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  التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف
  : قراءة في النصوص المقدسة 

   اإلسالمية- المسيحية –اليهودية 

  
   )*( جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                             

 :مقدمة 

 ولم يعد أمام أبناء !.والصداقة ليست مغرما! ال شك أن العداوة ليست مغنما
 من عدل - التعايش مع بعضهم البعض ما تحققت ركائز التعايش آدم خيار في

 إن لم يكن لتحقيق المغانم المرجوة فدرءا للمغارم -وحرية وحوار وإحسان
   !.والمخاطر المحدقة التي تهددهم جميعا

وكثيرا ما يعتقد بأن الدين لم يعد له تأثير في ترسيخ الصداقة أو إثارة 
  :ية المتقدمة؛ ولكن الواقع بخالف ذلكالعداوة في البلدان العلمان

 األمريكية عام )١(Associated Pressففي استطالع للرأي نشرته صحيفة 
م وجد أن نسبة الذين يؤيدون المزج بين الدين والسياسة ممن شملهم ٢٠٠٥

، وفي %١٢رنسا في ف: االستطالع من دول العالم المتقدم كانت كما يلي
وفي %. ٣٧، وفي أمريكا %٢٥، وفي كندا %٢٢ستراليا أوفي % ٢٠بريطانيا 

 مطبوعة خلف الدوالر In God We Trustأمريكا العلمانية نجد عبارة  
وفي بريطانيا العلمانية وإلى يومنا هذا تقف الملكية البريطانية على . األمريكي

                                                           

 جامعة – كلية اآلداب - قسم الفلسفة –أستاذ علم الكالم والمذاهب واألديان المساعد ) *(
  . السويس

)١(                                                                                       Associated Press, June, ٢٠٠٥ 
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جدول العلمانية نجد أكثر من نصف  فرنساوفي . )١(رأس الكنيسة اإلنجليكانية
  . )٢(!الكاثوليكيةالمسيحية وخاصة األعياد  مقتبس من العطل الرسمية

أما في الدول غير العلمانية فحدث وال حرج عن أثر الدين في رسم 
لك ما نراه من دور العالقات بين أبناء آدم أجمعين، ومن أعظم المشاهد لذ

ففي الفاتيكان نجد أن : سياسي لزعماء دينيين، ودور ديني لزعماء سياسيين
وفي مصر ال يخفى الدور ! رأس الكنيسة الكاثوليكية هو حاكم دولة الفاتيكان

 أما علماء !.السياسي البارز لرأس الكنيسة األرثوذكسية في عصرنا هذا
ين شامل يتدخل في كل كبيرة وصغيرة المسلمين فيعلنون صراحة أن اإلسالم د

  .في حياة المسلم، ومن ذلك عالقاته بغيره من أبناء آدم
كان وقوفنا  وبحكم تخصصنا في دراسة األديانولما كان للدين هذا التأثير 

أمام التأصيل الديني للعالقة بين المؤمنين والكفار في األديان اإلبراهيمية 
لقة في سلسلة دراسات لنا حول هذا  كح–الثالثة، فجاءت دراستنا هذه 

 لتسلط األضواء على النصوص المقدسة المتعلقة بالتعاطف مع -الموضوع
                                                           

حامي "فالملك أو الملكة في المملكة المتحدة هو رأس الكنيسة اإلنجليكانية، ويحمل لقب ) ١(
 ."اإليمان وحامي العقيدة

وأربع عطالت غير : رنسا نجد ست عطالت دينيةفمن جملة عشرة عطالت رسمية في ف) ٢(
 .دينية

 اثنين Lundi de Pâques ،يوم رأس السنة الميالدية Jour de l'an: (  فالدينية هي    
اثنين  Lundi de Pentecôte ،خميس الصعود Jeudi de l'Ascension،القيامة

 عيد جميع La Toussaint ،عيد انتقال العذراء L'Assomption de la Vierge،العنصرة
  ). القديسين

 عيد انتصار Victoire des alliés.  عيد العملFête du Travail: ( وغير الدينية هي    
  ).عيد الهدنةArmistice ، العيد الوطنيFête nationale ،الحلفاء
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صاحب االعتقاد المخالف محاولة منا للوقوف على حقيقة دعوة األديان 
اإلبراهيمية الثالثة إلى التعايش المثمر البناء مع مخالف الملة، هل تدعمه أم 

  !تنقضه؟
نفسي الذي تطرحه نصوص األديان المقدسة وما ينبثق وبقدر التوازن ال

عنه من مشاعر إنسانية وأخالق حميدة تسعى لتتجسد عمليا في مجموعة من 
فيتضح باطلها من صحيحها، ومكتملها من : الممارسات العملية تتمايز األديان

 فالتعاطف ليس مجرد شعور ومن ثمة تتجلى أهمية دراستنا هذه؛ناقصها؛ 
  .ل عن األخالق العمليةداخلي بمعز

فإن تشابهت أديان في دعم هذا الشعور تجاه اآلخر، فال شك أن لفت 
االنتباه إلى بعض وجوه االلتقاء بين هذه األديان يستثير رغبة المؤمنين بها في 

وكل ذلك يدعم الحق ويرسخ التعايش، . التوافق واالتفاق في مواطن النزاع

   .وهو ما تصبو إليه دراستنا هذه

وإن لم توجد نصوص في دين ما تحث على التعاطف مع صاحب االعتقاد 
المخالف، أو لم تدل النصوص صراحة على ذلك، أو دلت على عكس ذلك؛ فإن 
إظهار التعاطف مع أصحاب هذا الدين يعمل على تخفيف حدة مشاعر التوتر 

، والخوف والغضب لديهم وما ينبني على ذلك من حيل دفاعية ومواقف عدوانية
ويخلق جوا مالئما لتغيير السلوك وتعديله؛ فبدرجة أو بأخرى يتم رفض 

وكل . النصوص العدائية، أو تأويلها لصالح التعاطف مع صاحب الدين المخالف

  .ذلك يدعم السالم ويرسخ الوئام، وهو ما تصبو إليه دراستنا هذه
 ودراستنا هذه عن التعاطف تدور حول مظهر من مظاهر ركيزة من ركائز

 وهوالتعايش أال وهي اإلحسان؛ لتخرجه من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، 

 .نفسي وعملي: مظهر ذو بعدين
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  مدخل إلى الدراسة
  :حدود الدراسة: أوال

 :لما يلي" صاحب االعتقاد المخالف"بـ  آثرنا تخصيص دراستنا هذه لقد
  .سعة الموضوع -
 خـالف ونـزاع عنـد        موضـع  التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف    إن   -

  .أصحاب األديان محل الدراسة
 كان معاديا - في األعم واألغلب عبر التاريخ- صاحب االعتقاد المخالف إن   -

 ال شك يعني تحققه نحـو       التعاطف معه بدرجة أو بأخرى؛ ومن ثمة فتحقق       
  . لخإ...، ومحب، وحليفعتقادمن موافق في اال: من هو أولى بذلك منه

  : ةأسئلة الدراس: ثانيا

  :  التساؤل التالينهذه الدراسة اإلجابة عحاول ت
اليهودية، المسيحية،  (:ما موقف النصوص المقدسة في األديان الثالثة

  ؟التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالفمن ) اإلسالم
  : أهداف الدراسة: ثالثا

  : تهدف هذه الدراسة إلى
صحاب األديان محل  فجوة الزائف من االختالف بين أبسدتقليل حدة الخالف  •

 . الدراسة
ترسيخ التعايش المثمر البنّاء بين المؤمنين بأي من النصوص المقدسة موضع  •

   .الدراسة وغيرهم
اإلسهام في تقديم ميزان عملي يمكن أن تقاس به صحة األديان واكتمالها؛  •

 هي هدفها - بحسب قراءتنا للنصوص-وذلك أن الدعوة األخالقية لألديان 
تعد دليال عمليا على صحة الدين إن صحت وعلى اكتماله إن و )١(األسمى

                                                           

 =: وهو ما تشهد له نصوص مقدسة في األديان الثالثة موضع الدراسة )١(
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إال أن هذا الميزان ال يتجلى إال بدراسة موسعة مقارنة لألخالق في . كملت
.  األديان المختلفة ولعل دراستنا هذه تكون لبنة لتلك الدراسة المهمة

والتعاطف ليس مجرد شعور نفسي بمعزل عن األخالق فالتعاطف شعور 
   . سد عمليا في مجموعة من الممارسات األخالقيةيسعى ليتج

  

  

                                                                                                                                             

: سفر األمثال". ِفعُل الْعدِل والْحقِّ َأفْضُل ِعنْد الرب ِمن الذَِّبيحِة: "ديم يقول العهد الق=     
ِحين تَبسطُون ... . لَستُ ُأِطيقُ اِإلثْم واالعِتكَافَ: "ويقول على لسان الرب. ٣: ٢١

: ١إشعياء ". َأيِديكُم مآلنَةٌ دما.  َأسمعَأيِديكُم َأستُر عينَي عنْكُم، وِإن كَثَّرتُم الصالَةَ الَ
  . ٩ -١: ٥٨وانظر . ١٥ -١٣

: ٩: إنجيل متى". ِإنِّي ُأِريد رحمةً الَ ذَِبيحةً: "�ويقول العهد الجديد على لسان المسيح      
بل وتجعل المسيحية من االلتزام الخلقي مع الناس الخطوة األولى في الطريق نحو . ١٣
فَِإن قَدمتَ قُربانَك ِإلَى الْمذْبِح، وهنَاك : "�فيقول العهد الجديد على لسان المسيح : اهللا

كلَيًئا عشَي َألِخيك تَ َأنتَذَكَّر * عم طَِلحالً اصَأو باذْهِح، وذْبالْم امقُد انَكبقُر نَاكه كفَاتْر
ِحينَِئٍذ تَعو ،َأِخيكانَكبقُر مقَد٢٤ -٢٣: ٥إنجيل متى". اَل و .  

أحمد، ومالك، والبخاري في : رواه". إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: "�ويقول النبي      
. األدب المفرد، والحاكم، والبيهقي في الشعب، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة

إلسالم من االلتزام الخلقي مع وكذلك يجعل ا". ألتمم صالح األخالق: "وعند بعضهم
لَا يشْكُر اللَّه من لَا يشْكُر : "�الناس الخطوة األولى في الطريق نحو اهللا؛ فيقول النبي 

رواه أبو داود في سننه في باب في شكر المعروف من كتاب األدب برقم ."النَّاس 
ٍء ِفي ِميزاِن الْمْؤِمِن يوم َأثْقَُل شَي:"�، بل ويجعله الخطوة األعظم؛ فيقول النبي ٤١٧٩

، ويقول ٤٦٠، في باب الرفِْق برقم  رواه البخاري في األدب المفرد".الِْقيامِة حسن الْخُلُِق
رواه البخاري في صحيحه في باب حسن الخلق ". ِإن ِخياركُم َأحاِسنُكُم َأخْلَاقًا": �النبي 

الْخُلُقُ الْحسن يِذيب الْخَطَايا كَما يِذيب : "�ويقول النبي  ،٥٦٠٢من كتاب األدب برقم 
 فِْسدا يَل كَممالْع فِْسدي وءالْخُلُقُ السو ،ِليدالْج اءَلالْمسرواه الطبراني في ". الْخَلُّ الْع

  .    ١٠٦٣٣المعجم الكبير برقم 



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٢٨٤-  

  

  : منهج الدراسة وضوابطها: رابعا

المنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي  :ومنهجنا في هذه الدراسة هو
  . النقدي المقاِرن للنصوص المتعلقة بموضوع البحث

 وفي دراستنا هذه آثرت الترتيب الزمني في العرض بقدر اإلمكان فابتدأت
بالنصوص اليهودية ثم أتبعتها بالمسيحة ثم أعقبتها بالنصوص اإلسالمية؛ وإن 
لم ألتزم بالترتيب الزمني في عرض النصوص داخل كل دين؛ ففي حديثي عن 
اليهودية قدمت النصوص التلمودية على نصوص العهد القديم؛ مراعاة لوصل 

رى الذين يؤمنون الحديث عن العهدين القديم والجديد؛ حتى يتضح موقف النصا
ولم أفصل في حديثي بين القرآن والسنة فصال كامال فتحدثت عنهما . بالعهدين

تحت عنوان موحد هو قراءة في النصوص اإلسالمية لتداخل الحديث في كثير 
واألصل الذي اعتمدناه في ترتيب نصوص . من األحيان وصعوبة الفصل بينهما

 هو تقديم السنة على القرآن -ف ذلك ما لم يدع داع إلى خال-القرآن والسنة 
  . )١(انطالقا من إيماننا بأولوية ترتيب األدلة تصاعديا من األضعف إلى األقوى

؛ فلم نر بأسا للتعاطف مع صاحب االعتقاد المخالفوقد ترخصنا فيما يشفع 
للتعاطف مع من االستشهاد بالضعيف من األحاديث النبوية؛ أما ما ال يشفع 

، فاشترطنا فيه الصحة التامة؛ وذلك من منطلق إيماننا المخالفصاحب االعتقاد 
 هو من فضائل "التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف"بأن الحث على 

األعمال، وعامة العلماء يجوزون األخذ بالضعيف في الحث على فضائل 
التعاطف مع صاحب االعتقاد "؛ أما النهي عن )٢(األعمال، بل دون بيان لضعفه

                                                           

الحوار مع اآلخر، خطأ ترتيب : راجع لمزيد من التفصيالت حول ترتيب األدلة كتابنا )١(
  .١٨٨: ١٨٦األدلة من األقوى لألضعف،  ص 

واية ما سوى يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في األسانيد ور: "قال ابن الصالح )٢(
الموضوع من أنواع األحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات 

 =وذلك كالمواعظ، والقصص،. اهللا تعالى وأحكام الشريعة من الحالل والحرام وغيرها
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 فهو من أحكام المعامالت، وأحكام المعامالت ال يقبل فيها إال "فالمخال
الصحيح، إال إن كان الضعيف غير معارض بنص صحيح صريح، وكان 

  . )١(الموضع موضع احتياط، وكان مندرجا تحت أصل معمول به في الشريعة
وقد كان اعتمادنا على نصوص الكتاب المقدس في الطبعة المنشورة على 

كتروني لكنيسة األنبا تكال هيمانوت التابعة للكنيسة المصرية الموقع اإلل
  . ما لم ننص على خالف ذلك)٢(األرثوذكسية

وعند االقتباس من مراجع الدراسة ومصادرها حرصت على اإلشارة إلى 
ما يسهل رجوع القارئ إلى موضع النص المقتبس مهما اختلفت الطبعات؛ فكان 

الخ، أكثر من حرصي على ذكر ما يتغير ...حرصي على ذكر الباب، والفصل
  . بتغير الطبعات

  :مصطلحات الدراسة: خامسا

رقة في القلب تعرض لموقف يمر به  هو :)٣(التعاطف في اصطالح دراستنا -١
  .المتعاطف معه من حزن أو فرح تقتضي التجاوب معه

                                                                                                                                             

وفضائل األعمال، وسائر فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما ال تعلق له باألحكام =
ا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وممن روين. والعقائد

         .١٠٣ابن الصالح، علوم الحديث، ص". وأحمد بن حنبل رضي اهللا عنهما
فإنه إن كان صحيحا في نفس األمر، فقد أعطي حقه من العمل، وإال لم يترتب على )  ١(

ولمزيد من . باألصل العامالعمل به مفسدة تحليل وال تحريم، ألن العمل به هو عمل 
: خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع، وكتاب: العزامي: التفصيالت انظر كتاب

وظيفة الحديث الضعيف في اإلسالم وأقوال كبار أئمة السلف : محمد زكي إبراهيم
 .والخلف فيه

)٢  (php.search/BibleSearch/Bibles/org.takla-st://http   
 االنعطاف، االنحناء، الميل،: التالية لمعانيا حول عطف لمادة اللغوية المعاني تدور) ٣(

 مادة العروس، تاج: والزبيدي عطف؛ مادة العرب، لسان: منظور ابن انظر. االنثناء
 .عطف
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والتعاطف لفظة لم أجدها في جميع الكتب المقدسة موضع الدراسة، وكثيرا 
قال أبو البقاء  عبرت النصوص المقدسة عن التعاطف بالرأفة والرحمة؛ ما

الرحمة هي أن يوصل إليك المسار، والرأفة هي أن يدفع عنك " )١(:الكفوي
  .ومعنى ذلك أن تحقق الرحمة يقتضي تحقق الرأفة أوال ".المضار

 كل من خالف غيره في ركن من ه ونقصد ب:صاحب االعتقاد المخالف -٢
  .  ن إيمانهأركا
  ).التلمود، والتناخ: (وهيالكتب المقدسة اليهودية،  -٣

: المشنا: األول: ، وينقسم إلى قسمين)٢( كلمة عبرية معناها التعلم:والتلمود
وهي مجموعة األحكام والتعاليم والتفاسير والوصايا التشريعية التي تناقلت عبر 

الذي قام ) م٢١٧ -١٣٢( حتى عهد يهودا هنَّاسي �األجيال من عهد موسى 
وهي تعليقات وشروح الحاخامات على : الغمارا: والثاني. بتنسيقها وتسجيلها

المشنا، ومن العلماء من يطلق كلمة التلمود على الغمارا فقط، وال يعرف من 
 بجمع )٣(م قام الحاخام يهودا هنَّاسي٢٠٠دون المشنا للمرة األولى، وحوالي عام 

.  وكثيرا ما أغفل اسم كاتبيها،جموعة واحدة متناسقةكثير من المشناوات في م
والمشنا .  وبينهما كثير من االختالفات؛ واألورشليمي،البابلي: وللتلمود نسختان

في كال التلمودين واحدة والخالف بينهما منحصر في نص الجمارا، ويعد 
ثة التلمود البابلي هو األكثر شيوعا بين اليهود، ويقدر حجمه بما يقارب ثال

                                                           

 . ١/٧٤٢الكليات، : الكفوي) ١(

 .١٠١٤قاموس عبري عربي، ص: قوجمان: انظر) ٢(
:  انظر-علماء الجمارا– وأول األمورائيم -رواة المشنا–يهودا هنَّاسي آخر التنائيم  ويعد) ٣(

  .مصطفى عبد المعبود. د:  بقلم من التمهيد،١٩متن التلمود، المشنا األولى، ص
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أضعاف التلمود األورشليمي، ويحتل التلمود المقام الثاني بعد العهد القديم عند 
 .)١(عامة اليهود، ومنهم من يرفضه كالسامرة والصدوقيين والقرائين

، وأسفار )٢(أسفار التوراة، وأسفار األنبياء: كل من:  يقصد به:والتناخ
ف األول من كل من الحكمة أو الكتابات؛ وكلمة تناخ كلمة مكونة من الحر

 – األنبياء –التوراة : (باللغة العبرية بمعنى)  ختوفيم- نفيئيم –توراة : (كلمة
العهد (وقد ترددت فرق اليهود في اإليمان ببعض أسفار التناخ أو ). الكتابات

  .أو ببعض أجزائها من عصر إلى آخر) القديم كما يسميه النصارى
  ).لعهد القديم، والعهد الجديدا: (وهي : الكتب المقدسة المسيحية-٤

 هو أول من أطلق هذه التسمية على )٣( لعل بولس الرسول:العهد القديم
، وتابعه النصارى في ذلك )٤(األسفار المقدسة التي يسميها اليهود بالتناخ

اإلطالق ليشيروا بذلك إلى أن هناك عهدا آخر جديدا يتكون من األسفار 
بع يرفض اليهود هذه التسمية ألن موافقتهم تعني وبالط. المسيحية المقدسة لديهم

وقد ترددت فرق النصارى في اإليمان . إيمانهم بعهد جديد جاء بعد عهدهم
ببعض أسفار العهد القديم وببعض أجزائها من عصر إلى آخر، وقد كان 

                                                           

 من ١٤: ٤ ص صالتلمود البابلي،: وانظر.  من التمهيد٢٣: ١٩السابق، ص ص: انظر) ١(
  .نبيل فياض:  بقلمالمقدمة،

األسفار التاريخية، وأسفار األنبياء الكبار، :  وتنقسم أسفار األنبياء إلى ثالث مجموعات)٢(
  .وأسفار األنبياء الصغار

اسمه  أحيانًا يكتب(ويعرف أيضا ببولس الطرسوسي أو القديس بولس  :بولس الرسول )٣(
، وينظر إليه على أنه الجيل المسيحي األول هو أحد قادة، )بولص بالعربية بحرف الصاد

 سفرا من أسفار ١٤، وينسب إليه �بعد المسيح  تاريخ المسيحية أهم شخصية في
    . ٢٧العهد الجديد الـ 

  .١٤: ٣رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس :  انظر)٤(
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اختيارنا لالسم النصراني لهذه األسفار الشتهارها به أكثر من اشتهار االسم 
 .)١(اليهودي

 هو ما يؤمن به النصارى وحدهم؛ ويتكون من سبعة :والعهد الجديد
، )متى، مرقس، لوقا، يوحنا(أربعة أناجيل : وعشرين سفرا، وهو عبارة عن

وسفر أعمال الرسل، ومجموعة رسائل بولس الرسول وعددها أربع عشرة 
رسالة، ومجموعة الرسائل الجامعة وعددها سبع رسائل، وأخيرا رؤيا يوحنا 

  .    هوتيالال
  ).القرآن، والسنة: (وهي:  الكتب المقدسة اإلسالمية-٥

هو : مصدر، بمعنى القراءة، وفي اصطالح علماء اإلسالم:  لغةوالقرآن
، المتعبد بتالوته، المنقول إلينا بين �كالم اهللا المعجز، المنزل على رسوله 

 .)٢(دفتي المصحف تواترا من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس

 والتعريف )٣( حسنة كانت أم سيئة،الطريقة والسيرة:  في اللغةوالسنة
اإلجرائي المختار لها في بحثنا هذا هو التعريف االصطالحي لها عند علماء 

، مما )٤( من قول أو فعل أو تقرير� ما صدر عن النبي: أصول الفقه، وهو أنها
  .  يصلح أن يكون دليال لحكم شرعي

  : السابقةالدراسات: دساسا

 األولى في اللغة العربية بل      - بحسب بحثي واستقصائي   -تُعد هذه الدراسة    
 . واإلنجليزية في موضوعها

                                                           

  .عوية بعكس اليهوديةوذلك ألن المسيحية ديانة د )١(
أصول التشريع : حسب اهللا: وانظر. ١٢٠: ١١٩/ ١إرشاد الفحول، : الشوكاني: انظر) ٢(

 . ١٧اإلسالمي، ص
 ).سنن( مادة السابق،: ابن منظور: راجع) ٣(
 .      ١٣٢: ١٣١/ ١السابق، : الشوكاني: انظر) ٤(
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  :  الدراسةتقسيم: سابعا

اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تأتي في مقدمة، ومدخل، وأربعة مباحث، 
  .وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للمحتويات

  .دثت فيها عن أهمية الدراسةفقد تح: أما المقدمة
فبينت فيه حدود الدراسة، وأسئلتها، وأهدافها، : مدخل الدراسة وأما

  .   تقسيمهاومنهجها، وضوابطها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة لها، و
وأما المبحث األول فقد عرضت فيه قراءتي للنصوص التلمودية المتعلقة 

  .  بموضوع الدراسة
ي فقد عرضت فيه قراءتي لنصوص العهد القديم المتعلقة وأما المبحث الثان

  .  بموضوع الدراسة
وأما المبحث الثالث فقد عرضت فيه قراءتي لنصوص العهد الجديد 

  .  المتعلقة بموضوع الدراسة
وأما المبحث الرابع فقد عرضت فيه قراءتي لنصوص القرآن والسنة 

  .  المتعلقة بموضوع الدراسة
  .   ملخصا للدراسة، ثم حللت نتائجهاوفي الخاتمة عرضت 

وفي نهاية الدراسة عرضت فهرسا للمصادر والمراجع ثم فهرسا 
  .للمحتويات

  أسأل اهللا تعالى أن أكون قد وفقت
  .وأن ينفعني بهذا العمل في آخرتي ودنياي، وينفع به
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  المبحث األول

   والتعاطف مع صاحب االعتقاد المخالفالتلمود
الرحمة للعالمين دون نظر إلى ديـنهم أساسـا لحكـم           يجعل التلمود من    

  ". بالرحمة يحكم العالم")١(:؛ فيقولالعالم
ويرى أن السالم ال يتحقق في العالم إال بالتعاطف مع األغيار بمساعدتهم            

 والتمني فعل من أفعال القلـب ال      - ومعاونتهم والسؤال عنهم وتمني سالمتهم    
ويسألون عنهم مـن     ..... )٢(عدوا الجوييم يجوز أن يسا   ": فيقول -يدخله الرياء 
  .".ويتمنون سالمتهم ألجل السالم...... يعان الجوييم")٤(:ويقول. )٣("أجل السالم

  :وفي التلمود نصوص أخرى تتخذ موقفا مضادا للتعاطف مع األغيار

قبل أعياد الجوييم بثالثة أيام يحرم التعامل معهم، سواء         : " التلمود قولمثل  
شياء أم لالستعارة منهم، أو إلقراضهم أو االقتراض منهم، أو لتسديد           إلعارتهم أ 

يحرم التعامل مـع    ... يقول رابي إسماعيل  ....)٥(الدين لهم ، أو للتحصيل منهم     

                                                           

 .٢٨٣، ص)س(ل الثالث، الفقرة آفوت أو اآلباء، الفص: المشنا الرابعة، المبحث التاسع) ١(

  .غير اليهودي:  أو غوي، وتعني في اللغة العبريةּגֹוּי والجويم كلمة عبرية مفردها جوي) ٢(
  .كما يسميهم اليهود أحيانا" األغيار"أو . ٩٧، ص السابق: قوجمان: انظر      

، )ط(لفقرة ا، الفصل الخامس، جطين أو وثائق الطالق: سادس، المبحث اللثالثةالمشنا ا) ٣(
  .٢٤٦ص

الفصل الرابع، الفقرة ج، شفيعيت أو السنة السابعة، : المشنا األولى، المبحث الخامس) ٤(
  .٢١٢، ص)ط(الفقرة الفصل الخامس، ، و٢٠٨ص 

على الرغم من أن ذلك : قالوا له. يحصل الدين منهم ألن ذلك يحزنهم: رابي يهودا يقول )٥(
المشنا الرابعة، المبحث الثامن، عفوداه :  انظر.سيحزنهم اآلن فإنه سيفرحهم بعد حين

 .٢٥٥، ص)أ(زاراه أو العبادة الوثنية، الفصل األول، الفقرة 



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٢٩١-  

 ومن ثمة تكـون تهنئـة       .)٢(" وثالثة أيام بعدها   )١(الجوييم ثالثة أيام قبل أعيادهم    
  .ة، محرمةدينية وغير ديني: غير اليهود بأعيادهم أيا كانت

وفـي كـل    .....للجوييم..... يحرم بيع التمر الجيد     ")٣(: ول التلمود ومثل ق 
  ".األحوال ال يبيعون لهم البهيمة الكبيرة، أو العجول أو المهر

ال يجوز أن تولد اإلسرائيلية األجنبية؛ ألنها ستولد ابنـا          " )٤(:ول التلمود وق
ال يجـوز أن ترضـع      . يليةلألوثان، ولكن األجنبية يجوز أن تولـد اإلسـرائ        

 ".  سرائيلية بإذنهاكن يجوز أن ترضع األجنبية ابن اإلاإلسرائيلية ابن األجنبية، ول

 فيحكي لنـا    وفي مواطن الضعف يحرص اليهود على إخفاء هذه الشرائع        
يهودا الثاني، وكان   .  أرسل في عيده دينارا جديدا إلى ح       )٥(ثمة مين "التلمود أن   

لبيت األخير، فاستشاره يهودا بشأن قبولـه، فـإذا قبلـه           ريش الكيش آنئذ في ا    
قـال ريـش    . سيكون قد انتهك قانون التداخل، وإذا ما رفضه فسيسبب العداوة         

سأسبب : يهودا على هذا قائال   . أجاب ح . اقبله وارمه بحضور المعطي   : الكيش
أعني أنك سترميه بحيث يعتقـد      : أجاب ريش الكيش  . بذلك المزيد من العدائية   

  .   )٦("ك فعلت ذلك دون قصدأن
                                                           

يوم حلق ذقن الجوي وخصلة شعره، ويوم رجوعه من البحر، : "ويعتبر من األعياد )١(
 واليوم الذي يخرج فيه من السجن، والجوي الذي يقيم وليمة زفاف البنه، فإنه ال يحرم

  ).    ج(وضع، الفقرة منفس ال: السابق". التعامل إال في هذا اليوم، ومع الشخص ذاته فقط
 .٢٥٥، ص)أ، ب(وضع، الفقرتانمنفس ال: السابق )٢(

 .٢٥٦، ص)هـ، و(تان وضع، الفقرمنفس ال:  السابق)٣(

  .٢٥٨، ص)أ(ة ، الفصل الثاني، الفقرالسابق) ٤(
من [سلوب مهين على كل من هو هرطوقي هود كتسمية بأ اليكلمة عبرية أطلقها: "والمين )٥(

 أن ىر إلييش] وسياق الكالم........[بما في ذلك المسيحيين والغنوصيين] وجهة نظرهم
رسالة عبدة األوثان، الفصل  ،التلمود البابلي: نبيل فياض". المقصود بذلك هم المسيحيون

 .٢٨األول، غمارا المشنا األولى، هامش ص

 .٣٤ صالسابق، )٦(
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  المبحث الثاني

   والتعاطف مع صاحب االعتقاد المخالفالعهد القديم
يتعاطف العهد القديم مع الغريب؛ فيعبر عن التأثر بما يصيبه من ظلـم؛             

 وسِطِك ِفي")٢(:ويقول". !الْحقّ ِبغَيِر الْغَِريب ظَلَموا ..... اَألرِض شَعب")١(:فيقول
والمقـصود  ". !والْغَِريـب  اَألرملَـةَ  يقْتُلُـون ")٣(:يقول و".!ِبالظُّلِْم الْغَِريب اعاملُو

كل من ليس من نسل إسرائيل يهوديـا كـان أو   : بالغريب في العهد القديم عادة    
  .٤)(غير يهودي
؛ بكافـة الطـرق   يدعو العهد القديم إلى إدخال السعادة على قلب الغريبو

 ."والْغَِريـب  ....وتَفْـرح َأمـام الـرب ِإلِهـك َأنْـتَ      ")٥(:فيقول سفر التثنيـة 
وتَفْرح ِبجِميِع الْخَيِر ")٧(: ويقول."والْغَِريب ....وتَفْرح ِفي ِعيِدك َأنْتَ ")٦(:ويقول

بالر طَاهَأنْتَ  الَِّذي َأع ،ِتكيِلبو لَك كِإله... الْغَِريبالَِّذي ِفي و ِطكسو."   
 ."ءفايتـر  الـذي  للرجـل  طـوبى ")٨(:فيقول بالرأفة القديم العهد ويغري

   ".يتَرأَّفُ الَِّذي الرجُل هو سِعيد")٩(:ويقول

                                                           

 .٢٩: ٢٢ حزقيال سفر )١(

 .٧: ٢٢ :السابق )٢(

 .٦: ٩٤ المزامير سفر )٣(

لغريب تجمع التعاطف مع افالدعوة إلى . ١٥ -١٤: ١٥تفسير سفر العدد : فكري: انظر) ٤(
مصطلح ) الغريب(ويقابل مصطلح . بال فرق) اليهودي وغير اليهودي(االثنين 

". اإلسرائيلي" : في أغلب المواضع–لقديم ، والمقصود بالقريب في العهد ا)القريب(
 .٦٢٤معجم الالهوت الكتابي، ص: اليسوعي وآخرون: انظر

 .١١: ١٦سفر التثنية ) ٥(

 .١٤: ١٦ :السابق) ٦(

 .١١: ٢٦ :السابق) ٧(

 ٢١:١١٢مور مزال) ٨(

  .٥:١١٢: السابق) ٩(
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  : صاحب االعتقاد المخالف مع التعاطف في العهد القديم القدوة ويرسم
 ِمن وبطِْني )٢(موآب َأجِل ِمن كَعوٍد َأحشَاِئي تَِرن")١(: القائل�مرة بإشعياء 

 أعـداء   - بحسب الكتاب المقـدس    - )٤( وقد كان المؤابيون   .)٣("حاِرس ِقير َأجِل
 )٦( وغزوا أرضـهم   )٥(لبني إسرائيل وقد أوقعوا بني إسرائيل في عبادة األوثان        

� وداود )٧(وحاربوا الملك شاول
) ٨(.  

فه مع الكفار من     الذي يزعم العهد القديم أنه وصل تعاط       �ومرة بموسى   
 درجة أنه فضل أن يهلك معهم إن لم يغفر الرب لهم، يقـول العهـد                لىقومه إ 
 عِظيمةً خَِطيةً الشَّعب هذَا َأخْطََأ قَد آِه،: وقَاَل الرب، ِإلَى موسى فَرجع")٩(:القديم

 ِمـن  فَامحِني وِإالَّ خَِطيتَهم، غَفَرتَ ِإن واآلن *ذَهٍب ِمن آِلهةً َألنْفُِسِهم وصنَعوا
تَ الَِّذي ِكتَاِبككَتَب".  

 ."رحمِةِبال الْجِميِع مدبر...... ِإلهنَا يا وَأنْتَ")١٠ (:ومرة بالرب تعالى؛ فيقول
 َأنَّك وِبما")١١ (:ويعلل العهد القديم رحمة اهللا تعالى وشفقته بجميع البشر فيقول

                                                           

 .١١: ١٦: سفر إشعياء )١(

 .نيعندما انهارت مؤاب أمام األشوري )٢(

التفسير : بارتون وآخرون: انظر .وقد كانت قير حارس مدينة حصينة في أرض مؤاب) ٣(
 . ١٥٥٩ ص ،التطبيقي للكتاب المقدس

 .  ٣٧: ١٩انظر سفر التكوين . حسب الكتاب المقدسب� وهم من نسل لوط  )٤(

  .٣ -١: ٢٥انظر سفر العدد  )٥(
 .١٤ -١٢: ٣انظر سفر القضاة  )٦(

 .٤٧: ١٤: سفر صموئيل األول )٧(

 .١٢، ١١، ٢: ٨: سفر صموئيل الثاني) ٨(

 .٣٢ -٣١: ٣٢ الخروج سفر) ٩(

 .١: ١٥ الحكمة سفر) ١٠(

 .١٦: ١٢ السابق) ١١(



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٢٩٤-  

  

بِميِع؛ رلَى تُشِْفقُ فََأنْتَ الْجِميِع عا")١ (:ويقول". الْجهَأي لْطَانالس ،الْقَِدير ..... 
 لِكنَّك")٢ (: ويقول."ِشْئتَ متَى ِبقُدرٍة تَعمَل َأن يِدك ِفي َألن كَِثيٍر، ِبِإشْفَاٍق تُدبرنَا
محتَر ،ِميعالْج َألنَّك لَى قَاِدرٍء، كُلِّ عشَي *...... لَى تُشِْفقُ ِإنَّكِميِع عج 

  ."لَك َألنَّها اَألكْواِن،

 : وهناك نصوص كثيرة على الضد من ذلك في العهد القديم

 ِلتَمتَِلكَها، ِإلَيها داِخٌل َأنْتَ الَِّتي اَألرِض ِإلَى ِإلهك الرب ِبك َأتَى متَى: "كقوله
دطَرا ووبةً شُعكَِثير ِمن  اِمـكالَ. ......: َأم  تَقْطَـع  ـما  لَهـدهالَ ،عتُـشِْفقْ  و 
،ِهملَيع"

)٣( .  

 يِقـفُ  الَ. السماِء تَحِت ِمن مهماس فَتَمحو يِدك، ِإلَى ملُوكَهم ويدفَع: "وقوله
انِفي ِإنْس ِهكجتَّى وح مه٤("تُفِْني(

.  

 تَستَبِق فَالَ نَِصيبا ِإلهك الرب يعِطيك الَِّتي الشُّعوِب هُؤالَِء مدن وَأما" :وقوله
  .)٥( "ما نَسمةً ِمنْها

ل لصالح أو ضـد التعـاطف مـع         وفي العهد القديم نصوص تقبل التأوي     

 عِطشَ وِإن خُبزا، فََأطِْعمه عدوك جاع ِإن: "؛ مثل قولهصاحب االعتقاد المخالف  
)٦("يجاِزيك والرب رْأِسِه، علَى جمرا تَجمع فَِإنَّك *ماء فَاسِقِه

 فيمكن أن يقال إن     .
 بين الدعوة إلى التعاطف مع األعداء بإطعامهم وسـقيتهم، وبـين            اهناك تناقض 

                                                           

 .١٨: ١٢ السابق) ١(

 .٢٧ -٢٤: ١١ السابق) ٢(

 .٢-١: ٧ سفر التثنية )٣(

 .٢٤: ٧:  سفر التثنية)٤(

 .١٦: ٢٠ السابق )٥(

  .٢٢ -٢١: ٢٥ سفر األمثال )٦(



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٢٩٥-  

وكأن كاتب الفقرة الثانية لـيس هـو    أن تجمع جمرا على رؤوسهم؛الرغبة في  
الته ألهل رومية بزيادة    قتبس بولس هذا النص في رس     وقد ا  .كاتب الفقرة األولى  

تشفع لتفاسير متعايشة مع صاحب االعتقاد المخالف، وقد اجتهد شـراح العهـد    
 وسيأتي بيان   ،الجديد في التمسك بهذه الروح المتعايشة في تفاسيرهم لهذا النص         

   .ذلك عند حديثنا عن موقف العهد الجديد
**  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٢٩٦-  

  

  المبحث الثالث

   صاحب االعتقاد المخالف والتعاطف معالعهد الجديد
 ...... جِميعـا  كُونُوا")١(:فيقولالتعاطف مع اآلخر     على الجديد العهد يحث

شِْفِقينم". 

بل يحث العهد الجديد على التعاطف إلى درجة تقمص شعور المتعـاطف            

 ِفي َأيضا َأنْتُم كََأنَّكُم ينوالْمذَلِّ معهم، مقَيدون كََأنَّكُم الْمقَيِدين اُذْكُروا")٢(:فيقول معه
 ". الْباِكين مع وبكَاء الْفَِرِحين مع فَرحا")٣(:يقولو ".الْجسِد

 مملُـوةٌ ...... فَِهي فَوقُ ِمن الَِّتي الِْحكْمةُ وَأما")٤(: فيقول ويغري بالتعاطف 
  ". ِللرحماِء ىطُوب")٥(:ويقول". صاِلحةً وَأثْمارا رحمةً

الواجبـة محبتـه    ويقدم العهد الجديد مفهوما جديدا على عصره للقريب         

 القريب هو كل من يتقـرب إلينـا بفعلـه           فيجعل العهد الجديد   ،والتعاطف معه 
؛ فيـروي عـن     )٦(لخ من وجوه االختالف   إ...بصرف النظر عن معتقده وعرقه    

يا معلِّـم،   : قَام يجربه قَاِئالً  "ردا على أحد علماء الشريعة اليهودية        �المسيح  
      ةَ؟ فَقَاَل لَهِدياةَ اَألبيُل َألِرثَ الْحماذَا َأعوسِ     : مِفي النَّـام كْتُوبم وا هـفَ  . مكَي

ـ           : تَقْرُأ؟ فََأجاب وقَالَ   لِّ تُِحب الرب ِإلهك ِمن كُلِّ قَلِْبك، وِمن كُلِّ نَفِْسك، وِمن كُ
      ِمثَْل نَفِْسك كقَِريبو ،كُلِّ ِفكِْرك ِمنو ،ِتكرقُد . تَ : فَقَاَل لَهباِب َأجوـْل  . ِبالصِافْع

ومن هو قَِريِبي؟ فََأجاب : وَأما هو فَِإذْ َأراد َأن يبرر نَفْسه، قَاََل ِليسوع. هذَا فَتَحيا

                                                           

 .٨ :٣رسالة بطرس الرسول األولى  )١(

 .٣: ١٣ولس الرسول إلى العبرانيين  رسالة ب)٢(

 . ١٥: ١٢رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية  )٣(

 .١٧: ٣رسالة يعقوب  )٤(

 .٧: ٥إنجيل متى  )٥(

  . ٦٢٤صمعجم الالهوت الكتابي، : اليسوعي وآخرون: انظر) ٦(



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٢٩٧-  

سان كَان نَاِزالً ِمن ُأورشَِليم ِإلَى َأِريحا، فَوقَع بـين لُـصوٍص،            ِإنْ: يسوع وقَالَ 
فَعرض َأن كَاِهنًا نَزَل ِفـي      . فَعروه وجرحوه، ومضوا وتَركُوه بين حي وميتٍ      

    قَاِبلَهم ازجو آهالطَِّريِق، فَر ِتلْك .  َأي الَِوي كَذِلكو       ـاءكَاِن جالْم ِعنْد ارا، ِإذْ صض
  قَاِبلَهم ازجو نَظَرو .            مفَتَقَـد ،ـنَّنتَح آهـا رلَمِه، وِإلَي اءا جاِفرسا ماِمِريس لِكنو

ِبِه ِإلَـى   وضمد ِجراحاِتِه، وصب علَيها زيتًا وخَمرا، وَأركَبه علَى دابِتِه، وَأتَى           
وِفي الْغَِد لَما مضى َأخْرج ِدينَاريِن وَأعطَاهما ِلصاِحِب الْفُنْدِق، . فُنْدق واعتَنَى ِبِه

 قَاَل لَهو :       وِعي ُأوِفيكجر فَِعنْد ا َأنْفَقْتَ َأكْثَرمهمتَِن ِبِه، وهُؤالَِء الثَّالَثَـِة    . اع فََأي
فَقَاَل . الَِّذي صنَع معه الرحمةَ   : با ِللَِّذي وقَع بين اللُّصوِص؟ فَقَالَ     تَرى صار قَِري  

وعسي هكَذَا: لَه نَعاصا وضَأنْتَ َأي ب١("اذْه(. 

 مرة ببـولس    مع غير المؤمنين   التعاطف في العهد الجديد القدوة   ويرسم
غير المؤمنين وذلـك حـين      الرسول الذي فضل الهالك األبدي في سبيل نجاة         

 َأكُون لَو َأود كُنْتُ فَِإنِّي *ينْقَِطع الَ قَلِْبي ِفي ووجعا عِظيما حزنًا ِلي ِإن:")٢(يقول
ومرة بالرب  ". الْجسد حسب َأنِْسباِئي ِإخْوِتي َألجِل الْمِسيِح ِمن مامحرو نَفِْسي َأنَا

:تعالى فيقول
  ".رِحيم َأيضا َأباكُم َأن كَما رحماء كُونُوا")٣ (

وفي العهد الجديد نصوص تثير شيئا من الجدل حول تعاطف العهد الجديد            

  : مع صاحب االعتقاد المخالف

 هذَا فَعلْتَ ِإن َألنَّك. فَاسِقِه عِطشَ وِإن. فََأطِْعمه عدوك جاع ِإنَ")٤(:مثل قوله 
عمتَج رملَى نَاٍر جْأِسِه عالَ * ر نَّكغِْلبي ِل الشَّراغِْلِب ب  رِ  الـشَّرفهنـاك  ."ِبـالْخَي 

، وبين الرغبـة    تناقض بين الدعوة إلى التعاطف مع األعداء بإطعامهم وسقيتهم        

                                                           

  .٣٧ -٢٥: ١٠لوقا إنجيل ) ١(
 .٣: ٩رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية  )٢(

   .٣٦: ٦لوقا  إنجيل) ٣(
 .٢١ -٢٠: ١٢رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية  )٤(



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٢٩٨-  

  

وكأن كاتب الفقرة الثانية ليس هو كاتب الفقرة         أن تجمع جمرا على رؤسهم؛    في  
  . األولى

يعطي وجاهة لـبعض    " ِبالْخَيِر الشَّر اغِْلِب بِل الشَّر يغِْلبنَّك الَ ":إال أن قوله  
 التفاسير المتعايشة مع صاحب االعتقاد المخالف، كتفسير األسقف مكاريوس بأن   

 )١ (:المقصود بوضع الجمر عليه هو العداوة ال العدو؛ يقول األسقف مكاريوس          

ويفصل القس أنطونيوس فكري    ". أنت تود أن تحرق العداوة التي فيه وليس هو        "
يقـصد   قد إن وضع النار على الرأس       :شرح هذه العبارة بشكل متعايش فيقول     

ى إشعال نار المحبة في     نار الخجل والندم وتأنيب الضمير، وهو ما يؤدي إل         :به
 لمن يريـد أن     )٢(العادات الرومانية  وقد تكون نار المصالحة، فمن       .قلبه نحوك 

وكان الغريم  . يحقن دماء الثأر أن يحمل على رأسه نارا ويتقدم بها إلى غريمه           
  .)٣(يقبل النار ويضعها على رأسه عالمة الصلح
**  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .١٧ المحبة المسيحية، ص:  مكاريوس)١(
 . أهل روميةلىوال ننس أن هذا النص ورد في رسالة بولس إ )٢(

  .٢١ -٢٠: ١٢رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية تفسير :  فكري: انظر)٣(
 



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٢٩٩-  

  المبحث الرابع

  ف  والتعاطالنصوص اإلسالمية

  مع صاحب االعتقاد المخالف
، "اإلخـوة "تصف النصوص اإلسالمية العالقة بين المؤمنين وغيرهم بـ         

يستثير الشعور بالتعاطف معهم في كل المواقف التـي تـستدعي            وصف وهو

 َألَـا  نُوح َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ * الْمرسِلين نُوٍح قَوم كَذَّبتْ:"يقول تعالى  ؛التعاطف
 َألَـا  هـود  َأخُوهم لَهم قَاَل ِإذْ * الْمرسِلين عاد كَذَّبتْ: "ويقول  تعالى  . )١("قُونتَتَّ

تْ: "تعالى ويقول .)٢("تَتَّقُونكَذَّب ودثَم ِلينسرقَاَل ِإذْ * الْم ملَه مَأخُوه اِلحَألَـا  ص 
تْ:"تعالى ويقول .)٣("تَتَّقُونكَذَّب موٍطلُ قَو ِلينسرقَاَل ِإذْ * الْم ملَه مَألَا لُوطٌ َأخُوه 
سون وأهلها مكة؛ فتح بعد  � رسولنا وهذا. )٤("تَتَّقُونبه فعلوه لما خيفة يتوج � 

  بكـم؟  فاعـل  أني تظنون ما قريش معشر يا: "قائال � النبي يسألهم وصحبه؛
 هنا � فنجده. )٥("الطلقاء أنتمف اذهبوا: قال كريم؛ أخ وابن كريم أخ خيرا،: قالوا
 علـى  يترتب ما ويقيم بل ،"األخوة"بـ�   له-المعتقد  في- اآلخر وصف يقبل
 ومن ثمة نجد أن وصف العالقة بين   .ومسامحة عفو من: األخوة حقوق من ذلك

المؤمنين والكافرين باألخوة من األوصاف الشائعة على ألسنة العلماء؛  يقـول            
ويـستمر   .)٦("ين قد تنفعهم عصبية إخـوانهم الكـافرين       المسلم"إن  : الشنقيطي

                                                           

 .١٠٦: ١٠٥الشعراء ) ١(

 .١٢٤: ١٢٣الشعراء ) ٢(

 .١٤٢: ١٤١الشعراء ) ٣(

 .١٦١: ١٦٠الشعراء ) ٤(

. في زاد المعاد: في السيرة النبوية ؛ وابن القيم: رواه ابن إسحاق في السيرة، وابن هشام )٥(
كل في قصة فتح مكة، وضعفه  ،"البداية والنهاية"ر في ابن كثيو ،الطبري في  التاريخو

 .األلباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة

 .  من سورة هود٩١أضواء البيان تفسير اآلية : الشنقيطي: انظر على سبيل المثال) ٦(



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٣٠٠-  

  

يـصف   � الشعور بالتعاطف األخوي مع الكفار إلى يوم القيامة؛ فنجد النبـي          
 )١(:� الكفار في ذلك اليوم باإلخوان ونجد المؤمنين يجادلون ربهم عنهم؛ يقول          

ـ  " ربهم ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين ل
  ". في إخوانهم الذين ُأدخلوا النار

 على إعطاء غيـر المـسلمين حقـوق         ومن ثمة يحث اإلسالم المسلمين    

            ؛ يقـول  خوة فيحث على رحمة الناس جميعهم بصرف النظر عـن ديـنهم           األ
". خاب عبد وخسر لم يجعل اهللا تعالى في قلبـه رحمـة للبـشر             " )٢( : � النبي

 )٣( :� ويقول النبي
 اهللا، رسـول  يا رحيم كلنا قالوا ترحموا، حتى تؤمنوا لن" 

ويقول ". العامة رحمة الناس رحمة ولكنها صاحبه، أحدكم برحمة ليس إنه: قال
 يـرحمهم  الراحمـون " )٥(: � ويقول النبي". من ال يرحم ال يرحم    " )٤( :� النبي

قـول  هنا كان    ومن". السماء في من يرحمكم األرض في من ارحموا ،الرحمن
أخ لك  : فإنهم صنفان ...وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم     " )٦(:اإلمام علي 

   ".في الدين، أو نظير لك في الخلق

                                                           

 رواه النَّسائي في باب زيادة اإليمان من كتاب اإليمان، وابن ماجه في باب اإليمان من )١(
  .�مسند أبي سعيد الخدري  المقدمة، وأحمد في المسند، في

ابن و، "الجامع" والسيوطي في  .٧٤٠ / ١" السلسلة الصحيحة" األلباني في أخرجه) ٢(
  .ن عمرو بن حبيبع" تاريخ دمشق"في عساكر 

 .ورجاله ثقات الطبراني أخرجه) ٣(

 .  .رواه البخاري في صحيحه، في كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم) ٤(

  . مسلمينرواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة ال) ٥(

نهج البالغة، تحقيق عبد العزيز سيد األهل، شرح محمد عبده، : علي بن أبي طالب) ٦(
٤/٥١٨. 
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 � بنبينـا  المعتقـد  فـي  المخالف مع التعاطف في القدوة اإلسالم ويرسم

)١(:والذي قال اهللا تعالى فيه
  :"ِللْعالَِمين رحمةً ِإلَّا َأرسلْنَاك وما"

كان غالم يهـودي  ")٢(: قال� أنس نفع الكتاب؛ أهل مرضى  يعود���� فنجده
 يعـود مرضـى     �بل نجـده     ...". يعوده � فمرض فأتاه النبي     �يخدم النبي   

  .)٣( عمه أبا طالب في مرض موته�المشركين فقد عاد النبي 
مرت به جنازة    أنه � عنه ؛ فيروى  يقوم لجنائزهم إذا مرت به     ����نجده   و

   .)٤(!"أليست نفسا: "فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال
:  �  فيقـول  يوصى بأسرى أعدائه من الكفـار المحـاربين؛        � بل نجده 

 مـن  إال � عهـده  في المسلمين أسرى يكن ولم )٥("خيرا باألسارى استوصوا"
  .المعتقد في المخالفين
 يأمر بدفن جثث قتلى أعدائه بعد كل معركة ولم يتـركهم نهبـا             � ونجده

أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجال من        �فعن أبي طلحة أن نبي اهللا       "للسباع؛  
   .)٦("صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر

 يحزن ويتحسر ويتأسف على من كفر من قومه حتـى كـادت             � ونجده

، حتـى قـال اهللا تعـالى        من حسرته ويهلك من حزنه وأسفه     نفسه أن تذهب    

                                                           

 . ١٠٧:األنبياء) ١(

باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى : رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز) ٢(
 .عليه

 ".ال إله إال اهللا"باب إذا قال المشرك عند الموت : السابق) ٣(

 . رواه البخاري ومسلم والنسائي كل في كتاب الجنائز) ٤(

 .رواه الطبراني في الكبير والصغير وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد )٥(

: وفي صحيح مسلم. رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل )٦(
اب عرض كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب". فجعلوا في بئر بعضهم على بعض"

 . مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه
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:له
)١(

 نَفْسك باِخع فَلَعلَّك.")٢("فَلَا تَذْهب نَفْسك علَيِهم حسراتٍ    "،  "علَيِهم تَحزن ولَا"
 يكُونُـوا  َألَّـا  فْسكنَ باِخع لَعلَّك. ")٣("َأسفًا الْحِديِث ِبهذَا يْؤِمنُوا لَم ِإن َآثَاِرِهم علَى

ْؤِمِنين٤("م( .  
في التعاطف مع صـاحب االعتقـاد المخـالف          القدوة اإلسالم لنا ويرسم

اهللا  عـذاب  عليهم السالم، حين خافوا وأشفقوا على أقـوامهم مـن          باألنبياء

 يـومٍ  عذَاب علَيكُم َأخَافُ ِإنِّي")٥(: لقومه � نوح لسان على تعالى يقول ؛تعالى
َأخَافُ ِإنِّي")٦(:ويقول  ".ِظيٍمع كُملَيع ذَابٍم عولـسان  على تعالى ويقول ".َأِليٍم ي 

 علـى  تعالى ويقول  ".مِحيٍط يوٍم عذَاب علَيكُم َأخَافُ ِإنِّيَ")٧(: لقومه � شعيب
   ".عِظيٍم يوٍم عذَاب علَيكُم َأخَافُ ِإنِّي")٨(:لقومه �هود  لسان

؛  التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف من االهتمام بالوصاية بهويتجلى
        وحتى . )٩("ِذمِتي َأهِل ِفي احفَظُوِني ": � النَِّبي كَالِم آِخِر ِمن"حتى  كان 

 لؤلؤة أبي ضربة من جرحه ينزف الموت فراش على  وهو� كان عمر 
 بذمة...... بعدي من خليفةال أوصي" )١٠(:قائال . يوصي بهم- الذمي–المجوسي 

                                                           

 . ١٢٧:النحل) ١(

 . ٨:فاطر) ٢(

 . ٦:الكهف) ٣(

 . ٣ :الشعراء) ٤(

 .٥٩: األعراف )٥(

 .٢٦ :هود )٦(

 .٨٤: هود )٧(

 .٢١:، األحقاف١٣٥:الشعراء )٨(

من اسمه  ،من ابتداء أساميهم زاي ، لكامل في ضعفاء الرجالأخرجه ابن عدي في ا) ٩(
 .زبير بن حبيب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير ،زبير

 .رواه البخاري في صحيحه في باب قصة البيعة من كتاب فضائل الصحابة )١٠(
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 يكلفوا وال ورائهم، من يقاتل وأن بعهدهم، لهم يوفي أن ،� رسوله وذمة اهللا،
   .)١("طاقتهم إال

ومن مظاهر التعاطف مع غير المسلمين تهنئتهم فـي جميـع مـسارهم             

 وذلك  :وأعيادهم حتى الدينية، وهو ما لم تمانع منه نصوص اإلسالم في رأيي           
 وهـو   المخالفلم تكن بألفاظ وفي أجواء تعبر عن االعتقاد بدين          أن التهنئة ما    

فمآلها تمن ودعاء للمخالف بالخير المطلق، والشرع ال يمنع من تمني  -المحذور
المسلم الخير المطلق للكافر المسالم؛ بل يدعو إلى ذلك، أما المعـادي فيـدعوا              

لى عداوة المسلمين،   الشرع المسلم إلى أن يتمنى له من الخير ما ال يتقوى به ع            
تتـضمن  ) كل عام وأنتم بخير وأمثالها    (، ومن هنا فعبارة     )٢( الحق لىكالهداية إ 

صحيح أنه  !. دعاء للمخالف بالهداية إلى الحق؛ فكيف يكون ذلك مخالفا للشرع         

 أنه هنأهم؛ لكنه لم يرد عنه أنه لم يفعل، وعدم الورود ال             � لم يرد عن النبي   

لفعل ال يعني التحريم ما لم يدل على ذلك دليل، ومـن      يعنى عدم الفعل، وعدم ا    

على أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم الدينية ال        . ثمة يبقى األمر على اإلباحة    

؛ ولـو كانـت     تعني حتما مشاركتهم في إيمانهم، أو موافقتهم على عقائـدهم         
وافقـة  التهنئة تعني حتما الموافقة لما هنأ المهنئون زوجين بزواجهما إال بعد م           

منهم على زواجهما، والمعقول والمشاهد غير ذلك، فكثيرا ما يهنئ الرافـضون          
العروسين رغم عدم موافقتهم؛ وفي أغلب األحوال يكون المهنئون على الحيـاد         

ولو كانت التهنئة تعني المـشاركة ألدى ذلـك إلـى       . ال يوافقون وال يرفضون   
زواجه مشاركة من مهنئه في     أن تعتبر تهنئة الرجل على      : جهاالت كثيرة، منها  

                                                           

إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط : " بأهل الذمة قوله� ومن وصايا الرسول) ١(
كتاب فضائل   :هصحيح رواه مسلم في". فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما

والنصوص في ذلك وفيرة، والمقام ال  .بأهل مصر ملسو هيلع هللا ىلص باب وصية النبي ،الصحابة
 .يتسع إال للتمثيل

 ". إليماناإلحسان إلى مخالف ا"من بحثنا " الدعاء لمخالف اإليمان"راجع مبحث ) ٢(
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على أن انتشار فتاوى تحريم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم         !. امرأته، وهلم جرا  
الدينية ال شك سيسهم في ترسيخ أعراف جديدة تؤسس لوعي ثقـافي مختلـف              
يرى في تهنئة مخالف المعتقد في عيده الديني مشاركة له في معتقده، وموافقـة              

الثابت "و" العادة شريعة محكّمة  "الفتوى الشرعية  فـ     عليه، وبناء عليه ستختلف     
كما يقول األصوليون؛ ومن ثمة سـينتقل حكـم هـذه           " بالعرف كالثابت بالنص  

التهنئة في ضوء ذلك من الحل إلى الحرمة؛ وال إشكال في ذلك فلكل أصـحاب          
مذهب أو دين الحق في رفض بعض أنواع التعامل مع اآلخر، وهو أمر ينبغي              

لقبول به؛ لكن اإلقالل وليس اإلكثار من ذلك هو ما يسهم في ازدهـار              تفهمه وا 
ومسألة أن تهنئة مخالف المعتقـد      . التعايش المثمر بين أصحاب العقائد المختلفة     

في عيده الديني تعد مشاركة له في معتقده، وموافقة عليه لم يذهب إليها أحد من               
ماء المسلمين، ومعنـى   غير بعض عل- في حدود بحثي وقراءتي –أهل األديان   

ذلك أن هذا الربط بين التهنئة من جهة والمشاركة والموافقة من جهـة أخـرى           
ليس أمرا إنسانيا فطريا طبعيا، فإذا أضفنا إلى ذلك أنه لم يرد به نص إسالمي،               

 وال تتعداهم؛ وأن    - وإن كثر عددهم   –علمنا أن المشكلة تكمن عند هؤالء النفر      
أما القول بأن العهد العمري مع      . ية واجتماعية ونفسية  المسألة لها بواعث تاريخ   

 وهو ما يشير إلى     )١(نصارى الشام يمنع النصارى من إظهار احتفاالتهم الدينية       
المنع من تهنئتهم، فهو رأي يحتاج إلى إعادة نظر؛ وذلك أن الشروط العمرية،             

 ، وإن�وضعها النصارى ولم يضعها عمر، وال نص فيها عـن اهللا ورسـوله          
 �صحت موافقة عمر عليها فهو مجتهد في ضوء ظروف عصره، واجتهـاده             

ليس شرعا ملزما إلى قيام الساعة، ولم تحظ هذه النصوص التاريخية بـالتوثيق   
الذي حظيت به نصوص القرآن والسنة مما يضع عالمات اسـتفهام وتعجـب             

                                                           

أحكام أهل الذمة، ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها، ص ص : ابن القيم: انظر) ١(
٤١٧: ٤١٥ . 
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ها مـع   ؛ يقول ابن القيم معترفا بعدم صحة سـند        )١(حول قبول عامة الفقهاء لها    
فإن األئمة تلقوها بالقبول،    : وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها     ")٢(:قبوله لها 

وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم،            
وقول ابـن القـيم بـأن       ". وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها       

 ال أظنه هو نفسه قد اتبعه في غير كتابنا          "شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها     "
وقد ! فكم من نصوص موضوعة مشهورة على ألسنة غير المعصومين؟        !. هذا؟

وقد أنفذها بعـده    : "وأما قول ابن القيم   . تصدى علماء الحديث لذلك بما هو الئق      
فال يشفع التاريخ لذلك بل يعارضه، والمقام ال يتـسع          " الخلفاء وعملوا بموجبها  

   .لكلبيان ذ
ويتجلى تعاطف نصوص اإلسالم مع صاحب االعتقاد المخالف مـن أمـر            

القرآن الكريم بالغلظة مع الكافرين المعادين وذلك أن إظهار الغلظة في مواقف            

رد االعتداء يعد أمرا طبعيا ال يحتاج إلى األمر به، إال أن النصوص اإلسالمية              

 اإلسـالمية التـي تؤكـد       أمرت به؛ ألنه يعد مخالفا للتوجه العام للنـصوص        

يا َأيها النَِّبي جاِهِد الْكُفَّـار والْمنَـاِفِقين        ")٣(:فقال تعالى . لخإ....التعاطف واللين 
ِصيرالْم ِبْئسو نَّمهج ماهْأومو ِهملَياغْلُظْ عو ."  

ولما كانت غلظة المؤمنين مع الكافرين المعادين مصطنعة لمصلحة كـان           

فجـاءت   ،ر بها بالكيف والقدر الذي يحقق المصلحة دون إفراط أو تفريط          األم

                                                           

وقد بحثنا عن أصل لهذه الشروط في مصادر الفقه اإلسالمي : "يقول محمد الغزالي) ١(
 وفي لبتة، بل ما وجدناه في كتاب اهللالسير والتاريخ فلم نجد لها أثرا أوكتب الشريعة وا

التعصب : الغزالي". سنة رسوله وفي معاهدات عمر نفسه يناقض هذا العهد المكذوب
 . ٦٣والتسامح بين المسيحية واإلسالم، ص

  ..٤١٧السابق، ص :  ابن القيم)٢(
  .٩: التحريم) ٣(
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َأيها الَِّذين آمنُوا قَاِتلُوا الَِّذين يلُونَكُم ِمـن         يا")١(:كلمة غلظة منكرة في قوله تعالى     
        تَِّقينالْم عم اللَّه وا َأنلَماعِغلْظَةً و وا ِفيكُمِجدلْيألولـي  أن علـى  دلتل". الْكُفَّاِر و 

  .المصلحة مع يتفق بماومكان  نازم كل في يحددوها أن األمر
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٣٣: التوبة )١(
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  الخاتمة 

  خالصة واستخالص
  :الخالصة

اليهودية والمسيحية : بعد هذه القراءة في الكتب المقدسة لدى أصحابها

  :  واإلسالمية، نخلص باآلتي

  :التلمود

عالمين دون نظر إلى ديـنهم أساسـا لحكـم     لالتعاطف مع ا  يجعل التلمود من     •
   .العالم

يرى التلمود أن السالم ال يتحقق فـي العـالم إال بالتعـاطف مـع األغيـار           •
   .بمساعدتهم ومعاونتهم والسؤال عنهم وتمني سالمتهم

يحرص اليهود ، و للتعاطف مع األغيار  ضاداالتلمود نصوص تتخذ موقفا م    في   •
  .هم في مواطن ضعفئهاعلى إخفا
  :هد القديمالع

كل من ليس إسـرائيليا     : والذي يعني عادة   يتعاطف العهد القديم مع الغريب،     •
  . يهوديا كان أو غير يهودي

  .بكافة الطرق يدعو العهد القديم إلى إدخال السعادة على قلب الغريب •
   .بالتعاطفيغري العهد القديم  •
   .لفيرسم العهد القديم القدوة في التعاطف مع صاحب االعتقاد المخا •
صـاحب   للتعـاطف مـع      مضادافي العهد القديم نصوص كثيرة تتخذ موقفا         •

 . االعتقاد

  :العهد الجديد

   . إلى درجة تقمص شعور المتعاطف معهيحث العهد الجديد على التعاطف •
  .ويغري بالتعاطف •



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٣٠٨-  

  

 ؛التعاطف معه  ويقدم العهد الجديد مفهوما جديدا على عصره للقريب الواجب         •
ه بصرف النظر عـن معتقـده        إنسان يتقرب إلينا بفعل    فيجعل القريب هو كل   

  . لخإ...وعرقه
  .يرسم العهد الجديد القدوة في التعاطف مع غير المؤمنين •

  :النصوص اإلسالمية

، وهو  "اإلخوة"تصف النصوص اإلسالمية العالقة بين المؤمنين وغيرهم بـ          •
وصف يستثير الشعور بالتعاطف معهم في كـل المواقـف التـي تـستدعي              

، ويستمر الشعور بالتعاطف األخوي مع الكفار في نصوص اإلسالم          التعاطف
  . إلى يوم القيامة

حقـوق اإلخـوة    التعاطف مع غيرهم بإعطائهم     يحث اإلسالم المسلمين على      •
   .بصرف النظر عن دينهم

باألنبياء  و �يرسم اإلسالم القدوة في التعاطف مع المخالف في المعتقد بنبينا            •
   .عليهم السالم

 رغـم   -رد االعتداء    أمرت النصوص اإلسالمية بإظهار الغلظة في مواقف       •
نه يعد مخالفـا للتوجـه   أل - يعد أمرا طبعيا ال يحتاج إلى األمر به  كون ذلك   

  . لخإ....التعاطف واللينالعام للنصوص اإلسالمية التي تؤكد 
يف إظهار الغلظة في مواقف رد االعتداء بالك      إلى  النصوص اإلسالمية   دعت   •

  .والقدر الذي يحقق المصلحة دون إفراط أو تفريط
  :االستخالص

  :من كل ما سبق يمكننا استخالص ما يلي

خوة اإلنسانية وما ينشأ عنه من أخالق إنسانية رفيعة أمر ن  الوالء لألإ -
 . ظاهر ومؤكَّد في الكتب المقدسة محل هذه الدراسة



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٣٠٩-  

ع صاحب االعتقاد المخالف عندما حث العهد القديم على التعاطف م -
وعندما حث العهد الجديد على التعاطف مع ". الغريب"كثيرا ما وصفه بـ 

 وعندما حثت النصوص ."القريب"صاحب االعتقاد المخالف كثيرا ما وصفه بـ 
اإلسالمية على التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف كثيرا ما وصفته بـ 

وم القيامة ال يسقط بفقدان األمل في وجعلت هذا الوصف ممتدا إلى ي". األخ"
إيمان الكافر، وهو ما يشير إلى وجود تطور إيجابي في وصف العالقة مع 

 . صاحب االعتقاد المخالف
إن التوقف أمام تلك النصوص التي نجدها أحيانا تغري باإلساءة إلى  -

؛ ويقع على عاتق التعاطفاآلخر في المعتقد محله دراسة عن العدل ال 
ين بهذه النصوص عبء توجيه ما أوردناه من نصوص تحض على المتشبث

  .التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف
 ال الداعية لعدم التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالفمواقف الإن  -

تنطلق من عامة النصوص المقدسة في أي من الديانات الثالث موضع الدراسة؛ 
  . اتهاانتقائية للنصوص وتفسيروإنما تنطلق من نظرة 

 هـذه   زكـاء ولقد ساهمت طبيعة النص اليهودي والمسيحي المقدس فـي إ         
؛ فالنـصوص المقدسـة اليهوديـة       النظرة وما تولد عنها من ازدواجية أخالقية      
حكماء وبسطاء، علماء وجهـال،     : والمسيحية ما هي إال كتابات من وجهة نظر       

، فـساق   اءأمميين ويهود، ودعاء وعنف، صابرين ومتمردين، أغنيـاء وفقـر         
؛ ومن ثمة كانت )١(لخ، فالكتاب المقدس لم يتكلم إال على لسان هؤالء        إ....تقياءوأ

                                                           

 رسالة بولس الرسول األولى إلى. ٣٦: ٢٣سفر إرمياء . ٥ -٤: ٥٦المزمور : انظر(١) 
: سبينوزا. ٢٠: ١٥رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية . ٤٠، ١٢: ٧أهل كورنثوس 

مدخل العهد الجديد، طبعة دار المشرق، : وانظر. ٣٣٤رسالة فى الالهوت والسياسة ص
من الفصل الثالث من دستور المجمع ١٢البند : الفاتيكان: وانظر. ٢٦: ٢٥ص ص

 أخالق اإلنجيل، : بايه: وانظر. ١٣٠، ص"ىالوحى اإلله: "المسكونى للفاتيكان الثانى
  .١٨٩ص 



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٣١٠-  

  

وكأننا أمام  في كثير من األحيان     ازدواجية األخالق الكتابية، ومن ثمة بدا األمر        
وحيين يهوديين متقابلين، ووحيين مسيحيين متقابلين إللهين مختلفين، أحدهما إله 

  : !اآلخر للعدوانيةللمثالية األخالقية و
يرى أنه بالرحمة يحكم العالم ويدعو صراحة إلى معاونـة          الذي   فالتلمود

 يحرم تعامل اليهود الذي هو التلمودغير اليهود والسؤال عنهم وتمني سالمتهم؛ 
  .مع غيرهم في كل أيام سرورهم وفي كل ما يسرهم

ف معهم إلى  الذي يتعاطف مع غير اليهود ويحث على التعاطوالعهد القديم
 دعا ربه أن يهلكه مع الكافرين إن لم يغفر الرب لهم؛          �حد الزعم بأن موسى     

هو العهد القديم الذي يدعو بالهالك على غير المؤمنين، ويحـث علـى قـتلهم               
والعهد القديم الذي يدعو إلى التعاطف مع األعداء بإطعامهم وسقيتهم،          . أجمعين

جمع جمـر علـى      التعاطف بالرغبة في     هو العهد القديم الذي يعود فيعلل ذلك      
  .رؤس األعداء؛ وكأن كاتب الفقرة الثانية ليس هو كاتب الفقرة األولى

يتعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف ويحـث علـى         الذي   والعهد الجديد 
التعاطف معهم إلى حد الزعم بأن بولس الرسول فضل الهالك األبدي في سبيل             

 يقدس العهد القديم بكل ما فيه ويجعل        يد الذي هو العهد الجد  نجاة غير المؤمنين    
  .)١(من نفسه تتمة له

 صـحيح   �  عن اهللا تعالى أو عن رسوله      نص إسالمي ورغم أنه ال يوجد     
 ؛ بل العكس هو الصحيح    التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف،     ضادصريح ي 

 نفإ ؛ كما تبين لنا في دراستنا هذه      هذا التعاطف فالنصوص اإلسالمية تلح على     
 هذا التعاطف بدرجـة     رفضت اإلسالمي   فكرفي ال ليست بالضعيفة    تهناك تيارا 
  .أو بأخرى

                                                           

  .١٧: ٥ متى :انظر(١) 
  



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٣١١-  

 مـا   ات التيار هولعله من أهم األخطاء العلمية التي وقع فيها أصحاب هذ         

  :يلي

 .� الرسول وعدم فعل الرسول �ثبوت فعل  الخلط بين عدم �
 . والتحريم�الخلط بين عدم فعل الرسول  �
 .دالالت الفعل من يهعل يدل ما بين الخلط �
 . في الفهم وإغفال القواعد األصولية،األخذ بظاهر النصوص �
 .االنطالق من مسلمات غير مسلم بها عند غيرهم من العلماء �
 .التمسك بخيارات لغوية دون شفيع، وفي اللغة متسع لغيرها �
 .الفهم المتعارض مع سياق النص �
 .الخلط بين المطلق والمقيد �
 .للنصوصالنظرة غير الشاملة  �
 الـدليل  فاألولى يؤخذ فيهـا ب     :الخلط بين فضائل األعمال والمعامالت     �

 غيـر  الـضعيف  كـان  إن إال - الضعيف، والثانية ال يقبل فيها إال الـصحيح       
الضعيف  وكان احتياط، موضع الموضع وكان صريح، صحيح بنص معارض
الحث على التعـاطف    وال شك أن     -الشريعة في به معمول أصل تحت مندرجا

التعـاطف  النهي عن مع صاحب االعتقاد المخالف هو من فضائل األعمال؛ أما    
ليس من فضائل األعمال؛ وإنما هو من أحكـام         مع صاحب االعتقاد المخالف ف    

 ولم يرد في نصوص اإلسالم دليل تنطبق عليه الشرائط سابقة الذكر         .المعامالت
   .يمنع من التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف

ن مواقف السلف وأقوالهم ما يشفع آلرائهم والسكوت عمـا ال           التخير م  �
يشفع؛ ثم زعم المتابعة لفهم السلف، واالحتجاج لتقليدهم بأن القدماء أقدر علـى             

!!!  حتى في مثل هذه األمور المتعلقة بالمعامالت       �فهم مراد اهللا ومراد رسوله      
 فتاوى القدماء،   ونسوا أو تناسوا اإلطار السياسي واالجتماعي الذي صدرت فيه        

وبفرض تشابه الظروف، بل وتماثل األحوال، فال تالزم بين الفـضل وعظـم             



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٣١٢-  

  

وقـد ختمـت     �الشأن وبين جعل الواحد من السلف الكرام مشرعا كالرسـول         
النبوة، وختمت العصمة؛ وما ورد من نصوص تأمر باالقتداء ببعض الصحابة           

يل، ال الفهم؛ يقول تعالى في      فتحمل على االقتداء بهم في الفضل وفي اتباع الدل        
فقال بهداهم ولم يقل بهم؛ فـالعبرة       ". ُأولَِئك الَِّذين هدى اللَّه فَِبهداهم اقْتَِدهِ     ")١(:ذلك

ليست باألشخاص؛ وذلك أن الفهم غير المعصوم ال يمكن أن يكون ممثال للنص             
   : حربية بقولـه   في وصاياه لقادة السرايا ال     � النبي   هوهو ما يؤكد  . )٢(المعصوم

إن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اهللا؛ فال تنـزلهم علـى            "
        ؛ فإنك ال تدري أتصيب حكـم اهللا فـيهم          )٣(حكم اهللا، ولكن أنزلهم على حكمك     

                                                           

 . ٩٠: األنعام) ١(
حصر بعض العلماء حجية قول الصحابي فيما اشتهر ولم يعلم له : وأمام هذه الحقيقة) ٢(

 أيضا  به، وهذا غير مسلَّم)وهو ما اصطلحوا على تسميته باإلجماع السكوتي(مخالف 
 . وجود المخالف ليس علما بعدم وجودهفعدم العلم ب

     وأمام هذه الحقيقة حصر بعض آخر من العلماء حجية قول الصحابي فيما ال يدرك 
 ظنا منهم أن الصحابي في هذه الحالة البد وأن يكون آخذا عن - كالغيبيات-بالرأي 

ره، لجواز كون الصحابي حاكيا عما شاع في عصبه  وحتى هذا غير مسلَّم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  .أو عما سمعه ممن ال نثق به، ورواية بعض الصحابة لإلسرائيليات خير دليل على ذلك

ونتفق مع من ذهب إلى حجية قول الصحابة إذا اشتهر الرأي ولم نعلم له مخالفا إذا      
كانت المسألة مما ال يمكن االجتهاد فيه على وجهه إال لهم، وهو ما احتاج في فهمه إلى 

  .   دها إال هم، وكذا ما احتاج إلى قوة في معرفة لغة العربقرائن لم يشاه
، ص السابق: ، حسب اهللا٣/٣٠٢الموافقات : الشاطبي:  انظر في حجية قول الصحابي    

  . ٧٨: ٧٥ص
التعاطف مع صاحب االعتقاد وعلى كل حال، لم يحدث إجماع سكوتي على رفض      

  . غيبيات فموضوعنا في المعامالتعند السلف، وال عالقة لدراستنا بالالمخالف 
أنزلهم على فهمك لحكم اهللا ورسوله الذي ال يحجر على غيره من الفهوم المقبولة : أي) ٣ (

  .لغة وشرعا، وليس المقصود حكمك الذي ال يتقيد بالنص إن وجد نص



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٣١٣-  

بل إن السلف قد نهوا عن التسليم لفهمهم واعتبار اجتهادهم دينا ملزما؛ . )١("أم ال 
خذوا الحكمة ممن سمعتموها؛ فإنه قد يقول الحكم غير         ")٢(: قال �فعن ابن عباس  

ُأحذِّركُم زيغَةَ  ")٣(�:وعن معاذ بن جبل     ".  الحكيم، وتكون الرمية من غير رام     
الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان الحكيم؛ وقد يقول المنافق             

، اعرف الحق تعرف    إن الحق ال يعرف بالرجال    " )٤(:�وعن علي   ". كلمة الحق 
خذ الحكمة وال يضرك من أي      : "رفعه وعن ابن عمر  رضي اهللا عنهما      ". أهله

 .  )٥("وعاء خرجت
 في معهودة غير بوفرة هذا موضوعنا في اإلسالمية النصوص تتميز -
 مسبوق غير فقهي بجهد امتازت كما الدراسة، موضع األخرى المقدسة الكتب

 نصوص مأما بوقوفنا مقارنة أمامها وقوفنا لفطو ؛)٦(األخرى األديانتاريخ  في
 .ذلك األمر طبيعة اقتضت وإنما ،الثانية حق في تقصيرا ليس األخرى األديان
إنه لمن الصعوبة بمكان الحديث عن ترتيب لألديان في درجات  -

، وذلك ألن هذا الحديث يتطلب أمورا التعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف
 :جتمعة في المقارنة مثلعديدة ال يمكن اعتبارها م

                                                           

 من كتاب الجهاد، ٨٢ من كتاب الجهاد، وأبو داود في الباب ٢رواه مسلم برقم ) ١(
وجدير بالتنويه هنا أن المسلم ال يطبق النصوص القرآنية والنبوية وإنما يطبق . وغيرهما

 . الثقاتالذي فهمه العلماءغير المعصوم فهمها 
 .٣١٠ /١المقاصد الحسنة،: السخاوي: انظر) ٢(

 . من كتاب السنة٥ رواه أبو داود في الباب (٣)
  . ن سورة البقرة م٤٢الجامع ألحكام القرآن، تفسير اآلية :  القرطبي(٤)

  .٣١١ /١،السابق: السخاوي: انظر. ونحو هذا يروى من قول علي) ٥(
فالنص اليهودي والمسيحي المقدس المعاصر هو في حقيقته تفسير لنص مقدس مفقود، ) ٦(

في الغالب ) شروح هذه النصوص المقدسة(ومن ثمة ال تضيف تفسيرات هذه التفسيرات 
 رغم -متصنعة متكلفة، ومن ثم كانت استفادتنا منها جديدا ذا بال، وكثيرا ما كانت 

 .لةي ضئ-حرصنا



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٣١٤-  

  

  . لهذا التعطفعدد النصوص المعارضة �
 .درجة صحة النصوص المعارضة �
  .     مدى وجاهة توجيه النصوص المعارضة �
 .)١( للتعاطف مع صاحب االعتقاد المخالفعدد النصوص المؤيدة �
 .درجة صحة النصوص المؤيدة �
  .الفالتعاطف مع صاحب االعتقاد المخدرجة التأكيد في كل نص على  �
درجة التأكيد في كل نص على أنه يشمل غير المؤمنين، فكثيرا ما يتم  �

 . لصاحب االعتقاد المخالفدون تأكيد على شمولية ذلك التعاطف التأكيد على 
نوع التأكيد، هل هو تأكيد نابع من االهتمام بهذا الوجه، أم تأكيد نابع  �

التعاطف مع د على من إنكار المدعويين له، بمعنى أن بعض األديان قد يؤك
ذا  بسبب معارضة المدعويين، ال بسبب العناية بهصاحب االعتقاد المخالف

 هذا التعاطف ألهمية خاصة يراها له، وقد ال تؤكد بعض األديان على التعاطف
لتحلي المدعويين به أو ألنهم ال يعارضونه، ومن هنا ال يمكن اعتبار التأكيد أو 

     .عدمه ميزة لدين على دين

  :التوصيات

لقد تطورت مواضيع الفلسفة خالل فترات تاريخية متعاقبة تلبية لحاجات  •
التعايش مع " ليحتل موضوع ولعله قد آن األوانالمجتمعات المختلفة، 

 .مكانته الالئقة به بين الموضوعات الفلسفية" اآلخر

                                                           

وما يتعلق بالعدد والتعداد فمعرفته يسيرة ولو اقتصر األمر عليه لكان ترتيب األديان في ) ١(
إن ذكر العدل في : "سهال ؛ يقول ابن تيميةالتعاطف مع صاحب االعتقاد المخالف 

". ل أكثر، والقرآن جمع بينهما على غاية الكمالالتوراة أكثر، وذكر الفضل في اإلنجي
من أدلة عموم رسالة النبي "فصل  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، : ابن تيمية

 .٥٩/ ٥ ،"نقض دعواهم االستغناء باليهودية والنصرانية"فصل " �
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-٣١٥-  

ا إعادة النظر في أقوالنا وأفعالنا وقوانين - كل بحسب موقعه–علينا جميعا  •
  . وتراثنا والكف عن ديننة األهواء والبدع

 عدم التذرع بالنصوص الباطلة، والفهوم الفاسدة واآلراء :على كل منا •
  ومن لم.المرجوحة للكف عن مد يدنا لآلخر من أجل تعايش حقيقي معه

 يستطع لم ومن سلوكية، مساهمته فلتكن فكرية مساهمة يقدم أن يستطع
 هي الدائمة الصغيرة إن مساهماتنا. نحوه خريناآل مبادرة فليتقبل المبادرة

  . نهرا ألفت اآلخرين قطرات إلى انضمت إذا المطر قطرات مثل

  ،، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أسأل اهللا تعالى

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         
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  )١(أهم المصادر والمراجع

 :القرآن الكريم وكتب التفاسير �

 ):ارالمخت محمد بن األمين محمد (الشنقيطي •

دار الفكـر،   : ط، بيـروت  .أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن، د          -
 .هـ١٤١٥

 ): األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد أبو (القرطبي •

 . ت.الشعب، د دار: ط، القاهرة.القرآن، د ألحكام الجامع -

 ):أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي( ابن كثير  •

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي : لقاهرةط، ا.تفسير القرآن العظيم، د -
 .ت.الحلبي، د

 :وشروحها النبوية السنة كتب �

 :بن حنبلأحمد  •

 . ت.دار صادر، د: ط، بيروت.مسند أحمد بن حنبل، د -

  :)محمد ناصر الدين(األلباني  •

 .ت. المكتب اإلسالمى، د:بيروتط، .سلسلة األحاديث الصحيحة، د -

 ):بزدزبة بن إسماعيل بن مدمح اهللا عبد أبو (البخاري •

 محمد ناصر الدين األلباني،  :صحيح األدب المفرد، حقق أحاديثه وعلق عليه -
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار الصديق، : ، القاهرة٤ط

 .ت.الشعب، د مطابع: ط، القاهرة.د البخاري، صحيح -

 

                                                           

نظمت المصادر والمراجع فيما يلي حسب الترتيب األلفبائي لالسم الذي اشتهر به  )١(
  ). و، الابن، أب(المؤلف مع صرف النظر عن 

 



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٣١٧-  

 ):الحسين بن أحمد بكر أبو (البيهقي •

 الكتب دار : بيروت ،٣ط طا،ع القادر عبد محمد : تحقيق الكبرى، السنن -
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ العلمية،

             : بيروت ،١ط ،زغلول بسيوني السعيد محمد: تحقيق ،اإليمان شعب -
 .هـ ١٤١٠،العلمية الكتب دار

 ):سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبو (الترمذي •

 مصطفى: القاهرة ،٢ط شاكر، محمد أحمد: وشرح تحقيق الترمذي، سنن -
 . م١٩٧٨ الحلبي، البابي

   ):اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو(الحاكم النيسابوري  •

  .م١٩٩٨ ،المعرفة دار: ط، بيروت.، دالصحيحين على المستدرك -

 ):السجستاني األزدي إسحاق بن األشعث بن سليمان (وددا أبو •

 ابيالب مصطفى ط: القاهرة ،١ط علي، سعد أحمد تعليق داود، أبي سنن -
 .م١٩٥٢ الحلبي،

 ):الحافظ جالل الدين(السيوطي  •

: وترتيب جمع) الكبير والجامع وزوائده الصغير الجامع (األحاديث جامع -
 السيد نفقة على طبع: ط، القاهرة.د الجواد، عبد أحمد صقر، أحمد عباس
 . ت.للبيع، د مخصص غير زكي، عباس حسن

 :)اللخمي أيوب بن أحمد بن نسليما القاسم أبو (الطبراني •

طارق بن عوض اهللا بن محمد، عبد المحسن إبراهيم    : تحقيق المعجم األوسط،  -
 .هـ١٤١٥دار الحرمين، : ط، القاهرة.الحسيني، د

ر، الفك دار: ط، بيروت.عبد الرحمن محمد عثمان، د: ، تحقيقالصغير المعجم -
 .م١٩٩٧

مكتبـة ابـن    : ط، القاهرة .ي، د حمد عبد المجيد السلف   : المعجم الكبير، تحقيق   -
 . هـ١٤١٥تيمية، 



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٣١٨-  

  

 ):الجرجاني أحمد أبو( عدي بنا •

، ١، وآخرون، ط  الموجود عبد أحمد عادل :تحقيق،  الرجال ضعفاء في لكاملا -
 .م١٩٩٧هـ١٤١٨ ، العلمية الكتب: بيروت

 ):القزويني يزيد بن اهللا عبد أبو (ماجه ابن •

ط : ط، القاهرة.د الباقي، دعب فؤاد محمد: وتعليق تحقيق ماجه، ابن سنن -
  .ت.الحلبي، د البابي عيسى

 :مالك بن أنس •

  .م١٩٨٥ الشروق، دار: جدة ،١ط المالكي، علوي محمد: تحقيق الموطأ، -
 ):القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو (مسلم •

 .ت.الحلبي، د البابي ط مصطفى: ط، القاهرة.د النووي، بشرح مسلم صحيح -

 ):علي بن شعيب بن الرحمن دعب أبو (النسائي •

  .م١٩٨٦ بيروت، ،٢ط غده، أبو الفتاح عبد: تحقيق النسائي، سنن -
 :)الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر(الهيثمي  •

 .ت.مكتبة القدسي، د: ط، القاهرة.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، د -

 :الكتابات المقدسة في اليهودية والمسيحية �

 : التلمود •

ترجمة ) أ(سالة عبدة األوثان، من سلسلة رسائل تلمودية التلمود البابلي، ر �
  .م١٩٩١دار الغدير،: ، دمشق١وتقديم نبيل فياض، ط

، ١مصطفى عبد المعبود سيد منصور، ط. متن التلمود، المشنا، ترجمة د �
 .م٢٠١٣القاهرة، مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، 

 :الكتاب المقدس •

معتمدة من بولس طبعة  (١٩٩٤  المشرق،دار: ، بيروت٣طالكتاب المقدس،  �
  ).باسيم، النائب الرسولي لالتين



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٣١٩-  

 : التالي الإللكتروني الموقع على المقدس الكتاب �

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/search.php  
  :والمسيحية اليهودية في المقدسة الكتاباتشروح  �

  :وآخرون) الدكتور بروس(بارتون  •

 تعريب شركة ماستر ميديا، القاهرة ،٣التفسير التطبيقى للكتاب المقدس، ط -
 .م١٩٩٧

 :)القس أنطونيوس(فكري  •

 :شرح الكتاب المقدس، على الموقع اإللكتروني التالي -

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-٠٢-

New-Testament/Father-Antonious-Fekry 
 :مراجع متنوعة �

 :)محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي(ابن إسحاق  •

 ،دار الكتب العلمية، ١ط ،د المزيديأحمد فري: ، تحقيقالسيرة النبوية -
 .هـ١٤٢٤

  ):ألبير (بايه •

: دمشق ١ط العوا، عادل. د: ترجمة سوسيولوجية، دراسة اإلنجيل، أخالق -
  .م١٩٩٧ كنعان، دار الحصاد، دار

 ): بو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليمأ(ابن تيمية  •

ناصر . د: تعليقاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق و -
  .م١٩٩٦مكتبة الرشد،: ، الرياض٥بن عبد الكريم العقل، طا
علي بن حسن بن ناصر : ، تحقيقالمسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب -

  .م١٩٩٩ / هـ١٤١٩، العاصمة دار: الرياض القاهرة،وآخرون، 

  ):على (حسب اهللا •

 .ت.ط، دار المعارف، القاهرة، د.أصول التشريع اإلسالمي، د  -



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٣٢٠-  

  

 :  )أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد اهللا بن مدجج(لزبيدي ا •

 .ت.د العربي، التراث إحياء دار: بيروت ط،.د العروس، تاج -

 ):محمد(زكي إبراهيم  •

 وظيفة الحديث الضعيف في اإلسالم وأقوال كبار أئمة السلف والخلف فيه،  -
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١مطبوعات العشيرة المحمدية، : ، القاهرة٤ط

  :سبينوزا •

 فؤاد. د مراجعة حنفى، حسن. د وتقديم ترجمة والسياسة، الالهوت فى رسالة -
  .م١٩٩١ المصرية، األنجلو مكتبة: القاهرة ،٣ط زكريا،

  ): الرحمن عبد (السخاوي، •

 دار ط،.د األلسنة، على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد -
  .ت.د العربي، الكتاب

  ):  اللخمي موسى بن براهيمإ إسحق أبو (الشاطبي •

 الشيخ شرح رمضان، إبراهيم الشيخ عناية الشريعة، أصول في الموافقات -
  م٢٠٠٤ هـ،١٤٢٥ المعرفة، دار: بيروت ،٦ط دراز، اهللا عبد

  :)محمد بن على محمد (الشوكاني •

 شعبان. د: وتعليق تحقيق األصول، علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد  -
  .م١٩٩٨ السالم، دار:  القاهرة،١ط إسماعيل، محمد

 ):الشهرزوري الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو(ابن الصالح  •

: دار الفكر، بيروت: ط، دمشق.نور الدين عتر، د. د: ، تحقيقالحديث علوم -
   م٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥ ،المعاصر الفكر دار

 ): جرير بن محمد جعفر أبو (الطبري •

 . ت.للمطبوعات، د األعلمي مؤسسة: ط، بيروت.د والملوك، األمم تاريخ -

  
 



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٣٢١-  

 ): مال خاطر بن إبراهيمخليل. د(العزامي  •

دار القبلة، : ، جدة١خطورة مساواة الحديث الصحيح بالموضوع، ط -
 .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨

 اهللا عبد بن اهللا هبة بن الحسن بن علي القاسم أبو الحافظ (عساكر ابن •

 ):الشافعي

 ،الفكر دار :ط، بيروت.د العمروي، غرامة بن عمر: تحقيق دمشق، تاريخ -
 .هـ١٤١٥

  .اهللا حسب على •

  .ت.د المعارف، دار: ط، القاهرة.د اإلسالمي، التشريع أصول -
  .طالب أبي بن علي •

 عبد: شرحه في زاد و طبعه على أشرف؛ عبده محمد: شرح البالغة، نهج -
 .م١٩٥٤ هـ،٣٧٤، األندلس مكتبة: بيروتط، .د األهل، سيد العزيز

 ): محمد بن محمد حامد أبو (الغزالي •

 . ت.د العربي، الفكر دار :ط، القاهرة.د الدين، علوم إحياء -

 ):  محمد(الغزالي  •

دار نهضة مصر، : ، القاهرة١٢التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم، ط -
 .م٢٠١٥

  ):الثانى الفاتيكانى المجمع (الفاتيكان •

 النشر تاريخ. م١٨/١١/١٩٦٥ اإلقرار تاريخ ،"اإللهى الوحى"دستور -
 الكالس يوسف: األب العربية إلى الالتينية عن نقله ،٢٤/١٢/١٩٦٥

) بيانات قرارات، دساتير،: الثانى الفاتيكانى المجمع (كتاب ضمن البولسى،
 معهد الفاخورى، حنا:األب منها األكبر بالقسم وقام ترجمته على أشرف الذى

 .م١٩٩٢ بولسية،ال المكتبة: لبنان ،١ط والالهوت، للفلسفة بولس القديس

  



  

  

  

  

  

  التعاطف مع صاحب االعتقاد         

-٣٢٢-  

  

 ): الحسيني جمال. د (أبوفرحة •

 والمسيحية اليهودية: المقدسة الكتب في قراءة اإليمان، مخالف إلى اإلحسان -
 بنها، جامعة اآلداب كلية مجلة: بنها أنموذجا، والدعاء العطاء واإلسالمية،

 .م٢٠١٥

 . م٢٠١٤الزمان،  دار: ، المدينة المنورة٢ طالتعايش مع اآلخر، -

 المدينة ،٢ط وأخطائه، وآدابه أصوله وأهم مفهومه: اآلخر مع رالحوا -
  .   م٢٠١٣ عام الزمان، دار: المنورة

 ):ي (قوجمان •

 المحتسب، مكتبة: عمان الجيل، دار: بيروت ط،.د عربي، عبري قاموس -
 .م١٩٧٠

 :)محمد بن أبي بكرأبو عبد اهللا، (الجوزية  قيم ابن •

 المكتبة: بيروت ،١ط األحمد، ياضر بن محمد: تحقيق الذمة، أهل أحكام -
 .م٢٠٠٦ هـ،١٤٢٦ العصرية،

 – مؤسسة الرسالة، بيروت : بيروت٢٧ط: زاد المعاد في هدي خير العباد -
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ مكتبة المنار اإلسالمية،: الكويت

 ):إنجمار(كارلسون  •

مكتبة الشروق الدولية، : ، القاهرة١تعايش أم مجابهة، ط: اإلسالم وأورربا -
 .م٢٠٠٣

  ):أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي(  كثير ابن •

 . م١٩٨٥العلمية، الكتب دار: بيروت ،١ط والنهاية، البداية -

  ):الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو(الكفوي  •

 -درويش عدنان :، تحقيقاللغوية والفروق المصطلحات في معجم ،الكليات •
  . م١٩٩٨ - هـ١٤١٩، سالةالر مؤسسة: ط، بيروت.، دالمصري محمد



  

  

  

  

  

  جمال الحسيني أبوفرحة ٠د                                                            

-٣٢٣-  

 ):األسقف(مكاريوس  •

، إيبارشية المنيا وأبو قرقاص لألقباط األرثوذكس، ١المحبة ال تسقط أبدا، ط •
 .م٢٠١٦

 ):المصري علي بن ممكَر بن محمد ( منظور ابن •

 .ت. د صادر، دار: بيروت ،١ط العرب، لسان -

 ):هارالد (موللر •

 ،١ط هشهش، أبو إبراهيم رجمةت لهنتنجتون، مضاد مشروع الثقافات، تعايش -
 .م٢٠٠٥ الجديد، الكتاب دار: بيروت

  :ابن هشام •

 شلبي، الحفيظ عبد اإلبياري إبراهيم السقا، مصطفى تحقيق النبوية السيرة -
 .وأوالده الحلبي البابي ط مصطفى :ط، القاهرة.د

 ).صامويل(هنتنجتون  •

شايب، تقديم صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت ال -
 .م١٩٩٩شركة سطور، : ، القاهرة٢صالح قنصوة، ط. د

 :وآخرون) األب فاضل سيداروس(اليسوعي  •

  .م١٩٨٨دار المشرق، : ، بيروت٢معجم الالهوت الكتابي، ط -
 

*  *  * 

  


