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 الحم��د لل��ه رب الع��المين، و الص��لة و الس��لم عل��ى س��يدنا محم��د ص��لى ا�� علي��ه و س��لم، وأش��هد
ان ل اله إل ا وحده ل شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و ر سوله.

و بعد:

 ف�إن ا� تع�الى لم�ا أرس�ل رس�وله ص�لى ا� علي�ه و س�لم ليك�ون رس�ول اخ�ر الزم�ان، ف�إنه أرس�له
في زحمة من الشرائع و الديان التي سادت أيام بعثته.

 و بنظ��رة س��ريعة فاحص��ة لم��ا ك��ان منتش��را ف��ي ذل��ك الزم��ان م��ن الدي��ان و الطق��وس، ف��إنه يمكنن��ا
القول بأنها تنقسم من حيث المبدأ لمجموعتين أساسيتين:

و ه��م أص��حاب ال��ديانات الس��ماوية الس��ابقة، ك��اليهود و النص��ارى و الحنيفي��ون ال��ذين ك��انوا:   الول��ى
على تعاليم نبي ا ابراهيم عليه السلم.

و ه�م الوثني�ون ال�ذين ل يؤمن�ون ب�الله الواح�د، ك�المجوس عب�دة الن�ار ف�ي بلد الع�راق، أو:   و الثاني�ة
العرب المشركين عبدة الصنام في جزيرة العرب.

 و ك�ان م�ن الط�بيعي و المنطق�ي، أن ي�أتي الس�لم منح�ازا للطائف�ة الول�ى م�ن أه�ل الكت�اب، لك�ون
 الرس��الة الس��لمية ج��اءت مكمل��ة و خاتم��ة للرس��الت الس��ماوية، و س��ائرة عل��ى نف��س الطري��ق ف��ي

و إن ك�انت ه�ذه الطائف�ة ه�ي الق�ل م�ن حي�ث الع�دد ف�ي ذل�ك.   ال�دعوة لعب�ادة ا� الواح�د الخ�الق
الزمان بالنسبة للوثنيين.

إن ا�� لم��ا بع��ث: "   و ف��ي ه��ذا ج��اء الح��ديث الص��حيح ع��ن رس��ول ا�� ص��لى ا�� علي��ه و س��لم
رواه" [  محم���دا نظ���ر ال���ى أه���ل الرض فمقته���م عربه���م و عجمه���م إل بقاي���ا م���ن أه���ل الكت���اب

مسلم].

 و لم�ا ك�انت الديان�ة النص�رانية ه�ي الق�رب للس�لم وقت�ا و أك�ثر قب�ول، ج�اء الق�ران الكري�م ليص�فهم ب�أنهم
" و لتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى: "  القرب للسلم على الطلق، فيقول

].82المائدة [ 
 و ل�م يتوق�ف الم�ر عن�د ه�ذا الح�د]، ب�ل إن�ه س�رى عل�ى ك�ثير م�ن الحك�ام و المواق�ف التفص�يلية ف�ي

الشريعة السلمية.

 فف�ي أول ال�دعوة، و حي�ن ك�ان يق�د]ر ع�دد المس�لمين بالعش�رات، حص�لت معرك�ة حاس�مة بي�ن ال�روم
ف�ترى الق�ران ين�زل متح�دثا.   النص�ارى ف�ي الش�ام و بي�ن المج�وس ف�ي الع�راق انتص�ر فيه�ا المج�وس

 عن هذه الواقعة مبشرا النصارى بنصر قادم خلل بضع سنين، يفرح يومها المؤمنون فيه بنصر ا.
ال����������م، غلب�ت ال�روم، ف�ي أدن�ى الرض و ه�م م�ن بع�د غلبه�م س�يغلبون، ف�ي: "  فيق�ول ا� تع�الى

ال�روم " [   فج�اء المر بع�د ذلك]. 1��4بض�ع س�نين لل�ه الم�ر من قبل و من بع�د و يؤمئذ_ يف�رح المؤمنون
كما ذكر القران.

 و لم��ا ح��رم الس��لم عل��ى اتب��اعه ال��زواج بالمش��ركات، ل��م يح��رم ال��زواج بالكتابي��ات م��ن اليه��ود و
النصارى، و لذلك فعله كثير من الصحابة.



يق��ول ا��.   و ك��ذلك قب��ل ذب��ائحهم، و أح]��ل طع��امهم، حي��ن ح��ر]م طع��ام المش��ركين و ال��وثنيين
الي�وم أح�ل لك�م الطيب�ات  و طع�ام ال�ذين اوت�وا الكت�اب ح�ل لك�م و طع�امكم ح�ل له�م: "  س�بحانه و تع�الى

 و المحص�نات م�ن المؤمن�ات و المحص�نات م�ن ال�ذين اوت�وا الكت�اب م�ن قبلك�م إذا ءاتيتم�وهن أج�ورهن
 محص�نين غي�ر مس�افحين و ل متخ�ذي أخ�دان و م�ن يكف�ر باليم�ان فق�د حب�ط عمل�ه و ه�و ف�ي الخ�رة م�ن

المائدة " [ ]5الخاسرين
 و حي�ن ل�م يرض�ي م�ن الع�رب المش�ركين البق�اء عل�ى ش�ركهم ف�ي ظ�ل الخلف�ة الس��لمية،  رض�ي

و تتب��ع تفاص��يل.   ذل��ك م��ن النص��ارى، عل��ى ش��يء يق��دمونه للخلف��ة مقاب��ل حم��ايتهم م��ن ع��دوهم
الحكام في مثل هذا كثير.

و الخلصة: 

يظهر فيها السلم على نمط متقدم من التعاون و التوقير بين أصحاب الديان السماوية.

 و له�ذا لم�ا اقتط�ع عم�رو ب�ن الع�اص ج�زءا م�ن كنيس�ة ف�ي مص�ر، ليوس�ع به�ا مس�جده، أرس�ل الي�ه
 عم�ر ب�ن الخط�اب أن يعي�د ذل�ك الج�زء للكنيس�ة، و يه�دم م�ا ك�ان بن�اه م�ن مس�جده عل�ى تل�ك البقع�ة

 ." ا لم نؤمر بهذا" Uقائل له إن


