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 العربي ملخصال
 

تحاول هذه الدراسة بحث العالقة بين مفهوم التعددية وتحقيق السلم  الدلد ف  لف  

فلا  وقد خمصت الدراسة إلل  ن  ملن بلين ئل الت التعدديلة الح، ضوء السنة النبوية

 كدا خمصت الدراسة إلل  ن ، عم  الهويات والخصوصيات لكل  ئة داخل الدجتدع

 ين:السم  الدد ف ي تكز عم  محور

  :اجتناب التوجهات السمبية مثل االعتداء. المحور األول 

  تبنف القي  اإليجابية. :المحور الثاني 

ن  العالقة بين التعدديلة والسلم  الدلد ف  لف الددينلة الدنلور   كما أثبتت الدراسة 

 ع. ف العهد النبوي ل  تكن  ظ ية  حسب بل كا ت لها تجميات عدمية  ف الدجتد

 ــ السنة النبوية(.ــ التعددية.دفتاحية )السم  الدد فالكمدات ال
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ABSTRACT 
 The present study attempts to investigate the relationship 
between the concept of diversity and the realization of civil peace 
in light of the Sunnah (Prophetic tradition). The Study found that 
among the conditions of diversity is the preservations of identities 
and peculiarities of various groups in the society. It also concluded 
that civil peace is based on two factors.  The first factor is the 
avoidance of negative attitudes such as aggression. The second 
factor is the promotion of positive values. The study proved that 
the relationship between diversity and civil peace in Madinah 
during the lifetime of the Prophet (PBUH) was not only a 
theoretical one. Rather, it had practical manifestations in the 
society.  
Key word: Civil Peace – Diversity – Prophetic Sunnah 
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 المقدمة
 

 ،،، والصال  والسالم عم  خي  الد سمين. وبعد، الحدد هلل رب العالدين 

وملن ،  إ  هناك محددات كثي   لجدار  قضية ما ملن القضلايا بالبحلث والنقلا  

 نم ا :  ـ. ظ ي ف  ـ.نه  هذه الدحددات

 :مدى تجذر العالقة بين هذه القضية وبين الدنح  اإل سا ف األمر األول.  

 هد من الج اب مزيد  وج  من اإلئكاالت التف ت   : مدى ائتدالها عم  قدر  األمر الثاني

 . وإيصال الخطوط التف تبدو ن ها منفصمة عن إطارها الكمف،  ف التعاطف معها

 هف قضية إ سا ية من الدرجلة ،  ف يتو   لها هذا  الدحددا وقضية السم  الدد 

 .وسموكا    فسا  ، ذلك أل ها تتعمق بجديع الدكو ات اإل سا ية: روحا  و ك ا  ؛ األول 

ونما ائتدالها عم  قدر كبي  من اإلئلكاالت تجعمهلا بعيلد  علن صلور  القضلايا  

 ا. ا ومضدو   دة  ذلك نم   اه   ف كينو تها الددتد  مفهوم  م  س  الد  

لوحين تكلو  قضليةم ملا جلدي   بالبحلث والنقلا   إ هلا ت    التلدقيق  لف الزوايلا     ت   ح 

من هنلا يلا.ه الزواهلذ إحلدى نهل    ل  ك   ش للت      ك لوتلتتف ااويلة الف  ، ج من خاللهلاال  ع  التف ت  

لو   ق  ال بلد ملن البحلث  لف الد  كا   ل ديلة لتشلكوتلتتف التعد، ات الفك يلة لمسلم  الدلد فم 

بثوثللة ة التنللوا الدن  ذلللك أل  العقللل اإل سللا ف نمللام س لل؛ دى نهلل  هللذه الدقومللاتإحلل

 مظاه ها  ف الكو  واإل سا  والحيا  ليس نمامه من سبيل سوى نم ين: 

 للف الط يللق يجللب إاالتهللا مهدللا  وعقبللة  ، ن  يلل اه خمللال ينبحللف محاربتلله األول: 

 من ص اا. نو ج   ، ف ذلك من  زااكم  

ووسلليمة لدللد   للاك الح كللة ، مللن سللبل التكامللل اإل سللا ف اه سللبيال  : ن  يلل الثاااني 

 ، اإليجابية

ا عم  ن  الخيار الثا ف هو ما تقتضليه ا وتطبيق  تنظي    ل  دل   ويتتف الدنهج النبوي لي   

 .ويدميه العقل الدستني  بنور الوحف اإللهف، الفط   اإل سا ية

 من هنا جاء هذا البحث تحت عنوا : 

 (ن دوذجا التعددية) فكرية للسلم المدني في السنة النبويةالمقومات ال)
 

 : مشكمة البحث

ات العالقللة التناسللقية التةلفيللة  للف د  س للبللال    مللن ن  التنللوا كللا  إحللدى نبلل ا ق   

ار  لف سلبلل ، عم   فس اللندت  لف الدحليت اإل سلا ف    س  الدحيت الكو ف إال ن ه ل  ي  

دى  اا إحلكا  الص ا تاريخي ا سمبي ارث  ل إالحيا   ف اتجاه عكسف حت  مث  كثي  من ا

 حمقاته. 

 رجللاا السللموك اإل سللا ف إللل  مسللي   السللنةمللن هنللا بلل ا الحللديث عللن  ليللة إل 

 من ذ  خ  ت  وإ هار الصور  الداللدة لمسم  الدد ف التف ينبحف ن  ي  ، الكو ية م   نخ ى
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نسلق  كل ي جديلد  بل ا الحلديث علن مفهلوم التعدديلة ك، تحقيقهلا إلل  التنوا سلبيال  

لكلن هلذا الدفهلوم ، ه ضبت إيقاا الح كة البش ية الدنطمقة من خمفيات متنوعةت  د  ه  م  

ا   للف البيئللة الفك يللة الح بيللة بكللل مللا كدصللطم  لنشللتته  فسلله اكتنفلله الحدللوا  ظلل  

كدلا ن له نحلدا حاللة ملن الت قلب ، ئهدته من معارك جدلية بين الثناليلات الدع  يلة

ية التعلاطف ملع ومدلا ااد ملن إئلكال، ه إل  البيئة الع بية اإلسلالمية قم إب ا   والحذر 

 هذا الدفهوم نم ا :

بلل لللديها ، ملن منظوملات مع  يلة خاليللة  ليسلت اإلسلالمية : ن  هلذه البيئلة األول 

هن لكللن  للف الوقللت ذاتلله يبلل ، وبنيتهللا الدع  يللة الخاصللة بهللا، جهااهللا الدفللاهيدف

يلة لبنيلة الدع  وجلود عالقلة عكسلية بلين تملك اواقعها  لف الكثيل  ملن مف داتله علن 

 ومفاتي  ا طالقها.

وسلعيها الحثيلث  لف اللتخم  ، ةيل: الضحت الذي تدارسه الد كزية الح بالثاني 

ال بكلح  من تمك البنية الدع  ية اإلسالمية إما بتد ي  هذا الدفهوم م   ته تحلت سلياقا د 

 لدعار يلة اعدم جاهزية هذه البنيلة نو اإلعال  عن ، عاء تحقيق حالة السم  الدد فاد  

 لمتعاطف مع الدشكالت اإل سا ية.

ة إللل  مناقشللة مفهللوم التعدديللة  للف ضللوء األصللول مللن هنللا كا للت الحاجللة ماس لل 

  موقوف عمللوذلك ؛ ل السنة النبوية ركنا ركينا  يهاوالتف تدث .الدعار ية اإلسالمية

لصلي  وإيجلاد ا، تنلا اإلسلالميةالعالقة بينه وبين ضبت الح كلة البشل ية  لف مجتدعا

 الدحققة لمسم  الدد ف.

   عن إئكالياته مثل:   ب   ع  وهذا البحث ينتظ ه العديد من التساؤالت الد  

  ول الدع  يللة اإلسللالمية  للف استيضللا األصللخللالل كيللف يدكللن االسللتهداء مللن 

 ؟وربطه بدوال  السموك اإل سا ف لتحقيق السم  الدد ف، مفهوم التعددية

 ل  كلل التعدديلة  قطلة م كزيلة  لف تحقيلق السلم  الدلد ف ر ل  ث   د  ن ن  ت  كيف يدك 

 ؟اإلرا التاريخف السمبف ال ابت بينهدا

  كيف يدكن الخ وج بنسق كمف من خالل الجزليلات النصلية والتاريخيلة اللدال  

 ؟حول مفهوم التعددية

   ؟تتدائ  مع الهيكل الدع  ف الدعاص  كيف يدكن ت جدة هذا النسق ت جدة 

 ف إلل  للذهنونخي ا  كيف يدكن إيجاد اآلليات الكفيمة بتحويمله ملن حاللة الوجلود ا

 ؟حالة الوجود الخارجف

 تمك نب ا إئكاليات القضية التف يط حها هذا البحث. 
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 : خطة البحث

 ومطالب ثالا عم  النحو التالف:، ولقد نت  هذا البحث  ف مقدمة 

   .وخطتها، متهاومشك، اسة: بينت  يها نهدية الدرالمقدمة 

 .مفهوم السم  الدد ف :النقطة األولى  :التمهيد

  .مفهوم التعددية :النقطة الثانية         

 )اإلطار النظري(قيق السلم المدني التعددية وتح :األولالمطلب 

   ف لمسم  الدد فف   التعددية والدنح  الك.  

 التعددية ومنح  التفاعل اإليجابف لمسم  الدد ف. 

 قيق السلم المدني )اإلطار التطبيقي( : التعددية وتحالثانيالمطلب 

  : بين األوس والخزرجالصور  التطبيقية األول. 

  :بين الدهاج ين واأل صارالصور  التطبيقية الثا ية.   

  :بين الدسمدين ومخالفيه الصور  التطبيقية  الثالثة. 
 

 

 



 (أ نموذجا )التعددية النبوية الفكرية للسلم المدني في السنة مات  و  ق  الم  

 

 - 8 - 

 التهميد
 

 م المدني ل  مفهوم الس    :النقطة األولى

ملن  ل   ع  بلدن بتع يلف ك لب لت  وكدلا هلو الد  ، يت كب مفهوم السم  الدد ف من كمدتين 

  .ث   نظ   ف داللته الت كيبية، بك     ف هذا الد  ل  ز  ج  
 

 م ل  لفظ الس   

  لحة   (ن)
يعطينلا ابلن  لارس إضلاء  و، ي جع نصل هلذه الكمدلة إلل  الفعلل الثالثلف )س لم   (    

: "السين والالم والدي  معظ  بابه ملن ألصل بقولهمهدة حول الددلول المحوي لهذا ا

 السالمة: ن  يسم  اإل سا  من العاهلة واألذى. قلال نهلل العمل : ، ...الصحة والعا ية

لسالمته مدا يمحق الدخموقين من العيلب واللنق  والفنلاء.  ؛ثناؤه هو السالم هللا جل  

ار  السها}قال هللا جل جالله:  َّللاه  ي د ع و إ ل اى د  م  و  {ال 
وداره ، ثنلاؤه  السلالم هللا جلل  ، (1)

أل له يسلم  ملن اإلبلاء واالمتنلاا.  ؛وهلو اال قيلاد، اإلسلالم :الجنة. وملن البلاب نيضلا

 .(2)"مة.ات  ق  ال والد  ت  ا  حو الق  فاعمة كثي   ال تجفء  ف الد  ع  والسالم: الدسالدة. و   

 . قلال هللا تعلال : ك  ذ  ث وي ل  لؤ  وقلد ي  ، وهلو الصلم ،  م  الس ل :هذا الباب كلذلكومن     

ا} ن ح  ل ه  وا ل لسهل م  ف اج  ن ح  إ ن  ج   .(4)(3){و 

                                                             
 .(25):  ية: يو س( سور  1)

:    تحقيلق ،الحسلين نبلو، الل ااي القزوينلف اك يلاء بلن  لارس بلن نحدلد، المحلة مقلاييس ( معج 2)

  .م(1979 - هـ1399)الفك  دار، 91صـ3جـ، هارو  محدد السالم عبد

 .61:  ية األ فال( سور  3)

 .)م جع سابق( 91صـ3ابن  ارس جـ، ( معج  مقاييس المحة4)
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 :ح لنا عدة أمور وهيض   و  إن هذا النقل ي  

صللحة حويللا ت جللع إللل  الل   )سللم (ن  الدعللا ف ال ليسللية التللف تللدور حولهللا مللاد   -1

 .والعا ية

وإللل  ، كالصللحة الجسلدية ن  هلذه الصللحة والعا يلة تتشللعب إلل  إطللارات ماديلة -2

  .خ ى معنوية كالسالمة من النقال ن  

يلات عمل   ل طملقوقلد ي  ، م  لحوي لا عمل  حاللة الصلحة والعا يلة ذاتهلاق الس   م  ط  قد ي   -3

ملل  وهللذا مللا  محظلله  للف إطللالك السللم  ع، وإاالللة تحللدياتها، تحقيللق هللذه الحالللة

 الصم .

 المدلول االصطالحي لكلمة السلم  (ب)

للول مللا  النإ      تشللعب م  حظلله  للف محاولللة اسللتجالء الدللدلول االصللطالحف لمس  

 وهلو، تا ملن الدجلاال واحلد   لإذا نخلذ ا مجلاال  ، نظ  إليله ملن خاللهلاالدناحف التف ي  

   .ا  هذا التشعب جمي   رنينا الفك  الفمسففمجال 

لل    تتصللل بصللور  مبائلل   بدشللكالت م  "مثمدللا يبللدو لموهمللة األوللل  ن   كلل   الس  

دراسلللة الحاللللة الطبيعيلللة ل  سلللا  سلللة باعتبلللار الفكللل  السياسلللف بدايلللة سيا مسلللفة ال

 إ لله ، ملل  لدللا يجللب ن  يكللو  عميلله حللال الدجتدللعث  واال طللالك منهللا  حللو الحالللة الد  

وبذات القدر  ستطيع القول بت   ك   السم  تتصل بصلور  جوه يلة بدباحلث  مسلفة 

دئ السلللموك اإل سلللا ف األخلللالك ملللن حيلللث اهتدلللام الفكللل  األخالقلللف بدراسلللة مبلللا

   (1)".و ايته

ا إل  مجل د م   ف الفك  الفمسفف راجع  ول  يكن االختالف  ف معالجة مفهوم الس    

  بل كذلك  ف منهجية الدعالجة ذاتها  ، هذا االختالف  ف مجاالت هذا الفك 

ت " دثمدا كا لت  كل   السلم  حاضل    لف ندبيلات الشل ك القلدي   هلف كلذلك  م ل 

ا م حكدلاء الشل ك  كل   السلم  اسلتناد  ولئن قلد  ، ط وحات الفالسفة اليو ا ن  ماثمة  ف 

األبعاد ال وحية الدتدثملة  لف تزكيلة اللنفس علن ط يلق  كل   التطهل  والتطملع  عم 

ل،  حو الكدال م  كدلا ط حهلا الفالسلفة اليو لا  بلدنت تتدحلور بصلور   إ   كل   الس  

   (2)".م العالدفنكب  حول قدر  العقل اإل سا ف لتحقيق السال

ومدا ااد كذلك من إئكاليات هلذا الدفهلوم اإلرا الفكل ي الح بلف الدل تبت بله   

  .بةوبحي ه من الدصطمحات الدقار  

                                                             
،     ( حلول التعللايد ودور اللدين  للف تعزيلز السللم  بلين األملل  رؤيلة  مسللفية ملن منظللور إسللالمف1)

 .(3)م كز التنوي  الع بف سمسمة حوارات التنوي ، 6صـ، عصدت محدود نحدد .د

،     ودور اللدين  للف تعزيلز السللم  بلين األملل  رؤيلة  مسللفية ملن منظللور إسللالمفحلول التعللايد  (2)

  .(3)م كز التنوي  الع بف سمسمة حوارات التنوي ، 7صـ، عصدت محدود نحدد .د
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ط  الفك ية لقضايا التسام  والسلم  قلد تحلدا  لف إطلار الفكل  األوربلف "إ  األ   

قلع الحضلار  وهلف سلياقات لل  يشلهدها وا، نلةي  ع  و ق سياقات تاريخيلة واجتداعيلة م  

الدحلاوالت التلف تعدلد إلل  إحلالل الدنتلوج  ل  ك ل وهو ما يشي  إل  خطت ، اإلسالمية

    (1)".الح بف ب متها كدسمدات  ك ية ال يدكن تجاواها

الفكلل  الفمسللفف مجللال عملل      مصللطم  السللم  ومشللتقاته قاصلل ئلله   كللن وللل  ت 

عل ف بسياسلة ملا ي  كذلك  ف الدجال السياسف حت  نضح  هنلاك رنيناها  حسب بل 

  :ع     ت بت هاالتف و، السالم

وخاصة  ف العالقات ، "ال  بة  ف السالم واالبتعاد عن استخدام القو  الدسمحة 

  (2)".بين األم 

 (Pacifisme) السالم ب   نو مذهب ح  ، ةي  د  م  وكذلك ب ا مذهب الس    

ف  بت له ملذهب  الدنلادين ب    لوالذي ع     ضلين لمحل ب كوسليمة السلالم والدعار ب   ح 

 (3)"ن تجنبها عن ط يق إج اءات سياسية.النزاعات الدولية التف يدك لحل  

لل  دية ألول ملل   عللام م  وقللد وضللع )نر ولللد( رجللل الدولللة الف  سللف مصللطم  الس  

وكللا  ، م(  للف مللؤتد  السللالم الللدولف العائلل   للف )جالجسللكو( بتسللكتمندا1901)

لللم  يصلللف بلللذلك ن كلللار نولئلللك اللللذين كلللا وا ي   و  عمللل  اسلللتخدام القلللا و  اللللدولف ح 

 ( 4)". من القو  لتسوية النزاعات بين الدولوالدبموماسية بدال  
  :إ  هذه النقول تبين لنا عد  دالالت

  اا موضوعف  ف استخدام مصطم  السم هناك اتس -1

لل    ف إال ن  البنية الجوه يلة لدصلطم  السلمبال    من هذا االتساا الدوضوع -2

  .وإ دا دارت حول حالة األمن والخمو عدا يعارضها، اتتحي  كثي   

دللا  كم  ، العالقللة الط ديللة بللين اسللتخدام مصللطم  السللم  والوضللع اإل سللا ف العللام -3

    تلدلا كم   بتاماته الدتدثمة  ف الصل اعات والحل وب د الدشهد اإل سا ف ونل   تعق  

 ن الفعاليةومزيد م، ونضح  له مزيد من الحضور، التشبث بهذا الدصطم 
 

 مفهوم كمدة الدد ف 

                                                             
 (9( الد جع السابق )صـ 1)

 .315محدد عاطف  يث صـ .د، ( قاموس عم  االجتداا2)

دار الكتلاب الدصل ي القلاه  .  ،دد اكف بدوينح .د ،( معج  الدصطمحات السياسية والدولية3)

 .م(1989هـ ــ 1419) 1بي وت طـ ،دار الكتاب المبنا ف

مؤسسلة نعدلال الدوسلوعة لمنشل  والتوايلع  ،65صـ  13مجمد ، ( الدوسوعة الع بية العالدية4)

  .م(1999هـ ــ 1419)
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ك و   لة   د ي لة كتعبيل  علن حاللة االسلتبطا  لمعناصل  الد  يتتف مصطم  الدلد ف والد 

ديثلة ا حبعلاد  وبال    من ن  مفهوم الددينة مفهوم قدي  إال ن  لله ن، لدفهوم )الددينة(

 جعمته إحدى نب ا الدفاهي  الدتداولة  ف الدجال الفك ي.

عنلللف اإلقاملللة وهلللو )ملللد (  جلللد ن للله ي مد يلللةر المحلللوي لكمدلللة جلللذوإذا رجعنلللا لم

 واالستق ار 
ك للا   " :جاااف فااي لسااان العاارب  للد    ب ال د  ينللة، : ن قللام ب لله  م  د  ن لله  الد  م  يمللة، و  للف    ع  ه  ، و 

للد الن للع  ع م للل  م  د  ت ج  ز  ، و  د  الت ث ق يللل  ، ب لللال ه  ف يف  و  للد   ب لللالت خ  لللد    وم  لللد   ...؛وم     و   لللال  م م 
ص    األ مصار   ا ي ق ال  م  : ك د  دالن     (1)".الد 

التف هف محل النسبة  لف لكمدة )الددينة( إذا جئنا إل  التع يفات االصطالحية و 
" ا ف  هلف لديله ك   جد ن  بعضها اهت   نكث   بالوصف الجح ا ف والس لكمدة )مد ف( 

للوي  ، تد كللز سللكا ف يتديللز بالكثا للة و تيجللة  شللاط ، اة  سللبي  د  للف منطقللة جح ا يللوج 
وتلت  داخلل ، السكا  إل  نعدال  ي  اراعية تتديز بالتخص  واالرتباط اللو يفف

  (2)". سق سياسف رسدف
ت هلللا وجلللاءت بعلللر التع يفلللات لتشلللي  إلللل  البعلللد الحضلللاري حيلللث ع     لللت ب 

    (3).الحضار  واتساا العد ا 
ا للب التللف يشللي  إليهللا وبللال    مللن ن  هللذه التع يفللات نعطتنللا بعضللا  مللن الجو 

ن ملتعقيلد ا  إال ن  هلذا الدفهلوم نكثل )الدلد ف( مفهوم الددينة وبالتالف ما ينسلب إليله 
قلي  هذه ال ؤية الجزلية حيث إ ه نضلح  يدثلل حاللة ملن حلاالت التدثلل لدنظوملة ال

ل اإلطار الدكا ف الدستونضح  ، الح بية الحديثة  .ألبعادها صحبي ش ك  
قلي  التهلذيب والنظلام  -.ا لهلذه القلي ومنبع  ، ا ت مصدر  ب  اعت   "الددينة  ف الح ب 

 كلن سلالد ني ن  هذه القلي  لل  ت، والسوك واإل تاج والعالقات االجتداعية والسياسية
دايلة بول  تظه  إال مع التطور األخي  لمددينلة كدلا حلدا  لف ،  ف العصور السابقة
 ي اعتبل ههذا الندت الحيلاتف اللذ وقد تال  هور الددينة و شت عنه، الثور  الصناعية

 يده.ا لمحيا  البش ية يجب االقتداء به وتعدا راقي  اب األوربيو   دط  ت  الك  

نملللا الددينلللة  لللف الخبللل   اإلسلللالمية  هلللف  تيجلللة لوجلللود هلللذه القلللي  واأل دلللاط  

 القي  التف سلادت الددينلة  لف العصلور الوسلط  لل  ، ا لهاوليست سبب  ، والسموكيات

 .(4)."بل هف  اتجة عن العقيد  اإلسالمية، ا  نهل الدد ك  حيا  س  تكن وليد  

                                                             
  .1طـ بي وت صادر دار، 402 صـ13 جـ ،منظور ابن الدين جدال، ( ا ظ  لسا  الع ب1)

  .57محدد عاطف  يث صـ .د ،( قاموس عم  االجتداا2)

، و خل و   مصلطف  إبل اهي )، بالقلاه   الع بية المحة مجدع، 859صـ2جـ، الوسيت ( الدعج 3)

 .الدعو  )بدو ( دار

    ( الحضلار  ـللـ الثقا لة ـللـ الدد يلة دراسللة لسلي  الدصللطم  ودالللة الدفهللوم  صل  محدللد عللارف 4)

هــلـ  1415) 3( طلـ1عهد العالف لمفك  اإلسالمف سبسبة الدفلاهي  والدصلطمحات )الد 52صـ

 .م(1994 -
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خالصة هذا ن  مفهوم )الدلد ف( يشلي  إلل  حاللة ملن حلاالت التتهلل لمحيلا   لف  

 إطار مكا ف له خصالصه القيدية.

لقد  ه  مدا مض  ن  الدعن  العام اللذي تلدور حولله كمدلة السلم  هلو السلالمة  

 ن التتهل  العام الذي تدور حوله كمدة الدد ف هو حالة موالدعن، والبعد عن اآل ات

ويدكللن  للف سللياك ذلللك ن  ، لمحيلا   للف إطللار الددينللة بكللل مللا تحدمله مللن خصللال 

للا إج الي لل ضللع تع يف لل اة طلااق علااى الحياااوصااي ي   : لله هللوإ  الدللد ف  نقلللول م  ا لمس  

 مكاني.ها التكون فاعلة في إطارأن اإلنسانية البعيدة عن اآلفات التي تعوقها عن 
 

 مفهوم التعددية  :النقطة الثانية 

 جئنا إل  األصل المحوي لكمدة التعددية سنجد ما يمف:لو 

واالسلل  الع للدد  ، إذا نحصلليته، )عللدد( عللددت الشلل جللاء  للف الصللحا  لمجللوه ي: "

ني ، ني  ف الكث  . و ال م ع ديد  بنف  ال   ، والع ديد . يقال: ه  ع ديد  الحص   والث  ى

ت للد  ي ع لل ت للد  بلله. وقللول لبيللد: ت طيلل   ع دالللد  ، د   لليه . وع للد ه   اع  ني صللار معللدودا . واع 

  (1).األئ  اك  ئفعا * ووت ا والزعامة لمحالم"
{ ،}وتعلدادا، الشلفء }يعلده{ علدا العد: اإلحصلاء علد   وجاف في تاج العروس: 

ف  }قللال هللا تعللال : ، )واالسلل :{ العللدد }والعديللد(، عللد . }وعللدده ااى ك االه ء ااي  ص  أ ح  و 
ًدا  .(2)(28)سور  الجن: { ع د 
 : يظه  من خالل هذه النقول ن  نصل مصطم  التعدد المحوي يعطينا داللتين 
  .وهف نم  ذاتف، داللة الكث   األولى: 
  .وهف نم  خارجف يدثل اآللية الكائفة عن هذه الكث  ، داللة اإلحصاء الثانية: 
تدللثال  سللوى م حمللة نوليللة مللن م احللل تبللين الدفهللوم  وهاتللا  الللدالالتا  ال 

 وتحديد نط ه الفاصمة.
ولو جئنا إل  الدلدلول االصلطالحف لمتعدديلة سلنجد  لوارك واضلحة بينله وبلين  

يهلا  سلتعدل وسلنجد ن  هنلاك العديلد ملن الحقلول الدع  يلة التلف ي  ، الددلول المحلوي
 الف  سية: (ال د)الة  فف حقل الدراسات الفمسفية جاء  ف موسوع، الدصطم 

 (    تعددية تنوعية مذهب الكثPluralism) 

    مصطم  يقابل مصطم  األ ا ية بدعنSolipsism)) مذهب وحد  الذات.  

 مذهب ي ى ن  الكالنات التف ت ك لو     العلال  هلف كالنلات متنوعلة   ديلة مسلتقمة ،
 (3)مطمقة.ج نو  واه  لحقيقة واحد  ووال يجوا اعتبارها كت ها مج د  داذ

                                                             
، األمي يللة الدطللابع لشللؤو  العاملة الهيئللة، 137مجدللع المحلة الع بيللة صللـ.، ( الدعجل  الفمسللفف1)

  .(م1998)

د ،القاموس جواه  من الع وس ( تاج2) لد بن محد  اك عبلد بلن محد  ، رالفلي نبلو، الحسلينف الل ا 

بيدي، بد تض  الدمق ب   .الهداية دار، 354صـ 8 جـ ،الدحققين من مجدوعة: تحقيق ،الز 

 .991خميل نحدد خميل الدجمد الثا ف صـ: تع يب ،( موسوعة ال ال د الفمسفية3)
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(:  زعلة  مسلفية Pluralism)تعدديلة  :وجاف في المعجم الفلسفي للغة العربياة 
وتقابللل ، ت مللف إللل  تحييلل  الوجللود والدع  للة والسللموك  للف ضللوء مبللادئ متعللدد 

 .(1)(DUALISME) ( والثناليةMONISME) الواحدية

اهلللا االجتدلللاعف جللاء  لللف معجللل  مصلللطمحات العملللوم وعللن التعدديلللة  لللف محز 

للللة عمللل  تعلللدد ال( لمدSOCIIOLOGICAL PLURALISMتداعيلللة: )االج

  (2)نئكال ال و  االجتداعية  ف  طاك كل جداعة وتعدد الجداعات  فسها."

ت  يله   ل    ع     ، ول  يحب الحقل السياسف عن مشهد التدثلل االصلطالحف لمتعدديلة 

ة وطبيعلة و مسلفة تل تبت بلإدراك دور الدولل، " ظام سياسف لله خمفيلة تاريخيلة:بت ها

بل وطبيعة اإل سا   فسه ودوره  ف الدشاركة السياسية واالجتداعية  لف ، الدواطنة

 .(3)الدجتدع الدد ف"

 :ما يمف إ نا حين  نظ  إل  هذه التع يفات الدختمفة  ف م جعياتها الدع  ية  الحظ

عكسللت بعللر التع يفللات مللدى العالقللة بللين مصللطم  التعدديللة وبللين اإلرا  -1

بللين    عملل  خمفيللات  زاعيللة لعبللت  يهللا العالقللةو  ك للسللا ف الللذي ت  الفكلل ي اإل 

 ن األقميللةنو العالقللة بللي، الثناليللات الللدور األكبلل  كالعالقللة بللين الفلل د والدجتدللع

  نشتت التعددية ك د  عل  ف مقابل  زعة الواحدية. ، واألكث ية

؛ دديلةف لمتعلا طمقت بعر التع يفات من مج د الدنح  التوصيفف لمدفهوم األو   -2

الحللظ  للف تع يللف  هللف ليسللت سللوى وصللف كائللف عللن وجللود التنللوا كدللا ي  

 بيندللا ارتللتت بعللر التعللاريف ن  التعدديللة ليسللت، معجلل  العمللوم االجتداعيللة

لمحلة  الدعجل  الفمسلففية تحيي ية كدا  الحظ  ف تع يلف ا بقدر ما هف  عالوصف  

 .الع بية
سللتعدل   وتشللعب الدجللاالت الد  يظهلل  مللن هللذه التع يفللات اتسللاا هللذا الدصللطم -3

 حللداوهللذا ي  ،  يهللا مللا بللين الدجللال الفمسللفف واالجتدللاعف والسياسللف والفكلل ي
 نم ين: 

وعلدم الخملت بلين ، ا من اال تباه  ف استعدال هلذا الدصلطم يوجب مزيد   األول: 
 .مجاالته الدختمفة

حيلا  يدل عمل  األثل  الكبيل  اللذي يت كله هلذا الدصلطم   لف مجلاالت ال الثاني: 
 .اا نو إيجاب  الدتنوعة سمب  

                                                             
 .139( الدعج  الفمسفف مجدع المحة الع بية صـ 1)

  .بي وت لبنا  مكتبة، 317د نحدد اكف بدوي صـ ، ( معج  مصطمحات العموم االجتداعية2)

بحلث ضلدن نبحلاا ، حسن عبد ال حدن سموداي .د ،( التعددية الدينية  ف الدجتدع اإلسالمي 3)

الدؤتد  السادس عش  لمدجمس األعم  لمشؤو  اإلسالمية الدنعقد تحت عنوا  )التسام   ف 

  .508صـ  (الدجتدع اإلسالمف
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ن  هللذا الدصللطم  مللن الدصللطمحات النائللئة  للف البيئللة إللل   هللذا كملله إضللا ة   
دخوللله داللل   التعللاطف اإلسللالمف مللع الدصللطمحات الح بيللة والللذي ت تللب عميلله 
كيفيلة  تت كز بؤر  اإلئكال  ف هذا التعلاطف حلولحيث  الفك ية ذات النشت  الح بية

والتلف هلف نصلل ، ضلامين الصلحيحة التلف يحدمهلا الدصلطم الجدع بلين بعلر الد
ال  واللتخم  ملن حاللة اللدورا  السل، نصيل من البنية الفك ية اإلسلالمية ملن جهلة

لتعلاطف الذا رنينا وجهلات مختمفلة لهلذا ؛ ك  الد كزية الح بية من جهة نخ ىم   ف    
 : تدثمت  ف اتجاهين رليسين

طمحف يحتللوي عملل  الدضللدو  يلل ى ضلل ور  البحللث عللن بللديل مصلل األول: 
، وتكو  له نصالته النابعة من جهااهلا الدفلاهيدف، الدتفق والبنية الفك ية اإلسالمية

اختيار البدالل الفك يلة والدع  يلة الدنبثقلة ملن تصلور األملة و دوذجهلا "وي ى ن  
ونكث  ، الدع  ف اإلسالمف ورؤيتها الكمية اإلسالمية سيجعل األمة نقدر عم   هدها

كدللا ن  ، ونئللد ر بللة  للف تنفيللذها ورؤيتهللا عملل  صللعيد الواقللع، دادا لتبنيهللااسللتع
الدفاهي  النابعة من تصلور األملة و دوذجهلا الدع  لف ورؤيتهلا اإلسلالمية ال تكلو  

 .(1)نو تقمل من  اعميتها نو تحبت  تالجها"، لها نع اا جا بية تع قل مسي تها

يدكن ن   قول ن نا  ختلار التنوعيلة "من هذا الدنطمق  ولهذا رنى هذا االتجاه ن  

 التنوعية لها جلذورها ونصلولها الع بيلة ،  عن التعدديةا بديال  ا إسالمي  ا ع بي  مفهوم  

 هللف تعتدللد عملل  جللذر  مسللفف عديللق قللال  عملل  ن  هللا تعللال  قللد خمللق ، اإلسللالمية

 .(2)وكذلك اإل سا  الدقابل له"، االكو  متنوع  

،  للف إمكا يللة القبللول الدبللدلف لمدصللطم  كللتدا   يللتمخ  وأمااا االتجاااث الثاااني 

" لنحن ، ا  ف ضلوء البنيلة الفك يلة اإلسلالميةا دقيق  والبحث  ف مضامينه و قدها  قد  

وضلع  يله مضلدو  إذا  ظ  ا إل  ني مصلطم  ملن الدصلطمحات باعتبلاره وعلاء ي  

وبحسبا ه ندا  تحدل رسالة الدعن   سنجد صال  وصالحية الكثيل  ، من الدضامين

من الدصطمحات واأللفا  االصلطالحية ألداء دور األوعيلة واألدوات عمل  امتلداد 

ا وهنا سنكو  حق ل، الحضارات الدختمفة واأل ساك الفك ية الدتعدد  والعقالد الدتديز 

ا نمام الدعن  الدقيق والصادك لهذه العبلار  عبلار  ن له ال مشلاحة  لف األلفلا  ق  د  وص  

ا إل  هذه األلفا  والدصطمحات ملن ااويلة الدضلامين ا إذا  ظ  نم  ، والدصطمحات

وملللن حيلللث ال سلللالل الفك يلللة التلللف حدمتهلللا األدوات ، وضلللع  لللف نوعيتهلللاالتلللف ت  

                                                             
، 17طلله جللاب  العمللوا ف صللـ . د –ا واالبتللداا نصللول وم اجعللات بللين االسللتتبا -( التعدديللة 1)

  .(م1981 –ه  1401) اإلسالمف لمفك  العالف الدعهد

، 21طلله جللاب  العمللوا ف صللـ . د –نصللول وم اجعللات بللين االسللتتباا واالبتللداا  -التعدديللة  (2)

  .(م1981 –ه  1401) اإلسالمف لمفك  العالف الدعهد
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، والدصطمحات  سنكو  بحاجة وبحاجة ماسة وئديد  إل  ضبت معن  هذه العبلار 

 .(1)".وتقييد إطالقها

ا باألصلول مق و  ل لذا رنينا نصلحاب هلذا االتجلاه يسلتخدمو  مصلطم  التعدديلة 

 اإلسللالمية "قللد جعمللت مللن التعدديللة  للف كللل الظللواه  الدخموقللة سللنة مللن سللنن هللا

ال يل لها وو ية من اآليات التف ال تبد، اسبحا ه وتعال   ف الخمق والدخموقات جديع  

 تحويل. 

والسلنة اإللهيلة األاليلة األبديلة  لف ميلادين الكلو  الدللادي ، إ هلا القلا و  اإللهلف 

وبهلا تتديلز وتخلت  الواحديلة  لف ، داا اإل سا ف وئئو  العدل ا  وميادينلهواالجت

  .(2)ذات الحق كدا تتديز وتخت  التعددية بكل  واه  الخمق"

ونراد ن  يخل ج ملن اللدال   االصلطالحية ، ولقد توسع البعر  ف هلذه ال ؤيلة 

 .سبأل ل التعاطف ادث   ورنى ن ها يدكن ن  ت  ، األوسع إل  الدال   الدفاهيدية

"ت  استخدام مفهوم التعددية من نجل التعبيل  علن قلدر  مختملف الفئلات الع قيلة  

 .(3)ا إل  جنب  ف بقعة جح ا ية واحد "والدينية واأليدلوجية عم  العيد جنب  

  للـ، ا بللين مصللطم  التعدديللة ومفهللوم التعدديللةوبللي ن هللذا االتجللاه ن  هنللاك  ارق لل 

تفلللاوت واالخلللتالف اللللذي يمتلللئ  ملللع الفطللل   "التعلللدد كدفهلللوم يللل ادف التنلللوا وال

  .(4)اإلسالمية ويتسق  ف خطابها وتوجهها ل  سا  والدجتدع والكو "

لقد ارتتى هذا االتجاه ن  التف يق بين مصطم  التعددية ومفهومها يعطلف لمفكل   

وصللوم مفهلوم للله ، اإلسلالمف الف صلة  للف إرجلاا الدصلطم  إللل  ثوابتله األصليمة

لدحلر الل  ر ا ة التعاطف معله نو ا حالقيلةي  ع  ب   من ت  اإلسالمية بدال   ابع من ذاتيته 

 له.

"ر لللر مفهلللوم اآلخلللل  ومهاجدلللة مصلللطم  التعدديللللة )لكو هلللا مصللللطمحات  

مسلللتحدثة بحجلللة كو هلللا   بيلللة ومخالفتهلللا ألحكلللام اإلسلللالم ودورهلللا  لللف هدمللله  

ه  حيلل  مقبللول مللن وجهللة  ظلل ي  للديننا الحنيللف اسللتوعب حقيقللة هللذ (ومحاربتلله

التعاملل  الدصطمحات وما يتعمق بها وبين حدودها ومعا يها ومضامينها و ظ  كيفية

  .(5)"معها و صل معظ  نحكامها

                                                             
  .مص   هضة دار ،4، 3محدد عدار  صـ. د -م( مع كة الدصطمحات بين الح ب واإلسال1)

دار  هضلة مصلل  ، 4محدللد عدلار  صللـ. د، ال ؤيللة اإلسلالمية والتحللديات الح بيلة: ( التعدديلة2)

 .بدو 

بحللث منشللور ضللدن نبحللاا  ،عمللف بللارداك نو مللو. د ،التعدديللة الدينيللة  للف  للل الفللوراك (3)

 .109ـالدؤتد  السابع عش  لمدجمس األعم  لمشؤو  اإلسالمية ص

  .508حسن عبد ال حدن سموداي صـ  .د، ( التعددية الدينية  ف الدجتدع اإلسالمف4)

 ـلـ1432)1طلـ السلالم دار التديدلف بيوا تيسي  ،7 صـ والقومية والدذهبية الدينية ( التعددية5)

2011)  
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 يستخدم مصطم  التعددية كتدا  ، ويتبن  الباحث  ف هذه الدراسة االتجاه الثا ف 

 لر لكلل ك الل  ر لهلا كلتدا  ن له رو  س  من استخدامها حت  ال ي   اصطالحية ال مف   

 ن  يبللين الدضللدو  النللابع مللن ال ؤيللة للف الوقللت ذاتلله ويحللاول ، جللزاء الدضللدو ن

 .ميةاإلسال نا الدع  يةا عم  السنة النبوية كتصل من نصولز  ك      اإلسالمية م  
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 األولالمطلب 

 التعددية وتحقيق السلم المدني )اإلطار النظري(
 

 وهدا: ، فك   بويين يظه ا  ال نريد ن  نبدن هذه العالقة بحديثين 

ملن كلا  يلؤمن » :()قلال رسلول هللا  قلال: )) ه يل   عن نبف: األول الحديث 

ومللن كللا  يللؤمن بللاهلل واليللوم اآلخلل   ميكلل م ، بللاهلل واليللوم اآلخلل   للال يللؤذي جللاره

  .(1)«ومن كا  يؤمن باهلل واليوم اآلخ   ميقل خي ا  نو ليسكت، ضيفه

عمل  كلل » قلال: ()علن النبلف  )) عن نبلف موسل  األئلع ي: الثاني الحديث 

قلال « يعتدل بيديه  ينفع  فسله ويتصلدك»قيل: نرنيت إ  ل  يجد؟ قال « مسم  صدقة

قال قيلل لله: نرنيلت إ  « يعين ذا الحاجة الدمهوف»قيل: نرنيت إ  ل  يستطع؟ قال: 

يدسلك »قال: نرنيت إ  ل  يفعل؟ قال: « يتم  بالدع وف نو الخي »ل  يستطع؟ قال: 

 .(2)« إ ها صدقة، لش عن ا

جللالء ن  األطلل  الصللحيحة لمعالقللات االجتداعيللة يبينللا  ب إ  هللذين الحللديثين 

  ف منحيين رليسين:  تنسبك

  ( بدعن  الت كف  ف )من الكف   هو الدنح  الك   األول: 
وقلول الخيل  لمنلاس  لف ،  إك ام الضليف، هو منح  التفاعل اإليجابف :والثاني 

ك وإعا للة الدمهللوف وذي الحاجللة واألملل  بللالدع وف  للف والتصللد، الحللديث األول
حللديث كدللا ن  عللدم اإليللذاء  للف ال، الحللديث الثللا ف يدللثال  منحلل  التفاعللل اإليجللابف

ين وحل، والتل ك األول واإلمساك عن الش   ف الحديث الثلا ف يدلثال  منحل  الكلف   
صلف ودد ف  السم  ال،  حمل مفهوم السم  الدد ف ال  جده يخ ج عن هذين الدنحيين

 له خاصةعن اإليذاء بكل صوره ونئكا لحالة مجتدعية يدثل الحد األد    يها الكف  
 .ع قيللة .ا كا للت محوريللة هللذا االخللتالف )دينيللةمللع األطلل اف الدختمفللة معلله ني لل

جلللابف وتدثلللل الدرجلللة العميلللا  يهلللا االتسلللاا  لللف إطلللار التعلللاطف اإلي، ..إلخ(.ثقا يلللة
 ط اف. والفعالية النا عة بين هذه األ

من هذين الدنحيلين تبلدو العالقلة متجلذر  بلين السلم  الدلد ف والتعدديلة  و ف كل    
 كدا يمف:

 

 نوال : الدنح  الكف  ف لمسم  الدد ف ودور التعددية  ف تحقيقه

                                                             
 إال الصلدت وللزوم، والضليف الجلار إكل ام عمل  الحث: باب، اإليدا : كتاب ،نخ جه مسم  (1)

 بنقلل الدختصل  الصلحي  ( )الدسلند47رق ) (1/68اإليدا  ) من كمه ذلك وكو ، الخي  عن

: تحقيلق النيسلابوري القشي ي الحسن نبو الحجاج بن مسم . (هللا رسول إل  العدل عن العدل

  (.هـ 1404) 1طـ. بي وت – الع بف الت اا إحياء دار ،الباقف عبد  ؤاد محدد

الدعل وف  ملن  لوا كلل عمل  يقلع الصلدقة اسل  ن  بيلا : بلاب ،كلا الز: كتاب، نخ جه مسم  (2)

  .(1008( رق )3/699)
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لؤ  لقد تعددت األحاديث النبويلة التلف ت    وتبلين خطوطله ، فف  للهلذا الدنحل  الك   ل  ص  
اءت بعضللها تلل بت بللين الذاتيللة اإلسللالمية التللف مللن  جلل، العامللة ونبعللاده الدت اميللة

 ف حديث عبد  () ا ن  يدثمها الدسم  وبين هذا الدنح  الكف  ف كدا  ف قوله ت  ف  الد  
  .(1)الدسم  من سم  الدسمدو  من لسا ه ويده"»هللا بن عد و بن العاص 

واللالم ولسنا بصدد مج د ذاتية إسالمية هنا بل ارتتى بعر العمدلاء ن  األللف  
 ف كمدة )الدسم ( تلدل عمل  كدلال اإلسلالم لدلن يتصلف بلذلك  حلو ايلد ال جلل ني 

  .(2)الكامل  ف ال جولية
الصحابة    ه  لنا رواية اإلمام مسم  ن  هذه العالقة كا ت محل تسةؤل من ظ  وت   

() ، وت تيبلله  للف سللم  ، وكا للت هنللاك ر بللة  للف مع  للة مللدى تجللذر هللذا الدنحلل

 ()  عن عبد هللا بن عد و: ن  رجال سلتل رسلول هللا، من اإلسالمالسموك الدنبثق 
  .(3)«من سم  الدسمدو  من لسا ه ويده»ني الدسمدين خي ؟ قال: 

ليدل عم  االرتباط الدبائ  بين هذا الدنحل  وبلين  )) وجاء حديث نبف موس  
رسلول  جاءت كمدلة اإلسلالم هلذه الدل   صل يحة حيلث قلالوا يلا ، الذاتية اإلسالمية

  .(4)«ويده.، من سم  الدسمدو  من لسا ه»ني اإلسالم ن ضل؟ قال: ، هللا
ويضللعنا حللديث نبللف ه يلل   عنللد الت مللذي  للف درجللة نعملل  مللن درجللات هللذا  

ا ا إيجابي لا  فسلي  الدنح  الكفف  وهف صي ورته سجية وعاد  مط د  تستوجب ئعور  
 .(5)«ونمواله والدؤمن من نمنه الناس عم  دماله  »اآلخ   ل  ب  من ق  
ع رواية اإلمام نحدد الدال   التف ي    ق  يهلا هلذا الدنحل  حيلث ال تجعمهلا ب  ط  وت وس  

بللل تجعمهللا قيدللة إ سللا ية عامللة )الدسللم  مللن سللم  ، قاصلل   عملل  الللدال   اإلسللالمية
 .(1)ه الناس عم  دماله  ونمواله (ن م  والدؤمن من ن  ، الناس من لسا ه ويده

                                                             
( 1/11ويلده) لسلا ه ملن الدسلمدو  سلم  ملن الدسلم : بلاب، اإليدلا : كتلاب، نخ جه البخاري (1)

(. ونياملله وسللننه، () هللا رسللول نمللور مللن الدختصلل  الصللحي  الدسللند الجللامع) (41رقلل )

 ،الناصل   اصل  بلن اهيل  محدلد: تحقيلق ،الجعفلف البخلاري هللاعبلد نبلو إسلداعيل بن محدد

  (.هـ1422)، 1طـ، النجا  طوك دار

 8جلـ جلالل اللدين السليوطف، عبد ال حدن بن نبف بك ، حائية السيوطف عمف سنن النسالف  (2)

 .م(1986 – هـ1406)2طـ حمب –مكتب الدطبوعات اإلسالمية ، 105صـ 

( 1/65ن ضلللل ) نمللوره وني، اإلسللالم تفاضللل بيللا  بللاب،  اإليدللا: كتللاب، نخ جلله مسللم  (3)

 .(40رق )

 .(42( رق )1/11ني اإلسالم ن ضل ): نخ جه البخاري .كتاب اإليدا  .باب (4)

 لسلا ه ملن الدسلمدو  سلم  ملن الدسلم  ن   لف جلاء ملا بلاب ،نبواب اإليدا ، نخ جه الت مذي (5)

 بللن محدللد، الت مللذي )سللنن  هللذا حللديث حسللن صللحي: ( وقللال2627) رقلل  (5/17ويللده )

ر  بن عيس   محدلد نحدلد: وتعميلق تحقيق، عيس  نبو، الت مذي، الضحاك بن موس  بن س و 

 - هلـ1395) 2طلـ، مصل ، الحمبلف البلابف مصلطف  ومطبعلة مكتبة ئ كة. و خ و ، ئاك 

  (.م1975
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 خل  بلين هلذا الدنحل  وبلين مفل د  ملن مفل دات اإلطلار  ويت  ال بت  ف حلديث 

علن  ))  علن نبلف ه يل  ،  لف  فلوس نتبلاا هلذه ال سلالةالبال  العقدي  ظ ا  ألث ه 

 .(2)من كا  يؤمن باهلل واليوم اآلخ   ال يؤذي جاره"»قال:  ()النبف 

لكمدلة وقد ن ه  ئ ا  الحديث مدى السعة التطبيقية النائئة عن السعة الداللية  

، والعابلللد والفاسلللق، حيلللث بي نلللوا ن  "اسللل  الجلللار يشلللدل الدسلللم  والكلللا  ؛ الجلللار

، والق يلللب واألجنبلللف، والنلللا ع والضلللار، والح يلللب والبملللدي، والصلللديق والعلللدو

  (3)واألبعد." اواألق ب دار  

 علن ، ويت  التتكيد عم  هذا الدنحل  حتل   لف حلال التملبس بعبلاد  ملن العبلادات 

،  سللدعه  يجهلل و  بللالق  ء ،  للف الدسللجد ()اعتكللف رسللول هللا  نبللف سللعيد قللال:

ل ين  ذ  ؤ   لال ي ل،   مناج ربهك  م  نال إ  ك  »وقال: ،  ت   كشف الس    وال ي  لع ، ابعضلك  بعض 

 .(4)« ف الصال »نو قال: ، «بعضك  عم  بعر  ف الق اء 

مللن ه  للف سللوا  كللد هولعلل التتكيللد عملل  الدنحلل   لف مجللال التعبللد إئللار  إللل  ن ل 

 الدجاالت 

هف الدسم  عن نذى نخيه الدسم   لف عدلل البل  وتلالو  الكتلاب  لتذاه  لف "وإذا     

 . (5) ي  ذلك نئد تح يدا."

وعللدم تحكلل   ال  بللات ، و ل ى هللذا الدنحلل  يتللدخل  للف تشلكيل الللوعف بللاآلخ  

مللن نكللل مللن هللذه : »()لللذا قللال ؛ الشخصللية   للف داللل   العالقللات االجتداعيللة 

 .(1)« ال يؤذينا بها  ف مسجد ا هذا، لثوما، الشج  

                                                                                                                                                    

ل محقلق ( وقا6753) ( رق 14/498) ))مسند نبف ه ي    ،نخ جه اإلمام نحدد  ف مسنده (1)

 حنبللل بللن محدللد بللن نحدللد هللا عبللد نبللو: حنبللل بللن نحدللد اإلمللام قللوي )مسللند الدسللند إسللناده

  (م2001 - هـ1421) 1ط ،ال سالة مؤسسة. األر ؤوط ئعيب: تحقيق ،الشيبا ف

  .(5158) ( رق 7/26الوصا  بالنساء ): باب، كتاب النكا  ،نخ جه البخاري (2)

محدد بن عبد الباقف بن يوسلف الزرقلا ف الدصل ي ، ام مالكئ   الزرقا ف عم  موطت اإلم (3)

، القلاه   –مكتبلة الثقا لة الدينيلة  478صلـ 4جلـ ، طه عبد الل ءوف سلعد: تحقيق، األاه ي

 .(م2003 -هـ 1424)1طـ

 (2/38الميلل ) صلال   لف بلالق اء  الصلوت ر لع  ف باب، نبواب قيام الميل، نخ جه نبو داود (4)

 بن بشي  بن إسحاك بن األئعث بن سميدا  داود نبف )سنن أللبا فوصححه ا، (1332رق  )

للتا ف األادي عدلل و بللن ئللداد س  ج   الدكتبلللة ،الحديللد عبللد الللدين محيللف محدلللد: تحقيللق ،الس  

   .بدو  بي وت - صيدا، العص ية

نبو عد  يوسف بن عبد هللا بن محدلد بلن عبلد ، التدهيد لدا  ف الدوطت من الدعا ف واألسا يد (5)

عبد الكبيل        مصطف  بن نحدد العموي , محدد : تحقيق، لب  بن عاص  الند ي الق طبفا

 1387)الدحلل ب -واار  عدللوم األوقللاف والشللؤو  اإلسللالمية ، 319صللـ  23جللـ، البكلل ي

 .(هـ
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 ويؤذيه  بمسا ه  ف، استدل بعضه  عم  ن   من يتكم   ف الناس قال القرطبي: 

يبعد عنها. الدسجد ن ه يخ ج منه و 
(2) . 

، ومعه  بل، نانو  ف سوق، نحدك   ف مسجد ا إذا م    وقال أيضا في هذا اإلطار: 

ملن الدسلمدين منهلا  نحلد ان  يصليب  -بر بكفله نو قال:  ميق -  ميدسك عم   صالها

 .(3")ئفء

ف  لف تحقيلق السلم  الدلد ف لتتجلاوا مجل د األذى وتتسع نبعاد هذا الدنحل  الكف  ل 

هللا      قلال: قلال رسلول  )) بلن مسلعود  علن عبلد هللا، الدادي إل  األذى الدعنوي

()« :ال » ف حديثه: ، فيا وقال س« إذا كنت  ثالثة  ال يتناج  اثنا  دو  صاحبهدا

 .(4)« إ  ذلك يحز ه، يتناج  اثنا  دو  الثالث

 وقد ذك  العمداء ن  هذا يحز ه ألحد معنيين:

ن ه ربدا يتوه  ن   جواهدلا إ دلا هلو لتبييلت رني  يله نو دسليس  الملة  إحداهما 

 له.

  (5)ن  ذلك من نجل االختصاص بالك امة وهو محز  صاحبه." والمعنى اآلخر 

والتلل ك كلل كن مللن نركللا   ف    ا هللذه التتصلليالت النبويللة لدنحلل  الك للبعللد علل 

ث علن مفهوم السم  الدد ف يدكن ن   بين دور التعددية  لف تحقيقله ملن خلالل الحلدي

  .وهدا الدين والع ك، مجالين من مجاالت التعددية

إ  اللدين والعلل ك يشللكال  نعظلل  إطللارين لد كزيلة الوجللود اإل سللا ف  للف هللذه  

واللللدين ي ملللز إلللل   سلللقه ال وحلللف ، الع ك ي ملللز إلللل   سلللقه الوجلللودي للل، الحيلللا 

سلنجد  ولو ن نا  ظ  ا إل  حمقات الص اا اإل سا ف التلف تعلددت نئلكالها، والفك ي

 ستها  به من تمك الحمقات. ا ال ي  ن  الدين والع ك كفك تين قد ئكال جزء  

                                                                                                                                                    
 رقلل ( 1/32الدسللجد ) يقلل بن  للال الثللوم نكللل مللن بللاب ،كتللاب الصللال ، نخ جلله ابللن ماجلله (1)

 عبلد     لؤاد محدلد: تحقيلق، القزوينلف يزيد بن محدد هللا عبد نبو .ماجه ابن )سنن (1015)

  . الحمبف( البابف عيس   يصل ،الع بية الكتب إحياء دار ،الباقف

  ، محمطلاي بلن قمليج بلن عبلد هللا البكجل ي الدصل ي الحكل ي الحنفلف، ( ئ   سلنن ابلن ماجله2)

الددمكللة  -ار مصللطف  البللاا مكتبللة  للز، كامللل عويضللة: تحقيللق ،عللالء الللدين، نبللو عبللد هللا

 .(م1999 -هـ 1419)1طـ، الع بية السعودية

 «منلا  مليس السلال  عمينلا حدلل ملن»: () النبلف قلول بلاب، كتاب اللديات ،نخ جه البخاري (3)

  .(7075) ( رق 9/49)

 دو  اثنللا  يتنللاج  ال جللاء مللا: بللاب، ()نبللواب األدب عللن رسللول هللا ، نخ جلله الت مللذي (4)

 .(2825) ( رق 5/128ل هذا حديث حسن صحي  )وقا، ثالث

نبو سميدا  حدد بن محدلد بلن إبل اهي  بلن الخطلاب ، وهو ئ   سنن نبف داود، معال  السنن (5)

 -هللـ 1351)1طللـ حمللب –الدطبعللة العمديللة ، 117صللـ4جللـ، البسللتف الدعلل وف بالخطللابف

 .(م1932
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د الع قيلة قلية الدينية وإ  معن  هذا ن  الدنهاج النبوي حين نص ل لكل من التعدد  -

 الدد ف. جعمهدا  ف الوقت ذاته ضدا  ا من ضدا ات تحقيق الدنح  الك ف  ف لمسم 

د ف سلنجد ن  هنلاك نمل ين الد    م   إذا جئنا إل   ك   الدين وارتباطها بقضية الس   

  فالهدا: ال يدكن إ

ة بحلث وتحميلل كلل عم   ليـ .اـــ وبدف دهيسيط  كثي    اسمبي   اتاريخي   اإرث   األول: 

د إثللار  سللع ليشللدل مجلل يت التللاريخف   ا  وهللذا اإلر  ، مللا يتعمللق بالعالقللة بللين األديللا 

اب  الش    د .بالص اعات الدامية الددت وا تهاء  ، بالدناوئات الوقتية ه م ور 

والتلف حاولللت إعللاد  ، ن  ح كللة الفعلل الدضللاد  لهلذا اإلرا التللاريخف الثااني: 

لللدين اواجتثللاا الللذرالع الدتعمقللة بفكلل   ، وضللعها الطبيعللفحالللة السللم  الدللد ف إللل  

كا ت  ف بعر األحايين نعنلف ونكثل  خطلور  ملن هلذا اإلرا ذاتله حيلث اتخلذت 

 هذه الح كة إطارين: 

واختيلار ، ومحاربة  ك   الدين من األصلل، : ر ر األديا  قاطبةاإلطار األول 

ل  ف ذلك ن  يقط، اإللحاد ليكو  بديال عنها   كن ذللك لللع ماد  الص اا الدينف ون م  

بللل كللا  هللذا الدسللمك ذاتلله إحللدى دواللل  الصلل اا اإل سللا ف حللين تطلل ف ، يحللدا

ومحاولللة اجتثللاا نصللوله مللن اإل سللا ية متجللاهمين ن  ، ن صللاره  للف حلل ب التللدين

 الدين نعدق من مج د  ك   يدكن ن  تنساها اإل سا ية  ف عشية نو ضحاها. 

ا لمصلل اا اإل سللا ف  حاسللد    بوحللد  األديللا  لتكللو  حللاًل : الدنللادااإلطااار الثاااني 

لو  م   ن علن قيلام ديلن إ سلا فم لع  وكا ت خالصلة هلذه اللدعو  ن  ي  ، الد تبت بالدين د ح 

و نا عميهلا ول ت ت ل ك الفل وا الدتنلاا، يجدع األصول الدينية الدتفق عميها بلين البشل 

ا ي لعو   اه ور ل  وجاهلة هلذه اللد، د عم  األقل من بوتقة العالقة بين األديا ي  ح  لت  

ئلكاليات وبقلاء الكثيل  ملن اإل، وذللك لفسلاد مقلدماتها، إال ن ها دعو   اسلد  الجلوه 

 ، و هاالتف تحول د

 ؟  دن الذي يحدد مفهوم الدين 

وهل الوحلد  تكلو  بلين األديلا  قاطبلة نم بلين األديلا  التلف يطملق عميهلا نديلا   

 سداوية  حسب؟

 ؟ارها الحالف متفقة  ف األصولوهل األديا  بإط 

إل   ي  ذللك ملن التسلاؤالت التلف عجلزت هلذه اللدعو  بلال    ملن كلل الهاللة  

 ا.يطت بها عن ن  تجد لها جواب  ح  التف ن  

والنفلاذ ، ضلمة التاريخيلةع  من هنا كا  البد من البحلث بشلكل نعدلق  لف هلذه الد   

ب وهللذا مللا يتطملل، ف لهللاليللات الضللامنة لمتدثللل اإليجللابومع  للة اآل، إللل  جوه هللا

  .وطبيعة اإلطار العقدي  ف السنة النبوية، ال جوا إل  نصل  ك   الدين

، لقللد كشللفت كثيلل  مللن األحاديللث النبويللة عللن حقيقللة الدنحلل  العقللدي اإلسللالمف 

 دلن لقيلك ملن وراء هلذا الحلالت ، ألبف ه ي  : اذهب بنعملف هلاتين ()ومنها قوله 
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ملا ملن نحلد : »()وقولله  .(1) بش ه بالجنة، تيقنا بها قمبهمس، يشهد ن  ال إله إال هللا

إال ح مله هللا عملل  ، ا ملن قمبلهصللدق  ، يشلهد ن  ال إلله إال هللا ون  محدلدا رسلول هللا

  .(2)النار

وهو كو ه نمل ا  ال يفل ا ، إ  هذه األحاديث تكشف عن حقيقة الدنح  العقدي 

ك يصللل إللل  درجللة اليقللين والصللدبللل ال بللد  يلله مللن التعللاطف القمبللف الللذي ،   ضللا  

 واإلخالص. 
ال سللليدا  -ل م لللا عنلللد بعلللر الد  "كلللا  معهلللود   :(~) محماااد عبااادثاإلماااام يقاااول  

وهللذه الدسللتلة نلصللق ، حدللل النللاس عملل  الللدخول  للف ديللنه  بللاإلك اه -النصللارى 
عبار  علن إذعلا   -وهو نصل الدين وجوه ه  -أل  اإليدا   ؛بالسياسة منها بالدين

وإ دلللا يكلللو  بالبيلللا  ، سلللتحيل ن  يكلللو  اإلذعلللا  بلللاإللزام واإلكللل اهوي، اللللنفس
بعد  فف اإلك اه: )قد تبلين ال ئلد ملن الحلف( ني قلد  -تعال   -والب ها ; ولذلك قال 

ون  ملا ،  ه  ن   ف هذا الدين ال ئد والهدى والفال  والسي   ف الجاد  عمل   لور
 .(3)حل عم   ف وضالل"دمل والن   خالفه من ال  

وللليس ، ا مللن الذاتيللة اإلسللالميةقللد نقلل  الدللنهج النبللوي التعدديللة الدينيللة ا طالق للل 
ه لل    لحظة من لحظات التعاطف مع الواقع يدل عم  ذلك توجيله الخطلاب الق   لف 

() :{يعًاا م  ام  ج  ُ  ك لُّه  ان ف اي األ ر  ان  م  َ  آلم  بُّا ل و  ء اف ر  ث  اأ ف أ نات   و  ار  تهاى  ت ك  لنهااس  ح 

ن  إ اله ب إ ذ  ي ك ون   م  ا ك ان  ل ن ف س  أ ن ت ؤ  م  ن ين و  م  ؤ  ع  ن  َّللا   وا  م  ي ج  س  ع ل ى الهذ   و  ج  ين  ال  ل  الر  
ا  م  ُ  و  األ ر  ات  و  او  اذ ا ف ي السهم  وا  م  الاغ ن ي ت  ي ع ق ل ون ق ل  انظ ر  م  آلي اات  و  نُّاذ ر  ع ان ق او 

ن ون م   .[101 - 99]يو س: {اله ي ؤ 
"عم ل  هللا تعلال  رسلوله بهلذه اآليلات ن  ملن سلننه  لف  جاف فاي تفساير المناار: 

وتتفلاوت ن ظللاره   لف اآليللات ، البشل  ن  تختملف عقللوله  ون كلاره   لف  هلل  اللدين

من إيدا  جديع النلاس  () دا كا  يتدناه ، ويكف  بعر،  يؤمن بعر، الدالة عميه
وهللو منللوط ، عداد النللاس ل يدللا مخللالف لدقتضلل  مشلليئته تعللال   للف اخللتالف اسللت

والتدييللز بللين هدايللة الللدين ، باسللتعدال عقللوله  ون ظللاره   للف  يللات هللا  للف خمقلله
 .(4)وضاللة الكف "

 بلال    ، ا   لت  مكلةإب ل هذا األم  اإللهف بصلور  عدميلة ()النبف  وقد وض   
 ف الوقت ذاتله  ل حمقة عظد  من حمقات القو  لهذه الدعو   إ همن ن  هذا الفت  مث  

                                                             
 الجنلة دخلل  يله ئلاك  يل  وهلو  باإليدلا هللا لقلف ملن: بلاب -كتلاب اإليدلا  - نخ جه مسلم  (1)

 .(31) ( رق 1/59النار ) عم  وح م

يفهدلوا  ال ن  ك اهيلة، قلوم دو  قوملا بلالعم  خل  من باب -العم : كتاب - نخ جه البخاري (2)

 .(128) ( رق 1/37)
جلـ           محدد رئيد رضا  (،تفسي  الدنار )تفسي  الق    الحكي  الدع وف بتفسي  الدنار (3)

  .(م1990) لمكتاب العامة الدص ية الهيئة، 31صـ3
 .209صـ11الد جع السابق جـ  (4)
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، ل حمقللة نعظل  مللن حمقلات إقلل ار الدبلادئ اإلسللالمية  لف التعامللل ملع اآلخلل قلد مث ل
ملا تل و  ن لف ، حيث قلال: يلا معشل  قل يد؛ والتف من نب اها مبدن التعددية الدينية

  .(1)«قال: اذهبوا  ت ت  الطمقاء، وابن نخ ك ي ، نخ ك ي ، ا اعل  يك ؟ قالوا: خي   

وإيجللاد الصلي  الدشلت كة لمعدلل تحللت ، والتعاملل معله، بلاآلخ "إ  االعتل اف  

ن  ) :ئعار قوله تعلال  م  لن  ئلاء    م ي لؤ  يان  ) :وقولله تعلال ، (2)(  د  ل اي  د  يان ك م  و    (3)(ل ك ام  د 

محل االقتلداء  لف سلي ته التلف اسلتوعبت مسلي   الحيلا  بكلل  ()كا   هج ال سول 

 .(4)قضاياها وإئكالياتها"
 

 ك    ك   الع  

ل  ك  قلد كلا  لهلا محوريلة  لف هيكلل التفاعلل اإل سلا ف عبل     ونما علن  كل   الع 

لحلل ب  ملن مفاصلل التقلارب نو التباعلد والسلم  نو اوكا لت مفصلال  ، التلاريخ الددتلد

 الدد يين. 

وكيف ن ه جعلل ملن التعدديلة ، ا موقف الدنهاج النبوي من قضية الدينوكدا بين   

 ك قد سار  إ  موقفه من قضية الع  ، تعايد والسم  الدد نين من سبل الالدينية سبيال  

يتعللادو   للف ، حيللث "جللاء اإلسللالم والبشلل  نجنللاس متف قللو ؛ عملل   فللس النسللق

والشلعوب ، والدلذاهب والدشلارب، األ ساب واأللوا  والمحلات واألوطلا  واألديلا 

ء ملن هلذه لفله  لف ئلفا  خ  يقاتل كل   يلق ملنه  م  ، والحكومات والسياسات، والقبالل

،  صلا  اإلسلالم بهل  صليحة واحلد ، ال وابت البش ية وإ  وا قه  ف البعر اآلخ 

 .(5)"الجامعةدعاه  بها إل  الوحد  اإل سا ية العامة 

ع ل ن ااك م  ) :وقد جاءت هذه الصيحة  ف قوله تعال   ج  أ ن ث اى و  ن  ذ ك ار  و  ل ق ن اك م  م  إ نها خ 

ق ب ائ ل  ل ت ع ار   ن د  َّللاه  أ ت ق اك م  ء ع وبًا و  ك م  ع  م      .(6)(ف وا إ نه أ ك ر 

دال  التتكيد لددلول هذه اآلية  ف الدناسبات التف تجدلع بينله  ()ولقد كا  النبف  

خطلب النلاس يلوم  لت   ()ن  رسلول هللا ، وبين نكب  عدد من الناس  عن ابن عد 

، عبيلة الجاهميلة وتعا دهلا بةبالهلا إ  هللا قد نذهب علنك ،  قال: "يا نيها الناس، مكة

، والناس بنلو  دم، و اج  ئقف هين عم  هللا،  الناس رجال : ب  تقف ك ي  عم  هللا

أ نث ااى }قللال هللا: ، وخمللق هللا  دم مللن تلل اب" اان ذ ك اار  و  ل ق ن اااك م م   ااا النهاااس  إ نهااا خ  ي ااا أ يُّه 

                                                             
 .61صـ3تاريخ الطب ي جـ (1)
 .(29سور  الكهف  ية ) (2)

 .(6سور  الكا  و   ية ) (3)

 عد ، النبو  رسالة محور إك اه ال، 33عد  عبيد حسنه صـ ، محور رسالة النبو  ،ال إك اه (4)

  .(م2007 هــ ـــ 1428) 2طـ سالمفاإل الدكتب، حسنه عبيد

  .210صـ11تفسي  الدنار جـ (5)

 .(13 ية ): الح ج  اتسور   (6)
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ف و ق ب ائ اااال  ل ت ع ااااار  ع ل ن اااااك م  ء ااااع وبًا و  ج  ل اااايم  و  نااااد  َّللاه  أ ت ق اااااك م  إ نه َّللاه  ع  ك م  ع  م  اااار  ا إ نه أ ك 

ب ير  .(2)(1){خ 

إ  النا   لهذه اآلية الق   ية التف  ف سور  الحج ات يجد ن هلا لل  تلتت كقاعلد   

ن بلل إ هلا جلاءت عقلب الحلديث عل، منفصمة عن وقالع الحيا  بعيلد  علن مالبسلاتها

ف إ هللا جللاءت  للف السللور  التلل، لنكسللات األخالقيللةمظللاه  األامللات االجتداعيللة وا

   الدد ف. م  ت س  الدعال  الحقة لمس   

 لف الدنهلاج النبلوي  لف  قطلة حاسلدة وهلف  قطلة  لقد صيحت قضية العل ك إذا   

وإرجللاا العلل ك إللل  وضللعه الطبيعللف كنسللق مللن ن سللاك ، وحللد  األصللل اإل سللا ف

التتكيد عم  هلذه النقطلة  لف العديلد  وقد ت   ، االختالف الطبيعف لنتاج األصل الواحد

ومنها ما رواه اإلمام نحدد  ف مسلنده علن نبلف  ضل   قلال: ، من التوجيهات النبوية

،  قال: "يا نيها الناس،  ف وست نيام التش يق () حدثنف من سدع خطبة رسول هللا

وال لعجدلف ، نال ال  ضلل لع بلف عمل  عجدلف، وإ  نباك  واحلد، ك  واحدنال إ  رب  

قلالوا: ، إال بالتقوى نبمحت، وال نسود عم  نحد ، وال نحد  عم  نسود، عم  ع بف

 .(3)بم    رسول هللا"

ل  ، ا علادي إ دلا جلاءت  لف نعظل  مناسلبة دينيلةد  إ  هذه اإلئار  لل  تلتت  لف ح 

بالم بلإ () قلد نمل  النبلف ، ونكب  لقاء يجدع صاحب ال سلالة ملع نتباعله الدلؤمنين

لالناس بهلذه الح   امف ا  الختلمقل   يله البيلة لتكلو  ملا يشلبه الدلؤتد  الجلامع اللذي ي  ج 

 .الدمخ    لدقاصد هذه ال سالة وخطوطها العامة

عم  ن  تجذي  الوعف بالتعددية الع قية  ف الدجتدع الع بف لل  تكلن وينبحف ن  ي   

وإ دلا ، حيث "ل  تكلن القبيملة للدى الع بلف مجل د وحلد  اجتداعيلة؛ بالدهدة اليسي  

 لالع بف ال يسلتوعب ذاتله إال ، اا وسياسلي  ا واقتصلادي  ا وعقلدي  ا ثقا ي  ا إطار  ا ت نيض  ك

  (4)داخل هذه القبيمة وال يوالف نو يعادي إال من خاللها."

                                                             
 .(13 ية ) :سور  الحج ات (1)

بللاب ومللن سللور  الحجلل ات ، () هللا رسللول عللن القلل    تفسللي  نخ جلله الت مللذي. نبللواب (2)

 علن دينلار بن هللا عبد حديث من  ع  ه ال   يب حديث هذا: وقال، (3270( رق )5/389)

، و يل ه معلين بلن يحيل  ضلعفه، يضلعف جعفل  بلن هللا وعبلد، الوجله هلذا من إال عد  ابن

وصححه األلبلا ف  لف ، عباس وابن، ه ي   نبف عن الباب و ف. الددينف بن عمف والد: وهو

 تعميقه عم  الكتاب.

رقل   474صـ38جـ ()نخ جه  اإلمام نحدد  ف مسنده .باب حديث رجل من نصحاب النبف  (3)

  .(23489رق  ) ،إسناده صحي : وقال األر ؤوط  ف تعميقه عم  الدسند، (23489)

الدعهلد العلالف لمفكل  ، 415عزيز البطيلوي صلـ. د، سنن العد ا  البش ي  ف السي   النبوية (4)

 (2018ــ 1439) 1اإلسالمف طـ
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 عملل  العالقللة الدتجللذر  بللين ال ؤيللة اإلسللالمية لقضللية العلل ك ولللو نرد للا مثللاال   

 ليدكن ن   تخلذ ملا ، الدلد ف كنسق  ك ي مقوم لمح كة اإل سا ية وبين قضلية السلم 

وعمل   المله ، ةم م لوعميله ح  ، قلال: لقيلت نبلا ذر بال بلذ  ))رواه الدع ور بن سويد 

: ()  قلال للف النبلف  ،  عي تله بتمله،  قلال: إ لف سلاببت رجلال  ،  ستلته عن ذلك، ةم م  ح  

ل، يا نبا ذر نعي ته بتمه؟ إ ك امل ؤ  يلك جاهميلة»  تحلت جعمهل  هللا، ك ل  و  إخلوا ك  خ 

للط  ي   م  ،  دللن كللا  نخللوه تحللت يللده، نيللديك  للب  م  ولي  ، ه مدللا يتكلللعد  وال ، ه مدللا يمللبسس 

 .(1)« إ  كمفتدوه   تعينوه ، كمفوه  ما يحمبه ت  

مسم  لتبين ن  الفه  الخاط  لقضية الع ك وموقف اإلسلالم اإلمام وتتتف رواية  

تكلدي  السلم  الدلد ف  علن الجاهميلة كلا  السلبب وراء هلذه الصلور  ملن  يهاالفارك 

 عي تلله  -وكا للت نملله نعجديللة  -إ لله كللا  بينللف وبللين رجللل مللن إخللوا ف كللالم »

 .(2)(..الحديث،.بتمه

ا  ف األسلاس   ك ي  وحين كا  هذا الخمل الحادا  ف منظومة السم  الدد ف خمال   

مف عن ت ك بعر الخطوط متصمة بين السموك الظاه  وخمفيات الفكل  الجلاه ا ائئ  

ك بنسللق ا  لف االتجللاه الدعللاكس إذ قللام بتوجيله هللذا السللموتقللوي  النبللوي سللال   كلا  ال

لظ  وكا ت العبلار  الد  ،  ك ي  خ  ينطمق من ال ؤية اإلسالمية بلار  ع   للذلك هلف ه 

  .والتف تشي  إل  الوضع الطبيعف لتعدد األع اك، )إخوا ك (

الدلد ف والفهل  بلين السلم   الدتتصلمةو ف حديث  بوي  خ   ل ى بجلالء العالقلة  

: قلال: خل ج عمينللا )) علن سلهل بلن سلعد ، الصلحي  الخلتالف األعل اك واألللوا 

، و لليك  األحدلل ، كتللاب هللا واحللد، الحدللد هلل» قللال: ، و حللن  قتلل ئ ()رسللول هللا 

، قيدو له كدلا يقلام السله اق نوه قبل ن  يقل نه نقلوام ي  ، و يك  األسود، و يك  األبير

 .(3)«هوال يتتجم، يتعجل نج ه

"و يك  األحد " الد اد ملن األحدل :  قال العيني في ءرحه لهذا الحديث قوله: 

أل  ، والدلل اد مللن األبللير نهللل  للارس، أل  الحالللب عملل  نلللوا ه  الحدلل  ، العجلل 

                                                             
 يكفلل  وال، الجاهميلة مل ن ملن الدعاصلف: بلاب ،نخ جله البخلاري  لف صلحيحه.كتاب اإليدلا  (1)

 .(30) ( رق 1/15بالش ك ) إال بارتكابها صاحبها

 ملا يكمفه وال، يمبس مدا وإلباسه، يتكل مدا الددموك إطعام نخ جه مسم  .كتاب األيدا  .باب (2)

 .(1661) ( رق 3/1282) يحمبه

(  220/ 1القل اء  ) ملن واألعجدلف األملف يجلزئ ملا: بلاب ،كتلاب الصلال .داود نبلو نخ جله (3)

  .(831) رق 
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أل  الحاللب علف نللوا ه  ، الحالب عم  نلوا ه  البياا. والد اد ملن األسلود العل ب

  (1)طوالف مختمفة."الدقصود: ن   يك  و، األدمة والسد  

وال يتتجمله(  قلد قلال العينلف ، يتعجلل نجل ه، ونما معن  )ي قيدو ه كدا يقام السه  

ويطمبللو  عملل  قلل اءته  نجلل   مللن األعلل اا ، "الدلل اد يتعجمللو  نجلل ه  للف الللد يا

   (2)وال يصب و  إل  األج  والثواب الذي يحصل له   ف دار اآلخ  ."، الد ياوية

جعل من الوحف اإللهف م جعية قادر  عم  تو يلف  ()لنبف إ نا   ى هنا ن  ا 

ين حلالتنوا الع قف و ت  ن ق جديلد ملن التفاعلل اإل سلا ف كدلا ذكل  ماللك بلن  بلف 

 قال:

وقضللت عملل  ، قللت هللذه الكمدللة  مدللات الجاهميللة    ، "رسللالة بللدنت بكمدللة اقلل ن 

،   وملع التلاريخورنى النور مجتدع جديد متفاعل ملع العلال، عزلة الدجتدع الجاهمف

 ش ا يهدم ما بداخمه من حلدود قبميلة لتؤسلس عالدله الجديلد ملن األئلخاص حيلث 

ء حللول ا تتدحللور  يلله األئللياا جديللد  وليبنلل  عالدللا ثقا ي لل، حامللل رسللالته نضللح  كللل  

  (3)."األ كار

"لقللد كا للت الحضللار  اإلسللالمية وعللاء ا صلله ت  يلله القوميللات والجنسلليات  

تداء من نقص  الش ك  ف الصين مل ورا بفلارس والشل ك والع وك والشعوبيات اب

  (4)".األوست وت كيا واأل دلس
 

 .ف تحقيقه ودور التعددية ،   الدد فم  منح  التفاعل اإليجابف لمس    :الدنح  الثا ف

لقلد جللاءت الكثيلل  ملن األحاديللث التللف تكشللف علن مضللامين ال ؤيللة اإلسللالمية  

لادد ف منطمقة من عدم لدفهوم السم  ال ر  يقتصل  عمل  صلوسلكو ي ا  تصلوره مفهوم 

لل كللذلك بلل تصللوره،  حسللب االمتنلاا عللن اإليللذاء واالعتللداء تكللز ي  دينامي للا امفهوم 

 .الدنح  اإليجابفعم  

هللا        قلال: قلال رسلول ، ))ومن هذه األحاديث ما جاء علن ن لس بلن ماللك  

()« :طيل  نو إ سلا  نو  يتكلل منله ، انو يلزرا ارع ل، اما ملن مسلم  يحل س   س ل

 .(1)«إال كا  له به صدقة، بهيدة

                                                             
 الحيتلاب  حسلين بلن نحدلد بلن موسل  بلن نحدلد بلن محدلود محدلد نبلو، داود نبلف سنن ئ  ( 1)

 مكتبلة، 12صلـ4جـ ، الدص ي إب اهي  بن خالد الدنذر نبو: تحقيق، العين  الدين بدر الحنف 

 .م(1999- هـ1420)1ال ياا طـ – ال ئد

 .الد جع السابق  فس الدوضع (2)

 .39مالك بن  بف صـ ، األ كار  ف العال  اإلسالمفمشكمة  (3)

 تواجلله التللف التحللديات دراسللات ضللدن والصلل اا التعدديللة بللين الحضللار  ومشللكمة اإلسللالم (4)

 الجامعلات رابطلة 207 صلـ ،   لل حسلن هائل  يحيل . د الدقبل الق    ف اإلسالمية األمة

  .(2000 اإلسالمية
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الم  ملن النلاس عميله كلل س ل: »()قال رسلول هللا  قال:، )) وعن أبي هريرة 

يعلين ال جلل عمل  و  ، يعلدل بلين االثنلين صلدقة، كل يلوم تطملع  يله الشلدس، صدقة

وكللل ، والكمدللة الطيبللة صللدقة، نو ي  للع عميهللا متاعلله صللدقة، دابتلله  يحدللل عميهللا

  .(2)«ويديت األذى عن الط يق صدقة، طو  يخطوها إل  الصال  صدقةخ

صورا  لنا حالة ملن حلاالت الح كلة اإليجابيلة لمدسلم  تملك إ  هذين الحديثين ي   

ا وال تتطمللب ئلل وط  ، الح كللة التللف ال يقتصلل  مللدى اال تفللاا بنتاجهللا عملل   فسلله

 ة. بل تنطمق ح كة إيجابية كو ية عام، تصو ها الدوال  الضيقة

ا عمللل  إ هدلللا ي بطلللا  بلللين الفعاليلللة اإلسلللالمية والسلللعة الكو يلللة الدبنيلللة نساس للل 

 بها.بل تنطمق لتستوع،  ال تتوقف تمك الح كة عند دال   من دوال ها، التعددية

إذا كا ت هذه الدالم  العامة لم ؤية اإلسالمية الدتعمقة بح كة الدسلم  التفاعميلة  

لتعدديلة ا لإ  ال ؤيلة اإلسلالمية لد تكلز ، ذا اآلخل ا كلا  هلمع اآلخ  الدحليت بله ني ل

ذه هلويدكلن ن   بل ا ، تشكل إحدى الدوا ع التف تدضلف بهلا تملك الح كلة اإليجابيلة

 : األط  التاليةالعالقة إذا ما الحظنا التعددية  ف 
 

 التعددية الثقا ية ومنح  التفاعل اإليجابف لمسم  الدد ف 

وتضلل  بللين جنباتهللا العللادات ، ح كللة اإل سللا يةمللن  تللاج ال تدثللل الثقا للة خميط للا 

 وهللذا االتسللاا، و يلل  ذلللك مللن الدفلل دات، ونسللاليب العلليد، واألعلل اف والتقاليللد

جدوعلة ممن نبواب العداء والنلزاا اإل سلا ف إذا ملا تنكل ت كلل  يدكن ن  يدثل باب ا

م  ق السلقيلا ملن معلاب  تحمعبل    ل  ك   ش لثقا ية لألخ ى كدا يدكن  لف الوقلت ذاتله ن  ي  

 ادللة ملعالدد ف إذا ما  ك ت كل مجدوعة ثقا ية  لف  ليلة التواصلل واالسلتفاد  الدتب

  .الدجدوعات الثقا ية األخ ى

النبف     كا  موقف ، متعدد وتقاليد متنوعة ولمناس نع اف  ()لقد بعث النبف  

()  ف عد  نمور: متدثال  من ذلك كمه   

وذلك بإيجاد م جعية  ك يلة تنسلبك  لف ، ثقا ف: تهذيب هذا الواقع الاألمر األول 

حيللث يللت  علل ا ؛ علد  مقاصللد مللن حفللظ الللدين والدللال واللنفس والعقللل والعلل ا

 مف دات هذا الواقع عم  تمك الدقاصد لتت  بذلك عدمية التهذيب. 
 ملن تنلوا فكل   التعلدد الثقلا ف النلابع نصلال  ل: إق ار الدنهج النبوي األمر الثاني 

، ث  ملن تل اك  الح كلة اإليجابيلة ل  سلا   لف مسلارب الحيلا ، بش ين  اد النوا ال

                                                                                                                                                    
( 3/103منلله ) نكللل إذا والحلل س الللزرا  ضللل: اببلل، كتللاب الدزارعللة ،البخللاري نخ جلله (1)

 .(2320رق )

السللف    للف صللاحبه متللاا حدللل مللن  ضللل: بللاب ،كتللاب الجهللاد والسللي ، البخللاري نخ جلله (2)

 .(2989( رق )4/35)
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 قلال رسلول هللا ، ا فنلا امل ن  إلل  رجلل ملن األ صلار»قاللت:  () عن عالشة 
()(1)نما يكو  معك  لهو؟  إ  األ صار يعجبه  المهو، : يا عالشة.  
تهللا؟" لعالشللة: "نهللديت  الجاريللة إللل  بي ()قللال رسللول هللا  قااال:، وعاان جااابر 

   اك  ي لح  ا    و  لقالت:  ع . قال: " هال بعثلت  معهل  ملن يحنليه  يقلول: نتينلاك  نتينلاك   حي  
 .(2)ل"ز   إ  األ صار قوم  يه     

هنلللا الخاصلللية الثقا يلللة لأل صلللار التلللف ينفللل دو  بهلللا علللن  ()لقلللد بلللين النبلللف  
خاصية الثقا ية وبي ن كيف يدكن استحالل هذه ال، الدكو ات األخ ى لمدجتدع النبوي

إلقل ار النبلوي لهلذه ويبلدو ن  هلذا ا،  ف  ت    اك التواصلل اإل سلا ف ) هلال بعثلت (
ا عملل  وصللار رد  ،  للف مخيمللته  اا يللة األ صللارية قللد نضللح  حاضلل   الخاصللية الثق

دخملت عمل  ق  لة بلن كعللب »قلال:  () علن علام  بلن سلعد ، تسلاؤالت كثيل  
ل، س   ري  لف ع لونبف مسعود األ صا    قملت: ني صلاحبف رسلول ، ينن  لح ي   ار  و  وإذا ج 

وإ  ،  قللاال: اجمللس إ  ئللئت  اسللدع معنللا !!يفعللل هللذا عنللدك ؟ ، ونهللل بللدر ()هللا 
 .(3)«لنا  ف المهو عند الع س    خ    إ ه قد ر  ، ئئت  اذهب

 اد كلل ميلل ن ل ()ولقد كا  من بين مف دات التعددية الثقا ية التف نق ها النبلف  

 علن ابلن عبلاس ن  خاللد ، ا خاصة من الدتكل والدشل بابيئة من البيئات إل   ن و

وهلف خالتله وخاللة ابلن ، عم  ميدو لة ()نخب ه ن ه دخل مع رسول هللا ، بن الوليد

، به نختها حفيد  بنت الحلارا ملن  جلد ت  م  د  قد ق  ، اا محنوذ   وجد عندها ضب  ، عباس

ويسلد  ، دا يقدم يلده لطعلام حتل  يحلدا بلهوكا  قم  ، ()هللا ل سول  الضب   ت  م  د  ق     

 قالللت املل ن  مللن النسللو  الحضللور: ، يللده إللل  الضللب    () للتهوى رسللول هللا ، للله

 ()   لع رسلول هللا ، هو الضب يلا رسلول هللا، ما قدمتن له ()  رسول هللا نخب   

ولكلن ، ال»؟ قلال:  قال خالد بن الوليد: نح ام الضلب يلا رسلول هللا، يده عن الضب

                                                             
 ودعللالهن اوجهللا إللل  الدلل ن  يهللدين الالتللف النسللو  بللاب، كتللاب النكللا ، ( نخ جلله البخللاري1)

 .(5162رق ) (7/22)بالب كة 
وقللال ، (15290) رقلل   (23/380)))مسللند جللاب  بللن عبللد هللا ، نخ جلله نحدللد  للف مسللنده( 2)

، معللين ابللن وثقلله الكنللدي األجملل  و يلله، والبللزار، نحدللد رواه: الهيثدللف  للف مجدللع الزوالللد
 ومنبللع الزواللد مجدلع: الكتلاب) (289صلـ 4جلـ، ثقللات رجالله وبقيلة، ضلعف و يله، و يل ه
 اللدين حسلام: تحقيلق ،الهيثدف سميدا  بن بك  نبف بن عمف دينال  ور الحسن نبو،     الفوالد
 .م(1994، هـ1414)، القاه  ، القدسف مكتبة، القدسف

( 3383( رقلل )6/135بللاب المهللو والحنللاء عنللد العلل س ) ،( نخ جلله النسللالف. كتللاب النكللا 3)
 لل حدنا عبلد نبلو، لمنسلالف الصلح ى السلنن=  السنن من )الدجتب : وحسنه األلبا ف الكتاب

 مكتلللب،  لللد  نبلللو الفتلللا  عبلللد: تحقيلللق، النسلللالف، الخ اسلللا ف عملللف بلللن ئلللعيب بلللن نحدلللد
  .م(1986 –ه 1406)2طـ، حمب – اإلسالمية الدطبوعات
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 ()ورسلول هللا ، قال خالد:  اجت رته  تكمتله«  تجد ف نعا ه، ل  يكن بترا قومف

  .(1)ينظ  إلف

إ  اال طالك من  ه  هذه السعة  ف التعامل ملع األطل  الثقا يلة الدتنوعلة يدكلن  

بلل عمل  تبنلف ، ا لمدجتدعلات لليس  قلت عمل  تجلاوا نسلباب الصل اان  يدثل حا ز  

حفظ الذي ي  حو االتجاه اآلخ  اتجاه التفاعل والتالق  ف  ض  سه   ف الد  د  ت  رؤى جدي

لو لف الوقللت ذاتلله ي  ، لكلل ثقا للة خاصلليتها ف  للل الخطللوط بللين ح كاتهلا الددتللد  وص 

 مسارب الحيا .
 

 دد ف مسم  الل الوعف بالتعددية المحوية ودوره  ف تحقيق منح  التفاعل اإليجابف

دديلة المحويلة ليدثلل هلو اآلخل    صلة نكيلد  ملن  ل ص ويتتف التتكيلد عمل  التع 

ن  المحللة بعيللد  عللن مكللامن  ن  ظ للوال ي  ، إمكا يللة التفاعللل اإليجللابف ر لل  االخللتالف

الص اا نو التقارب اإل سا ف حيث ذك  الدختصو   ف نم  المحلة ن له "يحلدا بلين 

، ااوصلل ، المحللات مللا يحللدا بللين ن لل اد الكالنللات الحيللة وجداعاتهللا مللن احتكللاك

ب والسلليط  , وتختمللف  تللالج هللذا الصلل اا م للوسللع  وراء الح ، وتنللااا عملل  البقللاء

كفللة نحللد الدتنللااعين  يسللارا إللل  القضللاء عملل      ج      تللار   ت لل؛ بللاختالف األحللوال

ا  ف ذلك وسالل القسو  والعنف، اآلخ  بقل  عمل  ويتعقب  موله  ال يكلاد ي  ، مستخدم 

وينللتق  ، ولكنلله يدهللل اآلخلل ، ة نحللدهدا كللذلك  كفللج     نثلل  مللن  ثللاره, وتللار   ت لل

ويعدل عم  خضد ئوكته ئيئ ا  شيئ ا حت  يت  له النص , ، بالتدريج من قوته و فوذه

كلل منهدلا  للف  ويظلل  ،  تظلل الحل ب بينهدلا سلجاال  ، ونحيا  لا تتكا لت قواهدلا نو تكلاد

هلا كثيل   نهد   وينشت هذا الصل اا علن عواملل، ظ ا بشخصيته ومديزاته.ف  ت  ح  نثنالها م  

، عللامال : نحللدهدا ن  ينللز  إللل  البمللد عناصلل  نجنبيللة تنطللق بمحللة  يلل  لحللة نهملله

دلا  ل ص ا  أل  ادهت ل يتبلادال الدنلا ع, وي  ، واآلخ  ن  يتجلاور ئلعبا  مختمفلا المحلة

 .(2)."لالحتكاك الدادي والثقا ف

بناه الهلدي  حين كا ت المحة بهذه الدثابة رنيناها تدخل ضدن  سق التعددية الذي 

وملن اللدالالت ، النبوي ليجعل من مف داته خمفية تنطمق منها  ليات التفاعل البش ي

بلبعر الكمدلات  ()ا النبلف القوية عم  التعددية المحوية  ف السنة ما جاء من تحلد  

بلاب  :قلالالوقد تل ج  اإلملام البخلاري  لف صلحيحه ، الدتخوذ  عن المحات األخ ى

ان ك م  )وقوله تعال :  ل طا ةمن تكم  بالفارسية وا أ ل او  ان ت ك م  و  ُ  أ ل س  ات ال  اخ  اا }، (3)(و  م  و 

                                                             

 ملا  ليعم ، لله يسلد  حت  يتكل ال () النبف كا  ما: باب ،األطعدة: كتاب، ( نخ جه البخاري1)

 .(5391) ( رق 7/71هو )
  .1طـ مص   هضة دار ،229صـ  ،وا ف الواحد عبد عمف ،المحة ( عم 2)
 .22:  ية ال وم( سور  3)
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اام   ااه  ل ي ب ااي  ن  ل ه  م  س ااول  إ ال ب ل س ااان  ق و  اان  ر  س اال ن ا م  وذكلل   يلله ثللالا نحاديللث قللد ، (1){أ ر 

ن الش ا  مل اد البخلاري وقد بي  ، (كخ كخ .سؤرـ سنه سنه)تضدنت الكمدات التالية 

كلا  يعل ف  ()ومدا قاله ابلن حجل :" كت له نئلار إللف ن  النبلف ، الت جدةمن هذه 

للر  أل لله ن  ؛ األلسللنة  جديللع األملل  قوملله ، ل إللل  األملل  كمهللا عملل  اخللتالف نلسللنته س 

،  اقتضل  ن  يعل ف نلسلنته  لليفه  علنه  ويفهدلوا عنله، بالنسبة إل  عدلوم رسلالته

مكلا  الت جدلا  الدوثلوك بله أللسنة إللك  طقه بجديع ال ن  يقال ال يستمزم ذد  ت  ح  وي  

 .(2)عنده "

ن الش ا  كذلك ن  هذا التحدا النبلوي بهلذه الكمدلات الدسلتقا  ملن لحلات وقد بي   

عطف داللة قوية عم  ضعف ما ورد ملن نحاديلث نخل ى اتخلذت ملن المحلة نخ ى ي  

  .ا من ميادين التعصب الع قفميدا   

ا ورد ملن األحاديلث اللوارد   لف "ونئلار الدصلنف إلل  ضلعف مل قال الحافظ: 

مللن تكملل   :وكحللديث، كللالم نهللل النللار بالفارسللية :ك اهللة الكللالم بالفارسللية كحللديث

، نخ جلله الحللاك   للف مسللتدركه.و قصللت مللن م وءته، ثللهب  بالفارسللية اادت  للف خ  

لل، وسللنده واه    للال يللتكمدن ، مللن نحسللن الع بيللة"ه ع للا عللن عدلل  ر   ونخلل ج  يلله نيض 

 .(3)وسنده واه نيضا  ، الحديث...النفاك ا  ور   إ ه ي  ، بالفارسية

وبللال    مللن حكلل  الحللا ظ عملل  األحاديللث التللف تنهلل  عللن الللتكم  بالفارسللية  

، لمحويللةقللوا بللين التعدديللة او    ، بالضللعف إال ن  العمدللاء تحللدثوا  للف هللذه الدسللتلة

هلف هلو الن ت إ دلانوا ن  مل اد هلذه األحاديلث إ  صلح  لذا بي  ؛ و ياب الذاتية المحوية

ة المحويل ا لدا يخش  منه ضياا الذاتيةعن اتخاذ التحدا بالمحات األخ ى عاد  وئت   

 لألمة.

"والتخويلف والتحلذي  ملن االعتيلاد واالطل اد والتدلادي بحيلث  نااوي:يقول الم   

 .(4)  المسا  الع بفج  ه  ي  

حاللة  لقد نوجدت هذه الد و ة المحوية التف ا طمقت من مهدها  لف العهلد النبلوي 

" فللف إطللار ، جديللد  مللن التعللايد بللين الدسللمدين ونهللالف الللبالد الدفتوحللة ولحللاته 

، الحضلار  الع بيلة اإلسلالمية كللا  كثيل  ملن النحللويين والمحلويين يؤلفلو  بالع بيللة

                                                             
 .4رق   : ية سور  إب اهي ( 1)
 الشلا عف العسلقال ف الفضلل نبلو حج  بن عمف بن نحدد ،البخاري صحي  بش   الباري (  ت 2)

 الللدين محللب: طبعلله عملل  ونئلل ف وصللححه بإخ اجلله قللام. البللاقف عبللد  للؤاد محدللد: تلل قي 

وتصللوي  طبعللة الدطبعللة  ،(هللـ1379)، بيلل وت - الدع  للة دار، 184صللـ 6 جللـ ،الخطيللب

 السمفية بدص .
 .184صـ 6( الد جع السابق جـ 3)
 الدكتبلة، 38صلـ 6جلـ  الدنلاوي ال ؤوف عبد الدين اين ،الصحي  الجامع ئ   القدي  (  ير4)

 .(ه1356) 1طـ مص  ،الكب ى التجارية
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 سليبويه صلاحب نقلدم كتلاب وصلل إلينلا  لف النحلو ، ويع  و  الفارسية نو الت كيلة

 ف مؤلف نقلدم ئل   وصلل إلينلا عمل  كتلاب والسي ا، الع بف كا  يع ف الفارسية

لل، سلليبويه  شللت نيضللا  للف بيئللة لحويللة  ارسللية ا نبللو الفلل ج بللن العبلل ي الدتللو ف نم 

كللا  ابللن العبللل ي ، ف بالسلل يا ية والع بيلللة كللا  يعلل ف العب يلللة ونل لل، م(1289)

ا ولحويًلا اهلت    ف ونل ل، س "الدفصلل" لمزمخشل يودر  ، بجهلود النحلا  العل ب مؤرخ 

  .(1)النحو الس يا ف عم    ار "الدفصل"  ف

  المحلوي لمسلعة و   ك لولقد كلا  ملن بل اهين البيلا  النبلوي كلذلك لدلدى قابميلة الد   

وعدم ت كه ليكو  وسيمة من وسالل النزاا البش ي حديثه عن  زول الق    الك ي  

ؤوا  لاق  ، ل عم  سبعة نحل فز     : إ  هذا الق    ن  ()عم  سبعة نح ف حيث قال 

 .(2)«منه    ما تيس  

بللين  للزول القلل    عملل  هللذه  ()و للف حللديث عدلل و بللن العللاص يلل بت النبللف  

ن بلي   حاللة العالقلات االجتداعيلة حيلث الهيئة من السعة المحوية وبين ا عكاساته عم 

، ن  ذلك سبيل لمسم  وليس لمجدال والد اء )إ  هذا الق    ن زل عم  سلبعة نحل ف

  .(3) إ  الد اء  يه كف " نو " ية الكف "، وال تداروا  يه، نصبت  تي ذلك ق نت   قد 

بن كعب ليبين  لف جلالء الحكدلة ملن  لزول القل    عمل  هلذه  ف  ب  وجاء حديث ن   

وكيف ن ه يتتف ضدن الدنهج اإلسالمف العام  ف م اعا  سلنن هللا  لف تنلوا ، الهيئة

 ت  ث لع  ب  ،  قلال: يلا جب يلل،  يللجب (): لقلف رسلول هللا ف  ب  الخمق البش ي حيث قال ن  

وال جلل اللذي لل  ، والحلالم والجاريلة،  ليه  العجلوا والشليخ الكبيل ، يينم  ة ن  م  إل  ن  

  .(4)ل عم  سبعة نح فز     إ  الق    ن  ،  قال: يا محدد، ا قتيق ن كتاب  

 وقد  ذهب نبو عبيد و خ و  إلل  ن  الدل اد بلاألح ف السلبعة اخلتالف المحلات 

، ب بلت  لحلات العل ب نكثل  ملن سلبعةق  لع  وت  ، وهو اختيار بن عطيلة، ات()ني المهج

 زل القل     :قال، بن عباسا جاء عن نبف صال  عن ، يب بت  الد اد ن صحهاج  ون  

 .(5))ني لهجات( عم  سبع لحات

                                                             
  .122حجااى صـ  هد   محدود. د، الع بية المحة ( عم 1)
( 6/184نحلل ف ) سللبعة عملل  القلل    ن للزل بللاب، كتللاب  ضللالل القلل   ، ( نخ جلله البخللاري2)

   .(4992رق )
( 29/353)، ()بقيلللة حلللديث عدللل و بلللن العلللاص علللن النبلللف ، ( نخ جللله نحدلللد  لللف مسلللنده3)

  .وصححه محقق الدسند، (17819رق )
 نبلو. الطيالسلف داود نبلف ( )مسند545) رق  (1/439( نخ جه نبو داود الطيالسف  ف مسنده )4)

 عبلد     بلن محدلد اللدكتور: تحقيلق، البصل ى الطيالسلف الجلارود بلن داود بلن سميدا  داود

  .(م1999 - هـ1419)1طـ مص  – هج  دار. الت كف الدحسن
 .26صـ9(  ت  الباري جـ 5)
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بلل المحلات ،  ن عمل  سلبع لحلاتق لوقال نبو عبيد نيضا ليس الد اد ن  كل كمدة ت   

، اا وبعضله بمحلة هلو، وبعضله بمحلة هلذيل،  بعضه بمحة قل يد، قة  يه   ف  السبع م  

وبعللر المحللات نسللعد بهللا مللن بعللر ونكثلل   :قللال، وبعضلله بمحللة اللليدن و يلل ه 

  صيبا . 

 بمسلا  قل يد ل القل    نوال  ز    لن   :ونقل أباو ءاامة عان بعاش ال ايو  أناه قاال 

ه بمحلاته  التلف جل ت ي  لمعل ب ن  يقل ءوب  ث  ن  ، ومن جاوره  من الع ب الفصحاء

مللنه   ف نحللدم م للك  وللل  ي  ، عللادته  باسللتعدالها عملل  اخللتال ه   للف األلفللا  واإلعلل اب

ولدا كلا   ليه  ملن الحديلة ولطملب تسلهيل ، اال تقال من لحته إل  لحة نخ ى لمدشقة

 ه  الد اد كل ذلك مع اتفاك الدعن  وعم  هذا يتنزل اختال ه   ف الق اء  كدا تقلدم 

 .(1)كال منه " ()ل هللا رسو وتصويب

وتتدلة ذللك ن   : قلال: "قملت، ا لهلذا الكلالمط  وقد وضع ابن حج  ما يعتب  ضاب   

يقال إ  اإلباحة الدذكور  ل  تقع بالتشهف ني إ  كل نحلد يحيل  الكمدلة بد اد هلا  لف 

  .(2)"()لحته بل الد اع   ف ذلك السداا من النبف 

لحديث وئ احه عم  معن  مشلت ك وهلو ن  وبال    من اتفاك ال وايات لهذا ا 

 يته إال زول الق    عم  نح ف سبعة كا  تخفيفا وا عكاسا لد و ة هذا الدين وواقع

  .هباب نب  إال ن  يق ن هذه ال وايات ق  ء  نيديولوجية خاصة ت  ن  بعر الك  

" ف وقت ورود حديث األح ف السبعة كا ت ق يد  ف نئد الحاجة إل  رجال  

وتطلت مضللارب ، وتلدعك نراضلف خصلومها، القباللل للتطحن بهل  معا لديهامختملف 

ومن ث  جاءت ال خصة لمق اء  بمحات قبالل  يل  قل يد نو إ  ئلئت كلا  ، نعدالها

وبالتلالف اللدخول  لف اللدين وااللتحلاك بعسلك  ، ذلك إ  اء لهل  عمل  قل اء  القل   

بالل الست األخل ى وكيلف نما بعد  ت  الفتو   دا الحاجة إل  لحات الق، دولة ق يد

  (3)تشارك ق يش ا الحااية الدنتص    ف ذلك الش ف الباذخ."

وهنلاك هللدي  بللوي  خلل  يدكلن ن  يشللي  إئللار  قويللة إلل  مللا  حللن بصللدده مللن  

،  من سبل التواصل اإل سلا ف ولليس التعصلب والنلزااإمكا ية ن  تكو  المحة سبيال  

لن  السل يا ية؟ إ هلا تلتتينف () قال: )قال للف رسلول هللا )) عن ايد بن ثابت  : ت حس 

هللا، كتللبم  : ال قللال:  تعمد  ولقللد ذكلل   (4) تعمدت هللا  للف سللبعة عشلل  يومللا (، قللال: قمللت 

                                                             
  .27صـ  9 ت  الباري جـ  (1)
  .27صـ  9( الد جع السابق جـ 2)
)سلينا لمنشل   333خميلل عبلد الكل ي  صلـ  ،( دولة يثل ب بصلال   لف علام الو لود و لف نخبلاره3)

 .(1999 1طـ
 () النبللف عللن، ثابللت بللن ايللد حللديث، مسللند األ صللار، ( نخ جلله اإلمللام نحدللد  للف مسللنده4)

 .(21587) ( رق 35/463)
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  المحتلين ا تعم لالحا ظ ابن حج  من خلالل الجدلع بلين روايلات هلذا الحلديث ن  ايلد  

 .(1)الحتياجه إل  ذلك" الس يا ية والعب ا ية

جدتله لهلذا الحلديث إلل  كلو  تعمل  المحلات سلبيال ملن وقد نلد  البخلاري  لف ت  

بلاب  (حيلث تل ج  البخلاري قلالال  ؛ سبل التواصل اإل سلا ف اللذي تتطمبله مصلالحه 

القاري  لف م قلا  الدفلاتي  عمل  ملن اعل  ن  تعمل  المحلات  لف  ( ورد  ت جدة الحكام

، بتلداءه الشل ا اا قلد نقل   ون له لليس نمل   ، هذا الحديث قلد خل ج مخل ج االضلط ار

 .(2)".ن ن ه قد يصل إل  درجة االستحباب حين تت تب عميه الفوالدوبي  
 

مسلم  الدنحل  التفلاعمف ليلق قالوعف بالتعددية  ف القلدرات والدواهلب ودوره  لف تح

 الدد ف

حللين دعللا اإلسللالم إللل  الح كللة اإليجابيللة بللين البشلل  عملل  اخللتالف نديللا ه   

مللن  لتشللكل الصللور  الكاممللة التللف نرادهللا ون كللاره  ولحللاته  ونعلل اقه  وثقا للاته 

لؤ  ه ن  ي  ت لف  صور السم  الدد ف بينه  ل  ي   ا احلد  وا  سلق   د عمل  ن  هلذه الح كلة ليسلتك  

ن وت وسلالمها ملبلل تتفلاوت تملك الح كلة بتفلا،  دطية يجتدع عميهلا النلاس وصور   

 كات عقمية وحسية. م  م  

ة  ف الدوال  اا البش ي خاص  ا من نوجه الخمل االجتداعف وصور النزإ  كثي    

االجتداعية الضيقة كالعدل واألسل   و ي هلا تنشلب ملن علدم وضلو  هلذه ال ؤيلة 

كو لللاته  الخمقيلللة ر   لللف كلللل م     ك لللا م  خ  س لللوالظلللن بلللت  البشللل  يجلللب ن  يكو لللوا    

للذا رنينلا الدلنهج النبلوي وهلو يصلوم الخمفيلات الفك يلة ألتباعله والتلف ؛ والدع  ية

التعلاطف     ومن ث ل، ة ينبحف  هدهان   كته   ف الحيا  يؤكد ن  هناك س  ستنطمق منها ح

 فلف الوقلت اللذي يلتتف ، ة هف التنوا البش ي  لف الدمكلات والقلدراتن  معها تمك الس  

، اإ للف ال نسللتطيع ن   خللذ مللن القلل    ئلليئ  )ويقللول للله: ، () يلله رجللل إللل  النبللف 

زلنللف منللهد   عم    ، وال إللله إال هللا، والحدللد هلل، سللبحا  هللا  يقللول لله: " قللل، نلف مللا ي ج 

 .(3)وال حول وال قو  إال باهلل....الحديث(، وهللا نكب 

ص    يه هذا األع ابف با خفاا ممكته التمقينية  جلد  ف  فس هذا العهد الذي ي   

إذ ؛ عن تعا   ممكتله التمقينيلة وهلو  لف عهلد الفتلو  بعلد ا  د   ح  ي   ))عد و بن سمدة 

                                                             
   .187صـ13(  ت  الباري جـ 1)

 عملف ،الدصلابي  مشلكا  ئ   الدفاتي  )م قا  2951صـ7القاري جـ ، م قا  الدفاتي : ( ي نظ 2)

 لبنلا  – بيل وت، الفكل  دار ،القلاري الهل وي الدلال الدين  ور الحسن نبو، محدد سمطا  بن

  .(م2002 - هـ1422) 1طـ

 1)      باب ما يجزئ األمف واألعجدف من الق اء   ،ك الصال  ،نخ جه نبو داود والمفظ له (3)

هلذا حلديث صلحي  : ( وقلال880رق  ) (1/367حاك   ف الدستدرك )وال، 832( رق  220/

 عم  ئ ط البخاري ول  يخ جاه. 
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وكا  يد  بنلا ال كبلا   نسلتله : ملا لمنلاس؟ ملا لمنلاس؟ ، نا بداء مد  الناسيقول: )ك

 كنلت نحفلظ ذللك ، وحل  إليله بكلذان  ، ما هلذا ال جلل؟  يقوللو : يلزع  ن  هللا نرسلمه

 .(1)وكت دا يق   ف صدري(، الكالم

ول  تكن الدمكة التمقينية  قلت هلف التلف نئلارت السلنة النبويلة إلل  سلننية التنلوا  

لذا  قد ت ج  البخاري  ف صحيحه ؛ ل كذلك الدمكات العقمية والقدرات الذهنية يها ب

ت جدتين متتابعتين تدال  عم  هذا األم  الت جدة األول  كا ت تحلت عنلوا  )بلاب 

 يقعلوا  لف نئلد ، مخا ة ن  يقصل   هل  بعلر النلاس عنله، من ت ك بعر االختيار

: لهللا "يللا عالشللة لللوال قومللك ()ونورد  يهللا حللديث عالشللة وقللول النبللف ، (2)منلله(

لنقضللت الكعبللة  جعمللت لهللا بللابين: بللاب ،  ف للك  ب   -قللال ابللن الزبيلل   -حللديث عهللده  

 .(3)يدخل الناس وباب يخ جو 

لل والت جدللة الثا يللة كا للت تحللت عنللوا  )بللاب مللن خلل     ، ا دو  قللومبللالعم  قوم 

و  ن  ب للح  ت  و  ن    للع  بدللا ي  ، ثوا النللاسحللد   »وقللال عمللف: ، (4)ك اهيللة ن  ال يفهدللوا(

ومعلاذ رديفلله ، ()ثل  نورد حللديث ن لس بللن ماللك ن  النبللف ، «هللا ورسللوله، ب  ذ  ك لي  

يلا »قلال: ، قال: لبيلك يلا رسلول هللا وسلعديك، «يا معاذ بن جبل»قال: ، عم  ال حل

ما من نحد يشلهد ن  ال إلله إال »قال: ، اقال: لبيك يا رسول هللا وسعديك ثالث  ، «معاذ

قال يا رسلول ، «إال ح مه هللا عم  النار، صدقا من قمبه، محددا رسول هللا هللا ون 

ونخبل  بهلا معلاذ عنلد موتله ، «يتكموا إذا  »هللا: ن ال نخب  به الناس  يستبش وا؟ قال: 

  (5).اتتثد  

 .الفه  وهف العقلاوت اآللة التف يكو  بها الفك  وإ  هذا الحديث إق ار بتف 

ولكلن هلذه  لف ، لت جدة ق يبلة ملن الت جدلة التلف قبمهلا"وهذه ا قال ابن حجر:  

 .(6)وتمك  ف األ عال نو  يهدا"، األقوال

ا لمتواصلل وحين تتفاوت القدرات والدمكات والخصال  اإل سا ية يفت  ذلك باب ل 

للذا  فلف  لت  مكلة جلاء رجلل ملن نهلل الليدن يعملن علن حاجتله لتقييلد ملا ؛ اإل سا ف

لللكتللاب مللع ق  سللدعه با  قللال: ، اكتللب لللف يللا رسللول هللا : قللال، اتلله  للف ذلللكممك    ص 

                                                             
 .(4302)(150/ 5()بدو  ت جدة)باب ، الدحااي: ك ،( نخ جه البخاري  ف صحيحه1)

 .37صـ1صحي  البخاري جـ (2)

 يقصل  ن  مخا لة، االختيلار بعلر تل ك ملن باب، نخ جه البخاري  ف صحيحه. كتاب العم  (3)

  .(26) ( رق 1/37منه) نئد  ف  يقعوا، عنه الناس بعر  ه 

  .37صـ1صحي  البخاري ج (4)

من خ  بلالعم  قوملا دو  قلوم ك اهيلة نال : باب ،كتاب العم ، نخ جه البخاري  ف صحيحه (5)

  .(127( رق )1/37يفهدوا )

 .225صـ  1 ت  الباري البن حج  جـ (6)
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، وقللد ذكل  الحللا ظ ابللن حجلل  ن  هلذا ال جللل هللو نبللو ئللاه .(1)«اكتبلوا ألبللف  للال »

  (2).()والدسئول ن  ي كتب هو خطبة النبف 

" إسالمية الدع  ة االجتداعية واإل سا ية تستمزم النظ  إل  السلنة النبويلة بهلذا  

ايللد حاجللات نمتنللا إللل   قلله النهضللة والللوعف بسللنن اإلقللالا االعتبللار وبقللدر مللا تتز

الحضاري بقدر ما تتزايد حاجات العقل الدسم  كف يلدرك ملا  لف السلنة النبويلة ملن 

 . (3)".كنوا  ف هذه الديادين

 
 
 

                                                             
 .(112( رق )1/33كتابة العم  ): باب ، كتاب العم، نخ جه البخاري (1)

 .252صـ1جـ ،البن حج  / ت  الباري (2)

 التنلوي   لف سمسلمة مصل   هضلة 4 صلـ عدلاره محدلد .د ،اإل سلا ية والدع  لة النبوية السنة (3)

  .(2000) مايو 47 اإلسالمف
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 المطلب الثاني
 دور التعددية في تحقيق السلم المدني )اإلطار التطبيقي(

 

يق السم  الدد ف  ف مجتدع ملا بتعلا   مظلاه  تتعا   التحديات التف تواجه تحق 

  هلذا حكل  ترئليد ة ك يل رؤيلةهنلاك  تل مكو اتله طالدلا ن له ليسلك   ش لالتنوا اللذي ي  

لنبلف ا  وإذا  ظ  لا إلل  مجتدلع الددينلة حلين هلاج  إليهلا ، ضبت مسي تهوت، التنوا

()   فلف، احفلدنمة أل  تكو  دال   من دوال  الص اا متعدد اه  ؤ   جد ن ها كا ت م  

ومهللاج و  نو وا للدو  جللاءوا ، الددينللة مواطنللو  نصللميو  هلل  نصللحاب األرا

 .بإطار ثقا ف واجتداعف وبيئف مختمف

و ف الددينة كذلك تنوا قبملف يتدثلل  لف قبيمتلف األوس والخلزرج والتلف  شلمت  

ثلل تنواص  الق ب  ووحد  التكوين الثقلا ف واالجتدلاعف  لف ن  تحسل  الصل اا الدت

ا  ينهدا. قدم 

ل  ف كتمة األ صار والدهلاج ين اللذين ئلكموا و ف الددينة كذلك تنوا دينف تدث   

ة سللم  ملن وثنللف نهللل الددينلة مللن جهللة ثا يللومللن للل  ي  ، الدكلو  اإلسللالمف مللن جهلة

 واليهود القاطنين نط اف الددينة من جهة ثالثة.

تملك كا لت  لف و، ا  هج تلهإب   ()تمك كا ت مالم  الصور  التف وجدها النبف  

 الوقت ذاته التحديات التف واجهته.

واإلئللكال األكبلل   للف كللذلك ن  الهللدف النبللوي للل  يكللن مجلل د إخضللاا الددينللة  

 ديلة حيلث  أل  ذلك قد يحدا دو  إيدا  بفك   التعدم  وتحقيق حالة  اه ية من الس   

صلوت إخدلاد عم   تقومتكو  الحاية   ا صور   اه   خادعة من السم  الدد ف 

ذي ال بل كا  التحلدي األكبل  هلو كيلف يتحقلق السلم  الدلد ف الحقيقلف الل، الدخالفين

 لتف نت ايدكن ن  يتتت  دو  إيدا  بدبدن التنوا من خالل منظومة ال سالة الخاتدة 

 . ()بها النبف 

 ؟بكة ف تمك البيئة الدتشا ()كيف يت  تطبيق الدنهج النظ ي الذي حدمه النبف 

ا  لف وللذلك سلنختار نكبل  دوالل  التنلو،  لف هلذا الدطملببيا له  دي ل اهلذا هلو اللذي 

 .و  ى كيف تحقق السم  الدد ف من خالل التعاطف معها، الدجتدع الدد ف
 

 بين األوس والخزرج :الصور  التطبقية األول 

 للف عدللق الحالللة االجتداعيللة التللف كللا   ()تضللعنا روايللة السلليد  عالشللة  

ا ق د مه ، كا  يوم  ب عاا»حيث قالت: ؛    ف اإلسالمعميها نهل الددينة قبل دخوله يوم 
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م  رسللللول هللا ، () هللا ل سللللوله ، وقتمللللت سلللل واته ، وقللللد ا تلللل ك ممللللؤه  ()  ق للللد 

 . (1)« ف دخوله   ف اإلسالم () قدمه هللا ل سوله ، وج حوا

 ف الددينة ملن األوس والخلزرج مدلا  و   ك  يظه  من ذلك مدى تجذر العداء بين م   

يعكس بصور  واضحة ن  الخمل كلا   لف م تكلز التعدديلة ني لل  يكلن هنلاك إطلار 

كا للت  ()لللذا  حللين هلاج  النبللف ،  كل ي حللاك  ومهلليدن عمل  هللذا التنللوا الع قلف

ة إحللدى نهلل  الدنللاحف التطبيقيللة  للف منهجلله النبللوي هللو إعللاد  صلليا ة هللذه العالقلل

 الدتوت   بين هذين الدكو ين.

ل العالقلة بلين  ()ت التف سمكها النبف وكا  من نعظ  الخطوا   لف ذللك ن  حلو 

هللذا  هلذين الحيللين مللن إطارهلا السللمبف إللل  إطارهلا اإليجللابف ني اسللتفاد عدمي لا مللن

 وجعمه دا ع ا من دوا ع اإليجابية اإلسالمية العامة. ، التنوا
  )وكلللا  مدلللا صلللنع هللا بللله  قاااال ابااان إساااحا  متحااادثاً عااان األوس والخااا رج: 

والخلزرج كا لا يتصلاوال  ملع ، ن  هلذين الحيلين ملن األ صلار:األوس ()ل سوله 

مين ()رسول هللا  نلاء  إال  ()ال تصنع  األوس ئيئا  عن رسلول هللا ، تصاول الفح    

، و لف اإلسلالم ()قالت الخزرج: وهللا ال تذهبو  بهذه  ضال  عمينا عند رسلول هللا 
 عمللت الخللزرج ئلليئا قالللت األوس مثللل وإذا ؛ قللال:  للال ينتهللو  حتلل  يوقعللوا مثمهللا

 .(2)ذلك(
حتل  الدظلاه  التلف كا لت ت ع لد  مللن قبيلل اإلطلار الفكل ي السلابق عمل  اإلسللالم  

 التفاخ  كا  صور  من ، ونضحت تابعة لمنسق الفك ي اإلسالمف، تحي  مضدو ها
 صور إثار  العداء بين الدكو ات الع قية لكنه نضلح   لف العهلد النبلوي سلبيال  ملن

قللال: ا تخلل   )) عللن ن للس ، سللبل الدنا سللة الدشلل وعة مللا دام ن لله تفللاخ  إيجللابف
ت له ،  قالت األوس: منا نربعة ليس  يك  مثمه ، األوس والخزرج، الحي ا  د  منا ملن ح 
يزت ئهادته بشهاد  رجملين خزيدلة ، عاص  بن ثابت بن األقم  (3) ب  الد   ومنا من ن ج 

يل الدالل، بن ثابت س   ومنلا ملن اهتلز  لله العل   سلعد بلن ، كة حنظمة ال اهبومنا   
معلاذ بلن ، لل  يشلارك ه   يل ه ،  قال الخزرجيو : منلا نربعلة جدعلوا القل   ، معاذ
ونبو ايد. قال:  قيل أل س: من نبو ايد؟ قلال: ، وايد بن ثابت، ون ب ف بن كعب، جبل

  (4)نحد عدومتف.

                                                             
 .(377) ( رق 5/30مناقب األ صار ): باب، نخ جه البخاري كتاب الدناقب (1)

 ومطبعللة مكتبللة ئلل كة، و خلل و  السللقا مصللطف : تحقيللق 274صللـ 2ي   ابللن هشللام جللـ( سلل2)

  .(م 1955 - هـ1375) 2طـ بدص  ونوالده الحمبف البابف مصطف 

، لحيلا  بنلو قتمله حلين ال جيلع  لزو   لف رنسله يجتلزوا ن  الدش كين النحل حدته من ( وهف3)

 .(4033صـ9)م قا  الدفاتي  جـ  .الدب  حدف  سدف

 .(3810( رق )5/33 ضل دور األ صار ): باب، كتاب الدناقب، خ جه البخاري( ن4)
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، عللن معيللار التفاضللل بللين النللاس ونعمللن، معللايي  الجاهميللة ()لقللد بللد ل النبللف  

 علن ن لس ،  ف احتواء التنوا الع قف الدوجود  لف الددينلة ()وكا  هذا نحد سبمه 

، بنلو النجلار، خي  د ور األ صلار: »()قال: قال النبف  ))عن نبف نسيد ، بن مالك
و للف كللل دور ، ثلل  بنللو سللاعد ، ثلل  بنللو الحللارا بللن خللزرج، ثلل  بنللو عبللد األئللهل

لمك   () قال سعد: "ما نرى النبف ، « األ صار خي إال قد  ض ل عمينا؟  قيل: قلد  ض 
 .(1)عم  كثي "

وقد بي ن الحا ظ ابن حج  ن  معيار التفاضل ل  يكن منظلورا  يله إلل  عل ك نو  

إ دا كا  م تبط ا ارتباط ا وثيق ا بدنهاج النبو . قال ابلن حجل : "ملن الخيلار ني ، لو 

وكلت  الدفاضلمة بيلنه  وقعلت بحسلب ، إل  من دو ه  ن ضلل األ اضل أل ه  بالنسبة

 .(2)و حو ذلك"، وبحسب مساعيه   ف إعالء كمدة هللا، السبق إل  اإلسالم

ا ما كا  النبف   ا عم  ن  ي عيد مسار هذا التنوا إذا ما حلاد علن  ()ودالد  ح يص 

سلبب  لزول  واست جع الخمفيات الفك ية الدتنك   له كدا قلال ابلن كثيل   لف، ط يقه

دُّوك م  قوله تعال : ) ت ااب  ي ار  ين  أ وت اوا ال ك  ن  الهاذ  يقًا م  يع وا ف ر  ن وا إ ن  ت ط  ين  آم  ا الهذ  ي ا أ يُّه 

ين   ان ك م  ك اف ر     .(3)(ب ع د  إ يم 

وذلللك ن  ،  زلللت  للف ئللت  األوس والخللزرج :قااال محمااد اباان إسااحا  و ياارث 

 سلاءه مللا هلل  عميله مللن االتفللاك ، وس والخللزرجرجلال  مللن اليهلود ملل   بدللأل ملن األ

وي لذ ك   ه  ملا كلا  ملن حل وبه  ، ونمل ه ن  يجملس بيلنه ،  بعث رجال  معه، واأل لفة

يللت  فللوس القللوم،  ملل  يللزل ذلللك دنبلله،  فعللل، يللوم ب عللاا وتمللك الحلل وب د  ، حتلل  ح 

للب بعضللله  عملل  بعلللر ، وطمبلللوا نسلللمحته ، و لللادوا بشللعاره ، وتثللاوروا، و  ض 

ن ه  ويقلول،  تتلاه  () بم  ذللك النبلف ، دوا إل  الح  وتواع نبلدعوى »: جعلل ي س لك  

،  نللدموا عملل  مللا كللا  مللنه ، وتللال عملليه  هللذه اآليللة« الجاهميللة ون للا بللين ن هلل ك ؟

 . (4)()ونلقوا السال  ، وتعا قوا، واصطمحوا

؛ فلقلد ن هلل  هللذا الدوقللف العدمللف دور التقلوي  الفكلل ي  للف تحقيللق السللم  الدللد  

ملن   ب له العقلول إلل  خطلور  دعلوى الجاهميلة التلف تنطملق ()حيث  جلد ن  النبلف 

للد حالللة مللن الصللدام بللين  ئللات الدج، خمفيللات  ك يللة ال تللؤمن بالتعدديللة تدللع وت وج 

 الواحد.

                                                             
 .(3890( رق )5/33 ضل دور األ صار ): باب، كتاب الدناقب ،( نخ جه البخاري1)

  .117صـ7(  ت  الباري.ابن حج   جـ 2)

 .(100( سور   ل عد ا   ية )3)

 ثل  البصل ي الق ئلف كثي  بن عد  بن يلإسداع الفداء نبو، (كثي  ابن) العظي  الق    ( تفسي 4)

 منشلورات، العمديلة الكتلب دار ،77صلـ2 جلـ، اللدين ئلدس حسلين محدلد: تحقيق ،الدمشقف

 .هـ( 1419) 1بي وت طـ – بيضو  عمف محدد
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 إ له ؛ ذلك دعوى الجاهمية  هو ك اهة منه لذلك ()"ونما تسديته  قال النووي: 

وكا لت ، تعاضلد بالقباللل  لف نملور اللد يا ومتعمقاتهلامدا كا ت عميله الجاهميلة ملن ال

و صللل ،  جللاء اإلسللالم بإبطللال ذلللك، الجاهميللة تتخللذ حقوقهللا بالعصللبات والقبالللل

،  للإذا اعتللدى إ سللا  عملل   خلل  حكلل  القاضللف بينهدللا، القضللايا باألحكللام الشلل عية

 .(1)ونلزمه مقتض  عدوا ه كدا تق ر من قواعد اإلسالم"
 

 : بين الدهاج ين واأل صارالثا ية لصور  التطبيقيةا

وبال    من حالة التقارب الع قف والمحلوي ، لقد و د الدهاج و  عم  األ صار 

ل بل، ددينلةا تفلاء كلل نوجله التنلوا بلين مجتدعلف مكلة وال ن  ع لبينهدا إال ن  ذلك لل  ي  

ف وقلد لدلس الشليخ محدلد الحزالل، كا ت هنلاك  ل وك اجتداعيلة وثقا يلة واقتصلادية

منلة  ، ا طويال   قال: "عائت مكة  ف بحبوحة من الحيا  نمد  ، ا من هذه الف وكبعض  

 وت جع هذه السعة إل  عاممين:، ا من كل مكا يتتيها راقها ر د  ، مطدئنة

 مهار  نهمها التجارية. -1

 ومكا ة الح م الدينية. -2

وئللبعت حتلل  ،  للتث ت حتلل  بطلل ت، كللال األملل ين ندر  عميهللا نخللالف الخيلل  

 ثلل  ع اهللا مللا يعلل و كللل جداعللة تواتيهللا الحظللو  ويصللبحها التلل ف مللن:، تنتخدلل

ت رد  ، إلل  الحلق ()ودعلا محدلد ،  مدا  ه   يها اإلسالم، وجحود، وقسو ، تكب  

ونعمنللت ن   ، وممكهللا العنللاد مللن نول يللوم، ونحللدقت بلله وبدللن معلله، يللده  للف  دلله

سلليزول إ  هللف  -جومثابللة لمحجللي، ومجدعللا لألصللنام، عاصللدة لموثنيللة -م كزهللا

ونمكنتلله مللن البقاء...نمللا األملل   للف )يثلل ب(  كللا  عملل  ، اسللتدعت إللل  هللذا الللدين

للمة بللين نهميهللا اسللتنز ت دمللاءه ، النقللير ، وقطعللت ئللدمه ، إ   الشللحناء الدتتص 

، حت  نوصمته  الح وب الدالدة إل  درك نسف له العقالء، وئحمت بعضه  ببعر

 -ق ابللة واحللد  وهلل   للف األصللل -( و)الخللزرج( وتدن للوا اإل قللاذ منلله. كللا  )األوس

 -حتل  يشلبوا؛ ويورثو له نبنلاءه ، صلار هلذا الخصلام العنيلفيعا و   ف )يثل ب(  

  .(2)نعداء! والذي وضع ج ثومة هذا الشقاك ه  اليهود -وه   ف مهاده 

وتضعنا السيد  عالشة رضف هللا تعال  عنها  ف صور  نخ ى من التنوا الذي  

دم لدللا قلل"وهللو التنللوا البيئللف والدنللاخف  تقللول: ، عللف مكللة والددينللةكللا  بللين مجتد

للح   كللا  نبللو بكلل  إذا نخذتلله ال، وبللالل، وعللك نبللو بكلل ، الددينللة ()رسللول هللا    د 

  يقول:

                                                             
 النلووي ئل ف بلن يحيل  اللدين محيلف اك يلا نبلو، الحجلاج بلن مسلم  صلحي  ئ   ( الدنهاج1)

  .ه(1392) 2بي وت طـ – ع بفال الت اا إحياء دار، 127 صـ 16جـ

 الللدين  اصلل  محدللد: تحقيللق، دمشللق – القملل  دار ،154محدللد الحزالللف صللـ  ، قلله السللي    (2)

  .(هـ1427) 1طـ األلبا ف
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ي ـــــــكلُّ امرئ  م صبح ف

 أهله

 

راك ـــــوالموت أدنى م * ن ء 

 نعله
 

 يقول:  ي  ع عقي ته د  عنه الح   توكا  بالل إذا نقمع 

ع ري هل أبيتنه ليلة  أال ليت ء 
 

ر ـــــــــبواد وحولي إذخ *

 وجليل،

 

د نه يوما مياث  وهل أ ر 

 ةـــــــمجن
 

 وهل يبدون لي ءامة وطفيل *

 

ونميلة بلن خملف كدلا ، وعتبلة بلن ربيعلة، المهل  العلن ئليبة بلن ربيعلة :ثم يقاول 

 .(1)نخ جو ا من نرضنا إل  نرا الوباء...الحديث

ن  هذا التنوا البيئلف والدنلاخف لله  ثلاره النفسلية واالجتداعيلة عمل  كلل  ئك   ال 

 بللين ()للل  يكللن عقللد اإلخللاء الللذي صللا ه النبللف لللذا ؛ مللن مجتدعللف مكللة والددينللة

لالداج ين واأل صار مج د سبيل لجدلع الكمدلة نو توحيلد الد   ل كلا  بل،   والحايلةع  س 

إلسالم والتلف لقي  اإل سا ية التف جاء بها ان  تنصه   يها كل ا ()بوتقة نراد النبف 

 ومن ث  تحقيق السم  الدد ف.، هف إحدى ضدا اته  ف احت ام التعددية

ون  ،  لال حديلة إال ل سلالم؛ "معن  هذا اإلخلاء ن  تلذوب عصلبيات الجاهميلة  

،  ال يتلتخ   نحلد نو يتقلد م إال بد وءتله وتقلواه، تسقت  وارك الن سب والمو  والوطن

 ي تبت باللدماء وعدال  ، اا  ار   ال لفظ  ؛ اا  ا ذ  هذه األخو  عقد   ()جعل ال سول  وقد

وكا لت عواطلف اإليثلار ، وال يقلوم لهلا نثل ، ال تحيلة تث ثل  بهلا األلسلنة؛ واألموال

وتدلللأل الدجتدلللع الجديلللد بلللتروا ، والدواسلللا  والدؤا سلللة تدتلللزج  لللف هلللذه األخلللو 

 .(2)األمثال"

بلل ، ذا العقد  ي  الدعهلود  لف تملك البيئلات الع بيلة سلهمةول  تكن االستجابة له 

  .كا ت  تيجة لتبمور ال ؤية اإلسالمية الدتكاممة  ف مخيالته  الفك ية

 حيث يشيع الجهل والحد  والجلبن ، "اإلخاء الحق ال ينبت  ف البيئات الخسيسة 

اب ولللوال ن  نصللح، نو تت علل ا محبللة، والبخللل والجشللع ال يدكللن ن  يصلل   إخللاء

مت ، يةواجتدعلوا عمل  مبلادئ رضل، بموا عمل  ئلدالل  قيلةج   ()رسول هللا  ملا سلج 

وجلالل ،  سلدو  الحايلة التلف التقلوا عميهلا، خف الوثيلق  لف ذات هللاله  الد يا هلذا التلة

يا  يه  خلالل الفضلل والشل ف، األسو  التف قادته  إليها ا لنجلوم ا مكا  لع  د  ولل  ي ل،  د 

 .(3)ة رديئة"م  خ  

                                                             

( 3/23الددينلة ) تعل ى ن  () النبلف ك اهية: باب،  ضالل الددينة: كتاب ،نخ جه البخاري (1)

 .(1889رق )

  .190ـ محدد الحزالف ص ، قه السي   (2)

 .191الد جع السابق صـ  (3)
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نراد الدنهج النبوي ن  يصل بهذا التنوا الدوجود بين األ صار والدهاج ين  بل 

إللل  نعملل  درجللة مدكنللة مللن اال صللهار والتعللاطف مللع مبللدن الحللق والواجللب  كللا  

كلا  الدهلاج و  »قلال  ()  عن ابن عباس، الدي اا بينه  مستحقا  بعقد األخو 

دو  ذوي رحدله لألخلو  التلف  خل  ، األ صلاري لدا قدموا الددينة ي ا الدهلاج ي

ال ي  ) مدا  زللت: ، «()النبف  او  ع ل ن اا م  ل ك ال   ج  ين  ع ق اد ت  )ثل  قلال: ، سلخت    (1)(و  الهاذ  و 

اايب ه م   اان ك م  ف ااوت وه م  ن ص  وقللد ذهللب الديلل اا ، مللن النصلل  وال  للاد  والنصلليحة (2)(أ ي م 

  .(3)ويوصف له

ا إال ن لله قللد كللا  للله دوره  للف تعللود هللذا قت للا مؤ  نملل   بللال    مللن ن  ذلللك كللا   

الدجتدللللع الجديللللد عملللل  التعللللايد السللللمدف حتلللل  وإ  اختمفللللت خمفيللللاته  الثقا يللللة 

 واالجتداعية. 

التعلاطف من حاالت ا كثي   تدلل عم  حالة وت وي لنا كتب السنة النبوية صور   

عتبلل  مللن نعملل  ي ي  والللذ، بللين األ صللار والدهللاج ينالكللالن  مللع التنللوااإليجللابف 

قللال: لدللا قللدم الدهللاج و  ، )) عللن ن للس بللن مالللك ، درجللات تحقللق السللم  الدللد ف

وكا لللت األ صلللار نهلللل األرا  -يعنللف ئللليئا  -ولللليس بتيلللديه  ، الددينللة ملللن مكلللة

ويكفللوه  ،  قاسللده  األ صللار عملل  ن   يعطللوه  ثدللار نمللواله  كللل عللام، والعقللار

 .(4)العدل والدئو ة

ملللا سلللبق ملللن خطلللوات  لللف سلللبيل دملللج مكلللو ف األ صلللار وبلللال    ملللن كلللل  

والدهاج ين  ف إطار  ك ي موحد وقاس  مشت ك من الدين والخمق إال ن  ذك كمله 

ل  يدنع من وجود بعر من مظلاه  السلموك اإل سلا ف الدل تبت بدنظومتله الفك يلة 

وقلللد ثلللاب معللله  لللاس ملللن ، ()قلللال:  زو لللا ملللع النبلللف  )) علللن جلللاب  ، القديدلللة

 حضلب ،  كسع ن صاريا، وكا  من الدهاج ين رجل لعاب، ين حت  كث واالدهاج 

وقلللال ، وقلللال األ صلللاري: يلللا لأل صلللار، األ صلللاري  ضلللبا ئلللديدا حتللل  تلللداعوا

 قلال: "ملا بلال دعلوى نهلل الجاهميلة؟ ، () خ ج النبلف ، الدهاج ي: يا لمدهاج ين

: ()النبللف  قللال:  قللال، ثلل  قللال: مللا ئللت ه "  للتخب  بكسللعة الدهللاج ي األ صللاري

لئن رجعنلا ، وقال عبد هللا بن نبف ابن سمول: نقد تداعوا عمينا« دعوها  إ ها خبيثة»

                                                             
 .(33):  ية النساءسور   (1)

 .(33 ية ) النساءسور   (2)

ل ك ال   ): قولله تعلال  بلاب، الحواالت: ك، نخ جه البخاري (3) ن اا و  ع ل  ال ي   ج  او  اا م  مه ك   م  ان   ت ار  ال اد   ال و 

ب ون   األ  ق ر   .(2292رق ) (6/44)(33)سور  النساء  ية (و 

( 3/165بللاب  ضللل الدنيحللة )، عميهللا والتحلل ير و ضللمها الهبللة: كتللاب ،جلله البخللارينخ  (4)

 .(2630رق )
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 قللال عدلل : نال  قتللل يللا رسللول هللا هللذا ، إللل  الددينللة ليخلل جن األعللز منهللا األذل

  .(1)«ال يتحدا الناس ن ه كا  يقتل نصحابه: »() قال النبف ، الخبيث؟ لعبد هللا

ا ا  لف دواويلن السلنة النبويلة ليكلو  إئلعار  ن  يكو  هذاالدوقف باقي  لقد نراد هللا  

ة ا ويقظن بل هف قضية تتطمب حذرا دالد  بت  قضية السم  الدد ف ليست باألم  الهي   

 ني ح كة تخ ج عن مسارها الصحي . ال تنقطع ل د   
 

 التعامل مع نتباا الديا ات األخ ى :الثالثةالتطبيقية الصور  

ملن ونتباعه بمظل  التنكل  لدبلدن التعدديلة الدينيلة  ()اصطالء النبف  بال    من 

للذا ؛ ية حولهلال دو  تطبيق ال ؤية اإلسالمح  إال ن  ذلك ل  ي  ي  من مخالفيه  ثق ب ل  ك

ا تنلوا بلل كلا  بهل، اإل  الددينة لل  تكلن جديعهلا متحلد  ديني ل () حين هاج  النبف 

مله هلل يقب طبيقف عم  رؤية اإلسالم لهذا التنوادينف مث ل التعامل معه نول ب ها  ت

 داا.؟ه وقواعده نم يت كه لتقمبات الزمن وتوالف األح   ط  نم ي  ضه؟ هل يوض  ن  

 لللف الددينلللة كا لللت عمللل  ثالثلللة  ()واألقلللوام التلللف كلللا  يواجههلللا رسلللول هللا  

 ا وكل، اا واضلح  يختمف نحوال كلل واحلد منهلا بالنسلبة إلل  اآلخل  إختال  ل، نصناف

هلا يواجه بالنسبة إل  كلل صلنف منهلا مسلالل عديلد   يل  الدسلالل التلف كلا  يواجه

 بالنسبة إل  اآلخ ى. وهذه األصناف الثالثة هف:

 .()نصحابه الصفو  الك ام الب ر   -1

 وه  من صدي  قبالل الددينة.، الدش كو  الذين ل  يؤمنوا بعد -2

 .(2)اليهود" -3

وملع ذللك حفلظ لهل  ، ذك دينة  م  يشكموا خط ا ي لنما الدش كو  الباقو   ف الد 

 لكللن مكدللن، وللل  يجبلل ه  عملل  اعتنللاك اإلسللالم، حللق الح يللة الدينيللة ()ال سللول 

 الخطور  كا   ف اليهود حيث كا ت  ف يث ب منه  ثالا قبالل مشهور :

 وكا ت دياره  داخل الددينة.، كا وا حمفاء الخزرج، بنو قينقاا -1

 ، بنو النضي  -2

حف وكا للت ديارهدللا بضللوا، وهاتللا  القبيمتللا  كا تللا حمفللاء األوس، بنللو ق يظللة -3

 .الددينة

"كا  يهود يث ب يتتلفو  من بنف قينقاا  ف داخمها وبنف ق يظة  ف  لدك وبنلف  

  (3)النضي  عم  مق بة منها ويهود خيب   ف ئدالها."

                                                             
 .(3530( رق )4/183)الجاهمية  دعو  من ينه  ما: باب، كتاب الدناقب ،نخ جه البخاري (1)

  .1طـ بي وت – الهالل دار، 160صـ ،الدباركفوري ال حدن صفف ،ال حيق الدختوم (2)

 منلذ اإلسلالمف لمدجتدلع والحضلارية السياسلية لألوضلاا دراسة النبوية ي  الس من صفحات (3)

 ـللـ1417) القللاه   الع بيللة الثقا للة دار 273 صللـ ال اضللف عبللد هائلل /د ،() النبللف هجلل  

1997).  
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؛ علاد ع قيلة كلذلكبل كا ت لها نب، ول  تكن القضية مع اليهود قضية دينية بحتة 

حيلث إ  اليهلود  قلد "ا حلااوا إلل  الحجلاا املن اإلضلطهاد األئلوري وال وملا ف 

وا ح  ب  ولكن بعد اإل سلحاب إلل  الحجلاا ص ل، وكا وا  ف الحقيقة عب ا يين، كدا نسمفنا

حتلل  صللارت نسللداء قبللالمه  نو ، ي والمحللة والحضللار بالصللبحة الع بيللة  للف الللز   

إال ن هل  ، بينه  وبلين العل ب عالقلة اللزواج والصله  وحت  قامت، ن  اده  ع بية

بللل كللا وا يفتخلل و  ، اوللل  ينللدمجوا  للف العلل ب قطع لل، تحللا ظوا بعصللبيته  الجنسللية

ا حتل  كلا وا ا بالح لوكا وا يحتقل و  العل ب إحتقلار   -اليهودية -بجنسيته  اإلس اليمية

 .(1)ونراذل متتخ و "، يسدو ه  نميين بدعن  ن ه  وحو  سذج

 هذا يعنف ن  اليهود جدعوا بين نبعاد نربعة: إ  

ل  لف يهوديلة مح  لة ا تزعلت منهلاج اللوحف اإللهلف اللذي تنلزل : تدث  بعد ديني 

 ا. ا وتطبيقي   ظ ي   ()عم  موس  

ل  ف االدعاء الكاذب بتفلوك العل ك اإلسل اليمف عمل   يل ه ملن : تدث  عد عرقيب   

  .األع اك

ا ص عم  السياسة االحتكارية التف تجعل له   وع لل  ف الح : تدث  عد اقتصاديب   

  .من السياد 

السلللم  الدلللد ف  لللف العدلللل الدتلللوالف عمللل  اعزعلللة  ل  لللف: تدث لللعاااد اجتمااااعيب   

 .لقو  الدطمقة  ف محيطه  الجح ا فالدجتدعات األخ ى لتبق  له  ا

لل  ملت الشخصلية اليهوديلة  لف الددينلة إال ن  ذللك ومع كل هذه األبعلاد التلف مث   

هلود ملع الي ()وعقلد النبلف ، يزحز  الدسمدين قيد ن دمة عن تدثلل منهلاج رسلالته 

 العهود والدواثيق التف حفظت حقوقه  ر   اختالف دينه . 

ووثلللق ملللن رسلللوخ قواعلللد الدجتدلللع ، إلللل  الددينلللة ()بعلللد ن  هلللاج  النبلللف " 

نى ر، مدينن الدسلبإقامة الوحد  العقالدية والسياسية والنظامية بلي، اإلسالمف الجديد

 وكللا  هدلله  للف ذلللك هللو تللو ي  األمللن، ن  يقللوم بتنظللي  عالقاتلله بحيلل  الدسللمدين

  سلن  ، مع تنظي  الدنطقة  ف و لاك واحلد، والسالم والسعاد  والخي  لمبش ية جدعاء

 حالف. ف ذلك قوا ين السدا  والتجاوا التف ل  تعهد  ف عال  ممفء بالتعصب والت

وهل   -كدلا نسلمفنا -لددينة من  ي  الدسمدين هل  اليهلودونق ب من كا  يجاور ا 

لكن ل  يكو وا ن ه وا نية مقاومة نو خصومة ، بطنو  العداو  لمدسمدينوإ  كا وا ي  

                                                             
 منلذ اإلسلالمف لمدجتدلع والحضلارية السياسلية لألوضلاا دراسة النبوية السي   من صفحات (1)

 ـللـ1417) القللاه   الع بيللة الثقا للة دار 163 صللـ ال اضللف عبللد هائلل /د ،() النبللف هجلل  

1997). 
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معاهللد  تلل ك لهلل   يهللا مطمللق الح يللة  للف الللدين  () عقللد معهلل  رسللول هللا ، بعللد

 .(1)ول  يتجه إل  سياسة اإلبعاد نو الدصادر  والخصام"، والدال

 للف إبلل ام هللذه الدعاهللد  مللن ال ؤيللة اإلسللالمية الكبلل ى  ()لقللد ا طمللق النبللف  

لدسللالل الللدين وقضللايا التللدين واألطلل  الحاكدللة لمعالقللة بللين الدسللمدين ومخللالفيه  

وكا لت ، وملع بلدء قيلام الدجتدلع الدسلم ، "وكتب وثيقة الددينة بعد الهجل   مبائل  

مت العقللد االجتدللاعف األول  للف تللاريخ كدللا ن هللا ئللك  ، بدثابللة عقللد مواطنللة سياسللف

نه  الد تكلزات لمدواطنلة  لف دوللة الددينلة التلف حدلت السلم    بت  ع  البش ية والذي ي  

 .(2)األهمف"

وجلد بهلا يهلودا ، إلل  الددينلة ()"عنلد ملا جلاء النبلف   ويقول ال اي  الغ الاي: 

نو الدصلادر   ومش كين مستق ين. م  يت جه  ك ه إلل  رسل  سياسلة ل بعلاد، توط نوا

 عملل  ا     وع لل، وجللود اليهللود والوثنيللة -يللب خللاط عللن ط   -ل  ب للبللل ق  ، والخصللام

 .(3)عم  ن  له  دينه  وله دينه"، معاهد  الند لمند الف يقين ن  يعاهداه

إ  عمينللا ن   نظلل  إللل  هللذا التعامللل النبللوي بنظلل   كميللة تكشللف عللن  وأخيااراً  

ين بللالتللف مللن نب اهللا إيدا لله بللالتنوا و، مجدوعللة مللن الحقللالق الكبلل ى لهللذا الللدين

سللم  جعملله منلله  ليللة مللن  ليللات تحقيللق البللل ، لنتللاج هللذا التنللواواحت املله ، البشلل 

 الدد ف.

ن  يحكدهلا  "األم  اللذي ال بلد ن   مفلت النظل  إليله ن  السلي   والسلنة ال يدكلن 

ء لمنظل  واالجتهلاد والعطلا وإ دا هف محلل  ، نو تاريخ عص  نو ئخ  نو جح ا ية

وهذا ال يعنف اال تقاء نو ، ولكل واقع بحسب ما ياللده، ولكل عص ،  ف كل عص 

  .(4)وإ دا ي تكز إل  اإليدا  بالصور  الكمية."، تقطيع الصور 

وهذه الصور  الكمية هف التف تنسحب ملن خاللهلا كلل خصلال  السلنة النبويلة  

 من ال با ية والواقعية و ي ها عم  الدف دات الدتشعبة.

 
 
 
 

                                                             
 منلذ اإلسلالمف لمدجتدلع والحضلارية السياسلية لألوضلاا دراسة النبوية السي   من صفحات (1)

 ـللـ1417) القللاه   الع بيللة الثقا للة دار 173 صللـ ال اضللف عبللد هائلل /د ،() النبللف هجلل  

1997). 

  .38  .عد  عبيد حسنه صـ ال إك اه محور رسالة النبو (2)

  .193 قه السي   . محدد الحزالف صـ  (3)

صلـ  ،نحدد قاللد الشلعيبف. د، وثيقة الددينة الدضدو  والداللة: تقدي  عد  عبيد حسنه لكتاب (4)

 .1ه( طـ1426( ذو القعد  )110) كتاب األمة العدد 19
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 النتائج والتوصيات
 

 : النتالج نوال  

عكسللت بعللر التع يفللات مللدى العالقللة بللين مصللطم  التعدديللة وبللين اإلرا  -1

بللين    عملل  خمفيللات  زاعيللة لعبللت  يهللا العالقللةو  ك للالفكلل ي اإل سللا ف الللذي ت  

 ن األقميللةنو العالقللة بللي، الثناليللات الللدور األكبلل  كالعالقللة بللين الفلل د والدجتدللع

  نشتت التعددية ك د  عل  ف مقابل  زعة الواحدية. ، واألكث ية

ل -2 ديلة التعد ة ومفهلومتتعدد اإلئكاليات الدتعمقلة بالدفلاهي  الفك يلة الدعاصل   عام 

، يكل ة ما بين إئكاليات تخ   شت  الدفهوم وط يقة  قمه من محيطله الفخاص  

 .ونخ ى تخ   لية التعامل معه

 ى التعددية وب ا اتجاها  رليسا   لف ذللك يل تنوعت  لية التعامل مع مصطم  -3

ية األول منهدللا ضلل ور  البحللث عللن بللديل  للابع مللن البنيللة الدفاهيديللة اإلسللالم

ة بيندلللا يللل ى اآلخللل  ن  يكتفللل  بلللالتف يق بلللين التعدديلللة كلللتدا  وبلللين التعدديللل

  لف الوقلت ذاتله البحلثوي ى ن له يدكلن التعاملل ملع األدا  و، كدضدو   ك ي

 من ال ؤية اإلسالمية. عن مضامين تنبع

اتيات من ئ الت تحقق التعددية كدا تؤصمها ال ؤيلة اإلسلالمية الحفلا  عمل  اللذ -4

والخصوصلليات واال طللالك منهللا إللل  القواسلل  الدشللت كة  للف جوا للب الحيللا  

 .الدختمفة

لعالقلة يدكن تحميل مفهوم السم  الدد ف إل  منحيين رليسين تب ا ملن خاللهدلا ا -5

علللل ومنحللل  التفا، فف  لللالدنحللل  الك   :تعدديلللة هلللذا  الدنحيلللا  هدلللابينللله وبلللين ال

للؤ  وي  ، يقللوم نولهدللا عمللل  ضللدا  عللدم االعتلللداء، اإليجللابف  ل اآلخلل  لسلللبلص  

 التواصل اإليجابف بين نط اف الدجتدع.

عدديلة يب ا الدين والع ك كفك تين رليستين تظهل  ملن خاللهدلا العالقلة بلين الت -6

يلد وي  لف تتكل الدنهلاج النبلث  لد  إذ ي  ؛ ف لمسلم  الدلد فكدقوم  ك ي والدنح  الكف   

م  ا مللن ضللدا ات تحقيللق الدنحلل  الكفللف لمسللالتعدديللة الدينيللة والع قيللة ضللدا   

 الدد ف.

ف ن له  للمدكو  الثقا ف والمحوي  .كدا تع ضها السنة .تتمخ  ال ؤية اإلسالمية -7

التفاعلللل وتحقيللق حاللللة مللن حلللاالت ،   صللة ملللن  لل ص التواصلللل اإل سلللا ف

 ..اإليجابف الالام لمسم  الدد ف

يلن و متعدديلةلة لمعالقة بين رؤيته  تطبيقيالال  د    وج  استطاا الدنهج النبوي ن  ي   -8

ك وبللال    مللن التحللديات التللف واجهللت هللذه ال ؤيللة إال ن  تملل، السللم  الدللد ف

ال ؤيلللة قلللد ن تجلللت صلللورا تطبيقيلللة كدلللا رنيناهلللا  لللف العالقلللة بلللين األ صلللار 

 نو بين الدسمدين و ي ه .، نو بين األوس والخزرج، اج ينوالده
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 التوصيات  :ثا يا

  نتبنللف  ليللات عدميللة لتعديللق ال ؤيللة اإلسللالمية حللول مفهللوم التعدديللة ويدكللن  

 تستحل  ف ذلك جديع الوسالت الدتاحة تعميدية كا ت نم إعالمية.

 طف معهللا قيللام م اكللز ت جدللة متخصصللة تتبنلل  رصللد الدفللاهي  الح بيللة والتعللا

 سبة وال ؤية الدع  ية اإلسالمية.و ق الددلوالت المحوية الدنا

 ه ع ا وتحميل النداذج الناجحلة  لف تفهل  الدنحل  التعلددي واسلتيعابه وتحويمل

 . إل  حالة من التعايد والسم  الدد ف
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 عـالد اج

 الق    الك ي .  -
سلموداي بحلث حسلن عبلد الل حدن  .د ،التعددية الدينيلة  لف الدجتدلع اإلسلالمف -

ضللدن نبحللاا الدللؤتد  السللادس عشلل  لمدجمللس األعملل  لمشللؤو  اإلسلللالمية 

 .(الدنعقد تحت عنوا  )التسام   ف الدجتدع اإلسالمف
عملف بلارداك نو ملو بحلث منشلور ضلدن  .د ،التعددية الدينية  لف  لل الفلوراك -

 .نبحاا الدؤتد  السابع عش  لمدجمس األعم  لمشؤو  اإلسالمية

 ف طلله جللاب  العمللوا .د ،ل وم اجعللات بللين االسلتتباا واالبتللداانصللو ،التعدديلة -

 .(1981 - 1401الدعهد العالف لمفك  اإلسالمف )
ار د 3صللـ ، محدللد عدللار  .د ،التعدديللة. ال ؤيللة اإلسللالمية والتحللديات الح بيللة -

  هضة مص . 
اك الحسلينف ،تاج الع وس من جواه  القاموس - لد بلن عبلد الل ا  د بن محد  ، محد 

بيلدي. تحقيلق: مجدوعلة ملن الدحققلين، الدمق لب بد تضل ، يرنبو الف ار د ،الز 

 الهداية. 

 ي نبو الفداء إسداعيل بلن عدل  بلن كثيل  الق ئلف البصل، تفسي  الق    العظي  -

 -هللـ 1420) 2دار طيبللة طللـ ،تحقيللق: سللامف بللن محدللد سللالمة، ثلل  الدمشللقف

 .م(1999

ضلا رمحدد رئيد  ،سي  الدنارتفسي  الق    الحكي  الدع وف بتف، تفسي  الدنار -

 .(1990الهيئة الدص ية العامة لمكتاب )

 1ـدار السلالم طل ،الشيخ اب اهي  البلاجوري، حائية الباجوري عم  ئ   السم  -

 (. م2011-هـ 1432)

 .1بي وت طـ –دار الهالل  ،صفف ال حدن الدباركفوري ،ال حيق الدختوم -

   د تحقيللق: محدللد  للؤا، لقزوينللف. نبللو عبللد هللا محدللد بللن يزيللد ا،سللنن ابللن ماجلله -

  يصل عيس  البابف الحمبف. ،دار إحياء الكتب الع بية ،عبد الباقف
سلميدا  بلن األئلعث بلن إسلحاك بلن بشلي  بلن ئلداد بلن عدل و  ،سنن نبف داود -

س تا ف ج   ،لعص يةالدكتبة ا ،تحقيق: محدد محيف الدين عبد الحديد ،األادي الس  

 .بي وت بدو  -صيدا 
ر  بلن موسل  بلن الضلحاك، مذيسنن الت  - ، الت ملذي، محدد بن عيس  بلن س لو 

و خللل و . ئللل كة مكتبلللة ، . تحقيلللق وتعميلللق: نحدلللد محدلللد ئلللاك ،نبللو عيسللل 

 م(. 1975 -هـ 1395) 2طـ، مص ، ومطبعة مصطف  البابف الحمبف
ف الدعهللد العللال، عزيللز البطيلوي. د، سلنن العدلل ا  البشل ي  للف السللي   النبويلة -

  .م(2018 -ه1439) 1طـلمفك  اإلسالمف 
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ئللل كة مكتبلللة ومطبعلللة .. تحقيلللق: مصلللطف  السلللقا و خ و ،سلللي   ابلللن هشلللام -

 .م(1955 -هـ 1375) 2مصطف  البابف الحمبف ونوالده بدص  طـ

ج  دي الخ اسا ،ئعب اإليدا  - و  س    ،  فنحدد بن الحسين بن عمف بن موس  الخ 

 .نبو بك  البيهقف

، ()  الدختص  ملن نملور رسلول هللا صحي  البخاري )الجامع الدسند الصحي -

حدلد متحقيلق:  ،محدد بن إسداعيل نبو عبدهللا البخاري الجعفف ،وسننه ونيامه(

 هـ(. 1422)، 1طـ، دار طوك النجا  ،اهي  بن  اص  الناص 
  صحي  مسم  )الدسند الصحي  الدختص  بنقل العدل عن العلدل إلل  رسلول هللا -

())،  د القشلي ي النيسلابوري تحقيلق: محدلد  لؤامسم  بن الحجلاج نبلو الحسلن

 هـ(. 1404) 1بي وت. طـ –دار إحياء الت اا الع بف  ،عبد الباقف
دار   يللب لمطباعللة والنشلل   ،د. محدللود  هدلل  حجللااى، عملل  المحللة الع بيللة -

 .والتوايع
 .1دار  هضة مص  طـ، عمف عبد الواحد وا ف ،عم  المحة -

بللن عمللف بللن حجلل  نبللو الفضللل . نحدللد ، للت  البللاري بشلل   صللحي  البخللاري -

العسللقال ف الشللا عف تلل قي : محدللد  للؤاد عبللد البللاقف. قللام بإخ اجلله وصللححه 

، بيلللل وت -دار الدع  للللة  ،ونئلللل ف عملللل  طبعلللله: محللللب الللللدين الخطيللللب

 هـ(. 1379)
د  اصلل  الللدين محدلل :تحقيللق، دمشللق –دار القملل   ، قلله السللي   محدللد الحزالللف -

 .هـ(1427) 1األلبا ف طـ

ايللن الللدين محدلد عبللد الل ؤوف بللن تللاج  ،   الجللامع الصلحي  لير القللدي  ئل -

يللة الدكتبللة التجار.العللار ين بللن عمللف بللن ايللن العابللدين الحللدادي ثلل  الدناوي

 .(1356) 1مص  طـ ،الكب ى

 2طللـ ،الدكتللب اإلسللالمف ،عدلل  عبيللد حسللنه ،ال إكلل اه محللور رسللالة النبللو  -

(1428 - 2007). 
 . 1دار صادر بي وت طـ ،جدال الدين ابن منظور، لسا  الع ب -
 محدللد حديللد هللا ،مجدوعللة الوثللالق السياسللية لمعهللد النبللوي والخال للة ال ائللد  -

 .(1407) 6بي وت طـ ،الحيدر  بادي الهندي دار النفالس

 ايللن الللدين نبللو عبللد هللا محدللد بللن نبللف بكلل  بللن عبللد القللادر ،مختللار الصللحا  -

اللللدار  -لعصللل ية الدكتبلللة ا ،الحنفلللف الللل ااي تحقيلللق: يوسلللف الشللليخ محدلللد

 .م(1999هـ / 1420) 5صيدا طـ –بي وت ، الندوذجية

ر نبو الحسلن  لو، عمف بن سمطا  محدد ،م قا  الدفاتي  ئ   مشكا  الدصابي  -

 -هللـ 1422) 1لبنللا  طللـ –بيلل وت ، دار الفكلل  ،الللدين الدللال الهلل وي القللاري

 .م(2002



 (أ نموذجا )التعددية النبوية الفكرية للسلم المدني في السنة مات  و  ق  الم  
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بلن  هللا بلن محدلد نبو عبد هللا الحاك  محدد بلن عبلد،الدستدرك عم  الصحيحين -

ع( لبي  لحددويه بن   عي  بن الحك  الضبف الطهدا ف النيسابوري الدع وف بلابن ا

 1411، 1بيل وت )طلـ –دار الكتب العمديلة  ،تحقيق: مصطف  عبد القادر عطا

– 1990). 

ف نبللو داود سللميدا  بللن داود بللن الجللارود الطيالسلل ،مسللند نبللف داود الطيالسللف -

مصل   –دار هجل   ،محدد بن عبد الدحسلن الت كلفتحقيق: الدكتور ، البص ى

 .م( 1999 -هـ  1419)1طـ

 ، فمسلند اإلملام نحدلد بلن حنبلل: نبلو عبلد هللا نحدلد بلن محدلد بلن حنبلل الشليبا -

 .م( 2001 -هـ  1421) 1ط ،تحقيق: ئعيب األر ؤوط. مؤسسة ال سالة
 .مالك بن  بف، مشكمة األ كار  ف العال  اإلسالمف -

ف سميدا  بن نحدد بن نيوب بن مطي  المخدل ،ال وا الدا ف(الدعج  الصحي  ) -

 ،تحقيللق: محدللد ئللكور محدللود الحللاج نم يلل  ،نبللو القاسلل  الطب ا للف، الشللامف

 .(1985 – 1405) 1بي وت , عدا  طـ -الدكتب اإلسالمف, دار عدار 

، مي يلةالهيئلة العاملة لشلؤو  الدطلابع األ، مجدع المحة الع بية، الدعج  الفمسفف -

  .م(1998)
مكتبلللة لبنلللا  ، نحدلللد اكلللف بلللدوي .د ،معجللل  مصلللطمحات العملللوم االجتداعيلللة -

 .بي وت
 دار  هضة مص ، محدد عدار  .د ،مع كة الدصطمحات بين الح ب واإلسالم -
 بلن      نبو اك يا محيف اللدين يحيل  ، الدنهاج ئ   صحي  مسم  بن الحجاج -

 .(1392) 2بي وت طـ –دار إحياء الت اا الع بف ، ئ ف النووي

منشلللورات عويلللدات  ،تع يلللب خميلللل نحدلللد خميلللل ،موسلللوعة ال ال لللد الفمسلللفية -

 .م(2002) 2بي وت ط
بيللد تقللدي : عدلل  ع، نحدللد قالللد الشللعيبف. د، وثيقللة الددينللة الدضللدو  والداللللة -

  .1ه( طـ1426( ذو القعد  )110كتاب األمة العدد) ،19حسنه صـ 
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