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Abstract
The Principle of Dialogue in the light of the Prophet life (PBUH)
& its impact on peaceful coexistence & the promotion of peace
(An objective Study of Hadith)
Dialogue, undoubtedly is a pressing demand to explain the original and accurate
image about the message of Islam. This is one of sources of inviting, to Islam, the
people of other religions generally and the people of the Book specially. Muslims
possess the strongest arguments and style of description because their religion is
granted by the Lord. It is the true religion and is resonant with the human nature.
The Prophet (PBUH) is the best person who conversed with man by soul and heart.
He is the best one who materialized the Islamic way of dialogue with other as well
as he is the best man who conversed with enemies defending himself and his
message. The values of dialogue, as set by the prophet (PBUH) are based on human
principles, foundations and on the objectives of shariah which, aim at establishing
principles of peaceful coexistence among individuals, groups and nations, as well
as, they aim at spreading the culture of peace and security. Peace is the first priority
of Islam that should prevail in all human societies regardless of their beliefs,
thoughts and principles.
The most important findings of this article include:
1- The Holy Prophet (PBUH) practiced the dialogue with very high form of
morality where he materialized the Islamic morals beautifully. He (PBUH) was
an ideal model in all of his dialogues, even with his severest enemies. This is
not surprising as Quran was his characters as reported by Ayesha (RA).
2- The occasions of the blessed life of Holy Prophet (PBUH) witness that the
principles of dialogue practiced by Prophet (PBUH) in preaching Islam are
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considered a strategic culture that can connect people, nations and civilizations.
They were not interim procedures or temporary planning to avoid specific
problems. In fact, his strategy aimed at preaching the message of Islam among all
humanity so that peace must prevail among individuals, groups and nations in all
time and space and hence, the coexistence is attained within its Islamic regulations.

ملخص
ملح؛ لتوضيح الصورة احلقيقية والصحيحة لرسالة اإلسالم ،فهو وسيلة من وسائل دعوة
ال ّ
شك أن احلوار مطلب ّ
حجة وبياناً ،ألن دينهم دين رباين،
عموما ،وأهل الكتاب
خصوصا إىل اإلسالم واملسلمون هم أقوى الناس ّ
ً
أهل األديان ً
وهو الدين احلق ،وموافق لفطرة اإلنسان ،فإن خري من حاور اإلنسان روحاً وقلباً هو النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم،
جسد احلوار اإلسالمي مع اآلخر هو النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وخري من حاور احلضوم ودافع عن
وخري من ّ
نفسه ورسالته هو حممد صلى اهلل عليه وسلم ،إن معاين احلوار اليت رمسها النيب صلى اهلل عليه وسلم تقوم على أسس
ومبادئ إنسانية ومقاصد شرعية واليت هتدف على إرساء أسس التعايش السلمي بني األفراد واجلماعات واألمم،
السلم والسالم ،واألمن واألمان ،ألن السالم مطلوب اإلسالم األول من اجملتمعات اإلنسانية على
ونشر ثقافة ّ
اختالف عقائدها وأفكارها ومذاهبها ومبادئها وهو مطلوب الثقافة اجلادة ،وقد توصلت يف هذا البحث ايل النتائج
أمهها مايلي:
 -1أن النيب عليه الصالة والسالم قد مارس احلوار ممارسة أخالقية راقية جسد فيها األخالق اإلسالمية جتسيداً رائعاً،
وكان منوذجاً مثالياً يف كل حواراته حىت مع ألد أعدائه ،وال غرو فقد كان خلقه القرآن كما أخربت بذلك أم
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
 -2إن وقائع السرية النبوية العطرة تشهد أن مبدأ احلوار الذي طبّقه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته إىل
اإلسالم ،يعترب ثقافة إسرتاتيجية ،لتكون مهزة وصل بني الشعوب واألمم واحلضارات ،ومل تكن إجراءات
ويعم
مرحلية ،أو ختطيطاً وقتيًّا لتفادي مشكالت معينة ،بل لكي تبلغ رسالة اإلسالم إىل كافة الناس ً
مجيعاّ ،
السلمي،
السالم بني األفراد واجلماعات واألمم ،يف الزمان واملكان ،ويتح ّقق بينهم التعايش ِّ
بذلك ِّ
السلم و ّ
بضوابطه الشرعية.

مقدمة البحث

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد بن عبد اهلل نيب اهلل ورسوله وعلى آله األطهار ،وأصحابه
األبرار ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد:
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ملح؛ لتوضيح الصورة احلقيقية والصحيحة لرسالة اإلسالم ،فهو وسيلة من وسائل
ال ّ
شك أن احلوار مطلب ّ
َ
ْ ْٓ ى َ
الس لىم ۭ َو َ ْ
َي ِد ْي َ ْ
َم
خصوصا إىل اإلسالم ،لقوله تعاىلَ :وهّٰللاُ يَد ُع ْوا اِٰل دا ِر
عموما ،وأهل الكتاب
ِ
ً
دعوة أهل األديان ً
ي َ َشاۗ ُء ا ىِٰل ِ َ
حجة وبياناً ،ألن دينهم دين رباين ،وهو الدين احلق،
اط ُم ْس َت ـ ِق ْي ٍم1؛ واملسلمون هم أقوى الناس
ِص ٍ
ّ
َ ْ ََ َ َ َ
اس َعلَ ْْيَا ۭ ََل َت ْبد ْي َل ِِل َ ْلق هّٰللا ِ ۭ ىذل َ
وموافق لفطرة اإلنسان ،لقوله تعاىلَ :ف َا ِِق ْ َو ْج َه َ
ك لِلد ْْي َح ِن ْي ًفا ۭ ف ِْط َر َ
ِك
ت هّٰللا ِ ال ِِت فطر الن
ِ
ِ ِ
ِ
ْ

َ

ُْ َ ُ َى َ َ ْ ََ َ
الن ِاس ََل يَ ْعل ُم ْو َن.2
الدْي الـق ِيم ڎ ولكِن اكَث
ِ

جسد احلوار اإلسالمي
فإن خري من حاور اإلنسان روحاً وقلباً هو النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وخري من ّ
مع اآلخر هو النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وخري من حاور احلضوم ودافع عن نفسه ورسالته هو حممد صلى
ُ ْ ى ْٓ َ ْ َ ْ ى َ َ َ
ُك اَ ََل نَ ْع ُب َد ا ََِل هّٰللاَ
ال ْوا ا ىِٰل ََك َِم ٍة َس َواۗ ٍٍۢء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُ ْ
ب تع
اهلل عليه وسلم الذي قال له ربه يف القرآن الكرمي :قل ٰي ھل الكِت ِ
ُ

َ

ُ

َ

َو ََل ن ْْش َك بهٖ َش ْيـ ـًـا َو ََل يَ َت ِخ َذ َب ْع ُض َنا َب ْع ًضا َا ْر ََب ًَب ِ ْ
َم ُد ْو ِن هّٰللا ِ ۭ َف ِا ْن َ ََتل ْوا َف ُق ْولوا ْاش َه ُد ْوا َِب َّن ُم ْس ِل ُم ْو َن.3
ِ ِ

إن معاين احلوار اليت رمسها النيب صلى اهلل عليه وسلم تقوم على أسس ومبادئ إنسانية ومقاصد شرعية واليت
السلم والسالم ،واألمن
هتدف على إرساء أسس التعايش السلمي بني األفراد واجلماعات واألمم ،ونشر ثقافة ّ
واألمان ،ألن السالم مطلوب اإلسالم األول من اجملتمعات اإلنسانية على اختالف عقائدها وأفكارها ومذاهبها
ومبادئها وهو مطلوب الثقافة اجلادة ،أما احلضارة اليت مل تنشر يف ربوعها السالم فهي تقدم مادي حيمل يف طياته
إنذارات شر واضطراب وقلق ،واحلوار هو السبيل دائماً ،ألنه وسيلة سلمية إسالمية والسالم يف اإلسالم يشمل ما
يلي:
أ -سالم الفرد مع ذاته ،فال تشديد وال قسوة وال عنف وال انتحار.
ب -سالم اإلنسان مع اآلخر ،أياًكان ،فال يؤمن أحدنا حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،وكل املسلم على
املسلم حرام ،دمه وماله وعرضه ،وسب املسلم فسوق وقتاله كفر.
ج -وإن كان غري مسلم ،فكان ذميًّا من أهل الكتاب فهو يف حصن وأمان ،من آذاه فقد آذى النيب حممداً صلى
اهلل عليه وسلم ،ومن جار عليه فقد برئت منه ذمة اهلل وذمة رسوله.4
د -وإن مل يكن من أهل الكتاب فكان معاهداً أو معاقداً ،فمن ظلمه ،أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئاً
بغري طيب نفس منه ،فالنيب صلى اهلل عليه وسلم خصمه يوم القيامة.
ه -وإن كان حمارباً ،فآداب اجلهاد ،وهي إنسانية كلها ،فال مباغتة ،وال غدر ،وال مبادرة باالعتداء ،وال
اعتداء على مسن ،أو امرأة أو طفل أو شجرة أو حيوان.
 1يونس25 :10
 2الروم30 :30
 3آل عمران 64 :3
4
ذمياً فأنا خصمه ،ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة ،أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد .370/8
من آذى ّ
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إن الرسالة النبوية تضمن احلياة واحلرية الشخصية ،وحرية التعبري ،وصيانة املال واألعراض كما تتسم بالتسامح
واالنفتاح على أتباع الديانتني اليهودية واملسيحية ،حيث منحهم منزلة الذمة ،وهي معاهدة حتفظ لغري املسلمني
حقوقهم داخل دولة اإلسالم.
النيب صلى اهلل عليه وسلم مع الغري ،يقوم على مبدأ احلوار واملشاركة بدالً
ومن هذا املنطلق فقد كان منهج ّ
من مبدأ التح ّكم؛ وقبول مبدأ التنوع واالختالف ،بدالً من مبدأ التصادم والتنافر واإلقصاء ،وقد حاور عليه الصالة
خارجا إليهم يف مواسم
يشا ،رجاالً ونساء ،شبابًا
والسالم قر ً
ً
وشيوخا ،أفر ًادا ومجاعات ،مث حاور من لقي من العرب ً
نفسه عليهم ليحموه ،ليبلّغ عن اهلل تعاىل رسالة اإلسالم ،وبعد هجرته اتسع نطاق حماوراته ،مع أهل
احلجً ،
عارضا َ
الكتاب ،وملوك األمم ورؤسائها.
فما هو مفهوم احلوار الذي طبّقه النيب صلى اهلل عليه وسلم ،من خالل وقائع سريته العطرة؟
وما هي حقيقة احلوار ،كركيزة أساسية وأسلوب حضاري يف تفعيل مبدأ التعايش السلمي ،الذي رمسه النيب
السالم،
السلم و ّ
صلى اهلل عليه وسلم ،من خالل املواثيق والعقود ،اليت أبرمها مع أهل الكتاب ،ويف نشر ثقافة ّ
واألمن واألمان ،اليت أرساها النيب صلى اهلل عليه وسلم بني األفراد واجملتمعات؟
هذه األسئلة وما يدور يف فلكها ،هي موضوع هذا البحث ،الذي من خالله أحاول توضيح:
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته إىل اإلسالم ،يعترب ثقافة إسرتاتيجية ،لتكون
أن مبدأ احلوار الذي طبّقه ّ
مهزة وصل بني الشعوب واألمم واحلضارات ،ومل تكن إجراءات مرحلية ،أو ختطيطاً وقتياً لتفادي مشكالت معينة،
السالم بني األفراد واجلماعات واألمم ،يف
السلم و ّ
ويعم بذلك ّ
بل لكي تبلغ رسالة اإلسالم إىل كافة الناس مجيعاًّ ،
السلمي ،بضوابطه الشرعية.
الزمان واملكان ،ويتح ّقق بينهم التعايش ّ
وأن املواثيق العاملية اليت تطرقت ملبدأ احلوار والتعايش السلمي ،مسبوقة مبا جاء به اإلسالم ،الذي له السبق
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َى َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ً
ْشك ِب ِه ش ْيئا
اب تعالوا ِاٰل َك ِم ٍة سوا ٍء بيننا وبينُك أ َل نعبد ِاَل هّٰللا وَل ن ِ
التام يف هذا الباب ،لقوله تعاىل :قل ٰي أ هل الكِت ِ
َ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َ
ُ
َ ُ ْ ُ َ5
ََ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َْ َ ً
ون هّٰللا ِ ف ِان ََتل ْوا فقولوا اش َهدوا ِبأّن مس ِلمون .
وَل يت ِخذ بعضنا بعضا أرَبَب َِم د ِ
ولإلجابة على هذه األسئلة وغريها ،رأيت أن أقسم البحث إىل متهيد وثالثة مباحث وخامتة.
التمهيد :فتناولت فيه تعريف بعض املصطلحات املفتاحية ،اليت هلا عالقة باملوضوع ،كالسرية النبوية ،واحلوار،
والتعايش السلمي.
املبحث األول :احلوار الداعي إىل السلم والسالم يف رسائل النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل امللوك.
السلمي
املبحث الثاين :احلوار مع أهل الكتاب (اليهود) من خالل صحيفة املدينة املنورة وأثره يف التعايش ِّ
السلمي مع النصارى من خالل العهود واملواثيق.
املبحث الثالث :احلوار والتعايش ِّ
 5آل عمران64 :3
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وأما اخلامتة :فذكرت فيها مجلة من النتائج اليت تضمنّها هذا البحث.

التمهيد
التعريف ببعض املصطلحات املفتاحية
أوالً :تعريف السرية النبوية:

فالس ْري:
السرية لغة :مشتقة من مادة (س ر ي) ،وهو أصل ّ
الذهاب يف األرض ،ليالً
ضي وجريانَّ ،
ُ
يدل على ُم ّ
َ
ْ
َ
ُ
وهناراً ،يقال :سار ،يسري ،سرياً وتِسيَاراً ،ومسرياً ،وسريًة ،وسريورة ،فهي تعين :اهليئةُ واحلالة ،كما يف قوله تعاىل :قال خذ َها
َ ََْ
ُ ُ
َ َ َ ْ ُ َى6
عرف قبل ذلك،وهي أيضاً مبعىن الطريقة ،يقال :سار
ت
اليت
حاهلا
إىل
نعيدها
،أي
َوَل َتف َسن ِعيد َها ِسريَتا الوٰل
ُ
َ
الس ْري هبم.7
الوايل يف الرعية سريًة حسنة ،وأحسن ِّ
تسمى :كتب السري ،يُقال قرأت سرية فالن :أي تاريخ
والسرية اصطالحاً :تعين قصة احلياة وتارخيها ،وكتبها ّ
حياته ،والسرية النبوية يف اصطالح العلماء تعين جمموع ما ورد لنا من وقائع حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وصفاته
اخلُلقية واخلَلقية ،مضافاً إليها غزواته وسراياه صلى اهلل عليه وسلم.

ثانياً :تعريف احلوار

 -1بالرجوع إىل قواميس اللغة العربية جند أن احلوار هو مصدر حار حيور حواراً إذا رجع ،جاء يف لسان العرب
البن منظور :احلور ،الرجوع عن الشيء وإىل الشيء ،حار إىل الشيء وعنه حوراً وحماراً وحمارة وحوراً :رجع
عنه وإليه ،وأحار عليه جوابه :رده ،وأحرت له جواباً وما أحار بكلمة ،واالسم من احملاورة اجملاوبة والتحاور
التجاوب ،تقول كلمته فما أحار إىل ،أي ما رد جواباً ،كما يف أساس البالغة للزخمشري :حاورته راجعته
الكالم ،وهو حسن احلوار وكلمته فما رد علي حمورة ،وما أحار جواباً أي ما رجع ،8ومن خالل هذه
التعريفات يتبني أن كلمة احلوار يف اللغة العربية مل خترج عن معاين احملاورة ورد اجلواب ،واحملاورة:مراجعة املنطق
يف الكالم يف املخاطبة واجملاوبة ،وهي تقتضي أطراف تتبادهلا ،وتنطلق من اثنني فأكثر.
 -2وقد تع ّددت اصطالحات وتعريفات احلوار عند املفكرين والباحثني شكالً ال مضموناً ،إذ كلّها تصب
يف معىن واحد على أن احلوار هو:
• عملية تواصلية متكافئة بني اثنني أو أكثر هبدف الوصول إىل احلقيقة بعيداً عن اخلصومة والتعصب.

 6طه 21 :20
 7ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة( ،القاهرة :مطيعة البايب احلليب)( ،در ،دت) 120/3ـ121؛ الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط،
(دمشق :مكتبة النووي( ،در،دت))65/2( ،؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ط( ،1بريوت :دار صادر)( ،دت)389/4 ،ـ390؛ ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل
بن كثري الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم( ،بريوت :دار الفكر)( ،در ،دت).274/5 ،
 8ابن منظور ،حممد بن مکرم املصری  ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر1412 ،ه)217/4 ،؛ ابن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح( ،ترتيب :حممود خاطر)،
(بريوت :دار الفكر67/1 ،)2001 ،؛ الفريوزآبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب،القاموس احمليط .486/1
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• إدارة الفكرة ينب طرفني خمتلفني أو أطراف متنازعة ،وذلك عن طريق األخذ والرد يف الكالم وطرح احلجة
والرد عليها ،وبيان الرأي والرأي املضاد.
• تفاعلي لفظي بني اثنني أو أكثر ،هبدف التواصل اإلنساين ،وتبادل األفكار واخلربات وتكاملها.9

لمي:
ثالثاً :تعريف التعايش ِّ
الس ّ

بالرجوع إىل الداللة اللغوية للتعايش ،اليت هي األصل يف اشتقاق االصطالح ،جند يف املعجم الوسيط ،تعايشوا:
السلمي ،وعايشه :عاش معه ،والعيش معناه احلياة ،وما تكون به احلياة من
عاشوا على األلفة و ّ
املودة ،ومنه التعايش ّ
املطعم واملشرب والدخل.10
وإذا دقّقنا يف مدلوالت مصطلح التعايش ( )COEXISTENCEالذي شاع يف هذا العصر ،11يقودنا البحث
حمملة مبفاهيم خمتلفة ،جنملها يف ثالثة مستويات ،السياسي ،واالقتصادي ،والديين.
إىل مجلة من املعاين ّ
ومعىن التعايش السلمي ،أو التعايش احلضاري ،أن تلتقي إرادة أهل األديان السماوية يف العمل ،على القدر
املشرتك عليه ،من أجل أن يسود األمن والسالم العامليني ،وحىت تعيش اإلنسانية يف جو من اإلخاء والتعاون على
ما فيه اخلري الذي يعم البشرية قاطبة ،وعلى املستوى الثالث الذي ذكرناه سابقاً ،وعلى ضوء املفهوم احملدد الذي
نستخلصه منه ،نتعامل مع مصطلح التعايش يف هذا البحث ،وننظر يف منطلقاته وأبعاده ،وذلك من خالل وقائع
السرية النبوية.

املبحث األول

12

النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل ملوك ورؤساء األمم
السلم و َّ
احلوار الداعي إىل ِّ
السالم يف رسائل ّ
تسول له نفسه الطعن يف شخصية النيب صلى اهلل عليه وسلم،
كل من ِّ
ال شك أن وقائع السرية النبويةّ ،
ترد على ّ
وتصديق ما ينشر عنه عليه الصالة والسالم يف العامل اآلخر من معلومات مغلوطة وخاطئة ،وذلك باهتامه عليه الصالة
والسالم بأنه رجل حرب وهنب وسلب ،وأنه كان غليظ القلب ،وأن الدين الذي جاء به دين عنف وتطرف وإرهاب.
فنحاول بإذن اهلل تعاىل ،من خالل هذه احملطات البارزة والتارخيية ،بيان منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم ،يف
للرد على مزاعم أولئك الذين يتطاولون على خامت األنبياء واملرسلني،
تطبيقه للحوار ِّ
املؤسس ملبدأ التعايش ِّ
السلميّ ،
بدعوى أنه صلى اهلل عليه وسلم كان رجل حرب وهنب وقتل ،وأن التعاليم الذي جاء هبا صلى اهلل عليه وسلم،
تشجع على العنف والتطرف واإلرهاب.
ِّ
 9طنطاوي  ،سيد حممد  ،آداب احلوار يف اإلسالم ( ،هنضة مصر1997 ،م).
 10ابن منظور  ،لسان العرب321/6 ،؛ الفريوزآبادی  ،القاموس احمليط 773/1؛ ابن أبی بکر الرازی  ،خمتار الصحاح .195/1
11
تقسمان العامل إىل معسكرين متناحرين قبل سقوط سور برلني واهنيار االحتاد
والذي ابتدأ رواجه مع ظهور الصراع ينب الكتلتني الشرقية والغربية اللتني كانتا ِّ
السوفيييت.
 12عن أنس رضي اهلل عنه’’ :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتب إىل كسرى وقيصر ،وإىل النجاشي ،وإىل كل جبار ،يدعوهم إىل اهلل عز وجل‘‘ ،رواه مسلم يف صحيحه
(ح ،)1398/3 ،1774:وانظر :سرية ابن هشام  ،13/6وتاريخ الطربي .128/2
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بادر رسول صلى اهلل عليه وسلم بعد أن استقر له األمر باملدينة إىل االتصال باملمالك واإلمرباطوريات اجملاورة
للجزيرة العربية ،واليت كانت متثل يف أغلبها مهد احلضارات القدمية ،ومنبع املدنية والعلوم آنذاك ،فراسل حكامها ودعاهم
إىل اإلسالم كخطوة أوىل حنو تأكيد عاملية هذا الدين ،وتوضيح مبادئة وأحكامه اليت جاءت رمحة للعاملني ،وإقامة احلجة
عليهم أمام اهلل ،وحىت يبني هلم أن اإلسالم يقوم على احلوار والدعوة باحلسىن ،وال يفرض فرضا كما ال يكره عليه أحد.
وأنه إمنا جاء ليقرب بني البشر بإرساء مبدأ التعارف بينهم ليتحاوروا ويتعاونوا حىت يسود األمن ويزول الطغيان والفساد
ى ْٓ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ى ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ى َ َ َ ْ ى ُ ْ ُ ُ ْ ً َ َ َ ۗ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ى ُ ْ َ
ىُك ۭ اِن
مصداقاً لقوله تعاىلٰ :يَيا الناس اِّن خلقنُك َِم ذك ٍر وانٰث وجعلنُك شعوَب وقبا ِىل لِتعارفوا ۭ ِان اكرمُك عِند هّٰللا ِاتق
هّٰللاَ َع ِل ْي ٌم َخ ِب ْ ٌري .13
تشري كتب السنة والسرية النبوية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد صلح احلديبية بعث برسائل إىل هؤالء
امللوك وكان أبرزها ما يلي:
 -1ومن أشهر رسائله اليت خاطب هبا عظماء امللوك واألباطرة يف عصره نذكر رسالته إىل قيصر الروم ،واليت أوردها
البخاري يف صحيحه ضمن حديث طويل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما جاء فيه’’ :أن رسول اهلل صلى اهلل
الكليب ...مث دعا هرقل بكتاب
عليه وسلم كتب إىل قيصر يدعوه إىل اإلسالم وبعث بكتابه إليه مع دحية ّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف ُقرئ فإذا فيه :بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد عبداهلل ورسوله على هرقل
عظيم الروم سالم على من اتّبع اهلدى ،أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك اهلل
أجرك مرتني فإن توليت فعليك إمث األريسيّني ويا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال
اهلل وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا أرباباً من دون اهلل فإن تولوا فقولوا شهدوا بأنا مسلمون‘‘.14
 -2كما راسل عليه الصالة والسالم كسرى عظيم الفرس وكانت فارس آنذاك متثل إىل جانب اإلمرباطورية
الرومانية القوتان العظيمتان اللتان خيضع هلما العامل .وقد جاء فيها’’ :بسم اهلل الرمحن الرحيم‘‘ من
حممد رسول اهلل إىل كسرى عظيم فارس .سالم على من اتبع اهلدى وآمن باهلل ورسوله .وأشهد أن ال
إله اهلل وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله ،أدعوك لدعاية اهلل ،فإين رسول اهلل إىل الناس كافة
ليندر من كان حياً وحيق القول على الكافرين .أسلم تسلم ،فإن أبيت فعيك إمث اجملوس.15
 -3وبعث برسالة أخرى إىل النجاشي ملك احلبشة جاء فيها’’ :بسم اهلل الرمحن الرحيم‘‘ من حممد رسول
اهلل إىل النجاشي األصخم ملك احلبشة ،سلم أنت ،فأين أمحد اهلل الذي ال إله إال هو امللك القدوس
السالم املؤمن املهيمن وأشهد أن عيسى بن مرمي روح اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي البتول الطيبة احلصينة
فحملت به ،فخلقه من روحه ،ونفخه كما خلق آدم بيده ،وأين أدعوك إىل اهلل وحده ال شريك له،
 13احلجرات.13 :49
 14البخاري ،حممد بن امساعيل ،اإلمام  ،صحيح البخاری ،حتقيق :مصطفی ديب البغا( ،بريوت :دارابن کثري1407 ،ھ)،کتاب اجلهاد والسري ،رقم احلديث
.2723
 15حديث حسن ،رواه ابن جرير يف تارخيه عن يزيد بن أيب حبيب مرسالً .أنظر :تاريخ األمم وامللوك للطربي.ج  ،2ص133۔
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واملواالة على طاعته ،وأن تتبعين وتؤمن بالذي جاءين فأين رسول اهلل وأين أدعوك وجنودك إىل اهلل عز
وجل ،وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحيت ،والسالم على من اتبع اهلدى.16
 -4وراسل ايضاً املقوقس عظيم القبط يف مصر ،وجاء يف كتابه :من حممد عبداهلل ورسوله إىل املقوقس
عظيم القبط .سالم على من اتبع اهلدى .أما بعد .فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،يؤتك
َ َ َ ْ َى َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ
َ
اهلل أجرك مرتني ،فإن توليت فعليك إمث القبطُ :ق ْل َٰي أ ْه َل ْالك َِتاب تعالوا اٰل َك ِم ٍة سوا ٍء ب ْيننا وبين ْ
ُك أَل
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َََ َُ ُ ْ ُ
ُ
َْ َُ َ ََ ََ ُْ َ
َ ْ ً ََ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َْ َ ً
َتل ْوا فقولوا اش َهدوا ِبأّن
ون هّٰللا ِ ف ِان
نعبد ِاَل هّٰللا وَل ن ِ
ْشك ِب ِه شيئا وَل يت ِخذ بعضنا بعضا أرَبَب َِم د ِ
ُم ْس ِل ُم َ
ون .17

سجلت حدثاً تارخيياً بارزاً يف الدعوة إىل اهلل عز وجل يف
ويف قراءة حتليلية ملضمون هذه الرسائل ،جندها قد ّ
بعدها العاملي ،كما متيّزت بشمولية الدين اإلسالمي ،يف أسلوب معجز ،وترابط يف الكلمات ،يدعو فيها النيب صلى
اهلل عليه وسلم املخاطبني إىل حياة أفضل ،بألفاظ راقية ومتميزة ،مثل’ :أدعوك بدعاية اإلسالم‘’ ،وأسلِم‘’ ،وتسلَم‘،
السالم على من اتبع اهلدى‘ ،و’يؤتك اهلل أجرك مرتني‘ ،ويالحظ أن هذه
السالم‘’ ،و ّ
و’آمن‘ ،و’اإلسالم‘’ ،و ّ
السالم ،والطمأنينة اليت
السلم و َّ
قوي يف هذه اخلطابات ،ومن هنا تتضح لنا فكرة األمن واألمان ،و ِّ
األلفاظ هلا وجود ّ
نيب الرمحة صلى اهلل عليه وسلم ملوك ورؤساء األمم ،حتقيقاً لعاملية اإلسالم ،ومبدأ احلوار ،والتعايش
دعا إليها ّ
السلمي بني األمم ،وفق الضوابط الشرعية.
ِّ
وهذه الرسائل كلها مشاريع حوارات بني الرسول صلى اهلل عليه وسلم وبني القوى العاملية آنذاك ،تدل على
الطابع السلمي لإلسالم ،وأن حركته حركة حوار وتعايش بني األمم والشعوب وليست دعوة للصدام والصراع
واهليمنة ،كما نلمس فيها االعرتاف باآلخر املختلف ،والرغبة يف التعامل اإلجيايب معه يف حدود امليادين املشرتكة.
وال نعدو احلقيقة إذا قلنا أن هذه الرسائل كانت مبثابة دعوة حقيقية إىل حوار احلضارات ،ألهنا تتيح للطرف
الثاين احلرية التامة يف مناقشة حيثيات الرسالة اإلسالمية وطرح األسئلة املختلفة حول مبادئها وأسسها ،كما تكفل له
حرية املعتقد ،وحترتم اختياره شرط أن ال يفرض هذا االختيار على اآلخرين ويدع الناس لذواهتم ،يقبلون على اإلميان
عن رضى وطواعية أو ينصرفون عنه عن اقتناع.
ومل يصطدم املسلمون هبذه القوى اليت دعاها رسول اهلل إىل التقرب منه ملعرفة احلق الذي جاء به إال بعد أن
استكربت وأنفت أن يأيت من هو أدىن منها حضارة ومدنية ليعلمها ويربيها ،وسولت هلا نفسها أن تستأصل املسلمني
وحتاصر اإلسالم وتقضي عليه يف عقر داره ،وكل هذه املظاهر تدل على رفضها للجوار كأسلوب لتقارب الشعوب
وتعارفها وإيثارها للغة القوة اليت مل تستطع يف يوم من األيام أن تقتل الكلمة.

 16الطربي ،حممد بن جرير  ،أبو جعفر  ،تاريخ األمم وامللوك( ،بريوت :دار الكتب العلمية) ،ج ،2ص131ـ 132
 17آل عمران.64 :3
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املبحث الثاين

السلمي
احلوار مع أهل الكتاب (اليهود) من خالل صحيفة املدينة املنورة وأثره يف التعايش ِّ
إن الذي ينبغي الوقوف عنده ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بعد هجرته إىل املدينة ،واستقراره فيها ،كان من
بني أولويات ما قام به ،هو إيواء املهاجرون اجلدد الذين قدموا إىل املدينة ،واختاذ التدابري الالزمة لتأمني احلاجات
املعيشية الضرورية هلم ولعوائهم ،لذا قام بتأسيس عالقات التعاون االجتماعية واالقتصادية بني مسلمي املدينة
ومسلمي مكة .وأطلق على هذه العملية اسم املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.
ولقد حقق النيب صلى اهلل عليه وسلم هذه العملية من خالل إجراء حوارات ومشاورات عديدة ،كان أمهها
االجتماع األول مع املسلمني ،األنصار ونقباء املهاجرين ،يف بيت أنس بن مالك رضي اهلل عنه ،حيث مت فيه مداولة
األحكام واألسس القانونية لعملية التآخي اليت ذكرناها ،وتدوينها يف هذا االجتماع ،أي مت تسجيل شكل العالقات
االجتماعية والقانونية للجماعة اإلسالمية ،وتثبيتها يف مواد قانونية مكتوبة.
وهذه احملاورات مل تكن مع رؤساء قبائل املسلمني فحسب ،بل اشتملت ـ أيضاً ـ ممثلي اجلماعات األخرى من غري
املسلمني ،مث زعماء املسلمني واليهود ،حيث مت التفاهم على املبادئ األساسية لدولة املدينة اجلديدة.18
طرح ممثلو اجلماعات املختلفة طلباهتم
وال شك أن كال االجتماعني جريا يف ّ
جو من احلوار اهلادئ ،فقد َ
وأولوياهتم ،واستمعوا إىل آراء اآلخرين ،وحتادثوا فيما بينهم ،وح ّددوا النقاط األساسية ،واإلطار املشرتك ،مث ُس ِّج َل
نت هذا اإلطار ضمن ما يسمى :بدستور املدينة ،أو وثيقة املدينة ،أو صحيفة املدينة ،وهذه أبرز بنوده ،فيما يتعلق
َم ُ
السلمي مع أهل الكتاب (اليهود):
بأثر احلوار يف التعايش ِّ

 -1محاية أهل الذمة واألقليات غري اإلسالمية

وجاء يف أصل هذه الوثيقة’’ :وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة ،غري مظلومني وال متناصرين
عليهم‘‘.19
وهو أصل أصيل يف رعاية أهل الذمة ،واملعاهدين ،أو األقليات غري اإلسالمية اليت ختضع لسيادة الدولة
وسلطان املسلمني ،فلهم ،إذا خضعوا للدولة ،حق النصرة على من رامهم أو اعتدى عليهم بغري حق ،سواء من
املسلمني أو من غري املسلمني ،من داخل الدولة أو من خارجها.

 -2حرية االعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل اجملتمع

وجاء يف أصل الوثيقة’’ :وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني ،لليهود دينهم ،وللمسلمني دينهم ،ومواليهم وأنفسهم إال

 18ابن هشام ،عبدامللک بن هشام احلمريی ،السرية النبوية ،حتقيق :طه عبدالرؤوف سعد( ،بريوت :داراجليل1411 ،ھ).503/1 ،
 19املصدر نفسه.503/1 ،
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من ظلم نفسه وأَِمث ،فإنه ال يوتغ 20إال نفسه وأهل بيته‘‘.21
إن موقف كل طرف ،من ناحية الدين وتشريع القوانني ،املتعلقة باجملتمع يف تنظيم احلياة اليومية ،سيبقى كما
هو ،حبيث تستطيع الطوائف املختلفة التعبري عن نفسها يف هذه اجملاالت احليوية بكل حريّة ،يف إطار املقاييس
القانونية والدستورية احمل ّددة يف الصحيفة.

 -3الدعم املايل للدفاع عن الدولة مسئولية اجلميع:

وجاء يف أصل الوثيقة’’ :وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني‘‘ .22فعلى كل الفصائل مبا فيها
اليهود أن يدعموا اجليش مالياً ،وبالعدة والعتاد من أجل الدفاع عن الدولة ،فكما أن املدينة وطن لكل الفصائل،
كان على هذه الفصائل أن تشرتك مجيعها يف حتمل مجيع األعباء املالية للحرب.

 -4االستقالل املايل لكل طائفة:

وجاء يف أصل الوثيقة’’ :وإن على اليهود نفقتهم ،وعلى املسلمني نفقتهم‘‘.23
فمع وجوب التعاون املايل بني مجيع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي ،فإن لكل طائفة استقالهلا املايل
عن غريها من الطوائف.

 -5وجوب الدفاع املشرتك ضد أي عدوان:

وجاء يف أصل الوثيقة’’ :وإن بينهم النصر على من دهم يثرب‘‘ ،24وأيضاً’’:وإن بينهم النصر على من
حارب أهل هذه الصحيفة‘‘.25
ويف هذين النصني دليل صريح على وجوب الدفاع املشرتك ،ضد أي عدوان على مبادئ هذه الوثيقة.

 -6النصح والرب بني املسلمني واليهود:

الرب دون اإلمث‘‘.26
وجاء يف أصل الوثيقة’’ :وإن بينهم النصح والنصيحة و ّ
فاألصل يف العالقة بني مجيع طوائف الدولة ،مهما اختلفت معتقداهتم ،هو النصح املتبادل ،والنصيحة اليت
الرب واخلري والصلة بني هذه الطوائف.
تنفع البالد والعباد ،و ّ
وميكننا أن نستخلص اآلثار اليت ترتّبت عن احلوار الذي طبّقه النيب صلى اهلل عليه وسلم مع اليهود ،كما يلي:
إ ّن أيدي املؤمنني مجيعاً ومن عاهدهم من اليهود ،على من بغى وظلم وأفسد ،ولو كان ابن أحدهم.

 20وتغ يوتغ وتغا :فسد وهلك وأمث ،ابن منظور ،املصدر السابق .458/8
 21ابن هشام ،املصدر السابق نفسه.503/1 ،
 22ابن هشام ،املصدر السابق نفسه.504/1 ،
 23ابن هشام املصدر السابق .504-503/1
 24ابن هشام املصدر السابق .504/1
 25ابن هشام املصدر السابق .504/1
 26ابن هشام املصدر السابق .504/1
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وإ ّن اليهود الذين أقروا هذه الصحيفة أمة مع املؤمنني.
ولليهود دينهم ،وللمسلمني دينهم.
وإن أهل هذه الصحيفة من املسلمني واليهود بينهم النصر على من حارهبم ،وعلى من دهم يثرب (هامجها)
ورد االعتداء عنها.
فهم ملزمون بالدفاع عن املدينةّ ،
وإن يثرب حرام جوفها على أهل هذه الصحيفة ...أي حيرم على اجلميع أن يرتكب ما خيل باألمن والسالم ،أو
يرتكب الظلم والبغي واإلمث والعدوان ،فهي مدينة أمن وعدل وسالم.
وإنه من خرج من املدينة فهو آمن ،ومن قعد فيها فهو آمن ،فاألمن حق للجميع.
وإ ّن اهلل ورسوله نصريان وحاميان ملن يفي بنصوص هذه الصحيفة ،وإ ّن اهلل ـ عز وجل ورسول اهلل صلى اهلل عليه
األمة واألفراد مسئولون عن تنفيذ هذه املبادئ والعمل هبا.
وسلم جار ملن ينفذ ذلك ،مبعىن أ ّن الدولة و ّ
وتتلخص هذه النقاط يف مبدأ واحد:
وهو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم اختار مبدأ احلوار واملشاركة بدالً من مبدأ التح ّكم؛ وقبول مبدأ التنوع
واالختالف ،بدالً من مبدأ التصادم والتنافر واإلقصاء.
تضمنت بالفعل معىن احرتام األقليات غري اإلسالمية ،وعضويتهم يف تكوين اجملتمع
فتكون هذه الصحيفة قد ّ
اجلديد ،حم ّددة هلم الواجبات اليت عليهم واحلقوق اليت هلم ،شأهنم يف ذلك شأن املواطنني املسلمني ،فيكون النيب ـ
األمة
السلمي ،حيث أرسى قواعده وأسسه بني ّ
صلى اهلل عليه وسلم ـ بذلك قد طبّق بالفعل مبدأ احلوار ،والتعايش ّ
سن ألصحابه من بعده ،والتابعني
اإلسالمية وغريها من األمم ،عقديّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً؛ ويكون بذلك قد ّ
منهجا يسريون عليه ،كمبدأ يف التعامل مع املخالف ،وفق الضوابط الشرعية ،يف إطار
هلم بإحسان إىل يوم الدينً ،
السالم ،واألمن واألمان.
السلم و َّ
قيم ِّ

املبحث الثالث

السلمي مع أهل الكتاب (النصارى) من خالل العهود املواثيق
احلوار والتعايش ِّ
مل تعرف مكة واملدينة املنورة وجوداًكثيفاً للنصارى كما كان احلال بالنسبة لليهود ،لكنهم كانوا يتصلون هبذه املناطق
أثناء رحالهتم التجارية أو تنقالهتم وأسفارهم ،وكانوا يرتكزون بشكل رئيسي يف الشام مشاالً ويف جنوب اجلزيرة العربية .ومل
يكن بني املسلمني والنصارى يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عداوات تذكر ،بل إن عدداً ال بأس به منهم
استجاب لدعوة احلق وأناب إىل اهلل وأسلم ،كما أسلمت كثري من القبائل العربية اليت اعتنقت النصرانية على ختوم الشام.
وكما تعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع اليهود باحلسىن ،فقد تعامل أيضاً مع هؤالء النصارى ،حيث تركهم
السلمي،
السلم و َّ
السالم ،والتعايش ِّ
على دينهم بكل حرية ،وذلك كمبدأ أساسي هلذا الدين احلنيف الذي يدعوا إىل ِّ
تعهد صلى اهلل عليه وسلم لنصارى جنران بضمان حريتهم الدينية ،ليقيموا عباداهتم وشعائرهم ،وجاء ذلك
حيث ّ
يف العهد املنقول إلينا يف كتاب أيب احلارث بن علقمة ،أسقف جنران ،وهذا نصه’’ :بسم اهلل الرمحن الرحيم من
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حممد النيب صلى اهلل عليه وسلم :إىل األسقف أيب احلارث ،وأساقفة جنران ،وكهنتهم ومن تبعهم ،ورهباهنم:
إن هلم ما حتت أيديهم من قليل وكثري ،من بيعهم وصلواهتم ورهبانيتهم ،وجوار اهلل ورسوله ،ال يغري أسقف
من أسقفيته ،وال راهب من رهبانيته ،وال كاهن من كهانته ،وال يغري حق من حقوقهم وال سلطاهنم ،وال شيء مما
كانوا عليه ،على ذلك جوار اهلل ورسوله أبداً ،ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم ،غري مثقلني بظلم وال ظاملني‘‘.27
ومن حديث حذيفة رضي اهلل عنه قال’’ :جاء العاقب والسيد صاحبا جنران28إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يريدان أن يالعناه ،قال :فقال أحدمها لصاحبه :ال تفعل ،فو اهلل لئن كان نبياً فالعنّا ،ال نفلح حنن وال عقبُنا
من بعدنا ،قاال :إنا نعطيك ما سألتنا ،وابعث معنا رجالً أميناً ،وال تبعث معنا إال أميناً ،فقال’’ :ألبعثن معكم
رجالً أميناً حق أمني ،فاستشرف له أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال’’ :قم يا أبا عبيدة بن اجلراح‘‘،
فلما قام ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم’’ :هذا أمني هذه األمة‘‘.29
ومن حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال ’’ :صاحل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل جنران على ألفي
بعريا،
حلة ،النصف يف صفر والبقية يف رجبّ ،
يؤدوهنا إىل املسلمني ،وعور ثالثني درعاً ،وثالثني ً
فرسا ،وثالثني ً
وثالثني من كل صنف من أصناف السالح يغزون هبا ،واملسلمون ضامنون هلا حىت يردوها عليهم ،إن كان باليمن
كيد أو غدرة ،على أن ال هتدم هلم بيعة ،وال خيرج هلم قس ،وال يفتنوا عن دينهم ،ما مل ُحي َدثوا حدثاً أو يأكلوا
الربا‘‘.30
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل’’ :ويف قصة أهل جنران من الفوائد .. :جواز جمادلة أهل الكتاب ،وقد جتب
إذا تعيّنت مصلحته ..وفيها مصاحلة أهل الذمة على ما يراه اإلمام من أصناف املال.31‘‘..
وعندما فتح املسلمون مدينة القدس الشريف (سنة 15هـ ـ 638م) ،دخل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنه كنيسة القيامة ،وملا حان وقت الصالة غادر الكنيسة إىل خارجها ،وأدى الصالة الواجبة ،رغم أن
البطريق أحلّ عليه أن يصلي داخلها ،وملا سئل يف ذلك قال’’ :إين أخشى إذا ما صلّيت يف الكنيسة أن يقول
املسلمون هنا صلى عمر ،مث يتخذونه مسجداً‘‘ ،32وكتب ألهل إيلياء (القدس) كتابًاّ ،أمنهم فيه على كنائسهم
 27ابن كثري ،عماد الدين امساعيل ،الدمشقی  ،أبو الفداء  ،البداية والنهاية ،حتقيق :أمحد أبو ملحم وآخرون (القاهرة :دارالريان للرتاث1408 ،ه) ،وفد أهل
جنران ،اجلزء اخلامس.
 28ابن حجر العسقالنی ،أمحد بن علی بن حجر ،احلافظ ،فتح الباري بشرح صحيح البخاری ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب( ،بريوت :داراملعرفة) ’’ :94/8أما السيد
فكان امسه األيهم ،بتحتانية ساكنه ،ويقال شرحبيل ،وكان صاحب رحاهلم وجمتمعهم ورئيسهم يف ذلك ،وأما العاقب فامسه عبد املسيح ،وكان صاحب مشورهتم ،وكان
معهم أيضاً أبواحلارث بن علقمة ،وكان أسقفهم وحربهم وصاحب مدراسهم‘‘.
 29البخاري  ،صحيح البخاری  ،1592/4 ،رقم احلديث.4119 :
30
ضعفه األلباين يف
أبو د ٔاود  ،سليمان بن اشعث السجستانی  ،سنن أبی داؤد ،حتقيق :حممد حمی الدين عبداحلميد( ،بريوت :دارالفکر)  ،167/3،رقم احلديث ،3041 :وإسناده ضعيفّ ،
ضعيف سنن أيب د ٔاود.3041 ،
 31ابن حجر العسقالنی ،فتح الباري.95/8 ،
 32الداعوق ،حممد عمر ،سلسلة األبطال( ،بريوت :منشورات الكتب الفكرية( ،)،دت،در).148/1 ،
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وممتلكاهتم ،وقد اعتربت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق يف تاريخ القدس وفلسطني ،وأقدم الوثائق يف تنظيم
العالقة بني األديان.
السالم ،قد أتاح للنصرانية واليهودية أن تعيشاً
السلم و ّ
ومجلة القول ،يكون ْ اإلسالم ،بإرسائه ملبادئ احلوار الرامي إىل ّ
َ
َ
الد ِْي ،33هذا الشعائر الذهيب الذي محله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ودعا على
يف ظل دستوره اخلالد َل ِاك َراه ِِف ِ
أساسه اليهود والنصارى إىل دينه ،فإن قبلوه دخلوا يف اإلسالم ،وإن رفضوه مل يكرههم على شيء ،وإمنا سأهلم أن يعطوا
اجلزية ،وهي مثن محاية املسلمني هلم ،ودفاعهم عنهم يف احلروب.
سول أنفس أتباعه التضييق على معتنقي األديان األخرى ،فنهى أتباعه
ولعل صلى اهلل عليه وسلم خشي أن تُ ِّ
عن إيذاء الذميّني ،فقال’’ :أال من ظلم معاهداً ،أو انتقصه ،أو كلّفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئًا بغري طيب
نفس :فأنا حجيجه يوم القيامة‘‘.34
وما رواه البخاري بسنده إىل عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
عام ا‘‘.35
’’من قتل معاهداً مل يَرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها توجد من مسرية أربعني ً
املقومات اليت رمسها اإلسالم ،وطبّقها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف وقائع سريته العطرة ،يتج ّذر احلوار،
وهبذه ِّ
السالم يف اجملتمع ،وتوصد أبواب الفنت والنزاع.
و ِّ
السلم و ّ
وإ ّن األمثلة من سريته صلى اهلل عليه وسلم كثرية ال حصر هلا ،واملقام ال يتسع ملزيد من مناذج احلوار اليت كان
ميارسها املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف كل امليادين واآلفاق ،وعلى كل األصعدة ،سواء يف دعوته أو معامالته،
السلم أو احلرب ،وسواء يف الرضا أو الغضب.
وسواء مع أصحابه أو أعدائه ،وسواء يف ِّ

خامتة

وبعد أن استعرضت مجلة من النماذج اليت تتضح من خالهلا املمارسة النبوية للحوار مع غري املسلمني وصلت
إىل تقرير بعض النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث وهي كالتايل:
 -1أن النيب عليه الصالة والسالم قد مارس احلوار ممارسة أخالقية راقية جسد فيها األخالق اإلسالمية جتسيداً رائعاً،
وكان منوذجاً مثالياً يف كل حواراته حىت مع ألد أعدائه ،وال غرو فقد كان خلقه القرآن كما أخربت بذلك أم
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.

 33البقرة.256 :2
34
وحسنه ابن حجر يف موافقة اخلُْرب
أبو ٔ
داود  ،سنن أبی داؤد،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ،حّ ،170/3052،3 :
وصححه األلباين يف صحصح أبو داود  ،3052أي ظلم ذمياً أو مستأمنا ،أو نقص حقه أو كلّفه يف أداء اجلزية أو اخلراج،
اخلََرب يف ختريج أحاديث املختصر ّ ،184/2
بأن أخذ ممن ال جيب عليه اجلزية أو أخذ ممن جيب عليه أكثر مما يطيق ،فالنيب صلى اهلل عليه وسلم خصمه وحماجه ومغالبه بإظهار احلجج عليه ،يوم القيامة ،انظر عون
املعبود .211/8
 35البخاري  ،صحيح البخاری ،كتاب :اجلزية ،باب :إمث من قتل معاهداً بغري جرم ،ح ،1155/2995،3:واملراد به من له عهد مع املسلمني ،سواء كان بعقد جزية أو
هدنة من سلطان أو أمان من مسلم ،انظر :فتح الباري للحافظ ابن حجر .59/12
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إن وقائع السرية النبوية العطرة تشهد أن مبدأ احلوار الذي طبّقه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته إىل
اإلسالم ،يعترب ثقافة إسرتاتيجية ،لتكون مهزة وصل بني الشعوب واألمم واحلضارات ،ومل تكن إجراءات
ويعم
مرحلية ،أو ختطيطاً وقتيًّا لتفادي مشكالت معينة ،بل لكي تبلغ رسالة اإلسالم إىل كافة الناس ً
مجيعاّ ،
السلمي،
السالم بني األفراد واجلماعات واألمم ،يف الزمان واملكان ،ويتح ّقق بينهم التعايش ِّ
بذلك ِّ
السلم و ّ
بضوابطه الشرعية.
النيب صلى اهلل عليه وسلم مع الغري ،يقوم على مبدأ احلوار واملشاركة بدالً من مبدأ التح ّكم؛
وقد كان منهج ّ
وقبول مبدأ التنوع واالختالف ،بدالً من مبدأ التصادم والتنافر واإلقصاء ،وقد حاور عليه الصالة والسالم
خارجا إليهم يف مواسم
يشا ،رجاالً ونساء ،شبابًا
قر ً
ً
وشيوخا ،أفر ًادا ومجاعات ،مث حاور من لقي من العرب ً
نفسه عليهم ليحموه ،ليبلّغ عن اهلل تعاىل رسالة اإلسالم ،وبعد هجرته اتسع نطاق حماوراته،
احلجً ،
عارضا َ
مع أهل الكتاب ،وملوك األمم ورؤسائها.
أن احلوار النبوي كان منفتحا على خصوم اإلسالم ودياناهتم ومصاحلهم على أساس التآخي اإلنساين (كلكم
آلدم) ،والرمحة اإلنسانية ،واحملبة بني مجيع الناس.
أنه ال يعين انفتاح احلوار اإلسالمي على اآلخر التفريط يف ثوابت اإلسالم ومبادئه أو التنازل عنها ،وإمنا مقصود
السلم والسالم ،واألمن واألمان
ذلك إرساء أسس التعايش السلمي بني األفراد واجلماعات واألمم ونشر ثقافة ّ
وهو وسيلة من الوسائل ،ولعلها السالح الصامت الذي نغزو به قلوب اآلخرين فتدين باحلق اعرتافاً أو إنصافاً.
ومن هنا يكون من الضروري السعي لعقد مواثيق عدم االعتداء على مقدسات الناس كما عقدت املواثيق على
احرتام سائر احلقوق اإلنسانية.
إن االختالف واخلالف سنة كونية مرتبطة بالظروف البيئية واملناخ الثقايف للشعوب ،وبالتايل جيب أن يقوم
احلوار على قبول اآلخر والتحرك حنو الرد عليه بأسلوب يعكس حقيقة ديننا وسنة نبينا ،وهذا هو دور
العلماء والباحثني يف الدول اإلسالمية يف إيضاح منهج اإلسالم يف دعم احلوار والتفاهم والتعارف والتعايش
السلمي بعيداً عن اإلقصاء والتعايل.
أن فكرة حوار األديان اليت طفت على السطح خالل العقود األخرية واليت لقيت اهتماماً واسعاً من خمتلف الفعاليات
الدينية والثقافية يف العامل كله قد أصل هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما بادر بفتح حوار غري مشروط مع اليهود
فأمنهم على دمائهم وأمواهلم وجاورهم وتعامل معهم يف األسواق والتجمعات ،ومسع منهم واستمع إليهم،كما حاور
النصارى ،وأعطاهم عهد األمان.
أن فكرة حوار احلضارات اليت شغلت عقول الساسة واملفكرين ،وأسالت كثرياً من حرب الباحثني والدارسني ،وعقدت
هلا املؤمترات والندوات ترجع يف أصوهلا األوىل إىل النيب عليه الصالة والسالم الذي راسل امللوك واحلكام يف الدول اجملاورة،
وتعامل معهم على أساس التعايش السلمي وحسن اجلوار.وباهلل تعاىل التوفيق

