ِّ
كانت فوارقهم ال ُّلغَوية والدينية ،ومهام كانت عاداهتم وتقاليدهم ،فك ّلهم متساوون يف احلقوق ،وأمام
القضاء ،وأمام الدولة ،ومع الناس اآلخرين الذين يعيشون معهم يف املجتمع ،فاحلاكمية هلل وحده ﱡﭐ ﱸ ﱹ

ٍ
رشيعة مقدّ سة وخامتة ّ
لكل رشائعه السابقة .
ﱺﱻﱠ( ،)22وذلك عرب ما نزل يف

أ ّما مصطلح األق ّلية الدينية املطروح يف املجتمع اإلسالمي اليوم ،فهو مصطلح معارص متاشي ًا مع

ما ُطرح ِمن معاهدات ومواثيق دولية( ، )23فدخلت يف موسوعة الثقافة اإلسالمية حديث ًا ،وإال فالديانات
وعهد ،هلم
األخرى يف املجتمع اإلسالمي ،هي ليست أقل ّيات حسب نظر الرشع اإلسالمي ،بل هم أهل ذ ّمة ْ
احلرية الدينية يف االلتزام بدياناهتم واعتقاداهتم
أحكامهم وحقوقهم الكاملة طبق ًا للرشيعة املقدّ سة ،فلهم ّ

-01

سورة األنعام 111 :

-01

سورة املائدة 123 :

-22

سورة سبأ 13 :

-21

سورة املؤمنون 12 :

-22

سورة يوسف ،اآلية.02 :

-23

عيل أبو اخلري ،األكثرية واإلمجاع يف تاريخ األمة ( بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2211 ،م) ص.21

11

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،55 :العدد1 :

َّ
واختل النظام
وعمته الفوىض،
ضمن رشوط الذ ّمة .فلوال هذه الرشوط؛ لتصدّ ع املجتمع بكامله
َّ
االجتامعي .هذا من الناحية الدينية(.)20
أ َّما ِمن ناحية اللغة أو اللون ،فال أقل ّية يف اإلسالم ِمن هذه اجلهة ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ ( ،)22فكل املجتمعات اإلسالمية
ﲗ
ﲒﲓﲔﲕ
ـ بشتّى ُلغاهتا وألواهنا ـ ال فرق فيام بينها يف الرشيعة املقدّ سة ّ
بكل احلقوق والواجبات .
كذلك ال فرق يف األعراق واألقوام والقبائل يف قاموس اإلسالم  :ﱡﭐ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ

احلق هو معيار
ﱵ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ ()21فالتقوى واتّباع ّ
ﱶ
ﱯﱱﱲﱳﱴ
ﱰ
ﱬ ﱭﱮ
ّ
وجل .
التكريم عنده عزّ
إذن فأصحاب الديانات األخرى متساوون باحلقوق مع املسلمني  ،وال جيوز إيذاؤهم .وعليه فال
ُيطلق يف الرشيعة عليهم  :أقل ّية  ،بل أهل ذ ّمة ،أو معاهدين ،أو مستأمنني ،لك ّن كلمة أقل ّيات دينية جاءت يف
الوقت احلارض متاشي ًا مع املعاهدات واملواثيق الدولية .
إن األصل يف اإلسالم هو السالم وليس القتال ،عىل خالف ما كانت عليه الدول آنذاك يف حالة
ِرصاع كرصاع الغابات ،فاختار اهلل اإلسالم؛ رأف ًة ورمح ًة من لدنه تعاىل ورشيع ًة سمحاء هلم ،عىل يد الرسول
املهمة املقدّ سة يف نرش الرمحة والسالم للبرشية كا ّفة ،حيث
حممد صىل اهلل عليه وسلم  ،ألداء هذه ّ
املصطفى ّ
يقول تعاىل :ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﱠ( ،)21فلم ُيعرف أنّه أعلن احلرب يف بدايته املباركة ّ
وظل
رشعه دفاع ًا.
انتشاره إال ما ّ

والذود عن ِ
فإن مواجهة األخطار َ
وعليه ّ
الق َيم السامية ،يستدعي الدفاع ـ كالدفاع عن النفس
ِ
والعرض واملال والوطن ،يف حالة االعتداء عليها من ِقبل أعدائه املناوئني له ،ويف سبيل الدفاع عن
املستضعفني الرازحني حتت نِري الظالم وأعداء اإلنسانية ،كام يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
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ﱈ ﱠ ( ،)21وهي حروب مرشوعة عقالً ،وليس هلا مثيل يف العامل يف حارضه وماضيه يف شدّ ة
مراعاهتا للحقوق اإلنسانية ،وهي حروب كانت ممّا ال مناص منها عقالً للدفاع عن الرسالة ومواجهة
مسوغات احلرب .
املعتدي والتصدّ ي له ،أو ألجل الذود والدفاع عن النفس  ..وغريها من ّ
لذا فالقاعدة واألساس يف اإلسالم هو السالم  ،واحلرب ما هي إال استثناء وعند الرضورات،
ولكنّنا نالحظ احلضارة الغربية منذ أن انبثقت وأمسكت بمقاليد األمور ،استعرت األُ ّمة العاملية بحروب
كل املبادئ ِ
دامية ال مثيل هلا يف التاريخ  ،وجتاوزت ّ
والق َيم اإلنسانية  ،كام يف احلربني العامليتني األُوىل والثانية ،
وما نتج عنهام من آثار س ّيئة عىل شعوب العامل إىل اليوم ،من الفقر واالستعامر والتشتّت والضغائن ما بني بني
البرش .
وعىل هذا فالفتوحات اإلسالمية تُعترب قضاء عىل الظلم والطغيان احلاصل من املتس ّلطني عىل
الشعوب ،وهي مع ذلك دعوة للمجتمعات يف اعتناق الدين اإلسالمي باختيارهم من دون إكراه بمبادئه
ﳗ ﱠ ( ،)21وسبيله العقل والتفكّر هبذا الدينﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ
ﳑﳓﳔﳕ ﳖ ﳘ
ﳒ
السمحاء ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ

ﲫﲭﲮﲯﲰﱠ(.)12
ﲬ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ويف املقابل إذا وقف أحد بأساليب عدوانية أمام هذه الدعوة املساملة ،كأن يكون ّ
عذب َمن آمن
هبا ،أو خ ّطط هلدمها أو صدّ عن الدخول هبا ،فيقتيض األمر هنا استثنا ًء إشهار السيف إلزالة هذه العقبة فقط
رشع
 ،فعىل سبيل املثال  :قتال املسلمني للروم يف موقعة مؤتة يف عرص النبي عليه السالم  ،كان ذلك عندما َ َ
يتبني أ ّن اإلسالم مل يأذن بالقتال إال درء ًا للعدوان ،وتصدّ ي ًا
الروم بقتل َمن أسلم واضطهادهم .إذنّ ،
لالضطهاد.
قضية حقوق اإلنسان
هناك قضية أخرى ،وهي قضية حقوق اإلنسان ،والتي تبنتها البرشية منذ عدة عقود ،وتقوم
الدول الكربى باستخدامها سياسيا ضد الدول الصغرى ،ولكن اإلسالم حتدث عنها وتبناها مبكرا ،ذلك إن
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قضية حقوق اإلنسان من أهم القضايا املثارة يف العرص احلديث ،وقد كثر عنها الكالم وتعددت املفاهيم،
وتنوعت الرؤى ،ثم صدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من منظمة األمم املتحدة لتضع الشعوب أمام
مسؤولياهتا لضامن حقوق احلرية والعمل والسفر( ،)11وغريها من احلقوق التي نص عليها اإلعالن ،ورغم
كل ذلك مازالت تلك احلقوق منتهكة يف دول العامل ،والدول الكربى عىل وجه اخلصوص تنتهك حقوق
اإلنسان يف العامل بأرسه ،ثم تستخدم تلك احلقوق للضغط عىل الشعوب األخرى من أجل تنفيذ سياساهتا،
ولذا ظلت حقوق اإلنسان حربا عىل ورق.
إن الدول الكربى تفتخر بأهنا أرست حقوق اإلنسان يف أرضها ،وتعتقد أن حقوق اإلنسان هي
يف القول والتنقل واملرأة وغريها من احلقوق ،وذلك داخل حدودها ،ولكن بنظرة متأملة جيد اإلنسان أن
كثريا من حقوق اإلنسان داخل تلك الدول منتهكة ،وعىل سبيل املثال مازال يوجد متييز ضد السود يف
املجتمعات البيضاء ،كام أن العامل يف تلك الدول مازالوا يعانون من سوء العالقة بينهم وبني أصحاب
الرشكات الكربى واملتعددة ،وهي رشكات رأساملية متوحشة  ،تتدخل يف السياسات العليا ،وتعمل عىل أن
تكون مصاحلها فوق كل اعتبار ،بحيث أصبح األجري مثل العبد متاما  ،مثله مثل خدم املنازل ،سواء كان هذا
العبد مسخرا لشخص طبيعي  ،أو شخص اعتباري مثل تلك الرشكات .
موقف اإلسالم من حقوق اإلنسان
إن األديان مجيعا جاءت باحلرية لإلنسان من استعباد اآلخرين له ،احلكام وغري احلكام ،وقد
سبقت األديان كل املفاهيم البرشية لتلك احلقوق ،وألن اإلسالم هو خاتم الرساالت فالبد أنه أعطى
اإلنسان حقوقه كاملة غري منقوصة ،وما جاء يف القرآن الكريم وسرية الرسول األكرم سبق اإلعالن العاملي
بألف وأربعامئة عام ،وألن اإلسالم إهلي املصدر فقد متيز ما جاء فيه عن غريه ،بالروح اإليامنية التي متنع
اخلروج عىل التعاليم اإلهلية ،ألن القرآن شمل العقاب الدنيوي واألخروي ،وجعل األكرم عند اهلل هو
األتقى برصف النظر عىل اللون أو األصل أو اجلنس ،ومتيز القرآن بأنه منع اكتناز املال ملنع االستغالل
واالحتكار ،كام أنه فتح األبواب حلرية العبيد وجعل معاملة الرقيق هي نفس معاملة السيد.
إن اإلنسان خملوق مكرم من اهلل العيل القدير ،كام أن اهلل خلق اإلنسان يف أحسن صورة وأكملها،
-11
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ومنحه احلرية يف االختيار بني اخلري والرش ،بني احلق والزيف ،وذلك دون إكراه أو جرب أو تعذيب أو قتل،
فكانت تلك أول احلقوق املمنوحة لإلنسان  ،ألنه خملوق عىل الفطرة السوية السمحاء ،فكان التكريم اإلهلي
هو األصل لإلنسان ،وبناء عىل هذا التكريم منع اهلل أي انتهاك له يف البدن أو الروح ،ولذا ومنذ بدء اخلليقة
وحتى قيام الساعة ،ما انفكت حقوق اإلنسان هي املحور األبرز يف الفلسفات الوضعية والترشيعات اإلهلية.
لقد ُبعث األنبياء والرسل برشائع السامء من أجل رفعة اإلنسان واالرتقاء به إىل الكامل التي
حددها اهلل سبحانه ل ه  ،وهو احلق مصدر احلقوق كافة  ،إال أن تلك احلقوق قد جتاذبتها األهواء واملطامع
التي ارتبطت بالنزعة البرشية الغريزية إىل السيطرة  ،فأخذ القوى يستهلك ويأكل الضعيف بحكم القوة التي
امتلكها أو حياول امتالكها عىل حساب اآلخرين.
ورغم التطور البرشي واحلضاري الذي ساد املجتمعات مل يتخلص اإلنسان من مهوم البحث عن
الطعام أو العمل أو السلطة وهو ما أدى إىل استمرار األقوياء يستخدمون األرقاء كعبيد مسخرين خلدمتهم
سواء يف املنازل كخدم أو عامل يف املزارع واملصانع يأخذون أجورا متدنية ال تغنيهم ،ولكنهم تزيد يف غنى
األغنياء املرتفني ،أو هو الرق احلديث الذي يمكن تسميته بالرق املقنع ألنه يتخفى وراء الشعارات
املعارصة ،ولكنه مازال فيه بقايا الرق القديم ،والذي صوره موجودة عىل مستوى األفراد وعىل مستوى
اجلامعات ،كام نشاهده يف استغالل األطفال والنساء  ،وكام نشاهده يف استغالل بعض اجلامعات البرشية مثل
ما حدث للسود األفارقة الذين ال ذنب هلم سوى لون البرشة  ،وهم مازال يامرس ضدهم أنواع من التمييز
العنرصي.
وال يمكن احلديث عن حقوق اإلنسان يف القرآن الكريم دون التطرق للعدل ،ألن العدل هو
األصل الذي يصون كل احلريات واحلقوق والواجبات ،وبدونه تصبح احلقوق مهدرة ،وألمهية العدل يف
اإلسالم وردت مادة (العدل) يف القرآن الكريم ( )21مرة ،ووردت كلمة (القسط) املرادفة هلا ( )22مرة،
وللحث عىل العدل قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ ( )12وقال تعاىل :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲝ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ
ﲏ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲞ
ﲐ
ﲍﲎ
-11
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اجمللد ،55 :العدد1 :

ﲤﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪﱠ ( )13واإلقساط هو العدل ،واملقسطون هم العادلون ،وقد أمر اهلل بالعدل يف
ﲥ
األحكام كام أمر به يف األقوال ،يقول تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲼ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ( )10وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ
ﲶﲸﲹﲺﲻ ﲽ
ﲷ
ﲴﲵ
ﱖﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱗ
ﱐﱒﱓﱔﱕ
ﱑ
ﱋ ﱍﱎﱏ
ﱌ
ﱈﱉﱊ

ﱢﱤﱥﱦﱧﱨ ﱠ(.)12
ﱞﱠ ﱡ ﱣ
ﱟ
لقد كانت البرشية قبل بزوغ فجر اإلسالم تعرف العدوان أكثر مما تعرف احلق ،وحترتم القوة أكثر
مما حترتم احلرمة ،واإلنسانية يف ظلامت بعضها فوق بعض ،يفتك القوي بالضعيف ،ويأكل القادر حقوق
العاجز ،ومع ذلك عرف العرب يف جاهليتهم حلف الفضول ،أن ينرصوا املظلوم ويقفوا معه حتى يأخذ
حقه من الظامل ،وذلك احللف الذي قال فيه الرسول صىل اهلل عليه وسلم" :لو دعيت إليه يف اإلسالم
ألجبته"(.)11
وجاءت رسالة اإلسالم ،رسالة العدل واملساواة ،حيث أرشقت األرض بنور رهبا وارتفعت
كلامت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم حجة الوداع" :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا"(.)11
ذلك هو النهج القرآين األصيل يف حقوق اإلنسان ،وهو منهج نحن مأمورون بإتباعه ،ولو فرطنا
فيه نكون فرطنا يف الدين والكرامة اإلنسانية كلها ،وهذا هو املنطق القرآين احلواري يف التعامل بني املسلمني
بعضه البعض ،وهي نظرة اإلسالم لغري املسلمني ،من أهل الكتاب ومن غري أهل الكتاب ،حقوق مصونة
وروح معصومة ،وحياة كريمة إلنسان كرمه اهلل.
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سورة احلجرات ،اآلية.1 :
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سورة النساء ،اآلية.21 :
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سورة االنعام ،اآلية.122 :
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موقف اإلسالم من الغري
اإلسالم كام قلنا يعتمد احلوار بني املسلمني بعضهم البعض ،وبني املسلمني وغري املسلمني ،ثم
أعطى احلقوق لكل البرش ،ومن هنا نرى أن اإلسالم يقف من غري املسلمني يف حال السلم موقف األمان،
بل إنه مل ينه عن الرب هبم ماداموا مل يقاتلوا املسلمني ،وإنام ينهى عن الرب بالذين قاتلوا املسلمني يف دينهم
وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا عىل إخراجهم ،فقال جل شأنه :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ(. )11
وهنى القرآن الكريم عن جمادلة أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن ،فقال اهلل

سبحانه:

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ (.)11
وأمر اإلسالم بالوفاء بالعهد حتى مع املرشكني ،قال تعاىل ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(.)12
ولو طلب املرشك من املسلم أن جيريه فعليه أن جيريه ،بل ويبلغه مأمنه ،كام قال اهلل تبارك وتعاىل:
ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﭼ(.)11
ومن رعاية اإلسالم حلقوق غري املسلمني رعايته ملعابدهم وكنائسهم ،ومن حمافظته عليها ما جاء
عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عندما حان وقت الصالة وهو يف كنيسة القيامة ،فطلب البطريرك من
وهم أن يفعل ثم اعتذر ووضح أنه خيشى أن يصيل بالكنيسة فيأيت املسلمون بعد ذلك
عمر أن يصيل هباّ ،

-11

سورة املمتحنة ،اآليتان.1 - 1 :
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سورة العنكبوت ،اآلية.01 :
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سورة التوبة ،اآلية.0 :
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ويأخذوهنا من النصارى عىل زعم أهنا مسجد هلم ،ويقولون :هنا صىل عمر (.)12

ومل تتوقف معاملة املسلمني لغري املسلمني عند حد املحافظة عىل أمواهلم وحقوقهم ،بل حرص
اإلسالم عرب عصوره عىل القيام بام حيتاجه أهل الكتاب وما حيتاج إليه الفقراء منهم.

إن مثل هذه املعاملة من املسلمني لغري املسلمني تظهر للعامل أمجع عىل أن اإلسالم ربى أتباعه عىل
التسامح ،وعىل رعاية حقوق الناس ،وعىل الرمحة بجميع البرش مهام اختلفت عقائدهم وأجناسهم.

وقد حفظت أجيال املسلمني قيمة هذه الرعاية اإلسالمية حلقوق غري املسلمني ،ألهنم ما طبقوها
إال استجابة لتعاليم القرآن الكريم ،وتوجيهات الرسول ،وقد طبقها يف حياته كام كتبنا يف تلك الدراسة،
فوعاها املسلمون جيالً فجيالً ،وطبقها اخللف عن السلف ،واألبناء عن اآلباء ،فها هو ذا عبد اهلل بن عمر
ريض اهلل عنهام :حدث جماهد قال" :كنت عند عبد اهلل بن عمر ،وغالم مل يسلخ شاة ،فقال :يا عمر إذا
سلخت فابدأ بجارنا اليهودي ،وقال ذلك مرار ًا ،فقال له :كم تقول هذا؟ فقال إن رسول اهلل مل يزل يوصينا
باجلار حتى خشينا أنه سيورث"(.)13
مل يفرق النبي بني اجلار املسلم واجلار اليهودي أو املرشك ،فاجلار له حقوقه ،وهي مصانه.
وورد يف التاريخ اإلسالمي الكثري من املواقف املرشفة عرب التاريخ بعد فرتة النبوة واخلالفة
الراشدة ،التي تؤكد النظرة اإلسالمية احلقيقية لغري املسلمني يف البالد اإلسالمية.
وال نكتب عن كل املواقف التي تعامل هبا املسلمون مع غري املسلمني ،ولكن فقط نكتب عن
جممل فكر التسامح والتعامل اإلسالمي مع غري املسلم.
ولقد وصل األمر أن الفقهاء قالوا بأنه واجب املجتمع اإلسالمي أن تُؤَ َّمن كل ضوابط احلامية
-12

ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،1ص ،121وورد أيضا يف باقي كتب التاريخ مثل :الطبقات الكربى وتاريخ الطربي
وغريها من كتب التاريخ اإلسالمي.

-13

ورد احلديث يف صحيحي البخاري ومسلم ،واعتمدنا عىل ما جاء بصحيح مسلم باب حقوق اجلار ،نارص الدين
األلباين ،ختريج احاديث مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم (بريوت :املكتب اإلسالمي1022 ،هـ) ط،1
ص ،121والبخاري يف األدب املفرد ،ص( 12دار الصديق1010 ،هـ) ط ،1و عبد اهلل بن أمحد بن عيدي ،الكامل
يف ضعفاء الرجال ،حتقيق عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود (بريوت :دار الكتب العلمية1011 ،هـ) ط،1
ج  ،1ص .212
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لكل من ريض العيش بداخله من غري املسلمني ،وأن اجلزية البد أن تكون مقابل احلامية لغري املسلم ،وإن
تراجعت احلامية فال جزية ،يقول ابن حزم األندليس" :إن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدنا
يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتاهلم بالكِ َراع والسالح ونموت دون ذلك ،صون ًا ملن هو يف ذمة اهلل تعاىل،
وذمة رسوله ،فإن تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة" ( ،)10وهو موقف رائع حدث يف أثناء قوة الدولة
اإلسالمية وحضارهتا ،ومل يكن من موقف ضعف.
ومن أروع األمثلة عىل ذلك يف التاريخ اإلسالمي ،هو موقف القائد الصحايب أيب عبيدة بن
اجلراح ريض اهلل عنه من أهل محص وغريهم عندما كان يفتح بالد الشام ،فعندما ُهزم املسلمون يف موقعة،
ومل توجد محاية ألهل البالد التي كانت تقع حتت االحتالل الروماين للشام ،فقد ر ّد أبو عبيدة عليهم أمواهلم
التي دفعوها مقابل محايتهم من االعتداء اخلارجي بسبب عجزهم عن ذلك ،فدُ هش هؤالء القوم ،ثم قال
أهل محص أليب عبيدة  " :ردكم اهلل إلينا ولعن اهلل الذين كانوا يملكوننا من الروم ،ولكن واهلل لو كانوا هم ما
ردوا إلينا بل غصبونا" (.)12
ولقد ورد غريها من األحداث التي حتمي غري املسلمني ،ألهنم يرون رضورة محاية كل املواطنني من
السوء أيا كان مصدره ،وأيا كان فاعله ،والصور كثرية متعددة ،فراعينا االختصار عىل قدر الدراسة البحثية.
تلك هي رؤية اإلسالم لغري املسلمني ،ال جرب وال إكراه ،وال تكرب ،وال حتيز ،وهو املوقف
الواجب أن يتبناه املسلمون بني بعضهم البعض من جهة ،وبينهم وبني غري املسلمني من جهة أخرى ،ولو مل
حيدث نكون كمن يبتعد عن رؤية القرآن وسنة النبي صىل اهلل عليه وسلم.
اخلامتة:
التعايش احلضاري وحوار مع النفس ثم حوار مع الغري
بعد أن كتبنا عن موقف اإلسالم مع الغري ،وأن احلوار يف القرآن يشمل كل مناحي احلياة اإلنسانية
بني املسلمني بعضهم البعض ،وبينهم وبني غري املسلمني ،نجد لزاما عىل أبناء األمة أن يتعايشوا مجيعا،
فالتعايش يضمن جلميع األطراف تكافؤ الفرص وعدم ممارسة التمييز والتهميش ضد اآلخر بسبب عقدي

-10

ابن حزم األندليس ،الفصل يف امللل واألهوال والنحل (بريوت :مكتبة السالم العاملي2221 ،م) ج ،3ص.110

-12

أمحد بن حييى البالذري ،فتوح البلدان (بريوت :دار اهلالل1111 ،م) ص.103

11

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،55 :العدد1 :

أو فكري أو سيايس ،فالتعايش ال يكون للتمييز واإلقصاء ،وإنام يستند يف واقعه عىل املساواة وتكافؤ الفرص
برصف النظر عن االختالفات األيدلوجية والفكرية والسياسية ،فمفهوم التعايش بني املختلفني واملغايرين
ال يعني بأية حال من األحوال التنازل عن الثوابت والقيم وإنام هو أن نعتمد يف عالقاتنا مع اآلخرين ،وأن
يعتمد اآلخرون يف عالقاهتم معنا عىل أسس العدالة وحق اآلخر يف املعتقد والرأي والتعبري واملساواة وتكافؤ
الفرص ،ألن التعايش ال يرض بحالة االعتزاز العميق بذاتنا العقدية والفكرية ،وال يمس مقدساتنا ،وإنام
جيعلنا نتمثل هلذه القيم الذكر يف العالقة مع اآلخرين ،مع العلم أن التعايش ال يمكن أن يتحقق بطرف
واحد فقط ،وإنام أيضا مطلوب من اآلخرين أن تكون عالقتهم معنا مستندة عىل ذات القيم  ،فالتعايش
مرشوع تشرتك مجيع اإلرادات يف خلق حقائقه ووقائعه يف الفضاء االجتامعي والثقايف والسيايس.

من ثم جيب خلق األطر واملؤسسات احلوارية التي جتمع كل تعبريات وقوى املجتمع ومسامهة
كل التعبريات يف إزالة كل االحتقانات وعنارص التوتر التي توجد بني املسلمني ،وإرساء تقاليد حوارية
وأخالقية تضمن للجميع حق االختالف وحق التعبري عن الرأي واملوقف مع االلتزام بكل الضوابط
األخالقية  ،التي ال تفيض إال إىل املزيد من تنقية الواقع االجتامعي من كل عنارص االحتقان والتوتر.
كام توجد قيمة التسامح ،وهي رضورية يف تعامل املسلمني فيام بينهم ،فالتسامح كقيمة البد
ُيامرس يف نطاق القانون والعدالة ،فالقيمة األصلية للتسامح والعفو والتعايش هي قيمة العدالة ،فهي أم هذه
القيم  ،ويف نطاقها تتحرك هذه املفردات  ،ومن املهم اإلشارة إىل أن التهذيب النفيس وتغيري ما بالنفس ،هو
القاعدة األساسية التي ختلق إنسانا يلتزم بالقانون أو خيضع ملتطلبات العدالة  ،فالقانون ال يمكن أن يطبق يف
ظل فرد ليس مهذبا لنفسه ومغريا لذاته كام أن العدالة لن ترتجم يف السياسة واالقتصاد واالجتامع  ،إال إذا
مارس اإلنسان تغيريا يف ذاته باجتاه جتسيد هذه القيم.
وعىل مستوى االجتهاد الفكري والثقايف واإلنساين  ،املسلمون بحاجة إىل بلورة نظام التفاضل بني
القيم  ،حتى ال نتعامل مع هذه القيم بوصفها قيام جمردة وبعيدة عن ظروف الزمان واملكان.
إننا لو دققنا يف الرشائع اإلسالمية وآداهبا فهي تعترب الفرد جزء ًا ال ينفصم من كيان األمة ،وعضو ًا
موصوالً بجسمها ال ينفك عنها ،فهو طوع ًا أو كره ًا يأخذ نصيبه مما يتوزّ ع عىل اجلسم كله من غذاء ونحو
ذلك ،ومجيعه يقوم عىل احلوار اهلادئ املوضوعي ،دون جترب من القوي عىل الضعيف والغني عىل الفقري،
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فاجلميع إنسان  ،واجلميع مسلم  ،ومن الصعب احلوار مع الغري دون احلوار مع النفس ومع القريب.
ويف اخلتام البد من االعرتاف بمنظومة االختالف ،بناء عىل قاعدة" :نتعاون يف ما اتفقنا عليه
يرض
ويعذر بعضنا بعض ًا يف ما اختلفنا فيه" ،عىل أن االختالف هو اختالف تنوع ال اختالف تضا ّد ،فال ّ
بإسالم الفرد وال بوحدة املسلمني.
والبد ْ
أن تقوم املرجعيات يف كل الدول اإلسالمية بالعمل داخل ك ُّل األقطار اإلسالمية ويف
أماكن األقليات اإلسالمية بعقد دورات خلطباء املساجد ؛ ألهنم أكثر الناس تأثري ًا يف مجوع املسلمني ؛ نظر ًا
للمواجهة املبارشة َب ْني اخلطيب واملصلني  ،عىل ْ
أن تتكفل ك ُّل دولة بالربنامج الذي حتدده املرجعية اخلاصة
هبا  ،والتي عليها ْ
رشح ك ُّل األفكار الدينية يف ظل وجود هامش
أن توحد املناهج الدينية القائمة عىل َ ْ
االختالف والتعدد .
ّ
إن ِمن شأن هذا التقريب َب ْني وجهات نظر الطوائف اإلسالمية إشاعة املنهج املوحد لفهم الدين ،
طاملا ّ
أن اجلميع يستقون ِمن نبع واحد هو القرآن  ،وكله يقوم عىل أسس حوارية .
الكامل هلل وحده  ،والعصمة ال تكون إال لنبي.
واهلل من وراء القصد  ،وهو ُّيدي السبيل.
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