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 التاريخ نسيج الفعل التارخيي بني املسلم وغري املسلم: شهادة

 

 عماد الدين خليل

 

(1) 

واملتميزة بصدد التعامل مع اآلخر،  ليس من مهمة هذا البحث متابعة املعطيات الفقهية اخلصبة
كشواهد فحسب، من بني سيل من الوقائع ال يكاد  لى بعض املمارسات التارخييةوإمنا التأشري ع

للشك يف أن النصارى واليهود من أهل الكتاب، وغريمها  حيصيها عّد، تؤكد فيما ال يدع أي جمال
حياهتم، ومارسوا حقوقهم الدينية واملدنية على مداها يف داير  من الفرق الدينية األخرى، عاشوا

 .ولن تشهده أية جتربة اترخيية يف العامل يما مل تشهدهاإلسالم، ف

على التماّس مع الواقع، وحتويل "الكلمة"  إن التاريخ هو احلكم الفصل يف قدرة املذاهب واألداين
 .إىل فعل منظور

فانعكس ـ ابلتايل ـ يف نسيج الفعل التارخيي  ابتداًء.. ما الذي أرادت التأسيسات القرآنية أن تقوله
 ملسلم وغري املسلم؟بني ا

البشرية، والتوّحد يف وجوهه كافة ال ينفي  إن التغاير واالختالف قائمان يف صميم العالقات
إهنما يتداخالن ويتوازاين ويؤثر أحدمها يف اآلخر، بل قد  التغاير، كما أن هذا ال ينفي التوّحد،

 .والنماء يرفده بعناصر القوة واخلصب

لكن اخلط األكثر عمقًا وامتدادًا هو  حيااًن إىل النفي والتعارض،قد حتدث حاالت تقاطع تقود أ
وحىت يقوم احلساب، إمنا هي جتربة تتعدد فيها  أن التجربة البشرية من حلظات تشكلها األوىل

القناعات، وأن هذا التغاير يف حدوده املعقولة، ومن خالل  االنتماءات وتتغري العالقات وتتنوع
وحيدية، هو الذي مينح التاريخ البشري، ليس فقط تفرده وخصوصيته، وإمنا الت تعامله مع الثوابت

 .الفعل والصريورة قدرته على

http://science-islam.net/auteur.php3?id_auteur=116&lang=ar
http://science-islam.net/auteur.php3?id_auteur=116&lang=ar
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الطويل بكلميت اإلميان والكفر، أو احلق والباطل،  يف املنظور القرآين يبدو التنوع مستقطباً عرب جمراه
التغاير تتحرك مياه  من هذا الصوب أو ذاك، ومن خالل هذا ترفده جداول وأهنار متشابكة جتيء

 .وحتفظ هبذا قدرهتا على التدفق والنقاء التاريخ فال تركد وال أتسن،

لإلنسان فرداً ومجاعة، لالنتماء إىل هذا املذهب أو  إن اإلرادة احلرة واالختيار املفتوح اللذين ُمنحا
ة احلياة الدنيا توحد البشرية وحتّوهلا إىل معسكر واحد.. إن قيم ذاك، يقودان ابلضرورة إىل عدم

تكمن يف هذا التغاير، وإن حكمة هللا سبحانه شاءت ـ حىت ابلنسبة للكتلة أو  وصريورهتا املبدعة
 .الواحد ـ أن تشهد انقساماً وتغايراً وتنّوعاً وصراعاً  املعسكر

ووفق أشد الصيغ واقعية ووضوحاً: " لكل  والقرآن الكرمي حيدثنا عن هذا التغاير يف أكثر من صورة
جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آاتكم فاستبقوا  جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً، ولو شاء هللا

ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة، وال يزالون خمتلفني إال من  "،  [48اخلريات" ]املائدة : 
[ ، " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 119ـ 118هود: ] " رحم ربك ولذلك خلقهم

ولو شاء هللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم ..." ،[253بقرة: من اآلية ..."]ال
فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن هللا يفعل ما  البينات، ولكن اختلفوا،

 .[253البقرة:من اآلية ] "يريد

بشري يبني يف أكثر من موضع أن التاريخ ال بل إن القرآن انطالقًا من منظوره الواقعي حلركة
احلق الذي ال تنتمي إليه إاّل القلة الطليعية الرائدة، نظراً  )األكثرايت( البشرية تقف دائمًا مبواجهة

االنتماء من جهد وتضحية وعطاء ال حيتملها الكثريون: "بل جاءهم ابحلق وأكثرهم  ملا يتطلبه هذا
 .[70كارهون" ]املؤمنون:  للحق

تغاير الثقافات وتعدد األعراق، أحد  يكون اختالف األلسنة واأللوان، الذي يعقبهوكثريًا ما 
التارخيي الذي هو حبد ذاته صيغة من صيغ اإلبداع اإلهلي  العوامل األساسية اليت تكمن وراء التنوع

 .[20خلقكم من تراب مث من نطفة مث إذا أنتم بشر تنتشرون" ]الروم: يف العامل: " ومن آايته أن

وألوانكم إن يف ذلك آلايت للعاملني"  ومن آايته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم"
 .[22]الروم : 
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ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض ...) :أما عن اهلدف من وراء هذا التغاير فإن القرآن جييب
الناس [ " ولوال دفع هللا 251البقرة: ] "لفسدت األرض، ولكن هللا ذو فضل على العاملني

يذكر فيها اسم هللا كثرياً، ولينصرن هللا من  بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد
 .[40 :ينصره إن هللا لقوي عزيز" ]احلج

املركوز يف جبلة بين آدم يقود إىل )حتريك(  تلك هي األمور األساسية، إن هذا التغاير والتدافع
الفساد، ومنح القدرة للقوى اإلنسانية الراشدة كي و  احلياة حنو األحسن، وختطي مواقع السكون

تسعى لتحقيق اجملتمع املؤمن الذي ينفذ أمر هللا وكلمته يف  تشد عزائمها قبالة التحدايت، وأن
 .العامل

تدافعًا وصراعًا إمنا هو ميدان حيوي  ومثة آايت أخرى تبني كيف أن هذا التغاير الذي يعقب
أصالة املؤمنني , ففي جحيم القتال، وعلى  ة، والتعرف علىللكشف عن مواقف اجلماعة البشري

الطيب من اخلبيث، وتتحول التجربة إىل منخال   وهجه املضيء يتضح الذهب من الرتاب، ويتميز
كل الضعفة واملنافقني والعاجزين واملرتّددين يف مواصلة  كبري يسقط، وهو يتحرك ميينًا ومشااًل،

ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم "  " :احلركة صوب املصري املرسوم
ليميز هللا اخلبيث من الطيب، وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعًا " ، [31]حممد: 

 .[37جهنم، أولئك هم اخلاسرون". ]األنفال:  فيجعله يف

يل الفالسفة واملفكرون عاملًا أكثر ما خت وما أكثر ما يتساءل اإلنسان عن احلكمة من التقاتل، وما
ولكن هيهات ما دامت املسألة مرتبطة يف جذورها  ال يشهد قتااًل وال ُتسفك يف ساحته الدماء،

يزال الصراع أمرًا ال مفر منه إذا ما أريد للحياة اإلنسانية أن  ابلوجود البشري املتغاير املتنوع. وال
"كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن  وتتجاوز مواقع السكون والفساد: تتحرك وتتقدم

 "شيئًا وهو خري لكم، وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر لكم، وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون تكرهوا

 .[216البقرة: ]

التغاير البشري يف املذاهب واألجناس واللغات  إال أن القرآن ـ وهو يتحدث عن الصراع الناجم عن
املسألة على التقاتل والتدافع، إمنا ميدها إىل ساحة أوسع،  ة ـ ال يقصرواملصاحل والبيئات اجلغرافي

آفاقًا بعيدة املدى، تبدأ إبشهار السالح، ومتتد لكي تصل إىل املوقف  ويعطي للتغاير البشري
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 والذي جيعل هذا التغاير سبباً لعالقات إنسانية متبادلة بني األمم واألقوام والشعوب األكثر إجيابية،

بيئته  ب والتعاون والتعارف، مع بقاء كل منها على مذهبه أو جنسه أو لونه أو لغته أوللتقار 
لتعارفوا، إن أكرمكم  اجلغرافية: "اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل

 .[13عند هللا اتقاكم، إن هللا عليم خبري" ]احلجرات: 

(2) 

وقبول اآلخر، والتحاور معه.. والوقائع  نح مساحة واسعة للتغاير،وجاء اترخينا اإلسالمي لكي مي
 .ابلتأشري على بعضها يف هذا السياق كثيفة جداً ،ولذا سنكتفي

يهودًا ونصارى، موقفًا منفتحًا رمست من  فمنذ بداايت مبكرة قدم عصر الرسالة إزاء أهل الذمة،
وُوضعت أصوهلا ونُّظمت صيغها، وعندما  املسلمني، خالله تقاليد العالقة بني املسلمني وغري

التالية مضت معها هذه التقاليد واألصول والصيغ تعمل يف  مضت حركة التاريخ صوب العصور
وما حدث بني احلني واحلني من خروج عليها , فإنه مل يتجاوز أن  جمرى العالقات االجتماعية،

 .القاعدة ازدادت أتكيداً مبرور األايم يكون شذوذاً على

وينفذه إزاء غري املسلمني من أهل  أن يقوله -صلى هللا عليه وسلم-ما الذي أراد رسول هللا 
للعثور على اجلواب الشامل جبزئياته  الكتاب؟ إن مبقدور القارئ أن يرجع إىل كتب السرية

صلى هللا عليه  -العهد الذي كتبه الرسول  (، ولكننا نود أن نشري جمرد إشارة إىل1وتفاصيله)
جنران، ذلك العهد الذي ميثل قمة من قمم  هـ لنصارى 9يف أعقاب غزوة تبوك عام  -م وسل

عليهم فيه سوى جزية عينية متواضعة، وقد جاء فيه: "  العدل والسماحة واحلرية، والذي مل يفرض
ومن سأل منهم حقًا فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني...  ... ولنجران وحاشيتهم جوار هللا

صلى هللا عليه  -بظلم آخر. وعلى ما يف هذه الصحيفة جوار هللا وذمة النيب  يُؤاخذ أحد منهموال 
يف  ، وقد دخل يهود جنران(2أبداً، حىت أييت هللا أبمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم") -وسلم

 .(3هذا الصلح)

ال اجلزيرة ، بعد غزوة التجمعات اليهودية يف مش كما نود أن نشري إىل العهود اليت كتبها لعدد من
إذ بعث إىل بين جنبة مبقنة القريبة من أيلة على خليج العقبة:  هـ ( والسنني اليت تلتها؛ 7خيرب ) 

رسلكم راجعني إىل قريتكم، فإذا جاءكم كتايب هذا فإنكم آمنون لكم ذمة  "أما بعد، فقد نزل علي
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ذنوبكم، ال ظلم عليكم وال عدى، وإن رسوله، وإن رسول هللا غافر لكم سيئاتكم وكل  هللا وذمة
 هللا جاركم مما منع منه نفسه.. وإن عليكم ريع ما أخرجت خنلكم وصادت عروككم رسول

فإن على  مراكبكم( واغتزل نساؤكم، وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة، فإن مسعتم وأطعتم)
عليكم أمري إال  ئكم، وأن ليسأن يكرم كرميكم ويعفو عن مسي -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

تدعى )بين غاداي(: "...  من أنفسكم أو من أهل رسول هللا...". وكتب جلماعة أخرى من اليهود
كتااًب آخر حيدد فيه ما عليهم أن  إن هلم الذمة وعليهم اجلزية وال عداء"، كما كتب لبين عريض

 .(4إايهم) يدفعوا للمسلمني لقاء محايتهم هلم وعدم ظلمهم

هللا وأمان حممد، وأن عليهم مائة دينار يف   كتب ألهل جرابء وأذرح من اليهود: "إهنم آمنون أبمانو 
ابلنصح واإلحسان للمسلمني، ومن جلأ إليه من  كل رجب وافية طيبة، وهللا كفيل عليهم

 .(5املسلمني")

مجاعات من  التجمعات اليهودية إىل من حتويل هذه -صلى هللا عليه وسلم-وبذلك متكن الرسول 
تفرضه عليهم من ضرائب نقدية أو عينية، وحيتمون  املواطنني يف الدولة اإلسالمية يدفعون هلا ما

 .ومساحتها بقوهتا وسلطاهنا، ويتمتعون بعدهلا

وليسوا كتاًل سياسية أو عسكرية ـ ميارسون  ولقد ظل اليهود ـ والنصارى بطبيعة احلال ـ كمواطنني
ميسسهم أحد بسوء، وعاد بعضهم إىل املدينة، بدليل ما ورد  إلسالمية الحقوقهم يف إطار الدولة ا

 .هشام , ويف مغازي الواقدي عن عدد منهم يف سرية ابن

  -صلى هللا عليه وسلم -على أن الرسول  وهناك الكثري من الرواايت والنصوص التارخيية اليت تدل
أوصى عامله معاذ بن جبل: "أبن ال  حىت إنه كان يعامل اليهود بعد غزوة خيرب بروح التسامح،

عومل يهود البحرين؛ إذ مل ُيكّلفوا إال بدفع اجلزية،  يفنت اليهود عن يهوديتهم"، وعلى هذا النحو
 .(6آابئهم) وبقوا متمسكني بدين

العالقات اإلنسانية بني املسلمني وغريهم  وجاء الراشدون لكي يشهد اجملتمع اإلسالمي تنفيذًا يف
الرسالة , فلقد كان العصر اجلديد عصر الفتوح واالمتداد  ًا وأتلقًا عما شهده عصرال يقل تفرد

ومغارهبا، وكانت مساحات واسعة من األراضي اليت بلغها اإلسالم  اإلسالمي يف مشارق األرض
 .اليهود والنصارى واجملوس والطوائف الدينية األخرى تضم حشوداً كبرية من
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عامليًا ضم جناحيه على أعداد كبرية من  ركة الفتح هذه جمتمعاً لقد أصبح اجملتمع اإلسالمي حب
واملذاهب والفرق واالجتاهات، ونريد أن نعرف كيف مت  األجناس واألداين واألقوام واجلماعات

أواًل، وبعد استقرار الوجود اإلسالمي اثنياً، وهل متكن املسلمون  التعامل معها عرب عمليات الفتح
 ت التنوع املذهيب يف جتمعهم العاملي اجلديد؟لتحداي من االستجابة

شهاداته هبذا الصدد يف كتابه املعروف:  يقول السري )توماس أرنولد( الذي سنعتمد على عدد من
الذي يتضمن حتلياًل مدعمًا  (The Preaching to Islam )الدعوة إىل اإلسالم

 .عامله مع أبناء املذاهب األخرىيف ت ابلواثئق والنصوص للصيغ اإلنسانية اليت اتبعها اإلسالم

صراحة أهنم إمنا دفعوا هذه اجلزية على شريطة "أن  ملا قدم أهل احلرية املال املتفق عليه ذكروا ... "
وغريهم"، وكذلك حدث أن سجل خالد يف املعاهدة اليت  مينعوان وأمريهم البغي من املسلمني

 ."نعناكم فلنا اجلزية وإال فالللحرية قوله: "فإن م أبرمها أهايل املدن اجملاورة

الشرط من تلك احلادثة اليت وقعت يف  وميكن احلكم على مدى اعرتاف املسلمني الصريح هبذا
ضخمًا لصد قوات املسلمني كان لزامًا على  حكم اخلليفة عمر: ملا حشد اإلمرباطور هرقل جيشاً 

 أحدقت هبم , فلما علم بذلك نشاطهم يف املعركة اليت أن يركزوا كل -نتيجة ملا حدث-املسلمني
عمال املدن املفتوحة يف الشام أيمرهم أن يردوا عليه ما ُجيب من  أبو عبيدة قائد العرب كتب إىل

 املدن، وكتب إىل الناس يقول: " إمنا رددان عليكم أموالكم ألنه بلغنا ما مجع لنا من اجلزية من هذه

ما أخذان  ان ال نقدر على ذلك، وقد رددان عليكماجلموع، وإنكم قد اشرتطتم علينا أن مننعكم، وإ
ُرّدت مبالغ طائلة من  منكم وحنن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا إن نصران هللا عليهم"، وبذلك

ردكم هللا علينا ونصركم عليهم ـ أي " :مال الدولة، فدعا املسيحيون ابلربكة لرؤساء املسلمني وقالوا
 .(7وأخذوا كل شيء بقي لنا") يردوا شيئاً  على الروم ـ فلو كانوا هم مل

الدينية , وعن نواحي نشاطهم منذ أن صاروا  يكشف اتريخ النساطرة عن هنضة رائعة يف احلياة "
هذه الطائفة اترة ويضطهدوهنا اترة أخرى؛ إذ كان  رعية للمسلمني. وكان أكاسرة الفرس يدللون

الء األكاسرة، بل مّروا حبياة أشد من هذه والايت هؤ  السواد األعظم من أفرادها يقيمون يف
قاسية حني جعلتهم احلرب بني فارس وبيزنطة عرضة لشك الفرس  خطورة، وخضعوا ملعاملة خشنة

 .أعداءهم من املسيحيني فيهم، أبهنم كانوا ميالئون
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مكنهم من أن يسريوا قدمًا يف سبيل  ولكن األمن الذي نعموا به يف بالدهم يف عهد اخللفاء قد
الدينية إىل الصني واهلند، وارتقى كل منهم إىل مرتبة  أعماهلم التبشريية يف اخلارج، فأرسلوا البعوث

 .امليالدي املطرانية يف القرن الثامن

أشاعوا فيما بعد العقيدة املسيحية يف آسيا،  ويف العصر نفسه تقريبًا رسخت أقدامهم يف مصر، مث
 .جذبوا عدداً كبرياً ممن اعتنقوا املسيحية من بني التتار دحىت إذا جاء القرن احلادي عشر كانوا ق

مثل هذا النشاط القوي، فليس هذا  وإذا كانت الطوائف املسيحية األخرى قد أخفقت يف إظهار
العليا تتسامح مع مجيعهم على السواء، وكانت  اإلخفاق خطأ املسلمني؛ إذ كانت احلكومة املركزية

 .بعضاً  طهد بعضهمفضالً عن ذلك تصدهم عن أن يض

نسطوري، قد أغرى ملك الفرس أبن  ويف القرن اخلامس امليالدي كان )برصوما(، وهو أسقف
إبظهار نسطور مبظهر الصديق للفرس، وإظهار  يدبر اضطهاداً عنيفاً للكنيسة األرثوذكسية، وذلك

 .مبادئه أبهنا أكثر ميالً إىل مبادئهم

األرثوذكسية مع عدد ضخم من  ال الكنيسة( من رج7800ويُقال: إن عددًا يبلغ ) "
الثاين ابضطهاد آخر لألرثوذكس بعد أن غزا  العلمانيني، قد ُذحبوا يف هذا االضطهاد. وقام خسرو

الذي أقنع امللك أبن األرثوذكس سوف يظهرون  هرقل بالد فارس، وذلك بتحريض أحد اليعاقبة
 .مبظهر العطف وامليل إىل البيزنطيني

مل أيلوا جهدًا يف أن يعاملوا كل  سلمني على خالف غريهم؛ إذ يظهر لنا أهنمولكن مبادئ امل
 .رعاايهم من املسيحيني ابلعدل والقسطاس

السلطات البيزنطية ليسلبوا األرثوذكس   مثال ذلك أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء
بعد أن دلل األرثوذكس على أصحاهبا الشرعيني  كنائسهم، ولكن املسلمني أعادوها أخريًا إىل

 .(8ملكيتهم هلا" )

مصر ـ مل يكن راجعاً إىل االضطهاد، ما وقفنا  ومما يدل على أن حتّول املسيحيني إىل اإلسالم ـ يف"
وهو أنه يف الوقت الذي شغر فيه كرسي البطريركية متتع  عليه من الشواهد التارخيية األصلية،

شعائرهم، ومُسح هلم إبعادة بناء كنائسهم، بل ببناء كنائس إقامة  املسيحيون ابحلرية التامة يف
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القيود اليت حتمت عليهم أن يركبوا احلمري والبغال، وحوكموا يف حماكمهم  جديدة، وختّلصوا من
 .(9حني أُعفي الرهبان من دفع اجلزية , وُمنحوا امتيازات معينة") اخلاصة، على

(3) 

فأطال احلديث، ولن تغين الشواهد هنا  توماس أرنولدوما هي إال حملات فحسب مما حتّدث عنه 
على يد ابحث حيرتم العلم ابلقدر الذي مل أنلفه  عن متابعة هذا الكتاب ـ الوثيقة ـ الذي جييء

 .(10واترخينا إال اندراً) لدى الغربيني يف تعاملهم مع عقيدتنا

وبني املنتمني لألداين واملذاهب الغالب  ما الذي كان حيدث يف اجملتمعات األخرى بني أبناء الدين
أُكرهت مصر على انتحال النصرانية، ولكنها هبطت  األقل انتشاراً؟يقول غوستاف لوبون: "لقد

 .ينتشلها منه سوى الفتح العريب بذلك إىل حضيض االحنطاط الذي مل

ة يف ذلك مسرحاً لالختالفات الدينية الكثري  وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر اليت كانت
بفعل تلك االختالفات، وكانت مصر، اليت أكلتها  الزمن , وكان أهل مصر يقتتلون ويتالعنون

احلكام، حتقد على سادهتا الروم، وتنتظر ساعة حتريرها من  االنقسامات الدينية وأهنكها استبداد
 .(11الظاملني") براثن قياصرة القسطنطينية

صميمها جمادالت كالمية شغلت فكر األمة  نصرانية , ويفويقول الندوي: "اثرت حول الداينة ال
إىل حروب دامية، وقتل وتدمري وتعذيب ،  واستهلكت ذكاءها , وحتولت يف كثري من األحيان

والكنائس والبيوت إىل معسكرات دينية تتنافس،  وإغارة وانتهاب واغتيال، وحّولت املدارس
هذا اخلالف الديين ما كان بني نصارى الشام  مظاهر وأقحمت البالد يف حرب أهلية، وكان أشد

 .أو بني امللكانية واملنوفيسية بلفظ أصح والدولة الرومية، وبني نصارى مصر،

والسابع حىت صار كأنه حرب بني دينني  وقد اشتد اخلالف بني احلزبني يف القرنني السادس
خرى: إهنا ليست على كل طائفة تقول لأل متنافسني، أو كأنه خالف بني اليهود والنصارى،
اجللود، فرجال كانوا يُعّذبون مث يُقتلون إغراقاً،  شيء... وشهدت مصر من الفظائع ما تقشعر منه

األشقياء حىت يسيل الدهن من اجلانبني إىل األرض، ويُوضع  وتوقد املشاعل وتسلط انرها على
 .(12ن الفظائع ")الرمال ويُرمى به يف البحر، إىل غري ذلك م السجني يف كيس مملوء من



 9 

م( 610األخرية من حكم فوكاس ) وحدث بني اليهود والنصارى ما هو أشد هواًل، ففي السنة
فأرسل اإلمرباطور قائده أبنوسوس ليقضي  على سبيل املثال، أوقع اليهود ابملسيحيني يف أنطاكية،

يف، وشنقًا وإغراقاً فقتل الناس مجيعًا، قتاًل ابلس على ثورهتم، فذهب وأنفذ عمله بقسوة اندرة،
 .الكاسرة وتعذيباً ورمياً للوحوش

واحدة من مناذج التعامل بني الطرفني  وحدث ذلك بني اليهود والنصارى مرة بعد مرة , وهذه
ملك الروم بعث كسرى ملك فارس جيوشه إىل بالد  يوردها املؤرخ املصري املقريزي: " يف أايم فوقا

فلسطني وعامة بالد الشام، وقتلوا النصارى أمجعهم، وأتوا إىل و  الشام ومصر فخّربوا كنائس القدس
منهم أمة كبرية، وسبوا منهم سبيًا ال يدخل حتت حصر، وساعدهم اليهود  مصر يف طلبهم، وقتلوا

 النصارى وختريب كنائسهم، وأقبلوا حنو الفرس من كل مكان , فنالوا من النصارى كل يف حماربة

وأسروا بطريك  , ، وخّربوا هلم كنيستني يف القدس، وأحرقوا أماكنهممنال، وأعظموا النكاية فيهم
 ...القدس وكثرياً من أصحابه

قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر ,  وكان هرقل قد ملك الروم، وغلب الفرس، مث سار من
وا منه أن طربية وغريها وقدموا له اهلدااي اجلليلة، وطلب وجيدد ما خربه الفرس، فخرج إليه اليهود من

فأّمنهم وحلف هلم، مث دخل القدس وقد تلقاه النصارى ابألانجيل  يؤمنهم وحيلف هلم على ذلك،
 املدينة وكنائسها خراابً، فساءه ذلك، وأعلمه النصارى مبا كان من ثورة اليهود مع والصلبان، فوجد

ذلك،  وحسنوا له الفرس، وأهنم كانوا اشد نكاية هلم من الفرس، وحثوا هرقل على الوقيعة هبم
أبنه ال جرم عليه  فاحتج عليهم مبا كان من أتمينه هلم وحلفه، فأفتاه رهباهنم وبطاركتهم وقسيسوهم

مجيعهم فيها، حىت مل يبق يف ممالك  يف قتلهم، فمال إىل قوهلم وأوقع ابليهود وقيعة شنعاء , أابدهم
 .(13واختفى") الروم مبصر والشام منهم إال من فر

فيكفي أن نشري إىل ما نفذته السلطة  له النصارى ابملسلمني عندما متكنوا منهم،أما ما فع
بقااي املسلمني يف األندلس بعد سقوط آخر  والكنيسة االسبانيتني عن طريق حماكم التحقيق مع

ابلتفصيل العلمي املوثق حممد عبد هللا عنان يف كتابه  معاقلهم السياسية: غرانطة، مما قصه علينا
(، وما فعلته قوى االستعمار الصلييب يف آسيا 14العرب املتنصرين() )هناية األندلس واتريخالقيم 

 اإلسالمية عرب القرون األخرية، وما تفعله القيادات اإلفريقية النصرانية مع وإفريقية مع الشعوب

 .املسلمني
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(4) 

ي تعقيداً واتساعًا، وأخذت اجملتمع اإلسالم يف العصر األموي والعصور العباسية التالية، حني ازداد
واطراداً، وتزداد معها املؤسسات اإلدارية نضجًا ومنواً،  منحنيات اإلبداع احلضاري تزداد صعوداً 

 .يتألق ابملزيد من صيغ التعامل اإلنساين أخذاً وعطاء أخذ املوقف من غري املسلمني

املسلمني يهودًا ونصارى وجموسًا وصابئة،  لقد فتح املسلمون ـ قواعد وسلطة ـ صدورهم لغري
احتالل مواقعهم االجتماعية والوظيفية يف إطار من مبدأ  وأاتحوا للعناصر املتميزة من هؤالء وهؤالء

 .األمم عرب اتريخ البشرية كله تكافؤ الفرص، مل تعرفه أمة من

عقد أو حساسيات من وإغنائها، دومنا أي  لقد ساهم غري املسلمني يف صنع احلضارة اإلسالمية
للوصول إىل أعلى املناصب، بدءًا من الكتابة يف  هذا اجلانب أو ذاك، كما فُتح الطريق أمامهم

اخلطري نفسه، وأُتيح ألبناء األداين واملذاهب األخرى أن يتحركوا يف  الدواوين وانتهاء مبركز الوزارة
 نّموا ثرواهتم وارتفعوا مبستوايهتماالقتصادي واملايل حبرية تكاد تكون مطلقة، ف ساحات النشاط

ميدان  االجتماعية مبا يوازي قدراهتم على العمل والنشاط، وملؤوا هبذا وذاك مساحة واسعة يف
األنشطة املالية  النشاط االقتصادي واملايل جنبًا إىل جنب مع مواطنيهم املسلمني، بل إن بعض

الرتمجة يف اجملال الثقايف   كما كانتواالقتصادية كادت تصبح من اختصاص أهل الكتاب، متاماً 
 .اجملال اإلداري من نصيبهم كذلك من نصيبهم، وكما كانت بعض الوظائف اإلدارية والكتابية يف

لقد استجاب املسلمون للتحدي االجتماعي،  , إنه جمتمع تكافؤ الفرص واحلرية العقديّة واالنفتاح
هبم، وهو يوصيهم قبل  -لى هللا عليه وسلمص - وكانوا يف معظم األحيان عند حسن ظن رسوهلم

 . !!رفقاء أبهل الذمة انتقاله إىل الرفيق األعلى أن يكونوا

ساحة اجملتمع اإلسالمي عرب القرون الطوال،  الوقائع كثرية، تيار من املعطيات التارخيية نفذت يف
ادية، واالجتماعية االجتاهات احلضارية واإلدارية واالقتص نفذت على خمتلف اجلبهات ووفق سائر

فيليب حيت يف كتابه )اتريخ العرب املطول( فهي حتمل داللتها وال ريب   عموماً.. ونلتقي بشهادة
 معطيات هذا التيار الواسع: " متتع أهل الذمة بقسط من احلرية لقاء أتديتهم اجلزية كشاهد على

 .واخلراج
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ؤسائهم الروحيني، إال إذا كانت القضية متّس بر  وارتبطت ابلفعل قضاايهم يف األمور املدنية واجلنائية
 ." ...املسلمني

نصرانياً، وكذلك كان طبيبه وأمري املال  لقد كانت ميسون زوجة معاوية نصرانية، كما كان شاعره "
 .(15يف دولته... ")

 بتقاليدهم الثقافية، وحافظوا على لغاهتم وأقام الذميون يف مزارعهم ومنازهلم الريفية، ومتسكوا"
لغة يف سوراي والعراق، واإليرانية يف فارس، والقبطية يف  األصلية؛ فكانت هلم اآلرامية والسراينية

النصارى واليهود مناصب هامة يف دوائر املال والكتابة واملهن احلرة،  مصر... ويف املدن تقلد
 .اخلالفة بقسط وافر من احلرية، وانلوا كثرياً من التساهل والعطف ومتتعوا يف ظل

معاوية وعبد امللك، وقد ألقى  وشهد بالط العباسيني مناقشات كتلك اليت جرت يف بالط
النصرانية أمام املهدي، ال يزال حمفوظًا  م( دفاعًا عن 781تيمواتوس بطريك النساطرة يف سنة )

م(  819للكندي تصرح أهنا بيان ملناقشة جرت سنة ) نصه إىل اليوم , كذلك حتّدرت إلينا رسالة
 ."...حماسن اإلسالم والنصرانية حضرة املأمون يف مقابلة بنييف 

عربية معروفة، وهناك أخبار تذكر أن  وكان للعهدين القدمي واجلديد من الكتاب املقدس ترمجات
ترجم التوراة إىل العربية منذ والية هارون الرشيد.  رجاًل يُدعى )أمحد بن عبد هللا بن سالم( كان قد

التوراة كانت قد نُقلت إىل العربية يف القسم األخري من القرن  ًا أقسامًا منولدينا ما يثبت أيض
 .السابع

القرن التاسع منهم عبدون بن صاعد..  مث إننا نعرف وزراء نصارى قاموا يف الشطر الثاين من "
 .وزير آخر وكان للمتقي وزير نصراين، كما كان ألحد بين بويه

رئيسًا نصرانياً, وقد انل أمثال هؤالء  ريب جليش املسلمنيأما املعتضد فقد جعل يف املكتب احل
زمالؤهم املسلمون من اإلكرام والتبجيل... وكانت  النصارى من أصحاب املناصب العالية ما انله

 .أبناء الكنيسة النسطورية أكثرية أطباء اخللفاء أنفسهم من

النساطرة، وهي توضح مدى  حلماية ( م 1138وقد ُنشر أخريًا براءة منحها املكتفي سنة ) 
 .رجال النصرانية العالقات الودية بني رجال اإلسالم الرمسيني وبني
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أنه كان هلا من القوة والنشاط ما دفع  ومن أعجب الظواهر يف حياة النصرانية يف ظل اخللفاء، "
حماسن  اهلند والصني..". " ولقد لقي اليهود من هبا إىل التوسع فافتتحت هلا مراكز تبشريية يف

 .مما يف بعض اآلايت القرآنية من تنديد هبم املسلمني فوق ما لقيه النصارى ابلرغم

م( أن أكثر 985وجد املقدسي سنة ) والسبب أهنم كانوا قليلي العدد فلم خُيش أذاهم. وقد
 .الكتبة واألطباء نصارى الصيارفة وأرابب البنوك يف سورية يهود، وأكثر

لليهود يف الدولة مراكز هامة. وكان هلم  اء وأخصهم املعتضد أنه كانونرى يف عهد عدد من اخللف
سقوط املدينة. وقد زار هذه املستعمرة بنيامني  يف بغداد مستعمرة كبرية ظلت فيها مزدهرة حىت

فيها عشر مدارس للحاخامني، وثالثة وعشرين كنيساً،  م( ، فوجد1169التطيلي حوايل سنة )
اليت القاها رئيس اليهود البابليني من املسلمني، بصفته سليل  فاوةوأفاض بنيامني يف وصف احل

السالم ورئيس امللة اإلسرائيلية، وقد كان لرئيس احلاخامني هذا من السلطة  بيت داود النيب عليه
 .على أبناء طائفته ما كان للجاثليق على مجيع النصارى التشريعية

احلدائق والبيوت واملزارع اخلصبة , وكان إذا  لة فيهاوقد روى إنه كانت له ثروة ومكانة وأمالك طائ
املالبس احلريرية املطرزة، وأحاط به رهط من الفرسان،  خرج إىل املثول يف حضرة اخلليفة ارتدى

 .(16صوته: " أفسحوا درابً لسيدان ابن داود ..") وجرى أمامه ساع يصيح أبعلى

عن العصور اليت تلتهما: الفاطميون  يُقال وما يُقال عن العصرين األموي والعباسي، ميكن أن
األفعال الغاضبة اليت اعتمد فيها العنف ألول  واأليوبيون واملماليك والعثمانيون، لوال بعض ردود

 اختذهتا هذه الفئة أو تلك من أهل الكتاب، فماألت خصوم مرة بسبب من مواقف عدائية معلنة

قدموا إلابدهتم وإفنائهم، وآتمرت سراً وجهراً لتدمري الغزاة الذين  املسلمني، ووضعت أيديها أبيدي
 .ملكهم من األرض عقيدهتم وإزالة

العديدة اليت اختذها نصارى الشام واجلزيرة واملوصل  وميكن أن يذكر املرء ـ ها هنا ـ املواقف العدائية
هم ضد املغويل؛ إذ رحبت مجاعات منهم ابلغزاة، وآتمرت مع والعراق عامة، خالل حمنة الغزو
الغزاة واستخدموهم يف فرض هيمنتهم، واختذوهم خمالب لتمزيق  مواطنيهم املسلمني، فاحتضنهم

عاشوا معهم حبرية وإخاء عرب القرون الطوال، وميكن أن نتذكر كذلك  أجساد املسلمني الذين
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 نفسها اليت مارستها مجاعات من اليهود والنصارى يف العصر العثماين، وردود التجارب املرة
 .العثمانية إزاءها.. اخل األفعال

نظرة مشولية حلركة اجملتمعات اإلسالمية  لكن هذه احلاالت مل تكن يف هناية التحليل، ومن خالل
حمدودة على صفحة واسعة تشع بياضاً، على  عرب التاريخ، سوى استثناءات أو نقاط سوداء

احلرية والعدالة وتكافؤ الفرص حيث كانت حاالت  العكس متامًا مما شهدته اجملتمعات األخرى؛
 .نقاطاً استثنائية بيضاء يف صفحة تنفث حقداً ودخاانً  بني أصحاب الدين احلاكم وخمالفيه

دامت حوايل القرنني من الزمن، وكان  ومن عجب أن مرحلة احلروب الصليبية نفسها، تلك اليت
يت جاءت لكي تدمر على هو إسالمي، وال الغزاة فيها حيملون الطائفية والكراهية ضد كل ما

دينه لصاحل الكنيسة املتعصبة، هذه التجربة املرة مل  اجملتمع اإلسالمي أمنه واستقراره، وتفتنه عن
اإلسالمية إىل ردود فعل طائفية تقودهم إىل عدم التفرقة، وهم يتحركون  تسق القيادات واجملتمعات

 , ات من هؤالء تعاونت علنًا مع الغزاةالغزاة وبني النصارى احملليني، رغم أن فئ بسيوفهم، بني

 .ووضعت أيديها يف أيديهم، وآتمرت معهم على إنزال الدمار ابإلسالم واملسلمني

التعصب واملذهبية، مارسوا الطائفية نفسها  وحلسن احلظ فإن الغزاة الذين انطلقوا أساسًا من نقطة
بدءاً من البيزنطيني األرثوذكس، وانتهاء نصرانية أخرى،  إزاء رفاقهم يف العقيدة ممن ينتمون ألجنحة

احمللية، ممن مل تدن ابملذهب الكاثوليكي الذي انضوى حتت لوائه معظم  جبل الفئات النصرانية
 ذلك المتدت مساحة التعاون بني الطرفني، فيما كان ميكن أن يؤدي إىل نتائج أكثر الغزاة، ولوال

 .وخامة

بثوراً طائفية، يف نسيج اجملتمع اإلسالمي، كرد  الصليبية هذه املهم إننا مل نشهد عرب مرحلة احلروب
مل نسمع مبذحبة ارتكبها املسلمون ضد رفاقهم يف  ..فعل لغزو وهو يف أساسه ديين متعصب

 !!نفذوه ضد مواطنيهم وأهل ذمتهم األرض، وال بعمل انتقامي غري منضبط

مي إزاء العناصر غري اإلسالمية، اإلسال وما من شك يف أن هذا االنفتاح الذي شهده اجملتمع
الفئات ـ كما رأينا ـ إىل ما ميكن عّده استغالاًل  والفرص املفتوحة اليت منحها إايهم، قاد بعض

املسلمني يف ظهورهم، وتنفيذ حماوالت ختريبية على مستوى  للموقف السمح، وحماولة لطعن
اً، وإننا لنتذكر هنا ـ على سبيل املثال كذلك ـ حينًا، واجملتمع نفسه حيناً اثلث السلطة حيناً، والعقيدة
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اخلالفة  فعلته الطوائف اليهودية بدءًا من حماوالت السبئية، وانتهاء مبؤامرة الدومنة إلسقاط ما
العمود الفقري للحركة  العثمانية، وما فعلته بعض الطوائف اجملوسية يف العصر العباسي فيما يشكل

 .واملسلمني على السواءالشعوبية، اليت استهدفت العرب 

اإلنساين مع خمالفيهم يف العقيدة،  لكن هذه اخلسائر اليت حلقت ابملسلمني من جراء تعاملهم
قبل هؤالء اخلصوم الذين استغلوا الفرصة، وسعوا  واملخاطر اليت تعرضوا هلا عرب اترخيهم الطويل، من

اد صيغ يف التعامل غري تلك اليت وااللتفاف ال تسوّغ البتة اعتم إىل ممارسة التخريب والتآمر
اترخيهم االجتماعي الطويل .. وتقاليد غري تلك اليت منحهم إايها، ورابهم  اعتمدها املسلمون يف

 .هللا، وسنة رسوله عليه السالم، وجتارب اآلابء واألجداد عليها كتاب

ذات البعد اإلنساين، من اخلسارة الكربى  إن اخلسائر اجلزئية ـ مهما كانت فداحتها ـ ألهون بكثري
كان سيخسر الكثري لو حاول أن يسعى إىل حتصني  -قبل غريه من األداين -وإن اإلسالم نفسه 

 .املتشّنجة اليت جتاوز حدودها املعقولة واملسّوغة نفسه ابحلقد والطائفية، والردود

النبيلة املتألقة اإلسالمي خرج على التقاليد  وإن اإلنسان نفسه كان سيغدو الضحية لو أن اجملتمع
؛ ألنه ـ فيما عدا التاريخ اإلسالمي ـ فإنه ليس  -عليه وسلم صلى هللا -اليت عّلمه إايها رسول هللا 

قدميًا وحديثًا ـ مرحلة كتاريخ اإلسالم احرتم فيها فكر املخالفني وصينت  مثة يف اتريخ البشرية ـ
 ـ هدفًا لالستعباد واهلوان والضياع، بلومُحيت حقوقهم، بل كانوا ـ على العكس متامًا  عقائدهم،

 .التصفية واإلفناء

 -صلى هللا عليه وسلم -القائد  مل يكن هدف الفتوحات اإلسالمية مجيعها، منذ عصر الرسول
 .كما يتعمد البعض أن يصور أو يتصور وحىت سقوط العثمانيني فرض العقيدة اإلسالمية ابلقوة

حماولة جادة لتسلم القيادة من األرابب  يف العامل , إهناإمنا نشر السيادة واملنهج اإلسالمي 
 .واليوم اآلخر، وال يريدون علواً يف األرض وال فساداً  والطواغيت، وحتويلها إىل أانس يؤمنون ابهلل

متامًا من أي ضغط أو أتثري مضاد أن  وحتت ظالل هذه القيادة، كان مبقدور الناس، وقد ُحّرروا
اإلسالم هي األرقى واألجدر واألكثر انسجامًا مع  شاؤون، وملا كانت عقيدةينتموا للعقيدة اليت ي

املقاييس، كان من الطبيعي أن تنتشر بني الناس، وأن ينتمي إليها  مطالب اإلنسان أبي مقياس من
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 ابلسرعة اليت تبدو للوهلة األوىل أمراً حمرياً، ولكن ابلتوغل يف األمر يتبني مدى األفراد واجلماعات

بعقيدته.. إنه اجلذب  قية هذا اإلقبال السريع الذي خيتزل احليثيات، انتماًء إىل اإلسالم وحتققاً منط
اإلنسان يف أشدها اعتدااًل وتوازاًن  الفّعال الذي متلكه هذه العقيدة، واالستجابة احليوية حلاجات

 .وانسجاماً، تلك اليت حيققها هذا الدين

إليه، يتفرغ السنني الطوال ملتابعة هذه  لغرب سبق وأن أشرانإن سري توماس أرنولد، وهو رجل من ا
الدعوة إىل اإلسالم( بوضوح ال لبس فيه، واستناد علمي على ) املسألة، مث يعلنها يف كتابه املعروف

 .التأويالت والتحّزابت وامليول واألهواء احلقائق وحدها بعيداً عن

كنماذج تؤكد البعد اإلنساين للسلوكية اليت  حثونكتفي هنا ببعض الشهادات اليت قدمها هذا البا
ُكم من الصالت الودية اليت قامت بني  اعتمدها اإلسالم يف االنتشار. يقول الرجل: "ميكننا أن حنح

العرب أبن القوة مل تكن عاماًل حامسًا يف حتويل الناس إىل اإلسالم ,  املسيحيني واملسلمني من
ئل املسيحية، وأخذ على عاتقه محايتهم , ومنحهم احلرية حلفًا مع بعض القبا فمحمد نفسه عقد

 شعائرهم الدينية، كما أاتح لرجال الكنيسة أن ينعموا حبقوقهم ونفوذهم القدمي يف أمن يف إقامة

 .(17وطمأنينة")

العربية النصرانية اليت كانت تعيش يف بالد  إن األخبار اخلاصة بزوال املسيحية من بني القبائل"
من التفصيل، والظاهر أهنم قد انتهوا إىل االمتزاج  الية، ال تزال حباجة إىل شيءالعرب الشم

هبم عن طريق ما يسمونه االندماج السلمي، والذي مت بطريقة  ابجملتمع اإلسالمي الذي كان حييط
أن املسلمني حاولوا إدخاهلم يف اإلسالم ابلقوة عندما انضووا ابدئ  مل حيسسها أحد منهم، ولو

اإلسالمي، ملا كان من املمكن أن يعيش املسيحيون بني ظهرانيهم حىت عصر  حتت احلكماألمر 
 . (18العباسيني") اخللفاء

بسطه املسلمون الظافرون على العرب  ومن هذه األمثلة اليت قدمناها عن ذلك التسامح الذي"
أن نستخلص حبق أن  األجيال املتعاقبة، نستطيع املسيحيني يف القرن األول من اهلجرة، واستمر يف

اإلسالم إمنا فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة، وإن العرب  هذه القبائل املسيحية اليت اعتنقت
 . (19وقتنا هذا بني مجاعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح") املسيحيني الذين يعيشون يف
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يل املسيحيون يف يف فحل، كتب األها ملا بلغ اجليش اإلسالمي وادي األردن وعسكر أبو عبيدة"
أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا،  هذه البالد إىل العرب يقولون: "اي معشر العرب

ظلمنا , وأحسن والية علينا , ولكنهم غلبوان على أمران  أنتم أوىف لنا , وأرأف بنا , وأكف عن
سلمني أن واليتهم أحب محص مدينتهم دون جيوش هرقل، وأبلغوا امل وعلى منازلنا" ، وأغلق أهل

 . (20وتعسفهم") إليهم من ظلم اإلغريق

عليها املسلمون ببسالتهم، فقد وجدت أهنا  أما والايت الدولة البيزنطية اليت سرعان ما استوىل "
قرون كثرية، بسبب ما شاع بينهم من اآلراء اليعقوبية  تتمتع حبالة من التسامح مل تعرفها طوال

يؤّدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض هلم أحد، اللهم إال إذا استثنينا  هلم أن والنسطورية، فقد مُسح
 .فُرضت عليهم منعاً إلاثرة أي احتكاك بني أتباع الدايانت املتنافسة بعض القيود اليت

اتريخ القرن السابع ـ من هذه العهود  وميكن احلكم على مدى هذا التسامح ـ الذي يلفت النظر يف
عليها، وتعهدوا هلم حبماية أرواحهم وممتلكاهتم ,  رب ألهايل املدن اليت استولوااليت أعطاها الع

( " وقد زار عمر األماكن املقدسة 21مقابل اإلذعان ودفع اجلزية) وإطالق احلرية الدينية هلم يف
طلب البطريق  -وقد حان وقت الصالة -إنه بينما كاان يف كنيسة القيامة :يصحبه البطريق، وقيل

هناك، ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو يقول: إنه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد  مر أن يصليإىل ع
( " وكان املسيحيون يؤدون اجلزية مع سائر أهل 22بعد أنه حمل لعبادة املسلمني") يدعون فيما

 الذين كانت حتول داينتهم بينهم وبني اخلدمة يف اجليش مقابل احلماية اليت كفلتها هلم الذمة

 . (23املسلمني") سيوف

حياهتم وممتلكاهتم، انعمني مبثل هذا  وملا كان املسيحيون يعيشون يف جمتمعاهتم آمنني على "
حبالة من الرفاهية والرخاء  -وخاصة يف املدن -متتعوا التسامح الذي منحهم حرية التفكري الديين،

 Ricoldos) نسا ويدعى( ، " زار راهب دومنيكاين من فلور 24اخلالفة") يف األايم األوىل من

de Monre Crucis)  بالد الشرق حوايل هناية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع
التسامح اليت متتع هبا النساطرة إىل عصره يف ظل احلكم اإلسالمي فقال:  عشر، وحتدث عن روح

 ا أصدقاء حملمدالتاريخ القدمي ويف مؤلفات للعرب موثوق هبا أن النساطرة أنفسهم كانو  "قرأت يف

اليت  وحلفاء له، وأن حممدًا نفسه قد أوصى خلفاءه أن حيرصوا على صداقتهم مع النساطرة،
 . (25يرعاها العرب أنفسهم حىت ذلك اليوم بشيء من العناية")
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رعااي املسلمني من املسيحيني يف صدر  وإذا نظران إىل التسامح الذي امتد على هذا النحو إىل
السيف كان العامل يف حتويل الناس إىل  ظهر أن الفكرة اليت شاعت أبناحلكم اإلسالمي، 

نسمع عن أي حماولة مدبرة إلرغام الطوائف من غري  ( ، "إننا مل26اإلسالم بعيدة عن التصديق")
 .أي اضطهاد منظم ُقصد منه استئصال الدين املسيحي املسلمني على قبول اإلسالم، أو عن

املسيحية بتلك السهولة اليت أقصى هبا فرديناند  حدى اخلطتني الكتسحواولو اختار اخللفاء تنفيذ إ
أو اليت جعل هبا لويس الرابع عشر املذهب الربوتستانيت مذهباً  وإيزابيال دين اإلسالم من أسبانيا،

فرنسا، أو بتلك السهولة اليت ظل هبا اليهود مبعدين عن إجنلرتا مدة مخسني  يعاقب عليه متبعوه يف
 .سنة ائةوثالمث

اتماً عن سائر العامل املسيحي الذي مل يوجد يف  وكانت الكنائس الشرقية يف آسيا قد انعزلت انعزاالً 
بصفتهم طوائف خارجة عن الدين, وهلذا فإن جمرد بقاء  مجيع أحنائه أحد يقف يف جانبهم

ات الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة احلكوم الكنائس حىت اآلن ليحمل يف طياته
( ، " جلب الفتح اإلسالمي إىل األقباط يف مصر 27حنوهم") اإلسالمية بوجه عام من تسامح

 .الدينية اليت مل ينعموا هبا قبل ذلك بقرن من الزمان حياة تقوم على احلرية

هلم احلرية يف إقامة شعائرهم الدينية، وخلصهم  وقد تركهم عمرو أحراراً على أن يدفعوا اجلزية، وكفل
من عبثه الثقيل يف ظل احلكم الروماين.. وليس هناك  من التدخل املستمر الذي عانوابذلك؛ 

ارتداد األقباط عن دينهم ودخوهلم يف اإلسالم على نطاق واسع   شاهد من الشواهد يدل على أن
أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حكامهم احلديثني, بل لقد  كان راجعاً إىل اضطهاد

القبط إىل اإلسالم قبل أن يتم الفتح، حني كانت اإلسكندرية حاضرة مصر  هؤالءحتول كثري من 
تقاوم الفاحتني، وسار كثري من القبط على هنج إخواهنم بعد ذلك بسنني  وقتئذ ال تزال

 .(28قليلة")

ومصر إىل حد ما، من العامل الذي  هذه حملات عن منطقة حمدودة فحسب هي العراق والشام،
وأواسط آسيا، وإفريقية، وأسبانيا، وجنويب  سالم وتعامل معه، فهنالك بالد فارسامتد إليه اإل

 .آسيا، مما حتدث عنه أرنولد فأطال احلديث أورواب وشرقيها، واهلند والصني، وجنوب
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 اهلوامش

م، 1997النفائس، بريوت ـ  ، دار15أنظر: عماد الدين خليل: دراسة يف السرية، ط (1)
 .تاسعالفصالن الثامن وال

حتقيق ادوارد سخاو ورفاقه،  هـ ( كتاب الطبقات الكربى، 230حممد بن سعد ) ت  (2)
، أمحد بن 85ـ  84، 1/2/36 ( هـ ) بدون اتريخ 1325مصور عن طبعة ليدن، بريل ـ 

الدين املنجد، مكتبة النهضة،  هـ (، فتوح البلدان، حتقيق صالح 279حيىي البالذري ) ت 
هـ (، اتريخ اليعقويب،  282 ، أمحد بن واضح اليعقويب ) ت78ـ  1/76م،  1957القاهرة 

 .72ـ  71/  2م،  1964 حتقيق حممد صاحل حبر العلوم، املكتبة احليدرية، النجف ـ

 .78/  1البالذري: فتوح البلدان  (3)

 .30ـ  1/2/28ابن سعد: الطبقات  (4)

 .38/  2/  1املصدر نفسه  (5)

 .358سة يف السرية ص عماد الدين خليل: درا (6)

مكتبة النهضة، القاهرة ـ  3ورفاقه، ط الدعوة إىل اإلسالم، ترمجة وتعليق حسن إبراهيم حسن (7)
 .79، ص 1971

 . 88ـ  86املرجع نفسه : ص  (8)

 .130املرجع نفسه : ص  (9)

 .الشواهد ينظر املرجع نفسه لإلطالع على املزيد من (10)

 1956الكتب العلمية، القاهرة ـ  ، دار إحياء3زعيرت، ط حضارة العرب، ترمجة عادل (11)
 .336م، ص 
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م، ص  1964العروبة، القاهرة ـ  ، مكتبة دار5ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني، ط (12)
 .30ـ  29

 .37ـ  36املرجع نفسه، ص  (13)

 1958ـ ، مطبعة مصر، القاهرة 2ط وهو الكتاب الرابع من دولة اإلسالم يف األندلس، (14)
 .م

 .302ـ  301 /1م،  1965 ، دار الكشاف ، بريوت ـ 4اتريخ العرب املطول، ط (15)

قصة احلضارة، ترمجة حممد  : وينظر : ول ديورنت 438ـ  432/  2املرجع نفسه  (16)
/  13م،  1967ـ  1964ـ  ، جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة 2بدران وآخرين، ط

، 2وتعليق د. حسن حبشي، ط ريتون : أهل الذمة يف اإلسالم ، ترمجة، وآرثر ستانلي ت131
 .170م، ص  1967دار املعارف، القاهرة ـ 

 .65الدعوة إىل اإلسالم، ص  (17)

 .70 ـ 69( املرجع نفسه، ص 19.)68املرجع نفسه، ص  (18)

 .73املرجع نفسه، ص  (20)

 .74املرجع نفسه، ص  (21)

 .75املرجع نفسه، ص  (22)

 .79املرجع نفسه، ص  (23)

 .81املرجع نفسه، ص  (24)

 .81، ص  1املرجع نفسه، هامش  (25)

 .88املرجع نفسه، ص  (26)
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 .99ـ  98املرجع نفسه، ص  (27)

 .124ـ  123املرجع نفسه، ص  (28)

 


