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 القيم الحضارية اإلنسانية )العهدة العمرية نموذجاً(

 أ.د/عبدالغنى عبدالفتاح زهرة

 بالزقازيق جامعة األزهر أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اللغة العربية

 ملخص البحث:

سااية  اا  سلسااالة ال اايإل والحضاااارا  كاااع رماار باااع الوذااا  مموذجاااف رمليااااف لمضاااهيإل وقاايإل الحضاااارة اإلسااالمية  التاا  هااا  ربااارة رااع حل اااة أسا
 اإلمسامية  بل جاء  لتثبي  ال يإل والمثل العليا للحضارا  الت  سب تها  ال لتلغيها أو تمحوها. 

 وذبق أمير المؤمميع رمر هذه ال يإل    العهدة العمرية الت  أرذاها ألهل بي  الم دس )إيليا(.

المااال تا  لهاا  ا  اإلسااالإل مكاماة ديمياة ر يماة  ودامل األماااع أربعاة أداياء هاماة الامضس و  اذكر أع العهاد ألهال إيلياا تع يماا لدااتع ماديمتهإل ال 
   وأكااد هااودور العباادة )الكماا(س( وداعا(ر العباادة )الناالباع(  بال وأكاد رلا  حرماة الكمااا(س  ورادإل هادمها أو امت اا  جازء مااع المكااع التااب  لهاا  حيز 

 ألهل الكتا  والدياما  األورى   ال...  وال يكرهوع رل  ديمهإل  وال يضار أحد ممهإل . األماع رل  حرية الع يدة الت  كضلها اإلسالإل

ء وذل  رمر    كتاا  األمااع ماع أهال المديماة إوارام الاروإل وماع يتابعهإل ماع األجمااس األوارى  وهاإل كااموا سالذة احاتالل  إال ماع أراد الب اا
 حيال ما  الاروإل تازإل باأ أهال إيلياا  و ا  الوقا  مضساأ  اتأ الباا  أمااإل أهال إيلياا لماع يرياد مامهإل الر ممهإل    إيلياء  ال يجبر رل  تركها م  االلتزاإل بماا يل

 ولهإل األماع حت  ينلوا إل  بالد الروإل.

يامهإل  وهما مالح  وجود  رق بيع أهل المديمة وبيع الروإل  ولإل يحدث امدمام وتزاوم رغإل أمهإل رل  ديامة واحدة  ولكع اواتال  الماذه   ارق ب
 إلضا ة إل  سياسة الروإل المتدددة لهإل  واضذهادهإل ألهل المديمة    كثير مع األحياع.با

ويتضمع الكتا  م ذة هامة تدل رل  تسامأ المسلميع  وه  أمأ لع يجب  ممهإل د ء حتا  يحنادوا حناادهإل   اال يكاوع  ياأ مدا ة رلايهإل  
 ت  يحند حناده   ال يضي  جهده وتعبأ  ثإل يرحل بعد ذلك.بل إع مع أراد الوروم مع المديمة  والرحيل رمها  لأ أع يب   ح

لا  وقد دل  هذه الوثي ة رل  أنالة التسامأ اإلسالم  مع جام   ورل  المكامة الت  لبي  الم دس مع جام  آوار  ولعال التااريخ ال ياذكر إ
الاذي حة هذه الوثي ة نضحة أورى مع تسامأ األقوياء الممتنريع م  المحانريع المستسلميع رل  المحو الذي ترد رليأ بمود هذه الوثي ة  و جام  نض

 ال م ير لأ    تاريخ الحضارا .

التزإل بأ الوليضة رمر بع الوذا  والتزإل المسلموع بكل دروذ الوثي ة مناف ومعم   وارتبر المسلموع دروذ هذه الوثي ة واجباف ديمياف  وأول مع 
 ارتاذر مضسأ   عمدما كاع يتض د آثار المديمة م  البذريرك نضروميوس أدركتاأ الناالة   ذلا  مماأ البذريارك أع ينال  بهاا   ها  بيا  ماع بياو  ا   

لمناارى ماع كميساتهإل  وواالضوا رهاد األمااع  رمر بتمأ إع يضعل يتبعأ المسلموع رل  تعاقا  ال اروع  إذ ياروع رملاأ سامة مساتحبة   ااع  علاوا أورجاوا ا
مما نل   ا  مكااع  –وكاموا قد قدموا لأ رمد بابها بساذاف ينل  رليأ -وارتذر للسب  مضسأ رع النالة بكميسة قسذمذيع المجاورة لكميسة ال يامة   وا 

 .(1)قري  ممها

يخ  والمسالموع يعااملوع أبمااء األديااع األوارى  ا  ال ادس وغيرهاا واستمر االلتازاإل بهاا  ا  أح اا  التااريخ اإلساالم  كلاأ  وتوالا  رناور التاار 
 .(2) أ ضل معاملة رر      التاريخ  لدرجة أع المؤرخ اإلمجليزي تويمب  ارتبر  اهرة التسامأ اإلسالم   اهرة  ريدة وداذة    تاريخ الدياما

المضتوحااة   عالقاة باايع المسالميع والمناارى  والاذي يجاا  تذبي اأ  ا  الابالدوقداتواذ الض هااء ماع هاذا العهااد قامومااف ثابتااف رولاوا رليااأ  ا  تحدياد ال
 وأونوا الولضاء    كا ة العنور بااللتزاإل بأ.

 

                                                           

 .153ص –دراسات في تاريخ الخلفاء الراشدين  –( د. عفاف صبرة، د. مصطفي الحناوي 1)
 .92هـ ص1422( رجب سنة 7)الوثيقة العمرية، مجلة منار اإلسالم ، العدد  –( د. عبدالحليم عويس 2)

DOI:10.12816/0040808 

 


