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ABSTRACT
The subject of human co-existence for the purpose of
peace

and

non-violent

important, even more

communication

is

extremely

today than in the past. The

contention of this paper is that Semitic religions (Islam,
Christianity and Judaism) have golden principles for
coexistence

and

inter-faith

harmony.

However,

this

doctrine may be misunderstood in some societies due to
the poor knowledge of religious teachings or wrong
education. In this research, a descriptive and analytical
method is used. This paper strongly recommends the need
to have a true interpretation of religious teachings as well
as a true approach to religious diversity to provide the
culture of peace.
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قبل الشروع ابلدراسة املفصلة هلذه الدراسة البد لنا من حتديد مدلوالت العنوان ليتسىن لنا
االنطالق من خالهلا يف بيان تفصيالته وجزئياته ،استيفاء ملضامينه واهدافه وليُ ِّ
سهل هذا
ً
التحديد رسم املنطلقات العامة للبحث.
املطلب االول :بيان مدلول (االصول الدينية للتعايش االنساين يف االداين السماوية).
اوالً :االصول الدينية مفهومها وحتديداهتا.
 - 1مفردة االصول :هي مجع أصل ومعناها اللغوي ((ما يرتكز عليه الشيء ويبىن))

1

وقيل هي (أساس الشيء) .2وذكر الفقهاء واالصوليون هلا عدة معان منها ((القاعدة :أي
الركيزة اليت يرتكز عليها الشيء كقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم (بين اإلسالم على
مخسة أصول) 3أي على مخسة قواعد ،4ومن معانيها ايضاً (الدليل أي الكاشف عن
الشيء واملرشد له).
 - 2مفهوم الدين :تعين ((جنس من االنقياد أو التسليم الذل فالدين :الطاعة يقال دان له
وقوم دين أي مطيعون ،قال الشاعر :وكان الناس اال
ب وانقاد وطاع ٌ
يدين ديناً اذا َ
أصح َ
حنن دينا))ِّ ، 5
وعرف ايضاً أبنه ((االعتقاد بوجود ذات او ذوات غيبية علوية هلا شعور
ُ
واختيار وهلا تصرف وتدبي للشؤون اليت تعين االنسان ،اعتقاداً من شأنه ان يبعث على
مناجاة تلك الذات السامية يف رغبة ورهبة ويف خضوع ومتجيد)).6
واالصل الديين هو نص او جمموعة نصوص مدون يف كتاب مقدس يوليه جمموعة او
أمة من الناس قدسية واحرتاماً ،وهذا النص (االصل) نوعان:
االول :نص مكتوب او مسموع من صنع االنسان وهو عبارة عن خالصة التفكي البشري.
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الثاين :يكون وحياً من هللا لالنبياء والرسل كالكتب السماوية املقدسة ،فهو مصمم فوق
قدرة االنسان.7
يقسم من ايضاً على نص حمدود يف معانيه واخر ال حمدود يف معانيه
ومصطلح النص َّ
فاالول ((هو الذي ال تكتنز الفاظه مبعان عميقة فيسهل فهمه والثاين هو الذي تتكشف
فيه املعاين واملفاهيم واالفكار يف اثناء الفاظه وهذا النوع يتفاوت يف الدرجة فمنه ما هو
حمدود ومنه ما هو ال هنائي يف تعدد معانيه ،واذا كان النص الفلسفي من اجلزء املتسع يف
معانيه فأنه ال هنائي املعاين كما هو الواقع واالعتقاد معاً)) 8وبناءً على ذلك فأن املتلقي
يتعامل مع النص احملدود حبدود فهمه املباشر ملفردات النص ،اما بيانه للنص غي احملدود
فيشكل (حتد حلركة ذهنية لذلك فهو يتعامل معه مباشرة وتعامالً ما ورائياً (ما وراء
التبادر) ...فيبقى التخاطب فيه مظنة اجتهادية فيداخله التفسي وال يكتفي به ،ويعاجله
التأويل وحبسب رتبة عمق النص) 9وتفسي النص الديين عبارة عن ((الكشف عن مراد
النص بقدر الطاقة البشرية)) 10وهي بذلك حماولة عقلية ال يضاح االفكار الواردة يف النص
قدر املستطاع والسعي اىل الكشف عن املعاين املباشرة .11وخيتلف مفهوم التفسي عن
التأويل يف كونه قريناً للنص وانه ميثل املرحلة األوىل لفهمه وحتليله 12بينما ال يقرتن التأويل
مع كل نص بل يتعامل مع النصوص املشكلة ذات املعاين املكثفة املتعددة األفكار.
اثنياً :التعايش اإلنساين حمدداته وتع ريفه ونظ رايته
تتحدد منظ ومة األصول الدينية من خالل بيان العقائد املؤسسة لتلك االصول
وتشمل (اإللوهية والنبوة واملعاد) ودورها يف التأثي على االجتماع البشري فإلقاء الضوء على
الرؤى الكونية (العقيدة) من خالل قضية اخللق والتسخي واملآل الكوين يفتح النوافذ
الكتشاف اثر ذلك يف صياغة الوعي االجتماعي انهيك عن دور القيم السلوكية املؤثرة يف
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بناء الشخصية القومية من عدل ومساواة وتعاون وتسامح وعفو وصالح اليت جاءت هبا
النصوص الدينية وبثتها عرب قيمها اإلنسانية النظرية والعملية.
ان حركة اإلنسان عرب القوانني الوضعية ساعدت على ظهور دساتي تشريعية سامهت
يف إرساء احلقوق والواجبات الضامنة لتحقيق السلم االجتماعي من خالل تشريع احلقوق
الشخصية للفرد واالسرة واجملتمع ،وحقوق الدولة وعالقتها بغيها من الدول وصوالً اىل
حتقيق االجتماع االنساين ونبذ العنف والكراهية بني الشعوب ،لكن مثل هذا التأثي مل
يقتصر على امل وارد الوضعية بل كان للعقائد الدينية ورساالت السماوية (النص  -النقل)
اثره على دساتي العديد من الدول والسيما االسالمية منها.
 - 1تع ريف التعايش :لفظ (التعايش) مأخوذة من (عيش) مبعىن احلياة واملعيشة ،حىت عد
ابن خلدون احلضارة هي طريقة عيش اجلامعة

13

كل
ونقول عاش يعيش عيشاً ومعاشاً و ُّ

شيء يُعاش به او فيه فهو معاش ،14والتعايش مفهوم انثروبولوجي حيمل مضامني اجتماعية
واقتصادية وسياسية ودينية هتدف مجيعها إىل إسعاد اجملتمع اإلنساين .ويؤمن ابن خلدون

أبن (االجتماع اإلنساين ضرورة الزمة وشرط حتمي للمدنية واحلضارة فهو ضروري إلشباع
حاجات اإلنسان األساسية ،وبدونه يصبح وجودهم انقصاً وتكون إرادة هللا اهلادفة إىل
أسكناهم األرض غي اتمة)).15
ويؤكد علم االجتماع السياسي وفقهاء القانون اجلنائي ضرورة السلم االجتماعي من
خالل احرتام القوانني وسالمة النظام العام كشرطني أساسني إلقامة األسس القوية لالمن
واالستقرار االجتماعيني .16وتؤكد املسية احلضارية للتاريخ البشري على تنامي فكرة
التعايش وتفوقها على فكرة الصراع واالقتتال ،من خالل التعامل االجيايب مع االخر ،وتفهم
ارائه وافكاره عِّرب دراسة سلوكه النفسي واالجتماعي بعيداً عن االنغالق العنصري ،الذي ال
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حيرتم السلم االجتماعي .رغم ان التباين التكويين بني االمم ،والتنوع االنساين يفرض على
اجملتمع حتمية اجتماعية حمددة تعرب مبجملها عن مجالية
اجلمالية اليت حتكمنا بقانوهنا ،قال تعاىل ِّ
آَيتِِّّه َخلْ ُق
(وم ْن َ
َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ ِّ
ني) 17يقول
أَلْ ِّسنَتِّ ُك ْم َوأَلْ َوانِّ ُك ْم إِّ َّن ِّيف ذَل َ
ك ََلَيت للْ َعالم َ

احلياة ،فالتنوع املتناسق مسته
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
الف
اختِّ ُ
ض َو ْ
َّ َ َ
الفخر الرازي يف هذا التباين

واالختالف يف اخللق ان فيه (حكمة ابلغة وذلك الن االنسان حيتاج اىل التمييز بني

االشخاص ليعرف صاحب احلق من غيه والعدو من الصديق ليحرتز قبل وصول العدو
اليه ،وليقبل على التصديق قبل ان يفوته االقبال عليه ،وذلك قد يكون ابلبصر فخلق
اختالف الصور وقد يكون ابلسمع فخلق اختالف االصوات)

18

 ،ويرى ابن كثي يف

تفسيه هلذه االية من خالل الرتاكيب البديعة واللطائف العجيبة الدالة على عظمته وكمال
قدرته يف اخللق (فتمام رمحته ببين آدم ان جعل هلم ازواجاً من جنسهم وجعل بينهم وبينهن
مودة وهي احملبة ورمحة وهي الرأفة).19
 - 2حمددات التعايش :نقصد ابحملددات كل العوامل املساعدة على قيام تعايش آمن بني
الناس فقيام االنسجام والتوافق بني مكوانت اجملتمع ،هي اليت ترسي دعائم السالم
االجتماعي ،وحسن اجلوار يثبت البىن االجتماعية الرصينة للدولة ،واقتسام الثروات بني
اجلميع وتوزيع اخليات ابلعدل واالحسان يشد من اللحمة االجتماعية ويساعد على اشاعة
روح احملبة والتعاون ويفضي اىل العيش املشرتك بعيداً عن التصادم والكراهية.
 - 3النظ رايت االجتماعية الساندة للسلم االجتماعي :تعددت النظرَيت اليت حثت
على السلم االجتماعي الوطين والدويل وصوالً اىل التعايش االنساين ،والسيما النظرَيت
السوسيولوجية والنظرَيت النفسية.
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*

أوالً – النظ رايت السوسيولوجية

أ  -نظ رية التبادل االجتماعي Social Exchang Theory
اختذت هذه النظرية من حركة التعامل والتفاعل اليومي بني االفراد مادة حتليلية،
ميكنها تفسي العمليات االجتماعية املتعددة واملعقدة

20

فاحلياة االجتماعية تتشكل من

جمموعة من العالقات االجتماعية يؤدي فيها الفرد دوراً معتمداً على املكافآت والتكاليف
الضابطة لتلك العالقات والعاملة على دميومتها وتطويرها

21

وتربط هذه النظرية السلوك

االجتماعي مبقدار ما حيققه الفرد من اللذة وجتنب األمل ،22أي ما حيصل عليه من منافع
مشروعة ،وان يبعد عنه كل ما يتسبب ابالذى له ولالخرين ،يف اشارة اىل احقاق احلقوق،
ونشر العدالة بني الناس كافة .وكما ركز أصحاب هذه النظرية على طبيعة املشاعر املتبادلة
بني االفراد فمن خالل التكافؤ يف طبيعة السلوك املتبادل وعدم االعتداء على حقوق
االخرين 23فأن ذلك يُساعد على امناء السلم االجتماعي وتعزيزه.
ب  -نظ رية التضامن االجتماعي

The theory of Social

comeromise
يذهب أصحاب هذه النظرية اىل أتكيد دور ((القانون املوضوعي املعرب عن ضرورات
التضامن االجتماعي ،أي شعور األفراد الذين تتألف منهم خمتلف اجلماعات ابلتضامن
الذي يربط بني أفراد كل مجاعة وكذلك أفراد اجلماعات املختلفة)).
ويرى عامل االجتماع جورج سل (ان القانون ليس اال حداثً اجتماعياً قائماً على
ضرورات احلياة يف اجملتمع أي ان تلك القيود اليت تفرض نفسها على اإلفراد حبكم قيام
عالقات بينهم لعيشهم يف جمتمع واحد هي اليت تولد التضامن بني إفراده .ان هذه القيود
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اليت تكون احلدث االجتماعي ختلق شعوراً عاماً جيعل منها األساس الذي يقوم عليه تنظيم
اجملتمع).24
ـ  -نظ رية الضمان والتكافل االجتماعي اإلسالمي :أشاع اإلسالم يف نفوس معتنقيه
ج
ضمان العيش الكرمي ومحاية الكرامة اإلنسانية اليت اختطتها يد السماء واليت تكفل هلم
اه ْم ِّم َن
(ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِّين َ
اه ْم ِّيف الَِّْرب َوالْبَ ْح ِّر َوَرَزقْ نَ ُ
آد َم َو َمحَلْنَ ُ
السلم االجتماعي قال تعاىلَ :
ِّ
ضلْنَاهم علَى َكثِّ ٍي ِِّمَّن خلَ ْقنَا تَ ْف ِّ
ضيالً) 25والقرآن الكرمي حث على التداول
الطَّيِّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
ْ َ
َّ ِّ
ين يَكْنُِّزو َن َّ
ب َوالْ ِّف َّ
ضةَ
االجتماعي لألموال وهنى عن احتكارها وكنزها قال تعاىل ( َوالذ َ
الذ َه َ
لد ِّ ِّ
اب أَلِّي ٍم)( 26أَرأَيت الَّ ِّذي ي َك ِّذب ِّاب ِّ
اَّللِّ فَب ِّشرُهم بِّ َع َذ ٍ
ِّ
ك الَّ ِّذي
َوال يُْن ِّف ُق َ
ين فَ َذل َ
َْ َ
ُ ُ
وهنَا ِّيف َسب ِّيل َّ َ ْ ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ 27
(ويْ ٌل لِّ ُك ِّل ُمهََزةٍ لُ َمَزةٍ الَّ ِّذي َمجَ َع
يَ ُد ُّ
ع الْيَتِّ َيم َوال َحيُ ُّ
ض َعلَى طَ َعام الْم ْسكني) وقال تعاىل َ
ب أ َّ
َخلَ َدهُ َك َّال لَيُ ْن بَ َذ َّن ِّيف ا ْحلُطَ َم ِّة) 28قال الطربسي يف تفسيه (هذا
َن َمالَهُ أ ْ
َماالً َو َعد َ
َّدهُ َْحي َس ُ
وعيد من هللا سبحانه لكل مغتاب غياب مشاء ابلنميمة مفرق بني االحبة)

29

 ،قال

الدكتور االعرجي (ان من حق املخلوق على اخلالق اشباعه وكسوته واي نقض هلذا القانون
الكوين امنا هو نقض لصميم مفهوم العبودية بني املربوب والرب).30
والنظرية االجتماعية القرآنية تتعدى يف نظرهتا الشمولية ،اىل التكافل العام بني مجيع
افراد اجملتمع االنساين بغض النظر عن اجناسهم واعراقهم وادَيهنم القائمة على مبدأين اثنني
مها (مبدأ كفالة االفراد بعضهم البعض ومبدأ االخوة الذي يعده االسالم حجر االساس يف
بناء العالقات االجتماعية الوظيفية)) 31ومبوجب هذين املبدأين ينعم اجملتمع بسالم وتعايش
امنني ومن خالل دراسة وسائل (الضبط االجتماعي) 32اليت حتقق للمجتمعات توازهنا يؤكد
علماء االجتماع الديين منطني -:منها ما هو تلقائي وما هو قهري ،33او ما هو ذو طابع
تعليمي وما هو ذو طابع جزائي .فالتلقائي ميثل منطاً داخلياً يتم من خالله تشرب االفراد
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واجلماعات للمبادئ االجتماعية عرب تنشئتهم االجتماعية يف العائلة واملدرسة وسائر
املؤسسات التعليمية ،اما الضبط اخلارجي فمظهره (اجلزائي) متثله القوانني بنمطيها الثواب
والعقاب ،34والسيما العقاب الذي ((يعد ذات فعالية كبية يف عملية الضبط االجتماعي
سواء أكان ذلك يف نطاق الوسائل النفسية كالتحقي واهلجران والفصل من العضوية مثالً او
يف نطاق الوسائل املادية كالضرب والسجن)). 35
اثنياً -النظ رايت النفسية
أ  -نظ رية التحليل النفسي :وجهت هذه النظرية اهتمامها اىل اجلوانب النفسية املؤثرة يف
صقل السلوكية السوية ،ذات التوجهات اإلنسانية املفعمة مبشاعر اخلي والصالح ،بعيداً عن
غريزة العدوان وفطريته اليت يرى فيها فرويد عامل النفس املشهور أهنا تسعى اىل البقاء
واالحتاد ،36فالغريزة اجلنسية مسؤولة عن كل رابط اجيايب مع اَلخرين وهلا دور ابرز يف
التقارب بني الناس لتكوين مجاعات كبية مرتابطة على العكس من الغزيرة احليوانية اليت
حتث على عدم االندماج وهتدف إىل حالة اجلمود وانعدام احلياة فينطلق الصراع بني اإلفراد
وخيل األمن يف اجملتمع فيسوده االضطراب.37
وطرحت النظرية أضعاف السلوك التدميي عند اإلنسان ،وخلق البديل له عن طريق
زرع سلوك مضاد للعنف يعمل وفق معطيات السالم واحملبة لآلخرين ،وحسن الظن هبم
ومعاملتهم ابحلسىن.38
ب  -نظ رية التعلم االجتماعي  :تعترب البيئة الثقافية واالجتماعية اليت يعيش فيها اإلنسان
مصدراً مهماً لكسب أمناط سلوكية تظهر أاثرها على سلوكيات األفراد فتعمل على حماكاهتا
بصورة أفعال اجيابية او سلبية يتأثر هبا اجملتمع سلماً او عنفاً.
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فنظرَيت التعلم تقوم بتعديل السلوك اإلنساين وهتذبه تبعاً ملذاهبها االجتماعية،39
وتطرح هذه النظرية جمموع ة مبادئ تساعد على غرس التعليم االجتماعي الذي يساعد
على إشا عة اال عنف لرتشدهم خللق جمتمع امن ،منها وجود القدوة او النموذج السلوكي
املثايل املؤثر يف وسطه جباذبيته ِما يساهم يف توحد األفكار واألفعال وتوجهها حنو السلم
االجتماعي.40
اثلثاً :االداين السماوية مفهومها ومعيار التفرقة واالع رتاف املتبادل بينها
تتبع علماء االدَين دراسة معتقدات الشعوب املختلفة ،فوجدوا اهنا ليست من
صنف واحد ،فهي ختتلف من حيث املصدر وطبيعة االعتقاد ،وان كانت تشرتك يف
االعتقاد بوجود قوة خفية عظمى تسي الكون تسمى اإلله ( هللا) .فمن انحية مصدر
االدَين قسموها اىل ادَين مساوية وادَين (ارضية) ،ومن حيث االعتقاد يف اخلالق مسوها
ادَين توحيدية مساوية (ذات اصل اهلي) وأدَين تعددية أرضية خمتلفة.
وأرجع علم االدَين سبب نشأة هذه االدَين اىل (فطرة التدين) 41املغروسة يف النفس
ِّ
ك
االنسانية اليت متيل على بفطرهتا اىل معرفة خالقها العظيم ،ودليلها قوله تعاىل (فَأَق ْم َو ْج َه َ
اَّللِّ ذَلِّ ِّ
اَّللِّ الَِّّيت فَطَر النَّاس علَي ها ال تَب ِّد ِّ
لد ِّ ِّ ِّ
لِّ ِّ
ين الْ َقيِّ ُم َولَكِّ َّن
ت َّ
يل خلَلْ ِّق َّ َ
ين َحنيفاً فطَْر َ
َ َ َ َْ
ك الد ُ
ْ َ

أَ ْكثَ َر الن ِّ
َّاس ال يَ ْعلَ ُمو َن
االدراك للكينونية اال هلية كان يتسم بداءا ابلبساطة والعفوية ،ومثة من يشي اىل ان النظرَيت
) ،)42الواضح من السياق التارخيي للفكر الديين ان احلس او

املتصلة بتاريخ االدَين امنا تقوم على جمرد افرتاضات اكثر من قيامها على اعالانت واضحة
بني السبب واملسبب ،43ومثال ذلك ان الصينني كانوا – كما يرد يف موسوعة االدَين يف
العامل جيهلون احلقائق املادية خلوارق الطبيعة ،فكانوا حيسون ان اَلفاً من االرواح الطيبة
واخلبثة ترفرف من حوهلم يف اهلواء احمليط هبم ،ويف االرض حتت أقدامهم ،وكانوا حيرصون
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على ان يردوا عداوه هذهِّ القوى اخلفية ،وان يستعينوا عليها ابألدعية والرقى السحرية.44
وهذا ما يرجح االعتقاد أبن أقدم صورة للدين كما ذكر هي ((الفيتشية)) ((االميان إبله
واحد مع عدم انتفاء االميان بغيه)) 45وان تعدد اَلهلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعبادة الطبيعة
مبظاهرها ،وان اهلندوكية واألفالطونية اجلديدة امنا هي صورة متطورة لتعدد اَلهلية ،اذ تكاد
تنتهي كل منها اىل الوحدة ،إبضفاء صفات اإلله االِمي األوحد على اَلهله املتعددة ،فيما
بعترب التوحد امسى املراحل عند القلئلني ابلتحليل التارخيي للدين.46
وقد رأينا ان انتظام الفكر الديين يف مجلة من التصورات املعتقدية الرت افرت وجود اإلله او
اَلهلة ابشكال ومظاهر متعددة وضمن طقوس ومراسيم تعبدية ،كان لكل شعب من
الشعوب حصة منها على تفاوت إدراكها وما رسخ عندها وتوارثته من األفكار املفاهيم
الغيبية .وقد كان الناتج الطبيعي المتداد التفكي لدى االنسان وتطوره ان مجلة التصورات
والرؤى عن اَلهلة قد آلت يف هناية املطاف اىل توحيد املوقف جتاه اإلله االعظم لتربز فكرة
التوحيد واليت تعد احللقة األخص واألوثق يف حميط االدَين السماوية بشكل خاص
ومنطلقها اعتبار هللا كأصل للخلق والوجود ،لو هناك اسباب اخرى لنشأة االدَين مثل
ختوف االنسان من بعض املخلوقات مثل احلية واالفعى او االعتقاد بوجود قوى متلبسة
ابالشياء املادية القادرة على التحكم ابالنسان او العجز عن تفسي بعض الظواهر
الكونية ،47وقد بََّني العالمة (دوركهامي) ان الدين هو (التعبي عن اجملتمع والعواطف
االجتماعية) وهذا التعريف فيه اسقاط للقيم الرسالية جممالً العالقات االجتماعية أبعتبارها
تطبيقات حية للمفاهيم الدينية.
 - 1تع ريف الدين السماوي:
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الدين لغة :الطاعة 48ومجعه دَيانت وهي اسم جلميع ما يتعبد به هللا ،49واصطالحاً عرف
اخلي
الدين السماوي أبنه (وضع اهلي يدعو اصحاب العقول ابختيارهم احملمود اىل ْ
ابلذات) .50وقد سبق تعريفه يف املطلب األول.
ويربط علم االجتماع الديين معتقد الدين يف بعض صوره ابلغريزة اليت تدفع الناس اىل
السعادة 51ومن خالل التأهيل الديين لالميان بروح العقيدة الرسالية اليت تغرس يف النفوس
مصاديق السالم االجتماعي بني الناس الذين يعيشون يف جمتمع واحد فيحقق هلم ((واجباً
شرعياً وضرورة اجتماعية ومهمة انسانية وشرط الزم من شروط التعايش والسالم
االجتماعي هبذا املعىن يعين التسامل)).52
 - 2اصول االع رتاف ابالداين السماوية- :
االدَين السماوية مصدرها واحد هو هللا سبحانه وشريعتها تدعو اىل ثوابت مشرتكة
ابرزها التوحيد واالميان ابلكتب السماوية املقدسة (التوراة واالجنيل والقرآن) وابملالئكة واليوم
االخر ،وتدعوا اىل اقامة الصالة والصيام وايتاء الزكاة واالمر ابملعروف والنهي عن املنكر،
ويعرتف كل دين الحق ابالدَين السماوية ،وال تعرتف االدَين السابقة منها ابلالحق عليها
اعرتافاً عقائدَيً ،امنا تتعامل مع وجوده على االرض ،من خالل اتباعه وكياانهتم ،تعامالً
واقعياً لذلك وطبقاً ملا تقدم فان االسالم يعرتف ابالدَين السابقة اعرتافاً عقائدَيً وفعلياً
(شرع لَ ُكم ِّمن ِّ
الد ِّ
ين َما َو َّ
صى بِِّّه نُوحاً
فعقائدَيً فقد نص عليه القرآن الكرمي بقوله تعاىل َ َ َ ْ َ
ِّ
ِّ
والَّ ِّذي أَوحي نا إِّلَيك وما و َّ ِِّّ ِّ ِّ
ِّ
ين َوال تَتَ َفَّرقُوا
صْي نَا به إبْ َراه َيم َوُم َ
يموا الد َ
يسى أَ ْن أَق ُ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
َ
وسى َوع َ
ِّ ِّ 53
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اق
يل َوإِّ ْس َح َ
فيه) وقال تعاىل (قُ ْل َآمنَّا اب ََّّلل َوَما أُنْزَل َعلَْي نَا َوَما أُنْزَل َعلَى إبْ َراه َيم َوإ ْمسَاع َ
ِّ ِِّّ
ِّ
وي ع ُقوب و ْاألَسب ِّ
اط َوَما أ ِّ
َح ٍد ِّمْن ُه ْم َوَْحن ُن
يسى َوالنَّبِّيُّو َن م ْن َرهب ْم ال نُ َف ِّر ُق بَْ َ
ني أ َ
ََْ َ َ َْ
ُوِتَ ُم َ
وسى َوع َ
54
لَهُ ُم ْسلِّ ُمو َن)
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وميكن ايضاح اصول االعرتاف من خالل التصنيف اَلِت:
 -1اع رتاف واقعي :ونقصد به وجود هذه االدَين السماوية حقيقة واقعة ،ومسلم هبا
على االرض من خالل االتباع والدول والثقافات الناجتة عنه ،وهنا البد ان
تتعايش مع اتباعها على أرض املعمورة وتتبادل االعرتافات بنسب متفاوتة.
 -2اع رتاف عقائدي :ونقصد به االعرتاف برابنية التشريعات الدينية هلذا الدين او
ذاك سواء كانت متفقة مع ما نؤمن به او خمتلفة ،وهذا االعرتاف يساعد على
دميومة التعايش بني اتباع الدَيانت السماوية ومن مصاديق ذلك-:
اخذ اجلزية من اليهودي او النصراين او اجملوسي لضمان محايتهم ورعايتهم ،وتؤخذ من
اجملوسي ايضاً فعن مالك عن ابن شهاب قال :بلغين ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

اخذ اجلزية من جموس هجر ،وان عمر بن اخلطاب اخذها من جموس فارس ،واما عثمان
اخذها من الرببر). 55

قال العالمة الطباطبائي (واما اجلزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم مصروفة يف حفظ ذمتهم
وحسن ادارهتم)

56

 ،واجلزية ال تؤخذ من مجيع اصناف اهل الذمة ،فهي ال تؤخذ من

النساء والصبيان57او االعمى والراهب والشيخ الكبي وال عبد ملسلم وال فقي يعجز
عنها.58
وقد ورد عن االمام الصادق قوله (والشيخ الفاين واملرأة والولدان يف ارض احلرب من اجل
ذلك رفعت عنهم اجلزية) 59وملا كان النهي يف دار احلرب كان من ابب اوىل النهي عن اخذ
اجلزية منهم يف دار االسالم.60
واجلزية يف بعض معانيها دعوة للمخاطبة الداعية ملعرفة حماسن املسلمني فهي ليست
مأخوذة يف مقابل الكفر وال التقرير عليه ،61فاملسلمون يعرتفون بدَيانت اهل الذمة ،وهم
مواطنون يتعايشون يف وطن واحد .مث اهنم اذا شاركوا املسلمني يف الدفاع عن ارضهم تسقط
عنهم اجلزية.62
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اذن فاجلزية ليست ضريبة وامنا عدت وظيفة يؤدي استحقاقها الذمي لبلده الجل محايته
ورعايته واحلفاظ على ماله واهله من النساء والصبية وكبار السن ،وهم يشاركون املسلمني يف
هذا الواجب املايل ،فاملسلم يدفع الزكاة واخلمس واخلراج للحاكم االسالمي طوعاً امتثاالً
ألحكام شريعته االسالمية.
مش اركة الكتابيني وأكل ذابئحهم ويف ذلك ثقاف ة للتقارب والتوادد واحملب

عبد هللا

نص ارى العرب فقال ال أبس هبا .63وروى عن سعيد بن
ب ن عباس انه ُسئل عن ذابئح ْ
املسيب انه سئل عن رجل مريض امر جموسياً ان يذبح ويسمي ،ففعل
ذلك فقال سعيد بن املس يب (ت 94ه )ال أبس بذلك64واالحناف ال يعدون التس مية
شرطاً

يف حلية الذابئح سواء اكان الذابح مسلماً ام كتابياً مستدلني حبديث يرويه ابو

هريرة (ت 57ه ) ع ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال (املس لم يذبح على اسم هللا
مسى او مل يسم) 65ويف

حديث اخر يرويه ابن عباس عن احلبيب املصطفى انه قال

(املسلم يكفيه امسه.66)...
وعند الشافعية حتل ذابئح اليهودي والنصراين وال حتل ذبيحة اجملوسي.67
ج  -صحة الوقف على اهل الذمة كاملسيحيني وجواز التصدق عليهم اذ وقفت صفية
بنت حيي زوج النيب صلى هللا عليه وسلم جزءً من ماهلا الخيها اليهودي.68

ء -ومن ثقافة التقارب بني املسلمني وغيهم وصية املسلم للذمي ،فاالتفاق بني الفقهاء
َّ ِّ
ين َملْ يُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف
على جواز الوصية 69ودليلهم يف ذلك قوله تعاىل (ال يَْن َها ُك ُم َّ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
الد ِّ
ني) .واجاز
وه ْم َوتُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د ََي ِّرُك ْم أَ ْن تََُّرب ُ
االمام الرضا وصية احد املسلمني لبعض النصارى.70

 -3االع رتاف املعريف :تعد احلضارة العربية مزجياً متنوعاً من ثقافات عدة مشلت بني
جنباهتا ما قدمه اصحاب االدَين من علوم ومعارف خمتلفة وتعد البالد العربية
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مهبط االدَين الثالثة (اليهودية واملسيحية واالسالم) فتعايش اهلها قروانً طويلةً
انتج خالهلا ثقافات ومعارف متازجت مع بعضها البعض .وكان (لقدوم العرب
املسلمني اىل بالد الرافدين اكرب االثر يف تغيي احلياة الفكرية للمسيحيني العرب،
توسع ومتاز ٌج ثقايف وحركة علمية من تزاوج االفكار).71
اذ حدث ٌ

وِما يدل على احلرية الدينية اليت كان يتمتع هبا الكتابيون كثرة االديرة والكنائس

يف بالد العرب72وانغماس العلماء املسيحيني يف رفد احلضارة واحلركة العلمية
العربية وهناك قائمة طويلة من مشاهي العلماء املسيحني الذين اسهموا يف بناء
احلضارة العربية امثال (سعيد ابن البطريق (ت 600ه ) صاحب كتاب التاريخ
واسحق بن حنني(ت 260ه ) وسعيد التسرتي وابو مليح املماِت) 73وقد اعطى
هذا االخي صورة مجيلة للتضامن االخوي والتعايش االنساين بني اهل االدَين
عندما (وقع غالء عظيم يف مصر يف احدى مراحل التاريخ فهب املماِت اىل
اغداق ٍ
مال كثي على الفقراء من املسلمني وغيهم فانقذ نفوساً كثية من
اهلالك).74
يقول اجلاحظ (ت 255ه ) يف احوال النصارى انذاك (اهنم انفسوا املسلمني يف
لباسهم وركوهبم وألقاهبم وتسموا ابحلسن واحلسني والعباس والفضل ،وعلي وتكتنوا
بذلك أمجع ...فرغب اليهم املسلمون.75)...
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