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ملخص البحث

أهداف البحث: هيدف البحث إىل الكشف عن موقع األقليات غري املسلمة داخل املجتمع حضورا وحقوًقا وواجبات 
والتزامات انطالًقا من التدبري النبوي يف صناعة السلم املدين وعًيا وواقًعا؛ وذلك بالعودة إىل املصدر التأسييس لألحكام 
بعض  يف  القانوين  تنظريها  امتزج  والتي  املتبوعة،  للمذاهب  الفقهي  التدوين  مرحلة  قبل  باملخالفني  املتعلقة  الرشعية 

خترجياته باإلكراهات التارخيية، والغاية هي تقديم البديل اإلسالمي الضامن للسلم املدين، والراعي للحريات الدينية.
منهج البحث: اعتمدت املنهج االستقرائي يف مجع النصوص والوقائع من السنة والسرية النبوية، وكذلك املنهج التارخيي 

يف التوصيف، والتحلييل يف الوصول إىل األحكام واملخرجات.
نتائج البحث: أبرز البحث العدل اإلسالمي يف معاملة املخالفني دينيًّا، ودعا إىل استثامر السنة النبوية يف تدبري االختالف 
الدولية  للمنظومات  التجربة  وتقديم  املسلمة،  للدول  املعارصة  القوانني  صياغة  يف  النبوية  السرية  واستلهام  الديني، 
الذمة من منظور  بأحكام أهل  فيام ُعرف  السيايس واحلقوقي  الفقه  احلقوقية واإلنسانية، وخلص إىل وجوب مراجعة 

السنة النبوية الصحيحة.
أصالة البحث: تظهر األصالة يف العودة إىل النصوص والوقائع املؤسسة يف التعامل مع اآلخر املختلف دينيًّا يف السرية 
النبوية، وكيفيات تدبري احلياة القانونية معه يف حاالت السلم واحلرب، ومغايرة ذلك لألوضاع السيئة لألقليات الدينية 

يف العامل الوسيط.
الكلامت املفتاحية: التعددية الدينية، صحيفة املدينة، اليهود، النصارى، مرشكو العرب
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Abstract
Purpose: The research aims to uncover the position of non-Muslim minorities within society, and their 
presence, rights, duties, and obligations based on the prophetic arrangement in creating civil peace through 
both awareness and reality by referring to the foundational source of the legal rulings related to other religious 
groups before the stage of the jurisprudential codification of the adopted doctrines, whose legal theory was 
mixed in some of its rulings with historical coercions. The goal is to present the Islamic alternative that is 
the guarantor of civil peace and the guardian of religious freedoms.
Methodology: I adopted the inductive approach in collecting texts and facts from the Sunnah and the 
Prophet’s biography, as well as the historical method in describing and analytical in reaching judgments 
and findings.
Findings: The research highlighted Islamic justice in treating those of different religions and argued for 
utilizing the Prophet’s Sunnah in managing religious differences, drawing inspiration from the Prophet’s 
biography in drafting contemporary laws for Muslim countries. and the study also provides expertise for 
international human rights organizations, and concluded that political and legal jurisprudence must be 
reviewed in what is known as the rulings of the Dhimmis from the perspective of the correct Sunnah.
Originality: Authenticity appears in referring to texts and facts that established guidance for dealing with 
the religious other through the Prophet’s biography and how to manage legal life in situations of peace and 
war, in contrast to the oppressive conditions of religious minorities in the medieval world.
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المقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه.

اختالف الناس يف ألسنتهم وألواهنم وأدياهنم سنة قدرية ماضية إىل يوم يبعثون، واالختالف والتنّوع يف دار الدنيا 
تقابله الوحدة الكلية والطاعة املفردة يف عامل املالئكة األبرار، وهكذا قضت املشيئة اإلهلية باختالف عامل الثقلني عن عامل 
َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّٰى  ُهْم مَجِيًعا  املالئكة املقربني. وبذلك حكمت اآليات: ﴿َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمن يِف اأْلَْرِض ُكلُّ

َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي﴾ ]يونس: 99[.

إشكالية الدراسة:

أصناف  الالحقة من وجود  العصور  واملدنية وال يف  املكية  تسلم يف مرحلتيها  مل  اإلسالمية  الدعوة  أنَّ  املعلوم  من 
وكتب  الديني،  املختلف  هذا  كل  اإلسالم  ديار  حوت  وقد  األغيار،  من  واملخالفني  والنحل  امللل  أهل  من  املحادين 
الفقهاء يف أحكام أهل الذمة وتقسيم العامل، وكانوا مذاهب عديدة، ولكن املصدر الثاين للترشيع وهو السنة النبوية كان 
متفاوت احلضور يف هذه التقريرات، والورقة حتاول أن تستجيل موقع األقليات الدينية يف املدينة املنورة زمن املصطفى 

عليه الصالة والسالم، وكيف تعامل معها، وكيف نفيد من السرية النبوية يف التعامل مع اآلخر يف عامل اليوم.

أمهية الدراسة:

لقد قامت املجتمعات اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارهبا، وهي حتوي يف نسيجها االجتامعي هذه األقليات التي 
رضيت بحكم الرشيعة وعدل اإلسالم وسامحة املسلمني. وحققت معاين ُعظمى يف صناعة السلم املدين بني املكونات 
املصلت،  بالسيف  دينها  عمود  أقامت  التي  املسيحية  أوروبا  من  العكس  عىل  وهذا  اإلسالمية،  احلضارة  يف  املختلفة 
والنار املوقدة التي مل ُتبق خمالًفا يف ديارها بحجج التعايل اإليامين والنقاء العقدي، فاستأصلت املخالفني هلا يف دينها يف 
األندلس الشهيدة)1(وصقلية املنسية، وحديًثا يف حروب التطهري العرقي يف البلقان، بل إنَّ هليب جحيمها مل يسلم منه 
أوجها يف حرب  بلغت  والتي  الربوتستانت،  الدينية ضد  باحلروب  ُعرف  فيام  الكاثوليكي  املذهب  املخالفون يف  حتى 
الثالثني عاًما )1618-16٤8(، وذهب ضحيتها ثلث سكان أوروبا)2(، وكانت احلصيلة املؤملة هي موت الدين نفسه 
وبوار الكنيسة وصعود العلامنية وتنامي اإلحلاد؛ ألن الدين املسيحي املوروث مل يضمن ألتباعه السلم املدين واألمان 

االجتامعي. 

عىل النقيض من كل تلك الصورة السوداء والتاريخ احلالك للكنيسة واملذاهب النرصانية كانت هنالك لوحة مغايرة 

)1(  بشتاوي سعيد، األمة األندلسية الشهيدة )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط1، 2000(، ص29٤.
)2(  ول ديورانت، قصة احلضارة، ترمجة املنظمة العربية للثقافة والعلوم )بريوت: دار اجليل، ط1، 1998(، ج29، ص206.
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زاهية بتعدد ألواهنا يف العامل اإلسالمي، لوحة ُرسمت بإحكام، وزينتها بإتقان أنامل علامء املسلمني فيام ُعرف بأحكام 
أهل الذمة والسياسة الرشعية، وفيام رصفوه من قواعد للسلم املدين واألمن االجتامعي ملختلف األقليات ذات الديانات 

الساموية أو النحل األرضية.

اللوحة طمًسا ألي  املسلمون واليهود والنصارى واملجوس والوثنيون، ومل تعرف هذه  اللوحة تواجد عليها  هذه 
من صورها، فلم يكن هنالك تطهري عرقي أو حمو ديني أو هتجري قرسي، فبقيت بَِيع اليهود وكنائس النصارى ومعابد 
مقّدرة  مصلحة  أو  حمدثة  بدعة  االختالف  بحّق  املقر  الفريد  التعامل  ذلك  يكن  ومل  الراهنة،  اللحظة  حد  إىل  املجوس 
خاضعة لسياسة الزمان، ولكنها كانت مقتبسة من هدي حممد صىل اهلل عليه وسلم، ومستنبطة من سنته القويمة وفعله 

الرشيد الويف لكالم احلكيم اخلبري.

أهداف الدراسة: 

التدبري  من  انطالًقا  والتزاماٍت،  وواجباٍت  وحقوًقا  حضوًرا  املجتمع  داخل  املسلمة  غري  األقليات  موقع  بحث   •

النبوي يف صناعة السلم املدين وعًيا وواقًعا. 

•  العود إىل املصدر التأسييس لألحكام الرشعية املتعلقة باملخالفني قبل مرحلة التدوين الفقهي للمذاهب املتبوعة.

التارخيية، وهو ما أدى به يف بعض األحايني  بالوقائع  امتزج يف بعض خترجياته  الذي  الفقه  •  الكشف عن واقعية 
إىل االبتعاد أو االقرتاب من اهلدي النبوي، الذي يمثل مرحلة الصفاء الترشيعي الذي حددته السنّة يف صياغة 

املجتمع املتعّدد عرقيا ودينيا يف احلياة بالتعايش والسالم واألمان.

•  استلهام مآثر السنة النبوية لالهتداء هبا يف عامل اليوم الذي يمور بدعاوى حقوق اإلنسان التي انتصبت هلا جمالس 
تنافح عنها، وهيئات إقليمية وأممية تدافع عنها.

•  تقديم البديل اإلسالمي الضامن للسلم املدين، والقيوم عىل احلقوق الفردية، والراعي للحريات الدينية بميزان ال 
خيل بحق اجلامعة املسلمة يف السالمة، واألمة اإلسالمية يف الوحدة وحفظ الدين اخلاتم من الغوائل والدوائر.

الدراسات السابقة: 

عديدة هي الدراسات التي انصّبت عىل السرية النبوية، أو عىل وضع اليهود والنصارى، ولكن األكاديمي منها قليل، 
وعديد من املباحث متناثرة يف ثنايا كتب السرية أو وضع أهل الذمة، ومنها:

1- الوثائق السياسية واإلدارية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ملحمد محيد اهلل: وهي دراسة عنت بجمع الوثائق 
السياسية واإلدارية والدبلوماسية، ومل تتعرض لتحليها، أو الكالم عن سياقاهتا التارخيية.

العالقات  استقراء  إىل  املؤلف  فيه  نحا  وقد  محادة:  لفاروق  النبوي،  العهد  يف  النرصانية  اإلسالمية  العالقات    -2
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النرصانية يف ُبعدها الدبلومايس والعالئقي، ومل تركز عىل األبعاد الداخلية كثرًيا.

3-  من فقه األقليات املسلمة، خالد حممد عبد القادر: وقد اعتنى بإبراز الناحية الفقهية أكثر من العودة إىل األساس 
التأصييل املمثل يف السنة والسرية النبوية.

هيود املدينة يف العهد النبوي وأوضاعهم االجتامعية، سامي أبو زهري: وهي دراسة ركزت عىل أوضاع هيود    -٤
املدينة يف العهد النبوي فقط يف حال السلم واحلرب، ومل يعرض لغريهم.

منهج الدراسة: 

يف  التارخيي  املنهج  وكذلك  النبوية،  والسرية  السنة  من  والوقائع  النصوص  مجع  يف  االستقرائي  املنهج  سنعتمد 
التوصيف، معتمدين أساسا مصادر السنة والسرية واملغازي وكتب األحكام، شافعني ذلك باملراجع ذات الصلة.

ترشيح عنوان البحث »األقليات غري املسلمة يف العهد النبوي املدين«:

إنَّ أول ما يعرتض الباحث من إكراهات بحثية يف هذا املقام حتيني العناوين الدالة عىل مفاهيم مل يستعملها األولون، 
التقريب، واملراد به كل مجاعة ال متثل األكثرية  فمفهوم األقليات بحمولته املعارصة جديد، ولكننا استعرناه من أجل 
فإنه يصعب إسقاطه  يثرب،  والنصارى ومرشكي  اليهود  األمر حقيًقا يف مجاعات  وإذا كان  ما،  الديمغرافية يف جمتمع 
عىل األغلبية العربية الوثنية، ولكن جيدر بنا التذكري بأنَّ هذه األغلبية الوثنية تآكلت عىل مر األيام أمام زحف الدعوة 
اإلسالمية، حتى صارت أقلية أمام مجوع العرب الذين دخلوا يف دين اهلل أفواًجا. وأما قرص البحث عىل الفرتة املدنية 
فلام هو معلوم من أن تشكل الدولة وأنظمتها اإلدارية والسياسية إنام كان بعد اهلجرة وحدها؛ حيث انتقلت اجلامعة إىل 

الدولة، فقد كانت ُهناك دولة جمسدة برئيس وأنظمة ومعاهدات، ويف هذا نقض للقائلني بغري هذا)1(.

خطة الدراسة:

أواًل: االختالف الديني السنة اإلهلية والرضورة التارخيية.

ثانًيا: اجلامعة اإلسالمية يف املدينة، معامل الشهود احلضاري.

ثالًثا: واقع املخالفني من اليهود، العدل املطلق.

رابًعا: واقع املخالفني من النصارى، الكلمة السواء.

خامًسا: واقع املخالفني من الوثنيني العرب، الرتبص الدائم.

)1(  نشري إىل املقاالت التي طرحها عيل عبد الرزاق يف اإلسالم وأصول احلكم، التي نقضها عليه مجلة من العلامء أمثال بخيت املطيعي وحممد اخلرض 
حسني. انظر حممد عامرة، معركة اإلسالم وأصول احلكم )مرص: دار الرشوق، ط2، 1997(، ص12.
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سادًسا: املجتمع اإلسالمي املعارص وجتربة العهد املدين.

أوًلا: االختالف الديني السّنة اإللهية والضرورة التاريخية

قضت اإلرادة اإلهلية الغالبة عىل اخللق باختالف مؤهالهتم وقدراهتم ومواهبهم، وكذا ألسنتهم وألواهنم، وافرتاقهم 
أممًا وشعوًبا وقبائل، وهو أمر مشهود معلوم بقانون احلس وغابر التاريخ وواقع األيام.

إن االختالف اخلَلقي البرشي ُسنَّة إهلية ماضية دلت عليها قواطع القرآن الكريم وموثوق السنة املطهرة، ومن تلك 
ْلَعاملنَِِي﴾  لَِك آَلَياٍت لِّ َذٰ َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم إِنَّ يِف  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف  الدالئل قوله تعاىل: ﴿َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

]الروم: 22[.

ولعل امللحظ العقدي األقرب لفهم رس اختالف اآلدميني هو التناغم مع منظومة الكون املختلفة يف العوامل العلوية 
]الذاريات: ٤9[،  ُروَن﴾  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َزْوَجنْيِ  َخَلْقنَا  ٍء  َشْ ُكلِّ  والزوجية ﴿َوِمن  التعدد  مبادئ  والقائمة عىل  والسفلية 
فالَوحدة املطلقة ليست إال للخالق العليم اخلبري، وعليه فإنَّ هذا الكون املختلف العوامل املتعددة مربوب للواحد األحد 

القيوم. 

نة  السُّ تباًعا هذه  تنزلت  التي  الترشيعية  بأحكامه  العقدية وال  بكلياته  يناقض ال  ومل  اخلامتة،  برسالته  اإلسالم  جاء 
اإلهلية القاضية باالختالف البرشي الديني، فلم يناهضها، ومل يسَع إىل مغالبتها؛ ألنه جاء بالبِشارة والنذارة هلذه الدائرة 

اإلنسانية املوارة يف اختالفها، واملتعددة يف منازعها، واملختلفة يف مداركها، واملتباينة يف مواقفها جتاه دعوات املرسلني.

وقد عرض القرآن الكريم يف ُخس جمموعه لقصص السابقني)1(، وِذكر األمم املاضية، وكيف كانت مثالهتا، وتكلم 
بالتفصيل والتكرار املفيد جلهاد األنبياء مع أقوامهم، وكيف آمن األقلون، وصّد األكثرون، كام قال تعاىل: ﴿تِْلَك اْلُقَرٰى 
ُقُلوِب  َعىَلٰ  َيْطَبُع اهللَُّ  لَِك  َكَذٰ َقْبُل  ُبوا ِمن  باَِم َكذَّ لُِيْؤِمنُوا  َكاُنوا  َفاَم  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسُلُهم  َوَلَقْد َجاَءهْتُْم  َأنَباِئَها  ِمْن  َعَلْيَك  َنُقصُّ 

ْن َعْهٍد َوإِن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقنَي )102( ﴾ ]األعراف: 102-101[. اْلَكافِِريَن )101( َوَما َوَجْدَنا أِلَْكَثِرِهم مِّ

وقد أكدَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص احلصائل من دعوات األنبياء مع بني البرش، فقال يف حديث احلرش: »ُعرضت عىل األمم، فرأيت 
النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي ليس معه أحد...«)2(.

كام نطقت آيات كثرية يف القرآن الكريم وأومأت إىل الزمة االختالف، وأنه قديم قدم اإلنسان، كام قال تعاىل: ﴿َكاَن 
يَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيِه َوَما  ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللَُّ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ النَّاُس ُأمَّ
ِذيَن آَمنُوا ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِِه َواهللَُّ  ِذيَن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهْم َفَهَدى اهللَُّ الَّ اْخَتَلَف فِيِه إاِلَّ الَّ

)1(  انظر يف هذا حممد الغزايل، املحاور اخلمسة للقرآن الكريم )القاهرة: دار الرشوق، ط1، 2011(، ص83.
)2(  مسلم، كتاب اإليامن، باب: الدليل عىل دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب، ص132، رقم: 220.
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ْسَتِقيٍم ﴾ ]البقرة: 213[. اٍط مُّ هَيِْدي َمن َيَشاُء إىَِلٰ رِصَ

يَن  وألجل ما سبق اعرتف اإلسالم بحق االختالف الديني ال إقرارا بأحقية األديان وامللل األخرى؛ إذ أنه: ﴿إِنَّ الدِّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمن َيْكُفْر بِآَياِت اهللَِّ َفإِنَّ اهللََّ  ْساَلُم َوَما اْخَتَلَف الَّ ِعنَد اهللَِّ اإْلِ
َساِب﴾ ]آل عمران: 19[. ولكن تساوًقا مع السنّة اإلهلية القاضية باالبتالء للبرش أمام دعوات اهلداية التي جاء  يُع احْلِ رَسِ

هبا األنبياء تِباًعا إىل أن ختمهم حممد عليه الصالة والسالم.

إنَّ اعرتاف اإلسالم بحق االختالف الديني هو إقرار باستحالة مغالبة السنة اإلهلية املاضية باستحالة اجتامع كلمة 
املنافقني،  الصادقون عن  امتاز  وملا  احلق،  الدعوة  اجلهاد وغابت  وانمحى  االبتالء  لبطل  وإال  واحد،  دين  الناس عىل 
ًة َواِحَدًة  فاالختالف عريق، وهو باق إىل يوم الدين، ويف ذلك نقرأ اآليات املحكمة: ﴿ َوَلْو َشاَء َربَُّك جَلََعَل النَّاَس ُأمَّ
نَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي﴾ ]هود:  َّْت َكِلَمُة َربَِّك أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِ لَِك َخَلَقُهْم َومَت ِحَم َربَُّك َولَِذٰ َوال َيَزاُلوَن خُمَْتِلِفنَي إاِلَّ َمن رَّ

.]119 ،118

ومما يؤكد املعاين السالفة يف اعرتاف اإلسالم بواقعية االختالف الديني هو مسألة مهمة النبي، فاآليات رصحية يف 
النفوس  القلوب عىل اإليامن وقياد  أما مجع  البالغ واإلنذار وتالوة هدي السامء )1(،  الرسالة إىل  توجيه مهمة ووظيفة 
ِكنَّ اهللََّ هَيِْدي َمن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم  للرشاد فموئل ذلك هلل وحده. ويف ذلك نقرأ قوله تعاىل ﴿إِنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلٰ

بِامْلُْهَتِديَن﴾ ]القصص: 56[.

وتتأكد نظرية البالغ باإلحصاء العددي ألهم دال هلا هو كلمة »قل« التي وردت يف ثالثامئة واثنني وثالثني موضًعا 
يف جممل القرآن الكريم )2(.

الواجب حال  فاهلداية هلل وحده، وأنَّ  البالغ،  تتجاوز حد  الدعوة ال  األنبياء يف  أنَّ مهمة  املذكور سلًفا  يؤكد  ومما 
صدود املدعوين ونكوصهم هو اإلعراض والتويل عنهم، وقد ينتهي السكوت عنهم واإلعراض عن جهالتهم إىل تذليل 
نفوسهم وترويضها بداًل من الُفحش يف الرد واللجاج يف العناد)3(، وينتهي اإلرشاد للنبي بعدم قتل النفس مّها وحرسة 
عىل كفراهنم، كام قال تعاىل: ﴿َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأال َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي﴾ ]الشعراء: 3[، قال الطربي يف تفسريها: »فلعلك 
يا حممد قاتل نفسك ومهلكها إْن مل يؤمن قومك بك ويصدقوك عىل ما جئتهم به، والبخع هو القتل يف كالم العرب«)٤(.

أداء  بعد  الواجب  املكابرة والعناد، وإنام  أو االبتئاس والضيق من  البخع  أو  أو االكرتاث  وعليه فال جمال للحزن، 
َمُع َبْينَنَا َوإَِلْيِه امْلَِصرُي﴾  َة َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اهللَُّ جَيْ ُكْم َلنَا َأْعاَمُلنَا َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم اَل ُحجَّ نَا َوَربُّ مهمة البالغ والبيان اآليت: ﴿اهللَُّ َربُّ

)1(  حممد رشيد رضا، تفسري املنار )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999(، ج7، ص65.
)2(  حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القران الكريم )بريوت: دار الفكر، ط2، 1981(، ص323.

)3(  انظر سيد قطب، يف ظالل القرآن )بريوت: دار الرشوق، 10، 1982(، ج3، ص1٤19.
)٤(  الطربي، تفسري الطربي، حتقيق عبد احلميد مذكور )القاهرة: مكتبة السالم، ط1، 2005(، ج19، ص326.
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]الشورى: 15[.

كّل هذه املقدمات النظرية كانت جمااًل خصًبا للتطبيق الرشيد من ِقبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة، حيث دعا إىل اهلل، وناهض 
املرشكني معرفيًّا بنقد عقائدهم ومواريثهم االجتامعية املنافية، وعانى وأصحابه من الصلف القرش الكثري، مما اضطرهم 
إىل اهلجرة مرتني، كام ُروي يف السري: »فوثبت كل قبيلة عىل َمن فيها ِمن املسلمني، فجعلوا حيبسوهنم ويعذبوهنم بالرضب 
واجلوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد احلّر َمن استضعفوا منهم يفتنوهنم عن دينهم، فمنهم من ُيفتن لشدة البالء 

الذي يصيبه، ومنهم َمن يصُلب هلم، ويعصمه اهلل منهم« )1(.

وعىل الرغم من كل ذلك كان التعقيب عىل هذا الواقع غري العادل ما جاء يف ختام سورة »الكافرون«: ﴿َلُكْم ِدينُُكْم 
القرآين يف  ]الكافرون: 6[، وهي سورة وآية حمكمة، خالفا مَلن زعم غري ذلك )2(؛ ألهنا متساوقة واملنظور  َويِلَ ِديِن﴾ 

اإلقرار بالزمة االختالف الديني. 

ا  م هديًّ وإذا كان األمر عىل ما قدمنا، فإنَّ اإلسالم كان بِدًعا يف نظرته للمجتمع اإلنساين املختلف يف عقائده؛ حيث قدَّ
جديًدا قوامه اإلخوة اإلنسانية)3( القائمة عىل ترك الناس وما يدينون ما التزموا بام متليه عقوده ورشائعه الضامنة للحقوق 
املختلفة لبني البرش)٤(، وهي حقوق أطبق عليها فقهاء الرشيعة فيام ُيعرف بأحكام األقليات وأهل الذمة)5( وأهل الدعوة، 
وهو ما سنجده بجالء يف ُسنَّة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف جمتمع املدينة املنورة، والذي كان بدًعا يف حينه يف ضامن السلم املدين للساكنة 

املختلفة التي شهدت بعدل وقسط دولة اإلسالم جتاه املختلفني من هيود ونصارى.

والذي يدفعنا إىل ترشيح الفرتة املدنية يف هذا املجال احلقوقي هو أهنا كانت فرتة الدولة والصولة التي ملك فيها 
املعرفة واحلجة، وبالتايل  التي مل يكن له فيها سلطان، إال سلطان  اإلسالم، وعّزت مجاعته، عىل خالف املرحلة املكية 
األقليات  من  له  املخالفني  من  واملوقف  الديني  االختالف  يف  اإلسالم  نظريات  الختبار  قابلة  فرتة  املدينة  دولة  كانت 

األخرى كام سيأيت الحًقا.

ثانًيا: المجتمع اإلسالمي في المدينة ومعالم الشهود الحضاري

يعترب املجتمع اإلسالمي األول يف املدنية النبوية مجاعة رائدة ومدينة فاضلة ودولة أخالقية بشهادة التاريخ يف القرن 

الرتاث  الكلبي، حتقيق عمر عبد السالم السالوي )بريوت: دار إحياء  النبوية البن هشام  السرية  الروض األنف يف رشح  السهييل،  الرمحان  )1(  عبد 
العريب، ط1، 2000(، ج3، ص113.

)2(  انظر ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد )دمشق: دار اخلري، ط1، 199٤(، ج1، ص138. 
)3(  سورمحن هديات، التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم )القاهرة: دار السالم، ط1، 2001(، ص23.

)٤(  حممد الغزايل، حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة )اإلسكندرية: دار الدعوة، ط5، 2002(، ص60.
)5(  انظر حسن امليمي، أهل الذمة يف احلضارة اإلسالمية )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1998(، ص27.
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السابع امليالدي، من حيث تعّدد مكوناته واختالف طوائفه، ففي عامَل يمور بالظلامت وانتهاك احلرمات يف اإلمرباطوريتني 
الربابرة؛  العربية واهلند والصني وأوروبا  أقاليم اجلَهالة يف اجلزيرة  ِمن  الفارسية والرومانية)1( وما جاورمها  القديمتني 
حيث ال شمس مرشقة للحريات وال قمر منري للكرامات، وحيث الناس حتت عسف امللوك اجلبابرة، ُولد هذا املجتمع 
الدماء املسفوكة بني  التي تربت أرضها من  تِباًعا إىل يثرب  السابقون  القرشية عندما هاجر  َرِحم الضيق واملكابرة  من 
القبيلتني األوس واخلزرج، والتي اسوّدت سامؤها من َكيد وجشع وربا اليهود الالجئني إليها، والذين فاقت جتمعاهتم 
العرشين)2(، فكان النور الذي بزغ مع هجرة ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة التي أضاء منها كل شء؛ إذ أنه وبعد عقد بيعة العقبة الثانية)3( 

ُولدت مجاعة جديدة، ونشأ جمتمع آخر يف بحر جهالة اجلزيرة العربية، وقد تشّكل هذا املجتمع من األطراف اآلتية:

املسلمون: الفئة املُخرجة الشاهدة عىل الناس وهم الُعْصبة املؤمنة باإلسالم، وقد حتّدد وجودهم القانوين بنص   -1
عقد املدينة الذي كتبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتحديد الفئات املُشِكلة للمجتمع اجلديد والدولة الوليدة بقوله يف مستهل هذا الدستور 
الذي مل تعرف العرب قبله مثله: »هذا كتاب ِمن حممد النبي رسول اهلل بني املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يثرب 

وَمن َتبِعهم فلحق هبم وجاهد أهنم أمة واحدة من دون الناس« )٤(.

أمرها  وأناطت  أحكامها  والتزمت  اإلسالمية،  بالرسالة  املؤمنني  جمموع  شملت  املجتمع  هذا  من  األوىل  فاجلامعة 
وقيادها للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وقد حوت املجموعات اآلتية:

إىل  وآووا  أمواهلم،  وتركوا  ديارهم  خّلفوا  الذين  مكة  أهل  من  السابقني  مجاعة  وهم  قريش  ِمن  املهاجرون:  أ- 
ِحرز املدينة، وقد جاوز عددهم يف األيام األوىل للهجرة مائة وخسني؛ حيث وجدوا من األنصار كل الوفادة 
ياَمَن ِمن َقْبِلِهْم حُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل جَيُِدوَن  اَر َواإْلِ ُءوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ والرفادة مصداًقا لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ
ُهُم  ِئَك  َفُأوَلٰ َنْفِسِه  ُيوَق ُشحَّ  َوَمن  هِبِْم َخَصاَصٌة  َكاَن  َوَلْو  َأنُفِسِهْم  َعىَلٰ  َوُيْؤثُِروَن  ُأوُتوا  َّا  ممِّ َحاَجًة  يِف ُصُدوِرِهْم 

امْلُْفِلُحوَن ﴾ ]احلرش: 9[.

املفتونني واملحبوسني يف مكة، ثم كان  القادرين منهم، والناجني من  يتزايد باستمرار هبجرة  وكان عدد املهاجرين 
مكة.  فتح  يوم  اهلجرة  ُختمت  حتى  ازدياد  يف  املجموعة  واستمرت   ،)5( )7هـ(  سنة  احلبشة  مهاجرة  جمموعة  التحاق 
واتسمت بالرتابط االجتامعي القوي؛ حيث آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني املهاجرين ذاهتم، وبينهم وبني األنصار )6(، وكانوا 

)1(  انظر أبو احلسن الندوي، ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني )القاهرة: دار الغد اجلديد، ط1، 2009(، ص55.
)2(  السمهودي، وفا الوفا بأخبار دار املصطفى )مرص: مطبعة اآلداب، 1366(، ج1، ص116.

)3(  السهييل، ج٤، ص87.
)٤(  حممد محيد اهلل، جمموعة الوثائق السياسية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة )بريوت: دار النفائس، ط6، 1987(، ج1، ص60.

)5(  انظر السهييل، الروض األنف، ج7، ص1٤2.
)6(  انظر السهييل، املصدر نفسه، ج٤، ص177.
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عامد الدولة الفتية وأركان إدارهتا، ومل يتوانوا يف بذل جهدهم إلعالء كلمة الدين، ومل يكن بينهم نفاق ومل يربز منهم 
ْم َيْبَتُغوَن  ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواهِلِ مرتدون، وألجل هذا حازوا رضوان اهلل تعاىل بقوله: ﴿لِْلُفَقَراِء امْلَُهاِجِريَن الَّ

اِدُقوَن﴾ ]احلرش: 8[. ِئَك ُهُم الصَّ وَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلٰ َن اهللَِّ َوِرْضَواًنا َوَينرُصُ َفْضاًل مِّ

ب-  األنصار: وهو اسم َعَلم أطلقه النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل مؤمني قبيلتي األوس واخلزرج سكان يثرب تبًعا 
اللتزامهم بنرصة النبي صىل اهلل عليه وسلم ومحايته، والذود عن دعوته يف بيعة العقبة، وقد أوفوا بعهدهم وبدلوا 
امْلَُهاِجِريَن َواأْلَنَصاِر  ُلوَن ِمَن  ابُِقوَن اأْلَوَّ الدماء نرصة للدين، فاستحقوا الرضوان بنص القرآن الكريم: ﴿َوالسَّ
لَِك  َتَها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذٰ ِري حَتْ ِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ َبُعوُهم بِإِْحَساٍن رَّ ِذيَن اتَّ َوالَّ

اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾ ]التوبة: 100[.

كام أهنم قاسموا املهاجرين أمواهلم وآووهم يف دورهم، وتوطدت تلك العالئق بعقد اإلخوة الذي عقدها املصطفى 
بينهم وبني املهاجرين؛ حيث كانوا يتوارثون إىل أن فتح اهلل عىل املسلمني غنائم بدر يف السنة )2هـ(، فنزل قوله تعاىل: 

﴿َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَلٰ بَِبْعٍض يِف ِكَتاِب اهللَِّ﴾ ]األنفال: 75[ )1(.

الدار، وإليهم ترجع  العدد والعّدة وأهل  فعالية وأداء؛ حيث هم  املدينة  أهم كتلة يف جمتمع  كانت مجاعة األنصار 
انتصارات اإلسالم يف اجلزيرة العربية حيث كانوا طوع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مما جعله يرتك هلم مأثرة خالدة يف قوله: »آية اإليامن 
الدعوة اإلسالمية يف  أنَّ أغلب شهداء  للتدليل عىل ما سلف  النفاق بغض األنصار« )2(، ويكفي  حب األنصار، وأية 

املغازي والرسايا والبعوث كانوا منهم دون منافس.

وقراًرا،  داًرا  املدينة  من  اختذوا  الذين  اجلدد  املسلمني  عديد  املنورة  باملدينة  التحق  اآلخرين:  العرب  مهاجرة  ج- 
وكانت أعدادهم يف تزايد، وهم ِمن قبائل عّدة مثل غفار، وأسلم، ومزينة، وبيل، وجهينة وغريهم، وهنا تربز 
أسامء كثرية مثل أيب هريرة الدويس، وأيب ذر الغفاري، وسلمة بن األكوع، وكثري من أصحاب الصفة )3(، ونّزاع 
القبائل الذين أووا إىل مسجد رسول اهلل. وقد عطف عليهم النبي صىل اهلل عليه وسلم واألنصار، ولعبوا أدواًرا 

مهمة يف حركة املغازي والرسايا )٤(.

2- املنافقون: وهم كتلة اجتامعية نافذة يف املدينة مل تتلّبس باإلسالم يقينًا، وكانوا طرائق قدًدا يف عالقتهم باإلسالم 
كانوا حمسوبني عىل  إهنم  إال  الفتية،  للدولة  املالية واإلدارية  للسياسات  باطنا، ومعارض  بني مرتاب، وجاحد، وكافر 

)1(  حممد رشيد رضا، ج10، ص101.
)2(  صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب: عالمة اإليامن حب األنصار، ص2٤، رقم: 17.

)3(  انظر يف أخبار الصفة: أبو نعيم األصفهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، حتقيق عبد اهلل املنشاوي، وحممد اهلندي، وحممد أمحد عيسى )املنصورة: 
مكتبة اإليامن، ط1، 2007(، ج1، ص363-32٤.

)٤(  انظر حامد حممد اخلليفة، مهاجرة احلجاز، تكوينهم وأثرهم يف بناء الدولة يف عهد الرسول )الرياض: دار امليامن، ط1، 2013(، ص191.
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جمموع املسلمني الشرتاكهم يف أداء الشعائر وااللتزام بواجبات اجلهاد غالًبا. وهو ما توحي به اآليات الكثرية يف سور 
آل عمران، املنافقون، التوبة، والنور.

ا لتامسك اجلامعة اإلسالمية من حيث انخراطها يف حتالفات مشبوهة مع اليهود  شّكلت هذه املجموعة هتديًدا قويًّ
املالية، بل إن أذاها وصل إىل  النبي  انتقادها لسياسات  النضري كام يف سورة احلرش )1(. ومن حيث  يف وقائع غزوة بني 
ذات البيت النبوي الرشيف كام يف قصة اإلفك )2(، وكذا هتافتها املتسارع إلنشاء مؤسسات موازية كام حصل يف مسجد 

الرضار)3(، وكذا إثارة النزعات العرقية بني سكان املدينة كام حصل عقيب غزوة بني املصطلق)٤(.

لقد كانت هذه الكتلة مدار قلق دائم، وكانت من القوة بمكان، ويكفي أن نستذكر بأن زعيمها عبد اهلل بن أيب بن 
سلول انخذل ببعض جيش غزوة أحد )3هـ(. واستمر هذا الوجود املناوئ حتى أواخر حياة النبي صىل اهلل عليه وسلم، 
ويكفي التذكري بام نزل يف حقها يف سورة التوبة التي نزلت سنة)9هـ(، والتي كانت ترشحيا دقيًقا ملكونات جمتمع املدينة 
وعصبة املنافقني الذين فضح القرآن ترصفاهتم املشينة يف آيات عديدة ُصّدرت بقوله تعاىل:﴿ومنهم﴾)5(، وُختمت هبذا 
هُبُم  َن اأْلَْعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة َمَرُدوا َعىَل النَِّفاِق اَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسنَُعذِّ التوصيف: ﴿َومِمَّْن َحْوَلُكم مِّ

وَن إىَِلٰ َعَذاٍب َعظِيٍم﴾ ]التوبة: 101[. َتنْيِ ُثمَّ ُيَردُّ رَّ مَّ

3- املرشكون: وهم بعض قبائل املدينة ِمن األوس خاصة الذين بقوا عىل رشكهم ورضوا بحكم املسلمني، حيث: 
مل يبق دار من دور األنصار إال أسلم أهلها إال ما كان من قبائل خطمة وواقف وأمية، وهم حي من األوس فإهنم أقاموا 

عىل رشكهم« )6(. 

مل تكن املدينة املنورة عاصمة مغلقة أمام الناس، فكان املرشكون املساملون يقدمون املدينة جتاًرا وسفراء وراغبني يف 
التعّرف عىل قيم الدين اجلديد، وكثري منهم أسلم بطريق تأليف القلوب.

ويمكن أن ُيدرج يف هذا املجموع القبائل املرشكة التي تسكن احلجاز، والتي وادع النبي صىل اهلل عليه وسلم بعًضا 
التي  القبائل  للمسلمني ضد أعدائهم من قريش وغطفان، وكذلك  منها كبني ضمرة )7(، والذين كانوا ظهرًيا وعيوًنا 
دخلت يف محاية الدولة اإلسالمية مثل ُخزاعة التي دخلت يف عقد املسلمني عقب صلح احلديبية سنة )6هـ(، وكانوا 

)1(  انظر السهييل، ج6، ص160؛ تفسري القرطبي، ج18، ص23.
)2(  انظر ابن حجر العسقالين، فتح الباري رشح صحيح البخاري )الرياض: مكتبة دار السالم، ط3، 2000(، ج7، ص538؛ السهييل، ج7، ص31؛ 

تفسري الطربي، ج7، ص5669.
)3(  تفسري القرطبي، ج8، ص161؛ تفسري ابن كثري، ج2، ص371؛ السهييل، ج7، ص٤03.

)٤(  السهييل، ج7، ص19؛ تفسري الطربي، ج10، ص80٤7.
)5(  سورة التوبة، اآليات: ٤9، 58، 61، 75.

)6(  السهييل، ج٤، ص168.
)7(  ابن سعد، الطبقات الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا )بريوت: املكتبة العلمية، 1990(، ج2، ص8.
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عيبة نصح مسلمهم ومرشكهم)1(، وهو ما عّجل بانقالب موازين القوى لصالح املسلمني.

الساكنة حول  البدوية  القبائل  مُجلة  إىل  املدينة وّسع جماله احليوي  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  انتقل  املسلمني: عندما  أعراب   -4
املدينة؛ حيث قبائل بيل وغفار وأسلم وسليم وجهينة وغريهم.

ن  ن َواَلَيتِِهم مِّ ِذيَن آَمنُوا َومَلْ هُيَاِجُروا َما َلُكم مِّ وكانت اهلجرة إىل املدينة فرًضا ال يتم اإليامن إال به، كام قال تعاىل: ﴿َوالَّ
يَثاٌق َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾  يِن َفَعَلْيُكُم النَّرْصُ إاِلَّ َعىَلٰ َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهم مِّ وُكْم يِف الدِّ ٍء َحتَّٰى هُيَاِجُروا َوإِِن اْسَتنرَصُ َشْ

]األنفال: 72[.

إال أنَّ اهلجرة مل يكن ُيقصد منها جمرد االنتقال اجلسمي إىل املدينة فإنَّ ذلك ينوء بأثقاله عىل قدراهتا املعيشية، وقد 
جاء يف احلديث: »فإْن دخلوا يف اإلسالم واختاروا أْن يقيموا يف دارهم فهم كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهلل كام 

جيري عىل املسلمني...«)2(.

وهلذا ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعض القبائل التي فيها إسالم أن تبقى حول املدينة حلامية جماهلا احليوي كام حصل مع جهينة التي 
عقد معها النبي ملسو هيلع هللا ىلص اتفاًقا عقب رسية عبد اهلل بن جحش )3(، وسمح لقبيلة مزينة بالعودة إىل ديارها سنة )5هـ(، واألمر 
ذاته كان مع قبيلة أسلم الذين جاء هبم بريدة بن احلصيب األسلمي قبيل غزوة الفتح، وقال له: يا رسول اهلل، هذه أسلم، 
وهذه حماهلا، وقد هاجر إليك من هاجر منها، وبقي قوم منهم يف مواشيهم ومعاشهم، فقال رسول اهلل: »أنتم مهاجرون 

حيث كنتم«)٤(.

وسيكون هلذه القبائل التي امتدحها الرسول بقوله: »أسلم ساملها اهلل، وغفار غفر اهلل هلا« )5( دور يف تضييق الدائرة 
عىل قريش وجتارهتا، وعىل كرس حتالفاهتا مع غطفان، مع العلم أنَّ أدوار بعض هؤالء مل تكن إجيابية دوًما كام هو توصيف 
القرآن هلا يف غزوة احلديبية: ﴿َسَيُقوُل َلَك امْلَُخلَُّفوَن ِمَن اأْلَْعَراِب َشَغَلْتنَا َأْمَواُلنَا َوَأْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َلنَا﴾ ]الفتح: 11[. 
إال أنَّ الثابت أهنم غالًبا كانوا ردًءا ومحاية للجامعة املسلمة يف املدينة، وكانوا أجهزة استخبارات عالية كام هو الوارد يف 

قصة الصحايب سلمة بن األكوع األسلمي )6(، وغريه من عيون املسلمني املبثوثني يف القبائل اجلاهلية.

اهليثم، ط1، 2005(، ج2،  ابن  دار  فاروق )مرص:  العباد، حتقيق حممد سيف، حممد  املعاد يف هدي خري  زاد  القيم،  ابن  السهييل، ج7، ص69؛    )1(
ص55.

)2(  صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب: تأمري اإلمام األمراء عىل البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو، ص87٤، رقم: 1731.
)3(  حسني مؤنس، دراسات يف السرية النبوية )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 1990(، ص1٤5.

)٤(  الواقدي، املغازي، حتقيق مارسدن جونس )القاهرة: دار املعارف، 1965(، ج2، ص782.
)5(  صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، ص863، رقم: 351٤.

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، حتقيق خالد  )6(  صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب: التعّرب يف الفتنة، ص1780، رقم: 7087؛ انظر ابن األثري، 
طرطوش )بريوت: دار الكتاب العريب، ط1، 2006(، ترمجة رقم: 2156، ج2، ص315.
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الرومان  يثرب عقب إجالء  استوطنوا  الذين  قريظة  النضري وبني  قينقاع وبني  بني  قبائل  اليهود: وهم جمموع   -5
هلم من الشام، فجاوروا األوس واخلزرج، ومتكنوا من اإلمساك بتالبيب التجارة والصريفة والصياغة، وحتى األعامل 
وثيقة  عليهم  نصت  الذين  واخلزرج  األوس  قبائل  بعض  باليهودية  فدان  الديني،  نشاطهم  من  وّسعوا  وقد  الزراعية، 
املدينة، بل إنَّ العرب كانوا يشعرون جتاههم بدونية ثقافية دفعتهم إىل إرضاع أبنائهم عندهم كام هو الوارد يف تفسري آية 

يِن﴾ ]البقرة: 256[)1(، وكام هو املذكور يف سؤال قريش هلم فيام نزلت به سورة الكهف)2(. اإلكراه: ﴿َل إِْكَراَه يِف الدِّ

واملهم أنَّ مجاعة اليهود كانوا كتلة اجتامعية منثورة يف يثرب، وستكون هلم أدوار سلبية يف مناوأة الدعوة اإلسالمية 
ومحل سيف العداء هلا يف الغزوات التي ُعرفت بأسامء قبائلهم.

6- النصارى: ال تذكر كتب األخبار والسرية وجود جالية نرصانية يف املدينة لُبْعدها عن مراكز املسيحية يف الشام 
وعدم امتهان أهلها للتجارة التي متكنّهم من االطالع عىل ثقافات العامل القديم، إالَّ أنا ال نعدم وجود إشارات لبعض 
األفراد النصارى نحو ما ورد من خرب كاتب بني النجار، والذي كان يكتب الوحي بعدما أسلم، ثم عاد مرتًدا وهرب 
إىل الروم، فامت حتف أنفه، وأنفت األرض من قبول جثته)3(، وكذلك ما ورد عن أيب عامر الراهب الذي لبس املسوح 
باالرتداد  املدينة، وحصلت منه سابقة مشينة يف إغوائه لبعض األوس  بالشام، وكان ِمن حمرض قريش عىل  والتحق 
ُسوَل  وااللتحاق بصفوف األحزاب، وفيهم نزل قوله تعاىل: ﴿َكْيَف هَيِْدي اهللَُّ َقْوًما َكَفُروا َبْعَد إِياَمهِنِْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَّ

َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾ ]آل عمران: 86[)٤(.

كانت  الغالبة  اجلمهرة  إنَّ  وحيث  املنورة،  املدينة  جمتمع  حيياه  كان  العرقي  واالختالف  الديني  اخلليط  هذا  كل 
للمسلمني، فإنَّ بصامت اإلسالم وأثره يف تغيري األنفس كان عظياًم، فلم مَتِْض سنوات من الدعوة اهلادئة واهلادفة ومن 
النظام الرشيد لقائد الدولة حتى أطبق الناس عىل اإلسالم، وقدموا نامذج مل يكن هلا نظري يف العامل القديم، نامذج التسامح 

والرمحة والقبول باآلخر الضال، وإنظاره إىل أجله حتى يقيض اهلل أمًرا كان مفعواًل. 

وسنتبني معامل الشهود احلضاري اإلسالمي يف تدبري اخلالف بني األقليات باستقراء سرية النبي األمني مع املتساكنني 
معه واملجاورين له من هيود ونصارى ومرشكني يف عز الدولة اإلسالمية الغالبة، والتي كانت قادرة عىل محل الناس عىل 
ُيبنى بضغط أو إكراه، ولكنه احلق الذي إْن خالطت بشاشته  دين واحد، ولكنها مل تفعل؛ ألنَّ اإليامن رس القلوب ال 

القلوب فلْن يرتّد صاحبه أبًدا كام هو النص يف حديث هرقل الوارد يف صحيح البخاري )5(.

)1(  تفسري الطربي، ج2، ص1٤9٤.
)2(  تفسري القرطبي، ج10، ص250؛ تفسري ابن كثري، ج3، ص70.

)3(  صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب: عالمات النبوة يف اإلسالم، ص885، رقم: 3617.
)٤(  تفسري املنار، ج3، ص297.

)5(  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، الباب 6، ص19، رقم: 7.
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ثالًثا: واقع المخالفين اليهود، العدل المطلق

بعصب  أمسكت  مؤثرة  اجتامعية  كتلة  فيها  وشكلوا  الرومان،  هتجري  من  هرًبا  طويلة  أماًدا  يثرب  اليهود  استوطن 
االقتصاد من جتارة وزراعة وصياغة، وكانت هلم حصون وأطام، ضّمت قبائلهم الثالث قينقاع والنضري وقريظة. إضافًة 
ملجموعات ُأخرى مثل بني ثعلبة بن الفيطون)1(، واستهووا بثقافتهم بعض قبائل األوس واخلزرج الذين داخلوهم يف 
أحالف عسكرية كانت وقوًدا ملعارك األوس واخلزرج يف اجلاهلية، بل إنَّ بعض العرب هتودوا بتأثري من هيود احلجاز.

إىل املدينة كتب صحيفة لبيان حقوق وواجبات املتساكنني، ومنهم اليهود الذين اعتربهتم  وعندما هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الصحيفة أصحاب دار هلم النرصة واألسوة: أي املساواة، وفرضت عليهم واجبات االنتصار للمسلمني واملشاركة يف 

محاية املدينة من أي هتديد خارجي، وهي املعاين التي عربت عنها بجالء بنود الصحيفة اآلتية:

-  وأنَّ َمن َتبعنا من هيود فإنَّ له النرصة واألسوة غري مظلومني وال متنارص عليهم.

-  وأنَّ اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.

-  وأنَّ هيود بني عوف أمة مع املؤمنني لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم إال َمن ظلم وأثم)2(.

وقد وفَّ النبي هبذه البنود والعقود، ومل خُيِّل ببند واحد منها، حتى كان التغيري والتبديل والعدوان من اليهود أنفسهم 
الذين استمرأوا نكث العهد، وركبوا الصعب والذلول لإلرضار بالدولة اإلسالمية فكان جزاؤهم تبًعا ملا يأيت:

• هيود قينقاع الذين أجالهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص سنة)2هـ( بعدما انتهكوا حرمة امرأة مسلمة فكشفوا عورهتا، وهّددوا النبي 

واملسلمني باحلرب بعد هزيمة قريش يف بدر )3(.

• هيود بني النضري الذين أجالهم كذلك يف السنة )٤هـ(، بعدما اكتشف النبي مؤامرة الغتياله من قبلهم، وفيهم 

نزلت سورة احلرش )٤(.

• هيود بني قريظة الذين حتالفوا مع األحزاب سنة)5هـ(، وكادوا للدولة يف أحلك أيامها، فخانوا العهد فتفّرغ هلم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد انرصاف األحزاب وأنزل هبم القصاص العادل لكل خائن لدولته)5(.

وما بني تلك الوقائع كلها برزت إنسانية النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتساحمه مع خمالفيه ومكذبيه الذين كانوا يستفتحون به يف حروهبم 
ا َعَرُفوا َكَفُروا بِِه َفَلْعنَُة  ِذيَن َكَفُروا َفَلامَّ َجاَءُهم مَّ ضد أعدائهم فينرصون كام قال تعىل: ﴿َوَكاُنوا ِمن َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَّ

)1(  السمهودي، ج1، ص16٤.
)2(  محيد اهلل، ج1، ص61؛ السهييل، ج٤، ص171.

)3(  السهييل، ج5، ص275؛ ابن القيم، زاد املعاد، ج2، ص15.

)٤(  السهييل، ج6، ص158؛ ابن القيم، زاد املعاد، ج2، ص39.

)5(  السهييل، ج6، ص222، ابن القيم، زاد املعاد، ج2، ص50.
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اهلل َعىَل اْلَكافِِريَن﴾ ]البقرة: 89[.

مل يبدأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالعداء أو االستعداء، ولكنه َقبِل بوجودهم داخل حرم مدينته، ومد حبل الوصال بدًءا من االعرتاف 
هبم أهل كتاب آمن بأنبيائهم وعزرهم تصديًقا بَمن سبق.

أبعد  بل   ،)1( السالم  عليه  بنجاة موسى  احتفاء  عندما صام عاشوراء  انتصاراهتم  وأخبار  بذكرياهتم  احتفى  إنه  بل 
من ذلك أنه كان يف بدء أمره حُيب موافقتهم فيام مل ينزل عليه وحي. فقد جاء عن ابن عباس: »كان املرشكون يفرقون 
رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيب موافقة أهل الكتاب فيام مل ُيؤمر فيه بيشء، ثم 

فرق النبي رأسه«)2(.

من  علموه  ملا  عديدة  وقائع  يف  إليه  حيتكمون  اليهود  جعل  وغريهم  املسلمني  بني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أقامه  الذي  العدل  إن 
اإلنصاف الذي تطفح به يداه، وهو ما نصت عليه اآلية:

وَك َشْيًئا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْينَُهم بِاْلِقْسِط  ﴿َفإِن َجاُءوَك َفاْحُكم َبْينَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم َوإِن ُتْعِرْض َعنُْهْم َفَلن َيرُضُّ
حت والرشا،  إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ امْلُْقِسطِنَي﴾ ]املائدة: ٤2[. ففي مرات عديدة أعرض اليهود عن حكم أحبارهم األّكالني للسُّ

وعرضوا قضاياهم عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، ومن ذلك:

- احتكامهم إليه يف قصة الزانيني، فحكم عليهام بالرجم موافقة ملا جاء يف التوراة )3(.

- احتكامهم إليه يف قتل امرأة ُرّض رأسها بني حجرين، فأمر عليه السالم بالقصاص )٤(.

- احتكام بني قريظة والنضري يف رجل قتل بينهم، فحكم بالقصاص عكس عادهتم )5(.

اليهود الذي دس عليه طعمة بن أبريق احلارثي درًعا  وقد بلغ العدل واإلنصاف أوجه يف قصة شهرية بحق أحد 
مرسوقة، فاهُتم هبا اليهودي، وتألب عليه قوم طعمة، وذهبوا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسألوه أن جيادل عن صاحبهم، وقالوا: إْن 
مل تفعل هلك صاحبنا وافُتضح وبرئ اليهودي)6(، فهّم النبي عليه السالم أنَّ يعاقب اليهودي، فنزلت اآليات: ﴿َواَل 
اًنا َأثِياًم﴾ ]النساء: 105[ وبقيت هذه اآليات تتىل إىل يوم  َتاُنوَن َأنُفَسُهْم إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ َمن َكاَن َخوَّ ِذيَن خَيْ اِدْل َعِن الَّ جُتَ
ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَلٰ َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو  الدين شاهدة عىل عدل املسلمني ولو عىل املخالفني كام قال تعاىل: ﴿َواَل جَيْ

)1(  صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء، ص٤73، رقم: 200.
)2(  صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب: يف سدل النبي صىل اهلل عليه وسلم شعره وفرقه، ص116٤، رقم: 2336.

)3(  صحيح البخاري، كتاب االعتصام، باب: ما ذكر النبي وحّض عىل اتفاق أهل العلم، ص1838، رقم: 7332.
)٤(  صحيح البخاري، كتاب اخلصومات، باب: ما يذكر يف األشخاص واخلصومة بني املسلم واليهود، ص577، رقم: 2٤13. 

)5(  سنن أيب داوود، كتاب الديات، باب: النفس بالنفس، ص835، رقم: ٤٤9٤؛ سنن النسائي، كتاب القسامة، باب: تأويل قول اهلل تعاىل: ﴿وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾، ص7٤5، رقم: ٤73٤.

)6(  تفسري الطربي، ج3، ص2527.
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َأْقَرُب لِلتَّْقَوٰى﴾ ]املائدة: 8[.

يراوغ سيد قريظة كعب بن أسد  أنفسهم يف غزوة األحزاب عندما جاء ُحيي بن أخطب  به هيود  وهو ما شهدت 
للدخول يف حتالف األحزاب، فقال له: أين مل أعرف من حممد إال وفاء وصدًقا )1(. ولكن الشقاوة عليه بعدما فتله يف 

الذروة والغارب فنقض وقومه عهد املسلمني.

وإضافة إىل العدل املطلق املستظل بالسلم الوارف واألمن القائم عرفت مجاعة اليهود من النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلحسان الكامل 
يف الشؤون العامة والعالقات اإلنسانية فكان التواصل قائاًم، وذلك أنه عليه السالم تصّدق عىل أهل بيت هيود فقراء )2(، 
ومل يقطع العالئق معهم فقد أجاب دعوة هيودي، ففي حديث أنس بن مالك: »أن هيودًيا دعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل خبز شعري 

وإهالة سنخة فأجابه«)3(.

وقد ظهر أثر التواصل االجتامعي يف إسالم الصبي اليهودي، ففي حديث أنس: »كان غالم هيودي خيدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فمرض فأتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعوده فقعد عند رأسه، فقال له أسلم، فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، 

فخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول: احلمد هلل الذي أنقذه من النار«)٤(.

فهي شهادة عىل التواصل والتداخل بني املسلمني واليهود عندما كانوا مساملني مذعنني لنظام الدولة، يف عامل كان 
ينبذهم ويعتربهم مصدر الرشور واآلثام كام كانت أوروبا العصور الوسطى.

التي ال  التبادل والتساؤل واملحاورات واملناظرات  اليهود، فكان  الثقافية مع جماورهيم   مل يقطع املسلمون العالئق 
تنتهي وقائعها، فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسائلهم يف أخبارهم، ويسائلونه كام يف حديث الروح )5(. وقد ورد يف سبب نزول قوله 
حُيِبُّوَن َأن حُيَْمُدوا باَِم مَلْ َيْفَعُلوا﴾ ]آل عمران: 188[، أهنا نزلت يف حق هيود  ِذيَن َيْفَرُحوَن باَِم َأَتوا وَّ َسَبنَّ الَّ تعاىل: ﴿اَل حَتْ
الذين كانوا خيربون النبي بخالف ما سأل وحيبون املحمدة )6(، كام أنه كان يطرق بيت املدارس –املدارش- وهو معهدهم 

الديني يسائلهم ويدعوهم إىل اإلسالم)7(.

وقد أذن للمسلمني يف الرواية عنهم فيام مل ينزل به وحي، ففي حديث أيب هريرة، قال: »كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعربانية ويفرسوهنا بالعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول اهلل: ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا 

)1(  السهييل، ج6، ص20٤.
)2(  أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، حتقيق حممد خليل هراس )بريوت: دار الفكر،1988(، ص729. 

)3(  موطأ اإلمام مالك، كتاب النكاح، باب: ما جاء يف الوليمة، رقم: 1139؛ مسند أمحد، رقم: 12797.
)٤(  صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب: إذا أسلم الصبي فامت هل يصىل عليه، ص320، رقم: 1356.

)5(  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: السؤال والفتيا عند رمي اجلامر، ص51، رقم: 125؛ صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب: 
سؤال اليهود عن الروح، ص1375، رقم: 27٤9.

)))  صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب: ﴿ال حتسبن الذين يفرحون بام أوتوا﴾، ص1120، رقم: ٤567، وانظر تفسري القرطبي، ج٤، ص195.

)7(  صحيح البخاري، كتاب اجلزية واملوادعة، باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب، ص776، رقم: 3167.
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﴿آمنا باهلل وما أنزل إلينا﴾ ]البقرة: 136[«)1(.

ويف حديث عبد اهلل بن عمرو: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيدثنا عن بني إرسائيل حتى يصبح ما يقوم إال إىل ُعظم صالة« )2(.

ونامذج تلك األحاديث كثرية كحديث األقرع واألبرص واألعمى )3(، وحديث جريج)٤( وغريهم، وكتصديقه للحرب 
اليهودي)5( فيام ورد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه﴾ ]الزمر: 67[.

ورغم اإلحسان املبذول والرغبة امللحاحة يف إسالم هيود إال أن الِكرب وغمط احلق أعمى أبصارهم فعادى عامتهم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وآذوه يف شخصه كام هو الوارد يف تسليمهم عليه بقوهلم: السام عليك يا حممد، وهو املوت، فرد: وعليكم، 
فرتد عائشة: وعليكم السام واللعنة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: مهاًل يا عائشة إنَّ اهلل حيب الرفق يف األمر كله، قالت عائشة: أومل تسمع 

ما قالوا؟ قال: »فلم تسمعي ما قلت! وعليكم« )6(.

حرمة  وال  كرامتهم  متتهن  ومل  حقوقهم  تنتقص  ومل  باإلحسان  وبدأهتم  حقوقهم  لليهود  املدينة  دولة  حفظت  لقد 
عرشات  نزول  والعدل رغم  اإلحسان  واستمر   .)7( نفًسا«  »أليست  وقال:  جلنازة هيودي.  النبي  حيث وقف  أمواهتم، 
اآليات الفاضحة جلحود اليهود يف سورة البقرة وآل عمران وغريها. فاإلسالم يأخذ بالظواهر، ولكن عندما انقلبت 
اخليانة  جزاء  القتل  أو  احلرش،  ألول  اإلخراج  هو  اجلزاء  كان  املسلمني  ألعداء  ومماألة  بّينات  عداوات  الظواهر  تلك 
ودرعه مرهونة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يأتون جتاًرا، وقد مات  اليهود فكانوا  تغلق كلية يف وجه  املدينة مل  فإنَّ  والغدر، ورغم ذلك 
فلم  فيها عىل شطر ما خيرج منها من ثامر)9(.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الدولة خطيئتهم يف خيرب، وأقرهم  عند هيودي )8(، واحتملت 
تكن القضية عداوة لدين حمّرف، وإنام معاملة عزيزة لقوم مل يعرفوا للوفاء سبياًل، عىل الرغم من استفادهتم واستظالهلم 

باألمن فيها.

رابًعا: واقع المخالفين من النصارى، الكلمة السواء

للمعرفة،  الوافدين  أو  التجارة  للراغبني يف  مفتوحة  كانت  ولكنها  املنورة،  املدينة  كبري وجود يف  للنصارى  يكن  مل 
وكانت النرصانية غالبة عىل عرب الشام من قضاعة وجذام وكلب، وغسان، وهبراء.

)1(  صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب: ﴿قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا﴾، ص1095، رقم: ٤٤85.
)2(  سنن أيب داوود، كتاب العلم، باب: احلديث عن بني إرسائيل، ص691، رقم: 3663؛ مسند أمحد، رقم: 19807. 

)3(  صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: حديث أبرص وأقرع وأعمى يف بني إرسائيل، ص852، رقم: 3٤6٤. 
)٤(  صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: ﴿واذكر يف الكتاب مريم﴾، ص8٤7، رقم: 3٤36.
)5(  صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب: قوله ﴿وما قدروا اهلل حق قدره﴾، ص1218، رقم: ٤811.

)6(  صحيح البخاري، كتاب األدب، باب: الرفق يف األمر كله، ص527، رقم: 602٤.
)7(  صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب: من قام جلنازة هيودي، ص310، رقم: 1313.

)8(  صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب: الرهن وجاوزه يف احلرض والسفر، ص788، رقم: 1603.
)9(  صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب: معاملة النبي أهل خيرب، ص1037، رقم: ٤2٤8؛ زاد املعاد، ج2، ص83.
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ثم  لليهود،  املجاورين  نصيب  من  كانت  الكبرية  اإلشارات  فإنَّ  واحلاجات،  الوقائع  حسب  القرآن  تنّزل  وبحكم 
نزلت اآليات ترتى يف حق النصارى يف أواخر ما نزل يف سورة املائدة، وهي آخر ما أنزل )1( عندما بدأت نذر احلرب 

تتصاعد بني املسلمني واإلمرباطورية الرومانية يف وقائع غزوة مؤتة سنة )8 هـ(، وتبوك عام )9هـ(.

كّتاب  من  فأصبح  فأسلم  ارتقى  أحدهم  إنَّ  بل  باملدينة،  موجودين  كانوا  النصارى  بعض  أن  عديدة  أخبار  حتيلنا 
الوحي، ثم ارتد عىل عقبيه فهلك عند الروم )2(.

لقد أقرت دولة املدينة النبوية حقوق األقليات املخالفة يف الدين انطالًقا من مبدأ الرب والقسط حال املساملة، ثم مبدأ 
ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم  احلرب وااللتزام بنتائجها حال العداوة واملحادة، فمن املبدأ األول نقرأ قوله تعاىل: ﴿الَّ َينَْهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ امْلُْقِسطِنَي﴾ ]املمتحنة: 8[. ن ِدَياِرُكْم َأن َترَبُّ يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكم مِّ يِف الدِّ

َم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن  ُموَن َما َحرَّ ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواَل بِاْلَيْوِم اآْلِخِر َواَل حُيَرِّ ويف املبدأ الثاين: ﴿َقاتُِلوا الَّ
ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن﴾ ]التوبة: 29[. ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّٰى ُيْعُطوا اجْلِ احْلَقِّ ِمَن الَّ

وبني املبدأين والواقعني كانت سامحة النبي ملسو هيلع هللا ىلص جتاه خمالفيه يف متام الكرم واملروءة، فكان اإلحسان شعاره والوفاء 
– والغالب عليهم النرصانية - أنزهلم يف مسجده وقام بإكرامهم وضيافتهم،  دثاره، فعندما جاءه األحباش إىل املدينة 

وذلك وفاء منه لسابق إحساهنم ملهاجرة احلبشة، وقال: »إهنم كانوا ألصحابنا مكرمني فأحب أن أكرمهم بنفيس« )3(.

هذا الرب هو الذي غطى سوءات العصور املظلمة يف أوروبا التي مل تكن تضيق بالدين املخالف من إسالم أو غريه، وإنام 
باملذهب املخالف، فلم يكن الرب وإنام احلرب، ومل يكن اإلحسان وإنام القطيعة، ووسيلة االحرتاب من حماكم للتفتيش 
ومنصات احلرق ورساديب التعذيب، ويكفي استعراض تاريخ املسيحية آنذاك حيث كان امللكانيون يضطهدون اليعاقبة 

وهيدمون كنائسهم ويقتلون قسسهم كام حصل ملسيحيي مرص األقباط )٤(.

لقد انطلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة من عموم آية الرب والقسط فغمرت رمحتهم العاملني، وليس األمر غريًبا فلم يكن ذلك 
االنقالب النفيس الذي حصل لشعوب مرص والشام والعراق فانتقلت من النرصانية إىل اإلسالم إال أثرة لتلك الرمحة 

والرب واإلحسان، وقبًسا من السلم املدين واالجتامعي الذي عرفته دولة املدينة املنورة.

ُخلة  وسّد  بضعيفهم،  »فالرفق  األُخرى:  األقليات  املسلمون  هبا  عامل  التي  املعاين  مستفصاًل  القرايف  اإلمام  يقول 

)1(  تفسري القرطبي، ج6، ص22؛ تفسري ابن كثري، ج2، ص3.
)2(  صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب: عالمات النبوة يف اإلسالم، ص885، رقم: 3617.

)3(  انظر حممد عبد احلليم بييش، »اجلذور التارخيية لعلم االستغراب يف الرتاث اإلسالمي«، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، 
مج37، ع2 )2020(، ص1٤2.

)٤(  حممد الغزايل، التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم )القاهرة: دار هنضة مرص، ط3، 2003(، ص97.
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تعظياًم،  وال  خوًفا  ال  هبم  والرمحة  هلم  اللطف  سبيل  عىل  هلم  القول  ولني  عارهيم،  وكساء  جائعهم،  وإطعام  فقريهم، 
والدعاء هلم باهلداية وأن جيعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم يف مجيع أمورهم يف دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا 

تعرض أحد ألذيتهم، وصون أمواهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم ومصاحلهم...«)1(.

جتىل بر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف معاملته ألفراد النصارى املجاورين أو البعيدين بقبول هداياهم، كام حصل مّلا قبل هدية املقوقس 
حاكم مرص، وكان من مجلتها أم ولده إبراهيم مارية القبطية )2(، وقدم عليه عدي بن حاتم الطائي وكان نرصانيًّا فأحسن 

وفادته وأدخله بيته وبرّشه بعلو اإلسالم بعد الألواء والشدة التي رأى عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه)3(.

وَقبِل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هدية حاكم مدينة أيلة النرصاين، ففي حديث أيب محيد الساعدي: »غزونا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص تبوك، وأهدى 
ملك أيلة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بغلة بيضاء وكساه برًدا، وكتب له ببحرهم« )٤(.

مل تقطع دولة املدينة العالئق االقتصادية مع األغيار املسلمني، فكان نصارى الشام يأتون جتارا إىل املدينة ويعاملهم 
املسلمون بالسلف، فقد ُسئل عبد اهلل بن أيب أوف وعبد الرمحن بن أبزى عن السلف)السلم( فقاال: »كنا نصيب الغنائم 

مع رسول اهلل فكان يأتينا أنباط الشام، فنسلفهم يف احلنطة والشعري والزبيب إىل أجل مسمى...«)5(.

وتتجىل سامحة اإلسالم يف نرش السلم املدين يف معاملة األقليات غري املسلمة يف العهد املشهور إىل الذي كتبه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص لنصارى نجران وجاء فيه: »لنجران وحاشيتها جوار اهلل وذمة حممد النبي رسول اهلل عىل أمواهلم وأنفسهم وملتهم 
وغائبهم وشاهدهم وعشريهتم وبيعهم، وكل ما حتت أيدهيم من قليل أو كثري، وال يغري أسقف من أسقفيته، وال راهب 

من رهبانيته وال كاهن من كهانته...«)6(.

ومل تبدأ دولة اإلسالم احلرب عىل النصارى إال عندما بدأت الدولة البيزنطية تنرش القالقل يف الشامل وحتّرض عرهبا 
ثم قتلت  الداخلني يف نفوذها ضد املسلمني فكانت قبيلة غسان البادئة بالعدوان عندما قتلت مبعوث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
دعاته اخلمسة عرش يف ذات أطالح باألردن، كام ُقتل فروة بن عمرو زعيم قبيلة جذام الذي أسلم)7(، فكان الرد حازًما 
يف وقعتي مؤتة ثم غزوة تبوك رًدا عىل ذلك العدوان املشؤوم والتحريض املفضوح. وهنا برزت قوة الدولة اإلسالمية 

يف الفصل بني الديني والسيايس. فأعطت السلم للراغبني والرفض واحلرب للمناوئني.

)1(  القرايف، الفروق، حتقيق عبد الرمحان هنداوي )صيدا: املكتبة العرصية، ط2، 2002(، ج3، ص17.
)2(  أبو عبيد، ص272.

)3(  ابن األثري، أسد الغابة، ترمجة رقم: 3611، ج3، ص335؛ السهييل، ج7، ص٤75.
)٤(  صحيح البخاري، كتاب اجلزية، باب: إدا وادع اإلمام ملك قرية هل يكون ذلك لبقيتهم، ص77٤، رقم: 3161.

)5(  صحيح البخاري، كتاب السلم، باب: السلم إىل من ليس عنده أصل، ص530، رقم: 22٤٤.
)6(  محيد اهلل، ج1، ص175، زاد املعاد، ج 2، ص209

)7(  ابن القيم، زاد املعاد، ج2، ص217.
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خامًسا: واقع المخالفين من الوثنيين العرب، التربص الدائم

بعد تأسيس الدولة يف املدينة وجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أغلب األوس واخلزرج قد أطبقوا عىل اإلسالم ورشح اهلل صدورهم 
به، ومل تبق إال أقلية من املرشكني عىل رشكهم، فرتكهم النبي وما هم عليه، وَقبِل وجودهم داخل مدينته ما بقوا مساملني 

غري ممالئني لقريش.

والذي يدل عىل هذه احلقيقة ما ورد من أخبار تدل عىل هذا الوجود ومن ذلك:

-  ما ورد يف الصحيفة: »وأنه ال جُيري مرشك ماال لقريش وال نفسا، وال حيول دونه عىل مؤمن«)1(.

-  ما ذكره ابن إسحاق من إسالم أغلب األنصار »إال خطمه ووائل وواقف وأمية وتلك أوس اهلل فإهنم بقوا عىل 

رشكهم« )2(.

-  ما حّدث به أسامة بن زيد: »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مر بمجلس فيه أخالط من املسلمني واملرشكني عبدة األوثان فيهم عبد 

اهلل بن أيب، ويف املجلس عبد اهلل بن رواحة، فلام غشيت املجلس عجاجة الدابة ّخر عبد اهلل بن أيب أنفه، ثم قال: 
التغرّبوا علينا. فسّلم عليهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم وقف فدعاهم إىل اهلل وقرأ عليهم القرآن...«)3(.

ولكن هذه اجلامعة القليلة من املرشكني رسعان ما ذابت يف املجموع العام للمسلمني، وأسلم أفرادها تباًعا إال من 
استغواه الشيطان، فاستمر مذبذًبا يف صفوف املنافقني.

قياًم رائعة يف صناعة السلم باملعاملة املتميزة مع املخالفني من املرشكني،  ملسو هيلع هللا ىلص  لقد أبرزت دولة املدينة يف عهد النبي 
معاملة تراوحت بني اللني والرمحة باملساملني، والشدة واحلرب عىل املعادين املحادين كقريش وغطفان وغريهم، وتربز 
قيم اللني يف إبقاء اإلسالم عىل العالئق اإلنسانية بني ذوي األرحام، فقد كان يأمر بالصلة والدعوة باحلسنى، ومن ذلك 
أنَّ أم أسامء بنت أيب بكر قدمت املدينة مرشكة تزور ابنتها أسامء، فقالت: قدمت عىل أمي وهي مرشكة يف عهد رسول 

اهلل، فاستفتيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قلت: أفأصل أمي؟ قال: »نعم صيل أمك«)٤(.

حلة سرياء، فاستفرسه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الذي أعطاه  بن اخلطاب  باب صلة األخ املرشك قصة عمر  البخاري يف  وأخرج 
عن حتريمها، فقال له: إين مل أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها، فأرسل هبا عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن 

يسلم)5(.

)1(  محيد اهلل، ج1، ص61.
)2(  السهييل، ج٤، ص168.

)3(  صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب: ﴿ولتسمعّن من الذين أوتوا من قبلكم﴾، ص1119، رقم: ٤566.
)٤(  صحيح البخاري، كتاب اهلبة، باب: اهلدية للمرشكني، ص629، رقم: 2620.

)5(  صحيح البخاري، كتاب األدب، باب: صلة األخ املرشك، ص1519، رقم: 5981. 
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بل إنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أعان أهل مكة بطعام ومرية يف جماعتهم صلة للرحم والقربى أيام صلح احلديبية، وهتادى مع أيب 
سفيان ثمر عجوة وأدًما)1(.

وشهد مرشكو األعراب من النبي ملسو هيلع هللا ىلص جوًدا وكرًما حبّبهم إىل اإلسالم، فقد جاءه أحدهم فأعطاه غناًم بني جبلني، 
فعاد إىل قومه قائاًل: يا قوم أسلموا فإنَّ حممًدا يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة )2(.

تسامح العرب هبذه السامحة والقيم الرفيعة، فانتالوا يدخلون يف دين اهلل أفواًجا، أو يدخلون يف محاية وعهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وهم مرشكون، ومن ذلك أن قبيلة خزاعة املرشكة دخلت يف عقد املسلمني عقب صلح احلديبية.

الذين  العرب  احلاسم من مرشكي  املوقف  إال  املدينة  دولة  املدين يف  السلم  ذكرنا من شيوع  ما  يعكر عىل صفو  ال 
استمرأوا الغزو واحلرب والنهب وقطع الطريق، فلم يكن بّد من مسح الطاولة ِمن هؤالء، فعقب فتح مكة واستسالم 
الطائف رضبت وفود العرب من كل حدب وصوب، معلنة إسالمها وقيادها لدولة املدينة إالَّ رشذمة من قبائل مرض 
ونجد الذين كانوا يرهقون املسلمني اجلدد من قبائل ربيعة، كام هو الوارد يف حديث عبد القبس أهنم »قالوا للنبي: وإنا ال 
نخلص إليك إال يف الشهر احلرام وقد حال بيننا وبينك هذا احلي من كفار مرض«)3(، فقام املسلمون بإمهاهلم أربعة عرش 
لتحديد موقعهم القانوين يف االنضباط التام بقوانني الدولة التي بسطت هيمنتها عىل كل اجلزيرة العربية، ومل تكن لتسمح 
ببقاء رشذمة قليلة تعّكر صفو جو السلم املدين واألمن العام، والدليل عىل ذلك اآليات التي نزلت يف صدر سورة التوبة 
وُهْم َواْقُعُدوا هَلُْم ُكلَّ  ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحرُصُ ِكنَي َحْيُث َوَجدمتُّ وفيها قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا انَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم َفاْقُتُلوا امْلُرْشِ

ِحيٌم ﴾ ]التوبة: 5[. َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَلُهْم إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ َمْرَصٍد َفإِن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

إنَّ هذا املوقف احلدي من هؤالء ليس مرده األصيل اخلالف الديني، وإنام حتديد املوقع القانوين يف االنضباط التام 
بقوانني الدولة وهو ما ال تطيقه العقلية األعرابية الوثنية. والدليل عىل ما سلف هو أنَّ اآليات صنّفت هؤالء أصناًفا 
َلُكْم  َفاَم اْسَتَقاُموا  احْلََراِم  امْلَْسِجِد  ْم ِعنَد  ِذيَن َعاَهدتُّ الَّ ﴿إاِلَّ  عديدة حسب موقفهم األخالقي من معاهدين عند احلرم: 
ِكنَي ُثمَّ مَلْ َينُقُصوُكْم  َن امْلُرْشِ ِذيَن َعاَهدتُّم مِّ َفاْسَتِقيُموا هَلُْم إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ امْلُتَِّقنَي﴾ ]التوبة: 7[، ومن موفني بعهودهم: ﴿ إاِلَّ الَّ
امْلُتَِّقنَي﴾]التوبة: ٤[، إىل مرتقبني حائرين:  حُيِبُّ  اهللََّ  إِنَّ  هِتِْم  ُمدَّ إىَِلٰ  َعْهَدُهْم  إَِلْيِهْم  ُّوا  َفَأمِت َأَحًدا  َعَلْيُكْم  ُيَظاِهُروا  َومَلْ  َشْيًئا 
ُْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُموَن﴾ ]التوبة: 6[. لَِك بَِأهنَّ ِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمنَُه َذٰ َن امْلُرْشِ ﴿َوإِْن َأَحٌد مِّ

اجلزية ووادعهم، ففي حديث عبد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  منهم  ّقبِل  فقد  البحرين  املجوس سكان  أما املرشكون اآلخرون من 

)1(  أبو عبيد: كتاب األموال، األثر رقم: 633، ص328. 
)2(  صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب: ما سئل رسول اهلل شيئا قط فقال: ال، وكثرة عطائه، ص1165، رقم: 2312.

)3(  صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب: أداء اخلمس من اإليامن، ص53، رقم: 53.
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الرمحن بن عوف »أنَّ رسول اهلل أخذ اجلزية من جموس هجر« )1(.

وخالصة ما سبق أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رضب املثل األعىل يف معاملة األقليات غري املسلمة يف دولته وحرم مدينته صانًعا 
لقيم وقوانني السلم الذي نعم به الكل، إالَّ َمن استثنى نفسه من املحادين واملرتبصني، فعىل الرغم ِمن العداء السافر 
من املرشكني وامتالء أيامه ملسو هيلع هللا ىلص باملغازي والرسايا والبعوث لردع املعتدين وكيد الكائدين، إاّل أنه فّرق تفريًقا قاطًعا بني 
الديني والسيايس، فكان يرجو اهلداية للضالِّني. وقد ِقيل له: يا رسول اهلل ادُع عىل املرشكني؟ قال: »إين مل ُأبعث لعاًنا 

وإنام ُبعثت رمحة« )2(.

سادًسا: المجتمع اإلسالمي المعاصر وتجربة العهد المدني

وجهاًل  للحقوق  وضياًعا  الطاقات  يف  كبرًيا  وهدًرا  التخلف  يف  منكًرا  وضًعا  اليوم  اإلسالمية  املجتمعات  تعيش 
بالواجبات، وانتقاًصا يف األراض وانتهاًكا لألعراض رغم الكثرة الكاثرة، ولكنها غثاء كغثاء السيل، وهو ما يستوجب 

استدراك كثري من املقررات، ومراجعة عديد الرؤى للخروج من األزمة والقيام بواجب الشهادة عىل العاملني.

ومن هذه الرؤى التي تستوجب املراجعة مسألة العالقة بني املتساكنني يف الوطن الواحد، وهي عالقة مأزومة بأثقال 
وحدته  لتهديد  اإلسالمي  العامل  يف  األقليات  مسألة  استعامل  عن  تستنكف  ال  التي  الغربية  القوى  وتدخالت  التاريخ 

ورضب سالمته.

مع  التعامل  يف  وواقًعا  ووعًيا  املدين  السلم  صناعة  يف  النبوة  منهج  إىل  العودة  دون  جادة  املراجعة  تلك  تكون  وال 
الناس مجيًعا فوجدوا يف عدل  َوِسع  ثبتت نجاعته ونجاحه يف واقع األمة األول، واقع  املخالفني، وهو منهج ساموي 

اإلسالم وسامحته مالًذا آمنًا بقيت معه تلك األقليات حمفوظة الكرامة ُمصانة احلقوق.

وقفًزا عىل التجربة التارخيية للمسلمني بكل ما فيها من سلبيات وإجيابيات فإنَّ احلَكم عىل األمور كلها هو الوحي 
اهلادي وليست تنظريات الفقهاء واملذاهب املتبوعة التي مل تغمض عينها عن أثقال التاريخ ومؤامرات القوى املعادية 
إّبان  حصل  كام  األجانب  لتدخل  مطية  عديدة  أحايني  يف  كانوا  الذين  الذمة  بأهل  اخلاصة  األحكام  بعض  فخّرجت 
احلروب الصليبية )3(، وكام حصل يف أواخر الدولة العثامنية فيام ُيعرف بعهود االمتيازات التي جعلت األقلية نافذة عىل 

األغلبية، ثم جاء االستعامر احلديث فزاد األمر ضغًثا عىل إبالة.

إنَّ الفكر اإلسالمي املعارص يف نظرته إىل موضوع األقليات قد رضب َصفًحا عن تلك السنوات، وهو حياول بناء فقه 
جديد يف العالقة باآلخر منبعه النصوص القاطعة من القرآن والسنة، وهي نصوص ُتقر بحّق االختالف الديني وبحّق 

)1(  صحيح البخاري، كتاب اجلزية، باب: اجلزية واملوادعة، رقم: 3157.
)2(  صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، باب: النهي عن لعن الدواب وغريها، رقم: 2599.

)3(  صبحي الصالح، مقدمة أحكام أهل الذمة لبن القيم )بريوت، دار العلم للماليني، ط2، 1981(، ج1، ص19-9.
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السلم االجتامعي والكرامة اإلنسانية. 

التي ضمنت له األمان  الدار مرتفًقا ملنافعها يتوجب عليه االلتزام برشيعة األغلبية  كام أهنا جتعل اآلخر رشيًكا يف 
والسالمة، وأداء شعائره انطالًقا من مبدأ الرب والقسط واإلحسان. 

والكتابات كثرية والنصوص متضافرة عىل إحالل األقليات املحل الرشعي الذي أنزله إياها اإلسالم، بدًءا من حفظ 
العهد والذمة كام جاء يف وصية عمر بن اخلطاب: »أوصيكم بذمة اهلل فإهنا ذمة نبيكم ورزق عيالكم«.

والتجاوز عن مسألة اجلزية باعتبارها رضيبة تقابل الزكاة للمسلمني، وليست عالمة عىل املهانة أو اإلذالل، فهي 
عقد ال وضع)1(، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يفرضها يف البداية ال عىل هيود املدينة، ألنه رشط عليهم املشاركة يف مغارم الدفاع عن 
املدينة، ومل يفرضها عىل هيود خيرب عندما فتحها، وإنام رشط مقاسمة ثامرها، وال عىل هيود تيامء، ومل تفرض اجلزية إال 
يف العام العارش عىل نصارى نجران، بعد نزول آية التوبة، وهؤالء كان هلم وضع خاص، فاجلزية بدل عن محاية الدار، 
وذلك ملا كانت اجليوش قائمة عىل العقيدة، أما اليوم فإنَّ حلول مفهوم املواطنة جعل بعض الفقهاء يراجعون املسألة 

برؤية جديدة.

كام أنَّ الفكر اإلسالمي يستفيد من املعاين الكثرية يف الفقه اإلسالمي؛ حلامية ورعاية املخالفني املساملني، وهو يستلهم 
كل تلك املفردات من أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص اخلاصة برعاية أهل الذمة وعدم أذيتهم، فاملخالفون لنا هلم ما لنا وعليهم ما 
وما  املدينة  دولة  الذي صاغته  املدين  السلم  يعيشون يف ظل  تارخينا، وكانوا  ُيضاموا يف  مل  بأهنم  التذكري  علينا، ويكفي 
بعدها، ونسوق هنا شاهًدا إبان حروب التتار عندما ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية مفاوًضا ملك التتار قطلوًشا فأطلق له 
أرسى املسلمني، فرفض شيخ اإلسالم ذلك إال بإطالق أهل الذمة مع املسلمني؛ ألهنم يف جوارهم ومحايتهم)2(. إضافة 
إىل عديد الشهادات التارخيية ِمن املسترشقني واملؤرخني يف وضع أهل الذمة واألقليات يف دار اإلسالم وهي شهادات 

تنوء بحملها األثقال.

خاتمة

باالستلهام  املسلمة جديرة  األقليات غري  السيايس بني  الشأن  الديني وتدبري  إدارة االختالف  النبوي يف  اهلدي  إنَّ 
واالستنطاق؛ الستخراج كنوزها ومتثل نجاحاهتا يف ذلك، وعىل الفقه اإلسالمي املعارص أْن جيعلها الينبوع األبرز يف 
االجتهاد والتنزيل، وأْن يقرأ التجربة التارخيية اإلسالمية واملنتج الفقهي يف سياقاته املعروفة التي برزت يف عامل ال يعرف 

إال االنتامء الديني سبًبا للتسامل والتحارب.

إنَّ األقليات الدينية يف عامل املسلمني مطالبة بأْن تبادل اإلحسان بمثله، فيكفي أنَّ وضعها ال ُيقارن البّتة بوضع مثيالهتا 

)1(  حممد سليم العوا، يف النظام السيايس للدولة اإلسالمية )القاهرة، دار الرشوق، ط2، 2006(، ص2٤5. 
)2(  انظر ابن تيمية: جمموع الفتاوى )الرباط، املكتب السعودي، د، ت(، ج28، ص617.
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يف التاريخ األوريب الذي مسح كل األغيار من أرض أوروبا، فلم يبَق فيها إال َمن يدين بعبادة الصليب، واملستعرض 
ويرى  فارس،  يف  الزرادشتيني  أو  العراق،  يف  األشوريني  أو  ولبنان،  الشام  يف  املسيحيني  أو  مرص،  يف  األقباط  لوضع 
البالد  املسلمني يف  العرص احلارض وضع  املسلمني وهو يرى يف  ر يدرك بجالء سامحة  ُتعمَّ ُتدق، والكنائس  النواقيس 
األخرى حيث التطهري العرقي يف البلقان وأركان يف بورما، واملحو الديني يف بالد الروس، والعنرصية املقيتة يف بالد 

الغرب.

ويكفي التذكري بأنَّ ُجّل القوانني املدنية املعارصة املدافعة عن حقوق اإلنسان وعن السلم املدين بني املتساكنني، إنام 
هي مقتبسة من املرياث اإلسالمي الذي ظلل بإنسانيته النهضة األوربية احلديثة يف جتليات الثورة الفرنسية واألمريكية 
الكرامة  وأخالق  التسامح  وِقيم  السلم  حركة  دفع  يف  بجالء  ُيسهمون  واملسلمون  املعارصة.  املتحدة  األمم  ومواثيق 

اإلنسانية؛ ألهنم أهل الرمحة وَمْعِدن السلم، ودينهم خري حافظ للبرشية من الضالل والضياع.

التوصيات:

-  وجوب مراجعة الفقه السيايس واحلقوقي فيام ُعرف بأحكام أهل الذمة من منظور السنة النبوية الصحيحة والسرية 
اهلادية الرشيدة.

املختلفني  بني  املستحكمة  العداوات  من  بظروفها  تلبست  أحكاما  اإلسالمي  الفقه  وخمرجات  اجتهادات  اعتبار   -

دينيًّا، وليست وضًعا دائاًم ال ُيعدل عنه.

- استثامر السنة النبوية يف تدبري اختالفات املتغايرين دينيًّا وعرقيًّا، واستلهام سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف إدارة مدينته ودولته يف 
صياغة القوانني املعارصة للدول املسلمة.

- تقديم التجربة للمنظومات الدولية احلقوقية واإلنسانية، ودفًعا كقيم ناظمة للمشرتك اإلنساين.

-  اإلسهام بجد يف كل جهد أممي خيدم السلم ويطفئ احلرب وحيقق السلم واألمن واحلياة الطيبة. 
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