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تصدير
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني.
وبعد:
فإن تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية يشير إلى املكانة الكبيرة للمبادئ والقيم
والفضائل التي ترسخت في املجتمعات اإلسالمية حيال اآلخر ،وتأتي فضيلة
(التسامح) في التعامل معه من أهم قيم الفكر العربي واإلسالمي ،ومن أهم
العوامل املهمة في حتديد عالقات الفكر العربي واإلسالمي ،ومن أهم العوامل
املهمة في حتديد عالقات العرب واملسلمني األخرى ،سيما تلك التي انتظمت
في عقد الديار التي انداحت حدودها ،واتسعت أجواؤها ،لتعبر عن ثقافات
الشعوب واملجتمعات املمتدة من حدود الهند والصني شرق ًا إلى احمليط األطلسي
غرباً ،ورغم متايز هذه احلضارات ،وتباين هذه الثقافات وتنوعها ،بل وتعارضها
أحياناً ،فإن الثقافة العربية واإلسالمية ،استوعبت ،منها ما يالئم طبيعتها،
من خالل الترجمة ثم الدراسة ،فالفهم ،وقامت بإعادة صياغتها وتشكيلها
وإنتاجها بعد ما أضافت إليها طابعها اإلسالمي والعربي واإلنساني املعروف
عنها ،وهذا ليس جديداً ،بل حقيقة ثابتة ال مراء فيها تؤكدها الشهادات
املنصفة لعلماء هذا (اآلخر) في أضابيرهم ومؤلفاتهم.
وفي السنوات األخيرة تعرضت الثقافة العربية واإلسالمية لتحديات عاملية،
لعل أبرزها نظرة ذلك (اآلخر) إليها خصوص ًا بعد تفجيرات احلادي عشر من
سبتمبر املؤسفة ،التي تشكلت على أثرها صورة أكثر منطية مما سبقها  ،وما
تأسس عليها من جتديد بعضهم إلى تصادم احلضارات وتصارعها.
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ومبناسبة انعقاد اللقاء الوطني اخلامس للحوار الفكري( :نحن واآلخر ـ
رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات العاملية) ،وإبرازاً للحقائق التاريخية البارزة
حول وضع (اآلخر) بني املسلمني اعتماداً على أوثق الشواهد التاريخية التي
تؤكد ما متتع به من حقوق وضمانات التي كفلها له التشريع اإلسالمي ،ومت
متاثلها وتطبيقها عبر العصور ،وتأكيداً للقيم اإلسالمية واإلنسانية للتعايش
مع احلضارات والثقافات اإلنسانية األخرى ،وعرض ًا للنماذج اإليجابية املشرقة
في احلضارة العربية واإلسالمية ،لتجارب العيش الواحد والتضامن والتراحم
والتواد مع (اآلخر) يقدم مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني  ،هذه الدراسة
التي صنفها األستاذ إبراهيم بن محمد احلمد املزيني (التعامل مع اآلخر:
شواهد تاريخية من احلضارة اإلسالمية).
أسأل املولى عز وجل أن ينفع بها  ،وأن يحفظ لهذه البالد أمنها ورخاءها،
واهلل من وراء القصد ،وهو الهادي إلى سواء السبيل.
فيصل بن عبدالرحمن بن معمر
األمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا
محمد وعلى آله وصحبه ومن التزم هديه ،وسار على نهجه إلى يوم الدين..
أما بعد:
فإن مما مييز ديننا اإلسالمي أنه لم يكن يوم ًا من األيام فكرة تتعايش في
العقول ،وتناقش فيها األفكار دون أن يكون لها واقع ملموس في حياة الناس.
لذا فإن القيم األخالقية في احلضارة اإلسالمية لم تكن مجرد قواعد فلسفية
وقيم ًا نظرية كما كانت احلال في كثير من احلضارات والفلسفات ،القدمية
منها واحلديثة ،وإمنا كانت تربية عملية وقيم ًا سلوكية ،وواقع ًا تطبيقي ًا حلياة
الناس.
من هذا املنطلق فإن حضارتنا اإلسالمية تعيش تكام ً
ال حضاري ًا في مختلف
أوجه حياة الناس واحتياجاتهم ،فلم يكن التركيز على جانب على حساب
آخر ،مما جعل هذه احلضارة تتميز عن غيرها من احلضارات بالتوازن في
معطياتها والتكامل بني احتياجات أفرادها وأحوال مجتمعاتها على حد سواء.
وكان مما متيزت به حضارتنا اإلسالمية التسامح الديني العجيب مع أهل
الديانات األخرى كافة ،هذا التسامح الذي هو سمة ثابتة من سمات احلضارة
عبر عصورها.
فظهر ذلك التالزم التاريخي بني حضارتنا مبقوماتها اإلنسانية واحترام اآلخر
وحسن التعامل معه ،فحضارة األنا ،أو احلضارة العرقية والعصبية التي تهني
اإلنسان ،وتفرق بني أجناسه ،لم تكن لتقف أمام مد هذه احلضارة اإلنسانية،
التي عاش الناس فيها سواسية ،مهما اختلف أجناسهم وأنسابهم ،ومواطنهم،
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بل وعقائدهم.
ولقد ذاق الناس في ظل إنسانية احلضارة اإلسالمية طعم املساواة واحلرية،
والعدل ،على اختالف عقائدهم ،كما لم تذق البشرية عدل الطعم في حضارة
سابقة أو الحقة.
ويظهر هذا التعامل احلسن باحلريات الدينية ،التي ضمنها اإلسالم للمنضوين
حتت لوائه ،فاملؤمن الذي يؤمن بدينه وعقيدته ،وأنهما األقوم واألصلح ،وما
عداهما باطل وانحراف ،لم يحمل الناس على اتباع دين بالقوة رغم ما أتيح
له من فرصة حمل السيف وفتح املدن ،بل إن حضارته اإلسالمية واعتزازه
بعقيدته لم ينحرف عن سنن العدالة واملساواة بني الناس وترك احلريات لهم في
اتباع هذا الدين.
وال عجب ،فهي حضارة قامت على أسس الدين وشادت قواعدها على
مبادئه ،ثم تكون من أشد مع عرف التاريخ تسامح ًا وعدالة ورحمة وإنسانية
وحسبنا أن نعرف أن حضارتنا تتفرد في التاريخ بأن الذي أقامها دين واحد،
ولكنها كانت لألديان جميعاً ،نهل منها اجلميع وتنعم مبعينها(.)1
وتأتي هذه الدراسة حتت عنوان( :التعامل مع اآلخر :شواهد تاريخية من
احلضارة اإلسالمية)( )2وهي محاولة إلبراز حقائق ذلك التعامل باستعراض
كثير من الشواهد التاريخية ،التي شهدت بذلك التعامل الناصع مع اآلخر عبر
تاريخ األمة ،وتعايش فيه املسلمون منذ فجر تاريخهم وعبر عصورهم املتوالية
راق يشهد برقي هذه احلضارة وسموها.
مع غيرهم في مستوى ٍ
وهي شواهد حق تؤكد سماحة اإلسالم ،ومتيز حضارته بهذا السلوك
( )١م�صطفى ال�سباعي ،من روائع ح�ضارتنا ـ ط  ٢ـ بريوت :املكتب الإ�سالمي١٣٩٧ ،هـ (١٩٧٧م) ـ �ص  ٤٧ :ـ .٤٨
(� )٢أ�صل مادة هذه الدرا�سة بحث مت �إلقا�ؤه يف الكلية الأوروبية للدرا�سات الإ�سالمية ب�شاتو�شنون (فرن�سا) يف �صيف ١٤١٥هـ (١٩٩٥م) بعنوان :عالقة
امل�سلمني مع غريهم من �أهل الديانات والأقوام يف احل�ضارة الإ�سالمية.
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اإلنساني الفريد في التعامل مع ما ميكن تسميته باآلخر.
هذا اآلخر هم أولئك األقليات غير املسلمة التي عاشت بني ظهراني املسلمني،
ولم تدن بدينهم أو أولئك الذين عاصروا املسلمني وكانت بينهم وبني أولئك
خطوط متاس وعالقات فرضتها طبيعة املعاصرة.
وهؤالء شهد التاريخ في حقهم أنهم عاشوا قرون ًا عديدة في ظل حكم
املسلمني وبني ظهرانيهم ،فنعموا باألمان وأمنوا بالعدل ،كما هي حال املسلمني
أنفسهم ،فهو أمر معتاد وطبيعي ،ولم يكن مثيراً لالستغراب والدهشة.
ذلك التعامل بل والتعايش السلمي اآلمن مع غير املسلمني ،إمنا هو سمة
متيزت بها حضارتنا ،ومنطلقه إمنا هو التشريع اإلسالمي احلكيم ،ومع هذا فهو
لم يسلم من صنوف احملاوالت التي قصدت تشويه واقعه بالتزييف والرغبة في
الطمس والتغيير.
فلزم هنا إبراز حقائق تاريخية مهمة حول حال هؤالء بني املسلمني ،ومع
املسلمني ،اعتماداً على أوثق الشواهد التاريخية ،التي تؤكد ما متتع به هؤالء
من حقوق وضمانات كفلها التشريع اإلسالمي ،ومت متاثلها وتطبيقها عبر
عصور املسلمني.
وهي ،أيضاً ،شواهد تؤكد سبق احلضارة اإلسالمية في تطبيق قيم التسامح
الديني منذ عصور اإلسالم األولى ،في وقت سادت مجتمعات كثيرة ،غير
إسالمية ،صور من التعصب واالضطهاد مع ما ال يتوافق مع دينها.
وستعتمد هذه الدراسة على الرجوع إلى التاريخ من أجل قراءة مجموعة
من هذه الشواهد التاريخية ،وهي كثيرة ،بكل كثيرة جداً .ولذا ستتلمس
الدراسة مناذج متعددة من هذه الشواهد عبر عصور املسلمني ،حسب ما يسمح
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به املجال ،لتكون دالئل حية وواقعية لهذا النمط من أمناط العطاء احلضاري
عند املسلمني ،مما يبعث في النفس خواطر االعتزاز واالفتخار ،خاصة وأننا
في زمان برزت فيه نداءات التجهيل وشنت أقالم الكيد والتضليل وظهرت
شعارات التقارب ودعوات التعايش ،دون إدراك حلقيقة هذه الشعارات ووعي
تام بواقعها ،وظهرت احلاجة إلى إبراز حقيقة اإلسالم وموقفه الواضح من ذلك
اآلخر ،وأسبقية احلضارة اإلسالمية في ذلك.
وميكن أن نعالج هذه الشواهد من خالل عرض كثير من األسس
واملبادئ التي سنها اإلسالم منهاج ًا لتعامل املسلمني مع غيرهم سواء
من أهل الديانات من داخل املجتمعات اإلسالمية ،أو بالتعامل مع
نظائرهم خارج حدود الدولة اإلسالمية مبا يسمى بالعالقات الدولية.
ثم هي فرصة الستجالء مواقف هوجم بها اإلسالم وحضارته ،من خالل
إيراد مواقف معينة شذت فيها القاعدة من بعض الوالة ،أو اجتهادات لبعض
املجتهدين ،أو املواقف العامة في ظروف خاصة سيطر فيها ضيق األفق والتعصب
أحياناً.
ثم إن مما يحسن ذكره ،هنا ،أن هذا التعامل مبا ارتكز عليه من مبدأ التسامح،
ال يعني ،بأي حال من األحوال  ،التنازل عن املعتقد ،أو اخلضوع ملبدأ املساواة
والتنازل ،وإمنا يعني القبول باآلخر ،والتعامل معه على أسس العدالة واملساواة،
بصرف النظر عن أفكاره وقناعاته األخرى.
وأن املنظومة األخالقية التي شرعها اإلسالم ،من قبيل الرفق واإليثار والعفو
واإلحسان واملدارة والقول احلسن واأللفة واألمانة ،وحث املؤمنني به على
االلتزام بها وجعلها سمة شخصيتهم اخلاصة والعامة ،كلها تقتضي االلتزام
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مبضمون مبدأ التسامح.
ويؤكد الباحث هنا أن هذا التعامل بواقعه أمكن أن يكون في بعض عصور
املسلمني وسيلة لعرض اإلسالم والتعريف مببادئه السمحة ،بل والدعوة إليه
بطريق غير مباشر ،وهذا ما حققه عدد غير قليل من املستشرقني وهم يدلون
بشهاداتهم.
حقيقة أن مثل هذا املوضوع وفكرته ،قد تناوله كثير من الكتاب والفقهاء
واملؤرخني واملستشرقني ،بدراسة علمية كثيرة ،متعددة األهداف والدواعي.
وبلغات عديدة ،وقد أفادت هذه الدراسة منها كثيراً في تكوين مادتها،
ومن أبرز أفادت منه دراسة :يوسف القرضاوي .غير املسلمني في املجتمع
اإلسالمي ،وصالح بن حسني العايد .حقوق غير املسلمني في بالد اإلسالم.
فقد بسط فيهما مجموعة كبيرة من املادة العلمية التي أفدت منها في كثير من
مباحث الدراسة ،فجزاهما اهلل عني خير اجلزاء.
وتؤكد هذه الدراسة ـ في الوقت نفسه ـ أهمية طرق املوضوع واحلاجة إليه
من ناحية ،وتبرهن سماحة اإلسالم ومتيزه في النظر ملثل هذه العالئق خاصة
ملن يتسع افقه ،رغبة في االطالع على وضع أقليات دينية تدين بدين مخالف
العتقاد األغلبية ،داخل حكومات تدين بالدين ذاته ،أو تلك القواعد
النموذجية في تأسيس العالقات الدولية ،منذ فجر اإلسالم.
ثم ال أنسى تلك الشهادات التي شهد بها املنصفون من غير املسلمني،
ودونها كثير من املستشرفني في كتبهم ،وكانت شواهد إنصاف حلالة هي في
نظرهم مثار استغراب ،وهي في واقعها تنطلق من أسس راسخة بينها ديننا
احلنيف في معاملة غير املسلمني.
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إال إن ما يناسب أن يشار إليه ،هنا ،هو أنني لن أعمد إلى عقد مقارنات
بني فضيلة تسامح اإلسالم وشواهد تعامله مع اآلخر ،وبني ما تقوم به األديان
والعقائد األخرى ملخالفيها ،على مدى التاريخ ،لتركز هذه الدراسة على جانب
العالقة من جانب املسلمني مع هؤالء ،محاولة إلبراز ذلك ،دون الدخول في
تناقضات التطبيق عند غيرهم ،وحتى ال يكون مدى الدراسة وتكرر فيها صور
التناقض والتباين.
لقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة مبا توفر لدي من مادة علمية ،أن تقسم،
بعناصرها الكثيرة ،إلى مباحث ثالثة عشر ،متثل عناصر املوضوع وتقسيماته
مسبوقة مبقدمة ،ومختومة بخامتة تضمنت أبرز النتائج التي ظهرت من خالل
االشتعال بهذا املوضوع .متمني ًا أن يجد القارئ الكرمي في هذه الدراسة ما
يكون عون ًا له في استجالء حقائق األمور ،دون حتامل أو تعصب خاصة في
وقت تتكرر فيه صيغ التعايش أو التسامح ،أو التحاور والدعوة لتقريب وجهات
النظر.
ال في طرق هذا
ولعله مناسب  ،هنا ،أن أشير إلى أن هذه الدراسة تعد مدخ ً
املوضوع رغم أهميته وحاجته إلى املزيد ،مما يجعلني أن اطمع أن تكون بداية
لدراسة قادمة أشمل تستقصي جوانبه الكثيرة ،بإذن اهلل تعالى.
وفي اخلتام ال يسعني إال أن أشكر مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني،
وكل من أعانني في إمتام هذه الدراسة وأخص بجزيل الشكر والتقدير أخي
الغالي معالي األستاذ الدكتور علي بن إبراهيم احلمد النملة الذي كان لي
سنداً بعد اهلل في إمتام العمل بهذا الكتاب منذ أن كان فكرة ،فأمدني مبجموعة
مهمة من مراجعه بعد أن أضفى علي دعم معنوي ًا كبيراً طيلة مدة اشتغالي به،
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وتكرم بعدها مبراجعة أصوله ،وكان أثره واضح ًا في شكل الكتاب ومضمونه،
فجزاه اهلل عني خير اجلزاء ،وأمد في عمره ،وأدام عليه لباس الصحة ونفع به
وبعلمه.
وأخيراً ،فإنني أسال املولى القدير أن أكون قد وفقت في القاء بعض الضوء
على ما تستحقه هذه الدراسة ،وأن يكون عملي هذا منطلق ًا إلى مزيد من
الدراسات واألبحاث املتصلة باملوضوع وأن يجعل أعمالنا جميع ًا خالصة
لوجهه الكرمي ،وأن يلهمنا طريق الرشد والثبات إنه على كل شيء قدير.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
إبراهيم بن محمد احلمد املزيني
أستاذ التاريخ واحلضارة
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
محرم  1427هـ  /فبراير 2006م.
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املبحث األول
قراءة في مقصود التعامل ومصطلح اآلخر
بداية يشار هنا إلى أن إيضاح املفهومات األساسية ملصطلح من املصطلحات
ضمن موضوع الدراسة ،واملدلوالت املقصود منه أمر ضروري من أجل التوصل
إلى مفهوم محدد ،تنتظم من خالله التطبيقات والشواهد التاريخية للموضوع
بشكل محدد وواضح.
من هذا املنطلق فإنه من املناسب أن نقف هنا ـ وفي بداية هذا العرض ـ وقفة
تأصيل حول مقصود هذا (التعامل) ،وطبيعة املصطلح لطرف العالقة وهو
ماأسميه بـ (اآلخر) وفق حدود الدراسة وأهدافها.
والتعامل هنا قصد منه قراءة تاريخية لشواهد االتصال والعالقة مع هذا اآلخر،
وهو اتصال دعته ظروف املعايشة بني الطرفني ،تربطهما حقوق وواجبات،
رسمتها أحكام واضحة مستمدة من الشرع الكرمي ،ومت متثلها وتطبيقها عبر
عصور املسلمني.
ثم إن قبول التعايش مع اآلخر داخل املجتمع اإلسالمي هو ما ميكن تسميته
باملواطنة.
وإن كان موضوع الدراسة التعامل مع اآلخر :شواهد تاريخية من احلضارة
اإلسالمية ،فإن هذا اآلخر يعطي مفهو ًما واس ًعا قد يتسع مدلوله لكل ما هو
غير الذات ،وإن كان االستعمال الشائع للفظ اآلخر ،وهنا بالذات مييل إلى
حصره فيما هو غير املسلم.
وهذا يعني أن اهتمام الدراسة سيقتصر على تناول رؤية اإلسالم في التعامل
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مع اآلخر ،باملعنى احملدد لآلخر ،وهو غير املسلم من خالل عديد من الشواهد
التاريخية ،التي سجلت صوراً ناصعة من صور هذا التعامل.
فاآلخر ،في منظور حضارتنا اإلسالمية ،هو حقيقة لطرف لم يكن يقصد
منه عدو هذه احلضارة ،كما تقصر أفهام بعض الكتاب وتوهم فلسفاتهم ،فهو
مفهوم يتسع مدلوله ليعبر عن كل ما هو غير الذات.
وقصد به هنا غير املسلمني ،وهو شامل ملا اصطلح على تسميته ،في
حضارتنا اإلسالمية وعبر عصور التاريخ ،بأهل الذمة ،وهو مصطلح أطلق
على مواطني الدولة اإلسالمية من غير املسلمني ،وخاصة اليهود والنصارى
(املسيحيني) الذين كان لهم عهد مع املسلمني ،إذ الذمة في فهم اللغة تعني
العهد واألمان ،لكونهم به صاروا في ذمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وفي
ذمة املسلمني ،أي في عهدهم وأمانهم ،ليعيشوا في حماية اإلسالم ،وفي
كنف املجتمع اإلسالمي ،آمنني مطمئنني ،فهم في أمان املسلمني وضمانهم،
ثم اتسع هذا املعنى االصطالحي ليشمل أهل الكتاب كافة ،أي :أصحاب
التوراة واإلجنيل من (النصارى واليهود) ،وما ال كتاب له مثل :املجوس مقابل
التزامهم بواجباتهم جتاه مجتمع املسلمني.
فهذه الذمة تعطي أهلها ،من غير املسلمني ما يشبه في عصرنا احلاضر
(اجلنسية) السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها ،فيكتسبون بذلك حقوق
املواطنة ويلتزمون بواجباتهم.
وعقد الذمة عقد مؤبد ،يتضمن إقرار غير املسلمني على دينهم ،ومتتعهم
بحماية اجلماعة اإلسالمية ورعايتها ،بشرط بذلهم اجلزية( ،)1والتزامهم أحكام
( )١ابن قيم اجلوزية� ،شم�س الدين حمم بن �أبي بكر (ت751/هـ1250 /م).
�أحكام �أهل الذمة ـ حتقيق � :سيد عمران ـ القاهرة :دار احلديث1424 :هـ (2003م) ،وقد �أ�شار �إلى �أن الفقهاء قد اختلفوا فيمن ت�ؤخذ منهم اجلزية بعد
اتفاقهم على �أخذها من �أهل الكتاب ومن املجو�س ـ �ص . 14
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القانون اإلسالمي في غير الشؤون الدينية ،وبهذا يصيرون من أهل (دار
اإلسالم) وهو عقد ينشئ حقوق متبادلة لكل من الطرفني :املسلمني وأهل
ذمتهم ،بإزاء ما عليه من واجبات (.)١
وهناك صنف آخر من هذا اآلخر وهم (املستأمنون) ويقصد بهم غير
املسلمني ،من الوافدين إلى بالد املسلمني لعمل أو نحوه حيث يعرفهم الفقهاء
املسلمني بـ (املستأمنني) أو (املعاهدين)(.)٢
وقد فهم اإلجنليزي روم الندو في كتابه ( :اإلسالم والعرب) مصطلح
(أهل الذمة) فهم ًا صحيحاً ،وعرف حقيقته ومراده الشريف ولذلك قال:
(على نقيض اإلمبراطورية النصرانية التي حاولت أن تفرض املسيحية على
جميع رعاياتها فرضاً ،اعترف العرب باألقليات الدينية وقبلوا بوجودها وكان
النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون عندهم بـ (أهل الذمة) أو الشعوب
املتمتعة باحلماية)(.)4
على أنه ميكن أن ينسحب مصطلح (اآلخر) هنا على أولئك الذين هم
خارج دائرة العهد والذمة ممن أقاموا في ديارهم وكان للمسلمني عالقة وصلة
بحال من األحوال أي كان نوع هذه الصلة.
فاآلخر إذا في واقع احلضارة إمنا شريك في احلضارة ،في حال من األحوال،
تربطه بها قضايا مشتركة وتتبادل معه مصالح ضرورية ،فلزم التعامل معه وفق
املنهج الذي حدده ديننا احلنيف في كتاب اهلل وسنة نبيه الكرمي.
فهي إذاً قراءة ملا كلفه اإلسالم لهؤالء من حقوق في وجوب العدل معهم،
وحماية دمائهم وأعراضهم وأموالهم ،وحترمي االعتداء عليهم ،وحقهم في
2

3

()١يو�سف القر�ضاوي  ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ ط  ٢ـ بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة١٤٠٤ ،هـ (١٩٨٣م) ـ �ص.٧
(� )٢صالح بن ح�سني العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ ط  ٤ـ الريا�ض :كنوز �أ�شبيليا والتوزيع١٤٢٤ ،عـ (2003م) ـ �ص.14
( )3روم الند يف كتابه الإ�سالم والعرب ـ �ص  119ـ نق ًال عن �صالح العابد  ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص .14
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حفظ كرامتهم اإلنسانية ،وفي معاملتهم باحلسنى ،وحقهم في حرية املعتقد،
والتزام شريعتهم في أحوالهم الشخصية كلها ،وحقهم في تأمينهم عند العجز
والفقر أو كبر السن.
ثم هي قراءة جلوانب هذه العالقات مع أولئك ،داخل األراضي اإلسالمية
أو خارجها ،مع استجالء طبيعة تلك العالقات ،ومدى توافقها مع أحكام
الشرع ،مع تركيز على واقع ذلك التطبيق ،وهل كان منتظم ًا بنمط واحد عبر
العصور التاريخية أم أن هناك ظروف ًا وأحداث ًا واحدة سياسية ،أو إدارية ،أو
اقتصادية ،أو عسكرية ،غيرت من مثالية التطبيق.
ودائم ًا يحسن التوكيد على أن حتمية التعامل مع ذلك اآلخر ال تعني بحال
من األحوال أي صورة من صور انتقاص الوالء ،أو االنسالخ من االنتماء لهذا
الدين ،مببادئه وقيمه ،واالعتزاز بأمجاده وال ميكن أن ميس ذلك بهذا ،بل أنه
يقوى به ويشتد وتزداد به صور الثقة واالعتزاز فهناك فروق واضحة بني التعامل
واالندماج والتعايش ،أو تبادل املصالح ،وبني االستالب أو االنسالخ.
ويبقى أن نشير إلى أن املنهج السليم يقضي بفهم ذلك اآلخر والتعامل معه
وفق منطق االعتزاز والثقة باحلق دون تذبذب في الرؤية أو انحراف في الهدف.
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املبحث الثاني
أسس التعاون مع اآلخر ومشروعيته
في بداية هذا العرض كان لزام ًا أن أقف وقفات تأصيل حول أسس هذا
التعاون أو العالقات مع أسميناه بـ(اآلخر) ،ومشروعية ذلك وفق ما ورد في
هدى القرآن الكرمي  ،والتوجيهات النبوية الصريحة.
فأشير هنا إلى أن املجتمع اإلسالمي مجتمع يقوم على عقيدة وفكرة
(أيدلوجية) تنبثق منها نظمه وأحكامه وآدابه وأخالقه هذه العقيدة أو الفكرة
هي اإلسالم (املجتمع اإلسالمي) فهو مجتمع اتخذ اإلسالم منهاج ًا حلياته
ودستوراً حلكمه ،ومصدراً لتشريعه وتوجيهه ،في كل شؤون احلياة وعالقاتها،
فردية و اجتماعية ،ومعنوية ،ودولية(.)1
ولكن ليس معنى هذا أن املجتمع املسلم يحكم بالفناء على جميع العناصر
التي تعيش في داخله وهي تدين بدين آخر غير اإلسالم.
كال :إنه يقيم العالقة بني أبنائه املسلمني وبني مواطنيه من غير املسلمني
على أسس وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة وهي أسس لم تعرفها
البشرية من قبل اإلسالم ،وقد عاشت ،قرون ًا بعد اإلسالم ،وهي تقاسي الويل
من فقدانها ،وال تزال إلى اليوم تطلع إلى حتقيقها في املجتمعات احلديثة،
فال تكاد تصل إليها في مجتمع ما ،وفي وقت ما ،إال قلب عليها الهوى
والعصبية ،وضيق األفق واألنانية ،وجرتها إلى صراع دام مع املخالفني في الدين
أو املذهب أو اجلنس أو اللون(.)2
( )١القر�ضاوي غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص.5
( )٢القر�ضاوي غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص.5
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إن هذا اآلخر ،أو غير املسلم في املجتمع املسلم ،حقيقة واقعة ،وقد تولى
اإلسالم حتديد املنهج القومي في ضبط العالقة بني املسلمني وغيرهم من أهل
الديانات األخرى في املجتمع اإلسالمي.
ومن أسس النظرة املتسامحة التي تسود املسلمني في التعامل مع مخالفيهم
في الدين ،يرجع إلى األفكار واحلقائق الناصعة التي غرسها اإلسالم في عقول
املسلمني وقلوبهم ومن أهمها:
اس
أن اإلسالم قد أعلن وحدة األصل اإلنساني ،فقال اهلل تعالىَ ( :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
ا َّت ُقو ْا َر َّب ُك ُم الَّ ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن ن َّْف ٍس َو ِاحدَ ةٍ َو َخ َلقَ ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما
ون ِب ِه وا َألرحا َم إ َِّن َ
َ
اهلل َك َ
ان َع َل ْي ُك ْم
ر َِجا ًال َك ِث ًيرا َو ِن َساء َوا َّت ُقو ْا اهلل الَّ ِذي ت ََسا َءلُ َ َ ْ َ
َر ِق ًيبا) (سورة النساء اآلية  ،)1:إذ الناس جميع ًا في نظر اإلسالم هم أبناء
تلك العائلة اإلنسانية وكلهم له احلق في العيش والكرامة ،دون استثناء أو متيز.
ثم ما غرسه اإلسالم في نفوس املسلمني من اعتقاد بكرامة اإلنسان ،أي كان
دينه أو جنسه أو لونه ،وهذه الكرامة املقررة توجب لكل إنسان حق االحترام
والرعاية.
إذ اإلنسان في نظر القرآن الكرمي مكرم ،دون أن يشار إلى دينه أو لونه أو
جنسه ،قال تعالىَ ( :و َل َقدْ َك َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُهم
ِّم َن َّ
الط ِّي َب ِ
ات َو َف َّض ْل َنا ُه ْم َع َلى َك ِث ٍير مِّ َّْن َخ َل ْق َنا ت َْف ِضيالً) (.سورة اإلسراء
اآلية.)70:
فاآلخرون الذين لم ينتسبوا إلى اإلسالم ،لم ينظر القرآن الكرمي إليهم على
أنهم ليس بشر ،وإمنا نظر إليهم نظرة احترام إلنسيتهم ،فهم عندما يرفضون
دعوة اإلسالم ال يحاربهم دين اهلل عز وجل وال يقاتلهم ،الن األساس أال إكراه
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في الدين ،وإمنا وضع اإلسالم قاعدة جليلة في التعامل مع هذا اآلخر ،بينت
أن األصل في معاملتهم هو احلسنى والبر ما لم يظهروا العداء لنا ،وأساس هذه
اكم ُ
ين َل ْم
اهلل َع ِن الَّ ِذ َ
العالقة وضابطها في القرآن الكرمي هو قوله تعالى( :ال َي ْن َه ُ ُ
ين َو َل ْم ُي ْخر ُِج ُ
ُي َقا ِت ُل ُ
وكم ِّمن ِد َيار ُِك ْم َأن َت َب ُّرو ُه ْم َوت ُْق ِس ُطوا ِإ َل ْيهِ ْم إ َِّن
وك ْم ِفي الدِّ ِ
َ
اكم ُ
ين َو َأخْ َر ُج ُ
ين َقا َت ُل ُ
وكم
وك ْم ِفي الدِّ ِ
اهلل َع ِن الَّ ِذ َ
اهلل ُي ِح ُّب ْالُ ْق ِس ِطنيَ ،إ َِّنَا َي ْن َه ُ ُ
ِّمن ِد َيار ُِك ْم َو َظ َاه ُروا َع َلى إِخْ َر ِاج ُك ْم َأن َت َولَّ ْو ُه ْم َو َمن َي َت َولَّ ُه ْم َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم
َّ
الظ ِالُ َ
ون) (سورة املمتحنة آية  8 :ـ  ،) 9فاآلية واضحة في أن هذا اآلخر
عندما يرفض االنضواء إلى راية اإلسالم ،فقد ترك لنا حرية برهم وصلتهم،
والعدل معهم ،ومعاملتهم املعاملة الالئقة ،بناء على مبدأ االحترام املتبادل،
والعالقات واملصالح املشتركة.
فالبر والقسط مطلوبان من املسلم للناس جميعاً ،ولو كانوا كفاراً بدينه ،ما
لم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته ،ويضطهدوا أهله( .)1حيث قال سبحانه
ل ُش َهـــدَ اء بِـا ْل ِق ْـس ِ
ني ِ ِ
ـــط َو َال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم
ين آ َم ُنو ْا ُكونُو ْا َق َّوا ِم َ
وتعالىَ ( :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
اهلل إ َِّن َ
آن َقوم َع َلى َأ َّال تَع ِدلُو ْا ْاع ِدلُو ْا ُهو َأ ْقرب ِلل َّت ْقوى وا َّت ُقو ْا َ
اهلل َخبِي ٌر بِ َا
َ َ ُ
َ َ
ْ
َش َن ُ ْ ٍ
ت َْع َم ُل َ
ون) (املائدة  :آية .)8
وفي بيان املراد بالبر في اآلية األولى ميكن االستشهاد بهذه الكلمات للفقيه
األصولي شهاب الدين القرافي ،شارح ًا بها معنى البر الذي أمر اهلل به املسلمني
في شأنهم .فذكر من ذلك أنه( :الرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم ،وإطعام
جائعهم ،وكساء عاريهم ،ولني القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة
على سبيل اخلوف والزلة ،واحتمال أذيتهم في اجلوار مع القدرة على إزالته
لطف ًا منا بهم ،ال خوفًا وال طم ًعا ،والدعاء لهم بالهداية ،وأن يجعلوا من أهل
3

( )١القر�ضاوي غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص.6

28

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

السعادة ،ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم ،وحفظ غيبتهم،
إذا تعرض أحد ألذيتهم وصون أموالهم ،وعيالهم وأعراضهم ،وجميع حقوقهم،
ومصاحلهم ،وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم ،وإيصالهم جلميع حقوقهم :إلى
آخره)(.)1
إذاً القاعدة األساس في معاملة غير املسلمني في ( دار اإلسالم) هي أن
لهم من احلقوق مثل ما للمسلمني ،حيث كفل اإلسالم لغير املسلم حقوقه
التي ال ميكن أن يعيش مستمتع ًا باألمن واحلرية والسالم إال بها ،وممن كتب
حديث في هذه احلقوق وبصورة وافية صالح بن حسني العائد (حقوق غير
املسلمني في بالد اإلسالم) ،وكان مما صدر به هذه احلقوق قوله( :لم تقتصر
الشريعة اإلسالمية على إسباغ احلقوق على أهلها املؤمنني باإلسالم ،بل إن مما
مييز الشريعة عن غيرها أنها قد أشركت غير املسلمني مع املسلمني في كثير من
احلقوق العامة ،وهو ما لم ينله اإلنسان في دين آخر ،وال في نظم أخرى)(.)2
وألهل الكتاب من غير املسلمني بني املسلمني منزلة خاصة في املعاملة والتشريع
واملراد بأهل الكتاب :من قام دينهم في األصل على كتاب سماوي ،وإن حرف
وبدل بعد ،فاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة واإلجنيل ،فالقرآن
ينهى عن مجادلهم في دينهم إال باحلسنى ،حتى ال ٌيوغر املراء الصدور ،ويوقد
اجلدل واللدد ،نار العصبية والبغضاء ،حيث قال تعالىَ ( :وال ُ َتا ِدلُوا َأ ْه َل
ا ْل ِك َت ِ
ين َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم َو ُقولُوا آ َم َّنا بِالَّ ِذي ُأنز َِل ِإ َل ْي َنا
اب ِإ َّال بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ َّال الَّ ِذ َ
َو ُأنز َِل ِإ َل ْي ُك ْم َو ِإ َل ُه َنا َو ِإ َل ُه ُك ْم َو ِاحدٌ َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون) (العنكبوت .)3()46
4

5

6

( )١القرايف� ،شهاب الدين �أبو العبا�س �أحمد بن �إدري�س بن عبدالرحمن امل�صري ال�صنهاجي (ت 684هـ1285 /م) ـ الفروق ـ ط 1ـ حتقيق :عمر ح�سن القيام
ـ بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1424 ،هـ (2003م) ـ ج� ،3ص .15
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ويبيح اإلسالم مؤاكلة أهل الكتاب ،واألكل من ذبائحهم ،كما أباح
مصاهرتهم والتزوج من نسائهم احملصنات العفيفات ،مع قرره القرآن من قيام
احلياة الزوجية على املودة والرحمة في قوله تعالىَ ( :و ِم ْن آ َيا ِت ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُكم
ِّم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْز َو ًاجا لِّ َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذ ِل َك
ات لِّ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون) (سورة الروم آية  ،)21وهذا في الواقع تسامح كبير
َل َي ٍ
من اإلسالم ،حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته ،وأم أوالده
غير مسلمة ،وأن يكون أخوال أوالده وخالتهم من غير املسلمني.
اب ِح ٌّل لَّ ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِح ُّل لَّ ُه ْم
ين ُأوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
قال تعالىَ ( :و َط َعا ُم الَّ ِذ َ
ات َو ْ ُ ْ
َو ْ ُ ْ
ات ِم َن ْالُؤْ ِم َن ِ
اب ِمن َق ْب ِل ُك ْم ِإ َذا
ال َص َن ُ
ال َص َن ُ
ين ُأوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
ات ِم َن الَّ ِذ َ
ني َو َال ُم َّت ِخ ِذي َأخْ دَ ٍان) (سورة
ني َغ ْي َر ُم َسا ِف ِح َ
آ َت ْي ُت ُمو ُه َّن ُأ ُجو َر ُه َّن ُم ْح ِص ِن َ
املائدة آية . )5
وهذا احلكم في أهل الكتاب ،وإن كانوا في غير دار اإلسالم ،أما املواطنون
املقيــمـون فــي دار اإلســـالم فلهم منزله ومعامله خاصة وهؤالء هم (أهل
الذمة)(.)1
ولم يكتف اإلسالم بأن وضع األسس والقواعد التي تكفل حماية غير
املسلمني ،بل أنه وضع عقوبات رادعة ملن يتعدى حدود اهلل عز وجل ويتجاوز
حدود العهود بني املسلمني وغيرهم ،ومبقتضى التشريع اإلسالمي فإن املسلم
الذي يقتل غير املسلمني غير حق يقتل به ،ومن سرق أحد من أهل الكتاب
فإنه يقام عليه احلد ،كمن من سرق من املسلمني ،كما ثبت ذلك من عموم
األدلة.
واستمع إلي هذا احلديث الشريف لترى مدى عناية النبي صلي اهلل عليه
7
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وسلم باملعاهدين ،ووعيده الشديد ملن نقض عهدهم ،فيقول عليه الصالة
والسالم(:أال من ظلم معاهداً ،وانتقصه ،وكلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئ ًا
بغير طيب نفس منه ،فأنا حجيجه يوم القيامة)(.)1
وهو ـ عليه الصالة السالم ـ يقول فيما رواه البخاري( :من قتل معاهداً لم
يرح رائحة اجلنة ،وأن ريحها يوجد من مسيرة أربعني عاماً)(.)2
وفي صحيح الترمذي رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه
نفسا معاهداً له ذمة اهلل وذمة رسوله ،فقد أخفر بذمة اهلل،
قال( :أال من قتل ً
فال يرح رائحة اجلنة ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعني خريفاً)(.)3
إذاً فلعل من أبرز أسس التعامل مع غير املسلمني ومبادئه ،وحدة األديان
السماوية ،ووجوب اإلميان بأنبياء اهلل ورسله كافة ،وذكرهم بإجالل ،وعدم
التعرض ألتباعهم بسوء ،ثم أن عقيدتنا تصل باإلقناع والرضا ال باإلكراه
ووجوب احترام أماكن العبادة لألديان كلها ،وحرمت دماء الناس مهما اختلفت
دياناتهم ،وضرورة تعاون األجناس كلها وصو ًال إلى اخلير ودفع ًا للشر ،وأن
التفاضل بني الناس مبقدار التقوى وفعل اخلير ،وأن اختالف األديان ال يحول
بني البر والصلة واحلكم بالعدل وفضيلة املجادلة مع املخالفني باحلسنى وحرمة
اضطهاد الناس في عقائدهم وحرمة دمائهم(.)4
تلكم هي أبرز األسس التي قامت عليها فضيلة تعامل املسلمني مع غيرهم
من أهل الديانات األخرى داخل املجتمعات اإلسالمية أو خارجها ،والتي ظلت
بها احلضارة أمنوذج ًا مثالي ًا متيزت بها عن غيرها.
8
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املبحث الثالث
من شواهد التسامح مع اآلخر
حق ًا لقد كان لتلك األسس واملبادئ التي غرسها اإلسالم في نفوس املسلمني،
في النظر لذلك اآلخر ،أثراً في واقع التعامل الذي عاشه املسلمون مع أهل
األديان األخرى ،فعاش هؤالء في أجواء من األماني واحلرية والكرامة ،كثير من
الشواهد التاريخية التي تسجل صفحات ناصعة البياض حلضارتنا اإلسالمية،
وباعتراف كثير من املؤرخني املنصفني من الغربيني أنفسهم.
ومما مييز املبادئ واألحكام اإلسالمية أنها مبادئ ربانية األصول دينية الصبغة،
ولهذا وجدت من القبول واالستجابة ما لم جتده أي شريعة أخرى أو قانون مما
يضع البشر بعضهم لبعض(.)1
وكان التسامح أو املعاملة احلسنة ،من أبرز مرتكزات هذا التعامل وظاهرة بينة
تكررت عبر عصور املسلمني ،حيث حفل الواقع التاريخي لألمة اإلسالمية في
مختلف عصورها ،وشتى أقطارها ،بأروع مظاهر التسامح ،حيث لم تكن
تلك التوجيهات الكرمية بشأن غير املسلمني مجرد فلسفات تقرأ ،دون أن
يكون لها في حياة الناس واقع ،إذ حتولت تلك التوجيهات إلى سلوك عام
جلميع املسلمني ،ابتداء من رسولنا صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين
من بعده ،ووالة املسلمني ،وانتهاء بعامة املؤمنني .هي شواهد حق تؤكد مثالية
التعامل معهم.
فمن أسس هذا التعامل الذي ساد عقول املسلمني في تسامحهم مع غيرهم،
إميان املسلم بأن اهلل تعالى يأمر بالعدل ويحب القسط ،ويدعو إلى مكارم
12
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األخالق ،ولو مع املشركني ،وهو ـ عز وجل ـ يكره الظلم ويعاقب الظاملني ،ولو
كان الظلم من مسلم لكافر.
قال تعالىَ ( :و َال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َش َن ُ
آن َق ْو ٍم َع َلى َأ َّال ت َْع ِدلُو ْا ْاع ِدلُو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب
ِلل َّت ْق َوى) سورة املائدة آية.)1() 8 :
ودراسة لسيرة املصطفى ـ عليه أفضل الصالة والسالم ـ تنبئ عن صفحات
مشرقة في تسامحه وحسن تعامله مع غير املسلمني ،فقد كان له جيران ،
منهم ،وكان يداوم على برهم واإلهداء لهم ،وقبول هداياهم ،وكان يعود
مرضاتهم ،ويتصدق عليهم ،ويتعامل معهم في التجارة ،بل إنه كان ـ عليه
الصالة والسالم ـ يربي صحابته ـ رضوان اهلل عليهم ـ على حسن معاملة غير
املسلمني(.)2
وتتجلى هذه املعاملة احلسنة والسماحة في تعامل الرسول صلى اهلل عليه
وسلم ـ ألهل الكتاب يهو ًدا كانوا أو نصارى ـ في مجموعة من الشواهد التي
يتكرر ذكرها في سيرته ـ عليه أفضل الصالة والسالم ـ ومن ذلك:
أنه صلى اهلل عليه وسلم ملا هاجر إلى املدينة وفيها أعداد كبيرة من اليهود،
كان من أول ما عمله أن أقام بينه وبينهم ميثاقاً ،حتترم فيه عقائدهم ،وتلتزم
فيه الدولة اإلسالمية بدفع األذى عنه ،على أن يكونوا مع املسلمني يداً واحدة
على من يقصد املدينة بسواء .فطبق ـ عليه الصالة والسالم ـ فضيلة التسامح
منذ البذور األولى لدولة اإلسالم في املدينة(.)3
أنه ملا جاء إلى املدينة وفد نصارى احلبشة أنزلهم رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم في مسجده ،وقام ـ عليه الصالة والسالم ـ بنفسه على ضيافتهم
13

14
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()١القر�ضاوي غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص ،46
(� )2صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص  80 :ـ .81
( )3م�صطفى ال�سباعي ـ من روائع ح�ضارتنا ـ �ص .65
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وخدمتهم ،وكان هذا اخللق مع األحباش وفاء منه صلى اهلل عليه وسلم ،إذ كان
يقول( :إنهم كانوا ألصحابنا مكرمني ،فأحب أن أكرمهم بنفسي)(.)1
ثـم يتسنـى هنـا تسجيـل شـاهد مهم آخر من تسامحه ـ عليه الصالة
والسالم ـ حتى مع محاربيه ،وذلك بحسن التعامل مع أسرى بدر ،إذ وزع
األسرى السبعني على أصحابه وأمرهم أن يحسنوا إليهم ،فكانوا يفضلونه
على أنفسهم في طعامهم ،ثم استشار أصحابه في شأنهم ،فمن قائل بقتلهم
ومن قائل بفدائهم ،فوافق على الفداء ،وجعل فداء الذين يكتبون أن يعلم كل
منهم عشرة من صبيان املدينة الكتابة(.)٢
ومن صور التسامح التي سجلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على من أذاه
وأضطهده وأخرجه ،عفوه عن أهل مكة ،وصفحه عنهم ،ملا دخلها فاحت ًا للسنة
الثامنة للهجرة ،وذلك حينما خطبهم بقوله( :يا معشر قريش ما ترون أني
فاعل بكم؟ قالوا( :خير ،أخ كرمي وابن أخ كرمي) قال عليه الصالة والسالم:
(أذهبوا فأنتم الطلقاء)(.)٣
ومن ذلك دعاؤه صلى اهلل عليه وسلم ملخالفيه من غير املسلمني فقد قدم
الطفيل بن عمر الدوسي وأصحابه فقالوا :يا رسول اهلل إن دوس ًا قد كفرت
وأبت فادع اهلل عليها ،فقيل :هلكت دوس ـ ظن ًا بأن النبي صلى اهلل عليه وسلم
ـ إمنا رفع يديه للدعاء عليها ،فقال صلى اهلل عليه وسلم( :اللهم اهد دوس ًا
وائت بهم)(.)٤
16

17

18

()١م�صطفى ال�سباعي ـ من روائع ح�ضارتنا ـ �ص .٨٤
( )٢ابن حنبل ،الإمام �أبو عبداهلل �أحمد بن حممد (ت٢٤١هـ٨٥٥/م) امل�سند ـ بريوت :املكتب الإ�سالمي١٣٩٨( ،هـ) ـ ج � ١ص.٢٤٧
()٣ابن ه�شام ،عبدامللك بن ه�شام احلمريي (ت ٢١٨هـ٨٣٢/م) ـ ال�سرية النبوية ـ حققه :م�صطفى ال�سقا و�آخرون ـ القاهرة :دار الكنوز الأدبية( ،د.ت) ـ
ق  ٢ـ �ص .٤١٢
( )٤م�سلم بن احلجاج الق�شريي( ،ت ٢٦١هـ ٨٧٤ /م)� ،صحيح م�سلم ـ حتقيق ـ حممد ف�ؤاد عبدالباقي ـ بريوت :دار �إحياء الكتب العربية ١٣٧٥ ،هـ (١٩٥٥م)
كتاب ف�ضائل غفار و�أ�سلم وجهينة و�أ�شجع ومزينة ومتيم ودو�س وطئ ،رقم احلديث .٢٥٢٤
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ومن ذلك ما ذكره ابن هشام نق ً
ال عن ابن اسحاق في السيرة :أن وفد جنران
ـ وهم النصارى ـ ملا قدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملدينة ،دخلوا
عليه مسجده بعد العصر ،فكانت صالته فقاموا يصلون في مسجده ،فأراد
الناس منعهم ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :دعوهم) فاستقبلوا
املشرق فصلوا صالتهم(.)1
ما رواه البخاري عن أنس بن مالك صلى اهلل عليه وسلم أن غالم ًا يهودي ًا
كان يخدم النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فمرض ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ألصحابه( :اذهبوا بنا إليه نعوده ،فأتوه وأبوه قاعد على رأسه فقال له
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :قل ال إله إال اهلل  ،أشفع لك بها يوم القيامة،
فجعل الغالم ينظر إلى أبيه ،فقال له أبوه :انظر ما يقول لك أبو القاسم ،فقال:
أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمداً رسول اهلل ،فقال رسول اهلل :صلى اهلل
عليه وسلم :احلمد هلل الذي أنقذه من نار جهنم)(.)٢
وروى البخاري أيضاً( :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم مات ودرعه مرهونة
عند يهودي في نفقة عياله)( ،)٣وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه،
وما كانوا ليضنوا عليه بشيء ،ولكنه أراد أن يعلم أمته.
وقبل النبي صلى اهلل عليه وسلم الهدايا من غير املسلمني ،واستعان في سلمه
وحربه ،لغير املسلمني ،حيث ضمن والءهم له ،ولم يخش شراً وال كيداً(.)٤
وقد قبل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ هدية زينب بنت احلارث اليهودية امرأة سالم
بن مشكم في خيبر حيث أهدت له شاة مشوية قد وضعت فيها السم(.)٥
19
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()١ابن ه�شام ـ ال�سرية النبوية ـ ق  ١ـ �ص .٥٧٤
( )٢البخاري ـ �صحيحه ـ ج � ١ص .٤٥٥
( )٣البخاري ـ �صحيحه ـ ج � ١ص .٤٥٥
( )٤غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .٤٦
( )٥البخاري ـ �صحيحه ـ كتاب الهبة ،باب قبول الهدية من امل�شركني ،رقم احلديث (،)٢٦١٧

التعامل مع اآلخر

35

ومن الشواهد الواقعية في تاريخنا اإلسالمي ما رواه البخاري عن جابر بن
عبداهلل أن جنازة مرت على النبي صلى اهلل عليه وسلم فقام لها واقفاً ،فقيل له
يا رسول اهلل ،إنها جنازة يهودي ،فقال( :أليست نفساً؟!)( ، )١بلى ،ولكل
نفس في اإلسالم حرمة ومكان فما أروع املوقف! وما أروع التفسير والتعليل!
كما روى محمد بن احلسن صاحب أبي حنيفة ومدون مذهبه :إن النبي
صلى اهلل عليه وسلم بعث إلى أهل مكة ما ًال ملا قحطوا ليوزع على فقرائهم هذا
على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت واألذى هو وأصحابه(.)٢
وضمن هذا اجلانب من التسامح كتب أحمد احلوفي في كتابه سماحة
اإلسالم( :وكان صلى اهلل عليه وسلم يحضر والئم أهل الكتاب ويغشى
مجالسهم ،ويواسيهم في مصائبهم ،ويعاملهم بكل أنواع املعامالت التي
يتبادلها املجتمعون في جماعة يحكمها قانون واحد ،وتشكل مكان ًا مشتركاً،
فقد كان يقترض منهم نقوداً ،ويرهنهم متاعاً ،ولم يكن ذلك عجزاً من أصحابه
عن إقراضه ،فإن بعضهم كان ثرياً ،وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول اهلل،
وإمنا كان يفعل ذلك تعليم ًا لألمة ،وتثبيت ًا عملي ًا ملا يدعو إليه من سالم ووئام،
ال على أن اإلسالم ال يقطع عالقات املسلمني مع مواطنيهم من غير
وتدلي ً
دينهم(.)٣
وروى أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي اهلل عنهما ـ فقالت:
ثم قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فاستفتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قلت :إن أمي قدمت وهي راغبة،
أفأصل أمي قال« :نعم صلي أمك»(.)٤
24
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( )١البخاري ـ �صحيحه ـ ج � ١ص  ٤١١رقم احلديث.١٢٥٠ :
(� )٢شرح ال�سري الكبري ـ ج � ١ص  ،٤٤نق ًال عن القر�ضاوي غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .٤٥
(� )٣أحمد حممد احلويف� ،سماحة الإ�سالم ـ ط  ٢ـ القاهرة :دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر١٣٩٩ ،هـ (١٩٧٩م) ـ �ص .٦٦
( )٤م�سلم ـ �صحيحه ـ باب الهدية للم�شركني ،ج� ،٢ص  ، ٩٢٤حديث رقم (.)٢٤٧٧
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وتتجلى هذه السماحة ،كذلك في معاملة الصحابة والتابعني لغير املسلمني
أسوة بهدي النبي الكرمي عليه أفضل الصالة والتسليم ،ومن ذلك:
أنه حينما دخل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه بيت املقدس فاحت ًا يجيب
سكانها املسيحيني إلى ما اشترطوه ،ويعقد معهم معاهدة ،فحني حانت صالة
العصر وهو داخل كنيسة القدس الكبرى ،يأبى أن يصلي فيها كيال يتخذها
املسلمون من بعد ذريعة للمطالبة بها واتخاذها مسجداً(.)١
أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله
ات ِل ْل ُف َق َراء
الصدَ َق ُ
من بيت مال املسلمني ،ثم يستشهد بقوله تعالى( :إ َِّنَا َّ
َو ْالَ َس ِاكنيِ) (سورة التوبة )60 :وهذا من مساكني أهل الكتاب(.)٢
ومير في رحلته إلى الشام بقوم مجذومني من النصارى فيأمر مبساعدة اجتماعية
لهم من بيت مال املسلمني ،إذ يروي البالذري عن هشام بن عمار أن عمر بن
اخلطاب رضي اهلل عنه عند مقدمة اجلابية من أرض دمشق مر بقوم مجذومني
من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت(.)٣
وعمر كذلك لم متنعه إصابته من رجل من أهل الذمة ـ أبي لؤلؤة املجوسي ـ
أن يوصي اخلليفة من بعده وهو على فراش املوت فيقول :أوصيه بذمة اهلل وذمة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم ،وأن يقاتل من ورائهم وأال
يكلفوا فوق طاقتهم(.)٤
ومن صور هذه النظرة لغير املسلمني والتوصية بحسن معاملتهم ،ما رواه
أبو يوسف صاحب كتاب اخلراج عن ورقاء األسدي عن أبي ظبيان أنه قال:
28
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( )١م�صطفى ال�سباعي ،من روائع ح�ضارتنا ـ �ص .٨٥
(� )٢أبو يو�سف يعقوب بن �إبراهيم الأن�صاري القا�ضي �صاحب الإمام �أبي حنيفة (ت  ١٨٢هـ٧٩٨ /م) ،كتاب اخلراج بريوت :دار املعرفة( ،د.ت) ـ �ص .١٢٦
( )٣البالذري� ،أبو احل�سن �أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي (ت٢٧٩هـ٨٩٢/م) فتوح البلدان ـ مراجعة وتعليق :ر�ضوان حممد ر�ضوان ـ بريوت :دار
الكتب العلمية١٤١٢ ،هـ (١٩٩١م) ـ �ص .١٣٥
(� )٤أبو يو�سف ،كتاب اخلراج ـ �ص  ،١٤وانظر :البخاري ـ �صحيحه ،كتاب املناقب ـ ج � ١ص  ٤٦٩ـ رقم احلديث (.)٣٤٢٤
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(كنا مع سلمان الفارسي في غزاة ،فمر رجل وقد جنى فاكهة وجعل يقسمها
بني أصحابه ،فمر بسلمان فسبه فرد على سلمان وهو ال يعرفه قال فقيل له:
هذا سلمان ،قال :فرجع فجعل يعتذر إليه ،ثم قال له الرجل ،ما يحل لنا
من أهل الذمة يا أبا عبداهلل؟ قال :ثالث :من عماك إلى هداك ،ومن فقرك
إلى غناك ،وإذا صحبت الصاحب مهم تأكل طعامه ويأكل طعامك ،ويركب
دابتك وتركب دابته في أن ال تصرفه عن وجه يريده)(.)١
وعبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنه يوصل غالمه أن يعطي جاره اليهودي من
األضحية ،ويكرر الوصية مرة بعد مرة ،حتى دهش الغالم ،وسأله عن سر هذه
العناية بجار يهودي؟ قال ابن عمرو :إن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال( :ما
زال جبريل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه)(.)٢
وماتت أم احلارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية ،فشيعها أصحاب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم(.)٣
وكان بعض أجالء التابعني يعطون نصيب ًا من صدقة الفطر لرهبان النصارى،
وال يرون في ذلك حرجاً ،بل ذهب بعضهم ـ كعكرمة وابن سيرين والزهري ـ
إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها كما روى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد،
أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال :في أهل ملتكم من املسلمني ،وأهل
ذمتهم(.)٤
وذكر القاضي عياض في ترتيب املدارك قال :حدث الدارقطني أن القاضي
إسماعيل بن إسحاق ( من أعالم املالكية ،وقاضي بغداد تفي سنة 282هـ ،دخل
عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير اخلليفة املعتضد باهلل العباسي ،فقام
32
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(� )١أبو يو�سف ـ كتاب اخلراج ـ �ص .١٤
( )٢الق�صة رواها �أحمد وال�شيخان و�أبو داود والرتمذي ،نق ًال عن القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .٤٧
( )٣م�صنف ابن �أبي �شيبة ،ج � ،٣ص  ،٣٢حديث رقم ( ،)١١٨٤٤نق ًال عن القر�ضاوي غري امل�سلمني ي املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .٤٧
( )٤ذكر ذلك ابن حزم يف املُح ِّلي ـ ج � ،٥ص  ،١١٧نق ًال عن القر�ضاوي غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .٤٧
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له القاضي ورحب به فرأى إنكار الشهود لذلك ،فلما خرج الوزير قال القاضي
اكم ُ
ين
اهلل َع ِن الَّ ِذ َ
إسماعيل :قد علمت إنكاركم ،وقد قال اهلل تعالى( :ال َي ْن َه ُ ُ
ين َو َل ْم ُي ْخر ُِج ُ
َل ْم ُي َقا ِت ُل ُ
وكم ِّمن ِد َيار ُِك ْم َأن َت َب ُّرو ُه ْم َوت ُْق ِس ُطوا ِإ َل ْيهِ ْم
وك ْم ِفي الدِّ ِ
إ َِّن َ
اهلل ُي ِح ُّب ْالُ ْق ِس ِطنيَ) (سورة املمتحنة )8 :وهذا الرجل يقضي حوائج
املسلمني وهو سفير بيننا وبني املعتضد ..وهذا من البر(.)١
وتتجلى هذه السماحة بعد ذلك في مواقف كثير من اخللفاء األئمة والفقهاء،
في الدفاع عن أهل الذمة ،واعتبار أعراضهم وحرماتهم كحرمات املسلمني.
36

وال بأس أن أضيف هنا إلى ما تقدم صفحات جديدة عن معاملة أهل الذمة
في العصور اإلسالمية التالية :لتزداد شواهد هذا التعامل عبر عصور املسلمني.
أما في العصر األموي فأكتفي بنقل هذه السطور من كتاب (قصة
احلضارة) لـ (ول ديورانت) حيث يقول( :ولقد كان أهل الذمة املسيحيون،
والزرادشتيون ،واليهود ،والصابئون ،يستمتعون في عهد اخلالفة األموية
بدرجة من التسامح ال جند لها نظيراً في البالد املسيحية في هذه األيام فلقد
كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم ،واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم ،ولم
يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص،
تختلف باختالف دخله ،وتتراوح بني دينار وأربعة دنانير (من  4.75إلى 19
دوالر أمريكياً) ،ولم تكن هذه الضريبة تفرض إال على غير املسلمني القادرين
على حمل السالح ،ويعفى منها الرهبان ،والنساء والذكور الذين هم دون
البلوغ ،واألرقاء ،والشيوخ والعجزة ،والعمي والشديدو الفقر ،وكان الذميون
يعفون في نظير ذلك من اخلدمة العسكرية ،أو إن شئت فقل ال يقبلون فيها،
( )١القا�ضي عيا�ض ،عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض ( ت ٥٤٤هـ١١٤٩ /م) ـ ترتيب املدارك يف طبقات املالكية ،حتقيق� :أحمد بكري حممود ،بريوت دار احلياة،
(د.ت) ـ ج  ٣ـ �ص .١٧٤
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وال تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنني ونصف باملئة من الدخل السنوي
وكان لهم على احلكومة أن حتميهم ،ولم تكن تقبل شهادتهم في احملاكم
اإلسالمية ،ولكنهم كانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم،
وقضاتهم وقوانينهم(.)١
ومن مظاهر التسامح الديني في حضارتنا مع اآلخر ما يسجله مصطفى
السباعي من تكرر صور االشتراك باألعياد الدينية وزينتها ،فمنذ العهد األموي
كانت للنصارى احتفاالتهم العامة في الشوارع ،تتقدمها الصلبان ورجال
الدين ،بألبستهم الكهنوتية ،وقد دخل البطريك ميخائيل مدينة اإلسكندرية
في احتفال رائع وبني يديه الشموع والصلبان واألناجيل والكهنة يصيحون:
قد أرسل الرب إلينا الراعي املأمون الذي هو مرقس اجلديد .وكان ذلك في
عهد هشام بن عبدامللك كما جرت العادة أيام الرشيد بأن يخرج النصارى في
موكب كبير وبني أيديهم الصليب ،وكان ذلك في يوم عيد الفصح كما ينقل
مصطفى السباعي ما أشار إليه املقدسي في أحسن التقاسيم أن األسواق في
شيراز كانت تزين في أعياد النصارى ،وأن املصريني كانوا يحتفلون بد زيادة
النيل في وقت عهد الصليب(.)٢
ومن شواهد التسامح في العصر السلجوقي ذلك املوقف املتسامح الذي
وقفه السلطان ألب أرسالن ( 455ـ 465هـ) مع أسيره اإلمبراطور البيزنطي
أرمانوس بعد انهزامه في معركة مالزكرد سنة  463هـ (١٠٧١م) ،فقد عامل
السلطان إلب أرسالن أسيره معاملة حسنة وتعطف عليه رغم إساءة أرمانوس
في مقابلته ،حيث أحضره بني يديه ،ويروي البنداري تلك املقابلة بأن قال له
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( )١ول ديورانت ،ق�صة احل�ضارة ـ ترجمة :حممد بدران و�آخرون ـ ط  ٢ـ القاهرة :جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر١٩٦٧/١٩٦٤( ،م) ـ ج � ،١٣ص  ١٣٠ـ ،١٣٠
علم ًا �أن الزكاة لي�ست على الدخل ال�سنوي كما ي�شري �إليه ،بل على ر�أ�س املال النامي وما يدره من دخل ب�شروط و�ضوابط قررها الإ�سالم.
( )٢م�صطفى ال�سباعي ،من روائع ح�ضارتنا ـ �ص .٩٠
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السلطان( :أخبرني بصدقك في قصدك ،وما الذي قدرت لو قدرت) فقال:
(كنت أحسب أني أحبس من أسرته منكم مع الكالب ،واجعله من السبايا
واألسالب ،وإن أخذتك مأسوراً ،اتخذت لك ـ وقد ساء جوري ـ ساجورا
(والساجور خشبة تعلق في عنق الكلب) ،فقال السلطان( :قد عثرت على
سر شرك ،فماذا بك اآلن نصنع ،ونحن منك مبا نويته فينا ال نقنع؟ ،فقال:
(انظر عاقبة فساد نيتي ،والعقوبة التي جرتها إلي جريرتي)  ،فرق له قلب إلب
أرسالن وأرسله ،وفك قيده ووصله ،وأفرج عنه معج ً
ال وسرحه مبجالً)(.)١
ومما يشاد به ضمن هذا التسامح هو شهادة للرحالة األندلسي ابن جبير
متعجب ًا من حسن التعامل بني املسلمني والصليبيني ،رغم ضراوة احلروب
بينهم ،فيقول( :ومن عجب ما يحدث به أن نيران الفتنة تشتعل بني الفئتني
املسلمني والنصارى ،ورمبا يلتقي اجلمعان ويقع املصاف بينهم ورفاق املسلمني
والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم ـ واختالف القوافل من مصر إلى
دمشق على بالد اإلفرجن غير منقطع واختالف املسلمني من دمشق إلى عكة
كذلك ،وجتار النصارى أيض ًا ال مينع أحد منهم وال يعترض ،وللنصارى على
املسلمني ضريبة يؤدونها في بالدهم ،وهي من اآلمنة على غاية وجتار النصارى
أيض ًا يؤدون في بالد املسلمني على سلعهم ،واالتفاق بينهم واالعتدال في
جميع األحوال .وأهل احلرب مشغولون بحربهم والناس في عافية)(.)٢
وكان هذا النمط من التعايش السلمي بني املسلمني ومن عاصرهم من
غيرهم أيام احلروب الصليبية ،وما بلغه غير املسلمني من ثراء داخل مجتمعات
املسلمني ،ما سجله ابن األثير في كتابه (التاريخ الباهر) من حادثة وقعت أيام
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( )١البنداري ،قوام الدين الفتح بن علي البنداري الأ�صفهاين ( ت ٦٤٣هـ ١٢٤٥ /م) ـ تاريخ دول �سلجوق ـ ط  ٢ـ بريوت :دار الآفاق اجلديدة١٣٩٨ ،هـ
(١٩٧٨م)ـ �ص .٤٤
( )٢ابن جبري� ،أبو احل�سني حممد بن �أحمد الكناين الأندل�سي ( ت ٦١٤هـ١٢١٧ /م) ـ رحلة ابن جبري ـ بريوت :دار �صادر١٤٠٠ ،هـ (١٩٨٠م) ـ �ص .٢٦٠
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امللك العادل نور الدين محمود بن زنكي ( 541ـ 569هـ 1146 /ـ 1174م)
في بالد الشام ،ذلك أنه حدث سنة 567هـ (1172م) أن أخذ الفرجن مركبني
مملوءين باألمتعة والتجار قرب الالذقية ،وكان نور الدين قد هادنهم ،فغدروا،
فلما وصل اخلبر لنور الدين انزعج كثيراً ،فراسل الفرجن في إعادة ما أخذوه،
فرفضوا ذلك ،محتجني أن هذين املركبني قد دخال مياههم ،فلما عقد العزم
على مواجهتهم لنقضهم العهد ،وعدوه بإعادة ما أخذوه من املركبني ،يقول
ابن األثير( :فلما أخذ الفرجن هذين املركبني ،كان لوالدي فيهما جتارة مع
شخصني ،فلما أعادوا إلى الناس أموالهم ،لم يصل إلى كل إنسان إال اليسير،
وكان يحمل املتاع إلى نور الدين ،ويحضر التجار ،فكل من اسمه على ثوب
أخذه وكان في الناس من يأخذ ما ليس له ،فكن أحد هذين املضاربني فيه أمانة
ـ وكان نصراني ًا ـ فلم يأخذ إال ما عليه اسمه وعالمته ،فذهب من ماله ومالنا
شيء كثير بهذا السبب ،وكان الذي حصل له من مالنا أكثر من الذي له ،فلما
عاد إلينا سلم الذي لنا إلى والدي ،فامتنع من أخذه وقال له :خذ أنت اجلميع
فإنك أحوج إليه ،وأنا في غنى عنه ،فلم يفعل  ،فقال :خذ أنت النصف وأنا
النصف ،واجتهد به والدي فلم يفعل فلما كان بعض األيام وإذا قد جاء ذلك
الغالم ومعه عدة من األثواب السوسي وغيرها ،وقال :هذا من قماشنا قد حضر
اليوم وسبب حضوره أن إنسان ًا فقاعي ًا من أهل تبريز كان معنا في املركب ،وقد
أعادوا عليه ماله ،فرأى هذه األثواب واسمي عليها ،فلم يسهل عليه أن يردها،
وسأل عني وقصدني وهي معه ،وحضر عندي الساعة وسلمها إلي ،وقال :قد
تركت طيقي لتبرأ ذمتي)(.)١
41

( )١ابن الأثري ،عز الدين علي بن �أبي الكرم حممد ال�شيباين اجلزري (ت ٦٣٠ :هـ١٢٣٢ /م) ،التاريخ الباهر يف الدولة الأتابكية باملو�صل ،حتقيق :عبدالقادر
�أحمد طليمات ،القاهرة :دار الكتب احلديثة  ،بغداد :مكتبة املثنى١٣٨٢ ،هـ (١٩٦٣م) ـ �ص  ١٥٤ـ .١٥٥
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وعن حسن تعامل املسلمني وتسامحهم مع غيرهم إبان احلروب الصليبية ما
سجله التاريخ في تسامح صالح الدين األيوبي ،بعد أن استرد بيت املقدس
سنة 583هـ (1187م) ،حيث وفى للنصارى بعهودهم ،وسمح ملن أراد
اخلروج منهم باخلروج ،وبقيت كنائسهم على ما هي عليه ،سوى ما أخذوه
من مساجد املسلمني ،وقد خرج كثير من كبرائهم بأموالهم ،وبذل بعض
املسلمني من أموالهم فدية عن النصارى ليتمكنوا من اخلروج ،وكان صالح
الدين ـ رحمه اهلل ـ رحيم ًا بالضعفاء واألرامل وأعزة القوم ،ويشيد املؤرخ ابن
واصل بهذا التسامح بقوله( :كان في القدس بعض نساء ملك الروم ،وقد
ترهبت وأقامت به ،ومعها من احلشم والعبيد واجلواري خلق كثير ،ولها من
األموال واجلواهر النفيسة شيء عظيم ،فطلبت األمان لنفسها ومن معها،
فأمنها وسيرها)(.)١
وقد أشاد املؤرخون بحسن معاملة املسلمني ألعدائهم أيام الصليبيني فيقول
قدري فلعجي( :ويثني املؤرخون جميع ًا غربيون وشرقيون ،على املوقف النبيل
الذي وقفه صالح الدين أثناء فتح بيت املقدس ،ويتحدثون بإعجاب شديد
عن توزيعه املال والدواب على املرضى واملسنني ،واحملتاجني من الفرجنة ،وعن
إكرامه النساء ورأفته باألطفال ورعايته للضعفاء منهم ،ويشهدون بأن جنوده
كانوا على غراره في املروءة والشهامة ،فلم يقع في هذا احلادث التاريخي
اخلطير ،أي أمر من األمور التي تقع عادة في مثل هذه الظروف على أيدي
اجلنوب املنتصرين ،والتي وقع كثير منها ملا احتل الفرجنة القدس)(.)٢
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( )١ابن وا�صل ،جمال الدين حممد بن �سامل احلموي (ت ٦٩٧هـ ١٢٩٧ /م) ـ مفروج الكروب يف �أخبار بني �أيوب ـ حتقيق جمال الدين ال�شيال ـ القاهرة
(١٩٥٣م) ـ ج  ٢ـ �ص .٢١٦
( )٢قدر قلعجي� ،صالح الدين الأيوبي ،ق�صة ال�صراع بني ال�شرق والغرب خالل القرنني الثاين ع�شر والثالث ع�شر للميالد ـ ط  ١ـ بريوت� :شركة املطبوعات
للتوزيع والن�شر١٩٩٢( ،م) ـ �ص .٣٣٨
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ويسجل سعيد برجاوي صورة من صور هذا التسامح التي تسجل للسلطان
صالح الدين عقب دخول بيت املقدس وأنه جاء ملقابلة السلطان وفد من
النسوة الالئي فقدن أزواجهن وأبناءهن في احلرب ،وأنهن طلنب منه العون
واملساعدة وإطالق سراح من بقي في األسر منهم ،فأرسل صالح الدين يتحرى
عن هؤالء املفقودين ،فمن وجد منهم حي ًا أو أسير أطلقه وانضم لذويه ،ثم
تكرم مبنحهن من املال ما جبر خاطرهن تعويض ًا لهن عما أصابهن من ضرر
وخسارة لفقد أهليهن(.)١
ولدى عبداهلل علوان في كتابه :معالم احلضارة في اإلسالم شهادة للمؤرخ
بورجا وهو يتحدث بلسان أحد الصليبيني الذين شهدوا دخول صالح الدين
بيت املقدس فيقول( :هؤالء الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم ونساءهم بشتى
الطرق ،وسلبناهم أموالهم ،وأخرجناهم من منازلهم عراة ،تداركونا ،وسدوا
خلقتنا ،وأطعمونا بعد أن أهلكنا اجلوع ،وما زالوا يحسنون إلينا حتى غمرونا
ببرهم وإحسانهم ،ملا كنا أسرى في ديارهم وفي قبضة أيديهم ،فلو ضاع
ألحدنا شيء ما أبطأ أن رده إلى صاحبه(.)٢
ولم يكن تسامح املسلمني منذ البداية مع أصحاب الديانات السماوية فقط
من نصارى ويهود ،وإمنا تسامح املسلمون مع املجوس أتباع زرادشت وماني،
ومع صابئة حران الوثنيني ،ومع أتباع بوذا في الهند ،ومع الوثنيني من البربر،
فعاملوهم معاملة أهل الكتاب(.)٣
واألمثلة كثيرة ومتعددة تفوق احلصر ومن ذلك كله وغيره كثير يتضح لنا
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(� )١سعيد �أحمد برجاوي ،احلروب ال�صليبية يف ال�شرق ـ ط  ،١بريوت :دار الآفاق اجلديدة١٤١٤ ،هـ (١٩٨٤م) ـ �ص .٣٩٧
( )٢بورجا  ،احلروب ال�صليبية ـ �ص  ،١٢٠نق ًال عن :عبداهلل نا�صح علوان ،معامل احل�ضارة يف الإ�سالم و�أثرها يف النه�ضة الأوروبية ـ ط  ٢ـ القاهرة :دار
ال�سالم للطباعة والن�شر والتوزيع ـ ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) ـ �ص .١٣٦
(� )٣سيدة �إ�سماعيل كا�شف ،م�صر الإ�سالمية و�أهل الذ ّمة ـ القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب (١٩٩٣م)�( ،سل�سلة :تاريخ امل�صريني  )٥٧ :ـ �ص ١٦٧
ـ �ص.٢٨ - ٢٧ :
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مدى حرص اإلسالم على قيمة التسامح قو ًال وفعالً.
وبهذا يكون قد تبني أن التسامح اإلسالمي مع غير املسلمني من أهل األديان
األخرى ،حقيقة ثابتة ،دعت إليها نصوص التشريع ،من الكتاب والسنة،
وشهد بها التاريخ الناصع منذ سيرة نبينا ـ عليه الصالة والسالم ـ واستمراراً
بعهود اخللفاء الراشدين ـ رضوان اهلل عليهم ـ ومن بعدهم من أمة املسلمني
من األمويني والعباسيني والزنكيني واأليوبيني واملماليك والعثمانيني وغيرهم،
في شتى أقطار اإلسالم ،ويشهد بها الواقع املاثل في بالد العالم اإلسالمي
كله ،حيث تتجاور فيه اجلوامع والكنائس ،وتسمع صيحات األذان ودقات
النواقيس ،وتعيش األقليات غير املسلمة ناعمة باألمانة واالستقرار واحلرية
في ممارسة حقوقها الدينية والدنيوية ،على حني تعيش األقليات اإلسالمية.
بل األكثريات في بعض األحيان  ،في كثير من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا،
مضطهدين مقهورين ،ال يسمح لهم أن يقيموا ديناً ،أو ميلكوا دنيا.
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املبحث الرابع
حفظ الكرامة :ولقد كرمنا بني آدم
تولى اهلل سبحانه تكرمي بني اإلنسان عامة ،دون حتديد أو متييز ،فالناس
جميعاً ،في نظر اإلسالم ،هم أبناء تلك العائلة اإلنسانية ،وكلهم له احلق في
العيش والكرامة دون استثناء أو متييز ،فاإلنسان مكرم في اإلسالم ،ومميز عن
كثير من مخلوقاته دون النظر إلى دينه ،أو لونه ،أو جنسه ،قال تعالىَ ( :و َل َقدْ
َك َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن َّ
الط ِّي َب ِ
ات َو َف َّض ْل َنا ُه ْم
َع َلى َك ِث ٍير مِّ َّْن َخ َل ْق َنا ت َْف ِضيالً)( ،سورة اإلسراء اآلية)70 :
وما اختالف البشرية في ألوانها ،وأجناسها ،ولغاتها ،إال آية من اآليات
الس َما َو ِ
ات
الدالة على عظيم قدرة اخلالق تعالى ،قال عز وجلَ ( :و ِم ْن آ َيا ِت ِه َخ ْل ُق َّ
َوا َأل ْر ِض َواخْ ِت ُ
ات لِّ ْل َع ِالِنيَ)( .سورة
الف َأ ْل ِس َن ِت ُك ْم َو َأ ْل َوا ِن ُك ْم إ َِّن ِفي َذ ِل َك َل َي ٍ
الروم اآلية )22:وهذا االختالف ال يجوز أن يكون سبب ًا في التنافر والعداوة،
بل إنه يجب أن يكون سبب ًا للتعارف والتالقي على اخلير واملصلحة واملشتركة،
اكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأنثَى َو َج َع ْل َن ُ
اس ِإنَّا َخ َل ْق َن ُ
اك ْم ُش ُعو ًبا
فاهلل تعالى يقولَ (:يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
هلل َأ ْت َق ُ
َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا إ َِّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ ا ِ
اك ْم)( .سورة احلجرات ،جزء من
اآلية.)13:
وانطالق ًا من هذه املكانة العالية التي خص اهلل تعالى بها البشر كان البد إذاً
من مراعاة الكرامة اإلنسانية لإلنسان ،مسلم ًا كان أم غير مسلم وال إخال أن
دين ًا يوازي اإلسالم في حفظ كرامة اإلنسان ،حتى الذي من غير أهله ،فهو
يؤكد على أن أصل البشر واحد ،وأنهم متساوون في اإلنسانية واحلقوق(.)١
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(� )١صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص .١٧

46

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

وميزان التفاضل الذي وضعه القرآن الكرمي ،إمنا هو ما يقدمه هذا اإلنسان من
خير لإلنسانية كلها ،مع اإلميان احلق باهلل تعالى ،فاهلل يقول( :إ َِّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ
َ
هلل َأ ْت َق ُ
ا ِ
يم َخبِي ٌر)( ،سورة احلجرات اآلية .)13:
اك ْم إ َِّن اهلل َع ِل ٌ
ورسول اهلل ـ عليه أفضل الصالة والتسليم ـ يؤكد هذا املبدأ في خطبته حلجة
الوداع في العام العاشر من هجرته ،حيث قال( :يا أيها الناس أال إن ربكم
واحد ،وإن أباكم واحد ،أال ال فضل لعربي على أعجمي ،وال لعجمي على
عربي ،وال ألحمر على أسود ،وال أسود على أحمر إال بالتقوى ،أبلغت)(.)١
ومن صور احملافظة على كرامة غير املسلمني ،حقهم في مراعاة مشاعرهم
حال املجادلة ،ومجادلتهم باحلسنى ،قال تعالىَ ( :وال ُ َت ِادلُوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب
ين َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم َو ُقولُوا آ َم َّنا بِالَّ ِذي ُأنز َِل ِإ َل ْي َنا َو ُأنز َِل
ِإ َّال بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ َّال الَّ ِذ َ
ِإ َل ْي ُك ْم َو ِإ َل ُه َنا َو ِإ َل ُه ُك ْم َو ِاحدٌ َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون)(.العنكبوت )46:
وقد بلغ من تكرمي املولى تبارك وتعالى لإلنسان أنه نهى املسلمني أن ينالوا من
اآللهة التي يعبدها املشركون بالسب ،حتى ال يؤدي ذلك بهم إلى النيل من اهلل
اإلله احلق ،وفي ذلك تكرمي لإلنسان ،فاحترام شعوره على نحو األشياء التي
ين َيدْ ُع َ
ون ا ِ
ون ِمن ُد ِ
هلل
يقدسها ،احترام لكرامته ،قال تعالىَ ( :و َال ت َُس ُّبو ْا الَّ ِذ َ
َفيسبو ْا َ
اهلل َعدْ ًوا ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم َك َذ ِل َك َز َّي َّنا ِل ُك ِّل ُأ َّمةٍ َع َم َل ُه ْم ُث َّم ِإ َلى َر ِّبهِ م َّم ْر ِج ُع ُه ْم
َ ُ ُّ
َف ُي َن ِّب ُئ ُهم بِ َا َكانُو ْا َي ْع َم ُل َ
ون)( .سورة األنعام ،اآلية.)٢()108 :
وفي ذلك يقول اإلمام القرطبي عن أهل الذمة( :فال يحل ملسلم أن يسب
صلبانهم وال دينهم ،وال كنائسهم ،وال يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك ،ألنه
مبنزلة البعث على املعصية)(.)٣
48

49

50

( )١م�سند الإمام �أحمد ـ ج � ،٥ص  ،٤١١رقم احلديث (.)٢٣٥٣٦
(� )٢صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص .٢٠
( )٣القرطبي� ،أبو عبداهلل حممد بن �أحمد الأن�صاري (ت٧١٦هـ١٣١٦/م) اجلامع لأحكام القر�آن ـ القاهرة :دار الكتاب امل�صرية١٣٥٢( ،هـ) ـ ج  ٧ـ �ص .٦١

التعامل مع اآلخر

47

ومن صور كرامة غير املسلمني اعتراف املسلمني مبا لديه من فضائل وصفات
حسنة ،ومن شواهد ذلك أنه ملا ذكرت الروم عند الصحابي اجلليل عمرو
بن العاص رضي اهلل عنه قال( :لئن قلت ذلك إن فيهم خلصا ًال أربعاً :إنهم
ألحلم الناس عند فتنة ،وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ،وأوشكهم كرة بعد فرة،
وخيرهم ملسكني ويتيــم وضعيـــف ،وخامســـة حسنــة جميلة ،وأمنعهم من
ظلم امللوك)(.)١
ويطبق رسولنا الكرم ـ عليه أفضل الصالة والتسليم ـ هذا املبدأ حتى مع
األموات حيث كان صلى اهلل عليه وسلم يأمر بالقيام للجنائز ،كما في حديث
عامر بن ربيعة ـ رضي اهلل عنه ـ حيث روى عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه
قال( :إذا رأيتم اجلنازة فقوموا حتى تخلفكم ،فمرت به يوم ًا جنازة ،فقام،
فقيل له :إنها جنازة يهودي ،فقال :أليست نفساً)(.)٢
وقد امتثل لذلك صحابته الكرام ـ رضوان اهلل عنهم ـ من بعده،فحدث أن
مرت جنازة بسهل بن حنيف وقيس بن سعد ـ رضي اهلل عنهما ـ وهما قاعدان
بالقادسية ،فقاما ،فقيل لهما :إنها من أهل األرض ،أي من أهل الذمة ،فقاال:
(إن النبي صلى اهلل عليه وسلم مرت به جنازة ،فقام  ،فقيل له :إنها جنازة
يهودي ،فقال :ألست نفساً)(.)٣
وقد أهتم اخللفاء املسلمون كثيراً مبراعاة كرامة غير املسلمني وأشهر األمثلة
على ذلك قصة القبطي مع عمرو بن العاص ،والي مصر ـ رضي اهلل عنه ـ حيث
ضرب ابن عمرو ابن القبطي بالسوط وقال له :أنا ابن األكرمني) فما كان من
القبطي إال أن ذهب إلى أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ في
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املدينة وشكا إليه ،فاستدعى اخلليفة عمرو بن العاص وابنه ،وأعطى السوط
البن القبطي وقال له :أضرب ابن األكرمني ،فلما انتهى من ضربه التفت إليه
عمر وقال له :أدرها على صلعة عمروا فإمنا ضربك بسلطانه ،فقال القبطي :إمنا
ضربت من ضربني ثم التفت عمر إلى عمرو وقال كلمته الشهيرة( :يا عمرو
متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)(.)١
ومما يستحق التسجيل في هذه القصة :أن الناس قد شعروا بكرامتهم
وإنسانيتهم في ظل اإلسالم ،حتى أن لطمة يلطمها أحدهم بغير حق،
يستنكرها ويستقبحها ،وقد كانت تقع آالف مثل هذه احلادثة وماهو أكبر
منها في عهد الرومان وغيرهم ،فال يحرك بها أحد رأساً ،ولكن شعور الفرد
بحقه وكرامته في كنف الدولة اإلسالمية جعل املظلوم يركب املشاق ،ويتجشم
وعثاء السفر الطويل من مصر إلى املدينة املنورة ،واثق ًا بأن حقه لن يضيع ،وأن
شكاته ستجد أذن ًا صاغية.
وإذا لم يصل أمر الذمي إلى اخلليفة  ،أو كان اخلليفة نفسه على طريقة واليه،
فإن الرأي العام اإلسالمي الذي يتمثل في فقهاء املسلمني وفي عامتهم كافة
يقف بجوار املظلوم من أهل الذمة ويسانده)(.)٢
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املبحث اخلامس
حرية االعتقاد :ال إكراه في الدين
هنا يبرز حق اآلخر في االعتقاد والعبادة ،وهذا من احلريات التي كفلها
التشريع اإلسالمي القومي في حق غير املسلمني ،فاإلسالم لم يرغمهم على
الدخول فيه ،بل ترك للناس احلرية في أن يعتنقوا اإلسالم ،أو أن يبقوا على
دينهم ،ولذلك كفل حق غير املسلم في املجتمع املسلم في أن يعتقد ما
يعتقد ،أن يتعبد مبا يتعبد ،طاملا أنه ال يؤذي املسلمني ،وال يظاهر عليهم،
فلكل ذي دين دينه ومذهبه ،ال يجبر على تركه إلى غيره ،وال يضغط عليه
ليتحول منه إلى اإلسالم ،أساس هذا احلق قوله تعالىَ :
ين َقد
(ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ي ال ُّر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي) (سورة البقرة اآلية ،)256 :وفي آية ثانية نزل قوله
َّت َب َّ َ
تعالى َ ( :ف ِإ ْن َأ ْع َر ُضوا َف َما َأ ْر َس ْل َن َ
يظا إ ِْن َع َل ْي َك ِإ َّال ا ْل َب ُ
اك َع َل ْيهِ ْم َح ِف ً
الغ) (سورة
الشورى اآلية ،)48 :وهذا واضح في النهي عن إكراه الناس بحملهم على
إتباع هذا الدين ما دام إنه بني واضح ،جليه دالئله وبراهينه ،ال يحتاج إلى أن
يكره أحد على الدخول فيه.
كما أنه سبحانه يؤكد ذلك لنبيه الكرمي ـ عليه أفضل الصالة والتسليم ـ
نت
حينما قال تعالىَ ( :و َل ْو َشاء َر ُّب َك آل َم َن َمن ِفي ا َأل ْر ِض ُك ُّل ُه ْم َج ِمي ًعا َأ َف َأ َ
اس َح َّتى َي ُكونُو ْا ُمؤْ ِم ِننيَ)( ،سورة يونس اآلية )99 :فلو شاء اهلل عز
ت ُْك ِر ُه ال َّن َ
وجل جلعل الناس أمة واحدة على ملة ودين واحد ،لكن حكمته اقتضت أن
الناس ال يزالون مختلفني على أديان شتى
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ثم إن املسلم ليس مكلف ًا أن يحاسب الكافرين على كفرهم ،أو يعاقب
الضالني على ضاللهم ،فهذا ليس إليه ،وليس موعده هذه الدنيا ،إمنا حسابهم
إلى اهلل في يوم احلساب ،وجزاؤهم متروك إليه في يوم الدين ،قال تعالىَ ( :وإِن
اهلل َأ ْع َلم بِ َا تَعم ُل َ ُ
وك َف ُق ِل ُ
َجا َدلُ َ
يما ُكن ُت ْم
ون ،اهلل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِف َ
ْ َ
ُ
ِفي ِه ت َْخ َت ِل ُف َ
ون)( .سورة احلج آية 68 :ـ  ،)69وقال يخاطب رسوله في شأن
نت
أهل الكتابَ ( :ف ِل َذ ِل َك َف ْاد ُع َو ْاس َت ِق ْم َك َما ُأ ِم ْر َت َوال َت َّتب ِْع َأ ْه َواء ُه ْم َو ُق ْل آ َم ُ
اب َو ُأ ِمر ُت ِ َل ْع ِد َل َبي َن ُكم ُ
بِ َا َأن َز َل ُ
اهلل َر ُّب َنا َو َر ُّب ُك ْم َل َنا َأ ْع َمالُ َنا َو َل ُك ْم
اهلل ِمن ِك َت ٍ
ْ ُ
ْ
َأ ْعمالُ ُكم ال ح َّج َة َبي َن َنا َو َبي َن ُكم ُ
اهلل َي ْج َم ُع َب ْي َن َنا َو ِإ َل ْي ِه ْالَ ِصي ُر) (سورة الشورى
َ ْ ُ
ْ ُ
ْ
آية.)١()15 :
وبهذا يستريح ضمير املسلم ،وال يجد في نفسه أي أثر في الصراع بني
اعتقاده بكفر الكافر ،وبني مطالبته ببره واإلقساط إليه ،وإٌقراره على ما يراه من
دين واعتقاد.
ورسولنا الكرمي ـ عليه أفضل الصالة والتسليم ـ طبق هذا املبدأ منذ اللحظات
األولى لدخوله املدينة مهاجراً ،فاملادة الثالثني من وثيقة املعاهدة التي كتبها
ألطراف املجتمع املدني تنص على أن (لليهود دينهم وللمسلمني دينهم)،
وهذا يقرر مبدأ حرية الدين مع غير املسلمني بأوسع صوره ،ولكن ملا خالفه
اليهود وأخذوا يكيدون للمسلمني كان البد للمسلمني من إخراجهم(.)٢
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وكان صلى اهلل عليه وسلم يخير الناس بني الدخول في اإلسالم ،أو البقاء على
دينهم ،ولكن بعد أن يعقد معهم عهداً يطمئنون به على دينهم وأعراضهم
وأموالهم ،ويتمتعــون بذمـــة اهلل ورســـوله ،وفي ذلك يروي بريدة ـ رضي اهلل
( )١القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص ٤٩ :ـ .٥٠
( )٣ح�سني م�ؤن�س ـ عامل الإ�سالم ـ القاهرة :الزهراء للإعالم العربي١٤١٠ :هـ (١٩٩٨م) ـ �ص  ١٧٠ :ـ .١٧١
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عنه ـ وصية من وصايا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،في حال عقد لواء جيش
أو سرية آلخر من أصحابه إذ قال( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر
أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اهلل ،ومن معه من املسلمني
خيراً ،ثم قال( :اغزوا بسم اهلل في سبيل اهلل ،فقاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا ،وال
تغلوا ،وال تغدروا ،وال متثلوا وال تقتلوا وليداً ،وإذا لقيت عدوك من املشركني
فادعهم إلى إحدى ثالث خصال ،فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف
عنهم ،ادعهم إلى الدخول في اإلسالم ،فإن فعلوا فاقبل منهم ،وكف عنهم،
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار املهاجرين ،وأخبرهم إن فعلوا ذلك
فلهم ما للمهاجرين ،وعليهم ما على املهاجرين ،فإن أبوا أن يتحولوا منها
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب املسلمني يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري
على املؤمنني وال يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ،إال أن يجاهدوا مع
املسلمني فإن أبوا فسلهم اجلزية ،فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم،
فإن هم أبوا فسلهم اجلزية فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا
فاستعن باهلل وقاتلهم(.)١
ولذلك كان املسلمون يعرضون اإلسالم على غير املسلمني دون إكراه أو
إلزام ،بل لعله كان ذلك من أجل اإلعذار إلى اهلل في إبالغ احلق ،وشاهد ذلك
حدث من أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ حينما مر بعجوز من
النصارى فعرض عليها اإلسالم قائالً( :أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن اهلل
بعث محمداً باحلق ،قال( :أنا عجوز كبيرة واملوت إلي قريب) ،فقال عمر:
(اللهم اشهد ،وتال قوله تعالىَ :
ي ال ُّر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي)،
ين َقد َّت َب َّ َ
(ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
(سورة البقرة اآلية.)٢()256 :
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( )١م�سلم ـ �صحيحه ـ ج � ، ٢ص .١٣٥٧
( )٢القرطبي ـ اجلامع لأحكام القر�آن ـ ج � ،٣ص .٢٨٠
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وقد كتب أحمد احلوفي في كتابه سماحة اإلسالم( :أما احلرية الدينية،
فقد كفلها اإلسالم ألهل الكتاب ،فهم أحرار في عقيدتهم وعبادتهم وإقامة
شعائرهم في كنائسهم ،ولهم أن يجددوا ما تهدم منها ،وأن يبنوا جديــداً،
ولهــم دق نواقيسهــم إيــذان ًا بصــالتهـم ،ولهــم إخـــراج صلبــانهم فــي يـوم
عيدهم)(.)١
وينقل صالح العايد عن املستشرقة اإليطالية لورا فيشيا فاغليري في كتابها:
دفاع عن اإلسالم شهادتها في ذلك بقولها( :كان املسلمون ال يكادون
يعقدون االتفاقات مع الشعوب حتى يتركوا لها حرية املعتقد ،وحتى يحجموا
عن إكراه أحد من أبنائها على الدخول في الدين اجلديد ،واجليوش اإلسالمية
ما كانت تتبع بحشد من املبشرين امللحاحني غير املرغوب فيهم ،وما كانت
تضع املبشرين في مراكز محاطة بضروب االمتياز :لكي ينشروا عقيدتهم ،أو
يدافعوا عنها.
ليس هذا فحسب ،بل لقد فرض املسلمون في فترة من الفترات على كل
راغب في الدخول في اإلسالم أن يسلك مسلك ًا ال يساعد ـ من غير ريب ـ
على تيسير انتشار اإلسالم؛ ذلك أنهم طلبوا إلى الراغبني في اعتناق الدين
اجلديد أن ميثلوا أمام القاضي ،ويعلنوا أن إسالمهم لم يكن نتيجة ألي ضغط،
وأنهم ال يهدفون من وراء ذلك إلى مكتسب دنيوي)(.)٢
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ومن متممات هذه احلرية أن اإلسالم قد صان لغير املسلمني معابدهم،
ورعى حرمة شعائرهم ،بأن جعل القرآن من أسباب اإلذن في القتال حماية
ون ِب َأنَّهم ُظ ِلموا وإ َِّن َ
اهلل
ين ُي َقا َت ُل َ ُ ْ ُ َ
حرية العبادة ،وذلك في قوله تعالىُ ( :أ ِذ َن ِل َّل ِذ َ
(� )١أحمد احلويف ـ �سماحة الإ�سالم ـ �ص .٧٩
( )٢لورا في�شيا فاغلريي ،دفاع عن الإ�سالم ،نق ًال عن � :صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص  ٣٢ :ـ .٣٣
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ين ُأخْ رِجوا ِمن ِد َيار ِِهم ِب َغي ِر َح ٍّق ِإ َّال َأن َي ُقولُوا ر ُّب َنا ُ
اهلل
َع َلى َن ْصر ِِه ْم َل َق ِدي ٌر ،الَّ ِذ َ
ُ
َ
ْ ْ
َو َل ْوال َد ْف ُع ا ِ
ات َو َم َس ِ
اجدُ
اس َب ْع َض ُهم ِب َب ْع ٍض لَّ ُهدِّ َم ْت َص َوا ِم ُع َو ِب َي ٌع َو َص َل َو ٌ
هلل ال َّن َ
نصر َّن ُ
يها ْاس ُم ا ِ
نص ُر ُه إ َِّن اهلل َل َقوِ ٌّي َعزِي ٌز)( .سورة
ُي ْذ َك ُر ِف َ
اهلل َمن َي ُ
هلل َك ِث ًيرا َو َل َي ُ َ
احلج اآليتان  39 :ـ .)40
ومن شواهد التاريخ في هذا أنه ملا توسعت رقعة الدولة اإلسالمية زمن النبي
صلى اهلل عليه وسلم ،كان هناك مجموعة كبيرة من القبائل املسيحية العربية،
وخاصة في جنران ،فما كان منه صلى اهلل عليه وسلم إال أن أقام معهم املعاهدات
التي تتسم باللني والرفق والتسامح ،حيث تؤمن لهم حرية املعتقد ،وممارسة
الشعائر ،وصون أماكن العبادة ،إضافة إلى ضمان حرية الفكر والتعلم ،فلقد
جاء في معاهدة النبي صلى اهلل عليه وسلم ألهل جنران( :ولنجران وحاشيتهم
جوار اهلل ،وذمة محمد النبي رسول اهلل على أنفسهم وملتهم ،وأرضهم،
وأموالهم وغائبهم وشاهدهم ،وبيعهم  ،وصلواتهم ،ال يغيروا أسقف ًا عن
أسقفيته وال راهب ًا عن رهبانيته ،وال واقف ًا عن وقفانيته ،إلى أن قال( :وعلى
ما في هذه الصحيفة جوار اهلل وذمة النبي أبداً حتى يأتي اهلل بأمره إن نصحوا
وأصلحوا)(.)١
فكان من أهم ما اشتمل عليه عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى أهل
جنران ،أن لهم جوار اهلل وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم.
62

وخليفة رسول اهلل أبو بكر الصديق ـ رضي اهلل عنه ـ يسير على درب رسمه
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في وصايته ألمراء احلرب في خالفته ،مبا يكفل
حرية ممارسة غير املسلمني لشعائرهم ،فقد جاء في وصيته ألسامة بن زيد ـ
( )١ابن �سعد� ،أبو عبداهلل حممد بن �سعد بن منيع الزهري (ت٢٣٠هـ ٨٤٥ /م) ،الطبقات الكربى ـ  ٩مج ـ بريوت :دار �صادر١٤٠٥ ،هـ (١٩٨٥م) ،ج،١
�ص .٢٨٨
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رضي اهلل عنه ـ وجيشه( :يا أيها الناس ،قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها علي
ال تخونوا وال تغلوا ،وال تغدروا وال متثلوا ،وال تقتلوا طف ً
ال صغيراً ،وال شيخ ًا
كبيراً وال امرأة ،وال تعقروا نخ ً
ال وال حترقوه ،وال تقطعوا شجرة مثمرة ،وال
تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيراً إال ملأكلة ،وسوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم
في الصوامع ،فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)(.)١
وبرز ذلك أيض ًا في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد في خالفة أبي
بكر الصديق ـ رضي اهلل عنه ـ ألهل احليرة في العراق ،وكانوا من النصارى ،إذ
جاء فيه ..( :وشرطت عليهم أن عليهم عهد اهلل وميثاقه الذي أخذه على
أهل التوراة واإلجنيل ،أن ال يخالفوا ،وال يعينوا كافراً على مسلم من العرب،
وال من العجم ،وال يدلوهم على عورات املسلمني ،عليهم عهد اهلل وميثاقه
الذي أخذه أشد ما أخذه على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمة فإن هم خالفوا
فال ذمة لهم وال أمان ،وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى املسلمني فلهم
ما للمعاهد ،وعلينا املنع لهم ،فإن فتح اهلل علينا فهم على ذمتهم ،لهم بذلك
عهد اهلل وميثاقه أشد ما أخذه على نبي من عهد أو ميثاق ،وعليهم مثل ذلك
ال يخالفوا.)٢()..
كما تكرر ذلك في العهد الذي كتبه خالد بن الوليد ـ رضي اهلل عنه ـ ألهل
عانات ذلك بعهد كتبه لهم ،على أال يهدم لهم بيعة وال كنيسة ،ولهم أن
يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار ،إال في أوقات الصلوات،
وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم(.)٣
يقول أبو يوسف صاحب كتاب اخلراج( :وتركت البيع والكنائس لم تهدم
63
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( )١الطربي� ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي (ت  ٣١٠هـ  ،)٩٢٢ /تاريخ الر�سل وامللوك ـ القاهرة  :دار املعارف١٩٦٢( ،م) ـ ج � ،٣ص .٦٠٩
(� )٢أبو يو�سف ،كتاب اخلراج ـ �ص .١٤٤
(� )٣أبو يو�سف ،كتاب اخلراج ـ �ص .١٤٦
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كما جرى من الصلح بني املسلمني وأهل الذمة ،ولم يرد ذلك الصلح على
خالد أبي بكر وال رده بعد أبي بكر وعمر وال عثمان وال علي رضي اهلل تعالى
عنهم أجمعني)(.)١
وفي عهد أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ إلى أهل إيلياء _
(القدس) نص على حريتهم الدينية ،وحرمة معابدهم وشعائرهم ،وجاء فيه:
(هذا ما أعطي عبد اهلل عمر أمير املؤمنني أهل إيلياء ،من األمان  ،أعطاهم أمان ًا
ألنفسهم وأموالهم ،وكنائسهم وصلبانهم ،وسقيمها وبريئها وسائر ملتها،
أنها ال تسكن كنائسهم وال تهدم ،وال ينتقص منها وال من حيزها ،وال من
صليبهم ،وال من شيء من أموالهم ،وال يكرهون على دينهم ،وال يضار أحد
منهم وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود)(.)٢
وكتب عمرو بن العاص ـ رضي اهلل عنه ـ والي عمر مبصر ألهل مصر عهداً
جاء فيه :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر
من األمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم
ال يدخل عليهم شيء في ذلك وال ينتقص)(.)٣
وحينما فتح املسلمون بالداً أخرى في شرق األرض وغربها ،سلكوا مع أهلها
مسلك التسامح ،بل عقدوا معهم معاهدات ضمنت لهم حرية بقائهم في
بالدهم مبا يدينون به ،ودون املساس ببيوت عباداتهم ،وهي معاهدات كثير
تقص بها صفحات التاريخ.
وقد استمرت تلك املعاهدات كما هي عليه أيام الراشدين ،يقول يوسف
القرضاوي في ذلك( :ومنذ عهد اخللفاء الراشدين واليهود والنصارى ،يؤدون
66

67

68

(� )١أبو يو�سف ـ كتاب اخلراج ـ �ص .١٤٧
( )٢تاريخ الطربي ـ ج� ، ٣ص .٦٠٩
( )٣ابن كثري� ،أبو الفداء ا�سماعيل بن عمر القر�شي الدم�شقي (ت  ٧٧٤هـ ١٢٧٢ /م) ـ البداية والنهاية ـ ط  ٢ـ بريوت  :مكتبة املعارف (١٩٧٧م) ج� ٧ص .٩٨
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عباداتهم ويقيمون شعائرهم ،في حرية وأمان كما هو منصوص عليه في
حوليات الكنسية القبطية ،ومن الوثائق ـ أن الغالبي من الكنائس ،وبيوت
العبادة ألهل الذمة في مصر بنيت في العصر اإلسالمي ،ومنذ خالفة عمر بن
اخلطاب ،وفي التسامح اإلسالمي)(.)١
أما في القرى واملواضع التي ليست من أمصار املسلمني ،فال مينعون فيها من
إظهار شعائرهم الدينية ،وحتديد كنائسهم القدمية ،وبناء ما تدعو حاجتهم
إلى بنائه ،نظراً لتكاثر عددهم)(.)٢
وقد حتولت تلك العهود واملواثيق مع غير املسلمني إلى سلوك عملي ،متثل
في احترام عقائدهم وشرائعهم وعاداتهم ،وعدم عسفهم وقسرهم على اعتناق
اإلسالم ،ولكن هذه احلرية املمنوحة لهم كان لها أثر عجيب على نفوسهم ،إذ
لم يعتادوا مثل هذا اخللق الكرمي مع أسيادهم السابقني(.)٣
ولم يعرف تاريخ املسلمني ظلم ًا وقع على أهل الذمة واستمر طويالً ،فقد
كان الرأي العام والفقهاء معه دائم ًا ضد الظلمة واملنحرفني ،وسرعان ما يعود
احلق إلى نصابه.
ومن شواهد حرص اخللفاء والوالة على الوقوف بجانب غير املسلمني لنيل
حقوقهم ما حدث زمن اخلليفة األموي الوليد بن عبدامللك حينما أخذ كنيسة
(يوحنا) بدمشق من النصارى ،وأدخلها في املسجد األموي فلما استخلف
عمر بن عبدالعزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم ،فكتب
إلى عامله برد ما زاده في املسجد عليهم ،لوال أنهم تراضوا مع الوالي على
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( )١املقريزي ،تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن علي (٨٤٥هـ ١٤٤١ /م) ـ تاريخ الأقباط املعروف بالقول الإبريزي للعالمة املقريزي ـ وقد ا�ستله مينا �إ�سكندر
من كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط والآثار املعروف بـ (خطط املقريزي) و�سماه بهذا الإ�سم ـ درا�سة وحتقيق :عبداملجيد دياب ـ القاهرة :دار
الف�ضيلة١٩٩٨( ،م) ـ �ص .٤٤
( )٢يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص ٢٠ :ـ.٢١
(� )٣صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص ٣٤ :ـ .٣٥
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أساس أن يعوضوا مبا يرضيهم(.)١
وقصة هذه الكنيسة كما يحكيها البالذري أن خلفاء بني أمية منذ ولي
معاوية بن أبي سفيان ـ رضي اهلل عنه ـ ثم عبدامللك بن مروان ،حاولوا أن
يسترضوا النصارى ،ليزيدوا مساحتها في املسجد األموي ،واسترضوهم عنها
فرضوا ،وفي أيام الوليد ،جمعهم وبذل لهم ما ًال عظيم ًا على أن يعطوه إياها،
فأبوا ،قال :لئن لم تفعلوا ألهدمنها ،فقال بعضهم :يا أمير املؤمنني إن من هدم
كنيسة جن وأصابته عاهة ،فأغضبه قولهم ،ودعا مبعول وجعل يهدم بعض
حيطانها بيده ،ثم جمع الفعلة والنقاضني ،فهدموها ،وأدخلها في املسجد،
فلما استخلف عمر بن عبدالعزيز شكا إليه النصارى ما فعل بهم الوليد في
كنيستهم فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاده في املسجد عليهم ،أي يهدمه
وإعادته كنيسة ،فكره أهل دمشق ذلك وقالوا :نهدم مسجدنا بعد أن أذنا فيه
وصلينا ،وفيهم يومئذ سليمان بن حبيب احملاربي وغيره من الفقهاء ،واقبلوا
على النصارى يسترضونهم ،فسألوهم أن يعطى جميع كنائس الغوطة التي
أخذت عنوة (أي عند الفتح) وصارت في أيدي املسلمني ،على أن يصفحوا
عن كنيسة يوحنا ،وميسكوا عن املطالبة بها ،فرضوا بذلك ،وأعجبهم.
فكتب بذلك إلى عمر فسره وأمضاه(.)٢
وتكرر الصورة حينما فتح السلطان العثماني محمد الفاحت القسطنطينية
سنة  857هـ (1453م) ،وقد أعلن حرية إقامة الشعائر الدينية ،للنصارى،
وحفظ أمالكهم وأن لهم اختيار رؤسائهم الدينيني ،الذين له حق احلكم في
قضاياهم املدنية ،كما أعطى احلق لرجال الكنيسة في األقاليم األخرى ،بعد أن
فرض اجلزية على اجلميع(.)٣
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( )١البالذري ،فتوح البلدان ـ �ص  ١٣١ :ـ .١٣٢
( )٢البالذري  ،فتوح البلدان ـ �ص  ١٣١ :ـ .١٣٢
( )٣حممد فريد بك املحامي ـ تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ حتقيق� :إح�سن حقي ـ ط  ١ـ بريوت :دار النفائ�س١٤٠١ ،هـ (١٩٨١م) ـ �ص .١٦٥
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ويؤكد حسني مؤنس في كتابه( :عالم اإلسالم) أن الذين بقوا على دياناتهم
في املجتمعات اإلسالمية شملهم تسامح اإلسالم ،وواصلوا حياتهم داخل
اجلماعة اإلسالمية باعتبار أنهم أهل ذمة أي يعيشون في رعاية هذه اجلماعة،
مع أداء اجلزية لقاء ما متتعوا به من حقوق املواطنة واحلماية ،التي أضفاها عليهم
اإلسالم ،واألمان الذي نعموا به في ظله ،وفي مقابل إعفائهم من الواجبات
احلربية لدفاع عن أرض اإلسالم(.)١
ثم يعزوا مؤنس إلى شهادة وثائق اجلنيزة وتوكيدها أن اليهود في البالد
العربية واإلسالمية كانوا يعيشون في تسامح تام ،حتى وصلوا إلى مكانة طيبة
من الغنا واجلاه ،وشغل الوظائف الرئيسة في كثير من البالد اإلسالمية.
وأن اليهود لم يصلوا إلى مثل هذا الوضع في أي مجتمع غير املجتمع
اإلسالمي(.)٢
وهذا التسامح مع املخالفني في الدين ،من قوم قامت حياتهم على الدين،
ومت لهم به النصر والغلبة ،أمر لم يعهد في تاريخ الديانات ،وهذا ما شهد به
الغربيون أنفسهم.
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حيث بلغ من تسامح املسلمني مع أهل الذمة أن حافظوا على كنائس
النصارى في بعض ديار املسلمني ،ولم ميسوها بسوء ،يشهد بذلك البطريق
النسطوري يشوع ياف الثالث ...في رسالة بعث بها سمعان مطران ريفاد شير
ورئيس أساقفه ،فارس يقول فيها ...( :وإن العرب الذين منحهم اهلل سلطان
الدنيا ،يشاهدون ما أنتم عليه ،وهم بينكم ،كما تعلمون ذلك حق العلم،
ومع ذلك بهم ال يحاربون العقيدة املسيحية ،بل على العكس ،يعطفون على
( )١ح�سني م�ؤن�س ،عامل الإ�سالم ـ �ص  ١٤٩:ـ .١٥٠
( )٢ح�سني م�ؤن�س ،عامل الإ�سالم ـ �ص  ١٥١ :ـ .١٥٢
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ديننا ويكرمون قسسنا ،وقديسي الرب ،ويجيدون بالفضل على الكنائس
واألديار)(.)١
ويقول في ذلك املؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون( :رأينا من آي القرآن التي
ذكرناها آنف ًا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية،
وأنه لم يقل مبثلها مؤسسو األديان التي ظهرت قبله ،اليهودية والنصرانية
على وجه اخلصوص ،وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته وقد اعترف بذلك
التسامح بعض علماء أوربا املرتابون أو املؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في
تاريخ العرب)(.)٢
وينقل لوبون عن روبرستون في كتابه (تاريخ شار ليكن) قوله  :إن املسلمني
وحدهم الذين جمعوا بني الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع األديان
األخرى ،وأنهم ما أمتشاقهم احلسام نشراً لدينهم ،تركوا من لم يرغبوا فيه
أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية)(.)٣
ً
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كما ينقل لوبون عن ميشود في كتابه( :تاريخ احلروب الصليبية) قوله :أن
القرآن الذي أمر باجلهاد متسامح نحو اتباع األديان األخرى ،وقد اعفي البطارقة
والرهبان وخدمهم من الضرائب ،وحرم محمد قتل الرهبان لعكوفهم على
العبادات ،ولم ميس عمر بن اخلطاب النصارى بسوء حني فتح القدس)(.)٤
ويضيف لوبون قوله( :لم تقل براعة اخللفاء األولني السياسية عن براعتهم
احلربية التي اكتسبوها على عجل ،وذلك أنهم اتصلوا منذ الوقائع األولى
بسكان البالد املجاورة األصليني ،الذين كان يبغي عليهم قاهروهم منذ
80

( )١توما�س  .و� .آرنولد ،الدعوة �إلى الإ�سالم ـ ترجمة :ح�سن �إبراهيم ح�سن ،وعبداملجيد عابدين ،و�إ�سماعيل النحراوي ـ القاهرة  :مكتبة النه�ضة امل�صرية،
(١٩٧٠م) ـ �ص .١٠٢
( )٢غو�ستاف لوبون ،ح�ضارة العرب ـ ط  ٣ـ نقله �إلى العربية :عادل زعيرت ـ القاهرة مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه١٩٦٩( ،م) ـ �ص  ،١٢٨هام�ش (.)١
( )٣روبرت�سون ،تاريخ �شارلكن نق ًال عن غو�ستاف لوبون ح�ضارة العرب ـ �ص  ١٢٨هام�ش (.)١
( )٤مي�شود ،تاريخ احلروب ال�صليبية ،نق ًال عن غو�ستاف لوبون ح�ضارة العرب ـ �ص  ١٢٨ـ هام�ش (.)١
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قرون كثيرة ،والذين كانوا مستعدين ألن يستقبلوا بترحاب وحبور أي
فاحت يخفف وطأة احلياة عنهم ،وكانت الطريق التي يجب على اخللفاء أن
يسلكوها واضحة ،فعرفوا كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك
دينه ،وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال السيف فيما لم يسلم ،وأعلنوا في
كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب وعرفها وعادتها ،مكتفني بأخذهم
في مقابل حمايتها ،جزية زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى ساداتها السابقني
من الضرائب(.)١
ويؤكد لوبون أن التاريخ أثبت أن األديان ال تفرض بالقوة ،ذلك أنه ملا
قهروا النصارى عرب األندلس فضل هؤالء القتل والطرد عن آخرهم على ترك
اإلسالم(.)٢
ويسجل املؤرخ األمريكي لوثروب ستودارد شهادته في ذلك بقوله( :وكان
اخلليفة عمر يرعى حرمة األماكن املقدسة النصرانية ،أميا رعاية ،وقد سار
خلفاؤه من بعده على آثاره ،فال ضيقوا على النصارى ،وال نالوا مبساءة طوائف
احلجاج (النصارى) الوافدين كل عام إلى بيت املقدس من كل فج من أفجاج
العالم النصراني)(.)٣
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ويؤكد املستشرق اإلجنليزي توماس أرنولد في كتابه( :الدعوة إلى اإلسالم)
إذ يقول( :ولكننا لم نسمع عن أية محاولة مدبرة إلرغام الطوائف من غير
املسلمني على قبول اإلسالم ،أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال
الدين املسيحي ،ولو اختار اخللفاء تنفيذ إحدى اخلطتني الكتسحوا املسيحية
بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند ،وإيزابيال دين اإلسالم من إسبانيا.
( )١لوبون ـ ح�ضارة العرب ـ �ص .١٣٤
( )٢لوبون ـ ح�ضارة العرب ـ �ص .١٢٨
( )٣لوثروب �ستوداردـ حا�ضر العامل الإ�سالمي ـ ترجمة  :عجاج نويه�ض ـ ط  ، ٤بريوت :دار الفكر١٣٩٤ ،هـ (١٩٧٣م) ـ �ص.١٤-١٣:
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أوالتي جعل بها لويس الرابع عشر املذهب البروتستنتي مذهب ًا يعاقب عليها
متبعوه في فرنسا ،أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين في إجنلترا مدة
خمسني وثالثمائة سنة ،وكانت الكنائس الشرقية قد انعزلت انعزا ًال تام ًا عن
سائر العالم املسيحي ،الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف في جانبهم
باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين.
ولهذا فإن مجرد بقاء تلك الكنائس حتى اآلن ليحمل في طياته الدليل القوي
على قامت به سياسة احلكومات اإلسالمية بوجه عام من تسامح نحوهم)(.)١
ويضيف توماس ارنولد في موضع آخر ،عن الدولة العثمانية قوله( :وكان
يكون من الغريب حق ًا لو أن الغيرة التي دفعت العثمانيني في ذلك احلني إلى
هداية الناس واستمالتهم لإلسالم لم حتملهم قط على مجاوزة حدود التسامح
التي رسمته قوانيهم اخلاصة بهم .ومع ذلك قال الذين وقعوا في األسر بينهم
اثنني وعشرين عاماً( :أن األتراك لم يرغموا أحداً على ترك دينه)(.)٢
84

85

وينقل أيض ًا صالح العايد مرة أخرى عن املستشرقة اإليطالية لورا فيشيا
فاغليري في كتابها (دفاع عن اإلسالم) قولها( :منحت تلك الشعوب حرية
االحتفاظ بأديانها القدمية وتقاليدها القدمية ،شرط أن يدفع الذين ال يرضون
اإلسالم دين ًا ضريبة عادلة إلى احلكومة ،تعرف بـ (اجلزية) ،لقد كانت هذه
الضريبة أخف من الضرائب التي كان املسلمني ملزمون بدفعها ،إلى حكومتهم
نفسها ،ومقابل ذلك منح أولئك الرعايا املعرفون بـ (أهل الذمة) حماية ال
تختلف في شيء عن تلك التي متتعت بها اجلماعات اإلسالمية نفسها ،وملا
كانت أعمال الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين قد أصبحت فيما
(� )١آرنولد ،الدعوة �إلى الإ�سالم ـ �ص  ٩٨ :ـ .٩٩
( )٢الدعوة �إلى الإ�سالم ـ �ص ١٨٣ :ـ .١٨٤
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بعد قانون ًا يتبعه املسلمون ،ليس من الغلو أن نصر على أن اإلسالم لم يكتف
جزءا من شريعته
بالدعوة إلى التسامح الديني ،بل جتاوز ذلك ليجعل التسامح ً
الدينية(.)١
وفي هذا يقول ريتشارد استبز عن األتراك( :أنهم سمحوا للنصارى
جميعاً :اإلغريق والالتينني أن يعيشوا محافظني على دينهم ،وأن يصرفوا
ضمائرهم كيف شاؤوا ،بأن منحوهم كنائسهم ،ألداء شعائرهم املقدسة ،في
القسطنطينية وفي أماكن أخرى كثيرة جداً ،على حني أستطيع أن أؤكد بحق،
بدليل اثني عشر عام ًا قضيتها في إسبانيا ـ أننا ال نرغم على مشاهدة حفالتهم
البابوية فحسب ،بل إننا في خطر على حياتنا وأحفادنا(.)٢
كما أضاف غوستاف لوبون قوله( :وكان العدل بني الرعية دستور العرب
أحرارا في أمور دينهم ،وظل أساقفة الروم ومطارنة
السياسي ،وترك الناس
ً
الالتني بحمايتهم ،فنال هؤالء ما لم يعرفوه سابق ًا من الدعة والطمأنينة)(.)٣
وينقل صالح العايد عن الفرنسي إتيني دينيه قوله( :املسلمون على عكس
ما يعتقده الكثيرون ،لم يستخدموا القوة قط خارج حدود احلجاز ،إلكراه
غيرهم على اإلسالم ،وأن وجود املسيحيني في إسبانيا لدليل واضح على ذلك،
فقد ظلوا آمنني على دينهم طوال القرون الثمانية التي ملك املسلمون بالدهم،
وكان لبعضهم مناصب رفيعة في بالط قرطبة ،ثم إذ بهؤالء املسيحيني أنفسهم
يصبحون أصحاب السلطان في هذه البالد ،فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء
تام ًا على املسلمني)(.)٤
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( )١لورا في�شيا فاغلريي ،دفاع عن الإ�سالم ،نق ًال عن �صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص.٣٨ - ٣٧ :
( )٢يو�سف القر�ضاوي الأقليات الدينية واحلل الإ�سالمي ـ �ص .٥٧-٥٦ :
( )٣غو�ستاف لوبون ـ ح�ضارة العرب ـ �ص .١٥٢
(� )٤إتيني دينيه ـ حممد ر�سول اهلل ـ �ص  ،٣٣٢نق ًال عن �صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص  ،٤٢وباملنا�سبة ف�إتني دينيه قد ق�صد اجلزائر
يف �آخر عمره و�أ�شهر فيها �إ�سالمه �سنة (١٩٢٧م) ،وت�سمى بنا�صر الدين ،وحج �إلى بيت اهلل احلرام قبيل وفاته بعام واحد حيث كانت وافته �سنة ١٩٢٩م
(جنيب العقيقي ـ امل�ست�شرقون) ـ ط  ٤ـ القاهرة  :دار املعارف١٩٨١ ،م ـ ج � ١ص .٢٢٨
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ويضيف األمير شكيب أرسالن في زياداته على كتاب حاضر العالم
اإلسالمي للثروب ستودارد .نق ً
ال عن أحد وزراء الدولة العثمانية قوله :إننا
نحن املسلمني من ترك وعرب وفرس ،وغيرهم ،مهما بلغ بنا التعصب في
الدين ،فال يصل بنا إلى درجة استئصال شأفة أعدائنا ولو كنا قادرين على
استئصالهم ،ولقد مرت بنا قرون وأدوار كنا قادرين فيها على أال يبقى بني
أظهرنا إال من أقر بالشهادتني ،وأن جنعل بلداننا كلها صافية لإلسالم ،فما
هجس في ضمائرنا خاطر كهذا اخلاطر أصالً ،وكان إذا خطر هذا ببال أحد
من ملوكنا كما وقع للسلطان سليم األول العثماني تقوم في وجهه امللة،
ويحاجه مثل زنبيلي علي أفندي شيخ اإلسالم ،ويقول :إنه بال محاباة ،ليس
لك على النصارى واليهود إال اجلزية ،وليس لك أن تزعجهم عن أوطانهم،
فيرجع السلطان عن عزمه ،امتثا ًال للشرع الشريف ،فبقي بني أظهرنا حتى في
أبعد القرى وأصغرها ،نصارى ويهود وصابئة وسامرة ومجوس ،وكلهم كانوا
واقرين ،لهم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني ،أما أنتم معاشر األوروبيني
فلم تطيقوا أن يبقى بني أظهركم مسلم واحد ،واشترطتم عليه إذا أراد البقاء
بينكم أن يتنصر)(.)١
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ولم يقف األمر عند هذا التسامح في الدين ،بل إن النصارى ،في بعض
عصور املسلمني ،يعترفون بأنهم قد وجدوا من املسلمني ما لم يجدوه ممن
هم على ملتهم ،وهذا ما كتبه نصارى الشام إلى أبي عبيدة عامر بن اجلراح ـ
رضي اهلل عنه ـ وهو قائد جيوش املسلمني في فتوح الشام ،فكتبوا إليه وهو في
معسكر فحل يقولون( :يا معشر املسلمني أنتم أحب إلينا من الروم ،وإن كانوا
(� )١شكيب �أر�سالن  ،التع�صب الأوروبي �أم التع�صب الإ�سالمي :الأول هو الأ�شد ب�شهادات �شهود من �أهله ،يف لوثروب �ستودارد ،حا�ضر العامل الإ�سالمي ـ
مج ٢ـ ج  ٣ـ �ص .٢١٠
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على ديننا ،أنتم أوفي لنا ،وأرأف بنا ،وأكف عن ظلمنا ،وأحسن والية علينا،
ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا)(.)١
ولذلك كان أهل بيزنطة يرددون قول أحد رؤسائهم الدينيني( :أنه خلير لنا
أن نرى العمامة التركية في مدينتنا عن أن نرى فيها تاج البابوية)(.)٢
ولم يعرف تاريخ املسلمني ظلم ًا وقع على أهل الذمة ،واستمر طويالً ،فقد
كان للفقهاء والرأي العام معه دائم ًا ضد من يحيد عن هذا املنهج ،وسرعان
ما يعود احلق إلى نصابه ،ومن الشواهد التاريخية البارزة على ذلك :موقف
اإلمام األوزاعي من الوالي العباسي في زمنه ،عندما أجلى قوم ًا من أهل الذمة
من جبل لبنان ،خلروج فريق منهم على عامل اخلراج وكان الوالي هذا أحد
أقارب اخلليفة وعصبته ،وهو صالح بن علي بن عبداهلل بن عباس ،فكتب إليه
األوزاعي رسالة طويلة ،كان مما قال فيها( :فكيف تؤخذ عامة بعمل اخلاصة،
فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟ ..فأحق ما اقتدى به ووقف عليه حكم اهلل
تبارك وتعالى ،وأحق الوصايا أن حتفظ وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
وقوله( :من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه) ...إلى أن يقول
في رسالته( :فإنهم ليسوا بعبيد ،فتكونوا في حتويلهم من بلد إلى بلد في
سمة ،ولكنهم أحرار أهل ذمة)(.)٣
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ومن ذلك ما سجله املؤرخ ابن كثير حينما أشار إلى ما حدث في مصر سنة
 680هـ (1281م) في زمان السلطان اململوكي املنصور قالوون ( 678ـ
 689هـ  1279 /ـ 1290م) حينما أصدر مرسوم ًا سلطاني ًا بإجبار مجموعة
( )١الأزدي ،حممد بن عبداهلل الب�صري ( ٢٣١ـ ٨٤٦م) فتوح ال�شام ـ حتقيق عبداملنعم عامر ـ القاهرة :م�ؤ�س�سة �سجل العرب١٩٧٠( ،م) �ص .٩٧
( )٢نومان بيتز ،الأمرباطورية البيزنطية� ،ص  ،٣٩١نق ًال عن �صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص .٧٩
( )٣كامل الق�صة رواها �أبو عبيد القا�سم بن �سالم (ت ٢٢٤هـ ٨٣٨ /م) ،كتاب الأموال ـ حتقيق :حممد خليل هرا�س ـ بريوت :دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ
(١٩٨٦م) �ص.١٨٤- ١٨٣ :
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من أهل الذمة من الكتبة وموظفي الدواوين على اإلسالم ،وأن من امتنع عن
ذلك يصلب ،فأجابوا كرهاً ،ولم ميض وقت طويل حتى أمر السلطان بعقد
مجلس بشأنهم ،وكان قد كتب لهم جماعة من املفتيني ،بأنهم إمنا اكرهوا
على اإلسالم ،وأن لهم أن يعودوا إلى دينهم ،وقد أثبت اإلكراه لدى أحد
القضاة من لم يقر احلال ،فعاد أكثرهم إلى دينهم ،وضربت عليهم اجلزية كما
كانوا( ،)١ولعل ذلك بإنكار العلماء والقضاة في ذلك الزمان.
من هذه الشواهد أن بعض حكام املسلمني لم يتوانى في استخدام السلطة
ضد شعوبهم متى ما ظهرت بوادر الظلم والتعصب جتاه غير املسلمني ،من
ذلك ما حدث سنة 755هـ (1354م) حينما أصدر السلطان اململوكي إثر
غضبة شعبية على أهل الذمة ملا لهم من ثراء وجاه ،بأن ينادى بالقاهرة وعموم
مصر أال يتعرض أحد لليهود والنصارى(.)٢
بل إن بعض السالطني كان يعمد على من يخالف ذلك ،وهذا ما قام به
السلطان برقوق في سنة 793هـ (1391م) ،حينما قبض على األمير ناصر
الدين محمد بن آقبقا آص شاد الدواوين ،وعززه وصادر أمواله ،بسبب شكوى
نصارى الشوبك من اضطهاده لهم وابتزازه إياهم(.)٣
ثم إن من متممات التسامح الديني ،وضمان احلريات لهؤالء ،حقهم في
التزام شرعهم فإنه ليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمني،
أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية ،مثل الزكاة التي هي ركن من أركان اإلسالم،
يكفر املسلم إذا لم يقم بها جاحداً لوجوبها ،ويقاتل عليها ،ومثل اجلهاد الذي
منه ما هو خدمة عسكرية وفريضة إسالمية ،ومن أجل ذلك فرض اإلسالم
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( )١ابن كثري ،البداية والنهاية ـ ج  ١٣ـ �ص  ٢٩٦ـ .٢٩٧
( )٢املقريزي ،ال�سلوك ملعرفة دول امللوك ،حتقيق :حممد م�صطفى زيادة ـ ط  ١ـ القاهرة :مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر١٩٥٨ ،م ،ج ،٢ق ٣ـ �ص.٩٢٥
( )٣ابن الفرات ـ تاريخ ابن الفرات امل�سمى بتاريخ الدول وامللوك ـ ج � ٩ص  ٢٦٠نق ًال عن� :سيدة �إ�سماعيل كا�شف ،م�صر الإ�سالمية و�أهل الذمة ـ �ص .١٦٧
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عليهم اجلزية ،بد ًال من اجلهاد والزكاة حماية لهم ورعاية لشعورهم الديني أن
يفرض عليهم ما هو من عبادات اإلسالم(.)١
يقول توماس آرنولد عن اجلزية( :وهناك شواهد كثيرة تبني أن املسيحيني
قلما كانوا في عهد الفتوح اإلسالمية األولى يشكون مما يضعف من قوة
دينهم ،والواقع أن متسكهم بدينهم القدمي هو الذي عرضهم لدفع اجلزية..
لكن هذه اجلزية من البساطة بحيث لم تكن تثقل كاهلهم ،وذلك إذا الحظنا
أنها أعفتهم من اخلدمة العسكرية اإلجبارية التي كانت مفروضة على إخوانهم
من الرعايا املسلمني)(.)٢
كما سمح اإلسالم لغير املسلمني بإقامة حياتهم االجتماعية وأحوالهم
الشخصية على تشريعات دياناتهم دومنا تدخل فيها ،كما في الزواج والطالق
وأكل حلم اخلنزير وشرب اخلمر ،فاإلسالم يقرهم على ما يعتقدون حله ،وال
يتعرض لهم في ذلك بإبطال وال عتاب ،فاملجوسي الذي يأكل حلم اخلنزير
ويشرب اخلمر ،ال يتدخل اإلسالم في شؤونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها،
فقد أمر املسلمون أن يتركوهم وما يدينون.
فإذا رضوا باالحتكام إلى شرع املسلمني في هذه األمور فيحكم فيهم بحكم
اإلسالم ،لقوله تعالىَ ( :و َأ ِن ْاح ُكم َب ْي َن ُهم بِ َا َأن َز َل اهللُ َو َال َت َّتب ِْع َأ ْه َواء ُه ْم)
(سورة املائدة.)49 :
ويرى بعض الفقهاء أننا مخيرون إذا احتكموا إلينا :إما أن نحكم بشرعنا،
أو نترك فال نحكم بشيء ،لقوله تعالىَ ( :ف ِإن َجا ُؤ َ
اح ُكم َب ْي َن ُهم َأ ْو َأ ْعر ْ
ِض
وك َف ْ
ِض َع ْن ُه ْم َف َلن َي ُض ُّر َ
َع ْن ُه ْم َوإِن ت ُْعر ْ
اح ُكم َب ْي َن ُه ْم بِا ْل ِق ْس ِط
وك َش ْي ًئا َوإ ِْن َح َك ْم َت َف ْ
إ َِّن اهلل َ ُي ِح ُّب ْالُ ْق ِس ِطنيَ) (سورة املائدة .)٣()42:
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( )١يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .٣٩
( )٢الدعوة �إلىالإ�سالم ـ �ص .٧٧
( )٣يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص ٤٠-٣٩:
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ومن هنا كان ألهل الذمة محاكمهم اخلاصة ،يحتكمون إليها إن شاءوا،
وإال جلؤوا إلى القضاء اإلسالمي ،يقول املؤرخ الغربي آدم متز في كتابه:
احلضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري( :وملا كان الشرع اإلسالمي خاص ًا
باملسلمني فقد خلت الدولة اإلسالمية بني أهل امللل األخرى وبني محاكمهم
اخلاصة بهم ،والذي نعلمه من أمر هذه احملاكم أنها كانت محاكم كنسية،
وكان رؤساء احملاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً ،وقد
كتبوا كثيراً من كتب القانون ،ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج ،بل
كانت تشمل ،إلى جانب ذلك ،مسائل امليراث وأكثر املنازعات التي تخص
املسيحيني وحدهم مع ًا ال شأن للدولة به ،على أنه كان يجوز للذمي أن يلجأ
إلى احملاكم اإلسالمية ،ولم تكن الكنائس بطبيعة احلال تنظر إلى ذلك بعني
الرضا ،ولذلك ألف اجلاثليق تيموتيوس حوالي عام 200هـ (800م) كتاب ًا في
األحكام القضائية املسيحية (لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين
يلجأون إلى احملاكم غير النصرانية بدعوى نقصان القوانني املسيحية)( .)١إلى
أن يقول :وفي عام 120هـ (738م) ولي قضاء مصر خير بن نعيم ،فكان
يقضي في املسجد بني املسلمني ،ثم يجلس على باب املسجد بعد العصر
على املعارج ،فيضي بني النصارى ثم خصص القضاة للنصارى يوم ًا يحضرون
فيه إلى منازل القضاء ليحكموا بينهم ،حتى جاء القاضي محمد بن مسروق
الذي ولي قضاء مصر عا 177هـ (793م) ،فكان أول من أدخل النصارى في
املسجد ليحكم بينهم( ،)2ثم قال ميتز أما في األندلس فعندنا من مصدرجدير
بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم ،أنهم لم يكونوا
يلجأون إلى القاضي إال في مسائل القتل ،فكانوا يقدمون املتهم إليه ويعرضون
أدلتهم(.)3
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(� )١آدم متز ،احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري �أو ع�صر النه�ضة يف بالد الإ�سالم ـ ط  ،٤نقله �إلى العربية :حممد عبدالهادي �أبو ريدة ـ القاهرة
ـ مكتبة اخلاجني ،بريوت :دار الكتاب العربي١٣٨٧ ،هـ (١٩٦٧م) ج� ١ص .٩٣
(� )2آدم متز ،احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري ـ �ص .٩٤
(� )3آدم متز ،احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري ـ �ص .٩٥
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وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة اإلسالمية في الدماء
واألموال واألعراض أي في النواحي املدنية واجلنائية ونحوها ،شأنهم في ذلك
شأن املسلمني ،وفي هذا يقول الفقهاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا ،أي في
اجلملة ال في التفضيالت ،فمن سرق من أهل الذمة أقيم عليه حد السرقة،
نفسا أو قطع طريق ًا أو تعدى على مال أو زنى
كما يقام على املسلم ،ومن قتل ً
بامراة أو رمى محصنة ،أو غير ذلك من اجلرائم أخذ بها ،وعوقب مبا يعاقب
به املسلم ،ألن هذه األمور محرمة في ديننا ،وقد التزموا حكم اإلسالم فيما ال
يخالف دينهم.
ويرى اإلمام أبو حنيفة أن عقوبة الذمة والذمية ،في جرمية الزنا هي اجللد
أبداً ال الرجم ،ألنه يشترط في توافر اإلحصان املوجب التغليظ في العقوبة،
اإلسالم.
ومثل هذه املعامالت املالية واملدنية من البيوع واإليجارات والشركات
والرهن والشفعة واملزارعة وإحياء املوات واحلوالة ،والكفالة وغيرها من العقود
والتصرفات ،التي يتبادل الناس بواسطها الناس األموال واملنافع ،وتنتظم بها
شؤون املعاش.
فكل ما جاز من بيوع املسلمني وعقودهم ،جاز من بيوع أهل الذمة وعقودهم،
وما يفسد منها عند املسلمني ،يفسد عن الذميني ،إال اخلمر واخلنزير عند
النصارى ،فقد استثناهما كثيراً من الفقهاء العتقادهم حلهما في دينهم ،على
أال يجاهروا بهما ،أما الرباء في حرام عليهم فال يقرون عليه(.)١
وقد كتب أحد الرعاية إلى عمر بن عبدالعزيز يقول :ما بال الوالة يتركون
أهل الذمة يشربون اخلمر ويأكلون اخلنزير ويتجرون بها ،فأجابه أمرنا رسولنا
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( )١يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي �ص.٤١-٤٠ :
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أن نتركهم وما يدينون ،وإن أنت متبع وال مببتدع(.)١
وقد أصدر اخلليفة املقتدر في سنة 311هـ 923 -م كتاب ًا في املواريث أمر
فيه أن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارث ًا على أهل ملته ،على
حني أن تركة املسلم في مثل هذه احلال كانت ترد إلى بيت املال.
وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري صدر منشور كتب للصابئني عن
أمير املسلمني أمر فيه إلى جانب صيانتهم وحراستهم والزب عن حرميهم ،ورفع
الظلم عنهم ،ونحو ذلك بالتخلية بينهم وبني مواريثهم ،وترك مداخالتهم
ومشاركتهم فيها ،ألن أمير املؤمنني يرى في مواريث الصابئني وغيرهم من
املخالفني ،رأي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،إذ يقول في األثر الثابت عنه
(ال يتوارث أهل ملتني)(.)٢
وكان أهل الذمة يقابلون هذا التعامل مبا يليق في غالب العصور خاصة
في مناسبات احملن واألزمات ،إذ يروي ناصر خسرو وهو شاهد عيان زار كثير
من مناطق املسلمني خالل القرن اخلامس الهجري ،وسجل مشاهداته أنه رأى
نصراني ًا من أثرياء مصر قيل أن سفنه وأمواله وأمالكه ،ال ميكن أن تعد ،يقول
وحدث في سنة ما أن كان النيل ناقصاً ،وكانت الغلة عزيزة فأرسل الوزير إلى
هذا النصراني وقال :ليس السنة رخاء والسلطان مشفق على الرعية ،فأعطي
ما استطعت من الغلة ،إما نقداً وإما قرضاً ،قال النصراني :أسعد اهلل السلطان
والوزير إن لدي من الغلة ما ميكنني أهل مصر اخلبز ستة سنوات(.)٣
ولعله بهذا العرض برزت قدرت النظام اإلسالمي على حماية حق حرية
االعتقاد والتدين ،لقد ابدع النظام اإلسالمي هذا التسامح على غير مثال
سابق ،فال تعرف البشرية قبل اإلسالم هذا التسامح والتعايش بني الشعوب
املتعددة الديانات.
104
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( )١عبداهلل علوان ،معامل احل�ضارة الإ�سالمية �ص .١٢٧
(� )٢آدم متز ،احل�ضارة الإ�سالمية ـ ج  ١ـ �ص .٧٨-٧٧ :
(� )٣سفر نامه ـ �ص .١٠٦
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املبحث السادس
حق اآلخر في األمن واحلماية
إن املجتمع اإلسالمي مجتمع األمان والسالم ،لذلك فإن من يعيش بني
املسلمني في هذا املجتمع ،كان من الضروري أن ينعم بهذا األمان والسالم.
ولعل اإلسالم هو الدين املنفرد الذي عنى عناية فائقة بالدعوة إلى السالم،
وجعلها دعامته األولى ،وقد تناول القرآن الكرمي السلم والسالم في عشرات
من آياته احملكمات ،ليس ذلك فحسب بل إن السالم اسم من اسماء اهلل تعالى
وصفة من صفاته ،قال سبحانه وتعالىُ ( :هو ُ
اهلل الَّ ِذي ال ِإ َل َه ِإ َّال ُه َو ْالَ ِل ُك
َ
السال ُم ْالُؤْ ِم ُن ْالُ َه ْي ِم ُن ا ْل َعزِي ُز ْ َ
هلل َع َّما ُي ْشر ُِك َ
ال َّبا ُر ْالُ َت َك ِّب ُر ُس ْب َح َ
ان ا ِ
ون)
ا ْل ُقدُّ ُ
وس َّ
(سورة احلشر اآلية.)23 :
اهلل تعالى هو الذي جعل السالم حتيته إلى عباده ،وأمرهم أن يجعلوا السالم
حتيتهم فيما بينهم ،يلقيها بعضهم على بعض ،وشعارهم في جميع مجاالت
احلياة في املسجد واملعهد واملصنع واملتجر ،وسميت اجلنة دار السالم ،فقد قال
السال ِم ِعندَ َر ِّبهِ ْم َو ُه َو َو ِل ُّي ُه ْم بِ َا َكانُو ْا َي ْع َم ُل َ
ون) (سورة
اهلل تعالىَ ( :ل ُه ْم َدا ُر َّ
األنعام اآلية .)127 :واآليات التي ورد فيها ذكر السالم كثيرة.
من هنا كان السالم شعار املسلمني في مشارق األرض ومغاربها منذ ظهور
اإلسالم وحتى اآلن ،وهو شعار يلقيه املسلم على غيره ،كلما لقيه وكلما
انصرف عنه ،ومن هنا قد قرر اإلسالم على حماية غير املسلمني من الظلم،
فطوق حرماتهم بطوق األمان ،فتولى حماية أموالهم ودمائهم وأعراضهم،
حالهم في ذلك حال املسلمني املنضويني حتت شعار األمة.
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ولكي نستوضح حق اآلخر في األمن واحلماية داخل املجتمع اإلسالمي ،البد
أن نتناول عنصري هذا النوع من احلماية بشيء من التفصيل ،فهناك حماية
من االعتداء اخلارجي ،وهناك حماية لهم داخل املجتمع ،وذلك وفق اآلتي:
أوالً :حق اآلخر في احلماية من االعتداء اخلارجي:
أما حماية غير املسلمني من االعتداء اخلارجي ،فهو من احلقوق التي ال
يجب أن يستهان بها ،حتى يتقرر على الدولة اإلسالمية حماية مواطنيها ،من
املسلمني ومن غير املسلمني ،من أي اعتداء خارجي ميكن أن ميسها بسوء.
فلهذا اآلخر ما للمسلمني من حقوق الدفاع عنه مما يؤذيهم ،بل القتال دون
ذلك ،وفك أسرهم من األعداء إن وجد ،وعلى حاكم املسلمني مبا له من سلطة
شرعية ،وما لديه من قوة عسكرية ،أن يوفر لهم هذه احلماية ،كما نص على
ذلك الفقهاء وعدوه من موجبات احلكم ،إذ ينقل يوسف القرضاوي من كتاب
مطالب أولي النهى في شرح غاية املنتهى ،ومصطفى السيوطي الرحباني ما
نصه( :يجب على اإلمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم وفك أسرهم ودفع
من قصدهم بأذى ،إن لم يكونوا بدار حرب بل كانوا بدارنا ولو كانوا منفردين
ببلد) .وعلل ذلك بأنهم جرت عليهم أحكام اإلسالم وتأبد عقدهم فلزمه
ذلك كما يلزمه للمسلمني(.)١
وينقل اإلمام القرافي في كتابه الفروق قول اإلمام الظاهري بن حرب في
كتابه مراتب اإلجماع( :وهو من كان في الذمة وجاء أهل احلرب إلى بالدنا
يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالقراع والسالح ،ومنوت دون ذلك
صون ًا ملن هو في ذمة اهلل تعالى وذمة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فإن تسليمه
دون ذلك إهمال لعقد الذمة).
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( )١مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى نق ًال عن  :يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص ٩
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وعلق على ذلك القرافي بقوله( :فعقد يؤدي إلى إتالف النفوس واألموال
صون ًا ملقتضاه عن الضياع إنه لعظيم)(.)١
أما شهادات التاريخ في ذلك فهي أكثر من أن حتصر هنا ،ولكن ستأتي
الدراسة إلى مناذج منها وفق اآلتي:
من املواقف التطبيقية لهذا املبدأ اإلسالمي ،ما كتبه خالد بن الوليد رضي
اهلل عنه في خالفة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه ،في السنة الثانية عشرة
للهجرة ،لبعض أهالي املدن املجاورة للحيرة في العراق ،وكانوا من النصارى،
إذ جاء فيه ...( :فلك الذمة واملنعة فإن منعناكم فلنا اجلزية ،وإال فال حتى
مننعكم.)٢()...
وميكن االستشهاد بتطبيق املسلمني الصريح لهذا املبدأ من تلك احلادثة
التي وقعت في عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،ذلك أنه ملا حشد
اإلمبراطور هرقل جيش ًا ضخم ًا لصد قوات املسلمني في بالد الشام ،فلما علم
بذلك أبو عبيدة بن اجلراح ،قائد املسلمني ،كتب إلى عمال املدن املفتوحة
في الشام يأمرهم برد ما جبي من أهل الذمة ،من اجلزية واخلراج ،وكتب إلى
الناس يقول لهم( :إمنا رددنا عليكم أموالكم ألنه قد بلغنا ما جمع لنا من
اجلموع وأنكم قد اشترطتم علينا أن مننعكم ،وإنا ال نقدر على ذلك ،وقد
رددنا عليكم ما أخذنا منكم ،ونحن لكم على الشرط ،وما كتبنا بيننا وبينكم
إن نصرنا اهلل عليهم) .فلما قالوا ذلك لهم ،وردوا عليهم األموال التي جبوها
منهم ،قالوا( :ردكم اهلل علينا ونصركم عليهم أي على الروم) .فلو كانوا هم
لم يردوا علينا شيئ ًا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى يدعوا لنا شيئاً)(.)٣
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( )١الفروق ـ ج � ٢ص  ،٤٣٣الفرق التا�سع ع�شر واملائة :بني قاعدة ب ُّر �أهل الذمة ،وبني قاعدة التودد لهم.
( )٢الطربي  ،تاريخه ،ج ٣ـ �ص  ٣٦٧ :ـ .٣٦٨
(� )٣أبو يو�سف ،كتاب اخلراج ـ �ص .١٣٩
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ويواصل أبي يوسف سرد آثار هذه املعاملة ،فيقول( :التقى املسلمون
واملشركون واقتتلوا قتا ًال شديداً وقتل من الفريقني خلق كثير ،ثم نصر اهلل
املسلمني على املشركني ،ومنح أكتافهم وهزمهم وقتلهم املسلمني قت ً
ال لم ير
املشركون مثله ،فلما رأى أهل املدن التي لم يصالح عليها أبو عبيدة ما لقي
أصحابهم من املشركني ،من القتل بعثوا إلى أبي عبيدة ،فأعطاهم الصلح مثلما
أعطى األولني ،وأقبل أبو عبيدة راجعاً ،فكلما مر مبدينة ما لم يكن صاحله
أهلها ،بعث رؤساؤها يطلبون الصلح ،فأجابهم إليه وأعطاهم مثل ما أعطى
األولني(.)١
ومن هذه الشواهد موقف شيخ اإلسالم ابن تيميه ،حينما تغلب التتار على
الشام ،وذهب الشيخ ليكلم (قطلوشاه) في إطالق األسرى ،فسمح القائد
التتري للشيخ بإطالق أسرى املسلمني ،وأبى أن يسمح لهم بإطالق أهل
الذمة ،فما كان من شيخ اإلسالم إال أن قال :ال نرضى إال بافتكاك جميع
األسارى من اليهود والنصارى ،فهم أهل ذمتنا ،وال ندع أسيراً ال من أهل
الذمة ،وال من أهل امللة ،فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له(.)٢
وهذا املوقف من شيخ اإلسالم يؤكد أن أهل الذمة في حماية املسلمني،
ما بقوا على عهدهم ،فتجب مناصرتهم والدفاع عنهم شأنهم في ذلك شان
املسلمني.
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ثانيا :حق اآلخر في احلماية من االعتداء الداخلي:
ً
كما أن لهذا اآلخر حق ًا في احلماية من أي اعتداء خارجي محتمل ،فإنه له
احلق أيض ًا في حمايته داخل املجتمع اإلسالمي ،ليعيش في أمان وسالم بني
(� )١أبو يو�سف ،كتاب اخلراج ـ �ص  ١٣٩ :ـ .١٤٠
( )٢يو�سف القر�ضاوي ـ غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .١٠
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املسلمني ،شأنهم في ذلك شأنه ،وهذا أمر يوجبه اإلسالم ويشدد في وجوبه،
حيث تواترت اآليات واألحاديث الواردة في حترمي الظلم وتقبيحه وبيان آثاره
الوخيمة في اآلخرة واألولى ،إن ديننا اإلسالمي يحارب الظلم بأنواعه فيقول
ُ
ِيرا) (سورة الفرقان :آية .)19
تعالىَ ( :و َمن َي ْظ ِلم ِّمنك ْم ن ُِذ ْق ُه َع َذا ًبا َكب ً
وينقل رسولنا عليه أفضل الصالة والتسليم عن اهلل عز وجل قوله تعالى في
احلديث القدسي( :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرم ًا
بينكم فال تظاملوا)(.)١
وقد جاءت أحاديث خاصة حترم من ظلم غير املسلمني من أهل العهد والذمة،
وأصبح ذلك من اآلثام الشنيعة ،التي نبه علينا نبينا الكرمي ،عليه أفضل الصالة
والتسليم ،ولذلك قرن إيذائهم بإيذائه صلى اهلل عليه وسلم ،املوصل إليذاء اهلل
تعالى ،فقال صلى اهلل عليه وسلم( :من أذى ذمي ًا فقد أذاني ومن أذاني فقد
أذى اهلل)( .)٢ويروي نافع عن ابن عمر قال( :كان آخر ما تكلم به النبي صلى
اهلل عليه وسلم ،احفظوني في ذمتي)( ، )٣ليس هذا فحسب بل إن النبي صلى
اهلل عليه وسلم تعهد باحملاججة عن أي مظلوم من أهل الذمة يوم القيامة ،حيث
ورد عنه عليه الصالة والسالم قوله( :أال من ظلم معاهداً وانتقصه وكلفه فوق
طاقته أو أخذ منه شيئ ًا بغير طيب نفس منه ،فأنا حجيجه يوم القيامة)(.)٤
وقد تنبه اخللفاء املسلمون لهذه التوجيهات وأكدوا عليها في توصياتهم
لوالتهم ،حرص ًا على تطبيق شرع اهلل تعالى ،فيما يخص أهل الذمة بديار
اإلسالم ،فاشتدت عنايتهم بدفع الظلم عن أهل الذمة،وكف األذى عنهم،
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( )١م�سلم ـ �صحيحه ـ كتاب الرب وال�صلة والآداب ،ح (.)٤٦٧٤
( )٢ال�سيوطي� ،أبو الف�ضل جالل الدين عبدالرحمن بن �أبي بكر بن حممد (ت ٩١١هـ١٥٠٥ /م) ،اجلامع ال�صغري ـ بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت) ـ رقم
احلديث (.)٨٢٧٠
( )٣املاوردي� ،أبو احل�سن علي بن حممد (ت  ٤٥٠هـ ١٠٥٨ /م) الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ـ بريوت  :دار الكتب العلمية١٤٠٢ ،هـ (١٩٨٢م) ـ �ص
.١٤٣
( )٤رواه �أبو داود يف � :سننه ـ ج � ، ٣ص  ١٧٠والبيهقي يف :ال�سنن الكربى ،ج � ٩ص.٢٠٥
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والتحقيق في كل شكوى تأتي من قبلهم ،حيث كان اخلليفة عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنه ،يسأل الوافدين عليه من األقاليم عن حال أهل الذمة ،خشية أن
يكون أحد من املسلمني قد أفضى إليهم بأذى ،فيقولون له ما نعلم إال وفاء،
أي مبقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبني املسلمني،وهذا يقتضى أن كل من
الطرفني وفى مبا عليه(.)١
وأصيب عمر رضي اهلل عنه بضربة رجل من أهل الذمة ،أبي لؤلؤة املجوسي،
فلم مينعه ذلك من أن يوصي اخلليفة من بعده وهو على فراش املوت فيقول:
(أوصيه بذمة اهلل وذمة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وأن يوفي لهم بعهدهم وأن
يقاتل من وراءهم وال يكلفوا فوق طاقتهم)(.)٢
واخلليفة علي بن أبي طالب ـ رضي اهلل عنه ـ يقول في الدفاع عن أهل الذمة:
(إمنا بذلوا اجلزية لتكون أموالهم كأموالنا ودمائهم كدمائنا) ،وما ذلك إال
لعظم شعور املسلمني وبخاصة قادتهم ،بفداحة جرم من ينتقص من حقوقهم
أو يخالف شرع اهلل ،فيما أوجبه على األمة جتاههم(.)٣
كما أن فقهاء املسلمني في جميع املذاهب االجتهادية ،صرحوا وأكدوا
بأن على املسلمني دفع الظلم عن أهل الذمة ،واحملافظة عليهم ،ألن املسلمني
حني أعطوهم العهد قد التزموا بدفع الظلم عنهم ،وقد صاروا به من أهل دار
اإلسالم ،بل صرح بعضهم بأن ظلم غير املسلمني أشد ،من ظلم املسلم إثم ًا
وقد ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته مبا نصه( :وحترم غيبته كاملسلم ،ألنه
بعقد الذمة وجب له ما لنا ،فإذا حرمت غيبة املسلم حرمت غيبته ،بل قالوا إن
ظلم الذمي أشد)(.)٤
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( )١تاريخ الطربي ـ ج ـ � ٤ص.٢١٨
( )٢القر�ضاوي ـ غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .١١
( )٣ابن اجلوزي ،مناقب عمر بن اخلطاب ـ �ص .٢٠٩
( )٤القر�ضاوي  ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص ١١
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وفي ذلك يقول املاوردي ( :ويلتزم لهم ولي األمر ببذلها اجلزية ،حقان،
أحدهما الكف عنه ،والثاني احلماية لهم ،ليكونوا بالكف آمنني ،وباحلماية
محروسني)(.)١
ويؤكد ذلك الفقيه األصولي املالكي شهاب الدين القرافي بقوله( :إن عقد
الذمة يوجب حقوق ًا علينا لهم ،ألنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة
اهلل تعالى وذمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ودين اإلسالم ،فمن اعتدى
عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم ،أو نوع من أنواع األذية ،أو
أعان على ذلك ،فقد ضيع ذمة اهلل وذمة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وذمة دين
اإلسالم)(.)٢
ومن الشواهد التاريخية البارزة على ذلك موقف اإلمام األوزاعي من الوالي
العباسي في زمنه عندما أجلى قوم ًا من أهل الذمة خلروج فريق منهم على
عامل اخلراج ،وكان الوالي هذا أحد أقارب اخلليفة وعصبته ،وهو صالح بن
علي بن عبداهلل بن عباس ،فكتب إليه األوزاعي رسالة طويلة كان مما قال فيها:
(فكيف تأخذ عامة بعمل اخلاصة ،فيخرجون من ديارهم وأموالهم ،فأحق ما
اقتضى به ووقف عليه حكم اهلل تبارك وتعالى وأحق الوصايا أن حتفظ وصية
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقوله( :من ظلم معاهداً فكله غير طاقته فأنا
حجيجه) ،إلى أن يقول في رسالته( :فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا في حتويلهم
من بلد إلى بلد في سعة ولكنهم أحرار وأهل ذمة)(.)٣
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( )١الأحكام ال�سلطانية ـ �ص .١٤٣
( )٢الفروق ـ ج � ٢ص  ،٤٣٣الفرق التا�سع ع�شر واملائج :بني قاعدة ب ُّر �أهل الذمة وبني قاعدة التودد لهم.
(� )٣أبو عبيد  ،كتاب الأموال ـ �ص ،١٨٤-١٨٣ :و�سبق �أن ا�ست�شهدت الدرا�سة بهذه الق�صة يف مو�ضع �سابق.
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املبحث السابع
حق اآلخر في عصمة دمه وماله وعرضه
اإلسالم شريعة العدل واحلق وقد ُعني اإلسالم بحفظ احلقوق اإلسالمية
لإلنسان ،في احلياة مبا أسمى بالضرورات اخلمس التي ال غنى عنها وهي:
حفظ النفس والدين واملال والعرض والعقل ،ويستوي في هذه احلقوق املسلم
وغير املسلم ،في ضرورة وحرومات معصومة ،ال تنتهك إال بسبب شرعي ،فال
يصح إزهاق روح إال قصاص ًا بحكم الشرع ،أو حد على عقوبة(.)١
وكان من أهم واجبات املجتمع املسلم ،جتاه اآلخر هو إقرار حقه في عصمة
دمه ،حيث حرص اإلسالم على عصمة دماء غير املسلمني كحرصه على عصمة
دماء املسلمني متاما.
يقول اهلل تعالى مؤكداً ذلكَ ( :و َال ت َْق ُت ُلو ْا ال َّن ْفس الَّ ِتي َحر َم ُ
اهلل ِإ َّال ب ْ َ
ِال ِّق
َ
َّ
َذ ِل ُك ْم َو َّص ُ
اك ْم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم ت َْع ِق ُل َ
ون) (سورة األنعام :جزء من اآلية .)151
بل ونحت الشريعة اإلسالمية منحى متميزاً عن الشرائع األخرى فسوت
قيمة اإلنسان الفرد الواحد وقيمة البشرية كلها ،إمعان ًا في التوكيد على حرمة
دمه ،قال تعالىَ ( :من َق َت َل َن ْف ًسا ِب َغ ْي ِر َن ْف ٍس َأ ْو َف َسادٍ ِفي ا َأل ْر ِض َف َك َأ َّنَا َق َت َل
اس َج ِمي ًعا) (سورة املائدة جزء من
ال َّن َ
اس َج ِمي ًعا َو َم ْن َأ ْح َي َاها َف َك َأ َّنَا َأ ْح َيا ال َّن َ
آية .)32
وفي سنة النبي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إبراز لهذا املعنى مبا ال يحتمل
التأويل فقد ثبت في احلديث الشريف أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
(من قتل معاهداً لم يرح رائحة اجلنة ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعني
عاماً)(.)٢
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(� )١صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص ٦١
( )٢البخاري � ،صحيحه ـ ج  ٦ـ �ص .٢٥٢٣
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فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق علماء املسلمني ،وقتلهم حرام باإلجماع،
ولهذا أجمع فقهاء اإلسالم على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر احملرمات ،لهذا
الوعيد الذي جاء في احلديث ،حتى أن كثيراً من فقهاء املسلمني املعتد بهم
في الشريعة ،قد أقروا بأن املسلم يقتل إذا قتل غير املسلم املعاهد ،لعموم
النصوص املوجبة للقصاص من الكتاب والسنة ،والستوائهما في عصمة الدم
املؤبدة ،وملا روي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قتل مسلم مبعاهد وقال( :أنا
أكرم من وفى بذمته)(.)١
ولذا جند الصحابة رضوان اهلل عليهم راعوا مبدأ حماية اإلسالم ألهل الذمة،
واحلفاظ على حقوقهم من االعتداء عليه ،أو النيل منها بغير وجه حق ،سواء
أكان هذا االعتداء من املسلمني أم غيرهم ،وجتلى ذلك في صور عديدة وألدل
على ذلك من القصة املشهورة ،التي رواها ابن اجلوزي في كتابه (مناقب أمير
املؤمنني عمر بن اخلطاب) عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال( :كنا عند عمر
بن اخلطاب رضوان اهلل عليه ،إذ جاء رجل من أهل مصر ،فقال يا أمير املؤمنني
هذا مقام العائذ بك ،قال :وما لك؟ أجرى عمرو بن العاص مبصر اخليل فأقبلت
فرسي فلما رآها الناس ،قام محمد بن عمرو فقال :فرسي ورب الكعبة ،فلما
دنا مني عرفته فقلت :فرسي ورب الكعبة ،فقام إلي يضربني بالسوط ويقول:
خذها وأنا ابن األكرمني.
قال :يعني أنس رضي اهلل عنه ،فواهلل ما زاد عمر على أن قال :اجلس ثم
كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد.
فدعى عمرو ابنه فقال :أحدثت حدث ًا أجنيت جناية؟ فقال :ال ،فما بال
عمر يكتب فيك؟ قال :فقدم على عمر ،قال أنس :فواهلل أنا عند عمر حتى
126
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إذ أنا بعمرو وقد أقبل في إزار ورداء فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه؟ فإذا هو
خلف أبيه ،فقال :عمر أين املصري؟ فقال:هأنذا ،قال :دونك الدرة فاضرب
ابن األكرمني ،قال :فضربه حتى أثخنه  ،ثم قال أجلها على صلعة عمرو ،فواهلل
ما ضربك إال بفضل سلطانه ،فقال :يا أمير املؤمنني قد ضربت من ضربني،
قال :أما واهلل لو ضربته ما حلنا بينك وبينه ،حتى تكون أنت الذي تدعه ،يا
عمروا ما استعبدمت الناس وقد وولدتهم أمهاتهم أحراراً ،ثم التفت إلى املصري
انصرف راشداً فإذا رابك ريب فاكتب إلي)(.)١
ومن هذه الشواهد ما فعله أبان بن عثمان حني كان أميراً على املدينة،
وقتل رجل مسلم رجل من القبط ،قتلة غيلة فقتله به ،وأبان معدود من فقهاء
املدينة(.)٢
وما روي أن علي ًا أتى برجل من املسلمني قتل رجل من أهل الذمة ،فقامت
عليه البينة فأمر بقتله ،فجاء أخوه فقال :إني قد عفوت ،قال فلعلهم هددوك
وفرقوك وفزعوك ،قال :ال ،ولكن قتله ال يرد علي أخي ،وعوضوني فرضيت،
قال:أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا)(.)٣
وكما حمى اإلسالم غير املسلمني من القتل ،حمى أبدانهم من الضرب
والتعذيب ،فال يجوز إحلاق األذى بأجسامهم ،حتى تأخروا أو امتنعوا عن أداء
الواجبات املالية املقررة عليهم ،كاجلزية واخلراج ،هذا ي حني أن اإلسالم شدد
على التشديد مع املسلمني إذا منعوا الزكاة(.)4
بل إن اإلسالم يعتبر أن مجرد انتظار غير املسلم في الشمس تعذيب ًا له،
ويتضح هذا املعنى جلي ًا في القصة التي رواها أبو يوسف في  :كتاب اخلراج
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( )١ابن اجلوزي ،مناقب عمر بن اخلطاب ـ �ص .٩٧- ٩٦ :
( )٢اجلوهر التقي مع ال�سنن الكربى ـ ج  8ـ �ص  ، 34نق ًال عن يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص 13
(� )٣أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ـ ج 8ـ �ص .34
( )4القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص.14-13 :
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عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه مر على قوم قد أٌميوا في
الشمس في بعض أرض الشام ،فقال( :ما شأن هؤالء؟ فقيل له( :أقيموا في
الشمس) ،قال :فكره ذلك ،ودخل على أميرهم ،وقال( :إني سمعت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول( :من عذب الناس عذبه اهلل)(.)1
ثم قال أبو يوسف( :وحدثنا بعض أشياخنا عن عروة عن هشام بن حكيم
بن حزا أنه وجد عياض بن غنم قد أقام أهل الذمة في الشمس في اجلزية فقال:
يا عياض ما هذا؟ فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إن الذين يعذبون
الناس في الدنيا يعذبون في اآلخرة)(.)2
وفي رواية ثالثة أن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ هو من مر وهو راجع
في مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس ،يصب على رؤوسهم
الزيت ،فقال :ما بال هؤالء؟ فقالوا عليهم اجلزية لم يؤدوها ،فهم يعذبون
حتى يؤدوها ،فقال عمر :فما يقولون هم وما يعتذرون به في اجلزية؟ فقالوا:
يقولون :ال جند ،قال :فدعوهم ،ال تكلفوهم ما ال يطيقون ،فإني سمعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول( :ال تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون
الناس في الدنيا يعذبهم اهلل يوم القيامة) ،وأمر بهم فخلي سبيلهم(.)٣
وفي الرفق بأهل الذمة ما رواه البيهقي أن علي ًا ـ رضي اهلل عنه ـ كتب إلى
ال سوط ًا في جباية درهم ،وال تبيعن
بعض والته على اخلراج( :ال تضربن رج ً
ال
لهم رزق ًا وال كسوة شتاء وال صيف ،وال دابة يعتملون عليها ،وال تقم رج ً
قائم ًا في طلب درهم ،قال :قلت :يا أمير املؤمنني إذاً أرجع إليك ما ذهبت
131

132

133

(� )1أبو يو�سف ـ كتاب اخلراج ـ ـ �ص .125
( )2كتاب اخلراج ـ �ص .125
( )٣كتاب اخلراج ـ �ص .125
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من عندك ،قال :وإن رجعت كما ذهبت ويحك إمنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو
يعني الفضل)(.)1
ما حرص الفقهاء على تنبيه اخللفاء حول فضيلة التعامل مع غير املسلمني
وفق منهج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فهذا القاضي أبو يوسف صاحب
كتاب اخلراج يوصي اخلليفة العباسي هارون الرشيد بأن يرفق بأهل الذمة حيث
يخاطبه بقوله( :وقد ينبغي يا أمير املؤمنني أيدك اهلل أن تتقدم في الرفق بأهل
ذمة نبيك وابن عمك محمد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ والتفقد لهم حتى ال
يظلموا وال يؤذوا وال يكلفوا فوق طاقتهم ،وال يؤخذ من أموالهم إال بحق
يجب عليهم)(.)2
أما حفظ األموال ،فإن الشريعة اإلسالمية بنيت على مقاصد سامية ،منها
عصمة أموال الناس وتأمينهم في ممتلكاتهم ،فحماية أموال الناس مقصد
رئيسي من مقاصد الشريعة اإلسالمية.
وقد اتفق املسلمون في جميع املذاهب ،وفي جميع األقطار ،ومختلف
العصور ،على أن غير املسلمني لهم حق امللكية اخلاصة وأموالهم معصومة وهم
في حماية املجتمع املسلم ،بجميع مؤسساته.
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والتــاريخ اإلسالمي من لدن النبي األكرم سيدنا محمد ـ صلى اهلل عليه
وسلم ـ وحتى اخلالفة العثمانية ،خير شاهد على أن اإلسالم كفل حق عصمة
أموال غير املسلمني في املجتمعات اإلسالمية ،فقد جاء في معاهدة النبي
ألهل جنران( :ولنجران وحاشيتهم جار اهلل ،وذمة محمد النبي رسول اهلل
( )1البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج  9ـ �ص .205
( )2كتاب اخلراج ـ �ص .125-124 :
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على نفسهم ،وملتهم ،وأرضهم ،وأموالهم ،وغائبه ،وشاهدهم ،وبيعهم،
وصلواتهم ...إلى أن قال :وكل ما حتت أديهم من قليل أو كثير)(.)1
وفي عهد عمر كتب إلى أبي عبيدة بن اجلراح ـ رضي اهلل عنهما ـ أن:
أمنع املسلمني من ظلمهم واإلضرار بهم ،وأكل أموالهم إال بحلها) ،وقد
مر بنا قول علي ـ رضي اهلل عنه ـ (إمنا بذلوا اجلزية لتكون دماؤهم كدمائنا،
وأموالهم:أموالنا) ،وعلى هذا استقر عمل املسلمني طوال العصور( ،)2فمن
سرق مال ذمي قطعت يده ،ومن غصبه عزر ،وأعيد املال إلى صاحبه ،ومن
استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينه ،فإن مطله وهو غني حبسه احلاكم حتى
يؤدي ما عليه ،شأنه في ذلك شأن املسلم وال فرق.
وبلغ من رعاية اإلسالم حلرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم ما يعدونه ـ
حسب دينهم ـ ما ًال ،وإن لم يكن ما ًال في نظر املسلمني  ،فاخلمر واخلنزير ال
يعدان عند املسلمني ما ًال متقوماً ،وال يجوز للمسلم أن ميتلك هذين الشيئني
ال لنفسه وال لبيعهما للغير ،أما اخلمر واخلنزير إذا ملكهما غير املسلم ،فهما
ماالن عنده ،بل من أنفس األموال ،كما قال فقهاء احلنفية ،فمن أتلفهما على
الذمي غرم قيمتهما)(.)٣
أما عن أبرز الشواهد في حرص اخلفاء وقادة املسلمني على حفظ أموال غير
املسلمني ،ودفاعهم عنهم ،تلك القصة التي حدثت زمن اخلليفة األموي عمر
بن عبدالعزيز ـ رضي اهلل عنه ـ حينما أمر منادي ًا أن ينادي( :أال من كانت له
مظلمة فليرفعها) ،فقام رجل ذمي من أهل حمص ،أبيض الرأس واللحية،
فقال :يا أمير املؤمنني أسألك كتاب اهلل ،قال :وما ذاك؟ قال :العباس بن الوليد
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( )1مر تغ�صيل ذلك يف منا�سبة �سابقة� :أنظر :ابن �سعد ،الطبقات الكربى ـ ج 1ـ �ص .288
( )2يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص 15-14:
( )٣هذه م�س�ألة خالفية بني فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية ،وما ذكر هو مذهب الأحناف ولي�س مذهب اجلمهور ،يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع
الإ�سالمي ـ �ص .15

التعامل مع اآلخر

83

بن عبدامللك اغتصبني أرضي ،والعباس جالس ،فقال :يا عباس ما تقول :قال:
أقطعنيها أمير املؤمنني الوليد بن عبدامللك ،وكتب لي بها سجالً ،فقال عمر:
كتاب اهلل أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبدامللك ،قم ،فأردد يا عباس
ضيعته ،فردها عليه)(.)1
ويتكرر املشهد مع عمر بن عبدالعزيز ـ رضي اهلل عنه ـ أيض ًا فيذكر البالذري
أنه ملا استخلف عمر بن عبدالعزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند ،وشكوا
إليه أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي ،دخل مدينتهم على غدر ،وأنه أسكنها
املسلمني ،فكتب عمر إلى عامله على سمرقند يأمره أن ينصب لهم قاضي ًا
ينظر فيما ذكروا ،فإن قضى بإخراج املسلمني أخرجوا ،فنصب لهم القاضي
جميع بن حاضر الباجي ،فحكم بإخراج املسلمني ،إال أن أهل سمرقند تصاحلوا
معهم على البقاء( ،)2وهي واقعة تؤكد احترام اإلسالم ملبادئ إعالن احلرب،
وتوكيده على حفظ حقوق اآلخرين.
وقد شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي أحمد بن طولون أحد
قواده ،ألنه ظلمه وأخذ منه مبلغ ًا من املال بغير حق ،فما كان من ابن طولون
إال أن أحضر هذا القائد وأنبه وعزره وأخذ منه املال ،ورده إلى النصراني ،وقال
له :لو ادعيت عليه أضعاف هذا املبلغ أللزمته به ،وفتح بابه لكل متظلم من
أهل الذمة ،ولو كان املشكو من كبار القواد وموظفي الدولة(.)٣
ونتذكر هنا شاهداً أشار إليه املؤرخ ابن األثير ،وقصة رواها ضمن سيرة
امللك عماد الدين زنكي بن آقسنقر أتابك املوصل (541- 521هـ  1127 -ـ
1146م) ،تؤكد حرص حكام املسلمني على حفظ أموال أهل الذمة ،وطرفها
139

140

141

( )1ابن ع�ساكر ،يف تاريخ دم�شق ـ ج � ،45ص  ،358نق ًال عن �صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم ـ �ص .53
( )2فتوح البلدان ـ �ص .411
( )٣ير�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص.22-21 :

84

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

يهودي في جزيرة عمر ،ونص القصة في التاريخ الباهر (قدم الشهيد ـ قدس اهلل
روحه ـ إلينا بجزيرة عمر بعض السنني ـ وكان الزمان شتاء ـ فنزل بالقلعة ،ونزل
العسكر في اخليام ،وكان في جملة أمواله األمير عز الدين أبو بكر الدبيسي ـ
وهو من أكابر أمرائه ،ومن ذوي الرأي عنده ـ فدخل دبيس البلد ،ونزل بدار
إنسان يهودي ،وأخرجه منها ،واستغاث اليهودي إلى الشهيد وهو راكب،
فسأل عن حاله فأخبر به ،وكان الشهيد واقف ًا والدبيسي إلى جانبه ليس فوقه
أحد ،فلما سمع أتابك اخلبر ،نظر إلى الدبيسي نظرة مغضب ولم يكلمه
كلمة واحدة ،فتأخر القهقري ودخل البلد ،وأخرج خيامه ،وأمر بنصبها
خارج البلد ،ولم تكن األرض حتتمل وضع اخليام عليها لكثرة الوحل والطني،
قال :فلقد رأيت الفراشني وهم ينقلون الطني لينصبوا خيمته ،فلما رأوا كثرته
جعلوا على األرض تبن ًا ليقيموها ،ونصبوا اخليام ،وخرج إليها من ساعته)(،)1
وكل ذلك للعدل مع ذلك اليهودي الذي غضبت داره.
أما عن حق ذلك اآلخر في حفظ عرضه ،فإن املجتمع اإلسالمي بجميع
مؤسساته مطالب بحفظ حق غير املسلم في حماية عرضه ،فالتعرض لغير
املسلم بكلمة تؤذيه في نفسه ،و في أهله ،أو في حسبه ،أو في عمله ،أو في
خادمه ،أو سائقه ،يعد انتهاك ًا لعرضه ،ولذلك فإن اإلسالم يحمي عرض ير
املسلم وكرامه ،كما يحمي عرض املسلم وكرامته ،فال يجوز ألحد أن يسبه أو
يغتابه ،أو يسب متعلقاته ،من أهله وخادمه ،حتى جماداته من منزله ودابته،
أو يذكره مبا يكره ،في نفسه ،أو نسبه ،أو خلقه ،أو خُ لقه ،أو غير ذلك مما
يتعلق به.
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ولم يهتم تشريع سماوي وال أرضي بحفظ األعراض كما اهتم شرعنا
احلنيف ،يقول الفقيه األصولي املالكي شهاب الدين القرافي ...( :فمن
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم ،أو نوع من أنواع
األذية ،أو أعان على ذلك ،فقد ضيع ذمة اهلل ،وذمة رسوله ـ صلى اهلل عليه
وسلم ـ وذمة دين اإلسالم(.)1
ومن مفاخر النظام اإلسالمي ،ما منحه من سلطة واستقالل للقضاء ،ففي
رحاب القضاء اإلسالمي احلق ،يجد املظلوم واملغبون ـ أي ًا كان دينه وجنسيه ـ
الضمان واألمان ،لينتصف من ظامله ،ويأخذ حقه من غصابه ،ولو كان هو أمير
املؤمنني ،بهيبته وسلطانه.
وفي تاريخ القضاء اإلسالمي أمثلة ووقائع كثيرة وقف فيها السلطان أو
اخلليفة أمام القاضي مدعي ًا أو مدعى عليه ،وفي كثير منها كان احلكم على
اخلليفة أو السلطان ،لصالح فرد من أفراد الشعب ،ال حول له وال طول واألمثلة
في ذلك كثيرة ومتكررة في تاريخنا اإلسالمي.
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املبحث الثامن
حق اآلخر في العمل واالكتساب
منح التشريع اإلسالمي لغير املسلم في املجتمع اإلسالمي حق العمل،
والتكسب ،وتكوين الثروة ،فهو ال يحدد ملكيتهم ،وال مينعهم من مزاولة أي
األعمال شاءوا ،وهذا ما يتضح في املنهج العملي الذي شاهده العالم بأسره
واقعاً.
فلغير املسلمني حرية العمل والكسب ،بالتعاقد مع غيرهم ،أو بالعمل
حلساب أنفسهم ،ومزاولة ما يختارون من املهن احلرة ،ومباشرة ما يريدون من
ألوان النشاط االقتصادي ،شأنهم في ذلك شأن املسلمني.
فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة ،في البيوع والتجارات وسائر العقود واملعامالت
املالية ،كاملسلمني ،ولم يستثنوا من ذلك إال عقد الربا ،فإنه محرم عليهم
كاملسلمني.
كما مينع أهل الذمة من بيع اخلمور واخلنازير في أمصار املسلمني ،وفتح
احلانات فيها لشرب اخلمر ،وتسهيل تداولها ،أو إدخالها إلى أمصار املسلمني
على وجه الشهرة والظهور ،ولو كان ذلك الستمتاعهم اخلاص ،سداً لذريعة
الفساد وإغالق ًا لباب الفتنة.
وفيما عدا هذه األمور احملدودة ،يتمتع الذميون بتمام حريقتهم ،في مباشرة
التجارات والصناعات واجلرف املختلفة ،وهذا ما جرى عليه األمر ،ونطق به
تاريخ املسلمني في شتى األزمان.
وكادت بعض املهن تكون مقصورة عليهم ،كالصيرفة والصيدلة وغيرها،
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واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بالد اإلسالم ،وقد جمعوا من وراء
ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة ،ومن كل ضريبة ،إال اجلزية وهي ضريبة
على األشخاص القادرين على حمل السالح ،وهي مقدار جد زهيد(.)1
قال آدم ميتز( :ولم يكن في التشريع اإلسالمي ما يغلق دون أهل الذمة أي
باب من أبواب األعمال ،وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر األرباح
الوافرة ،فكانوا صيارفة وجتاراً وأصحاب ضياع وأطباء ،بل إن أهل الذمة نظموا
أنفسهم  ،بحيث كان معظم الصيارفة اجلهابذة في الشام مث ً
ال يهوداً ،على
حني كان أكثر األطباء والكتبة نصارى وكان رئيس النصارى ببغداد طبيب
اخلليفة ،وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده)(.)2
ولم يقتصر ضمان حق التكسب والعمل في املهن املختلفة لغير املسلمني في
املجتمع املسلم على هذا احلد ،بل إن غير املسلمني شغلوا كثيراً من املناصب
املهمة في الدولة اإلسالمية ،ولم يكن هذا مخالف ًا للمنهج اإلسالمي ،في
تنظيره وال في تطبيقه.
فقد كان لغير املسلمني احلق في تولي وظائف الدولة كاملسلمني ،إال ما غلبت
عليه الصيغة الدينية :كاإلمامة ورئاسة الدولة والقيادة في اجليش ،والقضاء بني
املسلمني والوالية على الصدقات ،ونحو ذلك.
فاإلمامة أو اخلالفة رئاسة عامة في الدين والدنيا ،خالفة عن النبي ـ صلى اهلل
عليه وسلم ـ وال يجوز أن يخلف النبي في ذلك إال مسلم ،وال يعقل أن ينفذ
أحكام اإلسالم ويرعاها إال مسلم.
ال مدني ًا صرفاً ،بل هي عمل من أعمال العبادة في
وقيادة اجليش ليست عم ً
اإلسالم ،إذ اجلهاد في قمة العبادات اإلسالمية.
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والقضاء إمنا هو حكم بالشريعة اإلسالمية ،وال يطلب من غير املسلم أن
يحكم مبا ال يؤمن به ،ومثل ذلك الوالية على الصدقات ،ونحوها من الوظائف
الدينية.
واقتصار هذه املناصب على األكثرية هو ما جتده في كل املجتمعات غير
اإلسالمية أيضاً ،فما شهد التاريخ القدمي أو احلديث بأن املسلم تولى رئاسة
الدولة أو احلكومة أو القضاء أو وزارة املالية في دول غير إسالمية ،ولذك فاعتبار
هذا اضطهاداً مسلك بعيد عن اإلنصاف.
وما عدا ذلك من وظائف الدولة ،يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا حتققت
فيهم الشروط التي البد منها من الكفاءة واألمانة واإلخالص للدولة.
بل إنه بلغ التسامح باملسلمني أن صرح بعض فقهاء األحكام السلطانية ،مثل
املاوردي في األحكام السلطانية بجواز تقليد غير املسلم وزارة التنفيذ ،ووزير
التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر اإلمام ويقوم بتنفيذها وميضي مبا يصدر عنه من
أحكام(.)1
وقد كان سرجون كاتب ًا ملعاوية بن أبي سفيان وهو نصراني كما تولى الوزارة
في الدولة العباسية بعض النصارى أكثر من مرة ،منهم نصر بن هارون سنة
(369هـ)(.)2
وكان صاحب مصر العزيز باهلل العبيدي قد ولى عيسى بن نسطورس النصراني
أمر مصر ،كما استتاب في بالد الشام يهودي ًا اسمه ُمنشا(.)٣
ويسجل املقريزي شهادة لوزير ملك املغرب الذي زار مصر في طريقه للحج
سنة 700هـ (1301م) أيام سلطة الناصر بن محمد بن قالوون ،ففي هذه
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( )1يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .23-22:
( )2الأحكام ال�سلطانية ـ �ص .37
( )٣الذهبي� ،شم�س الدين �أبو عبداهلل حممد بن �أحمد بن عثمان (ت  848هـ 1348 /م) ـ �سري �أعالم النبالء ـ ط 2ـ بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1405 ،هـ
(1985م) ـ ج  15ـ �ص .168
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الزيارة لم يستطع هذا الوزير أن مييز بني املسلمني وأهل الذمة في مصر ،بل
إنه تعجب من النعمة التي كان يرفل بها أهل الذمة إذ كانوا يلبسون أفخر
املالبس ،ويركبون اخليل والبغال ،ويتولون أرفع املناصب في مصر ،فشق عليه
أمرهم ،وما شاهدهم عليه ،فكلم السلطان فيهم(.)1
ويؤكد حسني مؤنس في كتابه :عالم اإلسالم أن (من يقرأ النصوص
التاريخية طوال العصور الوسطى ليجد أن املسيحيني كانوا يعيشون في إخاء
تام مع املسلمني ،وكانت بني اجلابني مودة وتعاون تظهر بأجلى صورها في
أواسط أهل العلم والطب ،فلو أننا تصفحنا كتاب ًا مثل طبقات األطباء البن أبي
أصيبعة لرأينا كيف كان علماء املسلمني وأطباؤهم يتعاونون مع إخوانهم من
علماء النصارى واليهود ،ويأخذون عنهم ويقبلون شبانهم تالميذ لهم ،بل
هو كانوا يتعاونون مع ًا في تأليف الكتب وفي األبحاث في موضوعات الطب
واألدوية خاصة ،أما ما كان من الصداقة بني الشعراء وأهل األدب املسلمني
واملسيحيني ،فأظهر من أن تقف عنده ،ويكفي أن تقرأ كتاب ًا مثل شعراء
النصرانية لألب لويس شيخو اليسوعي لنرى كيف نبع بني نصارى البالد
العربية واإلسالمية عدد ضخم من الشعراء ال تقل مراتب بعضهم عن مراتب
أكبر شعرائنا اإلسالميني(.)2
وتشير سيدة كاشف في كتابها :مصر اإلسالمية وأهل الذمة إلى أن األقباط
قد شغلوا مناصب بعض املباشرين في اخلزينة املصرية ،أي املشرفني عليها،
وأنهم كانوا يعرفون باسم املعلمني األقباط ،كما شغلوا مناصب املباشرين
لألمراء ،ولكبار الشخصيات في املجتمع املصري ،وملشايخ العربان ،وبلغ
بعض املعلمني األقباط أو املباشرين شأن ًا كبيراً في مصر العثمانية في أواخر
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( )1املقريزي ،ال�سلوك ـ ج  ، 1ق 2ـ �ص 909 :ـ .910
( )2العامل الإ�سالمي ـ �ص .254
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القرن الثامن عشر امليالدي وأوائل القرن الثالث عشر الهجري ،فتمتعوا بالثروة
الطائلة ،واقتنوا اجلواري والعبيد(.)1
وقد بلغ تسامح املسلمني في هذا األمر أحيان ًا حد املبالغة واجلور على حقوق
املسلمني ،مما جعل املسلمني في بعض العصور ،يشكون من تسلط اليهود
والنصارى عليهم بغير حق.
وقد قال املؤرخ الغربي آدم ميتز( :من األمور التي نعجب لها كثرة عدد
العمال ـ الوالة وكبار املوظفني ـ واملتصرفني غير املسلمني في الدولة اإلسالمية،
فكان النصارى هم الذين يحكمون املسلمني في بالد اإلسالم والشكوى من
حتكيم أهل الذمة في أبشار املسلمني شكوى قدمية(.)2
ويضيف متز( :وكانت احلركات التي يقصد بها مقاومة النصارى موجهة
إلى محاربة تسلط أهل الذمة ،وسيطرة أهل الذمة شيء ال يحتمله املسلم
احلق)(.)٣
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وينقل مصطفى السباعي عن درابر األمريكي شهادته في ذلك بقوله:
(إن املسلمني األولني في زمن اخللفاء لم يقتصروا في معاملة أهل العلم من
النصارى النسطوريني ومن اليهود على مجرد االحترام ،بل فوضوا إليهم كثيراً
من األعمال اجلسام ورقوهم إلى مناصب الدولة ،حتى أن هارون الرشيد وضع
جميع املدارس حتت مراقبة حنا بن ماسويه ،ولم يكن ينظر إلى البلد الذي
عاش فيه العالم ،وال إلى الدين الذي ولد فيه ،بل لم يكن ينظر إال إلى مكانته
في العلم واملعرفة ،كما ينقل السباعي عن مارك سايس قوله في وصف األمر
(� )1سيدة كا�شف ،م�صر الإ�سالمية و�أهل الذمة ـ �ص .17
( )2احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري ـ ج 1ـ �ص .105
( )٣احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري ـ ج � 1ص .106
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زمن الرشيد( :وكان املسيحيون والوثنيون واليهود واملسلمني على السواء
يعاملون في خدمة احلكومة)(.)1
ومن آخر ما سجله التاريخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية في
عهدها األخير ،بحيث أسندت كثيراً من وظائفها املهمة احلساسة إلى رعاياها
من غير املسلمني ـ أنها جعلت أكثر سفرائها ووكالئها في بالد األجانب من
النصارى)(.)2
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()1م�صطفى ال�سباعي  ،من روائع ح�ضارتنا ـ �ص .91
( )2يو�سف القر�ضاوي غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .25
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املبحث التاسع
التأمني عند العجز والفقر وكبر السن
إن احتياجات املرء تزيد ،بالضرورة ،عند عجزه وشيخوخته وفقره ،ويكون
اإلنسان بصرف النظر عن عرفه ودينه في حاجة إلى رعاية وكفالة اجتماعية من
مجتمعه الذي يعيش فيه ،والسالم يقوم مبسؤوليته جتاه رعيته ويضرب أروع
األمثلة في التكافل االجتماعي.
فاإلسالم قد ضمن لغير املسلمني ،في ظل دولته ،كفالة املعيشة املالئمة لهم
وملن يعولونهم ،ألنهم رعية للدولة املسلمة ،وهي مسؤولة عن كل رعاياها،
قال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم( :كلكم راع ومسؤول عن رعيته ،فاإلمام
راع وهو مسؤول عن رعيته ،والرجل في أهله راع ،وهو مسؤول عنه رعيته،
واملرأة في بيت زوها راعية ،وهي مسؤولة عن رعيتها ،واخلادم في مال سيده
راع ،وهو مسؤول عن رعيته)(.)1
وقد سجل التاريخ اإلسالمي صوراً ناصعة في تأمني احتياجات غير املسلمني
في املجتمع اإلسالمي ،من ذلك في عهد النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ما رواه
أبو عبيدة في كتاب األموال عن سعيد بن املسيب :أن رسول اهلل ـ صلى اهلل
عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود ،فهي ُتري عليهم(.)2
ويضيف أبو عبيد أن صفية زوج النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ تصدقت على
ذوي قرابة لها ،فهما يهوديان(.)٣
كما استمر هذا النهج من قبل اخللفاء والوالة ،حيث ضرب لنا اخلليفة الراشد
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(� )1أخرجه البخاري يف �صحيحه ،ج� 3ص  ،848وم�سلم يف �صحيحه ،ج � 3ص 1459
(� )2أبو عبيدـ كتاب الأموال ـ �ص .605
( )٣كتاب الأموال ـ �ص 605
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عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ أروع األمثال في توفير الرعاية االجتماعية مع
واحد من املعوزين من مواطني الدولة اإلسالمية من غير املسلمني ،وشاهدنا
هنا ما يرويه القاضي أبو يوسف في كتابه :اخلراج كما سبق ذكره( ،)١حيث
قال( :وحدثني عمر بن نافع عن أبي بكر قال :مر عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل
عنه ـ بباب قوم وعليه سائل يسأل :شيخ كبير ضرير البصر ،فضرب عضده
من خلفه ،وقال :من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال :يهودي ،قال :فما أجلأك
إلى ما أرى؟ قال :أسأل اجلزية واحلاجة والسن ،فأخذ عمر بيده وذهب به إلى
منزله ،فرضخ له بشيء مما في املنزل ،ثم أرسل إلى خازن بيت املال ،فقال:
أنظر هذا وضرباءه ،فواهلل ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم (إمنا
الصدقات للفقراء واملساكني) .والفقراء هم املسلمون ،وهذا من املساكني من
أهل الكتاب ،ووضع عنه اجلزية وعن ضربائه) ،قال أبو بكر( :أنا شهدت ذلك
من عمر ورأيت ذلك من الشيخ)(.)٢
وعمر بن اخلطاب نفسه ـ رضي اهلل عنه ـ حينما مر وهو في اجلابية من أرض
دمشق على قوم من النصارى مجذومني ،فرق قلبه حلالهم ،وأمر بهم أن يعطوا
من الصدقات ،وأن يجرى عليهم القوت(.)٣
أي تتولى الدولة القيام بطعامهم ومؤونتهم بصفة منتظمة ،ويعلق يوسف
القرضاوي على هذا اإلجراء بقوله( :وبهذا تقرر الضمان االجتماعي في
اإلسالم ،باعتباره مبدأ عام ًا يشمل أبناء املجتمع جميعاً ،مسلمني وغير
مسلمني ،وال يجوز أن يبقى في املجتمع املسلم إنسان محروم من الطعام أو
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(� )١سبق اال�ست�شهاد بهذه احلادثة يف منا�سبة �سابقة من الدرا�سة.
(� )٢أبو يو�سف كتاب اخلراج ـ �ص .١٢٦
( )٣البالذري  ،فتوح البلدان ـ �ص .١٣٥
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الكسوة أو املأوى أو العالج ،فإن دفع الضرر عنه واجب ديني ،مسلم ًا كان أو
ذمياً)(.)١
وفي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد ـ رضي اهلل عنه ـ ألهل احليرة
بالعراق ،وكانوا من النصارى جاء فيه( :وجعلت لهم :أميا شيخ ضعف
عن العمل ،أو أصابته آفة من اآلفات ،أو كان غني ًا فافتقر ،وصار أهل دينه
يتصدقون عليه ،طرحت جزيته وعيل من بيت املسلمني وعياله ما أقام بدار
الهجرة ودار اإلسالم ،فن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار اإلسالم فليس على
املسلمني النفقة على عيالهم(.)٢
وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق ـ رضي اهلل عنه ـ وبحضرة عدد كبير
من الصحابة ،وقد كتب خالد به إلى أبي بكر الصديق ـ رضي اهلل عنهما ـ ولم
ينكر عليه أحد ،ومثل هذا يعد إجماعاً.
وهذا أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ يكتب إلى عدي بن
أرطأة عامله في البصرة( :أما بعد :فإن اهلل سبحانه إمنا أمر أن تؤخذ اجلزية
ممن رغب عن اإلسالم ،واختار الكفر عتي ًا وخسران ًا مبيناً ،فضع اجلزية ملعاش
املسلمني ،وقوة على عدوهم ،وأنظر من قبلك من أهل الذمة ،من قد كبرت
سنه وضعفت قوته ،وولت عنه املكاسب ،فأجر عليه من بيت مال املسلمني ما
ال من املسلمني كان له مملوك كبرت سنه ،وضعفت قوته،
يصلحه ،فلو أن رج ً
وولت عنه املكاسب ،كان من احلق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو
عتق ،وذلك أنه بلغني أن أمير املؤمنني عمر مر بشيخ من أهل الذمة ،يسأل
على أبواب الناس ،فقال( :ما أنصفناك ،إن كنا أخذنا منك اجلزية في شبابك،
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( )١يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .١٧
(� )٢أبو يو�سف كتاب اخلراج ـ �ص .١٤٤
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ثم ضيعناك في كبرك) ،ثم أجرى عليه من بيت املال ما يصلحه)(.)١
وكان بعض أجالء التابعني يعطون نصيب ًا من صدقة الفطر لرهبان النصارى
وال يرون في ذلك حرج ًا( ،)٢بل ذهب بعضهم ـ كعكرمة وابن سيرين والزهري
ـ إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها.
وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد( :أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع؟
فقال :في أهل ملتكم من املسلمني ،وأهل ذمتهم.)٣()...
وهنا السلطان صالح الدين األيوبي يسجل له التاريخ شاهداً من شواهد هذا
التكافل اإلنساني حيث منى إليه وهو في بيت املقدس أن في املدينة شخصني
إفرجنيني مسنني يتجاوز عمرهما املئة سنة ،وكانا قد حضرا إلى القدس أيام
غودفروا دي بويون ،فأخذته الشفقة عليهما وقرر لهما معاش ًا دائماً ،ليكفيهما
مؤونة احلاجة طيلة ما بقي من حياتهما(.)٤
ومن هذه الشواهد تظهر قيمة التكافل االجتماعي داخل مجتمعات املسلمني
عبر عصورهم ،ويتأكد حرص اإلسالم على هذا املبدأ العظيم دون نظر إلى من
يستفيد من هذه الرعاية اإلنسانية النبيلة ما دام بني املسلمني وحتت لوائهم.
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(� )١أبو عبيد كتاب الأموال ـ �ص .٥١- ٥٠:
(� )٢أبو عبيد كتاب الأموال ـ �ص .٦٠٦:
( )٣ذكر ذلك ابن حزم يف املحلي ج � ٥ص  ١١٧نق ًال عن يو�سف القر�ضاوي ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص ٤٧
(� )٤سعيد �أحمد برجاوي ،احلروب ال�صليبية يف امل�شرق ـ �ص .٣٩٧
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املبحث العاشر
التعامل مع اآلخر خارج املجتمع املسلم
إذا كانت هذه الدراسة قد ركزت في املباحث السابقة على ذلك اآلخر،
باعتباره جزءاً وفرداً ومواطن ًا في املجتمع املسلم ،فإن هذا املبحث سيهتم بتعامل
املسلمني مع ذلك اآلخر باعتباره جماعة ،ودولة ،وكيان منفصل عن الدولة
اإلسالمية من تعاهد وتسالم ،وترابط على مختلف األصعدة ،وفي مختلف
العصور ،وهو ما ميكن أن يندرج ضمن مفهوم العالقات الدولية.
ويقصد بالتعامل مع اآلخر خارج الدولة اإلسالمية ،تلك العالقات التي
جاءت من طرف األمة اإلسالمية مع أي مجموعة أخرى غير مسلمة ،أنى
كان موقعها وموقفها ،فمن املؤكد أن اإلسالم ال ينهى عن أي تعامل مع غير
املسلمني ما دام هذا التعامل في صالح جماعة املسلمني بشكل من األشكال.
وميكن ،هنا ،التركيز على مجموعة من أمناط هذا التعامل مع غير املسلمني
خارج ديار املسلمني ،حيث وجد ارتباط أساسه مصلحة اجلماعة املسلمة،
كما هي عليه احلال في خروج أوائل املسلمني إلى احلبشة ،فراراً بدينهم ،وجاء
هذا التعامل عن طريق الرسائل التي بادر النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بإرسالها
إلى عديد من الزعماء املعاصرين له :دعوة لهذا الدين اجلديد.
وجاء هذا التعامل بصيغ استقبال النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ الوفود التي
قدمت إلى دولة اإلسالم في املدينة :نوع ًا من العالقة السلمية ،كانت فرصة
لعرض الدين اجلديد عليهم ،كما هي احلال مع وفد نصارى جنران.
كما ُعرف هذا التعامل مبا سجله التاريخ من املعاهدات السلمية التي
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عقدها الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ في السنوات األولى من تأسيس الدولة
اإلسالمية اجلديدة في املدينة املنورة مع اجلماعات غير اإلسالمية خارج حدود
دولة اإلسالم ،يأتي صلح احلديبية مع مشركي مكة من أبرزها ،وأعظمها
دروس ًا وعبراً وفوائد واستمر هذا هو النمط األبرز في ترابط املسلمني مع غيرهم
ممن هم خارج حدود دولتهم.
إضافة إلى ما كان يقوم بني آونة وأخرى من عالقات سليمة بني املسلمني
وغيرهم ،خارج حدود الدولة اإلسالمية ،تتمثل في العالقات الثقافية ،وهي
صورة من صور األثر احلضاري الشامل ،الذي استفادته أوربا من احلضارة
اإلسالمية عبر عصورها عن طريق معابر عديدة كان من أبرزها :الشرق
اإلسالمي :معبر احلروب الصليبية ،وصقلية ،وبالد األندلس ،حيث أقبل
األوروبيون ينهلون من ذلك املعني ،بأي طريقة من أي مكان يعثرون فيه على
ضالتهم ،سواء عن طريق تلك املعابر السابقة أم عن طريق الرحالت التي قام
بها عدد من األوربيني لبلدان العالم اإلسالمي ،أم عن طريق القوافل التجارية،
التي تغدو وتروح بني آسيا وأوروبا الشرقية والشمالية ،أم عن طريق السفارات
الدبلوماسية ،التي وصلت إلى مجالس احلكام والسالطني املسلمني قادمة من
أوروبا(.)١
168

وميكن أن نسجل بدايات االهتمام بالعالقات الدولية بني املسلمني وغيرهم
خارج اجلزيرة العربية في مرحلة مبكرة من تاريخ املسلمني ،وحتديداً في املرحلة
املكية ،عندما نصح الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بعض أصحابه من املسلمني
األوائل بالهجرة إلى احلبشة ،للتخلص من ظلم قريش واضطهادهم لهم ،بل إنه
( )١للمزيد حول هذا النمط من العالقة �أنظر :عبداهلل بن عبدالرحمن الربيعي ـ �أثر ال�شرق الإ�سالمي يف الفكر الأوربي خالل احلروب ال�صليبية ـ ط  ١ـ
الريا�ض امل�ؤلف١٤١٥ ،هـ (١٩٩٤م).
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ميكن تسجيل أي عالقة قامت بني دولة اإلسالم في املدينة بقيادة النبي ـ صلى
اهلل عليه وسلم ـ مع مشركي مكة قبل فتحها من هذا القبيل ،واألسس التي
قامت عليها تلك العالقة هي ،تقريب ًا األسس نفسها التي قامت عليها عالقات
املسلمني الدولية مع الفرس والروم ،وغيرهم.
وكانت عالقات املسلمني بغيرهم تقوم على تقدمي السالم من جانب
املسلمني ،واعتباره األصل في هذه العالقات ،فآيات القرآن الكرمي ،وأقوال
نبينا ـ عليه الصالة والتسليم ـ وأعماله وسيرته قاطعة الداللة على أن األصل
في عالقات املسلمني بغيرهم من األمم هو السالم(.)١
وشاهد هذا التعامل املبكر هو ابن هشام في كتابه :السيرة النبوية ،وهو
ينقل عن ابن إسحاق قوله( :فلما رأى رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ما
يصيب أصحابه من البالء ،وما هو فيه من العافية ،مبكانه من اهلل ،ومن عمه
أبي طالب وأنه ال يقدر على أن مينعهم مما هم فيه من البالء ،قال لهم :لو
خرجتم إلى أرض احلبشة فإن بها ملك ًا ال يظلم عنده أحد ،وهي أرض صدق،
حتى يجعل اهلل لكم فرج ًا مما أنتم فيه ،فخرج عند ذلك املسلمون من أصحاب
رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ إلى أرض احلبشة ،مخافة الفتنة ،وفراراً إلى
اهلل بدينهم ،فكانت أول هجرة في اإلسالم)(.)٢
وملا جاء إلى املدينة وفد من نصارى احلبشة أنزلهم رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه
وفاء منه
وسلم ـ بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم ،وكان هذا اخللق مع األحباش ً
ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ إذ كان يقول( :إنهم كانوا ألصحابنا مكرمني ،فأحب
أن أكرمهم بنفسي)(.)٣
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( )١عبدال�شايف حممد عبداللطيف ،دولة الإ�سالم وعالقاتها الدولية يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ـ جملة كلية العلوم االجتماعية ،جامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية  ،ع ١٣٩٨( ٢هـ١٩٧٨/م)� ،ص .٤٧٥
( )٢ابن ه�شام ـ ال�سرية النبوية ـ ق  ١ـ �ص.٣٢٢-٣٢١:
( )٣م�صطفى ال�سباعي ،من روائع ح�ضارتنا ـ �ص .٨٤
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ثم يجدر أن يشار هنا إلى حسن تعامله ـ عليه الصالة والسالم ـ مع يهود
خيبر ملا فتحها ،وأمكنه اهلل منها ،فرأى أن يترك هؤالء اليهود على دينهم،
وأن يعاملهم معاملة يعيشون بسببها ،فترك لهم العمل في نخيلهم وأراضيهم
بخرج فرضه عليهم ،وكانوا قد طلبوا منه ذلك(.)١
ثم ميكن هنا تسجيل عالقة من نوع آخر ،وهي تلك السفارات والرسائل
التي بادر النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بإرسالها إلى الدول الكبرى في املنطقة،
حال استقرار دولة اإلسالم في املدينة ،يدعو زعماءها وشعوبها إلى اإلسالم(.)٢
وهذا النمط املهم في العالقات الدولية أواله اإلسالم عناية فائقة ،وكان
للمسلمني تقليد إنساني رائع ،ذلكم هو احترام املبعوثني السياسيني وحاملي
رسائل اآلخرين ،كما أرسل رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ من عنده رس ً
ال
كثيرين ،فقد استقبل في مسجده باملدينة ،العديد من الرسل واملبعوثني -وهم
غير مسلمني ـ فكان يستقبلهم برحابة صدر ،ويستمع إليهم باهتمام ،ثم
مينحهم األمن على أرواحهم ،ويعطيهم احلصانة التي تخولهم حق العودة إلى
أوطانهم ساملني متى شاءوا ،مهما كان نوع الرسائل التي وفدوا بها(.)٣
واحلقيقة املقررة هي أن العالقات الدولية في اإلسالم ،األصل فيها (السلم)،
بل البر واإلقساط والتعاون والرحمة ،بالنسبة لألمم األخرى ،لقوله تعالى:
الس ْل ِم َكا َّف ًة َو َال َت َّت ِب ُعو ْا خُ ُط َو ِ
ات َّ
الش ْي َط ِان ِإ َّن ُه
( َيا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َم ُنو ْا ْادخُ ُلو ْا ِفي ِّ
ني)( .سورة البقرة اآلية ،)208 :وقوله تعالىَ ( :وإِن َج َن ُحو ْا
َل ُك ْم َعدُ ٌّو ُّم ِب ٌ
اج َن ْح َل َها َو َت َو َّك ْل َع َلى ا ِ
يم)( .سورة األنفال،
لس ْل ِم َف ْ
الس ِم ُ
هلل ِإ َّن ُه ُه َو َّ
ِل َّ
يع ا ْل َع ِل ُ
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( )١م�سلم � ،صحيحه ـ كتاب اجلهاد ـ ج  ٣ـ �ص  ١١٨٦ـ احلديث رقم (.)١٥٥١
(� )٢أفا�ضت كتب ال�سرية يف �سرد هذه ال�سفارات والر�سائل التي �آتت ثمارها يف و�صول هذه الدعوة خارج نطاق اجلزيرة العربية� ،أنظر تفا�صيل ذلك لدى:
ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية ،ق ٢ـ �ص ٦٠٦:ـ .٦٠٨
( )٣عبدال�شايف حممدعبداللطيف ،دولة الإ�سالم وعالقتها الدولية يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ـ �ص .٤٩١ - ٤٩٠
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ِيل ا ِ
ين ُي َقا ِت ُلو َن ُك ْم
اآلية ،)61:وقوله سبحانه وتعالىَ ( :و َقا ِت ُلو ْا ِفي َسب ِ
هلل الَّ ِذ َ
َ
ين)( .سورة البقرة اآلية )190 :وقوله تعالى:
َو َال ت َْع َتدُ و ْا إ َِّن اهلل َال ُي ِح ُّب ْالُ ْع َت ِد َ
وكم َو َأ ْل َقوا ِإ َلي ُكم الس َلم َفما َج َع َل ُ
( َف ِإ ِن ْاع َت َزلُ ُ
اهلل َل ُك ْم َع َل ْيهِ ْم
ْ ْ ُ َّ َ َ
وك ْم َف َل ْم ُي َقا ِت ُل ُ ْ
َسبِيالً)( .سورة النساء اآلية.)90 :
فالسلم هنا هو الصلح والسالم ،واألمان ثابت بني املسلمني وغيرهم على
أساس أن األصل هو السلم ،ما لم يطرأ نقض له ،باعتداء على املسلمني.
ويناسب هنا تسجيل شهادة املؤرخ الهندي بيجي روديك حول مشروع
اجلهاد ،وسماحة اإلسالم  ،فيقول( :اإلسالم أذن لرسوله باجلهاد لرفع الظلم
واالضطهاد ..وإلزالة العقبات التي تقف في وجه الدعوة لإلسالم ،تلك
الدعوة التي ال تُكره أحداً على الدخول في هذا الدين ،وإمنا تدعو الناس إليه
وتترك لهم احلرية الكاملة لالختيار ،ولذلك ما أن يدخل الناس في اإلسالم
حتى يتمسكوا به ،ويستميتوا في الدفاع عنه ..إن اإلسالم هو دين السالم،
السالم مع اهلل والسالم مع الناس جميعاً)(.)١
والرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ باملدينة ،ورغم تنامي دولته وتصاعد قوتها،
لم يخف كرهه للحرب ورغبته في دوام السالم ،حني كان يقول لصحابته
الكرام ـ رضواه اهلل عليهم ( :-أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو ،وسلوا اهلل
العافية)(.)٢
وإن ذلك ليؤكد أن األصل في عالقات املسلمني مع غيرهم هو املساملة
واملوادعة ،وإمنا وقعت احلرب حماية لدعوة اإلسالم ،ودفع ًا للعدوان ،ومع هذا
فقد حرم اإلسالم البغي والعدوان ،أو التعاون والتحالف على ارتكاب اإلثم
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( )١عماد الدين خليل ،قالوا عن الإ�سالم ـ ط ١ـ الريا�ض :الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي١٤١٢ ،هـ (١٩٩٢م) �ص .٢٨٨
( )٢رواه �أحمد يف م�سنده ـ ج � ٢ص .٣٢٣
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أو العمل على ارتكابه ،لقوله تعالىَ ( :و َت َعا َونُو ْا َع َلى ا ْل َب ِّر َوال َّت ْق َوى َو َال َت َعا َونُو ْا
اهلل إ َِّن َ
َع َلى اإل ْثم وا ْلعدْ و ِان وا َّت ُقو ْا َ
اهلل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب)( .سورة املائدة اآلية.)2:
ِ ِ َ ُ َ َ
والبر كلمة جامعة تتدرج في مفهومها الكلي ،ضروب (التعاون) في سبيل
اخلير اإلنساني العام كافة ،وفي مقدمتها املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات
بني الدول في جميع مجاالت احلياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية
والثقافية ،والعلمية ،شريطة أال تصادم أمراً قاطع ًا أو متس العقيدة ،أو املقاصد
األساسية لهذا التشريع.
ومن تلك الصور ،التي سجل التاريخ فهيا ترابط ًا دولي ًا مبكراً بني املسلمني
وغيرهم ،وفد نصارى جنران إلى املدينة ،وهما راهبان نصرانيان قابلهما رسول
اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فعرض عليهما اإلسالم ،ودعاهما إلى املباهلة،
فرفضا(.)١
إال أن من أبرز ما يناسب التركيز عليه في أمر هذا النوع من التعامل،
تلك الهدن واالتفاقات السلمية مع الدول غير اإلسالمية ،عبر العصور ،حيث
تكررت صور التعاهد وتوثيق االتفاقات طيلة عصور املسلمني مبا أفاض صوراً
من صور الترابط السلمي مع ذلك اآلخر.
ولقد عرف اإلسالم املعاهدات السلمية في السنوات األول من تأسيس الدولة
اإلسالمية اجلديدة في املدينة ،إذ عقد الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ اتفاقيات
سلمية مع اجلماعات غير اإلسالمية ،وقد اعتبرت معاهدة احلديبية ،قدوة ومثا ًال
يحتذى عند عقد االتفاقيات ،وإجراء املفاوضات ،ومدة املعاهدات السلمية
مع غير املسلمني خالل تلك املرحلة على األقل ،فقد ُعقدت معاهدة احلديبية
بني الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ومشركي مكة ،قريش ،في العام السادس
177

( )١كامل الق�صة ،وما دار بينهما وبني ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أوردها البالذري يف كتابه ،فتوح البلدان ـ �ص.٧٦-٧٥ :
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من هجرته ـ عليه الصالة والتسليم ـ (627م) ،وكانت مواد املعاهدة تتضمن
ضمان ًا من الطرفني بعدم مهاجمة الطرف اآلخر ،فرسخت األمن والسالم ،الذي
كان الطرفان بحاجة إليه ،بعد أن شهدت اجلزيرة العربية صراع ًا عنيف ًا وحروب ًا
ومعارك ضارية بني املسلمني واملشركني(.)١
وكان الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قد عقد معاهدات أخرى مماثلة مع
اليهود واملسيحيني ،سواء املقيمني داخل اجلزيرة العربية أو خارجها ،وخارج
حدود دولة املدينة ،فقد عقد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ اتفاقيات سلمية متفرقة
مع يهود فك وايلة وتيماء ،ومع بني صخر من كنانة ،وغيرهم كثير(.)٢
ويعدُ الوفاء بالعهود أساس التالقي بني أطراف املتعاهدين ،في أجوائه تنشأ
صور التعاون والتعارف كافة ،ولذلك شدد اإلسالم على وجوب الوفاء بالعهد،
وعده من أسباب القوة ،ألنه من أسباب الثقة وقوة التعارف ،قال تعالى:
هلل ِإ َذا َع َاه ُّ ْ
دت َو َال تَن ُق ُضو ْا ا َأل ْي َ
َان َب ْعدَ ت َْو ِك ِ
( َو َأ ْو ُفو ْا ِب َع ْه ِد ا ِ
يد َها َو َقدْ َج َع ْل ُت ُم
ال إ َِّن َ
َ
اهلل َي ْع َل ُم َما ت َْف َع ُل َ
اهلل َع َل ْي ُك ْم َك ِفي ً
ون)( .سورة النحل اآلية ،)91 :وقال
تعالىَ ( :و َأ ْو ُفو ْا بِا ْل َع ْه ِد إ َِّن ا ْل َع ْهدَ َك َ
ان َم ْسؤُو ًال)( .سورة اإلسراء اآلية.)٣٤ :
واآليات احلاثة على وجوب التزام العهود كثيرة ،مما يؤكد أهميتها للمسلمني،
وآثارها بإذن اهلل.
وإذا كانت املعاهدات ال تستمد قوتها من نصوصها ،بل من عزمية عاقديها
على الوفاء ،فإن اإلسالم حث على الوفاء ،واعتبر الوفا بالعهد وامليثاق قوة،
والنكث فيه أخذاً في أسباب الضعف.
من هذا املنطلق حث النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ على ضرورة الوفاء بالعهود،
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( )١للمزيد حول �صلح احلديبية� ،أنظر ابن ه�شام ـ ال�سرية النبوية ـ ق  ٢ـ �ص .٣٢٢-٣٠٨ :
( )٢لالطالع على مزيد من هذه املعاهدات� ،أنظر ،حممد بن �سيدي بن احلبيب ال�شنقيطي ـ منهج الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف دعوة �أهل الكتاب ـ ط ١
ـ جدة  :دار القبلة للثقافة الإ�سالمية ١٤١٣ ،هـ (١٩٩٢م).
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وعدها من لوازم الدين ،روى ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال:
خطبنا رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم فقال في اخلطبة( :ثم ال إميان ملن ال
أمانة له وال دين ملن ال عهد له)(.)١
وقد كان بينه وبني املشركني عهد ،فوفى به ،فذكر له بعض املسلمني أنهم
على نية الغدر به ،فقال عليه الصالة والسالم( :وفوا لهم ،ونستعني باهلل
عليهم) ،وكان ينهي عن الغدر مبقدار حثه على الوفاء ـ عليه الصالة والسالم
ـ فيقول( :ثم إذا جمع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء
فقيل هذه غدرة فالن بن فالن)(.)٢
نص ُر ُ
ين َف َع َل ْي ُك ُم ال َّن ْص ُر ِإ َّال َع َلى َق ْو ٍم َب ْي َن ُك ْم
وك ْم ِفي الدِّ ِ
قال تعالىَ ( :وإ ِِن ْاس َت َ
َو َب ْي َن ُهـم ِّميث ٌ
َـاق َواهلل ُ بِ َا ت َْع َم ُل َ
ون َب ِصي ٌر)( .سورة األنفال آية.)42 :
وقد رد النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أبا بصير للمشركني ،وأبى أن يقبله بعد
وفاء بالعهد الذي بينه وبني املشركني(.)3
أن عاد إليه ً
ثم إن املسلمني إذا خشوا من املشركني نقض ًا للعهد ،فعليهم أن يردوا إليهم
عهدهم ،وهو توجيه املولى تبارك وتعالى بقولهَ ( :و ِإ َّما ت ََخا َف َّن ِمن َق ْو ٍم ِخ َيا َن ًة
َفانب ِْذ ِإ َليهِ م َع َلى سواء إ َِّن َ
اهلل َال ُي ِح ُّب ْ َ
الا ِئ ِننيَ) (سورة األنفال آية.)58 :
َ َ
ْ ْ
وقد عقد اخللفاء املسلمون بعد النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ معاهدات
سلمية رغم أن القوة التي كان يتمتع بها املسلمون ،وقتها ،تسمح لهم
باستمرار القتال.
ففي عهد اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ عقد املسلمون
معاهدة صلح مع اجلراجمة ،وقد نصت تلك املعاهدة املعقودة مهم على أن
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( )١ابن حبان ،الإمام �أبو حامت حممد بن حبالن بن �أحمد الب�ستي (ت ٣٥٤هـ ٩٦٥ /م) �صحيح ابن حبان ـ ط١ـ املدينة املنورة :املكتبة ال�سلفية ١٣٩٠هـ
(١٩٧٠م) ـ ج  ١٣ـ �ص .١٣٩
( )٢رواه م�سلم يف �صحيحه ـ ج  3ـ �ص .1359
( )3الرتمذي ـ �صحيحه ـ ج 4ـ �ص ..134

104

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

يكونوا أعوان ًا للمسلمني ،وعيون ًا ومسالح في جبل اللكام ،مقابل أال يؤخذوا
باجلزية ،وأن ينفلوا أسالب من يقتلون من عدو املسلمني ،إذا حضروا معهم
حرب ًا في مغازيهم(.)١
كما عقد حكام مصر ،عبداهلل بن سعد بن أبي سرح ،ي عهد اخلليفة
الثالث عثمان بن عفان ـ رضي اهلل عنه ـ معاهدة سلمية مع أهل النوبة تضمنت
إقرار السلم بعد معركة طاحنة (فسألوه الصلح واملوادعة ،فأجابهم إلى ذلك
على غير جزية ،لكن على هدية ثالثمائة رأس في كل سنة ،وعلى أن يهدي
املسلمون إليهم طعام ًا بقدر ذلك)(.)2
وفي عام (28هـ648 /م) عقد املسلمون معاهدة سلمية مع سكان جزيرة
قبرص ،الذين ملا يدفعوا اجلزية ،وال يعتبروا من أهل الذمة ،فكانوا يؤدون
خراج ًا قدره  7200دينار سنوياً ،ثم نقضوا العهد ملساعدته الروم ضد
املسلمني ،فغزاهم معاوية عام (33هـ654 /م) ففتح اجلزيرة وأقرهم على
الشروط السابقة.
وملا تولى عبدامللك بن صالح والية قبرص ،قام بعض أهلها بالثورة عليه،
فاستشار عبدامللك الفقهاء في شأن إلغاء معاهداتهم لنكثهم العهد ،فأشار
عليه أكثر الفقهاء ،ومهم اإلمام مالك ،باإلبقاء على العهد والكف عنهم،
وعلل موسى بن عيني ذلك بأن أهل قبرص ليسوا أهل ذمة ،رغم أنهم كانوا
يدفعون خراج ًا إلى املسلمني ،وهكذا بقيت قبرص على شروط الصلح رغم
نقضها العهد ،ولم يلتزم أهلها بعقد الذمة وبدفع اجلزية ملصلحة قدرها
املسلمون(.)3
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( )١البالذري ،فتوح البلدان ـ �ص  164ـ واجلراجمة قوم من الن�صارى كانوا ي�سكنون جبل اللكام على احلدود بني بيزنطة والدولة الإ�سالمية وكانوا يعي�شون
�شبه م�ستقلني ،مع ا�ستعداد م�سبق خلدمة االمرباطورية البيزنطية.
( )2البالذري ـ ،فتوح البلدان ـ �ص .238
(� )3أبو عبيد ،كتاب الأموال ـ �ص .185-184 :
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وهنا شاهد للوفاء بالعهد من العصر األموي ،وقد روي في ذلك عن سليم
بن عامر ،قال( :كان بني معاوية وبني أهل الروم عهد ،وكان يسير في بالدهم،
حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول
اهلل أكبر ،وفاء ال غدر وإذا هو عمرو بن عبسة ،فسأله معاوية عن ذلك فقال
سمعت رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يقول :من كان بينه وبني قوم عهد
فال يحلن عهداً ،وال يشدنه حتى ميضي أمده ،أو ينبذ إليهم على سواء قال:
فرجع معاوية بالناس)(.)١
وفي العصر العباسي عقد املسلمون العديد من املعاهدات السلمية مع الدول
املسيحية ،مثل بيزنطة وفرنسا وروما ،وكانت عواصم تلك اإلمبراطوريات
تشهد حضوراً متواص ً
ال للمبعوثني والسفراء املسلمني كما استقبلت احلواضر
اإلسالمية كقرطبة والقاهرة وبغداد سفارات مسيحية مماثلة.
وكانت السفارات والعالقات السلمية بني املسلمني والدولة البيزنطية في
تلك العصور متثل واحدة من أهم تلك العالقات بني الدولة اإلسالمية وغيرها
من الدول ،وركيزة مهمة الستمرار تلك الصالت السلمية( ،)2حيث وصلت
تلك السفارات ـ في عصور مختلفة ـ إلى بالطات ملوك الصني والهند في
الشرق ،وملوك الفرجنة في الغرب ،وأباطرة الدولة البيزنطية في الشمال ،ليمثل
ذلك صفحة ناصعة في تاريخ املسلمني الدبلوماسي ،بسمو مبادئه ومثله النابعة
من سمو شريعة اإلسالم اخلالدة وشمولها(.)3
وفي أيام احلروب الصليبية عقدت العديد من الهدن واالتفاقات واملعاهدات
بني قادة املسلمني الزنكيني واأليوبيني ،واملماليك وبني زعماء الصليبيني،
186
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( )١ابن حبان � ،صحيح ابن حبان ـ ج  13ـ �ص .139
( )2للمزيد من االطالع على هذه ال�سفارات انظر� :سليمان الرحيلي ـ ال�سفارات الإ�سالمية �إلى الدولة البيزنطية� ،سفارات العبا�سية والفاطمية الأموية يف
الأندل�س ـ الريا�ض ـ مكتبة التوبة (١٤١٤هـ)
(� )٣سليمان الرحيلي ،ال�سفارات الإ�سالمية �إلى الدولة البيزنطية ـ �ص.١١-٩ :
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كما ُعقدت معاهدات مع الدويالت اإليطالية ،ومع الدولة البيزنطية ،وهي
معاهدات محددة األهداف ،شاملة ألمور عديدة منها احلدود اجلغرافية ،واملدد
الزمنية اخلاصة بها ،واألمن ،وبناء التحصينات والضرائب والرسوم ،وحرية
املالحة ومحاربة القرصنة ،وحرية تنقل األفراد ،وحرية التجارة بني الطرفني
املتعاهدين براً وبحراً ،واالشتراك في مقاومة أي أخطار محتملة ،وحرية العبادة
وزيارة األماكن املقدسة ،والتعاون في مجال القضاء على اجلرمية ،إلى غير ذلك
من األمور(.)١
ويشيد حسني مؤنس مبا يتصف به القائد الزنكي العادل نور الدين محمود
( 541ـ 569هـ 1146 /ـ 1174م) من قدرات في عالقاته مع أقرانه ممن
عاصروه ،وخاصة الصليبيني إذ يقول( :ومهما أطلنا في دراسة نور الدين،
فإننا ننتهي إلى حقيقة رئيسية ،هي أن اإلسالم ـ بطبيعته السمحة البسيطة
ـ صادف عند نور الدين نفس ًا سمحة مثله ـ ولم يكن نور الدين يحارب
الصليبني على أنهم نصارى ،بل على أنهم أجانب عن بالد املسلمني اعتدوا
على الوطن العربي ومقدساته ،ومن هنا فإنه لم ميس النصارى من أهل البالد
بسوء ،بل كانوا عنده مواطنني لهم حق الرعاية الكاملة ،فلم يهدم في حياته
كنيسة ،وال آذى قس ًا أو راهب ًا(.)٢
وهكذا يكون اإلسالم قد وثق أصول القانون الدولي العام اإلسالمي أحكم
توثيق ،وبناها على تأصيل ملبادئ راسخة قوية.
وقد كان لقاعدة (حرمة املعاهدات وقدسيتها في السلم واحلرب) أثرها في
العمل على استقرار السلم واألمن الدوليني ،من جهة ،على تأصيل روح الثقة
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( )١للمزيد من االطالع على هذه املعاهدات� ،أنظر  :يو�سف ح�سن غوامنه ،معاهدات ال�صلح وال�سالم بني امل�سلمني والفرجن :خطاب جديد يف العجز
الإ�سالمي والعربي وامل�شروع النه�ش�ضوي الغربي الوحدودي ـ ط ١ـ عمان الأردن :دار الفكر للن�شر والتوزيع ـ ١٤١٥هـ (١٩٩٥م).
( )٢ح�سني م�ؤن�س نور الدين زنكي � :سرية جماهد �صادق ـ ط  ٢ـ جدة  :الدار ال�سعودية للن�شر والتوزيع١٤٠٤ ،هـ (١٩٨٤م) ـ �ص .٢٦٥-٢٦٤ :
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فيمن يتعامل سياسي ًا مع الدولة اإلسالمية ،على الصعيد الدولي ،من جهة
أخرى ،مما يعد بحق من أهم خصائص سياسة اإلسالم اخلارجية العادلة.
وقد راعى الفقهاء املسلمون العرف في عالقاتهم مع الدول غير اإلسالمية،
مما ميكن القول معه بأن مراعاة العرف من قواعد القانون الدولي اإلسالمي ،فمن
أقوالهم في هذا الباب ما ذكره اإلمام ابن قدامة احلنبلي في املغني ،وهو قوله:
(وليس ألهل احلرب دخول دار اإلسالم بغير أمان ،ألنه ال يؤمن أن يدخل
أحدهم جاسوس ًا أو متلصصاً ،فيض ُر املسلمني ،فإن دخل بغير أمان سئل ،فإن
قال جئت رسو ًال فالقول قوله ،فإن كان معه متاع يبيعه ،قبل قوله أيضاً ،وحقن
دمه ،ألن العادة جارية بدخول جتارهم إلينا وجتارنا إليهم)(.)١
وقد كانت التجارة وانتقال األفراد والتجارة إلى دار احلرب ،والتعاون السياسي
مع دار الكفر وغيرها ،أموراً تدفع الفقهاء إلى املزيد من البحث واالجتهاد،
ملواجهة األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية املتغيرة.
وهذه أبرز شواهد تعامل املسلمني مع غيرهم ممن هم خارج حدود املجتمع
اإلسالمي ،ما ميكن إدراجه ضمن أساسيات العالقات الدولية.
191

( )١املغني  -ج  ٨ـ �ص .٥٢٣
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املبحث احلادي عشر
أثر التعامل مع اآلخر في انتشار اإلسالم
هنا ،وبعد هذه اجلولة في صفحة ناصعة متيزت بها حاضرتنا اإلسالمية في
التعامل اإلنساني مع غيرهم ،لعله من املناسب أن أشير إلى أن هذه السياسة
الطبيعية في عالقات املسلمني مع غيرهم كانت في كثير من عصور اإلسالم
فرصة لعرض اإلسالم في صورته الواقعية والتعريف به ،بل والدعوة إليه بطريق
غير مباشر.
ويؤكد حسني مؤنس في كتابه :عالم اإلسالم أنه كان ملبدأ احلرية الذي قرره
القرآن في أكثر من موضع ،ونص عليه دستور اجلماعة اإلسالمية نص ًا صريحاً،
وجرى عليه نبينا محمد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ في تسيير أمور املدينة ،كان
لهذا املبدأ األثر األكبر في انتشار اإلسالم فيما بعد ،ألن اإلسالم ظهر في عصر
اضطهادات دينية ،وأنه ملا جاء العرب ودخلوا البالد حتت راية اإلسالم ،لم
يفعلوا أكثر من عرض اإلسالم على الناس ،وتبصيرهم بفضائله ،ثم تركوهم
بعد ذلك أحراراً في اعتناقه إذا شاءوا ،كان هذا مثار عجب ودهشة كثير
من أصحاب الديانات األخرى ،فتاقت نفوسهم إلى معرفة اإلسالم ،واجنذبوا
إليه(.)١
وال شك أن حسن الطباع ،وروح التسامح ،ونبل األخالق ،التي حتلى بها
املسلمون في ريادتهم للحضارة الدينية ،كانت العون األكبر على سمو احلضارة
اإلسالمية في كل البالد ،التي فتحها املسلمون ،وعاش الناس حياتهم ،سعادة
وهناء ،يذكر ذلك اليكسي جورافسكي الروسي في كتابه :اإلسالم واملسيحية
192

( )١ح�سني م�ؤن�س ،عامل الإ�سالم ـ �ص .١٧٣-١٧٢ :
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فقول( :إن ظهور الدين اإلسالمي وترسخه السريع والقوى في أراض آسيوية
وإفريقية واسعة ،وي أثناء مسيرة الفتوحات العسكرية الدينية للعرب ،حدد
بصورة حاسمة مصائر املسيحية الشرقية التي قابلت الدين اجلديد (اإلسالم)
دون مقاومة بل وبالترحاب في كثير من املناطق(.)١
وأضاف املمي نق ً
ال عن جورافسكي أن مرد ذلك املوقف إلى عدة عوامل،
ذكر منها :تسامح اإلسالم إزاء القضايا املتعلقة بإقامة طقوس العبادة املسيحية،
وبسبب حماية املسلمني للمسيحيني من تعديات ومالحقات إمبراطورية
بيزنطة غير املتساحمة مطلق ًا(.)٢
وهناك قصة يرويها القاضي وكيع ،وهي قصة حتاكم بني أمير املؤمنني علي
بن أبي طالب ـ رضي اهلل عنه ـ ويهودي حكم بها القاضي شريح بن احلارث
الكندي ،فيتأثر اليهودي بعدل اإلسالم ،وتنتهي القصة بإسالم ذلك اليهودي،
إذ يروي وكيع عن شريح أن عليا ـ رضي اهلل عنه ( -افتقد درع ًا له ،فلما رجع
وجدها في يد يهودي يبيعها بسوق الكوفة ،فقال :يا يهودي الدرع درعي لم
أهب ولم أبع ،فقال اليهودي :درعي في يدي ،فقال :بيني وبينك القاضي،
قال :فأتياني ،فقعد علي إلى جنبي واليهودي بني يدي ..ثم قال :هذا الدرع
درعي ،لم أبع ولم أهب ،فقال لليهودي :ما تقول؟ قال :درعي في يدي ،قال
شريح  :يا أمير املؤمنني هل من بينة؟ قال :نعم احلسن ابني وقنبر يشهدان
أن الدرع درعي ،قال شريح :يا أمير املؤمنني شهادة االبن لألب ال جتوز ،فقال
علي :سبحان اهلل! رجل من أهل اجلنة ال جتوز شهادته ،سمعت رسول اهلل-
صلى اهلل عليه وسلم ـ يقول :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة ،فقال
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( )١اليك�سي ـ جوارفك�سي الرو�سي ـ الإ�سالم وامل�سيحية نق ًال عن ح�سن املمي ـ �أهل الذمة يف احل�ضارة الإ�سالمية ـ ط  ١ـ بريوت  :دار الغرب الإ�سالمي
(١٩٩٨م) �ص .١٤٠
()٢ح�سن املمي� ،أهل الذمة يف احل�ضارة الإ�سالمية .١٤١-
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اليهودي :أمير املؤمنني قدمني إلى قاضيه ،وقاضيه يقضي عليه ،أشهد أن هذا
الدين على احلق ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمداً رسول عبده ورسوله ،وأن
الدرع درعك يا أمير املؤمنني ،سقطت منك ليالً ،وتوجه مع علي يقاتل معه
بالنهروان ،فقتل(.)١
وقد عزا املستشرق غوستاف لوبون سرعة انتشار اإلسالم بني الشعوب األخرى
إلى هذه املعاملة احلسنة من قبل املسلمني لغيرهم فقال( :وساعد وضوح
اإلسالم البالغ ،وما أمر به من العدل واإلحسان ،كل املساعدة على انتشاره في
العالم ،ونفسر بهذه املزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية لإلسالم،
كاملصريني الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية ،فأصبحوا
مسلمني حني عرفوا أصول اإلسالم ،كما نفسر السبب في عدم تنصر أية أمة
بعد أن رضيت باإلسالم ديناً ،سواء كانت هذه األمة غالبة أم مغلوبة)(.)٢
ويضيف غوستاف لوبون أيض ًا قوله( :وسيرى القارئ ،حيث نبحث في
فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم ،أن القوة لم تكن عام ً
ال في انتشار القرآن،
فقد ترك العرب املغلوبني أحراراً في أديانهم ،إذا حدث أن اعتنق بعض األقوام
النصرانية اإلسالم ،واتخذوا العربية لغة لهم ،فذلك ملا رأوا من عدل العرب
الغالبني ما لم يروا مثله من سادتهم السابقني ،وملا كان عليه اإلسالم من السهولة
التي لم يعرفوها من قبل)(.)٣
ولقد أدرك هذه الثمار بعض املؤرخني الغربيني ،ونترك ول ديورانت يصف لنا
هذه احلقيقة التاريخية الناصعة حيث يقول ( :وعلى الرغم من خطة التسامح
الديني الذي كان ينتهجها املسلمون األولون ،أو بسبب هذه اخلطة ،اعتنق
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( )١وكيع� ،أبو بكر حممد بن خلف بن حيان (ت  ٣٠٦هـ٩١٨ /م) �أخبار الق�ضاة ـ بريوت :عامل الكتب ( ،د.ت) ـ ج ٢ـ �ص .٢٠٠
( )٢ح�ضارة العرب ـ �ص .١٢٥
()٣ح�ضارة العرب ـ �ص  ١٢٧ـ .١٢٨
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الدين اجلديد معظم املسيحيني ،وجميع الزردشتيني ،والوثنيني إال عدداً قلي ً
ال
جداً منهم ،وكثيرون من اليهود في آسيا ،ومصر وشملي أفريقية ،فقد كان
من مصلحتهم املالية أن يكونوا على دين الطبقة احلاكمة ،وكان في وسع
أسرى احلرب أن ينجوا من الرق إذا نطقوا بالشهادتني ورضوا باخلتان ،واتخذ
غير املسلمني على مر الزمن اللغة العربية لسان ًا لهم ،ولبسوا الثياب العربية،
وبعد ذلك يقول :ثم انتهى األمر باتباعهم شريعة القرآن ،واعتناق اإلسالم،
وحيث عجزت الهلينية عن أن تثبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام،
وحيث تركت اجليوش الرومانية اآللهة الوطنية ولم تغلبها على أمرها ،وفي
البالد التي نشـ فيها مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية
الرسمي ،في هذه األقاليم كلها انتشرت العقائد والعبادات اإلسالمية ،وآمن
السكان بالدين اجلديد وأخلصوا له ،واستمسكوا بأصوله إخالص ًا واستمساك ًا
أنساهم بعد وقت قصير آلهتهم القدامى ،واستحوذ الدين اإلسالمي على قلوب
مئات الشعوب في البالد املمتدة من الصني ،وإندونيسيا ،والهند ،إلى فارس،
والشام ،وجزيرة العرب ،ومصر وإلى مراكش ،واألندلس ،ومتلك خيالهم،
وسيطر على أخالقهم ،وصاغ حياتهم ،وبعث فيهم آما ًال تخفف عنهم بؤس
احلياة ومتاعبها ،وأوحى إليهم العزة واألنفة ...يوحد هذا الدين بينهم ،وألف
قلوبهم مهما يكن بينهم من االختالفات والفروق السياسية)(.)١
وتتعجب املستشرقة اإليطالية لورا فيشيا فاغليري من ذلك اإلجراء الذي
يترتب على من أراد الدخول في اإلسالم فتقول في كتابها :دفاع عن اإلسالم:
(ولقد فرض املسلمون في فترة من الفترات على كل من رغب في الدخول في
اإلسالم أن يسلك مسلك ًا ال يساعد من غير ريب على تيسير انتشار اإلسالم،
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ذلك أنهم طلبوا إلى الراغبني في اعتناق الدين اجلديد أن ميثلوا أمام القاضي،
ويعلنوا أن إسالمهم لم يكن نتيجة ألي ضغط ،وأنهم ال يهدفون من وراء ذلك
إلى كسب دنيوي)(.)١
ولم تكن أخالق املسلمني احلضارية فترة عارضة ،وال حالة فردية ،بل كانت
سيرة أصيلة عامة في عهد اخلالفة اإلسالمية ،وما شذ عنها فحاالت نادرة ،ال
يقاس وال يحكم بناء عليها.
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املبحث الثاني عشر
قراءات في شهادات املنصفني
كثرت تلك املؤلفات واألبحاث والدراسات التي تتصل بنوعية الترابط بني
املسلمني وغيرهم من أهل الديانات األخرى ،سواء منهم من هو داخل أراضي
املسلمني ،وعاشوا ضمن مجتمع املسلمني ،وهم من أطلق عليهم أهل الذمة،
أم أولئك الذين تعامل املسلمون معهم وهم داخل أراضيهم ،مبا ميكن تصنيفه
ضمن أمناط العالقات الدولية معهم ،واهتم العديد من الباحثني غير املسلمني،
من املستشرقني وغيرهم ،باستقصاء أخبار هذا الترابط ،ومحاولة التعمق في
فهم األسس واملبادئ التي انبنى عليها ذلك التعامل عبر حضارة املسلمني.
وقد أفضت تلك الدراسات والبحوث إلى نتائج عديدة وتقارير متباينة،
تختلف من حيث املوضوعية والتجرد في فهم ذلك الواقع وتشخيصه.
إال أن ما ميكن االستئناس به ،هنا ،هو تلك األقوال املتسمة باملوضوعية
واحلياد كاتبوها هم أناس تتباين كتاباتهم حول اإلسالم وقضاياه بني إنصاف
وإجحاف ،ولكننا لم نعدم بعض الكتابات التي خطها كاتبوها بإنصاف وجترد
وموضوعية ،منبهرين بصور هذا التعامل السلمي الذي تكرر عبر عصور
املسلمني ،فأخذوا يسجلون شهاداتهم ضمن كتاباتهم بإعجاب وإنصاف.
وهنا ،وفي هذا املبحث ،ستعمد الدراسة إلى عرض مجموعة من هذه
الصفحات التي رمبا اتفق فيها كاتبوها ـ في غالبهم ـ بتسجيل إعجابهم مبا
أبداه املسلمون من حسن تعامل مع مخالفيهم من أهل الديانات األخرى مما
ميكن تسجيلها ضمن الشهادات اآلتية:
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حول سماحة اإلسالم يسجل املستشرق الفرنسي غوستاف لوبون هذه
الشهادة بقوله( :رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنف ًا أن مسامحة محمد
لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية ،وأنه لم يقل مبثلها مؤسسو األديان
التي ظهرت قبله ،كاليهودية والنصرانية على وجه اخلصوص ،وسنرى كيف
سار خلفاؤه على سنته ،وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا املرتابون
أو املؤمنون القليلون ،الذين أنعموا النظر في تاريخ العرب)(.)١
ويضيف لوبون قوله( :لم تقل براعة اخللفاء األولني السياسية عن براعتهم
احلربية التي اكتسبوها على عجل ،وذلك أنهم اتصلوا منذ الوقائع األولى
بسكان البالد املجاورة األصليني ،الذين كان يبغي عليهم قاهروهم منذ
قرون كثيرة ،والذين كانوا مستعدين ألن يستقبلوا بترحاب وحبور أي
فاحت يخفف وطأة احلياة عنهم ،وكانت الطريق التي يجب على اخللفاء أن
يسلكوها واضحة ،فعرفوا كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك
دينه ،وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال السيف فيمن لم يسلم ،وأعلنوا في
كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب وعرفها وعاداتها ،مكتفني بأخذهم
في مقابل حمايتها ،جزية زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى ساداتها السابقني
من الضرائب)(.)٢
كما أضاف غوستاف لوبون قوله( :وكان العدل بني الرعية دستور العرب
السياسي ،وترك العرب الناس أحراراً في أمور دينهم ،وأظل العرب أساقفة
الروم ومطرانه الالتني بحمايتهم ،فنال هؤالء ما لم يعرفوه سابق ًا من الدعة
والطمأنينة)(.)٣
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وينقل لوبون عن روبرتسون في كتابه :تاريخ شارلكن قوله( :إن املسلمني
وحدهم الذين جمعوا بني الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع األديان
األخرى ،وإنهم مع امتشاقهم احلسام نشراً لدينهم ،تركوا من لم يرغبوا فيه
أحراراً في التمسك بتعاليمهم الدينية)(.)١
كما ينقل لوبون عن مبشود في كتابه :تاريخ احلروب الصليبية قوله( :إن
القرآن الذي أمر باجلهاد متسامح نحو أتباع األديان األخرى ،وقد أعفى البطاركة
والرهبان وخدمهم من الضرائب ،وحرم محمد قتل الرهبان لعكوفهم علــى
العبـــادات ،ولم ميس عمـــر بن اخلطــاب النصارى بسوء حني فتح القدس)(.)٢
ويؤكد ذلك املستشرق اإلجنليزي توماس آرنولد في كتابه :الدعوة إلى اإلسالم
إذ يقول( :ولكننا لم نسمع عن أية محاولة مدبرة إلرغام الطوائف من غير
املسلمني على قبول اإلسالم ،أو أي اضطهاد منظم ُقصد منه استئصال الدين
املسيحي ،ولو اختار اخللفاء تنفيذ إحدى اخلطتني الكتسحوا املسيحية بتلك
السهولة التي أقصى بها فرديناند  Ferdinandوإيزابال  Isabellaدين اإلسالم
من إسبانيا والتي جعل بها لويس الرابع عشر  Louis XIVاملذهب البروتستنتي
مذهب ًا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا ،أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود
ُمبعدين في إجنلترا مدة خمسني وثالثمائة سنة ،وكانت الكنائس الشرقية في
آسيا قد انعزلت انعزا ًال تام ًا عن سائر العالم املسيحي ،الذي لم يوجد في جميع
أنحائه أحد يقف في جانبهم باعتبارهم طوائف خارجني عن الدين ،ولهذا فإن
مجرد بقاء هذه الكنائس حتى اآلن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما
قامت به سياسة احلكومات اإلسالمية بوجه عام من تسامح نحوهم(.)٣
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( )١روبرت�سون ـ تاريخ �شارلكن ـ نق ًال عن غو�ستاف لوبون ـ ح�ضارة العرب ـ �ص  ١٢٨ـ هام�ش (.)١
( )٢مي�شود ،تاريخ احلروب ال�صليبية  ،نق ًال عن :غو�ستاف لوبون ح�ضارة العرب ـ �ص  ١٢٨ـ هام�ش (.)١
( )٣الدعوة �إلى الإ�سالم ـ �ص .٩٩-٩٨ :

116

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

وعن اجلزية يقول توماس آرنولد( :وهناك شواهد كثيرة تبني أن املسيحيني
قلما كانوا في عهد الفتوح اإلسالمية األولى يشكون مما يضعف من قوة
دينهم ،والواقع أن متسكهم بدينهم القدمي هو الذي عرضهم لدفع اجلزية..
لكن هذه اجلزية من البساطة بحيث لم تكن تثقل كاهلهم ،وذلك إذا الحظنا
أنها أعفتهم من اخلدمة العسكرية اإلجبارية التي كانت مفروضة على إخوانهم
من الرعايا املسلمني)(.)١
ويضيف توماس آرنولد في موضع آخر ،وعن الدولة العثمانية قوله( :وكان
يكون من الغريب حقاً ،لو أن الغيرة التي دفعت العثمانيني في ذلك احلني إلى
هداية الناس واستمالهم لإلسالم لم حتملهم قط على مجاوزة حدود التسامح
الذي رسمته قوانينهم اخلاصة بهم ومع ذلك فقد قال الذين وقعوا في األسر
بينهم اثنني وعشرين عاماً( :إن األتراك لم يرغموا أحداً على ترك دينه)(.)٢
ويسجل املؤرخ األمريكي لوثروب ستودارد شهادته في ذلك بقوله( :وكان
اخلليفة عمر يرعى حرمة األماكن املقدسة النصرانية أميا رعاية ،وقد سار خلفاؤه
من بعده على آثاره ،فال ضيقوا على النصارى ،وال نالوا مبساءة طوائف احلجاج
(النصارى) الوافدين كل عام إلى بيت املقدس من كل فج من أفجاج العالم
النصراني)(.)٣
وهنا شهادة تنقلها الدراسة من املستشرقة األملانية زيغريد هونكه في كتابها:
شمس العرب تسطع على الغرب ،حول حرية املعتقد ،فتقول( :ال إكراه في
وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على
الدين) هذا أمر به القرآن الكرميً ،
الشعوب املغلوبة الدخول في اإلسالم ،فاملسيحيون والزرادشتية واليهود الذين
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القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة التعصب الديني وأفظعها ،سمح لهم جميع ًا دون
أي عائق مينعهم ،مبمارسة شعائر دينهم وترك املسلمون لهم بيوت عبادتهم
وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون ميسوهم بأدنى أذى)(.)١
وتواصل هونكه شهادتها بقولها( :أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى
التاريخ مثل تلك األعمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد
االضطهاد البيزنطي الصارخ ،وبعد فظائح اإلسبان واضطهادات اليهود؟
إن السادة واحلكام املسلمني اجلدد لم يزجوا أنفسهم في شؤون تلك
الشعوب الداخلية ،فبطريك بيت املقدس يكتب في القرن التاسع ألخيه
بطريرك القسطنطينية عن العرب( :إنهم ميتازون بالعدل وال يظلموننا البتة،
وهما ال يستخدمون معنا أي عنف)(.)٢
وينقل صالح العابد عن املستشرقة اإليطالية لورا فيشيا فاغليري في كتابها:
دفاع عن اإلسالم شهادتها في ذلك بقولها( :كان املسلمون ال يكادون
يعقدون االتفاقات مع الشعوب حتى يتركوا لها حرية املعتقد ،وحتى يحجموا
عن إكراه أحد من أبنائها على الدخول في الدين اجلديد ،واجليوش اإلسالمية
ما كانت تتبع بحشد من املبشرين امللحاحني غير املرغوب فيهم ،وما كانت
تضع املبشرين في مراكز محاطة بضروب االمتياز ،لكي ينشروا عقيدتهم ،أو
يدافعوا عنها.
ليس هذا فحسب ،بل لقد فرض املسلمون في فترة من الفترات على كل
راغب في الدخول في اإلسالم أن يسلك مسلك ًا ال يساعد من غير ريب على
تيسير انتشار اإلسالم ،ذلك أنهم طلبوا إلى الراغبني في اعتناق الدين اجلديد
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أن ميثلوا أمام القاضي ،ويعلنوا أن إسالمهم لم يكن نتيجة ألي ضغط ،وأنهم
ال يهدفون من وراء ذلك إلى كسب دنيوي)(.)١
وحول التسامح :وأغراض اجلزية تسجل املستشرقة اإليطالية لورا فيشيا
فاغليري شهادتها في كتابها :دفاع عن اإلسالم بقولهاُ ( :منحت تلك
الشعوب حرية االحتفاظ بأديانها القدمية وتقاليدها القدمية ،شرط أن يدفع
الذين ال يرضون اإلسالم دين ًا ضريبة عادلة إلى احلكومة ،تُعرف بـ (اجلزية)،
لقد كانت هذه الضريبة أخف من الضرائب التي كان املسلمون ملزمون
بدفعها إلى حكوماتهم نفسها ،ومقابل ذلك ُمنح أولئك الرعايا املعروفون بـ
(أهل الذمة) حماية ال تختلف في شيء عن تلك التي متتعت بها اجلماعة
اإلسالمية نفسها ،وملا كانت أعمال الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ واخللفاء
الراشدين قد أصبحت فيما بعد قانون ًا يتبعه املسلمون ،فليس من الغلو أن نصر
على أن اإلسالم لم يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني ،بل جتاوز ذلك ليجعل
التسامح جزءاً من شريعته الدينية(.)٢
وفي هذا يقول ريتشارد ستيبز عن األتراك( :إنهم سمحوا للنصارى
جميعاً :اإلغريق منهم والالتني ،أن يعيشوا محافظني على دينهم ،وأن يصرفوا
ضمائرهم كيف شاءوا ،بأن منحوهم كنائسهم ،ألداء شعائرهم املقدسة في
القسطنطينية ،وفي أماكن أخرى كثيرة جداً ،على حسني أستطيع أن أؤكد
بحق ـ بدليل اثني عشر عام ًا قضيتها في إسبانيا ـ أننا ال نرغم على مشاهدة
حفالتهم البابوية فحسب ،بل إننا في خطر على حياتنا وأحفادنا(.)٣
ثم يسجل إتيني دينية شهادته بقوله( :املسلمون على عكس ما يعتقده
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الكثيرون ،لم يستخدموا القوة قط خارج حدود احلجاز ،إلكراه غيرهم على
اإلسالم ،وأن وجود املسيحيني في أسبانيا لدليل واضح على ذلك ،فقد ظلوا
آمنني على دينهم طوال القرون الثمانية التي ملك املسلمون بالدهم ،كان
لبعضهم مناصب رفيعة في بالط قرطبة ،ثم إذا بهؤالء املسيحيني أنفسهم
يصبحون أصحاب السلطان في هذه البالد ،فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء
تام ًا على املسلمني(.)١
وينقل شكيب أرسالن جملة لألب ميشون استشهد بها املنصفون كثيراً في
كتاباتهم عن اإلسالم وهي( :إن من احملزن لألمم املسيحية أن يكون التسامح
الديني الذي هو أعظم ناموس للمحبة بني شعب وشعب هو مما يجب أن
يتعلمه املسيحيون من املسلمني)(.)٢
ثم ينقل أرسالن عن املستشرق برون قوله( :إن من أحسن فضائل املسلم أنه
متسامح مع من يخالقه في الدين تسامح ًا عملياً)(.)٣
ومن ذلك ما سجله رينو وهو يتحدث عن غزوات املسلمني في فرنسا
وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر املتوسط ،حيث قال( :إن املسلمني في مدن
األندلس كانوا يعاملون النصارى باحلسنى ،كما أن النصارى كانوا يراعون
شعور املسلمني فيختنون أوالدهم وال يأكلون حلم اخلنزير(.)٤
وهذا املؤرخ ول ديورانت في قصة احلضارة يقول( :لقد كان أهل الذمة
املسيحيون ،والزردشتيون ،واليهود ،والصابئون ،يستمتعون في عهد اخلالفة
األموية بدرجة من التسامح ال جند لها نظيراً في البالد املسيحية في هذه األيام،
فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم ،واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم..
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(� )١إتيني دينيه ،حممد ر�سول اهلل ـ �ص ٣٣٢ـ نق ًال عن � :صالح العايد ،حقوق غري امل�سلمني ـ �ص .٤٢
(� )٢شكيب �أر�سالن التع�صب الأوربي �أم التع�صب الإ�سالمي  ،يف كتاب لوثروب �ستودارد ،حا�ضر العامل الإ�سالمي ـ مج  ٢ـ ج  ٣ـ �ص .٢١١
( )٣التع�صب الأوربي ـ مج  ٢ـ ج  ٣ـ �ص .٢١١
( )٤م�صطفى ال�سباعي  ،من روائع ح�ضارتنا� ،ص .٩٢
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وكـــانوا يتمتعــون بحـــكم ذاتي يخضـــعون فيـــه لعلمائهـــم وقضاتهم
وقوانينهم)(.)1
والبطريك عيشويابه الذي تولي كرسي البطريكية من سنة  647ـ 657هـ
يقول( :إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعامولننا كما
تعرفون ،إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية ،بل ميتدحون ملتنا ،ويوقرون قسيسينا
وقديسينا ،وميدون يد املعون إلى كنائسنا وأديرتنا)(.)٢
وهذا املستشرق اإلجنليزي روم الندو يسجل شهادته ي كتابه :اإلسالم
والعرب حينما قال( :على نقيض اإلمبراطورية النصرانية التي حاولت أن
تفرض املسيحية على جميع رعاياها فرضاً ،اعترف العرب با ٌألقليات الدينية،
وقبلوا بوجودها ،كان النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون عندهم بـ (أهل
الذمة) ،أو الشعوب املتمتعة باحلماية ،لقد ُضمنت حرية العبادة لهم من طريق
اجلزيرة  ...التي أمست تُدفع بد ًال من اخلدمة العسكرية ،وكانت الضريبة
مضاف ًا إليها اخلراج ،أقل في مجموعها من الضرائب التي كانت مفروضة في
ظل احلكم البيزنطي كانت كل فرقة من الفرق التي تعامل كملة ،أي كطائفة
نصف مستقلة استقال ًال ذاتي ًا ضمن الدولة ،وكانت كل ملة تخضع لرئيسها
الديني)(.)3
ويناسب هنا تسجيل شهادة املؤرخ الهندي بيجي روديك حول مشروعية
اجلهاد ،وسماحة اإلسالم ،فيقول( :اإلسالم أذن لرسوله باجلهاد لرفع الظلم
واالضطهاد  ..وإلزالة العقبات التي تقف في وجه الدعوة لإلسالم ،تلك
الدعوة التي ال تُكره أحداً على الدخول في هذا الدين ،وإمنا تدعو الناس إليه
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( )1ول ديورانت ق�صة احل�ضارة ـ ج� ، 13ص 131-130 :
(� )٢أرثر �ستانلي ترتون� ،أهل الذمة يف الإ�سالم ـ ترجمة وتعليق :ح�سن حب�شي ـ ط  2ـ القاهرة  :الهيئة العامة للكتاب1994( :م) ـ �ص.159-158 :
( )3روم الندو يف كتابه :الإ�سالم والعرب ـ �ص  ، 119نق ًال عن  :عماد الدين خليل قالوا عن الإ�سالم ـ �ص .312
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وتترك لهم احلرية الكاملة لالختيار ،ولذلك ما أن يدخل الناس في اإلسالم
حتى يتمسكوا به ،ويستميتوا في الدفاع عنه ..إن اإلسالم هو دين السالم،
السالم مع اهلل والسالم مع الناس جميعاً)(.)1
وعن حرية العبادة يقول جورج حنا ...( :أن املسلمني العرب لم يعرف
عنهم القسوة واجلور في معاملتهم للمسيحيني بل كانوا يتركون ألهل الكتاب
حرية العبادة وممارسة طقوسهم الدينية ،مكتفني بأخذ اجلزية منهم)(.)٢
أما اللورد كرومر ،العميد البريطاني في مصر زمن االحتالل البريطاني في
التاريخ املعاصر الذي عاش فيها أربع ًا وعشرين سنة ،فيسجل شهادته ،حينما
أعلن فرق ًا وحيداً بني املسلم والذمي في مصر ،في هذه العبارة( :الفرق الوحيد
بني القبطي واملسلم هو أن األول مصري يعبد اهلل في كنيسة مسيحية ،في حني
أن الثاني مصري يعبد اهلل في مسجد مسلم)(.)3
وهكذا ترد مثل هذه الشهادات ،وغيرها كثير ،مما تفيض به الكتابات
املوضوعية املنصفة حول مثالية تعامل املسلمني مع غيرهم ،سواء داخل مجتمع
املسلمني ،أم مع أولئك الذين كانت بينهم وبني املسلمني عالقات حتمتها
ظروف التجاور واملعاصرة ،ورمبا تبادل املصالح أحياناً.
وقد أفاضت تلك الكتابات إلى تسجيل حقائق مهمة حول واقعية التعامل مع
اآلخر بأمناط ذلك التعامل ،وما آتاه من ثمرات واضحة في إعجاب ذلك اآلخر
بروح اإلسالم ،وتقبل االنضواء حتت لوائه لدى كثير من أصحاب الديانات.
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( )1عماد الدين خليل  ،قالوا عن الإ�سالم ـ �ص .288
( )٢قالوا عن الإ�سالم ـ �ص 280
( )3كرومو م�صر احلديثة  ،نق ًال عن �سيدة �إ�سماعيل كا�شف م�صر الإ�سالمية و�أهل الذمة �ص .17
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املبحث الثالث عشر
شبهات حول واقع التعامل مع اآلخر
وبعد أن تناولت الدراسة ،في مبحثها السابق ،عدداً من شهادات املنصفني
حول تعامل املسلمني مع غيرهم ،عبر عصور املسلمني ،وما دونه عدد من
الكتاب والباحثني من كتابات ،تتفاوت في نظرتها إلى ذلك التعامل ،فإنه
قد يناسب هنا أن تعرض الدراسة ملجموعة من الشبهات واألقوال ،التي روج
لها من ظن أنه سيطمس احلقائق ،ويغيب الوقائع ،قصداً لتشويه واقع هذا
التعامل ،ضمن قصد تشويه تاريخ اإلسالم وإجنازات املسلمني ،والتشكيك
بها ،متذرعني ببعض التنظيمات والضوابط الالزمة لضبط هذه العالقة،
ومتحججني بأحداث وتصرفات جانبية حسبوها على تاريخ هذا املنهج.
حول هذه الشبهات كتب يوسف القرضاوي في كتابه :غير املسلمني في
املجتمع اإلسالمي ،فقال( :برغم هذه الصحائف املشرقة من مبادئ العدالة
والسماحة ،التي جاء بها اإلسالم ،وبرغم هذا التاريخ احلافل بالتسامح الفذ
في شتى صوره ومظاهره ،رأينا بعض املستشرقني أثاروا بعض شبهات جمعوها
من هناك ،وحسبوها تشوه هذا التاريخ الرائع .واحلقيقة أن هذه املسائل التي
أثيرت حولها تلك الشبهات لو فهمت على وجهها ،ووضعت في زمنها
وإطارها التاريخي ،لم تخرج عن حدود العدل الذي حرصه اإلسالم كل احلصر
في عالقاته مع أهل الذمة)(.)1
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وميكن عرض أبرز هذه الشبهات وفق اآلتي:
أوالً :فرية اجلزية:
فاجلزية من أبرز الشبهات التي يثيرها املستشرقون ،وقد قصر أولئك فهم
مقاصدها أو تقاصروا ،وفسرت تفسيرات مظللة جعلت أهل الذمة يفزعون
عن مجرد ذكر اسمها ،فهي نظرهم ضريبة ذل وهوان ،وعقوبة فرضت عليهم
مقابل االمتناع عن اإلسالم ،وحتقيق ًا خلضوعهم حلكم املسلمني.
وقد تبني فيما سبق وجه إيجاب اجلزية على الذميني ،وأنها بدل فريضتني
فرضتا على املسلمني وهما :فريضة اجلهاد وفريضة الزكاة ،ونظراً للطبيعة
الدينية لهاتني الفريضتني لم يلزم بهما غير املسلمني.
ولهذا قصر اإلسالم واجب (اجلهاد) على املسلمني ،ألنه يعد فريضة دينية
مقدسة ،وعبادة يتقرب بها املسلم إلى ربه ،وفرض على هؤالء املواطنني من غير
املسلمني أن يسهموا في نفقات الدفاع واحلماية للوطن عن طريق ما ُعرف في
املصطلح اإلسالمي باسم (اجلزية).
ومع كل هذا فإن اإلسالم إمنا فرض اجلزية على كل قادر على حمل السالم
من الرجال ،فال جتب على املرأة والصبي والشيخ الكبير ،وال األعمى أو املعتوه،
وكل من ليس من أهل السالح.
كما أن اإلسالم اسقط اجلزية عن الراهب املنقطع للعبادة في صومعته ،ألنه
ليس من أهل القتال ،وقد مر بنا سابق ًا شواهد عديدة في ذلك ،فتذكر سيدة
كاشف في كتابها ،مصر اإلسالمية وأهل الذمة ،أن اجلزية هي احلكم اإلسالمي
الوحيد الذي خضع له أهل الذمة ،وأن املسلمني لم يشتطوا في تقدير اجلزية،
بل راعوا في تقديرها ثروة الفرد ودخله في عمله ،وأنه ُأعفي منها النساء
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والشيخ العاجز عن العمل ،والصغير الذي لم يبلغ احللم ،واملسكني الذي
يتصدق عليه ،واملغلوب على عقله ،وأن الفقهاء املسلمني قد أطنبوا في شرح
معنى اجلزية ومن جتب عليه ،ومن ُيعفى منها ،ومقدارها ،ومواعيد جبايتها،
وطرق اجلباية(.)1
ورمبا يناسب هنا تسجيل شهادة للمستشرق الفرنسي غوستاف لوبون
حينما قال( :لم تقل براعة اخللفاء األولني السياسية عن براعتهم احلربية التي
اكتسبوها على عجل ،فعرفوا كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك
دينه ،وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال السيف فيمن لم يسلم ،وأعلنوا في
كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب وعرفها وعاداتها ،مكتفني بأخدهم،
في مقابل حمايتها ،جزية زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى ساداتها السابقني
من الضرائب(.)٢
ويقول املؤرخ آدم متز في ذلك( :وكان أهل الذمة ،بحكم ما يتمتعون به
من تسامح املسلمني معهم ،ومن حمايتهم لهم ،يدفعون اجلزية ،كل منهم
بحسب قدرته ..وكانت هذه اجلزية أشبه بضريبة الدفاع الوني ،فكان ال
يدفعها إال الرجل القادر على حمل السالح ،وال يدفعها ذوو العاهات ،وال
املترهبون وأهل الصوامع إال إذا كان لهم يساره)(.)3
وميكن االستشهاد هنا مبا ذكره املؤرخ توماس آرنولد في كتابه :الدعوة إلى
اإلسالم عن الغرض من فرض اجلزية وعلى من فرضت ،حيث قال( :ولم يكن
الغرض من فرض هذه الضريبة على املسيحيني ،كما يريدنا بعض الباحثني
على الظن ،لونا من ألوان العقاب المتناعهم عن قبول اإلسالم ،وإمنا كانوا
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( )1م�صر الإ�سالمية و�أهل الذمة ـ �ص .60-59
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يؤدونها مع سائر أهل الذمة ،وهم غير املسلمني من رعايا الدولة الذين كانت
حتول ديانتهم بينهم وبني اخلدمة في اجليش ،في مقابل احلماية التي كفلتها
لهم سيوف املسلمني ،وملا قدم أهل احليرة املال املتفق عليه ،ذكروا صراحة
أنهم دفعوا هذه اجلزية على شريطة( :أن مينعونا وأميرهم البغي من املسلمني،
وغيرهم ،كذلك حدث أن سجل خالد في املعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي
املدن املجاورة للحيرة قوله( :فإن منعناكم فلنا اجلزية وإال فال)(.)1
إذاً اجلزية ،كما سبق ،هي بدل عن العملية العسكرية التي تقوم بها الدولة
اإلسالمية ألهل ذمتها ،فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم بهذه احلماية لم يعد لها
حق في هذه اجلزية أو هذه الضريبة.
وقد استشهدت الدراسة سابق ًا بتطبيق املسلمني الصريح لهذا ملبدأ من تلك
احلادثة التي وقعت في عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ ملا حشد
اإلمبراطور هرقل جيش ًا ضخم ًا لصد قوات املسلمني في بالد الشام ،فلما علم
بذلك أبو عبيدة بن اجلراح ـ رضي اهلل عنه ـ قائد املسلمني ،كتب إلى عمال
املدن املفتوحة في الشام يأمرهم برد ما ُجبي من أهل الذمة من اجلزية واخلراج
في هذه املدن ،وكتب إلى الناس يقول لهم( :إمنا رددنا عليكم أموالكم ألنه
قد بلغنا ما جمع لنا من اجلموع ،وأنكم قد اشترطتم علينا أن مننعكم ،وإنا ال
نقدر على ذلك ،وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ،ونحن لكم على الشرط،
وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا اهلل عليهم ،فلما قالوا ذلك لهم ،ورددوا
عليهم األموال التي جبوها منهم ،قالوا( :ردكم اهلل علينا ونصركم عليهم،
فلو كانوا هم ،لم يردوا علينا شيئا ،وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى ال يدعوا
لنا شيئاً)(.)٢
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( )1الدعوة �إلى الإ�سالم ـ �ص .79
(� )٢أبو يو�سف ،كتاب اخلراج� ،ص .139
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وقد شدد خلفاء املسلمني في إسقاط اجلزية عما يسلم من رعاياهم دومنا
تأخير ،وكان اخلليفة األمور عمر بن عبدالعزيز ـ رحمه اهلل ـ أكثر من شدد في
مكاتباته لوالته بذلك ،يروي أبو عبيدة في كتاب األموال أن عمر كتب إلى
والته مؤكداً ذلك بقوله( :من شهد شهادتنا ،واستقبل قبلتنا واختنت ،فال
تأخذوا منه اجلزية)(.)1
وكان قد كتب إلى عامله على مصر حيان بن سريج باعتماد ذلك ،فكتب
إليه حيان( :أما بعد يا أمير املؤمنني ،فإنه إن دام هذا األمر في مصر ،أسلمت
الذمة ،وبطل ما يؤخذ منها ،فأرسل إليه رسو ًال وقالك له :أضرب حيان على
رأسه ثالثني سوط ًا أدب ًا على قوله ،وقل له :من دخل في دين اإلسالم فضع عنه
اجلزية ،فوددت لو أسلموا كلهم ،فإن اهلل بعث محمداً داعي ًا ال جابياً)(.)٢
كما أن اجلزية تسقط عن أهلها في حال اشتراكهم في اخلدمة العسكرية
بالدفاع عن أراضي املسلمني ،أو تعاونهم في ذلك ،وشاهد ذلك أنه ملا اندفعت
اجليوش اإلسالمية إلى شمال فارس سنة 22هـ أبرمت معاهدة مع إحدى القبائل
التي تقيم على حدود تلك البالد ،وأعفيت من أداء اجلزية مقابل تعاونهم(.)3
واحلال تتكرر مع اجلراجمة الذين عقد القائد املسلم حبيب بن مسلمة الفهري
معهم معاهدة في عهد اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنهما ـ وقد
نصت املعاهدة املعقودة على أن يكونوا أعوان ًا للمسلمني ،وعيون ًا ومسالح في
جبل اللكام ،وأن ال يؤخذوا باجلزية ،وأن ينقلوا أسالب من يقتلون من عدو
املسلمني ،إذا حضروا معهم حرب ًا في مغازيهم(.)4
واألمثلة املماثلة كثيرة في تاريخ املسلمني ،وقد أسهب املؤرخ آرنولد بسرد
مناذج منها مؤيداً باألدلة واملراجع املوثقة(.)5
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(� )1أبو عبيد ،كتاب الأموال� ،ص .53
( )٢ابن القيم � ،أحكام �أهل الذمة � ،ص .159
( )3تاريخ الطربي ،ج  3ـ �ص .609
( )4البالذري  ،فتوح البلدان � ،ص .164
(� )5آرنولد  ،الدعوة �إلى الإ�سالم � ،ص .80-79 :

التعامل مع اآلخر

127

ثانياً :فرية تعرض غير املسلمني لألذى واالضطهاد من املسلمني:
حقيقة إن هذا التعامل من جانب املسلمني لغيرهم ،خاصة داخل مجتمعات
املسلمني ،هيأ لكثير من أهل الذمة مراكز قوية في النواحي املالية واإلدارية،
فلم يحسنوا معاملة املسلمني ،بل أظهروا التسلط والتعنت واجلبروت ،في
بعض عصور املسلمني مما أظهر غيظ ًا لدى عامة الناس ،فنشأت مشكالت،
ورمبا مواجهات فردية كانت عدالة والة األمر ،ومن خلفهم الفقهاء والعلماء،
باملرصاد ،كما سبق إيراده من شواهد.
ويناسب هنا عرض املقريزي وهو يسجل احلال التي كان عليها النصارى في
بعض أيام سلطنة املماليك ،إذ يقول ضمن شهادته( :وفي هذه السنة كانت
واقعة النصارى ،وذلك أنهم كانوا قد تعاظموا ،وتباهوا باملالبس الفاخرة..
وركبوا احلمير الفرة املفرة ذات األثمان الكثيرة ،ومن روائهم عبيدهم على
األكاديش ،وبنوا األمالك اجلليلة في مصر والقاهرة ومنتزهاتها ،واقتنوا اجلواري
اجلميلة من األتراك واملولدات ،واستولوا على دواوين السلطان واألمراء ،وزادوا
في احلمق والرفاعة ،وتعدوا طورهم في الترفع والتعاظم ،وأكثروا من أذى
املسلمني وإهانتهم(.)1
235

وحول هذا األمر يذكر ميتز في كتابه :احلضارة اإلسالمية في القرن الرابع
الهجري أن احلركات التي يقصد بها مقاومة النصارى موجهة أو ًال إلى محاربة
تسلط أهل الذمة على املسلمني ،وأن أكثر الفنت التي وقعت بني النصارى
واملسلمني مبصر ـ يعني في القرون األولى ـ نشأت عن جتبر املتصرفني األقباط(.)٢
ومن هذه األسباب أن غير املسلمني كانوا يتعمدون تهييج العامة والرعاع
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( )1ال�سلوك ـ ج  ، 2ق � ، 3ص .922-921:
( )٢احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري ـ ج � 1ص  106 :ـ .112
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عليهم ،في مواقف كان ينتظر فيها املسلمون أن يقوم غير املسلمني بالدفاع
معهم عن الوطن ،واحلزن على مصائبهم ،بل كانوا هم يفعلون عكس هذا متاماً،
حيث كان النصارى يبدون ارتياح ًا إذا انتصر الروم النصارى على املسلمني ،أو
الصليبيون بعد ذلك ،فيؤدي ذلك إلى هياج العوام عليهم.
بل إن بعض النصارى في بالد الشام قد أظهروا السرور والشماتة على
مواطنيهم املسلمني ،عندما ينتصر التتار الوثنيون عليهم ،وهم غزاة أجانب
مشركون ،حتى أنهم رشوا بعض املساجد باخلمر ـ التي يعتقد املسلمون
جناستها ،نكاية بهم ،ووقوف ًا في صف أعدائهم.
ومن هذه األسباب تضخم الثروات لدى كثير من املسلمني بصورة أثارت
اجلماهير املسلمة ،فيما يبدو ـ أن جل هذه الثروات جمعت بغير حق ،وأخذت
منها بطريق غير مباشرة ،فقد كان أكثرها من عطايا اخللفاء والوالة ،فمشاعر
السخط هنا كانت أقرب إلى املشاعر الطبقية ،منها إلى املشاعر الدينية.
ولنأخذ هذا املاثل الذي ذكره توماس آرنولد حينما قال( :واختار عبدامللك
عامل ًا مسيحي ًا من مدينة الرها يدعى أثناس  Athansiusمؤدب ًا ألخيه عبدالعزيز
ـ وقد رافق أثناس هذا تلميذه إلى مصر عندما عني والي ًا عليها ،وهناك جمع
ثروة طائلة ،قيل :إنه امتلك أربعة آالف من العبيد ،كما ملك كثيراً من الدور
والبساتني ،وكان الذهب والفضة عنده (كأنها احلصى) ،وكان أوالده يأخذون
من كل جندي ديناراً عندما يتسلم راتبه ،وملا كان جيش مصر قد بلغ حينذاك
( )30.000جندي ،فإنه من املمكن أن تكون فكرة عن الثروة التي جمعها
أثناس خالل اإلحدى والعشرين سنة التي قضاها في هذه البالد(.)1
ويواصل توماس آرنولد قوله( :كذلك كان نصر بن هارون مسيحياً ،وكان
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كبير وزراء عضد الدولة البويهي ( 949ـ 982م) ( 337ـ 371هـ) ،الذي
حكم العراف وجنوبي فارس ،وقد ظلت دواوين احلكومة وخاصة ديوان اخلراج
فترة طويلة مكتظة باملسيحيني والفرس ،وظلت احلال في مصر على هذا النحو
حتى زمن متأخر جداً ،حيث كان السواد األعظم من املسيحيني يحتكرون
أمثال هذا املناصب احتكاراً يكون تاماً)(.)1
ويواصل آرنولد قوله( :وكثيراً ما جمع األطباء املسيحيون بوجه خاص
ثروات ضخمة ،ولقوا تكرمي ًا كبيراً في بيوت العظماء ،فجبريل الذي اتخذه
اخلليفة هارون الرشيد طبيب ًا خاصاً ،كان مسيحي ًا نسطورياً ،بلغ إيراده السنوي
 800.000درهم من أمالكه اخلاصة ،فض ً
ال عن راتب قدره  280.000درهم
في السنة مقابل عنايته مبعاجلة اخلليفة ،وكان الطبيب الثاني وهو نصراني أيض ًا
يتقاضى  22.000درهم في السنة ،وكان املسيحيون يجمعون أموا ًال وفيرة
من احترافهم الصناعة والتجارة ،والواقع أن هذه الثروة هي التي طاملا أثارت
طمع الدهماء .الذي يقوم على احلسد ،وهو شعور دفع املتعصبني من املسلمني
إلى انتهاز هذه الفرصة ،الضطهادهم وإيقاع الظلم بهم)(.)2
وسبق أن مت االستشهاد بشهادة املقريزي عن وزير ملك املغرب الذي زار
مصر في طريقه للحج سنة 700هـ (1301م) أيام سلطنة الناصر محمد بن
قالوون ،ففي هذه الزيارة لم يستطع هذا الوزير أن مييز بني املسلمني وأهل
الذمة في مصر ،بل إنه تعجب من النعمة التي كان يرفل بها أهل الذمة إذ
كانوا يلبسون أفخر املالبس ،ويركبون اخليل والبغال ،ويتولون أرفع املناصب
في مصر(.)3
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ويفترض يوسف القرضاوي وجود بعض حاالت الظلم التي ُمني بها أهل
الذمة ،ويبرر ذلك بقوله( :ال ننكر أن هناك حكام ًا ظلموا أهل الذمة أو شددوا
عليهم ،ولكن مثل هذا يعتبر شذوذاً من القاعدة العامة في التسامح اإلسالمي
مع غير املسلمني ،وفي الغالب أن هذا النوع من احلكام يظلم املسلمني قبل
اليهود والنصارى ،فإن الظالم ال يقف ظلمه عند حده).
وقد أنشئ خالل العصر العباسي ديوان خاص للنظر في شؤون أهل الذمة
ُسمي ديوان اجلوالي ،وكان هذا الديوان دليل اهتمام خلفاء العباسيني بشؤون
هؤالء.
وتناسب اإلشارة هنا إلى أنه على الرغم مما حصل من مواجهات فردية،
ومهما كانت بواعثها ،فإن عدالة والة األمر ،ومن خلفهم من الفقهاء والعلماء،
كانت باملرصاد كما سبق إيراده من شواهد.
من هذه الشواهد أن بعض حكام املسلمني لم يتوان في استخدام السلطة
ضد شعوبهم ،متى ما ظهرت بوادر الظلم والتعصب جتاه غير املسلمني ،من
ذلك ما حدث سنة 755هـ (1354م) حينما أصدر السلطان اململوكي الناصر
ناصر الدين إثر غضبة شعبية على أهل الذمة ملا بلغوه من ثراء وجاه ،بأن ينادى
بالقاهرة ،وعموم مصر أال يتعرض أحد اليهود والنصارى(.)1
بل إن بعض السالطني كان يعمد إلى معاقبة من يخالف ذلك ،وهذا ما قام
به السلطان برقوق في سنة 793هـ (1391م) حينما قبض على األمير ناصر
الدين محمد بن آقبغا آص شاد الدواوين ،وعززه وصادر أمواله بسبب شكوى
نصارى الشوبك من اضطهاده لهم وابتزازه إياهم(.)2
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ثالثاً :مسألة ختم رقاب أهل الذمة:
من هذه الشبهات التي تثار حول تعامل املسلمني مع غيرهم مسألة ختم
رقاب أهل الذمة ،وهذه الشبهة مؤداها ،أنه من ابتكار املسلمني ،وأنه ختم
دائم وأن فيه رمزاً لإلذالل والصغار.
واحلق أن هذه اخلتم كان وقت جباية اجلزية ثم تكسر اخلواتيم ،وقد نص
ُ
على ذلك أبو يوسف في كتاب :اخلراج حني قال( :وينبغي مع هذا أن تختم
رقابهم في وقت جباية جزية رءوسهم ،حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسر
اخلواتيم(.)1
وحول فرية أن املسلمني هم من ابتكر هذا اخلتم ،فإن املستشرق ترتون في
كتابه :أهل الذمة في اإلسالم ،يدافع عن هذه الفرية بقوله( :ومن احلق أال
نحمل العرب وزر هذا العيب ،إذ لم يكونوا فيه بالبادئني وال املبتدعني ،بل
كانوا مقلدين ملا اصطنعه البيزنطيون قبلهم)(.)2
وتؤكد سيدة كاشف أن اجلزية ليست من مستحدثات اإلسالم ،فقد فرضها
اإلغريق على سكان آسيا الصغرى في القرن اخلامس قبل امليالد ،كذلك وضع
الرومان والبيزنطيون والفرس اجلزية على األم التي أخضعوها ،وكانت أكثر
بكثير من مقدار اجلزية في العصر اإلسالمي)(.)3
وأما فرية أن هذا اخلتم رمز لإلذالل والصغار ،فقد نقل يوسف القرضاوي عن
علي حسن اخلربوطلي في كتابه :اإلسالم وأهل الذمة ،أن السياسة التي سار عليها
املسلمون في ختم الرقاب وقت تأدية اجلزية ـ جري ًا على ما كان متبع ًا عند الرومان
البيزنطيني ـ ليست صورة الضطهاد أو إذالل ،ولكنها ـ كما يقول الدكتور بحق
243

244

245
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ـ وسيلة ملعرفة ومتييز من أدى الضريبة ومن لم يؤدها ،وخاصة أن الطباعة لم تكن
قد ظهرت بعد ،وكان من العسير تدوين إيصاالت واضحة ثابتة تثبت تأدية
اجلزية وال ميكن تزييفها ،وما زالت بعض الدول اإلفريقية واآلسيوية في القرن
العشرين تتبع هذه السياسية في االنتخابات فيقومون بختم أيدي الناخبني بنوع
من األختام ال تزول إال بعد يومني أو أكثر ،حتى ال يعطي صوته أكثر من مرة(.)1
رابعاً :فرية مالبس أهل الذمة وأزيائهم:
ومن هذه الشبهات التي يكثر طرحها في موضوعات التعامل مع أهل الذمة
ما يتعلق مبالبس أهل الذمة وأزيائهم ،وما روي عن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل
عنه ـ هو من اشترط عليهم متييزهم بلباس مميز حتى ال يتشبهوا باملسلمني في
لباسهم ،كما نسب ذلك أيض ًا للخليفة األموي عمر بن عبدالعزيز.
إال إن كثيراً من الكتاب واملؤرخني واملستشرقني يشكك في نسبة الشروط
واألوامر املتعلقة بالزي إلى أي من اخلليفتني ،ألن كتب الفقهاء واملؤرخني
املوثوق بها ،التي عنيت مبثل هذه األمور ،لم يرد فيها أي ذكر لهذه الوثيقة(.)2
وحتى وإن صحت هذه الشروط ،فهي ال تعدو كونها أوامر رمبا تعلقت
مبصلحة زمنية للمجتمع آنذاك ،وال مانع من أن تتغير هذه املصلحة في زمن
آخر ،فيلغى هذا األمر أو يعدل.
وقد برر يوسف القرضاوي هذا التصرف إن وجد ،في بعض العصور ،بقوله:
(لقد كان هذا التمييز بني الناس تبع ًا ألديانهم أمراً ضروري ًا في ذلك الوقت،
وكان أهل األديان أنفسهم حريصني عليه ،ولم يكن هناك وسيلة للتمييز غير
الزي ،حيث لم يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية في عصرنا ،التي يسجل
فيها ،مع اسم الشخص ولقبه ـ دينه وحتى مذهبه ،فاحلاجة إلى التمييز وحدها
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هي التي دفعت إلى إصدار تلك األوامر والقرارات ولهذا ال نرى في عصرنا
أحداً من فقهاء املسلمني يرى ما رآه األولون من وجوب التمييز في الزي لعدم
احلاجة إليه)(.)1
وفي توضيح هذه القصة ودوافعها ،نقل يوسف القرضاوي حديث ًا للخربوطلي
في كتابه :اإلسالم وأهل الذمة ،حيث قال( :ونحن نرى أنه لو افترضنا جد ًال
حقيقة هذه األوامر الصادرة عن اخلليفتني ،فقد كان هذا ال غبار عليه ،فهو
نوع من التحديد للمالبس في نطاق احلياة االجتماعية ،للتمييز بني أصحاب
األديان املختلفة ،وخاصة أننا في وقت مبكر من التاريخ ،ليس فيه بطاقات
تثبت الشخصية ،وما حتمله عادة من حتديد اجلنسية والدين والعمر وغير
ذلك ،فقد كانت املالبس املتميزة هي الوسيلة الوحيدة إلثبات دين كل من
يرتديها ،وكان للعرب املسلمني مالبسهم ،كما للنصارى واليهود واملجوس
مالبسهم أيضاً ،وإذا كان املستشرقون قد اعتبروا حتديد شكل ولون الثياب
هو من مظاهر االضطهاد فنحن نقول لهم:إن االضطهاد في هذه الصورة يكون
قد حلق باملسلمني وأهل الذمة على السواء ،وإذا كان اخللفاء ينصحون العرب
واملسلمني بأال يتشبهوا بغيرهم ،فمن املنطقي أن يأمروا غير العرب وغير
املسلمني أال يتشبهوا بالعرب املسلمني)(.)2
كما ناقش املؤرخ اإلجنليزي ترتون في كتابه :أهل الذمة في اإلسالم ،هذه
املسألة أيضاً ،وأبدى رأيه فيها مبا قال( :كان الغرض من القواعد املتعلقة
باملالبس سهولة التمييز بني النصارى والعرب ،وهذا أمر ال يرقى إليه الشك،
بل نراه مقرراً تقريراً أكيداً عند كل من أبي يوسف ،وابن عبداحلكم ،وهما من
أقدم الكتاب الذين وصلت كتبهم إلينا ،على أنه يجب أن نالحظ أنه لم تكن
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ثمة ضرورة وقت الفتح إللزام النصارى بلبس نوع معني من الثياب يخالف ما
يلبسه املسلمون ،إذ كان لكل الفريقني وقتذاك ثيابه اخلاصة ،وكان النصارى
يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو إلزام ،على أن احلاجة استلزمت
هذه الفروض فيما بعد ،حني أخذ العرب بحظ من التمدن إذ حمل اإلغراء
الشعوب اخلاضعة لهم على االقتداء بهم في ملبسهم ،والتشبه في ثيابهم(.)١
وحقيقة أنه مهما يكن األمر ،فإن كانت هذه األوامر التي حتدد أنواع املالبس
حقيقية وأشكالها ،فإنها لم توضع موضع التنفيذ في معظم العصور التاريخية،
وإن قررت في بعض عصور املسلمني ،فلرمبا أن احلكمة في هذا جتنيب غير
املسلمني التباهي مبالبس قد تثير غضب العامة وتشحنهم ضدهم ،مما قد
ينافي مساملتهم ،وشواهد التاريخ تؤيد هذا الرأي.
ويوضح يوسف القرضاوي الفرق بني وجود القانون ومدى تطبيق هذا
القانون ،فقد انتهج معظم اخللفاء ،والوالة املسلمني سياسة تسامح وإخاء
ومساواة ،ولم يتدخلوا كثيراً في حتديد مالبس أهل الذمة ،ولم ترتفع أصوات
مطلق ًا بالشكوى أو االحتجاج ،واستشهد بحديث للقاضي أبي يوسف
صاحب كتاب اخلراج في أنه ال يترك أحد منهم يتشبه باملسلمني في لباسه،
وال في مركبه ،وال في هيئته ،وأن أبا يوسف اعتمد في تفسير ذلك على قول
عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ (حتى يعرف زيهم من زي املسلمني) ،أي
أنه ال اضطهاد في األمر إمنا هي وسيلة اجتماعي للتمييز ،مثلما نرى اليوم في
كل مجتمع حديث من تعدد األزياء ،لكل طائفة أو أصحاب حرفة أو مهنة
زي واحد مييزهم(.)2
250
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( )١ترتون� ،أهل الذمة يف الإ�سالم� ،ص.١٢٨-١٢٧:
( )2غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .٦٢
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خامساً :نصوص فهمت على غير وجهها:
وقد أشار يوسف القرضاوي إلى منط آخر من هذه الشبهات ،وهي تلك
النصوص التي فهمت في غير وجهها ،واستغلت إلثارة الشبهات في باب
تعامل املسلمني من غيرهم لعله يناسب هنا أن يضمن ما كتبه ـ حفظه اهلل ـ
حول هذه النصوص ورأيه فيها ضمن هذا املبحث وفق اآلتي:
(ومن الناس من يستند إلى بعض النصوص الدينية من اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية ،يفهمها فهم ًا سطحي ًا متعجالً ،مستد ًال بها على تعصب
اإلسالم ضد املخالفني له من اليهود والنصارى وغيرهم.
ومن األمثلة البارزة لهذه النصوص ،اآليات التي جاءت تنهى عن مواالة
غير املؤمنني ،وهي كثيرة في القرآن الكرمي ،وذلك كقوله تعالى في سورة آل
عمرانَّ ( :ال َي َّت ِخ ِذ ْالُؤْ ِم ُن َ
ِين َأ ْو ِل َياء ِمن ُد ِ
ني َو َمن َي ْف َع ْل َذ ِل َك
ون ْالُؤْ ِم ِن َ
ون ا ْل َكا ِفر َ
هلل ِفي َشيءٍ ِإ َّال َأن َت َّت ُقو ْا ِم ْن ُهم ُت َقا ًة َوي َح ِّذر ُكم ُ
اهلل َن ْف َس ُه َو ِإ َلى ا ِ
َف َل ْي َس ِم َن ا ِ
هلل
ْ
ُ ُ ُ
ْ
ْالَ ِصي ُر)( .آل عمران .)28 :
ِين َأ ْو ِل َياء
ين آ َم ُنو ْا َال َت َّت ِخ ُذو ْا ا ْل َكا ِفر َ
وقال تعالى في سورة النساءَ ( :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ني َأ ُترِيدُ َ
ون َأن َ ْت َع ُلو ْا ِ ِ
ِمن ُد ِ
ل َع َل ْي ُك ْم ُس ْل َطا ًنا ُّمبِي ًنا)( .النساء.)144:
ون ْالُؤْ ِم ِن َ
ين َي َّت ِخ ُذ َ
ون
وقبل ذلك بآياتَ ( :ب ِّش ِر ْالُ َنا ِف ِق َ
يما ،الَّ ِذ َ
ني ِب َأ َّن َل ُه ْم َع َذا ًبا َأ ِل ً
ني َأ َي ْب َتغ َ
ُون ِعندَ ُه ُم ا ْل ِع َّز َة َف ِإ َّن ا ْل ِع َّز َة ِ ِ
ِين َأ ْو ِل َياء ِمن ُد ِ
ل َج ِمي ًعا).
ون ْالُؤْ ِم ِن َ
ا ْل َكا ِفر َ
ين آ َم ُنو ْا َال َت َّت ِخ ُذو ْا ا ْل َي ُهو َد
وفي سورة املائدة يقول تعالىَ ( :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
نكم َفإ َّن ُه ِم ْنهم إ َِّن َ
اهلل َال
َوال َّن َصا َرى َأ ْو ِل َياء َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو ِل َياء َب ْع ٍض َو َمن َي َت َولَّ ُهم ِّم ُ ْ ِ
ُْ
َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
ون ِفيهِ ْم َي ُقولُ َ
ض ُي َسا ِر ُع َ
ين ِفي ُق ُلوبِهِ م َّم َر ٌ
ون
الظ ِالِنيََ ،ف َت َرى الَّ ِذ َ
َن ْخ َشى َأن ت ُِصي َب َنا َدا ِئ َر ٌة)( .املائدة 51 :ـ .)52
ين آ َم ُنو ْا َال َت َّت ِخ ُذو ْا آ َبا َء ُك ْم َوإِخْ َوا َن ُك ْم َأ ْو ِل َياء
وفي سورة التوبةَ ( :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
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َان َو َمن َي َت َولَّ ُهم ِّم ُ
نك ْم َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم َّ
الظ ِالُ َ
إ ِِن ْاس َت َح ُّبو ْا ا ْل ُك ْف َر َع َلى ا ِإلمي ِ
ون).
(التوبة.)23:
ون من حا َّد َ
وفي سورة املجادلةَ ( :ق ْو ًما ُيؤْ ِم ُن َ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ِ
ون بِا ِ
اهلل
اآلخ ِر ُي َو ُّاد َ َ ْ َ
َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو َكانُوا آ َبا َء ُه ْم َأ ْو َأ ْب َنا َء ُه ْم َأ ْو إِخْ َوا َن ُه ْم َأ ْو َع ِشي َرت َُه ْم)( .املجادلة.)22:
ين آ َم ُنوا ال َت َّت ِخ ُذوا َعدُ ِّوي َو َعدُ َّو ُك ْم َأ ْو ِل َياء
وفي سورة املمتحنةَ ( :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ون ال َّر ُس َ
ون ِإ َل ْيهِ م ب ِْالَ َو َّد ِة َو َقدْ َك َف ُروا بِ َا َجا َء ُكم ِّم َن ْ َ
ول َو ِإ َّي ُ
ال ِّق ُي ْخر ُِج َ
ُت ْل ُق َ
اك ْم َأن
هلل َر ِّب ُك ْم إِن ُكن ُت ْم َخ َر ْج ُت ْم ِج َها ًدا ِفي َسبِي ِلي َوا ْب ِت َغاء َم ْر َضا ِتي ت ُِس ُّر َ
تُؤْ ِم ُنوا بِا ِ
ون
ِإ َل ْيهِ م ب ِْالَ َو َّد ِة َو َأ َنا َأ ْع َل ُم بِ َا َأخْ َف ْي ُت ْم َو َما َأ ْع َلن ُت ْم َو َمن َي ْف َع ْل ُه ِم ُ
نك ْم َف َقدْ َض َّل َس َواء
ِيل)( .املمتحنة .)1 :
السب ِ
َّ
ُ
ين َقا َت ُل ُ
وفي السورة نفسها يقول تعالى(:إ َِّنَا َي ْن َه ُ
وك ْم ِفي
اك ُم اهلل َع ِن الَّ ِذ َ
ين َو َأخْ َر ُج ُ
وكم ِّمن ِد َيار ُِك ْم َو َظ َاه ُروا َع َلى إِخْ َر ِاج ُك ْم َأن َت َولَّ ْو ُه ْم َو َمن َي َت َولَّ ُه ْم
الدِّ ِ
َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم َّ
الظ ِالُ َ
ون) (املمتحنة .)9 :
فهم بعض الناس من هذه اآليات أمثالها أنها تدعو إلى اجلفوة والقطيعة
والكراهية لغير املسلمني ،وإن كانوا من أهل دار السالم ،واملوالني للمسلمني
واملخلصني جلماعتهم.
ال فاحصاً ،ويدرس تواريخ نزولها
واحلق أن الذي يتأمل اآليات املذكورة تأم ً
وأسبابه ومالبسته يتبني له ما يأتي:
أوالً :أن النهي إمنا هو عن اتخاذ املخالفني أولياء ،بوصفهم جماعة متميزة
بديانتها وعقائدها وأفكارها وشعائرها ،أي بوصفهم يهوداً أو نصارى أو
مجوس ًا أو نحو ذلك ،ال بوصفهم جيران ًا أو زمالء ،أو مواطنني ،واملفروض أن
يكون والء املسلم لألمة املسلمة وحدها ،ومن هنا جاء التحذير في عدد من
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اآليات من اتخاذهم أولياء( :من دون املؤمنني) ،أي أنه يتودد إليهم ويتقرب
لهم على حساب جماعته.
وال يرضى نظام ديني وال وضعي ألحد من أتباعه أن يدع جماعته التي
ينتسب إليها ،ويعيش بها ،ليجعل والءه جلماعة أخرى من دونها ،وهذا ما
يعبر عنه بلغة الوطنية باخليانة.
ثانياً :أن املوادة التي نهت اآليات ليست هي موادة أي مخالف في الدين،
ولو كان سلم ًا للمسلمني وذمة لهم ،إمنا هي موادة من آذى املسلمني وحاد اهلل
ورسوله ،ومما يدل على ذلك:
اآلخ ِر ُي َو ُّاد َ
قوله تعالى في سورة املجادلة( :ال َ ِتدُ َق ْو ًما ُيؤْ ِم ُن َ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ِ
ون بِا ِ
ون
من حا َّد َ
اهلل َو َر ُسو َل ُه) (املجادلة .)22 :ومحادة اهلل ورسوله ليست مجرد الكفر
َْ َ
بهما ،بل محاربته دعوتهما ،والوقوف في وجهها ،وإيذاء أهلها.
قوله تعالى في مستهل سورة املمتحنةُ ( :ت ْل ُق َ
ون ِإ َل ْيهِ م ب ِْالَ َو َّد ِة َو َقدْ َك َف ُروا بِ َا
ون ال َّر ُس َ
َجا َء ُكم ِّم َن ْ َ
ول َو ِإ َّي ُ
ال ِّق ُي ْخر ُِج َ
اك ْم َأن تُؤْ ِم ُنوا بِا ِ
هلل َر ِّب ُك ْم) (املمتحنة)1:
فاآليلة تعلل حترمي املواالة أو اإللقاء باملودة إلى املشركني بأمرين مجتمعني:كفرهم
باإلسالم ،وإخراجهم للرسول واملؤمنني من ديارتهم بغير حق.
اكم ُ
ين َل ْم ُي َقا ِت ُل ُ
وك ْم ِفي
اهلل َع ِن الَّ ِذ َ
قوله تعالى في السورة نفسها( :ال َي ْن َه ُ ُ
وكم من ِديار ُِكم َأن َتبرو ُهم وت ُْق ِس ُطوا ِإ َليهِ م إ َِّن َ
اهلل ُي ِح ُّب
الدِّ ِ
َ ُّ ْ َ
ْ ْ
ين َو َل ْم ُي ْخر ُِج ُ ِّ َ ْ
اكم ُ
ين َو َأخْ َر ُج ُ
ين َقا َت ُل ُ
وكم ِّمن
وك ْم ِفي الدِّ ِ
اهلل َع ِن الَّ ِذ َ
ْالُ ْق ِس ِطنيَ ،إ َِّنَا َي ْن َه ُ ُ
ِد َيار ُِك ْم َو َظ َاه ُروا َع َلى إِخْ َر ِاج ُك ْم َأن َت َولَّ ْو ُه ْم َو َمن َي َت َولَّ ُه ْم َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم َّ
الظ ِالُ َ
ون)
(املمتحنة 8 :ـ  )9فقسم املخالفني في الدين إلى فريقني:
فريق كان سلم ًا للمسلمني لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من
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ديارهم ،فهؤالء لهم حق البر واإلقساط إليهم.
وفريق اتخذوا موقف العداوة واحملادة للمسلمني ،بالقتال أو اإلخراج من
الديار ،أو املظاهرة واملعاونة على ذلك ،فهؤالء حترم مواالتهم مثل مشركي مكة
الذين ذاق املسلمون على أيديهم الويالت ومفهوم هذا النص أن الفريق اآلخر
ال حترم مواالته.
ثالثاً :أن اإلسالم أباح للمسلم التزوج من أهل الكتاب ،واحلياة الزوجية
يجب أن تقوم على السكون النفسي واملودة والرحمة ،ما دل على ذلك
القرآن الكرمي في قوله تعالىَ ( :و ِم ْن آ َيا ِت ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُكم ِّم ْن َأن ُف ِس ُك ْم َأ ْز َو ًاجا
ات لِّ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون).
لِّ َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذ ِل َك َل َي ٍ
(الروم )٢١:وهذا يدل على أن مودة املسلم لغير املسلم ال حرج فيها ،وكيف
ال يواد الرجل زوجته إذا كانت كتابية؟ وكيف ال يواد الولد جده وجدته وخاله
وخالته إذا كانت أمية ذمية؟
رابعاً :أن احلقيقة التي ال شك فيها أن اإلسالم يؤكد إعالء الرابطة الدينية
على كل رابطة سواها ،سواء أكانت رابطة نسبية أم إقليمية أم عنصرية أم
طبقية ،فاملسلم أخو املسلم ،واملؤمنون إخوة ،واملسلمون أمة واحدة ،يسعى
بذمتهم أدناهم ،وهم يد على من سواهم ،واملسلم أقرب إلى املسلم من أي
كافر ،ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه.
وهذا ليس في اإلسالم وحده ،بل هي طبيعة كل دين ،وكل عقيدة ،ومن
قرأ اإلجنيل وجده يؤكد هذا املعنى في أكثر من موقف(.)١
252

( )١يو�سف القر�ضاوي  ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص .٦٦-٦٥ :
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وإلى هنا نكون قد استعرضنا جملة من الشبهات واالفتراءات التي أطلقها
عن جهل مقاصدها ،أو جتاهلها ،حول تعامل املسلمني مع ذلك اآلخر ،ومت
االجتهاد في رد هذه الشبهات وفق رؤى الفقهاء ،واألئمة األعالم من السابقني
واملعاصرين وتبصرهم مبقاصد الشرع الشريف ،ولعل هذا ما يعني على فهم
حقيقة اإلسالم وكمال تشريعه.
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اخلامتة
كان من أهداف هذه الدراسة :إبراز متيز حاضرتنا اإلسالمية بتكامل رقيها
املادي واملعنوي لشمولها على الرقي في ميادين احلياة املادية ،إضافة إلى متيزها
في النزعة اإلنسانية ،وهو أمر يؤكد أنها حضارة ذات طابع إنساني ،لكونها
قاصدة سعادة اإلنسان وبناء شخصيته عن طريق تكرميه ،ومن ذلك التعريف
بحقيقة تشريع هذه احلضارة في مجال تعامل املسلمني مع غيرهم من أتباع
الديانات األخرى.
فاإلسالم ،مبا اشتمل عليه من مبادئ سامية جتاه بني اإلنسان ،قد سجل
سبقه األديان البشرية كافة ،والقوانني الوضعية ،بحيث لم تعرف تنظيماته أي
صورة من صور التعصب املذموم ،الذي يؤدي بالناس إلى الشحناء والبغضاء
والفرقة ،ويوصلهم إلى حالة من التمزق املمقوت في املجتمع اإلنساني ،فعاش
غير املسلمني حتت لوائه في ظالل من العدالة والسماحة والبر واإلنصاف ،ذلك
أننا إذا رجعنا ملصدري التشريع ،القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة بشأن
نظر اإلسالم لغير املسلمني ،ال ميكن أن نخرج بغير حقيقة أن اإلسالم أكد
على مشروعية معاملة هؤالء معاملة عادلة ومتسامحة في مختلف جانب هذا
التعامل وأمناطه.
ثم إن هذا اخللق السامي الذي رسخته املبادئ اإلسالمية في تعاملها مع
الشعوب غير اإلسالمية ،وطبق واقع ًا عبر حضارة املسلمني ،كان سبب ًا في
التعريف باإلسالم ،ووسيلة سامية لعرضه ،والتعريف مببادئه السمحة ،بل
والدعوة إليه بطريق غير مباشر ،وهذا ما حققه عدد غير قليل من املستشرقني
وهم يدلون بشهاداتهم ،حيث سجل املؤرخون شهاداتهم بأن ديننا اإلسالمي
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إمنا انتشر طواعية دون إكراه ،فرغم ما حدث من معارك ضارية في فتوح كثير
من البالد ،ودخول املسلمني منتصرين ،إال أنهم لم يكرهوا أحداً على اعتناق
الدين دون قناعته واختياره ،وبقوا على ذلك حتى دخل الناس في اإلسالم
طواعية ،فحملوا الدين في قلوبهم قبل أن يحملوا السيف دفاع ًا عنه ،بل
اتخذوا لغة القرآن العربية لغتهم.
لقد متتع غير املسلمني بقسط وافر من احلرية داخل مجتمعات املسلمني
عبر العصور ،لقاء تأديتهم اجلزية ،وارتبطت قضاياهم في أمورهم املدنية
واجلنائية برؤسائهم الروحيني ،وأقاموا في مزارعهم ومنازلهم الريفية ،ومتسكوا
بتقاليدهم الثقافية وحافظوا على لغاتهم األصيلة ،وفي املدن تقلدوا مناصب
مهمة في دوائر املال والكتابة واملهن احلرة ،وبلغوا إثراء واسع ًا في ذلك.
لقد فتح املسلمون صدورهم لغير املسلمني ،يهوداً أو نصارى ومجوس ًا
وصابئة ،وأتاحوا للعناصر املتميزة من هؤالء وأولئك احتالل مواقعهم
االجتماعية والوظيفية في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص لم تعرفه أمة من األمم
عبر تاريخ البشرية كله.
ثم إنه رمبا يناسب هنا أن من متام هذا التعامل هو حرص حكام املسلمني على
استمرار هذا التعامل مبا ينبغي أن يكون ،وأنه حينما تبدو بعض بوادر التعصب
أو اجلمود الفكري الذي يبعد عن روح هذا التعامل اذي أسسه اإلسالم وسار
عليه رسول اهلل ـ عليه أفضل الصالة والتسليم ـ ومن بعده خلفاؤه الراشدون،
ومن تبعهم بإحسان من والة أمر املسلمني إلى يومنا هذا ،فإن هؤالء يجدون
القوة والضبط مع وقفة للعلماء والفقهاء ضد ذلك ،والدراسة استشهدت في
عديد من هذه الشواهد.
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ليس هذا التعامل فقط مع من هم داخل حدود الدولة اإلسالمية ،بل متيز
املسلمون بتعاملهم مع ذلك اآلخر باعتباره جماعة ،ودولة ،وكيان منفصل
عن الدولة اإلسالمية ،من تعاهد وتسالم ،وترابط على مختلف األصعدة وفي
مختلف العصور ،وهو ما ميكن أن يندرج ضمن مفهوم العالقات الدولية.
ورمبا تبينت الدراسة بهذا العرض صفحة من صفحات التعامل املثالي مع
غير املسلمني من أهل األديان األخرى ،وأن هذا التعامل حقيقة ثابتة ،شهدت
بها نصوص الوحي ،من الكتاب والسنة ،وشهد بها التاريخ الناصع منذ عهد
النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ومن بعده اخلفاء الراشدين ـ رضوان اهلل عليهم ـ
ومن بعدهم األمويني والعباسيني واأليوبيني واملماليك والعثمانيني وغيرهم ،في
شتى أقطار اإلسالم ،حيث تتجاور فيه اجلوامع والكنائس ،وتسمع صيحات
األذان ودقات النواقيس ،وتعيش األقليات غير املسلمة ناعمة باألمان واالستقرار
واحلرية في ممارسة حقوقها الدينية والدنيوية ،على حني تعيش األقليات
اإلسالمية في كثير من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا ،مضطهدين مقهورين ،ال
يسمح لهم أن يقيموا ديناً ،أو ميلكوا دنيا.
وبهذا يسن اإلسالم ،أعدل القوانني في التعامل مع اآلخر ،ولم يكن هذا
أمراً نظري ًا لم يطبق على أرض الواقع ،كما هي عليه أغلب املواثيق الدولية التي
تنادي بحقوق اإلنسان ،ولكن دومنا نصيب من التطبيق ،بل كان واقع ًا شهد
بتطبيقه اجلميع من مسلمني وغيرهم عبر العصور.
ومما يناسب ذكره هنا أن هناك من أثار مجموعة من الشبهات التي ظن أنه
يتصيدها ثم بترويجها سيطمس احلقائق ،ويغيب الوقائع ،قصداً لتشويه واقع
هذا التعامل ضمن قصد تشويه تاريخ اإلسالم وإجنازات املسلمني والتشكيك
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بها ،متذرعني ببعض التنظيمات والضوابط الالزمة لضبط هذه العالقة،
ومتحججني بأحداث وتصرفات جانبية ،حسبوها على تاريخ هذا املنهج كما
قصر إدراكهم عن فهم مقاصد كثير من النصوص الواردة بشأن هذا اآلخر.
ومما تخلص إليه هذه الدراسة هو ضرورة فهم الشرع الشريف ،بأصليه القرآن
والسنة ،وأن ال يفهما بعيداً عن التطبيق الفعلي لنصوصهما ،وسيرة نبينا
الكرمي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بتطبيقه العملي للشرع احلنيف ،وسيرة خلفائه
الراشدين وصحابته الكرام ـ رضوان اهلل عليهم ـ ومن تبع منهجهم من والة أمر
املسلمني عبر العصور.
ثم يناسب أن أشير ،هنا ،ضمن خامتة الدراسة إلى أن هناك من يستغل فكرة
التسامح هادف ًا إلى متييع الدين ومحاولة حل ُعراه ،وإطفاء حرارة اإلميان بدعوى
التسامح أو التعايش أو التحاور ،أو غير ذلك من املصطلحات املستجدة دون
إدراك ملفاهيمها.
نعم نحن دعاة تسامح ،ألن ديننا نفسه يأمرنا به ،ويدعونا إليه ،ويربينا
عليه ،ولكن ليس معنى التسامح أن نتنازل عن ديننا ،إرضاء ألحد كائن ًا من
كان ،فهذا ليس من التسامح في شيء ،إمنا هو إعراض عن الدين أو كفر به،
إيثاراً للمخلوق على اخلالق ،وللهوى على احلق ،ونحن ال نلزم غيرنا بترك
دينه ،حتى يطالبنا بترك ديننا.
ليس من التسامح أن يطلب من املسلم (جتميد أو جتاهل) أحكام دينه،
وشريعة ربه ،وتعطيل حدوده ،وإهدار منهجه للحياة ،من أجل أن يكون مثا ًال
لتطبيق هذا املبدأ(.)١
253

( )١يو�سف القر�ضاوي  ،غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ـ �ص ..٨٠ :

146

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ثم إن حضارتنا اإلسالمية ،مبا ارتكزت عليه من مبادئ سامية ،قابلة ملواصلة
السير بثقة واطمئنان لثبوت الثوابت ،التي ترتكز عليها هذه احلضارة ،مبعنى
صالحيتها لكل زمان ومكان ،فإنسانية اإلسالم ثابتة وسماحته مستقرة،
وعدالته راسخة ،إذاً فهي حضارة التوازن والشمول والعطاء ،وصدق اهلل تعالى
حينما بني الغاية من إرسال نبينا ـ عليه أفضل الصالة والتسليم ـ فقال تعالى:
( َو َما َأ ْر َس ْل َن َ
اك ِإ َّال َر ْح َم ًة لِّ ْل َع َالِنيَ) (سورة األنبياء آية.)107 :
ختاماً ،أرجو أن أكون قد وفقت في تناول موضوع مهم ،يسلط الضوء على
جانب مشرق من اجلوانب املضيئة في حضارتنا اإلسالمية ،وأن تكون هذه
الدراسة نواة لطروحات أشمل وأنفع.
واهلل ولي التوفيق ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أوالً :املصادر:
•ابن األثير ،عز الدين علي بن أبي الكرم محمد الشيباني اجلزري (ت:
630هـ1222 /م) التاريخ الباهر في الدولة األتابكية باملوصل ،حتقيق:
عبدالقادر أحمد طليمات ،القاهرة :دار الكتب احلديثة ،بغداد ،مكتبة
املثنى1382 ،هـ (1963م).
•األزدي :محمد بن عبداهلل البصري (ـ  231ـ 846م) فتوح الشام-
حتقيق :عبداملنعم عامر ـ القاهرة  :مؤسسة سجل العرب1970( ،م).
•البخاري :أبو عبداهلل بن إسماعيل (ت 256هـ870 /م) ـ صحيح
البخاري ـ ضبط وتخريج ـ مصطفى ديب اليغا ـ دمشق :دار القلم ،ودار
اإلمام البخاري1401 ،هـ (1981م).
•البالذري :أبو احلسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي
(ت279هـ892 /م) فتوح البلدان ـ مراجعة وتعليق  :رضوان محمد
رضوان ـ بيروت :دار الكتب العلمي1412 ،هـ (1991م).
•البنداري :قوام الدين الفتح بن علي البنداري األصفهاني (ت 643هـ/
1245م) ـ تاريخ دولة آل سجلوق ـ ط 2ـ بيروت  :دار األفاق اجلديدة:
1398هـ (1978م).
•البيهقي ،أبو بكر أحمد بن احلسني بن علي البيهقي (ت 458هـ/
1066م) السنن الكبرى ـ القاهرة :املطبعة الرحمانية1347 ،هـ
(1928م).
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•الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة (ت 279هـ892 /م) ـ اجلامع
الصحيح (سنن الترمذي) ـ ط 1ـ حتقيق :كمال يوسف احلوت ـ بيروت:
دار الكتب العلمية1408 :هـ (1987م).
•ابن جبير :أبو احلسن بن محمد بن أحمد الكناني األندلسي (ت
614هـ1217 /م) ـ رحلة ابن جبير ـ بيروت :دار صادر1400 ،هـ
(1980م).
•ابن اجلوزي :جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي البغدادي (ت
597هـ1201 /م) ـ مناقب عمر بن اخلطاب ـ حتقيق :أبو أنس املصري
السلفي حلمي بن محمد بن إسماعيل ـ اإلسكندرية  :دار بن خلدون ـ
1416هـ (1996م).
•ابن حبان ،اإلمام أبو حامت محمد بن حيان بن أحمد البستي (ت
354هـ965 /م) ،صحيح ابن حبان  -ط 1ـ املدينة املنورة ،الكتبة
السلفية1390 ،هـ (1970م).
•ابن حنبل :اإلمام أبو عبداهلل أحمد بن محمد (ت 241هـ855 /م)
املسند ـ بيروت ـ املكتب اإلسالمي1398( ،هـ).
•خسرو ،ناصر علوي خسروا القبادياني (ت 481هـ1088 /م) ـ سفر
نامه ،رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطني ومصر واجلزيرة العربية في
القرن اخلامس الهجري ـ ط 3ـ نقلها إلى العربية :يحيى اخلشاب ـ بيروت
ـ دار الكتاب اجلديد1983 ،م.
•أبو داود :اإلمام سليمان بن األشعب السجستاني األزدي (ـ 275هـ/
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888م) ـ سنن أبي داود ـ إعداد وتعليق :عزت عبيد الدعاس وعابد
السيد ـ بيروت :دار ابن حزم1418 ،هـ (1997م).
•الذهبي :شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان (ت
848هـ1348 /م) سير أعالم النبالء ـ ط 2ـ بيروت :مؤسسة الرسالة،
1405هـ (1985م).
•ابن سعد :أبو عبداهلل محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت 230هـ/
 )845الطبقات الكبرى  9مج ـ بيروت  :دار صادر1405 ،هـ
(1985م).
•السيوطي :أبو الفضل جالل الدين عبدالرحمن أبي بكر بن محمد
(ت 911هـ1505 /م) ،اجلامع الصغير ،بيروت ـ دار الكتب العلمية،
(د.ت).
•الطبري :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310هـ922 /م) تاريخ
الرسل وامللوك ،القاهرة  :دار املعارف (1962م).
•أبو عبيد  ،القاسم بن سالم (ت 224هـ838 /م) ،كتاب األموال ـ
حتقيق ـ محمد خليل هراس ـ بيروت :دار الكتب العلمية1406 ،هـ
(1986م).
•القاضي عياض ـ عياض بن موسى بن عياض (ت 544هـ1149 /م) ـ
ترتيب املدارك في طبقات املالكية ـ حتقيق :أحمد بكير محمود ،بيروت
ـ دار احلياة (د.ت).
•القرافي :شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن
املصري الصنهاجي (ت 684هـ1285 /م) ـ الفروق ـ ط 1ـ حتقيق :
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عمر حسن القيام ـ بيروت ـ مؤسسة الرسالة1424 ،هـ (2003م).
•القرطبي ،أبو عبداهلل بن محمد بن أحمد األنصاري (ت 716هـ/
1316م) ،اجلامع ألحكام القرآن ـ القاهرة :دار الكتب املصرية،
(1352هـ).
•ابن قيم اجلوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت 751هـ/
1350م) ،أحكام أهل الذمة ـ حتقيق  :سيد عمران ـ القاهرة :دار
احلديث1424( ،هـ 2003 /م).
•ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ـ 774هـ/
1372م) البداية والنهاية ،ط 2ـ بيروت :مكتبة املعارف1977( ،م).
•املاوردي :أبو احلسن علي بن محمد املاوردي (ـ 450هـ 1058 /م)
األحكام السلطانية والواليات الدينية ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية
1402هـ (1982م)
•مسلم بن احلجاج القشيري( ،ت 261هـ874 /م) ،صحيح مسلم
ـ حتقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،بيروت  ،دار إحياء الكتب العربية،
1375هـ (1955م).
•املقريزي ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (845هـ1441 /م).
• 1ـ السلوك ملعرفة دول امللوك ـ حتقيق :محمد مصطفى زيادة ـ ط 1ـ
القاهرة  :مطبعة جلنة التأليف والترجمة والنشر1958 ،م.
• 2ـ تاريخ األقباط املعروف بـ (القول اإلبريزي للعالمة املقريزي) -وقد
استله مينا إسكندر من كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار
املعروف بـ (خطط املقريزي) وسماه بهذا االسم ـ دراسة وحتقيق:
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عبداملجيد دياب ـ القاهرة :دار الفضيلة1998( ،م).
•ابن هشام ،عبدامللك بن هشام احلميري (ت 218هـ833 /م) ـ السيرة
النبوية ـ حققه  :مصطفى السقا وآخرون ،القاهرة :دار الكنوز األدبية
(د.ت).
•ابن واصل ،جمال الدين محمد بن سالم احلموي (ت 697هـ/
1297م) ـ مفروج الكروب في أخبار بني أيوب ـ حتقيق :جمال الدين
الشيال ـ القاهرة1953( ،م).
•وكيع ،أبو بكر محمد بن خلف بن حيان (ـ 306هـ918 /م) أخبار
القضاة ـ بيروت :عالم الكتب( ،د.ت).
•أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري القاضي صاحب اإلمام أبي
حنيفة (ت182هـ798 /م) ،كتاب اخلراج ،بيروت :دار املعرفة،
(د.ت).
ثانياً :املراجع العربية:
•أحمد محمد احلوفي ،سماحة اإلسالم ـ ط 3ـ القاهرة  :دار نهضة مصر
للطباعة والنشر1399 :هـ1979( /م).
•حسن املِمي :أهل الذمة في احلضارة اإلسالمية .ط 1ـ بيروت  :دار
الغرب اإلسالمي1998( ،م).
•حسني مؤنس.
• 1ـ نور الدين زنكي :سيرة مجاهد صادق ـ ط 2ـ جدة :الدار السعودية
للنشر والتوزيع 1404 :هـ (1984م).
• 2ـ عالم اإلسالم ،:القاهرة  :الزهراء لإلعالم العربي1410 ،هـ
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(1998م).
•سعيد أحمد برجاوي ،احلروب الصليبية في املشرق ـ ط ،1بيروت :دار
اآلفاق اجلديدة1414 ،هـ (1984م).
•سليمان الرحيلي  ،السفارات اإلسالمية إلى الدولة البيزنطية ،سفارات
الدولة العباسية والفاطمية واألموية في األندلس ـ الرياض ـ مكتبة التوبة
(1414هـ).
•سيدة إسماعيل كاشف ،مصر اإلسالمية وأهل الذمة ـ القاهرة :الهيئة
املصرية العامة للكتاب1993( ،م) ـ سلسلة  :تاريخ املصريني .)57 :
•صالح بن حسني العايد ،حقوق غير املسلمني في بالد اإلسالم ـ ط 4ـ
الرياض  :كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ـ 1424هـ (2003م).
•عبدالشافي محمد عبداللطيف ،الدولة اإلسالمية وعالقاتها الدولية في
عهد النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ مجلة كلية العلوم االجتماعية ،جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ع1398 2هـ (1978م) ـ ص 461
ـ . 514
•عبداهلل ناصح علوان ،معالم احلضارة في اإلسالم وأثرها في النهضة
األوروبية ـ ط 2ـ القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ـ 1404هـ
(1984م).
•عماد الدين خليل ،قالوا عن اإلسالم ـ ط 1ـ الرياض ـ الندوة العلمية
للشباب اإلسالمي1412 ،هـ (1992م).
•قدري قلعجي ،صالح الدين األيوبي ،قصة الصراع بني الشرق والغرب
خالل القرنني الثاني عشر والثالث عشر للميالد ـ ط ،1بيروت :شركة
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املطبوعات للتوزيع والنشر1992( ،م).
•محمد بن سيدي بن احلبيب الشنقيطي ،منهج الرسول ـ صلى اهلل عليه
وسلم ـ في دعوة أهل الكتاب ـ ط 1ـ جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية،
1413هـ (1992م).
•محمد فريد بك احملامي  ،تاريخ الدولة العلية العثمانية ،حتقيق :إحسان
حقي ،ط 1ـ بيروت :دار النفائس1401 ،هـ (1981م).
•مصطفى السباعي ،من روائع حضارتنا ـ ط 2ـ بيروت ـ املكتب اإلسالمي،
1397هـ (1977م).
•جنيب العقيقي ،املستشرقون ـ ط 4ـ القاهرة :دار املعارف1981( ،م).
•يوسف حسن غوامنه ،معاهدات الصلح والسالم بني املسلمني والفرجن:
خطاب جديد في العجز اإلسالمي والعربي واملشروع النهضوي الغربي
الوحدوي ـ ط 1ـ عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع1415 ،هـ (1995م).
•يوسف بن عبداهلل القرضاوي.
•أ ـ غير املسلمني في املجتمع اإلسالمي ـ ط 2ـ بيروت :مؤسسة الرسالة،
ط1404 ،2هـ (1983م).
•ب ـ األقليات الدينية واحلل اإلسالمي ـ ط 3ـ بيروت ـ املكتب اإلسالمي،
ط1418 ،3هـ (1998م).

التعامل مع اآلخر

157

ثالث ًا  :املراجع املعربة:
•آدم متز ،احلضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في
اإلسالم ـ نقله إلى العربية :محمد عبدالهادي أبو ريده  -ط 4القاهرة:
مكتبة اخلاجني ،بيروت :دار الكتاب العربي ـ 1387هـ (1967م).
•آرثر ستنالي ترتون ،أهل الذمة في اإلسالم -ترجمة وتعليق :حسن
حبشي ـ ط 3ـ القاهرة  -الهيئة املصرية العامة للكتاب (1994م).
•زيريد هونكه :شمس العرب تسطع على الغرب :أثر احلضارة العربية
في أوروبا ـ ط 8ـ نقله عن األملانية :فاروق بيضون وكمال دسوقي ـ راعه
ووضع حواشيه :مارون عيسى اخلوري ـ بيروت :دار اجليل1413 ،هـ
(1993م).
•سير توماس .و .أرنولد ،الدعوة إلى اإلسالم ترجمه :حسن إبراهيم
حسن وعبداملجيد عابدين ،وإسماعيل النحراوي ـ القاهرة :مكتبة
النهضة املصرية (1970م).
•غوستاف لوبون ،حضارة العرب ـ ط 3ـ نقله إلى العربية :عادل زعيتر ـ
القاهرة ،مطبعة عيسى البابي احللبي وشركاه1969( ،م).
•لوثروب ستودارد ،حضار العالم اإلسالمي ـ ترجمة  :عجاج نويهض ـ ط
 4ـ بيروت  -دار الفكر 1394 ،هـ (1973م).
•ول ديورانت  ،قصة احلضارة ـ ترجمة  :محمد بدران وآخرون ـ ط 2ـ
القاهرة ،جلنة التأليف والترجمة والنشر1967 /1964( ،م).

