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 املوافقة
لقد أشرفت على ىذا البحث، وقمت دبراجعتو، فوجدتو جديرا ابلقبول كبحث التخرج يف مرحلة 

 البكالوريوس )الشرف( من حيث مستواه العلمي ومن حيث ادلناقشة العلمية.
 ..................... يع ادلشرف:توق

 الدكتور دمحم لطف الرمحن األزهرياسم ادلشرف: 
 التاريخ:............................

قمت بقراءة ىذا البحث وأرى أنو جدير ابلقبول كبحث التخرج يف مرحلة البكالوريوس )الشرف( من 
 حيث مستواه العلمي ومن حيث ادلناقشة العلمية.

 توقيع القارئ الثاين:...................
  ينالدكتور دمحم مصطفى كامل املد اسم القارئ الثاين: 

 التاريخ:..............................
قمت دبناقشة ىذا البحث وأرى أنو جدير ابلقبول كبحث التخرج يف مرحلة البكالوريوس )الشرف( من 

 حيث مستواه العلمي ومن حيث ادلناقشة العلمية.
 توقيع ادلناقش:........................
 اسم ادلناقش:.........................
 التاريخ:..............................

اإلسالمية  قدم ىذا البحث إىل قسم علوم القرآن والدراسات اإلسالمية من كلية الشريعة والدراسات
ابجلامعة اإلسالمية العادلية شيتاغونغ لنيل شهادة البكالوريوس )الشرف(، وقد مت قبولو بعد استيفاء مجيع 

 متطلباتو.
 ...................توقيع رئيس القسم:.
 علي حسني دمحم الدكتوراسم رئيس القسم: 

 التاريخ:...............................
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 شكر وإعرتاف
  :احلمد  رب العادلني والصالة والسالم على سيد ادلرسلني وعلى آلو وصحبو أمجعني أما بعد

َن َربُُّكْم لَِئن َشَكْرمُتْ ََلَزِيَدن ُكْم َولَِئن َكَفْرمُتْ ِإن  َعَذاِِب فقال هللا تعاىل عز وجل يف القرآن الكرًن : ﴿ َوِإْذ ََتَذ  
" من مل  –ملسو هيلع هللا ىلص  –قال: قال رسول هللا   -هنع هللا يضر-. وعن أيب سعيد اخلدري ]7سورة إبراىيم:[َلَشِديٌد ﴾ 

 .(1)يشكر الناس فلم يشكر هللا"
الكردية واحلديث النبوي الشريف أتقدم ابلشكر واحلمد  الكرًن احلكيم الذي امتثاال هبدى ىذه اآلية 

أسبغ علي النعم الظاىرة والباطنة، ووفق عبده اتاج إىل رمحتو ومغفرتو وحده دلعاجلة ىذا ادلوضوع، وىو 
ابو ومن تبعهم إبحسان إىل وعلى آلو وأصح -ملسو هيلع هللا ىلص -أىل الثناء واجملد. والصالة والسالم على نبينا دمحم

 يوم الدين.
الدكتور دمحم لطف مث أتقدم أبخلص الشكر ادلقرون أبعمق التقدير والتبجيل َلستاذي العزيز فضيلة 

الذي قام ابإلشراف على  ىذا البحث، فإنو بسماحتو قد مد يد  -حفظو هللا تعاىل - الرمحن األزهري
العون وادلساعدة بكل ما عنده من عدة وعتاد، وال يسع يل إال أن أقول بعاطفة وشعور: "جزاك هللا اي 

 أستاذان اجلليل عين خري اجلزاء".
حفظو هللا –  مصطفى كامل املدينالدكتور دمحم الفاضل سعادة مث أقدم شكري وامتناين إىل أستاذي

القارئ الثاين ذلذا البحث الذي علمين كيف أنسق ادلعلومات وزودين إبحياءات سديدة، وأرشدين  -تعاىل
 إىل توجيهات سامية. فجزاه هللا خري اجلزاء يف الدارين.

حفظو – حسنيعلي  دمحم الدكتورواعًتايف إىل أستاذي ادلوقر فضيلة  وكذلك أن أتقدم خبالص شكري
رئيس قسم علوم القرآن والدراسات اإلسالمية. وال أنسى يف ىذه اللحظة السارة أن أذكر  -هللا تعاىل

سائر أساتذيت الذين مدوا أيديهم إبرشادات مفيدة يف رلال العلم. فقد كانوا أساتذة عاطفني وقد 
 فيدة واآلراء السديدة.استفدت منهم الكثري من العلم وادلعرفة واخللق الكرًن والتوجيهات ادل

                              
، 156، ص4م(، ج2991ربقيق: دمحم زليي الدين عبد احلميد، )بريوت: ادلكتبة العصرية، صيدا،  سنن أيب داؤد،السجستاين، أبو داؤد سليمان،  -1

 .4822حديث رقم: 



 
 ج

ي اللذين مل يًتكا حلظة إال وقد شجعاين للدراسة وادلواظبة للسلوك يف وأتوجو ابلشكر اجلزيل إىل والد
درب العلم وادلعرفة، وال ينسياين عند دعائهما ادلستجاب، فأرفع يدي إىل عرش الرمحن كي يطيل عمرمها 

عاىل أن جيزيهم خري ما جيزي بو عباده الصاحلني فأسأل هللا ت .ويشف أمراضهما شفاء كامال عاجال
 .وجيعلهم من ادلخلصني الشاكرين

وأخريا أرجو من ادلوىل الكرًن التوفيق والسداد، وأن جيعل عملي ىذا خالصا لوجهو الكرًن وأن جيعلو يل 
 ولوالدي عدة يف اآلخرة، ووفقين دائما الختيار احلق حقا والباطل ابطال.

 
 يمةقلنصرين أ ةحممود
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 املقدمـــة
 احلمد ، والصالة والسالم على رسول هللا ، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:

، ما ربققو من مبادئ إنسانية زاىية، تتجاوز حدودىا والثقافية َلمة مافإن شلا يشهد ابلقيمة احلضارية 
 واللغة.لتعم إبنسانيتها اآلخرين ، ولو خالفوا يف الدين واجلنس 

 ﴾َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال  َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي  ﴿للرسالة، وجعلو رمحة إىل الناس أمجعني   ملسو هيلع هللا ىلصوقد اصطفى هللا نبينا 
الزمان وادلكان واللغة واجلنس ، فكانت رسالة اإلسالم أول رسالة عادلية، ذباوزت حدود [207اَلنبياء: ]

 (2)(.مو خاصة، وبعثُت إىل الناس عامة قو )وكان النيب يبعث إىل
ىي الرسالة اليت جعلها هللا خاسبة الرساالت ادلهيمنة عليها، ودعا الناس إىل اإلديان هبا، َلهنا  ملسو هيلع هللا ىلصفرسالتو 

ْساَلمُ  ﴿احلق الذي ارتضاه هللا للبشرية دينًا  َتِغ  ﴿ [29آل عمران: ] ﴾ ِإن  الدِّيَن ِعْنَد اَّللِ  اإْلِ َوَمْن يَ ب ْ
ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُو َوُىَو يف اآْلَِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن  َر اإْلِ  .[85آل عمران: ] ﴾َغي ْ

لكن هللا تبارك وتعاىل شاء دبشيئتو وحكمتو أن خيلق اإلنسان كائنا فريداً متميزاً ابالختيار، فقدر سبحانو 
ُىَو ال ِذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َواَّلل ُ  ﴿دق ، وكافر جاحد أن ينقسم الناس إىل مؤمن مص

، ولو شاء هللا َللزم اإلنسانية دينو فطرة وقهراً، فال سبلك يف قبولو حوالً [1التغابن: ] ﴾دبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي 
 ،َوَلْو َشاَء َربَُّك جَلََعَل الن اَس أُم ًة َواِحَدًة َواَل يَ زَاُلوَن سُلَْتِلِفنيَ  ﴿وال طوالً، لكنو سبحانو وتعاىل مل يشأ ذلك 

 .[229 –228ىود : ] ﴾ِإال  َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم 
ا فإن قضية التعايش من أىم القضااي اليت تشغل العلماء وادلفكرين ادلسلمني والغربيني، "ولقد شعر أبمهيته

ادلسلمون وغري ادلسلمني، فقامت رلامع وندوات وتعالت نداءات تطالب دبزيٍد من التعايش احلسن" وقد 
تباينت مذاىب الناس فيها، بني رفض ذلا وبني قابل هبا جبميع صورىا، ودبذاىبها الفكرية ادلختلفة، فكان 

أخضعو دليزان الشريعة لزامًا على ادلفكرين النظر يف ادلقاصد من ىذا ادلصطلح لدى من وضعو و 
اإلسالمية، ومن ىذا ادلنطلق رغبت يف اإلسهام بدراستو وقد اخًتت أن يكون حبثي بعنوان: )ادلنهج 

  اإلسالمي يف التعايش السلمي(.
 

                              
 335ى ، رقم احلديث: 2411الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: اَلوىل،  صحيح البخاري،دمحم بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، - 2
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 أهداف هذا البحث :   
 لية منها :د قمت بكتابة ىذا البحث َلىداف اتلق 

 يف اإلسالم السلمي ربديد ادلعامل اَلساسية للتعايش .2
 .ربديد مفهوم التعايش السلمي .1
احلاجة إىل دراسة متعمقة يف ادلوضوع نفسو، تنطلق من رؤية إسالمية تبني أصول التعايش يف اإلسالم  .3

 وادلوقف شلا يطرح يف ىذا العصر
 

 

 
 سبب اختيار املوضوع:             

 أمهها:ويرجع سبب اختياري ىذا ادلوضوع دون غريه إىل أسباب عديدة 
اخًتتو طلبا دلرضاة هللا سبحانو وتعاىل سللصا لوجهو الكرًن لئال يذىب ىذا اجلد واجلهد ىباء منثورا  .2

 حىت أتناول ثوابو أضعافا مضاعفة يوم القيامة.
 .عدم الوضوح يف ادلصطلح من منبعو اَلصلي .1
 .المية. فأردت أن أبرزىا بشكل علميسلألمة اإل ا ادلوضوع مهم جداىذ .3
 اآلراء فيها؛ إذ ال بد من نظرة علمية للمسألةتباين  .4

 
 
 
 



 
 و

 
 منهجي يف كتابة هذا البحث:

 قسمت ىذا البحث إىل فصول و مباحث حسب احلاجة إليها.
 اخًتت ادلنهج الوصفي و التحليلي دلعاجلة ىذا ادلوضوع. .2
تكرديا  ادلزىرين زبريج اآلايت القرآنية مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية يف صلب البحث بني القوسني .1

 ذلا.
وابلنسبة إىل اَلحاديث النبوية مل أذكر إال ما كان صحيحا أو حسنا حسب على أقوال ادثني  .3

 والعلمآء حولو.
   وضعت فهرسا للموضوعات ادلشتملة عليها. .4

وىذا البحث ىو الذي تدور حولو ىذه الدراسة، وهللا ادلستعان وىو يهدي السبيل واحلمد 
 .  رب العادلني

 
 
 

 ةالباحث
 قليمةنصرين أ ةحممود

 Q-143211الرقم اجلامعي:
  

 
 
 

 



 
 ز

 البحث خطة
قسمت ىذا البحث إىل مقدمة وثالثة فصول، وكل فصل حيتوي على عدة مباحث، مث انتهيت خباسبة. 

، ومنهجي يف كتابة ادلوضوع و أىدافو أما ادلقدمة فهي ربتوي على احلمد والثناء، وأسباب اختيار
 البحث. وتفصيل اخلطة كما أييت :            

 
  فلسفته و أمهيته.و التعايش السلمي مفهوم  الفصل األول:
o :او إصطالح لغة تعايشالتعريف  ادلبحث االول.   
o :فلسفة التعايش السلمي يف اإلسالم  ادلبحث الثاىن. 
o  ادلبحث الثالث: أمهية التعايش السلمي يف االسالم. 

   يف اإلسالم هأهدافو  أسس التعايشالثاين:  الفصل
o للتعايش السلمي اَلساس الفكري والعقدي اَلول: ادلبحث. 
o للتعايش السلمي اَلساس احلضاري: ادلبحث الثاين.  
o السلمي يف اإلسالم. أىداف التعايشالثالث:  ادلبحث 

 .التعايش السلمي و حقوق غري املسلمني يف اجملتمع الثالث: الفصل
o صور ومظاىر التعايش السلمي يف اإلسالم. اَلول: ادلبحث 
o التعايش السلمي بني أفراد اجملتمعالثاين:  ادلبحث. 
o الثالث: حقوق غري ادلسلمني يف اجملتمع ادلسلم. ادلبحث 

 أما اخلاسبة فيما يتعلق دبا توصلت إليو من نتائج وأفكار من خالل دراسة ىذا البحث .اخلامتة: 
  .اتوايتمث  وادلراجعادلصادر 
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فلسفته و أمهيته.و التعايش السلمي مفهوم الفصل األول:   
o :اك إصطالح لغة تعايشالتعريف  اؼببحث االكؿ. 
o :فلسفة التعايش السلمي يف اإلسالـ  اؼببحث الثاىن. 
o اؼببحث الثالث: أنبية التعايش السلمي يف االسالـ. 
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 اصطالحاو  لغة تعايشالتعريف  ادلبحث االول:
 :مفهوم التعايش 

عند اغبديث عن مفهـو التعايش، هبد اؼبرء لزامان عليًو ذبلية اؼبصطلح الذم يراد بياف مفهومو، إذ إف 
مصطلح "التعايش"، من اؼبصطلحات اغبديثة، الذم تتباين فيو كجهات النظر، لذا ال بد من بياف 

 الداللة اللغوية للمصطلح، كاستعراض الدالالت االصطالحية لو.
 :لفظ التعايش يف اللغة

كرد يف اؼبعجم الوسيط: تعايشوا عاشوا على اإللفة كاؼبودة، كعايشو عاش معو، كالعيش معناه اغبياة كما 
 .(1)تكوف بو من اؼبطعم كاؼبشرب كالدخل

 :ويف االصطالح
تستند إىل شبٌة من يٌعًرؼ مفهـو التعايش السلمي "أبنٌو سياسة خارجية تنتهجها الدكلة ابة للسالـ ك  

فلسفة مقتضاىا نبذ اغبرب بصفتها كسيلة لفض اؼبنازعات كتعاكف الدكلة مع غًنىا من الدكؿ الستغالؿ 
اإلمكانيات اؼبادية كالطاقات الركحية استغالالن يكفل ربقيق أقصى قدر فبكن من الرفاىية للبشر بغض 

 .(2)النظر عن النظم السياسية أك االجتماعية أك االقتصادية"
آخر: "أف مصطلح التعايش يعين قياـ تعاكف بٌن دكؿ العامل على أساس من التفاىم كتبادؿ اؼبصاحل  كيرل

االقتصادية كالتجارية، كما يعين اتفاؽ الطرفٌن على تنظيم كسائل العيش بينهما، كفق قاعدة وبدداهنا مع 
 .(3)سبهيد السبل اؼبؤدية إليها"

من العالقات الدكلية تعيشها دكؿ ؽبا أنظمة اجتماعية متباينة  كيرل آخر أٌف "التعايش السلمي يعين حالة
 .(4)أك ذات عقائد متعادية جنبا إىل جنب دكف حرب

كالتعريفاف األخًناف يتفقاف مع ؼبفهـو التعايش لدل دكؿ عدـ االكبياز، الذم تقـو على"سياسة اغبياد 
ية السياسية ال يقـو على أية التزامات السياسي كليس اغبياد القانوين، ألف التعايش السلمي من الناح

                              
 .640-639،  ص:2القاىرة، طبعة دار الفكر، ج ادلعجم الوسيط،ؾبمع اللغة العربية، ، إبراىيم مصطفى، أضبد الزايت، حامد عبد القادر، دمحم النجار -1
 .22ـ، ص1968، الدار القومية للطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكىل، عاـ التعايش السلمي ومصري البشريةحسٌن فهمي مصطفى،  -2
 .78-77ـ، ص 1998دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة األكىل، عاـ  احلوار من أجل التعايش،عبدالعزيز بن عثماف التوهبرم،  -3
 ـ.1970بًنكت، الطبعة الثانية،  -دار النهار للنشر ادلصطلحات السياسية،موريس كرنستوف،  -4
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أكنص قانوين،كما أنو ال يرفض التحالفات كاؼبعاىدات العسكرية، إال أف اؽبدؼ من سياسة التعايش 
السلمي يتمثل يف عدـ اللجوء إىل استعماؿ القٌوة يف العالقات الدكلية، أما اؽبدؼ من عدـ االكبياز ىو 

السلمي عن طريق رفض الدخوؿ أك االنضماـ إىل األحالؼ  اافظة على السلم الدكيل كالتعايش
 .(5)العسكرية"

كىناؾ من يرل أف التعايش السلمي ال يقـو فقط بٌن الدكؿ كإمبا بٌن الشعوب أيضنا، كىنا تكمن األنبية 
كالضركرة معنا، إذ إف ؿبرؾ السلم كمحرؾ اغبرب سبامنا ليس عالقة دكلة بدكلة، كإمبا بصورة أعمق عالقة 

 .(6)الشعوب بعضها ببعض
كىذا ما أكدتو منظمة األمم اؼبتحدة للرتبية كالعلـو كالثقافة )اليونسكو( حينما حثت على ضركرة تعايش 
األجياؿ اغباضرة مع أجياؿ اؼبستقبل يف ظل أجواء يسودىا السالـ كاألماف كاحرتاـ حقوؽ اإلنساف 

ذبنيب أجياؿ اؼبستقبل اؼبعاانة الناصبة من اغبركب من كاغبقوؽ األساسية كترل أف على األجياؿ اغباضرة 
خالؿ اغبيلولة دكف تعرضهم لألضرار الناصبة عن النزاعات اؼبسلحة ككضع الصيغ اؼبناسبة اليت ربد من 

 .(7)استخداـ األسلحة ضد اؼببادئ اإلنسانية
دكف سعي  ا إىل جنبيؤيد ىذا اؼبفهـو القوؿ أبف التعايش:ىو القبوؿ بوجود اآلخر كالعيش معو جنب

أك طائفة دينية أك دكلة ؾباكرة أك غًن  إللغائو أك اإلضرار بو سواء كاف ىذا اآلخر فردا أك حزاب سياسيا
 .(8)ذلك

كيقوؿ آخر: التعايش ىو "ؾبتمعات متكاملة يعيش فيها الناس من ـبتلف األعراؽ كاألجناس كاألدايف 
ة للتعايش سول أف يعيش أعضاء ىذه اعبماعات منسجمٌن مع بعضهم البعض، كال يتطلب أدىن فكر 

 .(9)معا دكف أف يقتل أحدىم اآلخر"

                              
 .www.moqatel.comموقع موسوعة مقاتل من الصحراء، حبث دكؿ عدـ االكبياز  -5
 .5ـ،ص1981-ىػ1402 1عية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بًنكت طترصبة:جوزيف عبدهللا، اؼبؤسسة اعبام إيديولوجيات احلرب والسلم،فرنسوا شاتليو،  -6
 . 6-5ـ، ص 1997مطبعة الدستور التجارية، عماف، الطبعة األكىل،  اليونسكو ومهمة بناء حصون السالم يف عقول البشر،عدانف نصراكين،  -7
 .  www.iraqdemocracyinfo.org .60مركز العراؽ ؼبعلومات الديبقراطية، التعايش يف ظل االختالفات، ص -8
ـ، دار األىلية للنشر كالتوزيع، 2006ترصبة: فؤاد السركجي، الطبعة األكىل  ختيل التعايش معًا جتديد اإلنسانية بعد الصراع األثين،انطوينا نسايز كماراث ميناك،  -9

 .29ص

http://www.moqatel.com/
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"كقد عرؼ يف السياسة الدكلية مصطلح )التعايش السلمي( الذم يعين قياـ تعاكف بٌن دكؿ العامل على 
 (10)أساسو من التفاىم كتبادؿ اؼبصاحل االقتصادية كالتجارية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              
 78-77ـ، ص:1998الناشر: دار الشركؽ القاىرة، الطبعة األكيل  احلوار من أجل البعايش،د. عبد العزيز بن عثماف التوهبرم،  -10
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 فلسفة التعايش السلمي يف اإلسالم  ادلبحث الثاىن:
 

العالقات اإلنسانية يف اإلسالـ، تنطلق من رؤية فلسفية تقـو على أساس احرتاـ التعىديدية الدينية 
 .كالفكرية، كاالعرتاؼ اإلهبايب ابآلخر، كذلك يف اطار السعي لبناء حضارة اجتماعية، تعمل ػبًن البشرية

 :أدايهنم، تقـو على ؾبموعة من األسس، ىي كىذه العالقة بٌن البشر على اختالؼ
 
 :سنة االختالف  (1) 

، قاؿ تعاىل: ﴿كىلىٍو شىاءى رىبُّكى عبىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى هلالج لجالتنوع كالتعدد كاالختالؼ سنة من سنن هللا 
ىفَّ جىهىنَّمى ًمنى اعٍبًنًَّة كىالنَّاًس ( ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذىًلكى خىلىقىهي 118يػىزىاليوفى ـبيٍتىًلًفٌنى ) ىٍمألى ٍم كىسبىٍَّت كىًلمىةي رىبًٌكى ألى

 11.". ككما يقوؿ اؼبفسركف: "لالختالؼ خلقهم[119-118ىود:]أىصٍبىًعٌنى ﴾ 
 :إقرار االختالف يف الدين  (2)

ماداـ االختالؼ سنة من سنن ىذا الكوف، فمن اؼبستحيل أف يتفق البشر صبيعان يف األفكار كالتصورات، 
فضالن عن الدين، كمن اؼبعلـو أٌف اإلسالـ يقـو على االعرتاؼ اإلهبايب ابآلخر، كإقراره على معتقده 

  [6الكافركف:]كدينو، قاؿ تعاىل: ﴿لكم دينكم كيل دين﴾ 
 :ند هللا واحلساب هللاذلداية من ع  (3)

اىيٍم  يعتقد اؼبسلم أنو ال يبلك اؽبداية لكائن من كاف، فهي بيد هللا كحده، قاؿ تعاىل: ﴿لىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى
، فهو مأمور فقط بتبليغ دعوة هللا، قاؿ تعاىل: ﴿فىًإٍف أىٍعرىضيوا [272البقرة:]كىلىًكنَّ اَّللَّى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي﴾ 

، كبناء على ذلك فليس ؼبسلم أف [48الشورل:]فىما أىٍرسىٍلناؾى عىلىٍيًهٍم حىًفيظان ًإٍف عىلىٍيكى ًإالَّ اٍلبىالغي﴾ 
﴿كىًإٍف هلالج لج: وباسب أحدان مل يقبل دعوة اإلسالـ، فاغبساب لصاحب اؼبشيئة اؼبطلقة يـو القيامة، قاؿ 

تيٍم ًفيًو زبىٍتىًلفيوفى﴾ 68جىادىليوؾى فػىقيًل اَّللَّي أىٍعلىمي دبىا تػىٍعمىليوفى ) نىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًفيمىا كينػٍ ( اَّللَّي وبىٍكيمي بػىيػٍ
 [69-68اغبج:]

                              
 /http://blogs.aljazeera.net/blogsاإلسالـ -يف-السلمي-التعايش-فلسفة  -11
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، فظنوا أنفسهم أكصياءن على اؼبسلمٌن كغًن ًن من اؼبسلمٌن يف فهم ىذه األسسلكن ؼباذا فشل كث
ؼبسلمٌن، فتم إلقاء األحكاـ على الناس جزافان، كتقسيمهم إىل مؤمن ككافر، كمنافق كمرتد، كليتهم اكتفوا ا

 12.بذلك، بل أجازكا ألنفسهم استباحة الدماء، فكانت بالءن عظيمان كشران خطًنان على األمة اإلسالمية
اعبواب: ال. فردبا يستنتج اؼبراقب لواقع أم دكلة أك مدينة،  قر؟، أـ عدـ االستقرار السياسي ؟ىل ىو الف

تشهد اضطراابت سياسية، كظركفان اقتصاديةن قاسية، ربوؿ األحداث إىل اقتتاؿ داخلي، أك على األقل 
كقوع عمليات هنب كسلب، لكن ذلك ليس ابلضركرة ىو النهاية اتومة ؽبذا الواقع اؼبرتدم، فعلى سبيل 

زادت صعوبة األكضاع السياسية كاالقتصادية يف مدينة القدس، ازدادت العالقات بٌن اؼبثاؿ، كلما 
  .اؼبسلمٌن كاؼبسيحيٌن متانة كقوة كتوحدا يف مواجهة اؼبصًن اؼبشرتؾ

يف كاقع سياسي كاقتصادم متأرجح لكن كيف استطاع اؼبسلموف كاؼبسيحيوف التعايش يف القدس اتلة، 
ؿ اليريطاين كمن بعده اإلسرائيلي مل تعرؼ فلسطٌن استقراران سياسيان، نتيجة فعلى مدار سنوات االحتال ؟

اؼبمارسات العدكانية على اؼبقدسات اإلسالمية كاؼبسيحية، كسياسة هنب األراضي العربية، إضافة 
لالغتياؿ كاالعتقاؿ اؼبتكرر للعرب، كغًنىا، أما عن سياسات االحتالؿ االقتصادية، فمنها: حرماف 

من اغبصوؿ على الوظائف، كالتضييق عليهم يف أعماؽبم كذباراهتم اػباصة، كفرض الضرائب  العرب
  .الباىظة عليهم

أعتقد أف التعايش اإلسالمي اؼبسيحي يف القدس، خياره اسرتاتيجي، عند القاعدة الشعبية، كالنخب 
اث اغبضارم العريب، اؼبستمد الفكرية، ال يبكن التفريط بو، أك العدكؿ عنو، ذلك أنو أرقى ما أنتجو الرت 

 .من القرآف الكرًن، كالسنة النبوية، كالكتاب اؼبقدس
كىو يف رأيي قرار مصًنم، على الرغم من ؾبمل التحدايت كاؼبخاطر اليت تعيشها القدس؛ ألف البديل 

ة، كىزيبة عنو ىو التسليم إبرادة االحتالؿ اإلسرائيلي، اليت تعين االختالؼ كالنزاع، كابلتايل ضعف الشوك
  .اؼبشركع العريب يف القدس، كانتصار اؼبشركع الصهيوين

إذف الفشل الذم تشهده بعض البلداف العربية، يف ذبسيد التآخي كالتعايش اإلنساين، بٌن أطياؼ 
اجملتمع، بٌن اؼبسلمٌن كغًنىم من األدايف، بل كبٌن اؼبسلمٌن أنفسهم يف كثًن من األحياف، ليس مرده 

                              
12- http://www.nahda-uma.tk 
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ية، بقدر ما ىو الرغبة يف ربقيق مكاسب سياسية، على حساب بقية مكوانت اجملتمع، الضغوط السياس
كليس الفقر أك الوضع االقتصادم اؼبرتدم، بل ىو يف حقيقتو، جشع يدفع صاحبو للتنكر للحق؛ بغية 
اغبفاظ على مكتسبات كمصاحل ذبارية، كىو أيضا فهم مشوه من بعض اعبماعات اإلسالمية، لإلسالـ 

 .ة عالقتو ابآلخرينكطبيع
أما التسامح فهو شبرة للتعايش كنتيجة عنو، فال يبكن أف يكوف التسامح إال بعد عيش مشرتؾ عبماعة 

كىو  (13)من الناس، ربمل أفكاران كتصورات متباينة، كسبارس عادات متنوعة، كتنتمي لدايانت ـبتلفة.
حباجة ماسة ؽبا؛ للتخلص من كثًن من قيمة راقية ال تصدر إال عن نفوس كريبة، فكم من اجملتمعات 

 .اؼبشاكل اليت تكاد تعصف هبا، بينما ىي يف القدس حاضرة كمتجذرة بٌن اؼبسلمٌن كاؼبسيحيٌن
سيكوف للتسامح الديين آاثران على الفرد كاجملتمع، أما ما ىو أبعد من ذلك، فهو البناء اغبضارم، الذم 

يعرتؼ ابآلخر، فيؤثر فيو، كيتأثر بو، كىو ما يعين حضارة  يعين انطالؽ مبط من أمباط السلوؾ اإلنساين،
 .قوية كفبتدة، لن تعصف هبا التقلبات االقتصادية كالسياسية

إذف ىي معادلة راقية، فالتعايش السلمي، يدعو الناس إىل التسامح كالتآخي، فإذا حققوا ذلك، 
، رسم مالمح اغبضارة اإلنسانية، اؼببنية استطاعت ؾبتمعاتنا العربية كاإلسالمية، ككذلك دكؿ العامل أصبع

ًة ًإيٌنً  ًئكى على اغبقوؽ كالواجبات، كىذا ما أراده القرآف الكرًن، عندما قاؿ تعاىل: ﴿كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىالى
ًليفىةن قىاليوا أىذبىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدًٌمىاءى كىكبىٍ  ني نيسىبًٌحي حًبىٍمًدؾى كىنػيقىدًٌسي لىكى جىاًعله يف اأٍلىٍرًض خى

 .[30البقرة:]قىاؿى ًإيٌنً أىٍعلىمي مىا الى تػىٍعلىميوفى﴾ 
 
 
 
 

 
 

                              
 .5، 3صفحة: مركز راـ هللا لدراسات حقوؽ اإلنساف، الناشر: التسامح ادلؤشرات وادلفهوم،(، 2008عبداغبسٌن شعباف ) -13
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 ادلبحث الثالث: أمهية التعايش السلمي يف االسالم
 

ضركرة إنسانية، كحاجة  -مسلمٌن كانوا أك غًن مسلمٌن-إف التعايش يف اجملتمع اؼبسلم مع اآلخرين 
أخالقية، كاؼبتتبع لنصوص الشرع هبد أف الشريعة حثت على التعايش مع اآلخرين، كلو كانوا ـبتلفٌن معنا 

الى يػىنػٍهىاكيمي اَّللَّي عىًن ﴿تعاىل: يف الدين؛ إٍذ ال قواـ للحياة إال بذلك، كال هنوض للمجتمع إالى بو، قاؿ 
رًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم إً  بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى الًَّذينى ملٍى يػيقىاتًليوكيٍم يف الدًٌيًن كىملٍى ىبيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًدايى  ﴾فَّ اَّللَّى وبًي

 [.8]اؼبمتحنة: 
إىل حياة األمن كاألماف كالراحة كالسالـ؛ ليهنأ الناس  كلقد جبل هللا النفس البشرية على حبها الركوف

 -صٌلى اَّلٌل عليو كسلم-فيعيشوا بغًن منغصات، كيسعدكا بعيدا عن اؼبكدرات، كإف اؼبتتبع لسًنة النيب 
قد عزز ىذا اؼبعىن جيدا كأكد عليو أيبا  -صلى اَّلٌل عليو كسلم-منذ مقدمو إىل اؼبدينة النبوية هبده 

عند مقدمو إىل اؼبدينة كانت اؼبدينة خليطا من قبائل  -ملسو هيلع هللا ىلص-يعلم أف النيب دمحم بن عبدهللا أتكيد، فكلنا 
متنافرة، كمزهبا من اؼبسلمٌن كاؼبشركٌن كاليهود، فهناؾ األكس كاػبزرج كقبائل اليهود الثالثة: بنو قينقاع، 

صلى -ذلك التنوع كاالختالؼ استطاع النيب كبنو النضًن، كبنو قريظة، مث كفد عليهم اؼبهاجركف، كمع 
 أتسيس ؾبتمع قائم على التعايش السلمي بٌن أفراده. -هللا عليو كسلم

ا النَّيبُّ  تػىبػىهى ىًدينىًة الَّيًت كى
: مىا كيًتبى يف كىثًيقىًة اؼب  مىعى اليػىهيوًد لًيىًتمَّ  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -كىكىافى ًمٍن ًضٍمًن ذىًلكى

يعنا. ـي النَّاسى صبًى ٍسًلًمٌنى كىغىًٍنًًىٍم ًمنى اليػىهيوًد حىَّتَّ يىسيودى األىٍمني كىالسَّالى
ي
 التػَّعىاييشي بػىٌٍنى اؼب

 
: "أىفَّ لًٍليػىهيوًد ًدينػىهيٍم -كما كردت يف كتب اؼبغازم كالسًن-ككاف من ضمن ما كتب يف ىذه الوثيقة 

ٍسًلًمٌنى كىلًٍلميٍسًلًمٌنى ًدينػىهيٍم، ًإالَّ مى 
ي
ٍن ظىلىمى كىأىمًثى فىًإنَّوي الى يػيٍهًلكي ًإالَّ نػىٍفسىوي، كىأىفَّ عىلىى اليػىهيوًد نػىفىقىتػىهيٍم كىعىلىى اؼب

نػىهيمي النٍُّصحى كىالنَّ  ًذًه الصًَّحيفىًة، كىأىفَّ بػىيػٍ نػىهيمي النٍَّصرى عىلىى مىٍن حىارىبى أىٍىلى ىى يرَّ ديكفى ًصيحىةى كىالنػىفىقىتػىهيٍم، كىأىفَّ بػىيػٍ
."  (14)اإًلمثًٍ كىأىفَّ النٍَّصرى لًٍلمىٍظليوـً

                              
ًجٍستاين،  -14 بًنكت، رقم اغبديث:  –اؼبكتبة العصرية، صيدا  :الناشر سنن أيب داود،أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ

4607   
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يف كقوع االختالؼ بٌن الناس، كىذا االختالؼ قد ذكره هللا يف كتابو كما  -تعاىل-لقد مضت سنة هللا 
ةن كىالى يػىزىاليوفى ـبيٍتىًلًفٌنى ﴿: -تعاىل-يف قولو  ًلكى  كىلىٍو شىاءى رىبُّكى عبىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدى * ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذى

ىفَّ جىهىنَّمى ًمنى اعٍبًنًَّة كىالنَّاًس أىصٍبىًعٌنى  ىٍمألى  [.111-118]ىود:  ﴾خىلىقىهيٍم كىسبىٍَّت كىًلمىةي رىبًٌكى ألى
نىا أىٍف نػىتػىعىامىلى مىعى مىًن اٍختػىلىٍفنىا مىعىوي كىٍفقى مىا ًؿ  فىًإذىا كىافى كىذىًلكى كىجىبى عىلىيػٍ نىا شىٍرعينىا ًمٍن ًخالى هي عىلىيػٍ أىٍمالى

ٍرًضيًَّة.
ى
ًنىًة اؼب اًديًث النػَّبىوًيًَّة كىالسًٌ  (15)النُّصيوًص القيٍرآنًيًَّة كىاألىحى

ؼي   ًعًو.ًإالَّ أىنػَّنىا مىٍأميوريكفى إبًًزىالىًة أىٍسبىابًًو كىالسٍَّعًي ًإىلى رىٍفًعًو كىدىفٍ  -كىًإٍف كىافى كىاًقعنا-فىاالٍخًتالى
ؼى تىٍضًبطيوي قػىوىاًعدي شىٍرًعيَّةه كىضىوىاًبطي مىٍرًعيَّةه، كىبًغىًٍنًىىا يى  ا االٍخًتالى بي أىٍف نػىٍعلىمى أىفَّ ىىذى سيودي الظٍُّلمي كىوبىٍصيلي مثيَّ هبًى

ًذًه الضَّوىاًبطي البػىٍغيي كىيػىتىمىادىل النَّاسي يف اػبىطىًأ، كىيىٍستىٍمرًئيوفى البىاًطلى، فػىيػىنػٍقىًلبي العىٍدؿي ظي  ، كىىى ًطالن ٍلمنا كىاغبٍىقُّ ابى
ًذًه الضَّوىاًبًط: العىدٍ  ٍلمي كىوبىٍصيلى األىٍمني، كىًمٍن ىى ًفيلىةه أبًىٍف يىسيودى السًٌ ؿي كىاإًلٍنصىاؼي ًعٍندى اٍمًتثىاؽًبىا كىتىٍطًبيًقهىا كى

ٍحسىاًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍربى ﴿: كىًإٍعطىاءي اآلخىرًينى مىا ؽبىيٍم ًمنى اغبيقيوًؽ، قىاؿى تػىعىاىلى   ﴾ًإفَّ اَّللَّى َيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
: 19]النحل: ٍمتيٍم بػىٌٍنى النَّاًس أىٍف ربىٍكيميوا اًبٍلعىٍدؿً ﴿[، كىقىاؿى تػىعىاىلى [، فىالعىٍدؿي 58]النساء: ﴾كىًإذىا حىكى

ا انيوا أىـٍ أىٍعدى : كىاًجبه عىلىى اعبىًميًع أىٍصًدقىاءى كى ، قىاؿى تػىعىاىلى انيوا أىـٍ بىًعيًدينى كىالى هبىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآىفي قػىٍوـو ﴿ءن، قىرًيًبٌنى كى
ٍيػبىػرى الًَّذينى 8]اؼبائدة: ﴾عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىل ًذًه اآليىةي جىاءى أىنػَّهىا نػىزىلىٍت يف يػىهيوًد خى [، كىىى

اليوي يف -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -لى النَّيبًٌ أىرىاديكا قػىتٍ  بي ًإٍعمى ـً هبًى ا األىٍصلي العىًظيمي ًمٍن أيصيوًؿ اإًلٍسالى ، كىىىذى
 
ي
ينػىغًٌصىاًت كىاؼب

فىاًت كىالنًٌزىاعىاًت، سىاًلمنا ًمنى اؼب ا عىًن اػبىالى ا بىًعيدن يٍسًلًم؛ لًيػىبػٍقىى ميتىمىاًسكن
يٍجتىمىًع اؼب

 دًٌرىاًت.كى اؼب
: أىنبىًٌيَّةي تػىٍعزًيًز حيٍسًن اعًبوىاًر؛ فىاإًلٍحسىافي  ٍلًميًٌ يحىقًٌقىًة لًلتػَّعىاييًش السًٌ

ًة اؼب ًإىلى اعبىاًر أىٍمره ميًهمّّ  كىًمنى األيصيوًؿ العىًظيمى
 : يٍجتىمىًع ميتىمىاًسكنا، قىاؿى تػىعىاىلى

ٍيًن ًإٍحسىاانن كىًبًذم اٍلقيٍربى كىاٍعبيديكا اَّللَّى كىالى تيٍشرًكيوا ﴿لًبػىقىاًء اؼب ئنا كىاًبٍلوىاًلدى يػٍ ًبًو شى
 [.36]النساء: ﴾كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًٌن كىاعبٍىاًر ًذم اٍلقيٍربى كىاعبٍىاًر اعٍبينيبً 

ٍسلً 
ي
ٍسًلًمٌنى ًمنى اؼب

ي
الىوي كىرىأىل غىيػٍري اؼب ٍسًلميوفى ًإٍعمى

ي
ًمٌنى تػىٍفقُّدىىيٍم عًبًًنىاهًنًٍم كىًإٍحسىانػىهيٍم كىحيٍسني اعًبوىاًر لىمَّا أىٍحسىنى اؼب

ًمًهٍم كىديخيوؽًبًٍم يف ًديًن هللًا  ٍسالى بػىبنا إًلً . -تػىعىاىلى -إًلىٍيًهٍم كىكىفَّ األىذىل عىنػٍهيٍم؛ كىافى ذىًلكى سى  أىفػٍرىادنا كىصبىىاعىاتو
ـه  -رىًضيى هللاي عىٍنوي -وىةه كىقيٍدكىةه، فػىعىٍن أىنىسو أيسٍ  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -كىلىنىا يف رىسيوًؿ هللًا  : "كىافى غيالى قىاؿى

ـي النَّيبَّ  هي النَّيبُّ  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -يػىهيوًدمّّ ىبىٍدي يػىعيوديهي فػىقىعىدى  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -، فىمىًرضى فىأىَتى
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 -ى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىلَّ -وي: أىٍسًلٍم، فػىنىظىرى ًإىلى أىبًيًو كىىيوى ًعٍندىهي فػىقىاؿى لىوي: أىًطٍع أىابى اٍلقىاًسًم ًعٍندى رىٍأًسًو فػىقىاؿى لى 
: اغبٍىٍمدي َّللًًَّ الًَّذم أىنٍػقىذىهي ًمنى النَّ  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -فىأىٍسلىمى، فىخىرىجى النَّيبُّ  ا  (16)اًر"كىىيوى يػىقيوؿي فىًفي ىىذى

هي ًمنى -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -اغبىًديًث بػىيىافه كىاًضحه لًرىضٍبىًة النَّيبًٌ  ـً كىأىنٍػقىذى ـى ًإىلى اإًلٍسالى ا الغيالى : أبىىٍف دىعىا ىىذى
. ٍلًميُّ ا فػىٍليىكيًن التػَّعىاييشي السًٌ  النَّاًر، كىىىكىذى

حي بػىٌٍنى النَّاًس، فػىقىٍد رىغَّبىًت الشَّرًيعىةي يف الصٍُّلًح كىًمنى القىوىاًعًد العىًظي : اإًلٍصالى ٍلًميًٌ يحىقًٌقىًة لًلتػَّعىاييًش السًٌ
ًة اؼب مى

يٍجتىًمًع الى ييٍستػىثٍػىنى ًمنػٍهيٍم أىحىده، قىاؿى تػىعىا
يتىضىٌرًرى ىيٍم أىفػٍرىادي اؼب

: كىحىذَّرىٍت ًمنى التػَّنىازيًع؛ أًلىفَّ اؼب يػٍرى يف كىًثًنو الى خى ﴿ىلى
حو بػىٌٍنى النَّاسً  قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصالى ًح 114]النساء:  ﴾ًمٍن قبىٍوىاىيٍم ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدى ـى اإًلٍصالى [؛ أًلىفَّ عىدى

ًؼ.  سىبىبه لًلتػَّنىافيًر كىالتػَّنىازيًع كىالفيٍرقىًة كىاالٍخًتالى
ٍلًميَّ بػىٌٍنى  ، كىأًلىمًٌ بػىلىدو  ًإفَّ التػَّعىاييشى السًٌ ٍتًميَّةه أًلىمًٌ ؾبيٍتىمىعو ييرًيدي االٍسًتٍقرىارى يٍجتىًمًع الوىاًحًد ضىريكرىةه حى

أىفػٍرىاًد اؼب
 يىٍطمىحي يف دىيٍبيومىًة األىٍمًن كىاألىمىاًف.

كىًإٍف ﴿كضركرة التعايش السلمي هبب أف وبمل نبها صبيع من يعيش على ىذه األرض، قاؿ تعاىل: 
[، فعليهم صبيعا ربمل مسؤكلياهتم ذباه ذلك: الدعاة كاػبطباء، 61]األنفاؿ:  ﴾جىنىحيوا لًلسٍَّلًم فىاٍجنىٍح ؽبىىا

اؼبعلموف كاؼبربوف، اؼبواطنوف كاؼبسؤكلوف، اإلعالميوف كالسياسيوف، فجميعنا مطالبوف أبف نكوف على قدر 
ابتنا، فالتساىل يف ذلك مؤذف حبصوؿ اؼبفاسد، فكم اؼبسؤكلية، فنراقب كلماتنا كمقاالتنا، كعباراتنا ككتا

 من كلمة جرت إىل فوضى!!، ككم من تغريدة شحنت القلوب كأكغرت الصدكر!!.
ىٍعريكًؼ كى 

ًؿ، كىاؼب ٍلًميَّ الى يػىٍعيًن التٍَّسوًيىةى بػىٌٍنى اغبىقًٌ كىالبىاًطًل، كىاؽبيدىل كىالضَّالى ٍنكىًر، كىالَّ ًإفَّ التػَّعىاييشى السًٌ
ي
 بىٍل ًإفَّ اؼب
ىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي عىًن 

ـى ًبوىاًجًب األىٍمًر اًبؼب : الًقيىا ٍلًميَّ يف أىمًٌ ؾبيٍتىمىعو ٍنكىًر، كىالنًَّصيحىًة فبَّا يػيعىٌزًزي التػَّعىاييشى السًٌ
ي
اؼب

 : ًة الطَّيًٌبىًة كىاأليٍسليوًب اغبىسىًن، قىاؿى تػىعىاىلى ًبيًل رىبًٌ ﴿اًبلكىًلمى اًدؽٍبيٍم ادٍعي ًإىلى سى ٍوًعظىًة اغبٍىسىنىًة كىجى كى اًبغبًٍٍكمىًة كىاٍلمى
 [.125]النحل:  ﴾اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني 

كالتعايش السلمي ال يبيح أف يتنازؿ اإلنساف عن أصل عظيم من أصوؿ اإلسالـ؛ كىو الوالء كاليراء، 
راد بو مواالة أىل اإلسالـ كاإليباف، كاليراءة مٍن أىل الشرؾ ك 

ي
ايى أىيػُّهىا الًَّذينى ﴿الكفراف، قاؿ تعاىل: كاؼب

 [.51]اؼبائدة:  ﴾آىمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 
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كالتعايش السلمي ال يكوف أيضا ابلتنازؿ عن الثوابت، كالسماح ابلتطاكؿ على اؼبسلمات، كاالستهزاء 
لسكوت عن الباطل، بل الواجب األخذ على يد اؼبتطاكؿ؛ إذ الكل يف سفينة كاحدة إذا ابلشريعة، كا

 (17)خرقت غرؽ صبيع أىلها ال يستثىن منهم أحد.
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 للتعايش السلمي األول: األساس الفكري والعقدي ادلبحث
 

 :األساس الفكري والعقدي
فبا الشك فيو أف للعقيدة كاألخالؽ كاألعماؿ أثرا يف النفوس،سواء كانت صحيحة أـ ابطلة، أراد 

يعيش ابحثا عن ذاتو، كؿبققا لوجوده يف اغبياة، النابعة من معتقداتو الدينية،  اإلنساف أـ مل يرد، فهو
كقيمو اػبلقية كسلوكياتو العملية، كالغرب يف اغبقيقة قد صبع عقائد شَّت متعددة أثرت يف جانبو اػبلقي 

 حٌن كالعملي، فرتل يف األكساط الفكرية كالثقافية للغرب دعوات اؽبجـو على اإلسالـ كاؼبسلمٌن يف
 يدعوف إىل التعايش من طرؼ آخر.

ا متعصب بشكل مطلق"، كاهتم الداينة اإلسالمية بػ 2002( يف فيراير 18قاؿ )ركبتسوف() ـ: "إف ؿبمدن
 "النزعة التوسعية".

ا يرغب يف التعايش .. اؼبسلموف يريدكف التعايش إىل أف يتمكنوا من 
ن
كأضاؼ: "اإلسالـ ليس ديننا مساؼب

 التدمًن إذا ما اقتضت اغباجة". السيطرة، كمن مثى 
مليوف إقبيلي أمريكي من الطائفة  ستة عشر الذم يبثل كتطاكؿ القس اافظ اؼبتشدد )جًنم فالويل(

ا كاف إرىابيِّا"، كإنو قرأ من كتاابت اؼبسلمٌن كغًن  اؼبعمدانية، على النيب ملسو هيلع هللا ىلص فهو يعتقد أف ؿبمدن
ا كاف رجالن عنيفنا، رجالن يدعو إىل اغبرب، على حد زعمو.اؼبسلمٌن ما يكفي ؼبعرفة   أف ؿبمدن

كمنطلق ىذه الدعاكل ىي اػبلفيات الفكرية كالعقدية كتصور الغرب عن اإلسالـ كتصوره عن نفسو أنو 
الصاحل لقيادة البشرية، كإف كانت القيادة عير دينهم كما صرح بذلك احدىم بقولو: "ابلنسبة لنا كبن 

 ال يكوف التسامح مؤسسان فقط على اعتبارات إنسانية، بل إنو مطلب من مطالب األدايف اؼبؤمنٌن اب
 .(19)اليت تقوؿ إننا نؤمن هبا"

                              
18- [http://www.patrobertson.com.] 
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كقاؿ آخر: حينما نتكلم عن التعايش كفق األخالؽ كاؼببادئ اإلنسانية ال يبكن لنا فصل الدين عن 
بل إف الدين يف حد ذاتو قوة أخالقية األخالؽ ألف "اعبانب األخالقي مرتبط ابلدين أيبا ارتباط، 

 .(20)موحدة، كعامل إهبايب يف سبيل نشر التسامح كالوائـ مع اآلخرين"
ففي حديث البااب يوحنا الثاين إىل بنيو من النصارل يف أنقرة برتكيا منبها إىل األسباب اػباصة اليت ربث 

 الذم يدين بو أحفاد إبراىيم اؼبسيحيوف معاشر اؼبؤمنٌن على التعايش كالتسامح قائالن: "إف اإليباف اب
كاؼبسلموف كاليهود عندما يعاش إبخالص كعندما ينفذ إىل أعماؽ اغبياة ؽبو الدعامة اليقينية لكرامة 
كأخوة كحرية األفراد، كىو األساس للسلوؾ األخالقي يف اغبياة االجتماعية"، كاستطرد اغبديث إىل أف 

ـ اعبذكر العميقة لإليباف الذم يؤمن بو كذلك إخوتكم اؼبواطنوف قاؿ:"خذكا بعٌن االعتبار كل يو 
اؼبسلموف حَّت تؤسس على ذلك مبدأ التعاكف اؽبادؼ لتقدـ اإلنساف، كربرل اػبًن يف سبيل ربقيق 

. حَّت القادة السياسيوف يوظفوف (21)السالـ كاألخوة يف ظل التغيًن اغبر الذم يؤمن بو كل منكم"
ساهتم كإف مل يؤمنوا هبا فها ىو رابٌن يقوؿ يف كلمة لو "إف القرآف الكرًن يشجع العقيدة كالفكر يف سيا

. لييرر بذلك دعوة السالـ كاؼبزعـو بينهم كبٌن من اغتصبوا أراضيهم (22)التعايش كالتعددية كالسالـ"
 كدايرىم الفلسطٌن.

و إسرائيل، فإف بالد معاداة يقوؿ بيل كلينتوف: "ماداـ اليهود يقتلوف جملرد أهنم يهود أك ألهنم مواطن
السامية مازاؿ حيا يرزؽ...، كإف ما نعيشو اليـو ىو بداية السالـ اؼبوعود، ىذا اليـو الذم يعيش فيو 
أحفاد إبراىيم كأحفاد اسحاؽ كأحفاد إسرائيل جنبا إىل جنب يف سالـ ككائـ، إف ىذا يف الواقع رسالة 

ليس ىناؾ  –دبا معناه  –و هللا أيضان إىل أتباع الدايانت األخرل حيث قاؿ النيب دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص(. الذم بعث
 .(23)بيننا كبينكم جدؿ كسيجمعنا هللا صبيعان كإليو اؼبصًن"

كقد صدر يف مؤسبر اغبوار اإلسالمي اؼبسيحي نداءه مشرتؾ إىل كل اغبكومات كالدكؿ يف العاؼبٌن 
بيق مبادئ كأىداؼ أسس الداينتٌن السماكيتٌن من خالؿ اإلسالمي كاؼبسيحي"انشد بضركرة االلتزاـ بتط

                              
 .9، نقالن عن ندكة الدين كالتدافع اغبضارم مشاركة ال غو معنسو دبو تيتس، ص 92نفس اؼبصدر ص   -20
 .2ص  توماس مايكل، التسامح يف منظور مسيحي،  -21
 www.alquds.co.uk. ـ اؼبوقع:1994-12-23ىػ، اؼبوافق 1415-7-12ة (، اعبمع1714جريدة القدس العريب العدد ) -22
 .37ـ، ص 1994-12-28ىػ، اؼبوافق 1415-6-19بتاريخ:  25(، السنة 1126أضبد منصور، خطاب زاكية بال حدكد، ؾبلة اجملتمع، العدد ) -23
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الدعوة إىل تعزيز ركابط ابة كالتآخي كالتسامح كالتعاكف اؼبشرتؾ من أجل إقرار اغبرية كالعدالة كاؼبساكاة" 
(24). 

يقوؿ جورج خضر رئيس أساقفة جبل لبناف للرـك األرثوذكس "إف الدعوة إىل اإليباف ابػبالق دكف 
وجود دايانت منزلة فشلت يف خلق ؾبتمع متسامح يبكن فيو للبشر أف يتعايشوا رغم اختالؼ االعرتاؼ ب
 .(25)معتقداهتم" 

إف اؼبنطلق الفكرم كالعقدم مل يكن غائبا يف يـو من األايـ يف اغبوار كالتعايش مع الغرب، كيردد رجاؿ 
 .(26)أليخوة تضم صبيع البشر"الدين تعبًنان عن التعايش "إٌف أبوه هللا تشمل صبيع الشعوب، كإف ا

كيقوؿ جوف لركمنس:"إف أعظم مبادئ التسامح ىو تقرير اؼببدأ األخالقي أف اإللو خلقنا أحراران، كأف 
 .(27)للجميع أف يتمتعوا حبرية يف التعامل مع اآلخرين"

اؼبذىب الشيوعي اإلغبادم قائالن "لقد بدأ االرباد  (28)كينتقد الرئيس األمريكي السابق )نيكسوف(
السوفييت بنفيو للرب، كبينما بدأت الوالايت اؼبتحدة كمجتمع أراد ألبنائو عبادة الرب ؼبن شاء كأحد 
العوامل اغباظبة إف النظاـ الذم جاىد إلخفاء كاستنكار الطموح الركحي لشعبو لن يدـك طويالن ألنو 

عة البشرية" كيؤكد أف مصدر قوتو ىو إيبانو بعقيدتو اؼبسيحية بقولو"لقد ىزمت على نقيض َتـ مع الطبي
كينصح شعبو قائالن:"كيف اؼبعتقدات . الشيوعية على يد ربالف كاف رأس حربتو دكلة ربت خيمة الرب"
 الدينية حصانةه لألمريكاف ضد فكرة الكماؿ اإلنساين غًن ادكد".

ثًن الدين على السياسة األمريكية، كسيكوف األفضل لو كاف أتثًنان كيف مكاف آخر يقوؿ:"حيوٌم ىو أت
 .(29)غًن مباشر على األخالؽ كالعادات كتقنيات األفراد األمريكاف كعلى اعبو السياسي"

                              
، نقال من ملف اغبوار اإلسالمي اؼبسيحي، 99دار ابن اعبوزم، ص :انشر الكتاب تسامح الغرب مع ادلسلمني،، عبد اللطيف بن إبراىيم بن عبد اللطيف اغبسٌن -24

 .18ـ، ص 1993ىػ، اؼبوافق يوليو 1404ؾبلة الشاىد، العدد الثالث ؿبـر 
 .21ـ، ص 1994-6-28ىػ، اؼبوافق 1415-1-19(، 1105ؾبلة اجملتمع العدد ) -25
 .115كص 2-1، ص س مايكل، التسامح يف منظور مسيحيتوما  -26
 Tolrance,Principles,Practices,obstacles and ،نقالنمن118ص  تسامح الغرب مع ادلسلمني،عبداللطيف بن إبراىيم اغبسن،   -27

limits,P.45-46. 
 مطلوب، اسم اإلقبليزم. -28
 .258ريتشارد نيكسوف، ما كراء السالـ، ص   -29

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-pdf
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كيقوؿ أيضا:"كيف خضم صراع اغبضارات لن تكفي حقيقة أننا أقول كأثرل أمة يف التاريخ، كما سيكوف 
 .(30)لعظيمة الدينية كالدنيوية اليت ذبعل منا امة عظيمة"حاظبان ىو سلطة األفكار ا

"كمل تتخلص السياسة األمريكية من ىذا النفس الديين قط، فمزج السياسة ابلدين عاد بشكل خاص منذ 
 .(31)السبعينات بقوة شديدة غًن متوقعة.."

لحدكف ينطلقوف من إف اؼبنطلق العقدم كالفكرم ال يقتصر على أصحاب الدايانت السماكية بل حَّت اؼب
إغبادىم حيث يقوؿ )خرشوؼ(: "كبن الشيوعيوف مقتنعوف سباـ االقتناع أبف العقيدة الشيوعية ستنتصر 

 .(32)يف النهاية"
كيعيٌر عن أتكيده على مشولية سياسية التعايش يف صبيع ؾباالت اغبياة بقولو: "فالتعايش ىو استمرار 

نضاؿ بوسائل سلمية، بال حرب كىذا النضاؿ ال هبوز اػبوؼ النضاؿ بٌن النظامٌن االجتماعيٌن كلكنو 
منو، كينبغي أف نناضل حبـز من أجل أفكاران من أجل نظامنا االشرتاكي ك كبن نعتير أف ىذا النضاؿ 

. كيؤكد حرصو على العقيدة الشيوعية اؼباركسية كالدفاع (33)نضاؿ اقتصادم، كسياسي، كأيديولوجي"
 .(34)اللينية" –األيديولوجية كقفنا بثبات، كسنقف كالطود على أساس اؼباركسية عنها بقولو: "يف القضااي 

كيقوؿ )مارؾ نويٌن( أحد ركاد مشركع زبيل التعايش معان: "إف الدين سوؼ يلعب دكران جوىراين يف 
 .(35)أتسيس ؾبتمع دكيل ضبل التزامات كرؤل أخالقيو مشرتكة"

على اؼبعىن اؼبادم فقط بل أتسست على الفكر كالعقيدة عند فبا سبق يتضح أف فكرة التعايش ال تقتصر 
 الغربيٌن، كإف تظاىركا يف مناسبات على عدـ كجود عالقة للفكر كالعقيدة يف التعايش.

 
 

                              
 .163اؼبصدر السابق، ص   -30
 .136ـ ،ص  2005ترصبة: ابراىيم أبو ىشهش، دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة،  مشروع مضاد ذلنتننغتون،ىارالد موللر،تعايش الثقافات:   -31
 .17نيكيتا خرشوؼ، التعايش السلمي كما افهمو ، ص   -32
 .112-111اغبرب مهمة من الدرجة األكىل، ص خرشوؼ، درء   -33
 .112خرشوؼ، درء اغبرب مهمة من الدرجة األكىل، ص   -34
 . 228ـ، ص 2006الطبعة: األكىل/ -مارؾ نويٌن، زبيل التعايش معان، الناشر: األىلية للنشر كالتوزيع، عماف  -35
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 للتعايش السلمي ادلبحث الثاين: األساس احلضاري
 

 :األساس احلضاري
كالتنافر، بدءنا ابغبركب الصليبية، كمركرا غالبا ما تتسم العالقة بٌن األكربيٌن كاؼبسلمٌن بصفة الصراع 

 ابالستعمار األكريب اغبديث للعامل اإلسالمي، كانتهاء بدعم أكركاب لالحتالؿ اإلسرائيلي لفلسطٌن.
كموضوع فرض ىيمنة اغبضارة األكركبية على العامل اإلسالمي أك ما يسمى فرض تبعٌية اغبضارة اإلسالمية 

رية كعميقة أخلت أبسس التعايش بٌن األكربيٌن كاؼبسلمٌن، كعندما للحضارة الغربية أحدث ىوة ؿبو 
 (36)نتحدث عن اغبضارة الغربية، فإننا نتحدث عن كياف جغرايف سياسي ديين ثقايف عسكرم.

كموضوع اغبوار بكل أشكالو كيف حدكده الواقعية، مع اعبهات الغربية أم ابعتباره يساىم فقط يف إزالة 
أجواء أنسب للتفاىم، كقد يكوف أقصى فوائده هتيئة أرضيةو أفضل لعالقات  بعض اإلشكاليات كإهباد

مستقبلية على اؼبدل البعيد، كلكن لن يغًٌن اغبوار شيئا من العوامل اغبالية اؼبؤثٌرة على صناعة القرار 
ينبغي ذبٌنب  -بشركط مناسبة  -الغريب كالفعاليات اليت تشارؾ يف صناعتو، فمع تفضيل اغبوار 

تغراؽ يف التعويل عليو عند التعامل مع األحداث اآلنية كالقضااي السياسية على كجو التخصيص. االس
كأتكيدا على ما سبق ييالحظ أف اغبوار خالؿ العقد التاسع من القرف العشرين اؼبيالدم كاف أكسع نطاقا  

بية، ال سيما كٌما كنوعا من أم فرتة مضت، بينما كانت تلك الفرتة ابلذات حافلة ابلضغوط الغر 
 اؼبؤسبرات الدكلية العمالقة على البلداف اإلسالمية يف ؾباؿ ثوابتنا اغبضارية بصورة خاصة. 

ابؼبقابل قبد من مرتكزات التصورات اغبضارية الغربية كثوابتها ما يوصف جبدلية الصراع كموقعو يف 
احة التعامل، بغض النظر عن التطبيقات اليومية يف ـبتلف اؼبيادين، كوسيلة "كاقعية" ال تغيب عن س

 رببيذىا أك نبذىا. 
بل "إف منظرم أكراب أمثاؿ: )فولتًن(، )كاهبنتس( ك )جولدتزىر( ك )براند لويس( كانوا يرموف إىل سيادة 
اغبضارة األكركبية على العامل بكل ما ربملة من فلسفات كمفاىيم كمعايًن كقيم، كذلك من خالؿ الرتكيج 

ب اغبضارات األخرل أك طمسها، أك اإلنقاص من قدرىا، أك خلط دبا يلغيها للحضارة األكربية كضر 

                              
 64ـ، ص1974الناشر:دار اؼبعرفة القاىرة، الطبعة األكيل  التعايش،بن موسى يلكوم،  هللا عبد -36
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كىو أمر يؤدم ابلشعوب إىل فقداف ىويتها كمقومات شخصيتها األساسية كإىل ضرب عوامل كجودىا 
 . (37)اؼبادم كالثقايف اؼبستقل"

عهد بريطانيا كاليركفسور ىناؾ العديد من اؼبفكرين كالسياسيٌن األكربيٌن من أمثاؿ األمًن )تشارلز( كيل 
)جيمس بيكافور( الذين اختلفوا مع طرح )ىغنتوف( حوؿ مستقبل العالقة بٌن اغبضارات الغربية 
كاغبضارات األخرل خاصة اإلسالمية، إال أف االختالؼ بينهم سبحور حوؿ شكل كصيغة العالقة، كليس 

ة، كيؤكد ذلك )مانويل مارات( انئب رئيس حوؿ نقض البنية اؼبادية كاألسس اعبوىرية لقيم اغبضارة الغربي
اؼبفوضية األكربية عندما ربدث عن  بعض اؼبضامٌن اعبوىرية يف اغبوار الثقايف بٌن اغبضارة األكركبية 
كاؼبسلمٌن، حيث أشار إىل أف أحد األخطاء ا عبوىرية يف ىذا اغبوار تقـو على: "تبين ذبديد اغبوار ما 

أكريب, كحَّت إميراييل فاػبطر ىنا ىو أف اغبوار قد يعتير سياسة اتصاؿ  بٌن الثقافات انطالقا من ؿبور
 .(38)أحادية اعبانب هتدؼ إىل نشر القيم الغربية كإعطائها صفة الشمولية"

كنالحظ كيف أف )جيب( يتتبع ما حققتو اغبضارة الغربية من قباح بٌن اؼبسلمٌن من خالؿ نشر الفكر 
 الغريب كترسيخو يف كل بلد من العامل اإلسالمي فيتساءؿ: إىل أم مدل يصبح العامل اإلسالمي غربياى؟ 

تركيا قد انتقلت إىل بلد  مث هبيب على ذلك: بعرض الثقافة الغربية على العامل اإلسالمي بلداى بلداى إفٌ 
 غريب، كأما يف شبو اعبزيرة العربية، فإف النفوذ الغريب مل يستطع أف يضع قدمو بعد.

كيف مشاؿ إفريقيا، بدأت حركة التغريب كىي ماضية يف طريقها، كإف كاف أثرىا ابرزان يف تونس، أما يف 
 كاضحاى يف ىذا الطريق. مصر فهي تتطور يف ىدكء بعيدان عن العنف، كلكنها تتقدـ تقدماى 

أما يف سوراي كالعراؽ فهما يتبعاف خطوات مصر, بينما تتبع إيراف خطوات تركيا، كإف كانت أكثر منها 
 اعتداالى ككسطية أما أفغانستاف فقد تراجعت يف ىذا السبيل.

قادمة  كمن مث نستطيع أف نقوؿ: حسب سًن األمور اآلف إف العامل اإلسالمي سيصبح خالؿ فرتة قصًنة
 . (39)الدينياى يف كٌل مظاىر حياتو

 إف ىذه اغبضارة الغربية اغبديثة سبتاز دبيزتٌن مهمتٌن:

                              
 .14سامي اػبزندار، اؼبسلموف كأكراب كبو أسلوب أمثل للتعايش، ص  -37
 ـ.1995حزيراف/ يونيو  17-15مانويل ماراف, اؼبسلموف يف االرباد األكريب .. كرقة قدمو إىل مؤسبر اإلسالـ يف أكراب, عقد يف استكهومل  -38
 [.220-2/219ىػ ]1407مؤسسة الرسالة، بًنكت، الطبعة الثامنة، سنة  االجتاهات الوطنية يف األدب ادلعاصر، دمحم حسنٌن، د. دمحم -39
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أكؽبما: أهنا تؤمني ابلعلم الطبيعي، كأبف العلمى الطبيعي ىو العامل اغبقيقي الذم هبب أف نصرؼ إليو  
 اىتمامنا كنصبَّ فيو جهودان.

أبف العقل ىو ميزة اإلنساف كمصدر تفوقو كتفرده، كبواسطتو يفعل كاثنيهما: إيباهنا ابلعقل اجملرد فقط، ك 
 يف الطبيعة ما يشاء فيطوعيها كيستثمري مواردىىا.

كلكن ىذه اغبضارة اغبديثة مليئةه ابؼبتناقضاًت فبا جعل العصر اغبديث يتحوؿ إىل عصرو فريدو إبقبازاتو 
 كإمكاانتو كخطران شديد اػبطورة دبشكالتو كأزماتو.

نظران إىل العامل من مشرقو إىل مغربو فإننا نستطيع أف نقوؿ أف ىناؾ ظبات ابرزة سبيز اغبضارة الغربية  كإذا
 اغبديثة كىي:

 تفرد الوضع اغبضارم اغبديث عن األكضاع اغبضارية. -1
 استبداد اغبضارة الغربية اغبديثة كطغياهنا على العامل:  -2
 ثورَت العلم كالصناعة. -3
 اغبدكد الطبيعية كالعلمية.تضاؤؿ  -4
 تعقد الركابط كاؼبشكالت اإلنسانية. -5

 .(40)الوحدة، كليصبح اؼبواطن العريب األكؿ  يف دكلة الوحدة
إٌف اغبضارة األكركبية تقـو على ما يبكن تسميتو بػ " األاننية اغبضارية" كىذه الفلسفة تستند إىل طغياف 

ذه اغبضارة, كابلتايل السعي إىل السيطرة كالتحكم السياسي اؼبلكية الفردية أك الفكر اؼبادم داخل ى
كاالستغالؿ االقتصادم للعامل اػبارجي, كىو ما انعكس يف السيطرة االستعمارية ألكركاب على العامل 

 .(41)اإلسالمي
ارية إف فلسفة اؽبيمنة كالتبعية أك اإلغباؽ اغبضارم جعلتا أكركاب ػ أك الغرب عمومان ػ تعتير ذبربتها اغبض

شبيهة ابؼبقياس أك اؼبعيار للحضارات األخرل, كأعطت لنفسها حق الوصاية من خالؿ برامج سياسية 
كاقتصادية كتنموية كثقافية تقدمها مؤسساهتا السياسية كالثقافية كالتنموية الدكلية, كحَّت يف دعوهتا تعايش 

                              
 . -http://www.aleppoاغبضارة العربية يف مواجهة عصر العوؼبة ،  -40
 15سامي اػبزندار، اؼبسلموف كأكراب كبو أسلوب أفضل للتعايش، ص  -41

http://www.aleppo-cult.org/home/modules.php?name=News&file=article&sid=466
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ىي الثقافة الصاغبة للتطبيق يف ظل  الثقافات يرل )مولد ىاكر( أف اغبضارة الغربية أك الثقافة الغربية
 .(42)اغبضارة, كىو يعتير ذلك حالِّ لتعايش الثقافات رغم القصور اؼبوجود فيها

إٌف حق الوصاية يف كضع اؼبعايًن كالقيم جعل أكركاب تبحث بل  تلجأ إىل قيم دكلية تستطيع فيها خرؽ 
كالديبقراطية, كرغم ما يف ىذه القيم من السيادة السياسية للحضارات األخرل, منها قيم حقوؽ اإلنساف 

مضامٌن انقصة يف العدؿ كالكرامة اإلنسانية, إال أف الدكؿ األكركبية كانت تضرب على ىذا الوتر حٌن 
الدعوة للتعايش كتسعى إىل فرض مفهومها اػباص غبقوؽ اإلنساف كالديبقراطية على الدكؿ اإلسالمية 

ة, كىذا فبا يضعف إمكانية التعايش اغبضارم اؼبستقر بٌن بغض النظر عن طبيعة الثقافة اإلسالمي
 .(43)الطرفٌن

إف ساسة كقادة الغرب من مفكرين كزعماء يتعاملوف ابزدكاجية اؼبعايًن حٌن يتكلموف عن حقوؽ 
اإلنساف من قبل أنظمة اإلنساف بينما يتجاىلوف ذلك يف االحتالؿ اإلسرائيلي لفلسطٌن أك االعتداء 

اؼبسلمٌن يف البوسنة, حَّت أٌف بعض كاضعي سياسات التعايش ال يشرتطوف العدؿ, إلهناء الصريب ضد 
إف ىناؾ إطاران تصوراين أك مفاىيم لنظرايت التنمية السياسية  (44)األمور العالقة بٌن الفئات اؼبتصارعة

اإلسالمي, كسبنع ربقيق كضعت للعامل الثالث, كىذه اؼبفاىيم تلعب دكران حقيقيان يف إعاقة التنمية يف العامل 
التكافؤ بٌن األكربيٌن كاؼبسلمٌن, ذلك أف أبعاد التنمية السياسية كمؤشراهتا اليت احتضنتها أكركاب الغربية 

يقوؿ نصر دمحم عارؼ: "إف مضموف مفهـو التنمية  (45)أصبحت ربمل مضموف التبعية كاؼبعيارية الغربية
كيب ابجملتمعات األكركبية,حَّت تظل يف كضع التبعية, كتسًن األكريب ىو إغباؽ ؾبتمعات العامل غًن األكر 

يف طريق اللحاؽ من خالؿ مفاىيم التنمية ابالنتشار كالتطور كالتحديث كالتقدـ" كل ىذه اؼبفاىيم تشًن 
إىل عمليات تقتضي السًن يف الطريق ذاتو الذم سار فيو اؼبتقدموف, حيث يبكن ربقيق التنمية عن طريق 

اؼبادية اليت أكجدىا األكركبيوف للمجتمعات اؼبتخلفة لكي تستطيع ذباكز مرحلة التخلف نقل العناصر  
كاللحاؽ ابلركب اغبضارم ... كعلى ىذا األساس كضع األكركبيوف مؤشرات للتنمية السياسية تتمحور 

                              
 .12-14, كاؼبسلموف ك سامي اػبزندار، اؼبسلموف كأكراب كبو أسلوب، ص 155-153ص  تعايش الثقافات،ىارالد موللر،  -42
 .18-16سامي اػبزندار، اؼبسلموف كأكراب كبو أسلوب أمثل أنظر، ص  -43
 .419انظر مبحث: كلمة أخًنة أتمالت يف التعايش يف كتاب زبيل التعايش معا، ص  -44
 .8ص  ـ، الطبعة األكيل،1997الناشر: مكتبة النور: سنة النشر: ادلسلمون وأوراب،سامي اػبزندار،  -45
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ؼبختصٌن يف فكرهتا حوؿ اؽبيمنة كالسًن يف ركب الفكر اؼبادم, كقد قاـ كثًن من علماء السياسة الغربية كا
ؾباؿ التنمية كالثقافة كالتحديث من أمثاؿ: )أؼبوند(, )كابكؿ(, )كابيفرز(, )كابرسونز(, كغًنىم بتقدًن 
مفاىيم للتنمية كالتحديث تقـو على أساس ربقيق النمط الغريب يف التطور من خالؿ نقل القيم 

 .(46)كاؼبؤسسات كاؼبؤشرات الغربية ابعتبارىا معيارا للتحديث
القوؿ, أف نظرايت التنمية السياسية األكركبية تقـو على هتميش الدكر اغبضارم اإلسالمي يف  كخالصة

حياة اجملتمع اؼبسلم, كما يتبع ذلك من خيار التبعية أك العداء مع أكركاب, كيوضح األمًن تشارلز ذلك  
خلطنا بٌن كجوىر للخلط الغريب يف ىذا اجملاؿ حٌن يقوؿ "نسقط يف فخ الغطرسة اؼبمقوتة إذا 

 .(47)التحديث يف البلداف األخرل كبٌن ربويلها إىل أشباه لنا"
ذكر سبيكماف العامل االسرتاتيجي األمريكي "ضركرة فرض السيطرة على اؼبنطقة اليت يطلق عليها الزمالف 
كىي اؼبناطق اليرية كالبحرية كتشمل جزيرة العرب كالعراؽ كإيراف كأفغانستاف كاؽبند كجنوب شرب 

 . (48)"آسيا
"فقد دأب  الغرب على ؿباكلة نشر حضارتو كتقاليده من أجل أف يهيمن على الشعوب كالبالد 
اؼبستعمرة ربت شعار: كاجب اإلنساف األبيض كالشعور ابلواجب الكبًن يف ترقية الشعوب كاألمم اليت 

وائدىا معتقدين دانت ؽبم كأدخلوىا يف حكمهم, شرعوا ينشركف أسباب اغبضارة الغربية كيعمموف طرؽ ف
 . (49)االعتقاد الراسخ كلو أف امتداد السيطرة السياسية الغربية إمبا ىو الذريعة"

إف اؼبتابع عبوالت اغبوار اغبضارم هبد أنو قد عقدت خالؿ العقود اػبمسة األخًنة من القرف اؼباضي 
كاغبلقات العلمية،  حوايل ثالثٌن جولة من حوار اؼبسلمٌن مع الغرب ازبذت شكل اؼبؤسبرات كالندكات

كلكن القضااي كاؼبوضوعات اليت طرحت يف تلك اللقاءات كاف اعبانب الغريب ىو الذم ىبتارىا كيعد 
براؾبها، فبا يشًن إىل حالة عدـ التكافؤ يف فرص الطرح كاؼبعاعبة، األمر الذم يدعو إىل مراجعة نقدية 

                              
ـ، 1992دراسة نقدية مقارنة يف ضوء اؼبنظور اغبضارم اإلسالمي, اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي، الطبعة األكىل،  نظرايت التنمية السياسية:نصر دمحم عارؼ،  -46
 .236ص
 .16ـ، ص 1993أكتوبر  27األمًن تشارلز، اإلسالـ كالغرب، ترصبة: مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية، جامعة أكسفورد،  -47
 .76، نقالن من القرف الواحد كالعشركف، ص 213ص سامح الغرب مع ادلسلمني،تعبداللطيف بن إبراىيم اغبسن،  -48
 .211اؼبصدر السابق، ص  -49



 
30 

يضمن ربقيق التكافؤ بٌن طريف اغبوار كصوالن  عبميع اؼبوضوعات كالصيغ اليت تطرح يف جوالت اغبوار دبا
 إىل نتائج كمعطيات تليب األىداؼ اؼبشرتكة للطرفٌن كزبدـ مصاغبهما.
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 السلمي يف اإلسالم أهداف التعايشالثالث:  ادلبحث
 
 :ثالثة أقساـ إىل سلميكننا تقسيم أىداؼ التعايش اليب 
 أىداؼ سياسية كاقتصادية.اثلثا:  أىداؼ دينية.اثنيا:  أىداؼ إنسانية.أكال:  

 :األهداف اإلنسانية
كىي ظبة حاضرة ميدانيان، لدعوة التعايش، كقد تبنت اؼبنظمات الدكلية ىذا اؽبدؼ كمنظمة األمم 
اؼبتحدة كاؼبفوضية العليا لرعاية الالجئٌن كمنظمات غًن حكومية عديدة، كمن أبرز اؼبشاريع لتحقيق ىذا 

، كتقـو ىذه اؼبنظمات ابلعمل اؼبيداين لتحقيق ىدؼ إطباد (50)مشركع "زبيل التعايش معان"اؽبدؼ 
 اغبركب كنزع فتيلها كإهباد برامج اؼبصاغبة بٌن اؼبختلفٌن ككسائل اإلمباء كإعادة إعمار البىن التحتية.

التعايش معان" عرض قادة كخيراء يف األمم اؼبتحدة،كبعض اؼبفكرين يف الغرب من خالؿ مشركع "زبيل 
أحبااثن كنظرايت كفبارسات عملية توضح كيفية ربقيق التعايش يف بيئة مزقتها اغبركب كالصراعات األثينية، 

 ككيف يبكن للناس أف يبنوا السالـ بعد نزاع عرقي عنيف كوبققوا تعايشان آمنا.
ها الناس من ـبتلف كينظر ىؤالء إىل أف التعايش "ىو أف تعيش اجملتمعات متكاملة سباما، يعيش في

 .(51)األعراؽ كاألجناس كاألدايف منسجمٌن مع بعضهم البعض"
كتقـو اؼبنظمات غًن اغبكومية "بتسهيل التفاعل كالتعاكف من خالؿ بذؿ اعبهد اغبثيث لتحسٌن ظركؼ 
ما بعد النزاع يف نفس الوقت الذم تعمل فيو إلعادة إصالح خطوط االتصاالت، كذبنب حدكث سوء 

 .(52)عمل إلزالتو إذا ظهر"الفهم كال
كيتم الرتكيز لتحقيق ىذا اؽبدؼ انتقاء مشاريع إسرتاتيجية مبنية على مصاحل مشرتكة بٌن األطراؼ 
اؼبتنازعة، كىذه اؼبنظمات تسعى إىل تعزيز التعايش بوصفو بعدان حيواين يف اؼبمارسة كالنظرية اإلنسانية بعد 

اؼبنظمات ابزباذ أساليب عديدة يف ربقيق التعايش بٌن اؼبختلفٌن كتقـو ىذه  انتهاء النزاع العرقي الشديد.
 -من أبرزىا:

                              
 (.Tafts) كىذا اؼبشركع برعاية اؼبفوضية العليا لالجئٌن التابعة لألمم اؼبتحدة،كجامعة ىارفرد، ككلية فلتشر للحقوؽ كالدبلوماسية جبامعة َتفتس -50
 .29ميناك،زبيل التعايش معان، ص انطوينا نسايز كماراث   -51
 .19ـ، ص 2006الناشر: األىلية للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكيل ختيل التعايش معًا،انطوينا نسايز كماراث ميناك ،  -52
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 :حل النزاعات كإدارة الصراع
كيتم ذلك من خالؿ "ؿباكلة ربويل اجملتمعات اليت توجد ؽبا اؽبيمنة العرقية كالعنف اعبماعي، إىل ؾبتمع 

 األفكار العامة للمساكاة كحكم القضاء".أكثر عدالن كإنصافان كىو غرس النظاـ القانوين الي يف 
كتتنوع كسائل حل النزاعات حبسب الظركؼ كالبيئة فتارة يتم من "خالؿ ىيئات تقصى اغبقائق أك 
ااكم الدكلية اعبنائية أك قوانٌن ؿبلية ضد التمييز أك ؾبموعات مدنية تشجع كتتبىن مشاركة األقليات 

 العرقية".
 :اػبدمة االجتماعية

قطاع اػبدمات االجتماعية، لكوهنا من أكثر اؼبنابر مالءمة كفعالية ابلنسبة ؼبشاريع التعايش، فقد  ألنبية
قامت اؼبؤسسات غًن اغبكومية بدعم ىذا القطاع لتعزيز مشركع التعايش معان من خالؿ التعليم إبنشاء 

ة ـبتلفة ذبمع الطالب من اؼبدارس اؼبتعددة الثقافات كاليت تدرس ابللغتٌن أك ثالث كتضم كوادر تعليمي
اجملتمعات  ـبتلف األعراؽ كاألدايف معان لتعلم اؼبواضيع اعبوىرية اليت تقرب مسافات الفهم كالتفاعل بٌن

 :اليت مزقتها النزاعات
كمن مباذج اؼبشاريع التعليمية مركز التعليم العريب اليهودم كالذم يسعى "إىل إشعاؿ شرارة تغيًن ثورم 

كاجملتمع اإلسرائيلي من خالؿ كضع مبوذج تعليمي مثل اؼبدارس اؼبتكاملة اليت تدرس اللغتٌن داخل التعليم 
 .(53)كيستطيع فيها الطالب اليهود كالعرب كعائالهتم التعلم كالنمو معان"

ككذلك من النماذج صبعية الشباف اؼبسيحيٌن يف القدس، كاليت تدير مرحلة تدريبية قبل اؼبدرسة ذبمع فيها 
ات ؿ اليهود كالعرب يوميا ألىداؼ ترفيهية كالزايرات كاالحتفاالت أبعياد اؼبيالد كإقامة الصداقاألطفا

 :رغم اغبواجز العرقية كالدينية
كتوسع إطار التعليم ليشمل ؾباالت عدة دبا فيها دركس اغباسوب، كتعليم اللغات، كالندكات الثقافية، 

 .(54)بابيةكالتجمعات الصيفية، إضافة إىل تدريب قيادات ش
 

                              
 .35-34ص  ـ،2006الناشر: األىلية للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكيل ختيل التعايش معا،انطوينا نسايز كماراث ميناك، -53
 .35اؼبصدر السابق، ص  -54
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 :الرعاية الصحية
كىي حاجة أساسية تسلـز التعاكف بٌن الفئات اؼبتنازعة يف سبيل ربسٌن صحة صبيع اعبماعات كمن 
أمثلة ىذا األسلوب برانمج "اؼبناعة من أجل السالـ"، كالذم كاف ىدفو ىو أتمٌن بقاء األطفاؿ 

السلمي كالتعايش بٌن ـبتلف الفئات اليت كضبايتهم كتنميتهم، كتقدًن اػبدمات الصحية،لتحقيق التعاكف 
 .(55)تؤثر على منفعة األطفاؿ يف مناطق النزاع

كقد سهلت مشاريع الرعاية الصحية يف السوداف كليبًناي كأمريكا الوسطى، إطالؽ مبادرات توزيع 
 .(56)الفيتامينات كاللقاحات كضبالت التوعية حوؿ األمراض

أف تليب اغباجات األساسية لإلنساف يف نفس الوقت الذم كتظهر ىذه اعبهود كيف يبكن للمشاريع 
 تقـو فيو دبعاعبة التأثًنات األكسع للنزاع العرقي.

 :الفنوف
يتعلم من خالؽبا الشعر كاؼبوسيقى كالدراما يقوؿ الباحثتاف: )أنيلو أفضايل( ك )لورا كوليتوف( "فقد أثبتت 

داة تعبًن بٌن أعضاء ـبتلف الفئات ابذباه نشاط الدراما أهنا مادة ؿبفزة للتعايش من خالؿ عملها كأ
 .(57)خاص كمشرتؾ تعزز فيو التفاىم اؼبتبادؿ"

 :الرايضية
 كمنطلق ىذه الوسيلة ىو أف اإلنساف عندما يكوف رايضيا نشيطان ال يرتكب جرائم إابدة صباعية.

ات منظمة تشجع "كالرايضة ىي ميداف آخر يبكن لألطفاؿ كحَّت البالغٌن أف يدخلوا فيو ضمن نشاط
على التعايش دكف الرتكيز عليو مباشرة، كالبعض يف ىذا اؼبيداف يعد التسلية كاؼبشاركة يف الرايضة أكلوية 

 .(58)طارئة لعالج اعبراح اعبسدية كالعاطفية"
"كىذا االعتقاد أطلق شرارة عدة نشاطات يف أقاليم عديدة ابتدأت من لعبة كرة اليد يف ركاندا إىل كرة 

 .(59)يف البوسنة كاؽبرسك، إىل الرقص يف الشرؽ األكسط"السلة 
                              

 35انطوينا نسايز كماراث ميناك،زبيل التعايش معان، ص  -55
 ".Shankar,"Analyzing Health Initiativesنقال من  39اؼبصدر السابق، ص   -56
 .37انطوينا نسايز كماراث ميناك ،زبيل التعايش معان )مبحث بناء التعايش(، ص   -57
 War Child Projects "Let Us Play: Peace and Reconciliation. نقال من 37ماراث ميناك،زبيل التعايش معان، ص انطوينا نسايز ك   -58

Through Sports"[www.warchild.org/projects/letsplay.html ]. 
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 :اؼبشاريع اؼبوفرة للدخل
"إحياء االقتصاد كبدكف شك ىو العامل األساسي يف التعايش اؼبستقر ألف العمل اؼبربح كاالزدىار 

التعاكف يف ىبففاف من نزعة إلقاء اؼبسؤكلية على اآلخرين كيولداف نوعان من االرتياح العاـ. كذلك يشجع 
اؼبشاريع على أف تعمل اعبماعات اؼبتحاربة معا ابذباه ربقيق أىداؼ مشرتكة كمنفعة متبادلة. كالعالقة 
اؼبتبادلة بٌن النزاع كالفقر اؼبدقع تؤكد أنبية التنمية االقتصادية: ىناؾ طبس عشرة دكلة من بٌن العشرين 

عات خالؿ العقد األخًن، يف الواقع إف كل دكلة دكلة اليت تعتير األفقر يف العامل، عانت من نشوب نزا
ذات دخل منخفض إما أف تكوف  قد مرت بصراع رئيسي أك أهنا تقع يف جوار حدكد دكلة أك أكثر من 

 .(60)الدكؿ اليت تعاين من نشوب نزاعات"
ادة أتىيل "كيبكن إلعادة إعمار البنية التحتية،كالتنمية االقتصادية كإحياء الزراعة أف تعمل كوسائل إلع

االقتصاد يف نفس الوقت الذم تشجع فيو التعاكف بٌن األعداء السابقٌن. كيشجع كل من البنك الدكيل 
( كاالرباد األكركيب ىذا التعايش من خالؿ لعب أدكار يف USAIDكالوكالة األمًنكية للتنمية الدكلية )

يف  (UMCOR)لدينية( اؼبتحدة . "كقد قامت عبنة اإلغاثة اؼبيثودية )اؼبنهجية ا(61)تلك اؼبناطق"
إعادة أتىيل اؼبدارس كاؼبساكن كالبنية التحتية أعماؿ أخرل بتنفيذ برامج مشلت ) البوسنة من بٌن

للمجتمع كإصالح نظاـ الصرؼ الصحي ... كمن ضمن العناصر األساسية ليرامج اللجنة يف البوسنة  
تمع ؿ برامج الزراعة اؼبستدامة كتنمية اجملكانت اؼبصاغبة كحلوؿ النزاعات تطبق بطريقة خالقة من خال

 .(62)("كتوفًن الدخل كبناء اؼبساكن
"كيف ركاندا، قاـ مشركع اغبياة الصحية كالصرؼ الصحي إبعادة أتىيل كتركيب شبكات مائية جديدة 

 .(63)كتطوير اؼبساكن"

                                                                                              
59-  See Abraham Fund and Ramle Community Center,"Arab-Jewish Dance Troupe"[www.salam-

shalom.net/dance-troupe.html]. 
60-World Bank Group,"Supporting Peace :The World Bank s Role in Post-Conflict 

Reconstruction"[www.worldbank.org/html/extdr/backgrd! Ibrd/peace.htm]. 
 .38انطوينا نسايز كماراث ميناك،زبيل التعايش معان، ص   -61
62-  General Board of Global Ministries,United Methodist Committee on Relief in Bosnia,"Shelter 

Reconstruction" [http://gbgm-umc.org/umcor/ngo/bosnia. cfm]. 
 .39نفس اؼبصدر، ص   -63
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الية عير القركض الصغًنة كتقدـ عبنة اإلغاثة اؼبنهجية الدينية اؼبتحدة يف البوسنة الدعم للمجتمعات 
كالتدريب "كقد استخدمت ىاتٌن الطريقتٌن يف إنشاء أعماؿ مثل "اغبياكة كصنع اؼبعكركنة كالنجارة 

 .(64)كالطباعة كتربية النحل كاألظباؾ"
تؤكد ؾبموعة العمل حوؿ اإلسكاف كخدمات اجملتمع بوصفها أدكات لبناء السالـ أف إعادة البناء اؼبادم 

دمة قيمة إلعادة البناء االجتماعي كالنفسي يف ؾبتمعات ما بعد النزاع كبطرؽ ـبتلفة على قد تشكل خ
سبيل اؼبثاؿ فهي تعد الوسيلة األسرع لتحريك سلسلة كاسعة من النشاطات االقتصادية، من حيث إهباد 

 .(65)الوظائف كاؼبشاريع اعبديدة
 :األهداف الدينية

كالتعايش يف كثًن من زايراتو إال أننا قبد يف كثيقة اببوية حديثة ما  ردد البااب يوحنا الثاين عاـ التسامح
هبعلنا نتوقف عند فكرة )اغبوار بٌن األدايف(، أك )التعايش بٌن األدايف(، ال لنعلن عن تراجعنا عن 
تطبيق مبدأ اغبوار كالتعايش، كلكن لنتأٌمل يف عمق داللة ىذا اؼبوقف، كانعكاساتو على ؾبمل التحركات 

 ليت تقـو هبا الكنيسة الكاثوليكية الغربية يف اذباه الدعوة إىل اغبوار كالتعايش.ا
كنسوؽ ىذا اؼبثاؿ يف معرض تناكلنا ؼبفهـو التعايش عند غًن اؼبسلمٌن، كىم ىنا ابلتحديد اؼبسيحيوف، 

)كىم أك بعبارة أدٌؽ النصارل من أتباع الكنيسة الغربية، حَّت نفٌرؽ بينهم كبٌن النصارل العرب 
األرثوذكس( الذين يشاركوننا العيشى يف كنف اغبضارة اإلسالمية منذ قركف طويلة. فتحت العنواف 

، تلك الرسالة (66)الفرعي: "اغبوار مع اإلخوة من دايانت أخرل"، من الفصل اػبامس لرسالة الفادم
: إهنا تتضمن رأيو كموقفو من اإلسالـ (67)اليت قاؿ عنها ابب الفاتيكاف، البااب يوحنا بولس الثاين

كاؼبسلمٌن، حيث قاؿ: "إف اغبوار بٌن الدايانت يشٌكل جزءان من رسالة الكنيسة التبشًنية، فهو بوصفو 

                              
64-  center for Jewish-Arab Econmic Development "About CjaeD"[www.cjaed.org .il/about.htmb]. 
 .39ز كماراث ميناك ، زبيل التعايش معان، صانطوينا نساي  -65
 .106ـ، ص  1995د. زينب عبدالعزيز، تنصًن العامل مناقشة ػبطاب البااب يوحنا بولس الثاين، دار الوفاء للطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكىل،   -66
ـ. كلد يف بولندا، كأصبح أكؿ اباب غًن إيطايل منذ أدرايف 1978نتخب عاـ (. اباب الكنيسة الركمانية الكاثوليكية اؼب 2007-ـ 1920ىو جوف بوؿ الثاين ) -67

. جعل جوف بوؿ البابوية جزءنا ال يتجزأ من العامل ابلسفر إىل أكثر من 1523ػ  1522السادس ) دكلة معظمها من الدكؿ النامية، كىو بذلك  60ـ( الذم كاف ىولنداين
 سة يف القرف العشرين ]اؼبوسوعة العربية العاؼبية، النسخة اإللكرتكنية[.أكؿ اباب ينتهج ىذا النهج يف َتريخ الكني
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طريقة ككسيلة ؼبعرفة كإغناء ميتػىبىادىلىٌٍن، ال يتعارض مع الرسالة إىل األمم، إنو ابلعكس، مرتبط هبا، بنوع 
 خاص، كىو تعبًن عنها.

يستطرد للتأكيد على:أف اػبالص َييت من اؼبسيح، كأف اغبوار ال يعفي من التبشًن ابإلقبيل، بل إف  مث
 الكنيسة ال تعد أف ىناؾ شبة أم تعارض بٌن البشارة ابؼبسيح كاغبوار بٌن الدايانت. 

ااب يوحنا كإذا مل يكن ىذا ليس حباجة إىل تفسًن فألنو شديد الوضوح يف ربديد معىن اغبوار يف نظر الب
 بولس الثاين، كالذم ال ىبرج عن كونو ؾباالن ؼبواصلة عملية التنصًن كترسيخها.

 كيف خطاب آخر للبااب يقوؿ: إف رسالة البشارة متضمنة يف الثقافة اإلقبيلية اليت هبب أال تنفصل عنها.
اإلقبيل قادرة على التغيًن إهنا تنتقل عير حوار رسويل ميتىضىمَّنو ابلضركرة يف حوار ثقايف بعينو. إف قٌوة 

كالتجديد، لذلك هبب أال يتغًٌن اإلقبيل أك يتأثٌر عند اتصالو ابلثقافات، عندئذو فإف التعليم الديين 
 . (68)سيتأصل يف ـبتلف الثقافات، كييضفي كماؿ اؼبسيح على قيمها الشرعية

فإذا كاف اغبوار بٌن الثقافات، كمن مث بٌن األدايف، ىو هبذا اؼبفهـو عند الفاتيكاف، فهذا يعين أف 
التعايش عندىم يرمي إىل تنصًن العامل. كىذا خبالؼ اؼبفهـو اإلنساين السمح للتعايش عند اؼبسلمٌن. 

لوضوح الكامل على )أنبية كفبا يزيد يف إيضاح ىذا اؼبفهـو أف اػبطاب الرسويل السالف الذكر يؤٌكد اب
تنصًن العامل(، السيما يف بلداف ما بعد الشيوعية خشية استمرارىا يف اإلغباد ربٌوؽبا إىل اإلسالـ. كمن ىنا 
ابتت ضركرةي ضرب اإلسالـ على أنو يبٌثل اؼبلجأ الوحيد أماـ الذين يكفركف دبسيحيتهم عند اكتشافهم  

، كال  يبكنهم العيش يف اإلغباد.  كل ما أجرل يف عقيدهتم من ربريفو
"إف التعايش بٌن األدايف يفقد جدكاه كقيمتىو، حٌن ينقلب إىل إصرارو على استغاللو كتوجيهو الوجهةى اليت 
ال زبدـ األىداؼ اإلنسانية اليت ىي موضع اتفاؽ األطراؼ الراغبة يف التعايش. إنو يف الوقت الذم 

طَّطي على أعلى اؼبستوايت  اربة اإلسالـ بصفة ترتفع فيو األصوات الداعية إىل التعايش ب ٌن األدايف، ىبي
 . (69)خاصة، كيػىتػىزىامىني ىذا التخطيط اؼبناكلء لإلسالـ، مع فبارسة أرقى ضركب التسامح مع اليهود"

                              
 .107-106ص  ـ،2004الناشر: حقوؽ الطبع افوظة، الطبعة األكيل  تنصري العامل،ز ،د. زينب عبدالعزي  -68
 .164ص .01/01/1998الناشر: دار الشركؽ، َتريخ النشر:  احلوار من أجل التعايش، عبدالعزيز التوهبرم،  -69
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ـ( عقد أكير مؤسبر تنصًنم نيًشرىٍت 1978"ففي كالية كولورادك ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية، عاـ ) 
 900كمقرتحاتو كالنتائج اليت أسفر عنها يف كتاب ضخم صدرت ترصبتو إىل اللغة العربية يف  مداكالتو

صفحة مطبوعة ابغبركؼ الصغًنة. كقد خيصص ىذا اؼبؤسبر لبحث قضية كاحدة ىي أمثل الطرؽ لتنصًن 
ع ؽبذه الغاية ألف مليوف دكالر لعلها اػبطوة األكىل  يف تنفيذ ىذا اؼبسلمٌن كالقضاء على دينهم. كقد صبي

 .(70)اؼبخطط"
كبتصٌفح ىذا الكتاب الضخم نقف على حقائق مثًنة، تؤكد صبيعيها أف طائفة من النصارل، إف أردان 
الدقة يف التعبًن كاؼبوضوعية يف البحث، ال يؤمنوف ابلتعايش كال ابغبوار كال ابلتعاكف، كىم إذا اندكا 

ؽبما لفرض اؽبيمنة الدينية اليت ال تكاد زبتلف يف شيء ابلتعايش أك دعوا إىل اغبوار قصدكا بذلك استغال
 .(71)عن اؽبيمنة السياسية أك االقتصادية

 إٌف مفهـو دعوة التعايش عند الكنيسة الكاثوليكية ىي يف النقاط اآلتية:
القوؿ حبرية التدين كإنكار حد الردة يف اإلسالـ بوصفها معارضان غبرية اختيار اإلنساف للدين الذم  -1
 تنع بو، كجعل القاسم اؼبشرتؾ بٌن كل األدايف البياف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف. يق
منع كل ألواف االعتداء على اآلخر كإنكار اغبرب ابسم الدين كتفسًن اعبهاد يف اإلسالـ أبنو للدفاع  -2

 عن النفس كإنكار جهاد الطلب. 
 منع الكراىة الدينية ك الدعوة لإلخاء اإلنساين.  -3
البة ابغبرية الدينية لألقليات غًن اؼبسلمة يف البالد اإلسالمية كالتعامل معهم على أساس الوحدة اؼبط -4

الوطنية كليس على أساس اؼبعتقد الديين كاقرتاح الغرب اغبل العلماين بوصفو أفضل حل ؼبشكلة األقليات 
 .  كإف كاف ىذا ال يراه كل من يرل اغبوار هبذا اؼبفهـو

ف السماكية صبيعا كتفسًن ىيمنة اإلسالـ عليها أبنو )مراقب( عليها فهو يرصد ما اإلقرار ابألداي -5
 تتعرض لو الدايانت من اكبراؼ عن اغبق. 

االجتماع على تقوية الصلة اب يف النفوس، السيما بعد طغياف اؼبادية كتفشي قيمها اؼبسيطرة على  -6
 الشباب يف العامل. 

                              
 .13ـ، ص 1991الشيخ دمحم الغزايل، صيحة ربذير من دعاة التنصًن، دار الصحوة، القاىرة، الطبعة األكىل،  -70
 168ص  .ـ01/01/1998الناشر: دار الشركؽ، َتريخ النشر:  عبدالعزيز التوهبرم، اغبوار من أجل التعايش، -71
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التطرؼ الديين كالتكفًن كالتدخل يف خصوصيات اآلخر الدينية إذ إف  البعد عن العنف كاإلرىاب ك  -7
 .(72)كل ىذا يعد منافيان لالحرتاـ الديين الذم هبب أف يكوف بديالن عن كل القيم السابقة

 :األهداف السياسية والثقافية
الغرب إىل أف ادد أك اؼبعيار األساسي  ،الية للوالايت اؼبتحدة األمريكيةتشًن التصرفات كالتوجهات اغب

لسياساهتا الدكلية ىو تكريس ىيمنتها على العامل. كتعير الوالايت اؼبتحدة عن ىذا اؽبدؼ علنا ربت 
مصطلحات أك مسميات عدة أخف كقعا على السمع منها "مسؤكلية أك عبء قيادة العامل" ك "حفظ 

 مصاحل أمريكا القومية يف العامل".
على مواقف الوالايت اؼبتحدة يف  -تكريس اؽبيمنة –اؼبرء صعوبة يف مالحظة سيطرة ىذا ادد كال هبد 

ـبتلف منتدايت كأشكاؿ اغبوار اعبارم بدءا ابؼبناقشات اؼبتكررة يف ؾبلس األمن الدكيل كمركرا دبداكالت 
 . (73)راؼ الَّت تشارؾ فيها أك ترعاىااؼبؤسبرات الدكلية كاإلقليمية كانتهاء اباداثت الثنائية أك اؼبتعددة األط

لقد قامت يف الثمانينات عشرات اؼبراكز البحثية يف الوالايت اؼبتحدة كأكركاب ؼبتابعة )الظاىرة اإلسالمية( 
كأتسست بٌن دكؿ اغبلف األطلسي قنوات لتبادؿ اؼبعلومات يف ىذا اجملاؿ كتبع ذلك تنسيق يف 

صلة ابؼبوضوع )السيما يف ؾباؿ اؽبجرة كالتعليم كالثقافة( غبماية السياسات كاإلجراءات كالقوانٌن ذات ال
 اػبصائص الداخلية للمجتمع األكركيب من اؼبؤثرات اإلسالمية.

"كال يزاؿ الغرب السياسي عير التاريخ يف تعاملو مع العامل اإلسالمي يرـك اؽبيمنة كالسيطرة على اؼبقدرات 
 اؼبادية للمسلمٌن.
لدكيل اغبايل لو قلب يبثل الوالايت اؼبتحدة كأكركاب الغربية كلو أطراؼ حيث تقع بالد كنظرنا ألف النظاـ ا

اؼبسلمٌن بشَّت ألواهنم كعناصرىم كألسنتهم كمواقعهم يف جغرافيا العامل فإف القلب يتحكم  يف األطراؼ 
 عير أربعة أضالع:

 احتكار ثقافة السالح كذبارتو )التقليدم كالنوكم(. – 1
 النفط كاػبامات األخرل )ابلتحديد اإلسرتاتيجية(.احتكار  – 2

                              
 www.alqlm.comأبو زيد دمحم مكي، اغبوار بٌن األدايف حقيقتو كأنواعو، موقع:   -72
  http://www.mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20(36).htm مؤسسة اؼبنصور الثقافية،حوار اغبضارات: اؼبفهـو ك اؼبقومات.  -73

 

http://www.alqlm.com/
http://www.mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20(36).htm
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 احتكار الشرعية الدكلية )عير األمم اؼبتحدة كؾبلس األمن(. – 3
 (74)احتكار التجارة العاؼبية كالثقافة كاإلعالـ )العوؼبة(". – 4

ار يقوؿ ، كيف ىذا اإلط(75)"فالسياسة اػبارجية يف دكلة ما تتأثر إىل حد بعيد ابلبعد الثقايف للمجتمع"
عبدالقادر فهمي: "إف معظم صانعي السياسة اػبارجية األمريكية اظهركا أتثًنا مفرطا يف القيم الثقافية 
السائدة عند صياغة سياستهم ذباه اؼبسلمٌن فالتطورات الذىنية كاؼبدركات اغبسية الثقافية ؼبعظم 

م "ليسوا أىالن للثقة" كغًن األمريكيٌن بشأف العرب اؼبسلمٌن، سبحورت حوؿ كوهنم "خطرين" أك أهن
. فهذه الفكرة، "بدأت تطرح بشكل مكثف يف الوالايت منذ بداية الثمانينات كقد (76)ديبقراطيٌن

ترافقت مع ؾبيء ثورة اػبميين يف إيراف، إٍذ ربػػوؿ )اإلسالـ( ك)اؼبسلموف( إىل )خطر حقيقي( أكثر من 
ن يف تعليل سياسة كاشنطن ابلنسبة إىل اإلسالـ، أم كقت مضى. إذ ليست الثقافة دائما العنصر اؼبهيم

مع ذلك فإف " لقيم األمريكيٌن الثقافية األساسية دكران رئيسيان يف تكوين معظم اؼبدركات اغبسية لواضعي 
السياسة بشأف اإلسالميٌن، إف التحدم الديين كالفكرم الذم يشكلو اإلسالـ مازاؿ مستحوذان على 

ؼبدركات اغبسية الثقافية ؼبعظم األمريكيٌن بشأف العرب / اؼبسلمٌن أهنم خطركف ـبيلة الكثًن يف الغرب، فا
 . (77)كليسوا أىال للثقة، كغًن ديبقراطيٌن، كأهنم نبجيوف، كبدائيوف"

ك"ال يزاؿ اإلسالـ يف نظر كثًن من األمريكيٌن يبثل ثقافة عدائية، كخطران على مصاغبهم كقيمهم الثقافية. 
األمريكيٌن عن اؼبسلمٌن إىل حد ما، يف األصوؿ الدينية للوالايت اؼبتحدة كلردبا تعزل كتتجذر معظم آراء 

ىذه اآلراء أيضا إىل نزاع َترىبي بٌن اؼبسيحيٌن كاؼبسلمٌن، أم إىل ؾباهبة تنتقل عير األجياؿ عن طريق 
 ة اؼبرعبة".اآلاثر األدبية، كاؼبأثورات الشعبية، ككسائل اإلعالـ اعبماىًنية كاللغة األكاديبي

                              
 (.www.alnefisi.comـ اؼبوقع، )27/1/2007د. عبدهللا فهد النفيسي، ىل تنتهي مشكلتنا مع الغرب بتأمٌن مصاغبو يف منطقتنا، بتاريخ: -74
 .203ـ، ص 1991، مازف الرمضاين، السياسة اػبارجية، دراسة نظرية، مطبعة دار اغبكمة، بغداد، الطبعة األكىل -75
76-  Richard J.payne the clash with distant culture, values interests and force in American foreign policy” 

new York press, 1995,p. 5العلـو  . نقال عن: عبدالقادر دمحم فهمي، مكانة اإلسالـ كاؼبسلمٌن يف اإلدراؾ السياسي للوالايت اؼبتحدة األمريكية، ؾبلة
 .41ـ، ص 1999( 19السياسية، العدد )

77-  Clifford Geertz, the interpretation of cultures (new York: Basic Books, 1973) p. 89 فواز جرجس، األمريكيوف ،
 . 25، ص 1997، بًنكت، 217د كاإلسالـ السياسي )أتثًن العوامل الداخلية يف صنع السياسة اػبارجية األمريكية(، ؾبلة اؼبستقبل العريب، العد
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كيرتبط هبذا اػبوؼ عملية تشويو اغبقيقة اإلسالمية، كرغم أف ىذا التشويو بدأ بصورة كاضحة مع الدكلة 
 .(78)القومية األكركبية كبصفة خاصة مع القرف الثامن عشر إال أنو بدكره يعود إىل عدة قركف سابقة"

ين ككبار القادة الغربيٌن كالعرب أيضا كيبدك أف ىناؾ عددا ليس بقليل من السياسيٌن كالكتاب كاؼبفكر 
يركف أف مسألة العداء ىذه جاءت على خلفية َترىبية كاضحة من الصراع بٌن اؼبسيحية كاإلسالـ 
ذبسدت اليـو  يف آراء ىؤالء للتعبًن عن ىذه اغبقبة اعبديدة "اغبرب الصليبية" يف عدائها مع اإلسالـ يف 

آخركف إىل أف "الغرب قد أساء فهم اإلسالـ منذ اغبمالت  الوقت اغباضر، كيف اؼبفهـو نفسو يذىب
الصليبية، كيغذم اإلعالـ الغريب، الرأم العاـ بصورة مشوىة تبعث اػبوؼ منو يف النفوس، كما يقف 
ضد القيم السامية كمطامع اإلنسانية يف ربقيق السالـ كالتقدـ كاغبرية كاؼبساكاة، معتيران أف الصراع مع 

 .(79)رىبية كإسرتاتيجية كمن أمثلة ذلك الفهم نظرية )صموئيل ىنتغتوف("اإلسالـ حتمية َت
ربدث )جًننوت ركتر( بدكره عن اغبركب الصليبية فقاؿ: "ىذه الصورة النمطية اؼبوركثة من العصور 
الوسطى تعود اليـو إىل الغربيٌن بوصفها موضوعا فاعالن يف خلق نظرية العدك الونبي اعبديد، كأف القركف 

. كأتكيدا على ذلك ما جاء من تصروبات (80)سطى صورت اإلسالـ أنو الوليد الشهواين للشيطاف"الو 
على لساف "يوجٌن ركستو" مستشار الرئيس األمريكي األسبق جونسوف عندما قاؿ: "إف ىدؼ العامل 

ط كإف الغريب يف الشرؽ األكسط ىو تدمًن اغبضارة اإلسالمية كإف قياـ إسرائيل ىو جزء من ىذا اؼبخط
 .(81)ذلك ليس إال استمراران للحركب الصليبية"

كيف اؼبقابل يتعاملوف مع الواجهة اإلسالمية أبهنم أعداء السالـ كالتعايش، كيتم ترسيخ ذلك من خالؿ 
أعلنت كزارة التعليم اإلسرائيلية رظبيا عن  2004-1-4كسائل اإلعالـ كاؼبدارس، ففي يـو الثالاثء 

هيونية يف اؼبدارس العربية كضع خطة تربوية جديدة تعرؼ ابؼبائة مصطلح لتعميق الثقافة كاؼبعرفة حوؿ الص
 إىل جانب اؼبدارس اليهودية. 

                              
 .9ـ، ص 1981، دار اؼبوقف العريب، بًنكت، الطبعة األكىل، 21كبو ثورة القرف  اإلسالم والقوة الدولية،حامد ربيع،  -78
ـ، ص 1999ؾبلة قضااي شرؽ أكسطية، مركز دراسات الشرؽ األكسط، عماف، الطبعة األكىل،  ندوة التوجهات الغربية حنو اإلسالم السياسي،دمحم اعبيوسي،   -79

129. 
 .102ـ، ص2001( 30رسوؿ دمحم رسوؿ، الغرب كاإلسالـ رؤية يف االستشراؽ األؼباين اؼبعاصر، ؾبلة الكلمة، العدد )  -80
 .81-80ـ، ص1999اسات السياسية، ابكستاف، الطبعة األكىل، كماؿ اؽبلباكم، السياسة األمريكية يف الشرؽ األكسط، معهد الدر    -81
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الرتاث “كتشمل اػبطة اؼبعدة لتالميذ اؼبرحلتٌن االبتدائية كاإلعدادية مائة مصطلح موزعة يف ثالثة أقساـ 
، اختارىا كصاغ تعريفاهتا خيراء يهود، كلفتهم كزيرة التعليم )ليمور لفنات( ”كالصهيونية كالديبقراطية

لكياف )ارييل شاركف( منذ حوايل عامٌن، هبدؼ تعميق اؼبضامٌن اليهودية كالصهيونية لدل كرئيس ا
 الناشئة اإلسرائيلية.

( سياسية كغًن إنسانية 48كمت فرض اػبطة نفسها على اؼبدارس العربية يف خطوة اعٌدىا قادة فلسطينيي )
 شويو انتمائهم الوطين كالقومي.ربـر الطالب العرب من التعرؼ إىل ينابيع حضارهتم، كتتطلع إىل ت

كدبوجب اػبطة سيتم فرض اؼبضامٌن اػباصة ابغبركة الصهيونية كبركايتها التقليدية على التالميذ العرب  
الذين سيجدكف أنفسهم يتعلموف عن)ىرتزؿ( ك )مناحيم بيجن( كاالستيطاف كاعباسوس اإلسرائيلي يف 

 اؼبنظمات العسكرية قبل قياـ الدكلة.سوراي )ايلي كوىٌن( بصفتو بطال ككعد بلفور ك 
كتظهر قائمة اؼبصطلحات اؼبكرسة للعرب ككأف َترىبهم توقف يف العصور الوسطى دكف أم ذكر للتاريخ 
اغبديث أك لفلسطٌن، فيما زبلو اؼبصطلحات اؼبعدة للطالب اليهود من اؼبواضيع اليت تشي بوجود عريب 

ها إىل تنمية االنتماء كالشجاعة كاإلخالص للوطن كغًنىا يف البالد، كىي هتدؼ بصياغتها كطريقة عرض
 من الرسائل التثقيفية كالتعبوية.

كيف حٌن تعج النصوص اؼبعدة للطالب العريب بػ )التعايش( ك)السالـ(، فإف تلك اؼبخصصة للتلميذ  
بدكر  اليهودم ؿبشوة ابؼبواد اػباصة بنضاؿ آابء اؼبستوطنٌن ضد )اإلرىاب العريب(، مع التمجيد

 .(82)منظمات )يتسيل( ك)اؽباجاانة( دكف اإلشارة إىل كوهنا إرىابية
هبذه األساليب كغًنىا يتم ربقيق أىداؼ سياسية كتغيًن ثقافة أبناء اؼبسلمٌن، كيكمن كراءىا العديد من 

 األىداؼ اليت ال تعلن.
  

 
 

                              
 http://www.eqraa.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=389صبعية اقرأ لدعم الطالب العرب   -82
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 صور ومظاهر التعايش السلمي يف اإلسالماألول:  ادلبحث
 

التعايش السلمي بٌن اؼبسلمٌن أنفسهم كبٌن اؼبسلمٌن كغًنىم على عدة أسس رسخ النيب ملسو هيلع هللا ىلص مبدأ 
 -تتمثل فيما يلي:
يف اؼبدينة اؼبنورة بعد اؽبجرة إليها أسَّس نظامنا عامنا أساسو   فحينما استقر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أواًل: ادلواطنة:

نة. كال شك أننا اليـو يف أشد اغباجة إىل التعايش السلمي، كابؼبصطلح اغبديث فإنو أرسى مبدأ اؼبواط
ىذا اؼبفهـو .. مفهـو أف تعيش مع اآلخر، مفهـو اؼبواطنة، مفهـو قبوؿ اآلخر؛ فالنيب عليو الصالة 
كالسالـ كجد يف اؼبدينة مزهبان إنسانيان متنوعان من حيث الدين كالعقيدة، كحيث االنتماء القبلي، 

اؼبهاجركف من قريش، كاؼبسلموف من األكس كاػبزرج، كالوثنيوف من كالعشائرم، كمن حيث مبط اؼبعيشة، 
األكس كاػبزرج، كاليهود من األكس كاػبزرج، كقبائل اليهود الثالثة، بنو قينقاع، كبنو النظًن، كبنو قريظة ؛ 

 كاألعراب الذين يساكنوف أىل يثرب، كاؼبوايل، كالعبيد، كغًنىم.
نهم كثنيوف، منهم يهود، قبائل اليهود الثالثة، أعراب، عبيد، مهاجركف، أكس كخزرج: منهم مسلموف، م

ابؼبصطلح اغبديث: ؾبتمع فسيفسائي، كبعض البالد اإلسالمية، اليت يقتتل أىلها، فكيف كفق النيب بٌن 
ىذه االنتماءات ؟ كبٌن ىذه االذباىات كتلك األدايف ؟ بٌن اؼبؤمنٌن بدين ؟ كبٌن الوثنيٌن ؟ بٌن اؼبؤمنٌن 

كىم مشركوف ؟ كبٌن اؼبوحدين ؟ ىذا الذم كبن يف أمس اغباجة إليو، كي نستطيع أف نقف يف بدين 
كجو أعدائنا الذين يرتبصوف بنا الدكائر؛ فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد تعامل مع غًن اؼبسلمٌن من خالؿ مبدأ السالـ 

ات عديدة، كشواىد ذلك من كالتعايش السلمي حَّت مع كل من عاداه كآذاه كمع ذلك فقد غدركا بو مر 
 السنة كالسًنة أكثر من أف ربصى كأنت هبا خبًن.

دعوتو ابغبكمة  فقد بدأ  ، كالتسامح سلوكا ، لسالـ منهاجافكانت دعوتو صلي هللا عليو كسلم تعتمد ا
ادٍعي ًإىلى ﴿ عمال بقوؿ هللا تعايل: (83)،عن الرفق كاللٌن يف القوؿ كالعملكمل يتخل يوما  ، كاؼبوعظة اغبسنة

اًدؽٍبيٍم اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني  ٍوًعظىًة اغبٍىسىنىًة كىجى ًبيًل رىبًٌكى اًبغبًٍٍكمىًة كىاٍلمى كهبذا اؼبنهج الوسطي  [125النحل:] ﴾سى
اليسًن أسس اإلسالـ مبدأ التعايش بٌن صبيع األطياؼ كاؼبذاىب اؼبختلفة يف إطار من اؼبواطنة كالعدؿ 

                              
  449، ص10، ج1ق، رقم الطبعة: 1379بًنكت،  -دار اؼبعرفة  :الناشر فتح الباري،أضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  -83
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ا النَّاسي ًإانَّ خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى  ﴿ قاؿ تعايل: ،التعارؼ كالتعاكف اة كالدعوة إيلكاؼبساك  ايى أىيػُّهى
 [13اغبجرات] ﴾ كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوابن كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اَّللَّى عىًليمه خىًبًنه 

 ية اإلنسان:اثنياً: احرتام آدم
قولو   فاإلسالـ يتعامل مع صبيع طوائف البشر من خالؿ مبدأ التكرًن اإلؽبي لإلنساف كالذم يتمثل يف

ـى كىضبىىٍلنىاىيٍم يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقػٍنىاىيٍم ًمنى الطَّيًٌبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيمٍ  ﴿ تعاىل: عىلىى كىًثًنو فبٍَّن  كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىيًن آىدى
ٍنسىافى يف أىٍحسىًن تػىٍقًوًنو  ﴿ كقولو: [70اإلسراء:  ] ﴾خىلىٍقنىا تػىٍفًضيالن  ، كقد [4: التٌن ] ﴾لىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً

ـى؛ فىًقيلى لىوي: ًإنػَّهىا ًجنىازىةي يػىهيو  :مىرٍَّت اًبلنَّيبَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًجنىازىةه فػىقىا ! فػىقىاؿى أىلىٍيسىٍت )ًدمٌو
 )البخارم( (نػىٍفسنا

كالطريق إىل  كمن أبرز معامل التعايش السلمي اغبرية؛ فهي من أكير مظاىر الكرامة اإلنسانية اثلثا: احلرية:
اإليباف الصحيح كاؼبسئولية، حيث تركت الشريعة لإلنساف حرية االختيار كاؼبشيئة دكف جير أك إكراه على 

 [29الكهف:] ﴾كىقيًل اغبٍىقُّ ًمٍن رىبًٌكيٍم فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ ﴿ الدين اغبق، قاؿ تعاىل:
مل نسمع عن أية ؿباكلة "بذلك الغرب؛ يقوؿ توماس آرنولد :كقد شهد  ؛﴾دًٌيًن الى ًإٍكرىاهى يف ال ﴿ كقاؿ:

مدبرة إلرغاـ غًن اؼبسلمٌن على قبوؿ اإلسالـ أك عن أم اضطهاد منظم قصد منو استئصاؿ الدين 
 (84)."اؼبسيحي

كمن أىم األسس أيضا العدالة اليت نشرىا اإلسالـ منذ أكؿ غبظة كاليت أمر هللا تعايل هبا  رابعا: العدالة :
ٍمتيٍم بػىٌٍنى النَّاًس أىٍف ربىٍكيميوا ابً  ﴿ قاؿ تعاىل: ًت ًإىلى أىٍىًلهىا كىًإذىا حىكى ٍلعىٍدًؿ ًإفَّ ًإفَّ اَّللَّى َيىٍميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا اأٍلىمىاانى
يعنا بىًصًننا اَّللَّى نًًعمَّا  ؛ فأمر ابلعدؿ بٌن اعبميع فلم يقل: كإذا  [58النساء:  ] ﴾يىًعظيكيٍم ًبًو ًإفَّ اَّللَّى كىافى ظبًى

 حكمتم بٌن اؼبسلمٌن بل قاؿ: كإذا حكمتم بٌن الناس ليشمل اعبميع.
سلمٌن كيف سبيل ربقيق العدالة بٌن اعبميع هني الرسوؿ صلي هللا عليو كسلم عن ظلم أحد من غًن اؼب

ئنا ًبغىًٍنً "فقاؿ صلي هللا عليو كسلم: يػٍ ا أىٍك انٍػتػىقىصىوي أىٍك كىلَّفىوي فػىٍوؽى طىاقىًتًو أىٍك أىخىذى ًمٍنوي شى أىالى مىٍن ظىلىمى ميعىاًىدن

                              
 .99ـ، ص 1970، 3مكتبة النهضة، مصر، ط  الدعوة إىل اإلسالم،توماس آرنولد،  -84
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أم إنو يكوف خصما ؼبن يظلم معاىدا أك كاحدا من غًن   (85)"ًطيًب نػىٍفسو فىأىانى حىًجيجيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 
 ٌن.اؼبسلم

كمن عدالة القضاء ما ركل من قصة درع علي بن أيب طالب كىو أمًن اؼبؤمنٌن؛ فقد تنازع مع يهودم 
على درع، فاحتكما إىل القاضي شريح، الذم قاؿ: اي أمًن اؼبؤمنٌن ىل من بينة؟ قاؿ: نعم اغبسن ابين 

فقاؿ علي: سبحاف هللا رجل يشهد أف الدرع درعي، قاؿ شريح: اي أمًن اؼبؤمنٌن شهادة االبن ال ذبوز، 
اي أمًن اؼبؤمنٌن ذلك يف اآلخرة، أٌما يف الدنيا فال ذبوز شهادة : فقاؿ من أىل اعبنة ال ذبوز شهادتو؟

أمًن اؼبؤمنٌن قدمين إىل قاضيو،  . فقاؿ اليهودم:الدرع لليهودم –االبن ألبيو. فقاؿ علي صدقت 
كأشهد أف ال إلو إال هللا كأشهد أف دمحمان رسوؿ هللا،  كقاضيو يقضي عليو! أشهد أف ىذا الدين على اغبق،

  (86)كأف الدرع درعك اي أمًن اؼبؤمنٌن، سقط منك ليالن. فأىداه أمًن اؼبؤمنٌن الدرع.
ثىوي ، كىىيوى   عىمَّوي   ، أىفَّ عيمىارىةى ٍبًن خيزىيٍبىةى   نٍ كمن ذلك قصة األعرايب مع النيب صلي هللا عليو كسلم؛ فعى  حىدَّ

بػىعىوي تىاعى فػىرىسنا ًمٍن أىٍعرىايبٌو ابػٍ "  ، أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍصحىاًب النَّيبًٌ صى  ًمنٍ  ، فىاٍستػىتػٍ
اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٍلمىٍشيى كىأىٍبطىأى ، فىأىٍسرىعى رىسيوؿي مى لًيػىٍقًضيىوي شبىىنى فػىرىًسوً النَّيبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّ 

عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ، كىالى يىٍشعيريكفى أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اَّللَّي فػىييسىاًكميونىوي اًبٍلفىرىسً  اأٍلىٍعرىايبُّ ، فىطىًفقى رًجىاؿه يػىٍعرتىًضيوفى اأٍلىٍعرىايبَّ 
تىاعنا ىى ، فػىنىادىل اأٍلىٍعرى ابٍػتىاعىوي  ا اٍلفىرىًس كىًإالَّ ًبٍعتيوي ايبُّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ، فػىقىاؿى : ًإٍف كيٍنتى ميبػٍ ، ذى

ـى النَّيبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًحٌنى  اءى اأٍلىٍعرىايبًٌ  فػىقىا عى ًندى ًمٍنكى ، فػىقىاؿى اأٍلىٍعرىايبُّ  ، فػىقىاؿى : أىٍك لىٍيسى قىًد ابٍػتػىٍعتيوي ظبًى
 يػىقيوؿي : ، فىطىًفقى اأٍلىٍعرىايبُّ  عىلىٍيًو كىسىلَّمى : بػىلىى، قىًد ابٍػتػىٍعتيوي ًمٍنكى : الى كىاَّللًَّ مىا ًبٍعتيكىوي ، فػىقىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اَّللَّي 

ا ًبتو : أىانى أى ىىليمَّ شىًهيدن يػىٍعتىوي  ٍشهىدي ، فػىقىاؿى خيزىيٍبىةي ٍبني اثى ، فىأىقػٍبىلى النَّيبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىلىى أىنَّكى قىٍد ابى
، فىجىعىلى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى شىهىادىةى تىٍصًديًقكى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ، فػىقىاؿى : بً ، فػىقىاؿى : ًِبى تىٍشهىدي ةى خيزىيٍبى 

   (87) "ًبشىهىادىًة رىجيلىٌٍنً خيزىيٍبىةى 

                              
 –ق 1430الناشر: دار الرسالة العاؼبية، سنة النشر:  سنن أيب داود،ًجٍستاين،ًن بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بش -85

  3425، رقم اغبديث:1ـ، رقم الطبعة: 2009
الثالثة،  :لبنات، الطبعة –دار الكتب العلمية، بًنكت  :الناشر السنن الكربى، ، أضبد بن اغبسٌن بن علي بن موسى اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراساين، أبو بكر البيهقي -86

 2453، رقم اغبديث:ـ 2003 -ىػ  1424
ًجٍستاين، -87  –ق 1430الناشر: دار الرسالة العاؼبية، سنة النشر:  سنن أيب داود،أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ

 1231، رقم اغبديث:1ـ، رقم الطبعة: 2009
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 خامساً: الرب وحسن العشرة وادلعاملة:
 ﴿ أمر هللا يف القرآف الكرًن اؼبسلمٌن بير ـبالفيهم يف الدين، الذين مل يتعرضوا ؽبم ابألذل كالقتاؿ، فقاؿ:

رًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىي  ٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم ًإفَّ اَّللَّى الى يػىنػٍهىاكيمي اَّللَّي عىًن الًَّذينى ملٍى يػيقىاتًليوكيٍم يف الدًٌيًن كىملٍى ىبيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًدايى
بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى ؛ ًإمبَّىا يػىنػٍهىاكيمي اَّللَّي عىًن الًَّذينى قىاتػىليوكيٍم يف الدًٌ  رًكيٍم كىظىاىىريكا عىلىى وبًي يًن كىأىٍخرىجيوكيٍم ًمٍن ًدايى

 .[8اؼبمتحنة:] ﴾ًإٍخرىاًجكيٍم أىٍف تػىوىلٍَّوىيٍم كىمىٍن يػىتػىوىؽبَّيٍم فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى 
عىن بذلك ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين من صبيع أصناؼ اؼبلل كاألدايف "قاؿ الطيرم: 

يقوؿ : إف هللا وبب اؼبنصفٌن  ﴾إف هللا وبب اؼبقسطٌن  ﴿ تيركىم كتصلوىم كتقسطوا إليهم .. كقولو: أف
الذين ينصفوف الناس كيعطوهنم اغبق كالعدؿ من أنفسهم، فييركف من برىم، كوبسنوف إىل من أحسن 

 ."إليهم
ات اإلسالـ اليت أبدعت كقد ذبلى حسن اػبلق عند اؼبسلمٌن يف تعاملهم مع غًنىم يف كثًن من تشريع

 الكثًن من اؼبواقف الفياضة دبشاعر اإلنسانية كالرفق.
، فقد أمر هللا حبسن الرحم حَّت مع االختالؼ يف الدين فقد أكجب اإلسالـ حسن العشرة كصلة

الصحبة للوالدين كإف جهدا يف رد ابنهما عن التوحيد إىل الشرؾ، فإف ذلك ال يقطع حقهما يف بره 
كىًإٍف جىاىىدىاؾى عىلى أىٍف تيٍشرًؾى يب مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه فىالى تيًطٍعهيمىا  ﴿ فقاؿ تعاىل:كحسن صحبتو 

نٍػيىا مىٍعريكفنا   .[15لقماف: ] ﴾كىصىاًحبػٍهيمىا يف الدُّ
ًإٍذ عىاىىديكا رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى هللاي  كعىٍن أىظٍبىاءى بًٍنًت أىيب بىٍكرو قىالىٍت: قىًدمىٍت أيمًٌي، كىًىيى ميٍشرًكىةه يف عىٍهًد قػيرىٍيشو 

: ايى  تػيهيٍم مىعى أىبًيهىا، فىاٍستىفتػىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقيٍلتي رىسيوؿى اَّللًَّ ًإفَّ أيمًٌي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىميدى
:   (88)«ًصًلي أيمَّكً  نػىعىٍم،» قىًدمىٍت كىًىيى رىاًغبىةه، أىفىأىًصليهىا؟ قىاؿى

كركم البخارم يف األدب اؼبفرد عن ؾباىد أنو ظبع عبد هللا بن عمرك يقوؿ لغالـ لو يسلخ شاة: اي غالـ 
 –إذا فرغت فابدأ جباران اليهودم. فقاؿ رجل من القـو : اليهودم أصلحك هللا؟ فقاؿ : ظبعت النيب 

 سيورثو. كشواىد ذلك عديدة ككثًنة .يوصي ابعبار، حَّت خشينا أنو  –ملسو هيلع هللا ىلص 

                              
   1324ىػ، رقم اغبديث:1422الناشر: دار طوؽ النجاة، الطبعة: األكىل،  البخاري،صحيح دمحم بن إظباعيل أبو عبد هللا البخارم اعبعفي ، -88
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الذين  –كىذا من أىم الضماانت اليت يقدمها اإلسالـ لغًن اؼبسلمٌن  سادسًا : التكافل االجتماعي:
 كفالتهم ضمن نظاـ التكافل اإلسالمي.  –يقيموف يف اجملتمع اؼبسلم 

صابتو آفة من اآلفات، أيبا شيخ ضعف عن العمل ، أك أ "فقد كتب خالد بن الوليد لنصارل اغبًنة : 
أك كاف غنيان فافتقر كصار أىل دينو يتصدقوف عليو؛ طرحت جزيتو، كعيل من بيت ماؿ اؼبسلمٌن ىو 

 ."كعيالو
كركل أف عمر بن اػبطاب رأل شيخان كبًنان من أىل اعبزية يسأؿ الناس فأخذ بيده كذىب بو إىل منزلو، 

اؼباؿ فقاؿ : ) انظر ىذا كضرابءه، فوهللا ما أنصفناه فرضخ لو بشيء من اؼبنزؿ، مث أرسل إىل خازف بيت 
كالفقراء ىم اؼبسلموف ، كىذا  ﴾إمبا الصدقات للفقراء كاؼبساكٌن ﴿ أف أكلنا شبيبتو مث لبذلو عند اؽبـر

 من اؼبساكٌن من أىل الكتاب(، ككضع عنو اعبزية كعن ضرابئو.
كانظر من ًقبىلك من أىل الذمة قد  "بن أرطأة : ككتب اػبليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إىل كاليو عدم 

  (89)."كيرت سنو كضعفت قوتو ككلت عنو اؼبكاسب؛ فأجًر عليو من بيت ماؿ اؼبسلمٌن ما يصلحو
إف النصارل  :” ، فقاؿ "اغبضارة اإلسالمية"كقد سجل ىذه الرعاية الفريدة اؼبستشرؽ ابرتولد يف كتابو 

إذ أف اؼبسلمٌن اتبعوا يف معامالهتم الدينية كاالقتصادية ألىل  كانوا أحسن حاالن ربت حكم اؼبسلمٌن،
 “.الذمة مبدأ الرعاية كالتساىل 

ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ﴿ ىذه ىي أىم مظاىر التعايش السلمي اليت يدعو إليها اإلسالـ من خالؿ قولو تعاىل:
ٍلًم كىافَّةن كىالى تػىتًَّبعيوا خيطي   [208البقرة:  ] ﴾وىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبٌنه آىمىنيوا اٍدخيليوا يف السًٌ

  
 
 
 
 

                              
  254، ص:1ـ، رقم الطبعة: 1986 –ق 1406الناشر: مركز اؼبلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية، سنة النشر:  األموال،أبو عبيد،   -89
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 التعايش السلمي بني أفراد اجملتمعالثاين:  ادلبحث
 

، فأفراد اجملتمع ىم نسيج كاحد داخل اجملتمع ذبمع بينهم عالقات التعايش السلمي جزء من اجملتمع
 . كالرتابط الرحيم بٌن الطرفٌن، كة ، نتاج موركث طويل من اغبياةمشرت 

، كقد  عز كجليقصد ابلتعايش أف يعيش الرجػل مع اػبلق ، فيسلم منهم كينصفهم عن نفسو ، فيلقي هللا
 . ، كسلم بدينو بٌن ظهرانيهمأدل إليهم حقوقهم

نسانية، إف اؼبسلمٌن يبلكوف رصيدا ضخما يف ؾباؿ الثقافة كالقيم كالعالقات اإل "يقوؿ الدكتور الرتكي : 
كالتعاكف بٌن األمم كالشعوب، فينبغي أف يكػػػػوف لإلسالـ نصيبو يف بناء أم نظاـ عاؼبي جديد ، كأف 

كبن  "وؿ الدكتور دمحم فاركؽ النبهاف :، كيق"وة إىل التعايش السلمي بٌن البشريكوف لو مكانة يف الدع
بٌن الناس، كالتعاكف على اػبًن كإلغاء كل قبد مالمح العوؼبة يف القيم اإلسالمية اليت تدعو إىل التكافل 

  (90)"مظاىر التمييز العنصرم، كمقاكمة كل دعوة إىل إقليمية ضيقة أك قومية متفوقة، أك عصبية جاىلية
، كضمن لو من كىف تقدير الرسالة اليت يؤمن هبا، ـ حرية اإلنساف ىف اإليباف ابكقد اعرتؼ اإلسالـ بتما

، أك أقيم قد بٌن طرفٌن شاب اإلكراه أحدنبا، فحكم ببطالف كل عالتعامل مع أقرانونية حريتو ىف جهة اث
على اػبديعة لواحد منهما أك كليهما ؛ كما نرل ذلك ىف عقد الزكاج الذم ىو عقد شخصي حبت إال 

، ، فلو أف يعايش الناس أبخالقهمفأننا نرل ما كصل إليو اإلسالـ ىف تدبًن اغبرية الشخصية لإلنسا
لعزلة ، فما ترل ضمر ىف جنحو اإليباف اب ، فركل عن كىب بن منبو أنو قاؿ لو رجل: إين نبمت ابكي

، كن كن صموَتن نطوقان، أصم ظبيعان ، كل، بك إىل الناس حاجة، كابلناس إليك حاجة؟ قاؿ : ال تفعل
عوؼ اعبرشي قاؿ : كركل عن عبد الرضبن بن أيب .  ، كالبد لك منهمأعمى بصًنان فإنو البد للناس منك

، ما يل أراؾ خاليان ؟ قاؿ : ىجرت الناس فيك اي رب العاؼبٌن، قػػػػػاؿ : قاؿ هللا تبارؾ كتعاىل : اي داكد
 ، قػػػػػػاؿ : خػػػػػالق الناسرضام ؟ قاؿ نعم، ايرب ، كتبلغ فيوأدلك على ما تستيب بو كجوه الناسأفال 

 (91، فهذا التعايش.)ين كبينكيمػػا بي، فأبخػػػػػالقهم، كاحتجن اإليباف

                              
   16ص  ايي وآمال ادلستقبل،احلضارة اإلسالمية بني أصالة ادلالدكتور علي انيف اغبشود،  -90
ـ ، كينظر موسوعة اؼبصطلحات اإلسالمية، 1998مطبعة النهار للطبع كالنشر القاىرة  الفروق ومنع الرتادف احلكيم الرتمذي ،د. دمحم إبراىيم اعبيوشي،  -91
   393ص



 
49 

بىائًرى مىا تػينػٍهىٍوفى عىٍنوي نيكىفًٌٍر عىٍنكيٍم سىيًٌئىاًتكيمٍ  ﴿قاؿ تعاىل :  فلو   [31]سورة النساء اآلية ﴾ ًإٍف ذبىٍتىًنبيوا كى
ناؽ ، فهذا ابب ال أمركا ابعتزاؿ الناس على ما يرل منهم ، لكانت ىذه ـباشنة مع اػبلق كأخذا ابػب

، ككاف كتباين اإلخواف ك تفاسد اعبًناف، كفيو تقاطع األرحاـ اػبلق، كتضيق العشرة كتضيع اغبقوؽوبتملو 
ع من التسامح كاإلخاء ىف ، كسائر اػبلق من الوفود ، فهذا نو  يعاشر أصحابو كاألعرابرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ككاف السلف الصاحل مهنع هللا يضر يشيعوف اعبنائز  (92) (يفعلوف كذاما ابؿ أقواـ )، كيقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص : اإلسالـ
للهو، كيشهدكف ، كفيها ادب، فال يرتكوف تشييعها لباطلهم، كيشهدكف الوالئم، كفيها النوائح كالنوا

، فقػػػػػػػاؿ : كقد جاء رجل إىل سفياف بن عيينة ،ا اللغو فيعوذكف اللػو من شر ذلك، كفيهاألسواؽ بتجارهتم
، أفأنزلو بييت ، كأتصرؼ لو ىف حوائجو ؟ و ؾبتاز ب ىا ىنا، كى، ككاف كاليان ابلرم ككىل اليمنإف يل أخا

دايركم أف  الينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم ىف الدين كمل ىبرجوكم من "فقاؿ : نعم ، كتال قولو تعاىل : 
 . . فهذا ىف الكفار ، فكيف ىف اؼبؤمنٌن"تيركىم كتقسطوا إليهم

، من أىم األمور اليت كصى هبا اإلسالـ كانطالقان من ذلك يعهاإف االستمرار ىف التعايش بٌن األجناس صب
 (93)أنفسهم ، كمع ـبالفيهم ىف الدين سبكن اؼبسلموف من أف وبققوا التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػايش مع

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
الثانية،  :دمشق، بًنكت، الطبعة -اؼبكتب اإلسالمي  :الناشر سنة للبغوي،شرح ال ؿبيي السنة، أبو دمحم اغبسٌن بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي، -92

   143،  ص:13ـ، ج1983 -ىػ 1403
   394، ص1ـ، رقم الطبعة: 2002 –ق 1423الناشر: دار اآلفاؽ العربية، سنة النشر:  موسوعة ادلصطلحات اإلسالمية،رجب عبد اعبواد إبراىيم،  -93
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 الثالث: حقوق غري ادلسلمني يف اجملتمع ادلسلم ادلبحث
 

بسلسلة من الضماانت اليت منحها ؽبم اجملتمع اؼبسلم  –اؼبقيموف يف بالد اؼبسلمٌن  -غًن اؼبسلمٌن سبتع 
 ملسو هيلع هللا ىلص . هبدم من كتاب هللا كسنة رسولو 

كلسوؼ نعرض ألىم ىذه الضماانت، كنوثقها بشهادة التاريخ كنصوص الفقهاء، حراس الشريعة، كرثة 
 .ملسو هيلع هللا ىلص  النيب 

 كمن ىذه الضماانت:
 :أوالً : يمان حرية ادلعتقد

يعتقد اؼبسلموف أف دينهم ىو اغبق اؼببٌن، كأف ما عداه إمبا ىي دايانت حيرفت كنيسخت ابإلسالـ أك 
 ضالالت كقع فيها البشر جهالن منهم حبقيقة الدين كاؼبعتقد.

إىل اإلسالـ، كذلك دبا آَتىم هللا من كقد عمل اؼبسلموف على استمالة األمم كالشعوب اليت اختلطوا هبا 
 حجة ظاىرة كخلق قوًن كدين ميسر تقبلو الفطر كال تستغلق عن فهم مبادئو العقوؿ.

كمل يعمد اؼبسلموف طواؿ َترىبهم اغبضارم العظيم إىل إجبار الشعوب أك األفراد الذين ربت كاليتهم، 
 فيهم ىذا السلوؾ:كذلك تطبيقان جملموعة من اؼببادئ اإلسالمية اليت رسخت 

 أن. حتمية اػبالؼ كطبيعتو 
إف التعٌدد يف اؼبخلوقات كتنٌوعها سنة هللا يف الكوف كانموسو الثابت، فطبيعة الوجود يف الكوف أساسها 

 (94)الٌتنوٌع كالٌتعٌدد.
ن كاإلنسانية خلقها هللا كفق ىذه السنة الكونية، فاختلف البشر إىل أجناس ـبتلفة كطبائع شَّت، ككٌل م

 ذباىل كذباكز أك رفض ىذه السُّنة اؼباضية  يف خلقو، فقد انقض الفطرة كأنكر اسوس.
ًلكيلٌو جىعىٍلنىا  ﴿ كاختالؼ البشر يف شرائعهم ىو أيضان كاقع دبشيئة هللا تعاىل كمرتبط حبكمتو، يقوؿ هللا:

ةن كىلىًكٍن لًيػىبػٍليوىكيٍم يف مىا آىَتىكيٍم فىاٍستىًبقيوا اػبٍىيػٍرىاًت ًإىلى ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا كىلىٍو شىاءى اَّللَّي عبىىعىلىكيٍم أي  مَّةن كىاًحدى
يعنا   .[48اؼبائدة: ] ﴾اَّللًَّ مىٍرًجعيكيٍم صبًى
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قاؿ ابن كثًن : "ىذا إخبار عن األمم اؼبختلفة األدايف ابعتبار ما بعث اَّلٌل بو رسلو الكراـ من الشرائع 
 (95)" اؼبتفقة يف التوحيد اؼبختلفة يف األحكاـ

ةن كىالى يػىزىاليوفى ـبيٍتىًلفً  ﴿ كقاؿ تعاىل: ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذىًلكى  ،ٌنى كىلىٍو شىاءى رىبُّكى عبىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدى
 .[119 -118ىود : ] ﴾ خىلىقىهيمٍ 

: "كقد نص تعاىل على أف االختالؼ ليس من عنده،  كمعىن ذلك أنو تعاىل مل يرض بو، قاؿ ابن حـز
، كما أراد الكفر كسائر اؼبعاصي"  (96)كإمبا أراده تعاىل إرادة كوفو

: "أم: كال يزاؿ اػبلف بٌن الناس يف  ﴾إال من رحم ربك ،كال يزالوف ـبتلفٌن﴿ كقاؿ ابن كثًنعن قوؿ هللا
البصرم: الناس ـبتلفوف على أدايف أدايهنم كاعتقادات مللهم ككبلهم كمذاىبهم كآرائهم .. قاؿ اغبسن 

 (97)شَّت إال من رحم ربك، فمن رحم ربك غًن ـبتلف"
كؼبا كاف االختالؼ كالٌتعٌدد آية من آايت هللا، فإٌف الذم يسعى إللغاء ىذا الٌتعٌدد كلية، فإمبا يرـك ؿباالن 

 كيطلب فبتنعان، لذا كاف البد من االعرتاؼ ابالختالؼ.
 :ة إىل هللا ال أسلمة الناسب. مهمة اؼبسلمٌن الدعو 

أدرؾ اؼبسلموف أف ىداية اعبميع من ااؿ، كأف أكثر الناس ال يؤمنوف، كأف كاجب الدعاة الدأب يف 
دعوهتم كطلب أسباب ىدايتهم. فإمبا مهمتهم ىي البالغ فحسب، كهللا يتوىل حساب اؼبعرضٌن يف 

فىًإٍف  ﴿كقاؿ تعاىل:  .[82النحل: ] ﴾فإف تولوا فإمبا عليك البالغ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص : اآلخرة، قاؿ هللا ـباطبان نبيو 
غي كىاَّللَّي بىًصًنه اًبٍلًعبىاًد  ٍكا كىًإٍف تػىوىلٍَّوا فىًإمبَّىا عىلىٍيكى اٍلبىالى  .[20آؿ عمراف: ] ﴾أىٍسلىميوا فػىقىًد اٍىتىدى

فإمبا عليك البالغ، أم ليس عليك قاؿ القرطيب: " فإف تولوا أم أعرضوا عن النظر كاالستدالؿ كاإليباف؛ 
 إال التبليغ، كأما اؽبداية فإلينا".
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نىا اغبًٍسىابي  ﴿ قاؿ الشوكاين يف سياؽ شرحو لقوؿ هللا تعاىل: غي كىعىلىيػٍ : [40الرعد: ] ﴾ فىًإمبَّىا عىلىٍيكى اٍلبىالى
كعلينا ﴿" أم: فليس عليك إال تبليغ أحكاـ الرسالة، كال يلزمك حصوؿ اإلجابة منهم، ؼبا بٌلغتو إليهم، 

 (98)أم: ؿباسبتهم أبعماؽبم كؾبازاهتم عليها، كليس ذلك عليك" ﴾اغبساب
 .[22-21الغاشية: ] ﴾فذكر إمبا أنت مذكر * لست عليهم دبسيطر﴿ كقاؿ تعاىل: 

عر حبالة الصراع مع شخص ذلك الذم تنكب اؽبداية كأعرض عن أسباهبا، فإمبا كلذلك فإف اؼبسلم ال يش
اىيٍم كىلىًكنَّ اَّللَّى يػىٍهًدم  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص: حسابو على هللا يف يـو القيامة ، فقد قاؿ هللا تعاىل لنبيو  لىٍيسى عىلىٍيكى ىيدى

لذلك فادع كاستقم كما أمرت كال تتبع ف﴿ كقاؿ لو كلألمة من بعده: .[272البقرة: ]﴾مىٍن يىشىاءي 
أىواءىم كقل آمنت دبا أنزؿ هللا من كتاب كأمرت ألعدؿ بينكم هللا ربنا كربكم لنا أعمالنا كلكم أعمالكم 

 .[15الشورل: ] ﴾ال حجة بيننا كبينكم هللا هبمع بيننا كإليو اؼبصًن
 ج. التكرًن اإلؽبي لإلنساف، كمبدأ عدـ اإلكراه على الدين

كإذ قلنا للمالئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبليس ﴿ هللا آدـ عليو السالـ، كأسجد لو مالئكتوخلق 
، كندبو كذريتو من بعده إىل عمارة األرض دبنهج هللا: [61]اإلسراء:  ﴾قاؿ أأسجد ؼبن خلقت طينان 

  .[30البقرة: ] ﴾إين جاعل يف األرض خليفة﴿
ـى كىضبىىٍلنىاىيٍم يف اٍلبػىرًٌ  ﴿ على سائر ـبلوقات هللاككفق ىذه الغاية كـر هللا اعبنس البشرم  كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىيًن آىدى

 .[70اإلسراء: ] ﴾ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقػٍنىاىيٍم ًمنى الطَّيًٌبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى كىًثًنو فبٍَّن خىلىٍقنىا تػىٍفًضيالن 
لنفس اإلنسانية ، ففي اػبير أف سهل بن حنيف كقيس بن سعد كاان كصحبو احرتاـ ا ملسو هيلع هللا ىلص  كأكد نبينا 

قاعدين ابلقادسية، فمركا عليهما جبنازة فقاما، فقيل ؽبما: إهنا من أىل األرض، أم من أىل الذمة 
 (99)(.)أليست نفسان  لو: إهنا جنازة يهودم؟! فقاؿ: مرت بو جنازة فقاـ. فقيل ملسو هيلع هللا ىلص  فقاال: إف النيب 

 ﴾كىديناه النجدين ﴿ كمن تكرًن هللا للجنس البشرم ما كىبو من العقل الذم يبيز بو بٌن اغبق كالباطل 
إان ىديناه السبيل إما شاكران كإما   ﴿ كدبوجبو كىبو اغبرية كاإلرادة اغبرة الختيار ما يشاء ،[10البلد: ]

                              
، 3ىػ، ج 1414 -األكىل  :دمشق، بًنكت، الطبعة -دار ابن كثًن، دار الكلم الطيب  :، الناشرفتح القديردمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمين،  -98
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ىمىنى مىٍن  ﴿ [3اإلنساف: ] ﴾كفوران  يعنا أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي النَّاسى حىَّتَّ كىلىٍو شىاءى رىبُّكى آلى يف اأٍلىٍرًض كيلُّهيٍم صبًى
 .[99يونس: ] ﴾يىكيونيوا ميٍؤًمًنٌنى 

 [256البقرة: ] ﴾ال إكراه يف الدين قد تبٌن الرشد من الغي ﴿كعليو فاإلنساف ىبتار ما يشاء من اؼبعتقد
فليؤمن كمن شاء فليكفر إان أعتدان  كقل اغبق من ربكم فمن شاء﴿ كهللا يتوىل يف اآلخرة حسابو ،

 .[29الكهف: ]﴾للظاؼبٌن انران أحاط هبم سرادقها
ا على الدخوؿ يف دين اإلسالـ، فإنو بػىٌنًٌ كاضح، جلي دالئلو  قاؿ ابن كثًن : "أم ال تيكرًىوا أحدن

كنور  كبراىينو، ال وبتاج إىل أف يكره أحد على الدخوؿ فيو، بل من ىداه هللا لإلسالـ كشرح صدره
بصًنتو؛ دخل فيو على بينة، كمن أعمى هللا قلبو كختم على ظبعو كبصره؛ فإنو ال يفيده الدخوؿ يف الدين 

 (100)مكرىان مقسوران".
فاعبدكا ما شئتم من دكنو قل إف اػباسرين الذين خسركا  ،قل هللا أعبد ـبلصان لو ديين﴿ك يقوؿ تعاىل:

ادلوؾ كإف ج﴿ كيقوؿ: [15 -14الزمر: ]﴾يـو القيامة أال ذلك ىو اػبسراف اؼببٌن  أنفسهم ك أىليهم
 .[69-68اغبج: ] ﴾هللا وبكم بينكم يـو القيامة فيما كنتم فيو زبتلفوف ،فقل هللا أعلم دبا تعملوف

كقد امتثل سلفنا ىدم هللا، فلم يلزموا أحدان ابإلسالـ إكراىان، كمن ذلك أف عمر بن اػبطاب قاؿ 
لعجوز نصرانية: أسلمي تسلمي، إف هللا بعث دمحمان ابغبق قالت: أان عجوز كبًنة، كاؼبوت أقرب إيٌل! 

 (101).[256البقرة: ] ﴾ال إكراه يف الدين ﴿فقاؿ عمر: اللهم اشهد، كتال: 
اف ابتداء ىو عمل قليب، فليس دبؤمن من مل ينطو قلبو على اإليباف، كلو نطق بو كرىان فإنو ال يغًن كاإليب

يف حقيقة قائلو كال حكمو، كعليو فاؼبكره على اإلسالـ ال يصح إسالمو، كال تلزمو أحكامو يف الدنيا، 
 كال ينفعو يف اآلخرة.

كال عن أحد من خلفائو؛  ملسو هيلع هللا ىلص  قاؿ اإلماـ دمحم بن اغبسن الشيباين تلميذ أيب حنيفة: "مل ينقل عن النيب 
أنو أجير أحدان من أىل الذمة على اإلسالـ ... كإذا أكره على اإلسالـ من ال هبوز إكراىو كالذمي 

ما يدؿ على إسالمو طوعان؛ مثل أف يثبت كاؼبستأمن فأسلم؛ مل يثبت لو حكم اإلسالـ حَّت يوجد منو 
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على اإلسالـ بعد زكاؿ اإلكراه عنو، كإف مات قبل ذلك فحكمو حكم الكفار، كإف رجع إىل دين 
الكفر مل هبز قتلو كال إكراىو على اإلسالـ .. كلنا أنو أكره على ما ال هبوز إكراىو عليو، فلم يثبت 

ال إكراه يف  ﴿ كالدليل على ربرًن اإلكراه قوؿ هللا تعاىل :حكمو يف حقو، كاؼبسلم إذا أكره على الكفر 
 .[256البقرة: ] ﴾الدين 

كدبثلو قاؿ الفقيو اغبنبلي ابن قدامة: "كإذا أكره على اإلسالـ من ال هبوز إكراىو كالذمي كاؼبستأمن 
 (102)فأسلم؛ مل يثبت لو حكم اإلسالـ حَّت يوجد منو ما يدؿ على إسالمو طوعان".

صل ابلفعل زمن اغباكم أبمر هللا الذم يصفو ترتوف ابػببل كاعبنوف، كقد كاف من خبلو أف كىذا ما ح
أكره كثًنين من أىل الذمة على اإلسالـ، فسمح ؽبم اػبليفة الظاىر ابلعودة إىل دينهم، فارتد منهم كثًن 

  ىػ.418سنة 
 دينو، كمل يعتيره القاضي عبد كؼبا أيجير على التظاىر ابإلسالـ موسى بن ميموف فر إىل مصر، كعاد إىل

الرضبن البيساين مرتدان، بل قاؿ: "رجل يكره على اإلسالـ، ال يصح إسالمو شرعان"، كعلق عليها الدكتور 
 (103)ترتوف بقولو: "كىذه عبارة تنطوم على التسامح اعبميل".

فبارسة الشعائر التعبدية، لقد فقو اؼبسلموف ىذا ككعوه، فرتكوا لرعاايىم من غًن اؼبسلمٌن حرية االعتقاد ك 
 كمل َيمركا أحدان ابعتناؽ اإلسالـ قسران ككرىان.

 :اثنياً: حرية ممارسة العبادة ويمان سالمة دورها
كإذا مل هبير اإلسالـ من ربت كاليتو على الدخوؿ فيو؛ فإنو يكوف بذلك قد ترؾ الناس على أدايهنم، 

 اهتم، كضماف سالمة دكر العبادة.كأكؿ مقتضياتو اإلعراض عن فبارسة اآلخرين لعباد
ما ضمنو اؼبسلموف يف عهودىم اليت أعطوىا لألمم اليت دخلت يف كاليتهم أك عهدىم،  -ابلفعل  –كىذا 

ألىل قبراف أماانن مشل سالمة كنائسهم كعدـ التدخل يف شؤكهنم كعباداهتم ،  ملسو هيلع هللا ىلص  فقد كتب النيب 
ولو، يقوؿ ابن سعد: "ككتب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألسقف بين اغبارث بن  كأعطاىم على ذلك ذمة هللا كرس

كعب كأساقفة قبراف ككهنتهم كمن تبعهم كرىباهنم: أف ؽبم ما ربت أيديهم من قليل ككثًن، من بيعهم 
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ىن كصلواهتم كرىباهنم، كجوار هللا كرسولو، ال يغًن أسقف عن أسقفيتو، كال راىب عن رىبانيتو، كال كا
 (104) عن كهانتو".

، فقد ضمن اػبليفة عمر بن اػبطاب  ملسو هيلع هللا ىلص  ككفق ىذا اؽبدم السمح سار اػبلفاء الراشدكف من بعده 
كبوه يف العهدة العمرية اليت كتبها ألىل القدس، كفيها: " ىذا ما أعطى عبد هللا عمر أمًن اؼبؤمنٌن أىل 

ألنفسهم كأمواؽبم ، كلكنائسهم كصلباهنم كسقيمها كبريئها كسائر ملتها، إيلياء من األماف ، أعطاىم أماانن 
د ، كال من صليبهم، كال من شيء من ـ، كال يينتقص منها كال من حيزىاأف ال تيسكن كنائسهم، كال هتي

 أمواؽبم .
مة كال يكرىوف على دينهم، كال ييضار أحد منهم .. كعلى ما يف ىذا الكتاب عهد هللا كذمة رسولو كذ

 ". اػبلفاء كذمة اؼبؤمنٌن
 كدبثلو كتب عمر ألىل الليد.

 ألىل الرقة، كألسقف الرىا. كدبثلو أيضان كتب عياض بن غنم هنع هللا يضر 
حٌن أَتىا كجلس يف صحنها،  كقد خاؼ عمر من انتقاض عهده من بعده فلم يصل يف كنيسة القمامة

اؿ لو البرتؾ: صل موضعك. فامتنع عمر هنع هللا يضر فلما حاف كقت الصالة قاؿ للبرتؾ: أريد الصالة. فق
كصلى على الدرجة اليت على ابب الكنيسة منفردان، فلما قضى صالتو قاؿ للبرتؾ: )لو صليتي داخل 

 الكنيسة أخذىا اؼبسلموف بعدم، كقالوا: ىنا صلى عمر(.
: أرين موضعان أبين فيو ككتب ؽبم أف ال هبمع على الدرجة للصالة، كال يؤذف عليها، مث قاؿ للبرتؾ 

 (105)مسجدان فقاؿ: على الصخرة اليت كلم هللا عليها يعقوب، ككجد عليها دمان كثًنان، فشرع يف إزالتو".
كحٌن فتح خالد بن الوليد دمشق كتب ألىلها : " ىذا ما أعطى خالد بن الوليد أىل دمشق إذا دخلها 

ال يهدـ، كال يسكن شيء من دكرىم ، ؽبم بذلك  أماانن على أنفسهم كأمواؽبم ككنائسهم كسور مدينتهم
 كاػبلفاء كاؼبؤمنٌن". عهد هللا كذمة رسوؿ هللا

                              
بًنكت،  –دار الكتب العلمية  :الناشر الطبقات الكربى،أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع اؽبامشي ابلوالء، البصرم، البغدادم اؼبعركؼ اببن سعد،  -104
  266،  ص:1ـ، ج 1990 -ىػ  1410األكىل،  :الطبعة
 -ىػ  1408الثانية،  :دار الفكر، بًنكت، الطبعة :الناشر اتريخ ابن خلدون، عبد الرضبن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف أبو زيد، كيل الدين اغبضرمي اإلشبيلي، -105

  266،  ص:2ـ، ج 1988
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كتضمن كتابو هنع هللا يضر ألىل عاانت عدـ التعرض ؽبم يف فبارسة شعائرىم كإظهارىا: "كؽبم أف يضربوا 
الصلباف يف أايـ  نواقيسهم يف أم ساعة شاءكا من ليل أك هنار، إال يف أكقات الصالة، كأف ىبرجوا

 (106)عيدىم".
 ككتب عمر بن عبد العزيز إىل عمالو: "ال هتدموا كنيسة كال بيعة كال بيت انر".

قاؿ أبو الوليد الباجي: " إف أىل الذمة يقركف على دينهم كيكونوف من دينهم على ما كانوا عليو ال 
 افل كاألسواؽ".يبنعوف من شيءو منو يف ابطن أمرىم، كإمبا يبنعوف من إظهاره يف ا

كقاؿ الفقهاء اؼبسلموف بتأمٌن اؼبسلمٌن غبقوؽ رعاايىم يف العبادة، فقرركا أنو "وبـر إحضار يهودم يف 
 غبديث النسائي كالرتمذم كصححو:سبتو، كربريبو ابؽ ابلنسبة إليو، فيستثىن شرعان من عمل يف إجازة، 

 (.د عليكم خاصة أال تعدكا يف السبتكأنتم يهو )
أماف الذمي على مالو ، كلو كاف طبران أك خنزيران ، كينقل الطحاكم إصباع اؼبسلمٌن على حرية أىل كيبتد 

الذمة يف أكل اػبنازير كاػبمر كغًنه فبا وبل يف دينهم، فيقوؿ: "كأصبعوا على أنو ليس لإلماـ منع أىل 
، إذا كاف ًمصران ليس فيو أىل الذمة من شرب اػبمر كأكل غبم اػبنازير كازباذ اؼبساكن اليت صاغبوا عليها

 (107)إسالـ )أم يف بالدىم اليت ىم فيها الكثرة(".
قاؿ مالك: "إذا زىن أىل الذمة أك شربوا اػبمر فال يعرض ؽبم اإلماـ؛ إال أف يظهركا ذلك يف داير 

 اؼبسلمٌن كيدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطاف من اإلضرار ابؼبسلمٌن".
 :وادلعاملة احلسنةاثلثاً : حسن العشرة 

أمر هللا يف القرآف الكرًن اؼبسلمٌن بير ـبالفيهم يف الدين، الذين مل يتعرضوا ؽبم ابألذل كالقتاؿ، 
ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين كمل ىبرجوكم من دايركم أف تيركىم كتقسطوا إليهم ﴿ فقاؿ:

 .[8اؼبمتحنة: ] ﴾إف هللا وبب اؼبقسطٌن
الطيرم: "عىن بذلك ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين من صبيع أصناؼ اؼبلل كاألدايف قاؿ 

يقوؿ : إف هللا وبب اؼبنصفٌن  ﴾إف هللا وبب اؼبقسطٌن  ﴿ أف تيركىم كتصلوىم كتقسطوا إليهم .. كقولو:

                              
ؿبققة كمفهرسة،  -طبعة جديدة مضبوطة  :رية للرتاث، الطبعةاؼبكتبة األزى :الناشر ، اخلراج،أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصارم -106

  .175أصح الطبعات كأكثرىا مشوال، ص:
 233ـ، ص:1999 –ق 1420دار الكتب العلمية، سنة النشر:  :الناشر اختالف الفقهاء،دمحم بن جرير الطيرم أبو جعفر،  -107
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سنوف إىل من أحسن الذين ينصفوف الناس كيعطوهنم اغبق كالعدؿ من أنفسهم، فييركف من برىم، كوب
 إليهم".

بقولو  كالير أعلى أنواع اؼبعاملة ، فقد أمر هللا بو يف ابب التعامل مع الوالدين ، كقد كضحو رسوؿ هللا
 (108)(.:)الير حسن اػبلق

قاؿ القرايف كىو يعدد صوران للير أمر هبا اؼبسلم ذباه أىل الذمة: " كلٌن القوؿ على سبيل اللطف ؽبم 
سبيل اػبوؼ كالذلة، كاحتماؿ إذايتهم يف اعبوار مع القدرة على إزالتو، لطفان منا هبم، ال  كالرضبة، ال على

خوفان كتعظيمان ، كالدعاء ؽبم ابؽبداية، كأف هبعلوا من أىل السعادة، نصيحتهم يف صبيع أمور دينهم، 
لو، كمن العدك كحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد ألذيتهم .. ككل خًن وبسين من األعلى مع األسفل أف يفع

امتثاالن ألمر  -بعد ذلك دبا تقدـ ذكره  –أف يفعلو مع عدكه، فإف ذلك من مكاـر األخالؽ .. نعاملهم 
 . ملسو هيلع هللا ىلص ربنا عز كجل كأمر نبينا 

كقد ذبلى حسن اػبلق عند اؼبسلمٌن يف تعاملهم مع غًنىم يف كثًن من تشريعات اإلسالـ اليت أبدعت 
 واقف الفياضة دبشاعر اإلنسانية كالرفق.الكثًن من اؼب

فقد أكجب اإلسالـ حسن العشرة كصلة الرحم حَّت مع االختالؼ يف الدين ، فقد أمر هللا حبسن 
الصحبة للوالدين كإف جهدا يف رد ابنهما عن التوحيد إىل الشرؾ، فإف ذلك ال يقطع حقهما يف بره 

رًؾى يب مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه فىالى تيًطٍعهيمىا كىصىاًحبػٍهيمىا يف كىًإٍف جىاىىدىاؾى عىلى أىٍف تيشٍ  ﴿ كحسن صحبتو:
نٍػيىا مىٍعريكفنا   .[15لقماف: ] ﴾الدُّ

قاؿ ابن كثًن: " إف حرصا عليك كل اغبرص، على أف تتابعهما على دينهما؛ فال تقبل منهما ذلك، كال  
  إليهما".أم ؿبسنان  ﴾معركفان ﴿ يبنعك ذلك أف تصاحبهما يف الدنيا

تقوؿ: اي رسوؿ هللا ، قدمت علٌي أيٌمي كىي راغبة ،  ملسو هيلع هللا ىلص  كقد جاءت أظباء بنت الصديق إىل رسوؿ هللا 
 (.مي؟ فأجاهبا الرضبة اؼبهداة :)ًصًلي أيمَّكأفأىًصلي أي 

                              
، 3بدكف طبعة كبدكف َتريخ، ج :عامل الكتب، الطبعة :الناشر الفروق، كي الشهًن ابلقرايف،أبو العباس شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن اؼبال -108
  .، كقد بٌن رضبو هللا يف كالـ نفيس لو ضوابط اؼبعاملة مع غًن اؼبسلمٌن، كما هبوز منها كما ال هبوز، فلًنجع إليو22-21ص:
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منو كجوب نفقة قاؿ اػبطايب: "فيو أف الرحم الكافرة توصل من اؼباؿ ككبوه كما توصل اؼبسلمة، كيستنبط 
 (109)األب الكافر كاألـ الكافرة؛ كإف كاف الولد مسلمان".

كصاحبهما يف الدنيا ﴿ قاؿ دمحم بن اغبسن: "هبب على الولد اؼبسلم نفقة أبويو الذميٌن لقولو تعاىل:
كليس من اؼبصاحبة ابؼبعركؼ أف يتقلب يف نعم هللا، كيدعهما يبوَتف جوعان،  ،[15لقماف: ] ﴾معركفا 

كالنوازؿ كاألجداد كاعبدات من قبل األب كاألـ دبنزلة األبوين يف ذلك، استحقاقهم ابعتبار الوالد دبنزلة 
 استحقاؽ األبوين".

يقوؿ عبد هللا بن مركاف: قلت جملاىد: إف يل قرابة  -كإف كانت كافرة  –كيف مثل آخر لصلة الرحم 
 مشركة، كيل عليو دين، أفأتركو لو؟ قاؿ: نعم. كًصلو.

صلى  كيبتد الير كصلة الرحم ابؼبسلم حَّت تبلغ الرحم البعيدة اليت مرت عليها اؼبئات من السنٌن، فها ىو 
يوصي أصحابو أبىل مصر خًنان ، بران كصلة لرحم قديبة تعود إىل إبراىيم عليو الصالة  هللا عليو كسلم 

إىل أىلها؛ فإف ؽبم ًذمة ذا فتحتموىا فأحسنوا إنكم ستفتحوف مصر .. فإ:) ملسو هيلع هللا ىلص  يث قاؿ كالسالـ، ح
 (110)(.كرضًبان 

قاؿ النوكم: " كأما الذمة فهي اغبرمة كاغبق , كىي ىنا دبعىن الذماـ ، كأما الرحم فلكوف ىاجر أـ 
 إظباعيل منهم".

، كعاد أيضان جاران عمو أاب طالب يف مرضو ملسو هيلع هللا ىلص  كمن الير كصلة األرحاـ عيادة اؼبريض ، فقد عاد النيب 
 لو من اليهود يف مرضو، فقعد عند رأسو. 

إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  كمن صور الير اليت هتدؼ إىل كسب القلوب كاستالؿ الشحناء؛ اؽبدية، كقد أىدل النيب 
ـبالفيو يف الدين، من ذلك ما ركاه ابن زقبويو أف رسوؿ هللا أىدل إىل أيب سفياف سبر عجوة، كىو دبكة، 

  ككتب إليو يستهديو أدمان، فأىدل إليو أبو سفياف.
يف خيير ىدية زينب بنت اغبارث اليهودية، لكنها ىدية غدر ال مودة، فقد أىدت لو شاة  ملسو هيلع هللا ىلص  كقًبل 

 مشوية دست لو فيها السم.

                              
  .234،  ص:5، ج1ق، رقم الطبعة: 1379بًنكت،  -دار اؼبعرفة  :الناشر لباري،فتح ا أضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  -109
، 1ـ، رقم الطبعة: 2006 –ق 1427بًنكت،سنة النشر:  –دار إحياء الرتاث العريب  :الناشر مسلم، صحيحمسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشًنم النيسابورم، -110

  .2543رقم اغبديث:
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صلى  كما قًبل النيب . ملسو هيلع هللا ىلص جابو ة، فأإىل خبز شعًن كإىالة سنخ ملسو هيلع هللا ىلص  كيف مرة أخرل دعا يهودم النيب 
  ىدااي اؼبلوؾ إليو، فًقبل ىدية اؼبقوقس، كىدية ملك أيلة أكيدر، كىدية كسرل. هللا عليو كسلم 

قبل ىدية اؼبقوقس صاحب e قاؿ ابن قدامة : "كهبوز قبوؿ ىدية الكفار من أىل اغبرب ألف النيب
 مصر".

 أخيو دبكة كاف يومئذ مشركان.t حيٌلةن شبينة، فأىداىا عمرt عمر بن اػبطاب  ملسو هيلع هللا ىلص كأىدل النيبُّ 
  قاؿ النوكٌم: " كيف ىذا دليل عبواز صلة األقارب الكفار , كاإلحساف إليهم, كجواز اؽبدية إىل الكفار".

لغالـ لو يسلخ شاة: اي  كيركم البخارم يف األدب اؼبفرد عن ؾباىد أنو ظبع عبد هللا بن عمرك هنع هللا يضر يقوؿ
غالـ إذا فرغت فابدأ جباران اليهودم. فقاؿ رجل من القـو : اليهودم أصلحك هللا!؟ فقاؿ : ظبعت 

  (111)يوصي ابعبار، حَّت خشينا أنو سيورثو.  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب
مسلم، قاؿ كحٌن ربدث الفقهاء عن حقوؽ الضيف رأكا كجوهبا لكل ضيف، سواء كاف مسلمان أـ غًن 

أبو يعلى: "كذبب الضيافة على اؼبسلمٌن للمسلمٌن كالكفار لعمـو اػبير، كقد نص عليو أضبد يف ركاية 
:)ليلة الضيف حق كاجب  ملسو هيلع هللا ىلص  اؿ: قاؿ حنبل، كقد سألو إف أضاؼ الرجل ضيفاف من أىل الكفر؟ فق

 ؼبسلم كالكافر".دؿ على أف اؼبسلم كاؼبشرؾ مضاؼ .. يعم ا (،على كل مسلم
ؼبا جاءه عدم بن حامت،  ملسو هيلع هللا ىلص  كمن حق الضيافة إكراـ الضيف على قدر االستطاعة ، كقد صنعو النيب 

: ىذا عدم بن حامت. كجئتي  ملسو هيلع هللا ىلص  يقوؿ عدم: "أتيتي رسوؿ هللا  كىو جالس يف اؼبسجد، فقاؿ القـو
إليو أخذ بيدم .. حَّت أتى يب داره، فألقت لو الوليدة كسادة، فجلس بغًن أماف كال كتاب، فلما ديفعتي 

 عليها". 
للعاؼبٌن، كمنو  ملسو هيلع هللا ىلص  لغًن اؼبسلمٌن، كىو بعض رضبتو  ملسو هيلع هللا ىلص  كمن أعظم أنواع الير كصوره؛ دعاءي النيب 

بو فقالوا: اي رسوؿ هللا إف دكسان قد  دعاؤه لقبيلة دكس ، كقد قدـ عليو الطفيل بن عمرك الدكسي كأصحا
ملسو هيلع هللا ىلص :)  فقاؿ -أم ستهلك بدعائو عليها  -  كفرت كأبت ؛ فادع هللا عليها، فقيل : ىلكت دكس

 (.اللهم اىد دكسان، كائت هبم

                              
 95ىػ،  يف األدب اؼبفرد، رقم اغبديث: 1422الناشر: دار طوؽ النجاة، الطبعة: األكىل،  صحيح البخاري،هللا البخارم اعبعفي،دمحم بن إظباعيل أبو عبد  -111
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أبعث لٌعاانن، كإمٌبا بعثت  إيٌن مل، ادع على اؼبشركٌن .. قاؿ:)يف موطن آخر: اي رسوؿ اَّللٌ  ملسو هيلع هللا ىلص  كؼبا قيل لو 
 (.رضبةن 

 :رابعاً : العدل يف معاملتهم ورفع الظلم عنهم
ثل كمكاـر األخالؽ اليت جاء اإلسالـ غبمايتها كتتميمها؛ العدؿ، كالعدؿ غاية قريبة 

ي
إف من أىم اؼب

 ميسورة إذا كاف األمر متعلقان إبخوة الدين أك النسب، كغًنىا فبا يتعاطف لو البشر.
صدؽ ىذه اػبيلة إمبا يظهر إذا تباينت األدايف كتعارضت اؼبصاحل، كىو ما يعنينا يف ىذا اؼببحث، لكن 

 فما ىو حكم اإلسالـ يف العدؿ مع غًن اؼبسلمٌن، كىل حقق اؼبسلموف ما دعاىم إليو دينهم أـ خالفوه؟
ٌن الذين قد يظلمهم على العدؿ مع اؼبخالف –دبزيد أتكيده  -لقد أمر القرآف الكرًن ابلعدؿ، كخصَّ 

اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامٌن  شهداء ابلقسط كال ﴿ اؼبرء بسبب االختالؼ كالنفرة، قاؿ تعاىل:
 (.8 )اؼبائدة: ﴾هبرمنكم شنآف قـو على أف ال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقول

، كأف ييقتصر هبم على قاؿ القرطيب: " كدلت اآلية أيضان على أف كفر الكافر ال يبنع من العدؿ عليو
ثلة هبم غًن جائزة ، كإف قتلوا نساءان كأطفالنا، كغٌموان بذلك؛ 

ي
اؼبستحق من القتاؿ كاالسرتقاؽ، كأف اؼب

 (112)فليس لنا أف نقتلهم دبثلو قصدان إليصاؿ الغم كاغبزف إليهم ".
عليهم ابرتكاب ما كقاؿ البيضاكم: "ال وبملنكم شدة بغضكم للمشركٌن على ترؾ العدؿ فيهم، فتعتدكا 

اعدلوا ىو أقرب ﴿ ال وبل، كميثلة كقذؼ كقتل نساء كًصبية كنقض عهد، تشفيان فبا يف قلوبكم
 أم: العدؿ أقرب للتقول ". ﴾للتقول

كأعلم هللا تعاىل اؼبؤمنٌن دبحبتو للذين يعدلوف يف معاملتهم مع ـبالفيهم يف الدين الذين مل يتعرضوا ؽبم 
ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين كمل ىبرجوكم من دايركم أف تيركىم ﴿ ابألذل كالقتاؿ، فقاؿ:

 . فالعدؿ مع اآلخرين موجب بة هللا.[8اؼبمتحنة: ] ﴾كتقسطوا إليهم إف هللا وبب اؼبقسطٌن

                              
القاىرة، الطبعة:  –تب اؼبصرية الناشر: دار الك اجلامع ألحكام القرآن، أىبيو عىٍبًد اَّللًَّ ؿبيىمَّدي ٍبني أىضٍبىدى ٍبًن أيب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي مشس الدين القرطيب، -112

 110،  ص:6ج  ـ، 1964 -ىػ 1384الثانية، 
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عتدم عليهم، فة خصمان للممن ظلم أىل الذمة كانتقاص حقوقهم، كجعل نفسو الشري ملسو هيلع هللا ىلص  كحذر النيب 
من ظلم معاىدان أك انتقصو حقو أك كلفو فوؽ طاقتو أك أخذ منو شيئان بغًن طيب نفس؛ فأان فقاؿ:)
 (113)(.و يـو القيامةحجيج

صلى  لم ، فقاؿ كأكد أف ظلم غًن اؼبسلم موجب النتقاـ هللا الذم يقبل شكاتو كدعوتو على ظاؼبو اؼبس
 فإنو ليس دكهنا حجاب( -كافرنا   كإف كاف -)اتقوا دعوة اؼبظلـو :هللا عليو كسلم 

سلمٌن ابلظلم اؼبسلمٌن بعدـ التعرض للمستضعفٌن من غًن اؼب ملسو هيلع هللا ىلص  كؼبزيد التأكيد يوصي رسوؿ هللا 
لعلكم تقاتلوف قومان فتظهركف عليهم، فيتقوكم أبمواؽبم دكف أنفسهم كذراريهم، كالتسلط، فيقوؿ:)

 (.منهم فوؽ ذلك ، فإنو ال يصلح لكمتصيبوا  فيصاغبونكم على صلح، فال
لذا ؼبا سأؿ رجل ابن عباس فقاؿ: إان مبر أبىل الذمة، فنصيب من الشعًن أك الشيء؟ فقاؿ اغبير ترصباف 

 )ال وبل لكم من ذمتكم إال ما صاغبتموىم عليو(. القرآف:
، كال سلطاهنم كال شيء فبا   كال يغًن حق من حقوقهمكتاب صلحو ألىل قبراف قاؿ فيو:)كؼبا كتب النيب  

  (.ليهم غًن مثقلٌن بظلم كال ظاؼبٌنكانوا عليو، ما نصحوا كأصلحوا فيما ع
صلى هللا  ، يقوؿ أما منتهى الظلم كأشنعو، فهو قتل النفس بغًن حق، ؽبذا جاء فيو أشد الوعيد كأعظمو

 (.من مسًنة أربعٌن عامان ها ليوجد من قتل معاىىدان مل يرح رائحة اعبنة، كإف روب:) عليو كسلم 
قاؿ ابن حجر: "اؼبراد بو من لو عهد مع اؼبسلمٌن، سواء كاف بعقد جزية أك ىدنة من سلطاف أك أماف 

 (114)من مسلم".
 :خامساً : التكافل االجتماعي

كفالتهم   -الذين يقيموف يف اجملتمع اؼبسلم  -لعل من أىم الضماانت اليت يقدمها اإلسالـ لغًن اؼبسلمٌن 
 نظاـ التكافل اإلسالمي. ضمن

كقد  ،[107األنبياء: ]﴾كما أرسلناؾ إال رضبة للعاؼبٌن ﴿ رضبة للعاؼبٌن ملسو هيلع هللا ىلص  فإف هللا عز كجل بعث نبيو 
اؼبسلمٌن أف يتصفوا بصفة الرضبة، يف تعاملهم فيما بينهم كمع غًنىم، بل كحَّت مع اغبيواف ،  ملسو هيلع هللا ىلص  أمر 

                              
ًجٍستاين،  -113 بًنكت، رقم  –اؼبكتبة العصرية، صيدا  :الناشرسنن أيب داود، أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ

 . 3052اغبديث:
  .259،  ص:12، ج1ق، رقم الطبعة: 1379بًنكت،  -دار اؼبعرفة  :الناشر فتح الباري، لعسقالين الشافعي،أضبد بن علي بن حجر أبو الفضل ا -114
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( ،ككلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحد ، دكف اعتبار ال يرحم هللا من ال يرحم الناس)  ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ 
 عبنس أك دين .

قاؿ ابن بطاؿ: "فيو اغبض على استعماؿ الرضبة عبميع اػبلق , فيدخل اؼبؤمن كالكافر كالبهائم كاؼبملوؾ 
 (115)منها كغًن اؼبملوؾ ".

ٌن كألزمهم ابإلحساف كالير يف معاملة من ال يعتدم على اؼبسلمٌن، فقاؿ كحث اإلسالـ أيضان اؼبؤمن
 .[195البقرة: ] ﴾كأحسنوا إف هللا وبب اسنٌن  ﴿تبارؾ كتعاىل: 

كقد جعل اإلسالـ دفع الزكاة إىل مستحقيها من اؼبسلمٌن كغًنىم ركنان من أركاف اإلسالـ، فقاؿ 
قاؿ القرطيب: " كمطلق لفظ الفقراء ال  [60التوبة: ] ﴾ إمبا الصدقات للفقراء كاؼبساكٌن ﴿ تعاىل:

يقتضي االختصاص ابؼبسلمٌن دكف أىل الذمة .. كقاؿ عكرمة: الفقراء فقراء اؼبسلمٌن، كاؼبساكٌن فقراء 
  أىل الكتاب".

كيقوؿ السرخسي: "لنا أف اؼبقصود سد خلة اتاج كدفع حاجتو بفعل ىو قربة من اؼبؤدم، كىذا 
صل ابلصرؼ إىل أىل الذمة، فإف التصديق عليهم قربة بدليل التطوعات، ألاٌن مل ننو عن اؼبيرة اؼبقصود حا

 ".[8اؼبمتحنة: ] ﴾ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين  ﴿ ؼبن ال يقاتلنا، قاؿ هللا تعاىل :
اؼبفركضة، فإهنم أجازكا دفع الكفارة كلئن كاف اػبالؼ بٌن الفقهاء قواين يف بر أىل الذمة من أمواؿ الزكاة 

الواجبة إىل أىل الذمة، بل قدمهم الكاساين فيها حَّت على اؼبسلم ، ألهنا " كجبت لدفع اؼبسكنة، 
كاؼبسكنة موجودة يف الكفرة، فيجوز صرؼ الصدقة إليهم، كما هبوز صرفها إىل اؼبسلم، بل أكىل، ألف 

 (116).وبملهم عليوالتصدؽ عليهم بعض ما يرغبهم إىل اإلسالـ ك 
كأمر القرآف الكرًن كرغَّب ابلصدقة على غًن اؼبسلمٌن، فقد ركل أبو عبيد أف بعض اؼبسلمٌن كاف ؽبم 

ليس  ﴿ أنسباء كقرابة من قريظة كالنضًن، ككانوا يتقوف أف يتصدقوا عليهم، يريدكىم أف يسلموا ، فنزلت :
 .[272البقرة: ] ﴾ فألنفسكمعليك ىداىم كلكن هللا يهدم من يشاء كما تنفقوا من خًن

 
                              

 .42،  ص:6بًنكت، ج –دار الكتب العلمية  :الناشر حتفة األحوذي،أبو العال دمحم عبد الرضبن بن عبد الرحيم اؼبباركفورل،  -115
،  4ـ،  ج1986 -ىػ 1406الثانية،  :دار الكتب العلمية، الطبعة :الناشر بدائع الصنائع،اين اغبنفي، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أضبد الكاس -116
  .262ص:
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 ادتةاخل
منا ىذا البحث دبا يسره هللا تعاىل لنا من صبعو كترتيبو كربليلو فيما يتعلق  حبمد هللا تعاىل كمنتو كتوفيقو أسبى

فلسفة التعايش , تعايش السلميكذلك من خالؿ إيضاح مفهـو ال ,نهج اإلسالمي يف التعايش السلميدب
حقوؽ غًن التعايش السلمي ك ، يف اإلسالـكأىدافو  السلمي أسس التعايشك  كأنبيتو، السلمي يف اإلسالـ
كمن مث ، . كقد عين البحث ابعبانب التطبيقيتعايشال كغًن ذالك من األقواؿ حوؿ اؼبسلمٌن يف اجملتمع

 انتهى ىذا البحث إىل نتائج كتوصيات متعددة، كمن أنبها:
 : نتائج البحث

، من خالؿ الركاايت السلمي اؼبعيرة عن أظبى مباذج التعايش اإلنساينية العاع بعد ىذه اعبولة
 كاألحاديث اؼبختلفة فقد كقف البحث عػػػػػلى النتائج اآلتية:

 أكال ػ أف اإلسالـ أكؿ النظم اليت حاربت التمييز القائم على أساس اعبنس أك الدين أك القومية.
مل يكن مفهوما بقدر ما كاف مبدأ، تكفلت السًنة النبوية العطرة ببيانو  التعايش السلمي اثنيا ػ إف مفهـو
 تنظًنا كتطبيقا.

 اثلثا ػ إف مبدأ التعايش يبثل نظرية اجتماعية تعكس اعبانب اإلنساين للخطاب الديين.
ػ يكشف التعامل النبوم مع غًن اؼبسلمٌن من أىل الكتاب عن عاؼبية الشرع اغبنيف، كأنو دين رابعا 

 قادر على استيعاب اغبياة بكل أفرادىا.
خامسا ػ حدد اإلسالـ آلية التعامل مع أىل الذمة من خالؿ عقد أىل الذمة الذم يضمن ؽبم حرية 

 العيش كالدين، ككبو ذلك.
كاألئمة عليهم السالـ، عير الفتاكل الفقهية  ملسو هيلع هللا ىلص  على ىدم النيب كفاؼبعاصر  ادسا ػ لقد سار الفقهاءس

 بٌن اؼبسلمٌن كغًنىم. التعايش السلمي اليت جسدت أبعاد
كاسكانو تلك اؼبعاين اإلنسانية،  ملسو هيلع هللا ىلص  تجالء سًنة النيبسابعا ػ إف العامل اليـو أحوج ما يكوف اىل اس

  كتوظيفها ابذباه اغبد من التطرؼ كاإلرىاب كالغزك الذم ابت العدك األكؿ لإلسالـ.
 أخًنا أقوؿ هبب علينا أف نعلم عن ىذه اؼبادة كبو نعمل ككبصل علي رضاء هللا تعايل. 

 

http://www.alkawthartv.com/tag/256755
http://www.alkawthartv.com/tag/256755
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 ادلراجع وادلصادر
  الكرًنالقرآف 
  ،تفسري القرآن العظيم،إظباعيل بن عمر بن كثًن القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين 

 .2ـ، رقم الطبعة: 1999 –ق 1420: الناشر: دار طيبة، سنة النشر
 ،اجلامع  أىبيو عىٍبًد اَّللًَّ ؿبيىمَّدي ٍبني أىضٍبىدى ٍبًن أيب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي مشس الدين القرطيب

 1964 -ىػ 1384القاىرة، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتب اؼبصرية  ألحكام القرآن،
 .ـ
 ،اإلحكام يف أصول  أبو اغبسن سيد الدين علي بن أيب علي بن دمحم بن سامل الثعليب اآلمدم

 .2ـ، رقم الطبعة: 1983 – 1403ر: الناشر: دار اآلفاؽ اعبديدة، سنة النش األحكام،
 وفق الدين عبد هللا بن أضبد بن دمحم بن قدامة اعبماعيلي اؼبقدسي مث الدمشقي اغبنبلي، أبو دمحم م

 -ىػ 1388 :مكتبة القاىرة، َتريخ النشر :الناشر ادلغين، الشهًن اببن قدامة اؼبقدسي،
 .بدكف طبعة :ـ، الطبعة1968

  ،أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع اؽبامشي ابلوالء، البصرم، البغدادم اؼبعركؼ اببن سعد
 -ىػ  1410األكىل،  :بًنكت، الطبعة –دار الكتب العلمية  :الناشر الطبقات الكربى،

  .ـ 1990
 اؼبكتبة  :الناشر ، اخلراج،أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصارم

ؿبققة كمفهرسة، أصح الطبعات كأكثرىا  -طبعة جديدة مضبوطة  :األزىرية للرتاث، الطبعة
  .مشوال

 ،ًجٍستاين سنن أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ
  .1ـ، رقم الطبعة: 2009 –ق 1430الناشر: دار الرسالة العاؼبية، سنة النشر:  أيب داود،

 السنن الكربى، ، د بن اغبسٌن بن علي بن موسى اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراساين، أبو بكر البيهقيأضب 
 .ـ 2003 -ىػ  1424الثالثة،  :لبنات، الطبعة –دار الكتب العلمية، بًنكت  :الناشر
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  ،دار الفكر  :الناشر احمللى،أبو دمحم علي بن أضبد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىرم
 .بدكف طبعة كبدكف َتريخ :كت، الطبعةبًن  –

  ،الناشر: مركز اؼبلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية، سنة النشر:  األموال،أبو عبيد
  .1ـ، رقم الطبعة: 1986 –ق 1406

 ،الفروق، أبو العباس شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن اؼبالكي الشهًن ابلقرايف 
 .بدكف طبعة كبدكف َتريخ :الطبعةعامل الكتب،  :الناشر

  ،دار الكتب  :الناشر حتفة األحوذي،أبو العال دمحم عبد الرضبن بن عبد الرحيم اؼبباركفورل
 .بًنكت –العلمية 

  ،دار اؼبوقف العريب، بًنكت، الطبعة 21كبو ثورة القرف  اإلسالم والقوة الدولية،حامد ربيع ،
 .ـ1981األكىل، 

  ،نهار للطبع كالنشر مطبعة ال الفروق ومنع الرتادف احلكيم الرتمذي ،د. دمحم إبراىيم اعبيوشي
 .ـ1998القاىرة 

  ،الناشر: دار اآلفاؽ العربية، سنة  موسوعة ادلصطلحات اإلسالمية،رجب عبد اعبواد إبراىيم
  .1ـ، رقم الطبعة: 2002 –ق 1423النشر: 

 دار  :الناشر بدائع الصنائع،أضبد الكاساين اغبنفي،  عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن
 .ـ1986 -ىػ 1406الثانية،  :الكتب العلمية، الطبعة

 ،الشركؽ،َتريخ النشر:  دارالناشر: من أجل التعايش، احلوار عبدالعزيز التوهبرم
 .ـ01/01/1998

 ،اتريخ ابن  عبد الرضبن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف أبو زيد، كيل الدين اغبضرمي اإلشبيلي
  .ـ 1988 -ىػ  1408لثانية، ا :دار الفكر، بًنكت، الطبعة :الناشر خلدون،

  ،كماؿ اؽبلباكم، السياسة األمريكية يف الشرؽ األكسط، معهد الدراسات السياسية، ابكستاف
 .ـ1999الطبعة األكىل، 
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  ،ؾبلة قضااي شرؽ أكسطية، مركز  ندوة التوجهات الغربية حنو اإلسالم السياسي،دمحم اعبيوسي
 .ـ1999دراسات الشرؽ األكسط، عماف، الطبعة األكىل، 

 ، الناشر: دار طوؽ النجاة،  صحيح البخاري،دمحم بن إظباعيل أبو عبد هللا البخارم اعبعفي
  .ىػ1422الطبعة: األكىل، 

  ،ـ1991دار الصحوة، القاىرة، الطبعة األكىل،  صيحة حتذير من دعاة التنصري،دمحم الغزايل. 
 ،شرح السنة للبغوي، ؿبيي السنة، أبو دمحم اغبسٌن بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي 

   .ـ1983 -ىػ 1403الثانية،  :دمشق، بًنكت، الطبعة -اؼبكتب اإلسالمي  :الناشر
  ،دار ابن كثًن، دار الكلم  :، الناشرفتح القديردمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمين

  .ىػ 1414 -األكىل  :دمشق، بًنكت، الطبعة -الطيب 
  ،دار الكتب العلمية، سنة النشر:  :الناشر اختالف الفقهاء،دمحم بن جرير الطيرم أبو جعفر

 .ـ1999 –ق 1420
 ،ر إحياء الرتاث دا :الناشر مسلم، صحيحمسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشًنم النيسابورم

 .1ـ، رقم الطبعة: 2006 –ق 1427: بًنكت،سنة النشر –العريب 
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