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ABSTRACT 

God has ordered coexistence among each other for Muslims and made it a 

legitimate duty before it is a social necessity required by the nature of life for 

individuals and groups. He, The Almighty, urged the maintenance of dignity and 

the preservation of rights and forbade the abuse of sanctities and the transgression 

of property, as this is the basis of coexistence between different Muslim sections. 

Their different opinions and doctrines do not cast them outside of Islam, and they 

do not lose any of their rights. God, the Almighty, enjoined them to support each 

other and cooperate among themselves on righteousness and piety. 

Our religion also recognizes the principle of peaceful coexistence with non-

Muslims through the verses of the Holy Quran and Sunnah whether in hadeeths, 

deeds, and acceptance of both. Muslims have always adopted this principle as a 

custom in their countries and as their approach in others. Every member of the 

Islamic community is required under Islamic law to coexist with other 

individuals, regardless of the differences with them. The Holy Quran has paved 

the way for the basic principles of all peaceful coexistence forms, and encouraged 

tolerance and brotherhood to attain righteous succession on earth and civilization. 

The Qur'an has a coherent vision on the subject of peaceful coexistence among 

all people, with different tongues, colors, religions and creeds. Such a vision 

fosters security and peace within diverse communities and protects them from 

the rift, confrontation and clash of civilizations, which is the goal of the present 

study. 

 

The study is comprised of three main parts. The first one uncovers the importance 

of peaceful coexistence at the level of individuals and communities. The second 
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topic identifies the bases of peaceful coexistence through the Holy Quran. The 

third section deals with the manifestations of this co-existence in the book of 

Allah Almighty, whether among Muslims themselves, or among themselves and 

others in the Muslim communities or in other societies. The research concludes 

with the most important results of this study, which generally agree that the Quran 

is a source of the means of peaceful cohabitation and compassion for humanity, 

a book in which property is preserved and the rights and dignity of all people are 

guarded. 
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 امللخص

وجعله واجبا شرعيا قبل أن يكون ضرورة اجتماعية تتطلبها  ،لقد أمر هللا عز وجل املسلمني ابلتعايش فيما بينهم
وهنى عن االعتداء   ،قوقاحلحفظ  و   صيانة الكرامة  فحث سبحانه وتعاىل على  ،طبيعة احلياة بني األفراد واجلماعات

هو األساس الذي يتحقق به التعايش بني فئات  املسلمني املختلفة. فتباين  و  ،عراضاألرمات واستباحة احلعلى 
ال خيرجهم من محى اإلسالم، وال يهدر شيئا من حقوقهم اليت أوجبها هلم. وقد أمرهم هللا عز ،رائهم ومذاهبهمآ

 .على الرب والتقوىوجل ابلتناصر والتعاون فيما بينهم  

من خالل آايت القرآن الكرمي والسنة النبوية قوال  ش السلمي مع غري املسلمنييكما أقر ديننا احلنيف مبدأ التعا
كل فرد من ف ،وإذا كان هذا املبدأ سنة املسلمني يف بالد اإلسالم، فإنه منهجهم كذلك يف غريهافعال وتقريرا، و 

، وقد وضع بغض النظر عن أوجه اختالفه معهم  ،أفراد اجملتمع اإلسالمي مطالب شرعا ابلتعايش مع غريه من األفراد
أنواعه، ودعا إىل التسامح والتآخي لتحقيق اخلالفة وبناء  القرآن الكرمي املرتكزات األساسية للتعايش السلمي بكل

احلضارة. فالرؤية القرآنية متكاملة حول موضوع التعايش السلمي بني الناس أمجعني على اختالف ألسنتهم وألواهنم، 
من التمزق وأدايهنم ومذاهبهم. فهي ترعى األمن والسالم داخل اجملتمعات املتباينة االنتماءات والطوائف، وحتميها 

والصدام وصراع احلضارات، وهذا ما حاولت هذه الدراسة بيانه. وقد جاءت يف ثالثة مباحث أساسية، أما املبحث 
األول فكشف النقاب عن حقيقة التعايش السلمي وأمهيته على مستوى األفراد واجلماعات، واملبحث الثان حدد 

بحث الثالث فبني مظاهر هذا التعايش يف كتاب هللا عز أسس التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمي، أما امل
وجل، سواء فيما بني املسلمني أنفسهم، أو فيما بينهم وبني غريهم يف اجملتمع اإلسالمي أو يف غريه من اجملتمعات 

 األخرى، وُذيل البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج املستخلصة من هذه الدراسة، واليت تتفق يف جمموعها على أنه
من القرآن الكرمي تنبع سبل التعايش السلمي والرمحة للعاملني، ويف ظالله تصان األعراض وحتفظ احلقوق والكرامات 

  للناس أمجعني.
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 مقدمة
خامت الرساالت الذي ارتضاه هللا عز وجل للعاملني، يشمل أحكاما دقيقة يتفيأ ظالهلا القريب منه والبعيد،  اإلسالمإن 

والتعايش السلمي بني  على العدالة واملساواة قائمةال سيما وأهنا مبنية على حفظ كرامة االنسان، واحرتام احلقوق، و 
 .1َد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم{الناس أمجعني، قال تعاىل: }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ 

 أمهية املوضوع:

ملتأمل يف مصطلح "التعايش السلمي" يدرك أن البشرية بفآهتا املتباينة تتأرجح بني السلم واحلرب، وحنن يف وقتنا إن ا
تعايش الذي يعترب املفهوم األوسع واألهم لبناء جمتمع يف أمس احلاجة للرجوع إىل القرآن الكرمي ملعرفة سبل الاحلاضر 

 .  بغض النظر عن جنسهم ومعتقدهم وثقافتهم  ،سليم قائم على املودة والوائم بني أفراده

 أسباب اختيار املوضوع:

 ؛وجدان أنفسنا يف مواجهة مواقف ضد اإلسالم واملسلمني أسباب كثرية دفعتين الختيار هذا املوضوع، من أمهها أننا
التعايش مع ورفض  ،من مساهتا التشدد والغلو ؛جتلت يف حماولة إظهار هذا الدين ومعتنقيه يف صور مشوهة عديدة

انطالقا   .اآلخرين، ومن هنا كان اختياري هلذا املوضوع الذي يسعى إىل جتلية حقيقة التعايش السلمي يف ديننا احلنيف
الذي أرسى من خالل آايته البينات أسس احلياة الكرمية، والتقدير الدائم  ع،من املعني الصايف واملصدر األول للتشري

 أو صراع طائفي، أو غريها من عوامل الشقاق والنزاع. ،  ريمن غري متييز عنص ،للناس مجيعا

 إشكالية البحث:

 تتحدد مشكلة البحث ابلسؤال اآليت:

ما هي اآلليات اليت ميكن الركون إليها يف القرآن الكرمي، خللق مستلزمات التعايش السلمي بني األفراد واجملتمعات؟ 
 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:

 

 

  القرآن الكرمي، احلجرات  131
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 التعايش السلمي؟ وما أمهيته؟  ما مفهوم -

 ما هي أسس ودعائم التعايش السلمي يف القرآن الكرمي؟ -

 ما هي مظاهر التعايش السلمي وجتلياته يف كتاب هللا عز وجل؟ -

 منهج البحث:

االستقرائي، لقد سلكت يف إجناز هذا البحث املنهج الرتكييب، ألن طبيعة املوضوع تقتضي ذلك، فقد انطلقت من املنهج  
فاستقريت اآلايت الكرمية اليت تتجلى لنا من خالهلا أسس ومظاهر التعايش السلمي يف القرآن الكرمي، كما اعتمدت 
على املنهج التحليلي يف حتليل ومناقشة القضااي العلمية اليت تعرضت هلا يف ثنااي البحث، واملنهج املقارن للمقابلة بني 

 وم اجلهاد وغريه.اآلراء وتصحيح املفاهيم كمفه

 خطة البحث:

 لقد انتظم عقد هذا البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

أما املبحث األول فجعلته بعنوان حقيقة التعايش السلمي وأمهيته، وقد قسمته إىل ثالثة مطالب، بينت يف أوهلا حقيقة 
الثالث فعقدته لبيان أمهية التعايش السلمي التعايش اللغوية، ويف الثان كشفت عن حقيقته االصطالحية، أما املطلب 

للفرد واجملتمع، وخصصت املبحث الثان لبيان أسس التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمي، وقد تضمن أربعة 
مطالب، األول منها حيمل عنوان تكرمي االنسان وحفظ حقوقه، والثان عنونته إبقرار سنة االختالف، أما الثالث 

لعقيدة، واألخري أفردته للحديث عن احلوار والتسامح ابعتبارمها أساسني هامني من أسس التعايش فخصصته حلرية ا
السلمي يف القرآن الكرمي، .وجاء املبحث الثالث بعنوان مظاهر التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمي، وذلك ضمن 

تمعهم، والثان خصصته للتعايش السلمي بني ثالثة مطالب فرعية عنونت أوهلا ابلتعايش السلمي بني املسلمني يف جم
املسلمني وغريهم يف اجملتمع اإلسالمي، أما املطلب الثالث واألخري فكشف عن حقيقة تعايش املسلمني مع غريهم من 

 اجملتمعات األخرى، وختمت البحث خبامتة ضمنتها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالله.
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 يش وأمهيتهحقيقة التعا  املبحث األول:

 التعايش لغة املطلب األول:  

"يقال عايشه مبعىن عاش معه، كقوله: عاشره. و يف القرآن الكرمي قوله عز ،مصدر عاش يعيش عيشا، والعيش احلياة
َهاَر َمَعاًشا{  .3، أي ملتمسا للعيش. والعيش املطعم واملشرب وما تكون به احلياة"2وجل:}َوَجَعْلَنا الن َّ

وابلرجوع إىل الداللة اللغوية للتعايش جند يف املعجم الوسيط: "تعايشوا: عاشوا على األلفة واملودة، ومنه التعايش 
 .4السلمي... وعايشه: عاش معه"

هكذا يتضح لنا أن مصطلح العيش يتمحور حول معىن احلياة واملودة واأللفة، وأن التعايش يف مدلوله اللغوي العام وفق 
 تقتضيه صيغة التفاعل يعين أن يعيش البعض مع البعض اآلخر على ذلك.ما  

 تعايش اصطالحا  املطلب الثاين: ال  

إن التعايش يف مفهومه االصطالحي يعين أن يكون هذا العيش املتبادل قائما على املساملة واألمان، واملهادنة واالطمئنان، 
واحلفاظ على كرامته، ولذلك غالبا ما ينعت ب"السلمي" كما  وقبول اآلخر بكل مكوانته ومعتقداته، ومنحه حقوقه

هو الشأن ابلنسبة هلذا املوضوع، وإن كان هذا املصطلح وليد ظروف اجتماعية وسياسية حنت فيها البشرية إىل األمن 
االجتماعية  والسالم خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، ورأت فيه البديل عن العالقة العدائية بني الدول ذات النظم

 املتباينة. 

 أمهية التعايش للفرد واجملتمعاملطلب الثالث:  

للتعايش أمهية كربى يف حياة األفراد واجملتمعات، فبه تذلل الصعاب، وتيسر سبل التعاون وإحراز املنافع للفرد واجملتمع، 
إىل العمل املثمر واإلنتاج املتنوع، كما أن التعايش يرسي قواعد األمن واالستقرار يف اجملتمعات، فتصرف جهود أصحاهبا  

 لبناء اجملتمع واملسامهة يف تقدمه وازدهاره، فما من حضارة أقامها اإلنسان إال وكان أساسها األمن واالستقرار على مجيع 

 

 

  القرآن الكرمي، النبأ: 11 2 
  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بريوت، الطبعة السادسة سنة 1417ه /1997م، مادة  عيش 6/ 3363

  املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، دار الدعوة للنشر والتوزيع. 6/ 6394
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َلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر املستوايت، ويف خمتلف اجملاالت، وهذا ما دعا إليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:}اَيأَي َُّها النَّاُس ِإانَّ خَ 
لدعم التواصل والوائم بني  5يٌم َخِبرٌي {َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اَّللََّ َعلِ 

 ابلفرد واجملتمع يف مزالق التشتت والضياع.ويهوي    ،وإبعادهم عن التنافر والشقاق الذي يهدر اجلهود  ،الناس مجيعا

 أسس التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمياملبحث الثاين:

هتدف إىل حفظ األمن واالستقرار   ،إن التعايش السلمي بني الناس يف القرآن الكرمي يقوم على أسس راسخة، وقيم عظيمة
 والرمحة واإلحسان، ومن أهم هذه األسس ما يلي:  ،وفق ضوابط قائمة على الرب والتقوى  ،لألفراد واجملتمعات

 تكرمي اإلنسان وحفظ حقوقهاملطلب األول:  

نفخ فيه من روحه، خص هللا عزَّ وجل اإلنسان ابلتكرمي والتفضيل على سائر خلقه، فقد خلقه سبحانه وتعاىل بيده، و 
ْقناُهْم ِمَن الطَّيِرباِت وأسجد له مالئكته؛ إكراًما واحرتاًما، قال تعاىل: "وَلَقْد َكرَّْمنا َبيِن آَدَم َومَحَْلناُهْم يف اْلرَبِر َواْلَبْحِر َوَرزَ 

ْلناُهْم َعلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقنا تَ ْفِضيالً" ْفِضيُل َعَلى َكِثرٍي . يقول الطاهر بن عاشور عند ت6َوَفضَّ ا الت َّ فسريه هلذه اآلية: "َوأَمَّ
ْفِضيُل اْلُمَشاَهُد أِلَنَّهُ  ْنَساِن ِمَن التََّسلُِّط  ؛َمْوِضُع ااِلْمِتَنانِ  ؛ِمَن اْلَمْخُلوقَاِت، فَاْلُمرَاُد بِِه الت َّ َوَذِلَك الَِّذي مِجَاُعُه مَتِْكنُي اإْلِ

يِع اْلَمْخُلوقَاِت اأْلَ  ْفِضيِل َوالتَّْكرمِِي اِبْلُعُموِم  .ْرِضيَِّة ِبرَأْيِِه َوِحيَلِتِه، وََكَفى ِبَذِلَك تَ ْفِضياًل َعَلى اْلَبِقيَّةِ َعَلى مجَِ واْلَفْرُق َبنْيَ الت َّ
ْفِضيُل َمْنُظوٌر ِفيِه  ُصوِص فَالتَّْكرمُِي َمْنظُوٌر ِفيِه ِإىَل َتْكرميِِه يف َذاتِِه، َوالت َّ َلُه اِبْلَعْقِل َواخلُْ ِإىَل َتْشرِيِفِه فَ ْوَق َغرْيِِه، َعَلى أَنَُّه َفضَّ

ْفِضيُل اْلُمرَاُد" ،الَِّذي ِبِه استصالح شؤونه  .7َوَدْفُع اأْلَْضرَاِر َعْنُه َوِِبَنْ َواِع اْلَمَعاِرِف َواْلُعُلوِم، َهَذا ُهَو الت َّ

أو غريها من احملددات اليت تنازعت البشرية  ،اة ألصله أو معتقدهإن اإلنسان يف اإلسالم مكرم لكونه إنساان دون مراع
هدرت الدماء واهنارت اجملتمعات، وبناء على ذلك يرفض اإلسالم كل أشكال االعتداء على اإلنسان، حىت أُ  ،بسببها

، ويذكر البشرية حىت إنه جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس مجيعا، ويرفض القرآن الكرمي كل أشكال التمييز العنصري
قال تعاىل: . وحسن معاملة بعضهم لبعض ،بوشيجيت الربوبية والرحم اللتني ينتمون إليهما لربط العالقات بني الناس

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ   ا رَِجااًل }اَيأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 

 

  القرآن الكرمي، احلجرات13 5 
  القرآن الكرمي، اإلسراء 706

  اين عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس سنة 1984م، 15/   1667
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، جاء يف تفسري فخر الدين الرازي قوله: "فَاْلَفاِئَدُة يف ذِْكِر َهَذا 8الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا{
 .9خْلَْلِق بَ ْعِضِهْم َعَلى اْلبَ ْعِض"اْلَمْعىَن َأْن َيِصرَي َذِلَك َسبَ ًبا لِزاَِيَدِة َشَفَقِة ا

ومن تكرمي اإلنسان يف اإلسالم ضمان حقوقه وترتيبه على اإلخالل هبا حدودا وتعزيرات كما هو مبني يف كتب الفقه 
 والسياسة الشرعية، فالتعايش السلمي ال يقوم إال على التساوي بني الناس، ألن التمييز العنصري أو التعاىل على املخالف 
يؤدي إىل الصراع واالضطراب يف اجملتمعات البشرية، والتاريخ شاهد على توايل الصراعات واحلروب اليت كان سببها 

 الصراع العرقي أو املذهيب أو غريه داخل اجملتمع الواحد، وبني اجملتمعات املختلفة. 

 إقرار سنة االختالفاملطلب الثاين:  

الناس خمتلفني يف ألسنتهم وألواهنم، وتصوراهتم ومعتقداهتم، قال تعاىل: }َوِمْن آاَيتِِه إن من آايت هللا عز و جل أن جعل  
َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت لِْلَعاِلِمنَي{ ، وقال أيضا: }َوَلْو َشاَء َربَُّك  10َخْلُق السَّ

ًة َواِحَدًة َواَل يَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي )جَلََعَل النَّا ، ونفس املعىن جنده يف قوله  11( ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم{118َس أُمَّ
ًة َواِحَدًة َوَلِكْن لِ  ُ جَلََعَلُكْم أُمَّ َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ ُلوَُكْم يف َما آََتُكْم فَاْسَتِبُقوا اخلَْرْيَاِت  تعاىل: }ِلُكلٍر َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ يَ ب ْ

ُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفوَن{ يًعا فَ يُ نَ بِرُئُكْم مبَا ُكن ْ  .12ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ

 إن اآلايت الكرمية تدل يف جمملها على أن االختالف بني الناس من سنن الربوبية يف الكون، ولذلك خلقهم هللا عزوجل،
بل ينبغي أن يكون حمفزا على التعارف والتعاون على   ،إال ان هذا االختالف ال جيوز أن يكون سببا يف التنافر والشقاق

تالف خالرب واملصاحل املشرتكة إلقامة العمران اإلنسان. يقول الدكتور عباس اجلرياري يف هذا الصدد: "إن السر يف ترك اال
الذي يقوم على النظر والتأمل واالختيار، ويرجع كذلك إىل أن هللا تبارك وتعاىل   ،ميان يرجع إىل أن اإلسالم يدعو إىل اإل

 أَتح الفرصة ملن يومن ويعمل الصاحلات كي ينال حسن الثواب واجلزاء، ابلقياس إىل من اليؤمن وال يعمل الصاحلات 

 

 

 

  القرآن الكرمي، النساء: 18
مفاتيح الغيب، دار  إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، سنة 1420ه ،   9/ 4779   فخر الدين الرازي، 

  القرآن الكرمي، الروم:  2210
  القرآن الكرمي، هود: 118،  11911

  القرآن الكرمي، املائدة:  4812
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النظر يف اخلالف حوهلا مرتوك هلل الذي يقول: وما ينتظره من وعيد؛ ألن اإلسالم حني يبيح احلرية الدينية، يعترب أن 
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفونَ  ُ حَيُْكُم بَ ي ْ  .14{"13}فَاَّللَّ

 حرية العقيدة  -ج

قوله تعاىل: }اَل يف القرآن الكرمي آايت كثرية تشري إىل حرية االعتقاد، وأن هللا تعاىل حيب أن يعبد طوعا ال كرها، منها  
} َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِر يِن َقْد تَ َبنيَّ ْساَلِم، فَِإنَُّه ، 15ِإْكرَاَه يف الدِر ُخوِل يف ِديِن اإْلِ قال ابن كثري : "َأْي اَل ُتْكرُِهوا َأَحًدا َعَلى الدُّ

ٌ َواِضٌح، َجِليٌّ َداَلئُِلُه َوبَ رَاِهيُنُه، اَل حَيَْتاُج ِإىَل َأْن  ْساَلِم، َوَشرََح َبنيِر ُخوِل ِفيِه، َبْل َمْن َهَداُه اَّللَُّ ِلْْلِ يُْكرََه َأَحٌد َعَلى الدُّ
ُ قَ َلَبُه َوَخَتَم َعَلى مَسِْعِه َوَبصَ  ُخوُل  َصْدرَُه، َونَ وََّر َبِصريَتَُه، َدَخَل ِفيِه َعَلى بَ يِرَنٍة، َوَمْن أَْعَمى اَّللَّ يِن رِِه، فَِإنَُّه اَل يُِفيُدُه الدُّ يف الدِر

يًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيكُ  16ُمْكَرًها َمْقُسورًا" ونُوا  ،  وقوله عز وجل: }َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
اإلهلية، قال تعاىل: } َوُقِل .كما بني القرآن الكرمي أن مهمة النيب صلى هللا عليه وسلم هي البالغ للرسالة 17ُمْؤِمِننَي{

وقال أيضا: } َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم ، 18احلَْقُّ ِمْن َربِرُكْم َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفْر{
القرآن الكرمي من خالل اآلايت البينات اليت تدعو إىل  ، وتتجلى حرية العقيدة يف19َحِفيظًا َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل{

وإىل السعادة األبدية، منها قوله تعاىل:   ،التدبر والتفكر يف الكون، لسلوك الطريق األمثل املوصل إىل العقيدة الصحيحة
َ هَلُْم أَنَُّه احلَْ  ، وقوله 20قُّ َأَوَلَْ َيْكِف ِبَربِرَك أَنَُّه َعَلى ُكلِر َشْيٍء َشِهيٌد{}َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنْ ُفِسِهْم َحىتَّ يَ تَ َبنيَّ

َماِء رِْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن{21( َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن )20عز وجل: }َويف اأْلَْرِض آاَيٌت لِْلُموِقِننَي ) ،  21( َويف السَّ
أفرز صراعات دامية أزهقت أرواح األبرايء واملستضعفني، وحالت دون التعايش  الفهم اخلاطئ حلقيقة اجلهادإال أن 

 السلمي بني املسلمني وغريهم، لذلك كانت احلاجة داعية لتصحيح مفهومه، ومعاجلة شيئ من املفاهيم املنحرفة اليت 
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واالطمئنان، والقضاء على اخلوف والقلق يف نفسية ألصقت به، علما ِبن اإلسالم دين السالم، يهدف إىل نشر األمن  
وشدد العقوبة عليه، واعتربه تعداي على الناس مجيعا، فاجلهاد يف اللغة   ،الفرد واجلماعة، ولذلك حرم التعدي بكل أنواعه

فعل مصدر الفعل الرابعي "جاهد" على وزن فعال، مبعىن املفاعلة من طرفني، مثل "اجلدال" مصدر "جادل". وأما ال
الثالثي للكلمة فهو "جهد" ويعين لغة بذل اجلُهد، أي الوسع والطاقة، أو حتمل اجلَهد، أي املشقة للوصول إىل غاية. 

، أي ابلغوا يف اليمني واجتهدوا 23، ومنه قول هللا تعاىل: "جهد أمياهنم"22وقيل إن اجلهد بضم اجليم واجلهد بفتحها لغتان  
 .24عليه وسلم: "فغطين حىت بلغ مين اجلهد" فيها. ومنه قول النيب صلى هللا

استعمل القرآن الكرمي مفردة اجلهاد مبعناها اللغوي يف مواضع عديدة منها قوله تعاىل: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم  
ين ، فاملعىن اللغوي للجهاد عام يع 26، وقوله عز وجل: "وجاهدوا يف هللا حق جهاده"25سبلنا وإن هللا ملع احملسنني"

على ثالثة أضرب:  27الصرب وحتمل األعباء للوصول إىل غاية معينة، واجلهاد يف اإلسالم كما يقول الراغب األصفهان
جماهدة العدو الظاهر، وجماهدة الشيطان، وجماهدة النفس. وقبل احلديث عن جهاد العدو الظاهر الذي حتكمه ضوابط 

رة إىل أن جهاد النفس وتزكيتها، واَتاذ الشيطان عدوا هلا مقدم على شرعية دقيقة ال جيوز إال يف ضوئها، جتدر اإلشا
ذلك كله، ألن اإلنسان ما َل جياهد نفسه أوال لتفعل ما أمرت به وترتك ما هنيت عنه، َل ميكنه جهاد عدوه يف اخلارج. 

بذل الوسع  ،صود جبهادهاواملق ،28لذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا"
 والطاقة حلملها على امتثال أوامر هللا عز وجل واجتناب نواهيه، ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الكيس

 

 

 

 

  - اخلليل الفراهيدي، العني، دار الرشيد للنشر، سنة 1400ه /1980م، ج 3/ص386 22     
138/ ص 3لسان العرب البن منظور ج  -    

  القرآن الكرمي، املائدة  5323
، ومسلم يف صحيحه         كتاب االميان 3رواه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، ابب كيف بدأ الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقم 

 ابب بدء الو حي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقم 252. 24 
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وقد بني القرآن الكرمي حقيقة النفس اإلنسانية، وأشار يف آايت عديدة إىل أن .  29من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت"  
 ، ووصفها ابحلب30االلتزام مبنهج هللا تعاىل ثقيل عليها، فقال يف شأن الصالة: "وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني" 

، ووصف اإلنسان بقوله: 32مجا"، وقال أيضا: "وحتبون املال حبا 31الشديد للمال فقال: "وأحضرت األنفس الشح"
 .  34، وبقوله: "إنه كان ظلوما جهوال"  33"وكان اإلنسان عجوال"

إن النفس اإلنسانية قابلة للفجور والتقوى، لذلك وجب على اإلنسان أن يبذل قصارى جهده لتهذيبها وتزكيتها، فهي 
قال تعاىل: "ونفس وما سواها فأهلمها   .ة وأحكامهالتؤيت أكلها وتطمئن لتعاليم الشريع  ؛حتتاج إىل رايضة وتربية وحماسبة

، وهو جهاد كبري يف ذات هللا تعاىل، قال عز وجل: "والذين 35فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها"
هللا من  ، فحقيقة اجلهاد يف هللا أن يسخر املسلم مجيع ما آَته36جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنني" 

القوى والطاقات يف سبيل محل نفسه على طاعة هللا وحسن عبادته، ومن هنا ورد يف احلديث الشريف تسمية احلج 
نرى "ابجلهاد، ملا فيه من بذل اجلهد وحتمل املشقة، فعن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم: 

، كما أشار القرآن الكرمي "37هللا عليه وسلم: لكن أفضل اجلهاد حج مربوراجلهاد أفضل العمل، أفال جناهد؟ قال صلى  
ُهْم طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَّ  يِن إىل أن السعي يف طلب العلم يعترب ضراب من اجلهاد فقال تعاىل: "فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِر ِفْرَقٍة ِمن ْ ُهوا يف الدِر

، وهو ما أكده النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: "من خرج يف طلب 38لَْيِهْم لََعلَُّهْم حَيَْذُروَن"َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِ 
. كما أن رعاية الوالدين، وخصوصا يف حالة الكرب تعد نوعا من اجلهاد، عن عبد 39العلم فهو يف سبيل هللا حىت يرجع"

 نعم،   :يب هللا يستأذنه يف اجلهاد، فقال: أحي والداك؟ قالهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال:"جاء رجل إىل ن
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من رج يضرب يف األرض ويلتمس الرزق يف خباايها مبتغيا من فضل هللا، إن كان خرج و   .40قال: ففيهما فجاهد"
هللا تعاىل إذا ه إىل  يسعى ليعول أبناءه أو أبويه، أو ليعف نفسه عن مسألة الناس، فهو يف جهاد معترب يتقرب به صاحب

 صلحت النية

ذلك هو املعىن العام للجهاد يف ديننا احلنيف، وهو أوسع دائرة من القتال. فدائرة اجلهاد تتسع للقتال ولغريه من أنواع 
اجلهاد األخرى، واملؤمنون مطالبون ِبن جياهدوا يف هللا حق جهاده. ومن الدالئل أن اجلهاد ال يصرف دائما للقتال أنه 

ُنوا  ايت القرآن املكي قبل أن يشرع القتال يف املدينة املنورة، كقوله تعاىل: "ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بَ ْعِد َما فُتِ ذكر يف آ
من بعد   ، فاآلية تتحدث عن الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي41ُُثَّ َجاَهُدوا َوَصرَبُوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم"

ما أوذوا وعذبوا، وهي تتحدث عن املسلمني الذين هاجروا إىل احلبشة يف العهد املكي، فاجلهاد هنا جهاد الصرب 
 كما فعل الصحابة رضوان هللا عليهم يف احلبشة.  ؛واالحتمال، وتبليغ معان اإلسالم ابحلال واملقال

َا جُيَاِهُد لِنَ ْفِسِه ِإنَّ اَّللََّ َلَغيِنٌّ َعِن وذكر هللا عز وجل اجلهاد يف سورة العنكبوت، وهي مكية فقا ل تعاىل: "َوَمْن َجاَهَد فَِإَّنَّ
ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي"42اْلَعاَلِمنَي" ، واملراد  43، وختمت السورة بقوله تعاىل: "َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ

، حيث 44ان. وجاء يف سورة الفرقان وهي مكية أيضا قوله تعاىل: "َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكِبريًا" جهاد النفس والشيط
أيمر هللا تعاىل نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم جبهاد الكافرين ابحلجة والبيان وتبليغ القرآن، ووصف جهاده هذا بقوله: 

 ."جهادا كبريا" للداللة على أمهيته وعظيم منزلته

سبقت اإلشارة إىل أن مفهوم اجلهاد يف اإلسالم ال ينصرف دائما للقتال، فاجلهاد مفهوم واسع. فهو مسو ابلنفس 
وتزكيتها، ودفاع عن احلق ودعوة إليه ابللسان، إال أنه قد يكون أعماال حربية، إال أهنا حرب دفاعية ال جترب الناس على 

 ، ألن أصل العالقة مع غري املسلمني هي التعايش والسالم، وقد 45الدين" الدين، مصداقا لقوله تعاىل: "ال إكراه يف  

 

 

، ومسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب بر الوالدين 3004، ابب اجلهاد إبذن األبوين، رقمرواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري 
 وأهنما أحق به، رقم 40.2549 
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دعا اإلسالم املسلمني إىل التسامح والتعايش املشرتك، وجاءت اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ترفض التشدد 
والتعصب، وتدعو املسلمني أن يتعايشوا مع بعضهم ومع اآلخرين يف ظل املبادئ والقيم اإلنسانية. وقد أشار الطاهر 

ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم لََقِديٌر" بن عاشور عند تفسري قوله تعاىل: "}أُِذَن لِلَِّذي ، إىل أن القتال 46َن يُ َقاتَ ُلوَن ِبَِهنَّ
 .47املأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء، إىل أن قال: "وكان هذا شرعا ألصول الدفاع عن البيضة"

ن يكفي من الناس أمثوا مجيعا. فهو من فروض يرى مجهور الفقهاء أن هذا النوع من اجلهاد فرض كفاية، إن َل يقم به م
الكفاايت يف قول عامة أهل العلم، إال أنه قد يصري فرض عني عند استنفار اإلمام لفرد أو طائفة معينة، فال حيل هلم 

 َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل التخلف إال بعذر، ألن هللا تعاىل أمر بطاعة أويل األمر يف قوله: "اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ 
، وهذا يف كل ما أيمر به اإلمام ويرى فيه مصلحة، وقال تعاىل خماطبا املؤمنني للتحريض على اجلهاد يف 48اأْلَْمِر ِمْنُكْم"

َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا  إجابة دعوة النفري إىل اجلهاد: "اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمايف سبيل هللا بطريقة العتاب على التباطئ 
نْ َيا ِمَن اآْلِخرَِة َفَما َمَتاُع احْلََياةِ  قَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض أََرِضيُتْم اِبحْلََياِة الدُّ نْ َيا يف اآْلِخرَِة ِإالَّ قَِليٌل"يف َسِبيِل اَّللَِّ اَّثَّ ، وعن  49 الدُّ

ابن عباس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت 
، وقال صلى هللا عليه وسلم أيضا: "الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه هللا ، وأطاع اإلمام، وأنفق الكرمية، 50فانفروا"

. فإذا استنفر ويل األمر فردا معينا ليقوم مبهمة عسكرية، 51ن نومه ونبهه أجر كله"وايسر الشريك، واجتنب الفساد، فإ
 إذ العلة واحدة.  ؛وجبت طاعته كما جتب على اجلماعة

وشرع هذا النوع من اجلهاد يف ديننا احلنيف ملنع الظلم ورد العدوان، وإنقاذ املستضعفني وإسعافهم، قال تعاىل: "َوَما 
ْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاَلِِ وَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الررَِجاِل َوالنِرَساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َأْخرِ َلُكْم اَل تُ َقاتِلُ 

 .52أَْهُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا"
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هكذا نرى أن اجلهاد عبارة عن قانون شرعه هللا تعاىل ليحمي االنسان من ظلم أخيه اإلنسان، فهو حرب دفاعية َتضع 
لكل معايري الفضيلة، فال جيوز فيها اإلفراط يف استعمال القوة إال بقدر حتقيق الغرض، وهلذه احلرب ضوابطها الدقيقة 

جال والنساء والولدان، واحملافظة على األشجار املثمرة واحليواانت، واملنع من يف احلفاظ على املدنيني والضعفاء من الر 
إيذاء غري املقاتلني، واالحرتام الشديد للمعاهدات. إال أنه البد من التنبيه يف هذا الصدد ِبن اجلهاد يف سبيل هللا من 

 محه معلنا اجلهاد يف سبيل هللا، ويقو مسائل السياسة الشرعية، وهو مرتبط بويل األمر، فال جيوز ألحد أن حيمل سال

فويل  إبَّثرة الفنت واخلروج على ويل األمر، ُث يقوم بقتل من ال يرى رأيه، وحيكم بردهتم أو كفرهم، ويعتقد أنه جياهد.
 ألنه  ؛األمر هو الذي يدعو إىل النفري ويدرب اجليش، وهذا ما أمجعت عليه األمة، واعترب اجلهاد من أحكام اإلمامة

اجب خطري البد أن يقوم على اجتماع الكلمة، وأن يكون على يد القائد الذي يتمتع ابلسلطة النافذة، حبيث تنقاد و 
له اجلموع، وتستجيب له اجليوش، وهذا كله الميكن وجوده إال بويل األمر، فال يعلم خالف بني أهل العلم يف أن 

ره، كل ذلك داخل يف أحكام اإلمامة، ال جيوز ألحد من املسلمني سياسة اجلهاد إعالان وتسيريا وإهناء ونظرا ملآله وآَّث
 أن يستقل هبا دون إذن اإلمام ومشورته.

 ،وقد بني العلماء أن املطلوب الذي يؤدى به فرض الكفاية يف عصران أن يكون للمسلمني جيش قوي مرهوب اجلانب
يف كل الثغور الربية والبحرية، حبيث ال يرتك  ومسلح ِبحدث األسلحة، وعلى أعلى مستوى من التدريب، فينشر قواته

نقطة خيشى منها دون أن يهيئ هلا أسباب احلماية واملنعة. فإعداد القوة الرادعة أمر هللا تعاىل به األمة مجيعا يف قوله 
وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِهِ   َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تَ ْعَلُموهَنُُم سبحانه: "َوَأِعدُّ

، وهذا أمر تتفق عليه كل دول العاَل  53اَّللَُّ يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللَِّ يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم اَل ُتْظَلُموَن"
 اليوم.

كلمة اجلهاد تشمل أنواعا كثرية من السعي وبذل اجلهد، فهي تبدأ من جهاد النفس وهواها، هكذا خنلص إىل أن  
ومقاومة الشر بداخلها، وتستمر مع السعي الدؤوب إلقامة احلق وخدمة الوطن، والكفاح ضد الظلم والعدوان، لذلك 

به، والعمل على االرتقاء به علميا  على املسلمني أن خيلصوا يف تعليم أبنائهم، وتنشئتهم على حب الوطن واالعتزاز
 وحضاراي، وكذلك العمل على تنمية روح العمل اجلماعي وجتنب العشوائية يف األعمال، فهذا كله يعد ألواان خمتلفة من 
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اجلهاد، والذي ال يقتصر على جهاد األعداء يف احلروب. أما هذا األخري فريتبط بفقه السياسة الشرعية، إذ إن الركن 
ملشروعيته أن يصدر األمر به من ويل األمر وفق تقدير وتوقيت حمددين، وليس أمر السلم واحلرب بيد غريه،  األساس

 .لئال يتحول األمر إىل عصاابت إجرام وفوضى اجتماعية، وفنت داخلية وخارجية

 احلوار والتسامحاملطلب الرابع:

أساس من أسس التعايش بني األفراد واجلماعات؛ ألننا بينا أن  ،سواء من املسلمني أو غريهم ،إن احلوار مع املخالف
 ؛هللا تعاىل كرم بين آدم على كثري ِمن خلق تفضيال، وجعل العقل مناط التكليف وأصله، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين

جيادلون ابليت هي أحسن، وأشران إىل أن حرية يبينون رساالت هللا عز وجل ويدعون إليه ابحلكمة واملوعظة احلسنة، و 
احلوار مبدأ راسخ ف  ،ألن ديننا احلنيف يرفض اإلكراه لنشر تعاليمه السمحة السلمي؛العقيدة أساس من أسس التعايش  

لة اليت تدل مبنطوقها ومفهومها على أنه الوسي،يتجلى من خالل اآلايت العديدة املكية منها واملدنية  ؛يف القرآن الكرمي 
ترشدان إىل أمهيته يف حياة الناس، وتعلمنا حسن الناجعة إليصال احلقيقة والتواصل بني الناس مبختلف مللهم وحنلهم، و 

االستماع إىل اآلخرين، كما مشل القرآن الكرمي آايت كثرية َتاطب العقل البشري وتدعوه إىل التفكر والتدبر مبختلف 
 أنواعه.

فهناك آايت حتدثت عن احلوار الذي ؛  نالحظ تنوع الصور واملواضيع اليت مت حوهلا احلوارابلنظر يف آايت القرآن الكرمي  
وقع قبل اإلسالم للتدبر واالعتبار؛ من ذلك ما ذكر من حوار بني الباري عز وجل ومالئكته الكرام يف قصة خلق 

َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإنرِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل اإلنسان، وسؤال املالئكة لرب العاملني، قال تعاىل:  }َوِإْذ قَاَل 
ُس َلَك قَاَل ِإنرِ أَْعَلُم َما اَل  َماَء َوحَنُْن ُنَسبِرُح حِبَْمِدَك َونُ َقدِر ، فاستجابت 54 تَ ْعَلُموَن{ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِر

( ِإالَّ ِإبِْليَس َأََب َأْن َيُكوَن َمَع 30ىل كما قال عز من قائل: }َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن )املالئكة ألمر هللا تعا
اِجِدينَ  }قَاَل اَيِإْبِليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع :سبحانه ، وقد سأل هللا تعاىل إبليس عن سبب عصيانه فقال55{ 31السَّ

اِجِديَن )  كما حتاور سيدان نوح وهود ،  56قَاَل َلَْ َأُكْن أِلَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنوٍن{(  32السَّ
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أقوامهم، وقص علينا القرآن الكرمي حماوراهتم، وجاء يف القرآن الكرمي حوار  السالم مع وإبراهيم وشعيب وموسى عليهم 
 جرى بني رجلني أنعم هللا تعاىل على أحدمها جبنتني، آية يف اجلمال وتنوع الثمار، فسولت له نفسه فاغرت مبا عنده، 

سبحانه وتعاىل:  }قَاَل َلُه َصاِحُبُه   وأنكر اإلميان والدار اآلخرة، فكان صاحبه املؤمن حياوره ِبدب، وينصحه بلطف، قال
 ويف هناية القصة ندم الرجل على ما ،  57َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُ رَاٍب ُُثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل {

ْيِه َعَلى َما أَنْ َفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويَ ُقوُل اقرتف، قال تعاىل خمربا عنه: }َوأُِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يُ َقلِرُب كَ  فَّ
َتيِن َلَْ أُْشرِك ِبَريبِر َأَحًدا{  ونتعلم من هذه القصة أدب احلوار واستخدام اللني مع اآلخرين.  ،58اَيلَي ْ

كني وغريهم. وقد تنوعت أساليب هذه كم جند يف القرآن الكرمي َّناذج كثرية من حوار املعاصرين لنزول الوحي من مشر   
األنواع املتباينة من احلوار بني األسلوب الوصفي التصويري، الذي يلفت النظر إىل الكون الفسيح وبديع صنعه، 

اهني الساطعة واحلجج الدامغة. كما بني القرآن رب واألسلوب احلجاجي الذي يرد على املنكرين واجلاحدين للحقيقة ابل
باب جناح احلوار اهلادف االبتعاد عن اجلدال ابلباطل؛ ألنه يستخدم لقلب احلقيقة من غري هدى وال الكرمي أن من أس

فاحلوار  ،59{وال حجة وال برهان، قال تعاىل} َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف اَّللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد  ،دليل
 ،وابستخدام أفضل السبل لْلقناع، فاحلوار ابليت هي أحسن يستلزم احرتام اآلخر، والصرب عليهاهلادف ينجح ابحلكمة،  

أو بيان رأيه، كما يستلزم حسن الظن به، واحلرص على عدم حتويل احلوار إىل جدل  ،وعدم مقاطعته أثناء حديثه
وخصام، فمنهجية احلوار يف القرآن الكرمي تعلمنا أنه يكون من أجل تصحيح األفكار، والوصول إىل النتائج الطيبة اليت 

اسكا، ويتفاهم األصدقاء مع بعضهم، َتدم مصاحل الناس، وتسهم يف تقدم اجملتمع، فباحلوار اهلادئ تزداد األسرة مت
وحنلها،  اوابحلوار ننجح يف الوصول إىل التعايش بني أفراد اجملتمع الواحد، وبني اجملتمعات األخرى مهما تباينت ملله

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس{  ،وحنقق معان القيم اإلنسانية واحلضارية ُتْم َخرْيَ أُمَّ  .60مصداقا لقوله تعاىل: }ُكن ْ
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ميكن للحوار أن يؤيت أكله إذا َل يصاحبه نوع من التسامح ولني اجلانب مع املسلم وغريه، ألن التسامح من قيم   ال
اإلسالم الكربى اليت متيزت هبا تعاليم ديننا احلنيف يف مجيع جوانبه الظاهرة والباطنة، والفردية واجلماعية. وقد بني رسول 

ْمَحُة«هللا صلى هللا  عليه وسلم ذلك بقوله: » يِن ِإىَل اَّللَِّ احلَِنيِفيَُّة السَّ  لسمحة يف اللغة تعين اليسر ، ا61َأَحبُّ الدِر

، وقال ابن حجر العسقالن عند 62، قال الزبيدي: "احلنيفية السمحة هي امللة اليت ما فيها ضيق وال شدة"ةالسهولو 
ِنيُف يف اللَُّغِة َمْن َكاَن َعَلى ِملَِّة ِإبْ رَاِهيَم، َومُسِرَي ِإبْ رَاِهيُم َحِنيًفا ِلَمْيِلِه َعِن شرحه هلذا احلديث:"احْلَِنيِفيَُّة ِملَُّة ِإبْ رَاِهيَم، َواحلَْ 

َا َمْبِنيٌَّة َعَلى السُّ  ْهَلُة َأْي َأهنَّ ْمَحُة السَّ َعاىَل: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ُهولَِة، لَِقْولِِه ت َ اْلَباِطِل ِإىَل احلَْقِر أِلَنَّ َأْصَل احْلََنِف اْلَمْيُل، َوالسَّ
يِن ِمْن َحرٍَج ِملَّة أبيكم ِإبْ رَاِهيم{  . وقد ذكرت احلنيفية يف القرآن الكرمي يف كثري من اآلايت الكرمية منها 64"  63يف الدِر

( ُقوُلوا آَمنَّا 135يًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )قوله عز وجل: }َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى هَتَْتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحنِ 
َنا َوَما أُْنزَِل ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط وَ  َما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَن اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل ِإلَي ْ

ُهْم َوحَنُْن لَُه ُمْسِلُمو{ِمْن َرهبِرِْم  وهي من السماح مبعىن اليسر  ؛. ووصف احلنيفية ابلسمحة65اَل نُ َفررُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمن ْ
لبيان أن املسلم يطلب احلق ويدعو إليه، وال مييل عنه إىل غريه من التيارات واالجتاهات  ؛والسهولة يف مجيع املعامالت

لتزم السهولة احملمودة فيما يظن الناس التشديد فيه، ويتعامل مع املخالف من املسلمني الباطلة، لكنه يوغل فيه برفق، وي
 أوغريهم برحابة صدر تفسح اجملال للتعبري عن اآلراء دون إكراه أو إجبار.

تلفة ومعلوم أن لفظ التسامح َل يرد صرحيا يف القرآن الكرمي إال أن الدعوة إليه تكررت يف ثنااي آايت عديدة ِبلفاظ خم
 َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن كقوله تعاىل: }ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربِرَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ 

 ل: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعن، وعرب عن التسامح ابلعفو يف قوله عز وج66َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن{

 

 

 

رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب الدين ويسر، وقول النيب صلى هللا عليه وسلم أحب الدين إىل هللا احلنيفية السمحة. 61    
مرتضى الزبيدي،َتج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية للنشر، مادة مسح 6/  48562   

  القرآن الكرمي، احلج  7863
  ابن حجر العسقالن، فتح الباري، دار الفكر، بريوت، سنة 1416ه /1996م، 1/  9464
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، وإن كان العفو ميثل درجة أعلى من التسامح، جاء يف تفسري ابن كثري هلذه اآلية ما نصه: "عن أيب 67اجْلَاِهِلنَي{  
هُ  تُ ُهْم، َوَهَذا َأْشَهُر اأْلَقْ َواِل، َوَيْشَهُد َلُه َما َرَواُه اْبُن الزَُّبرْيِ: ُخِذ اْلَعْفَو، قَاَل: ِمْن َأْخاَلِق النَّاِس، َواَّللَِّ آَلُخَذنَُّه ِمن ْ ْم َما َصِحب ْ

 َجرِيٍر،  

ا أَن ْ  َنَة َعْن أَُميٍر قَاَل: َلمَّ ثَ َنا ُسْفَياُن ُهَو اْبُن ُعيَ ي ْ ثَ َنا يُوُنُس َحدَّ يًعا: َحدَّ ِبيِرِه َصلَّى َزَل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى نَ َواْبُن َأيب َحامتٍِ مجَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َهَذا اَي ِجرْبِيُل؟« اَّللَّ

ْن ظََلَمَك وَ   إال أنه البد من اإلشارة .  68تُ ْعِطَي َمْن َحَرَمَك َوَتِصَل َمْن َقطََعَك"قَاَل: ِإنَّ اَّللََّ أََمَرَك َأْن تَ ْعُفَو َعمَّ

إىل أن التسامح يف اإلسالم الذي يعد أساسا وركنا أصيال من أسس التعايش السلمي يف اجملتمع اإلسالمي، وبني هذا 
االجتماعي فحسب، وهتمل اجلوانب األخرى، اجملتمع وغريه من اجملتمعات األخرى، ال ينبغي أن ينظر إليه من جانبه 

"فكثريا ما تستخدم هذه الكلمة يف املسائل االجتماعية، حىت إهنا توحي ِبهنا من مفرداهتا، أو من مصطلحاهتا، إالأنه 
من املصطلحات ذات املعىن العام والشامل، إذ ال يقتصر على اجلانب االجتماعي فحسب، إَّنا يتعداه إىل اجلانب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                             69ي والسياسي، وله عالقة عامة وشاملة يف كل جوانب العلم واملعرفة، وله دور يف خمتلف أبعاد احلياة"االقتصاد

ال بد من التأكيد على أنَّ التسامح  من تعاليم ديننا  السمحة املعتدلة، بل هو ِمرا يدعو إليه  ويرتب عليه وعدا وجزاء،   
فهو قاعدة راسخة، وفضيلة أخالقية، وضرورة بشرية، وسبيل لضبط االختالفات وإدارهتا إدارة صحيحة هادفة، ال سيما 

رسالة اإلسالم عاملية تتجه مببادئها السمحة وتعاليمها املعتدلة للناس كافة، فهي أتمر ابلعدل والسماحة، وتنهى  وأن 
عن الظلم والعنف، وتُرسي دعائم السالم يف األرض، وتدعو إىل التعايش اإلجيايب بني البشر مجيعًا يف جوٍر من اإلخاء 

 عن أجناسهم وألواهنم ومعتقداهتم،وأوطاهنم.  اإلنسانر والتسامح بني كل الناس بصرف النظر

 : مظاهر التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمياملبحث الثالث

إن ما توصلنا إليه من نتائج من خالل البحث يف أسس التعايش السلمي يف القرآن الكرمي يبني لنا أن املسلمني ميلكون 
 واإلصالح يف األرض، سواء على املستوى الداخلي بني املسلمني آليات التواصل والتعايش السلمي والتعاون على الرب  

 

 

  القرآن الكرمي، األعراف:  19967
  ابن كثري، تفسري ابن كثري 3/  38068

إصدارات اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، التسامح من مالمح الوسطية يف اإلسالم ص  2569   
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أنفسهم، أوبينهم وبني غريهم من األقليات الدينية يف اجملتمع املسلم، أوعلى املستوى اخلارجي بني املسلمني وغريهم من 
 التالية:اجملتمعات األخرى املخالفة يف الدين واألعراف وغريها، وهو ما سنتعرف عليه من خالل النقاط  

 تعايش بني املسلمني يف جمتمعهماملطلب األول: ال

إن العالقة اليت تربط املسلمني فيما بينهم هي عالقة األخوة املبنية على املودة والرمحة والنفس الواحدة، قال تعاىل: "}َواَل 
وال يعيب بعضكم بعضاً ابلطعن يف نسبه  "،تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكمْ ، جاء يف  البحر املديد ما نصه: "َوال 70تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم{

 . فهم 71أو دينه، واللمز: الطعن والضرب ابللسان، واملؤمنون كنفس واحدة، فإذا عاب املؤمُن املؤمَن فقد عاب نفسه"

قه، وإن كان ظاملا إخوة يف الدين يؤيد بعضهم بعضا، ويسانده وينصره ظاملا أو مظلوما، فإن كان مظلوما أخذ له ح
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ لََعلَّكُ  ، ال ينبغي 72ْم تُ ْرمَحُوَن {رده عن ظلمه، ولذلك قال تعاىل: "ِإَّنَّ

ْصاَلِح َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي أن تكون بينهم شحناء وال بغضاء، ولذلك قال ابن عاشور يف تفسريه هلذه اآلية: "تَ ْعِليٌل   قَاَمِة اإْلِ إِلِ
ْعِليُل َعَلى ا نَ ُهْم، فَاجْلُْمَلُة َمْوِقُعَها َمْوِقُع اْلِعلَِّة، َوَقْد ُبيِنَ َهَذا الت َّ ْعِتَباِر َحاِل اْلُمْسِلِمنَي بَ ْعِضِهْم َمَع ِإَذا اْسَتْشَرى احْلَاُل بَ ي ْ

ْخَوةِ  ْخَوِة ُمَباَلَغًة يف تَ ْقرِيِر َهَذا احْلُْكِم َبنْيَ َوِجيَء بِ  .بَ ْعٍض َكَحاِل اإْلِ ِصيَغِة اْلَقْصِر اْلُمِفيَدِة حِلَْصِر َحاهِلِْم يف َحاِل اإْلِ
ُغوَن َعَلى َغرْيِِهْم ِمَن ِذيَن ي َ اْلُمْسِلِمنَي، فَ ُهَو َقْصٌر ادِرَعاِئيٌّ أَْو ُهَو َقْصٌر ِإَضايفٌّ لِلرَّدِر َعَلى َأْصَحاِب احْلَاَلِة اْلَمْفُروَضِة الَّ  ب ْ

ُْم ِإْخَوٌة جَمَاًزا َعَلى َوْجِه التَّْشِبيِه اْلَبِليِغ زاَِيَدًة لِتَ ْقرِيِر  ُهْم ِِبهنَّ قَّ َأْن يُ ْقَرَن اْلُمْؤِمِننَي، َوَأْخرَبَ َعن ْ نَ ُهْم َحىتَّ اَل حيَِ َمْعىَن اأْلُُخوَِّة بَ ي ْ
ِة َبنْيَ َضْعِف ِصَفِتِهْم َعْن َحِقيَقِة اأْلُُخوَِّة. َوَهِذِه اآْليَُة ِفيَها َداَلَلٌة َقِويٌَّة َعَلى تَ َقرُِّر ُوُجوِب اأْلُُخوَّ حِبَْرِف التَّْشِبيِه اْلُمْشِعِر بِ 

َتُه أَْو  يَء خِلَرَبٍ اَل جَيَْهُلُه اْلُمَخاَطُب َواَل َيْدَفُع ِصحَّ َا َأْن جتَِ . وهذه األخوة 73ِلَما يَ ْنزُِل َمْنزِلََة َذِلَك"اْلُمْسِلِمنَي أِلَنَّ َشْأَن ِإَّنَّ
على نفسه، وخيصه مبا هو أحوج   رهالدينية ترنو على أخوة الدم والنسب، فيصبح خلق اإليثار ديدن األخ جتاه أخيه يوث

 قائل: إليه منه، وهو ما أثىن به هللا عز وجل على صحابته الكرام الذين فقهوا حقيقة األخوة الدينية، فقال عز من  
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ُدوَن يف ُصُدورِ  بُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل جيَِ ميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم حيُِ اَر َواإْلِ ِهْم َحاَجًة ِمَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى }َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ
 ، وهو ما بينه النيب صلى هللا عليه وسلم 74ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَ 

ِهْم، َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضوٌ  َهِر بقوله: "َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَ َوادِرِهْم، َوتَ رَامحُِ  َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد اِبلسَّ
ى"  .75َواحْلُمَّ

والتوازن بني   ،ومن مظاهر التعايش السلمي يف اجملتمع اإلسالمي ما يدعو إليه اإلسالم من التعاون والتكافل بني أعضائه
فشريعتنا الغراء تلزم املسلمني أن َيُسود بينهم التعاون والتكافل والتآزر يف . احلقوق والواجبات يف األحكام التشريعية

لتكافل يف احلاجات واملادِرايت، ومن َُثَّ كانوا هبذا الدين كالبنيان املرصوص يشدُّ بعضه املشاعر واألحاسيس، فضاًل عن ا
وهو ليس مقصورًا على  ،التكافل االجتماعي يف اإلسالم مظهر من مظاهر التعايش السلمي بني املسلمنيفبعًضا،  

 حاجات اجملتمع، أفراًدا ومجاعات؛ مادِريًَّة كانت  بل يتجاوزه إىل مجيع   -وإن كان ذلك ركًنا أساسيًّا فيه -النفع املادِري، 

تلك احلاجات أو معنوية، يقول الدكتور فاروق محادة: "إن اخللق عيال هللا؛ فهو الذي يرزقهم؛ فمن كان انصحا للخلق، 
إماما يقتدى، ساعيا يف منافعهم، ميسرا حلاجاهتم، ساهرا على راحتهم، كان قريبا من هللا، حمبواب عنده، مثاال حيتذى، و 

 .76فإذا كثر هذا الصنف يف الناس فقد ظهر جمتمع اجلسد الواحد الذي تتساند فيه وتتعاضد مجيع أطرافه"

د التكافل مبفهومه الشامل بني املسلمني؛ ولذلك جند اجملتمع  وتعاليم اإلسالم وأحكامه من عبادات ومعامالت كلها تؤكِر
والفردية، وحيرص على  األخوة الصادقة، والعطاء الدائم، والتعاون على الربِر والتقوى، ألن كل اإلسالمي يرفض األثرة 

فرد يف اجملتمع املسلم  يعد لبنة يف بناء اجملتمع كما بني ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فهو يشعر مبسؤوليته يف 
على الوفاء هبا وعدا وفالحا، وعلى اإلخالل مبتطلباهتا وعيدا  هذا البناء، وابألمانة اليت محله إايها رب العاملني ورتب

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسرُتَدُّوَن ِإىَل َعاَلِِ ا َهاَدِة فَ يُ نَ بِرُئُكْم مبَا  وخسراان، قال تعاىل:}َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اَّللَّ ْلَغْيِب َوالشَّ
ُتْم تَ ْعَمُلونَ  َماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأََبنْيَ َأْن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفقْ ، وق77ُكن ْ َها ال أيضا: }ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ  َن ِمن ْ
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ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل{ امللقاة على عاتقه، يكون انفعا  ة، فاملسلم حينما يشعر ابملسؤولية واألمان78َومَحََلَها اإْلِ
وتعايش دائم بني   ،لنفسه وجمتمعه، وابذال كل ما ميلكه من جهد يف ميدانه وجمال َتصصه، كل ذلك برفق ولني جانب

 أوالفقري. أفراد جمتمعه، سواء الصغري أوالكبري، أوالغين

 لتعايش بني املسلمني وغريهم يف اجملتمع اإلسالمياملطلب الثاين: ا

قرآن الكرمي وضع قواعد متينة للتعايش السلمي بني املسلمني وغريهم ملا بني أن الناس مجيعًا خلقوا من نفس إن ال
 ،79واحدة، وأن اإلنسان مكرم إلنسانيته دون النظر إىل دينه، أو لونه، أو جنسه، قال تعاىل: }ولقد كرَّمنا بين آدم{

ا، إال آية من اآلايت الدالة على عظيم قدرة اخلالق سبحانه وتعاىل، وما اختالف البشرية يف ألواهنا، وأجناسها، ولغاهت
 ،80قال عز وجل: }ومن آايته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آلايت للعاِلمني{

فيكفل لغري املسلمني حقوقهم  ،واإلسالم يعرتف ابلتسامح الديين الذي يتيسر معه التعايش السلمي بني أفراد اجملتمع   
 يف حفظ كرامتهم، وحرية ِمارسة عقائدهم، واحرتام مقدساهتم، ابإلضافة إىل حق اندماجهم يف اجملتمع  ميارسون حياهتم 

كانت هلم احلرية التامة يف التنقل واحلركة وِمارسة أي نوع من أنواع التجارة ومعامالهتم حبرية دون حجر أو تقييد. فقد  
  والنشاطات االجتماعية املختلفة.

قيام أواصره على مبدإ العدل ونبذ الظلم وإن كان ذلك مع   ،إن ِما يساعد على التعايش السلمي يف اجملتمع اإلسالمي  
وتتالقح األفكار والثقافات،   ،نبياء واملرسلني، وبه يسود األمن والسالماملخالف يف الدين. علما ِبن العدل دأب مجيع األ

وتبىن الدول واحلضارات. فالعدالة يف اإلسالم تقتضي اإلنصاف، وقول احلق ولو على نفس اإلنسان أو أهله، وهي 
 َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب مصداقا لقوله عز وجل: }َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومٍ   ،واجبة يف كل حني وعلى كل حال

ْقَوى {  . كما أن النهي عن جمادلة أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن، جيعل العالقة متينة بني املسلمني وغريهم، 81لِلت َّ
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إذ قال   ،مل الكتاب من خالل إابحة مصاهرهتم، وأكل طعامهأهكما تظهر لنا مظاهر التعايش السلمي بني املسلمني و 
 َواْلُمْحَصَناُت ِمَن   تعاىل: }اْليَ ْوَم أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِرَباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُمْ 

ُتمُ  وُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ي ْ
. ويطلق اإلسالم على أهل الكتاب املنضوين حتت لواء اجملتمع اإلسالمي أهل الذمة، أي أهل العهد واألمان 82َأْخَداٍن{

عهد بقوله: "َمْن قَ َتَل ُمَعاَهًدا َلَْ الذي التزم به املسلمون جتاههم، وقد حث النيب صلى هللا عليه وسلم على حفظ هذا ال
وقال أيضا: " أال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه  ،83يَ رَْح رَاِئَحَة اجْلَنَِّة، َوِإنَّ رحَِيَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعنَي َعاًما"

 .84فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس، فأان حجيجه يوم القيامة"

 ؛ني عليه الصالة والسالم للعاملني بسنته العملية كيف يكون التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم يف بالد اإلسالموقد ب
ذلك أنه ملا هاجر إىل املدينة املنورة، وجد فيها أتباعه من املسلمني، إضافة إىل بعض املشركني العرب، وقبائل يهودية، 

 الة بني املسلمني واليهود، فلم يطرد اليهود من املدينة، وإَّنا اعرتف بدينهم، وترك والعد  ؤفأقام حلفاً مبنيراً على التكاف

هلم حرية ِمارسة شعائرهم، وَل يتعرض هلا إبهانة أو احتقار، بل كان يدعوهم إىل اإلسالم ابحلكمة واملوعظة احلسنة، 
ف معهم يف الدين، وإَّنا كان سبب احلرب َل حيارهبم بسبب االختال ،وعندما حارب النيب صلى هللا عليه وسلم اليهود

معهم هو نقضهم للمعاهدات اليت كانت بينهم وبني املسلمني، إضافة إىل سعيهم الدائم لتأليب العرب واملشركني ضد 
النيب صلى هللا عليه وسلم ودعوة اإلسالم، فاحلرب كانت دفاعية وقائية ابلدرجة األوىل، وملا توسعت رقعة الدولة 

كان هناك جمموعة كبرية من القبائل املسيحية العربية وخباصة يف جنران، فما   ،زمن النيب صلى هللا عليه وسلماإلسالمية 
كان منه صلى هللا عليه وسلم إال أن أقام معهم املعاهدات اليت تؤمن هلم حرية املعتقد، وِمارسة الشعائر، وصون أماكن 

ولنجران وحاشيتها جوار هللا "لقد جاء يف معاهدة النيب ألهل جنران: العبادة، إضافة إىل ضمان حرية الفكر والتعلم، ف
وذمة حممد النيب رسول هللا على أمواهلم وأرضهم وغائبهم وشاهدهم وعشريهتم وبيعهم وكل ما حتت أيديهم من قليل أو 

 .85كثري، ال يغري أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته "
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يتمتعون بكامل حقوق ما يعرف يف عصران احلايل ابملواطنة،  ،فاألقليات الدينية يف اجملتمع اإلسالمي آمنون مطمئنون 
بل إن التاريخ اإلسالمي يشهد على توليهم املناصب العليا يف الدولة يسهمون يف بناء اجملتمع وتطوره، وينعمون خبرياته 

 الذي أنتج حضارة عمت أنوارها مشارق األرض ومغارهبا.   يف ظل التعايش السلمي والتعاون اجملتمعي

 تعايش املسلمني مع غريهم من اجملتمعات األخرى  املطلب الثالث:

يتجلى تعايش املسلمني مع غريهم من املنتمني جملتمعات أخرى غري اجملتمع اإلسالمي يف السلم الذي ينشده اإلسالم 
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي﴾ويدعو إليه، قال تعاىل:  ﴿اَي أَي َُّها الَّ  ْلِم َكافًَّة َواَل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ ، 86ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِر

ِميُع اْلَعِليُم{ ْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَّ ْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّ حلرب، جاء يف ، فالسلم ضد ا87وقال أيضا: }َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّ
ْلِم فَاْجَنْح هَلا( أي وإن مال :أكده بقوله  ،تفسري املراغي: "وإذا كان السلم هو املقصد األول ال احلرب )َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّ

. فاملسلم أحرص على 88العدو عن جانب احلرب إىل جانب السلم وَل يعتز بقوته فاجنح هلا، ألنك أوىل ابلسلم منهم"
 السلم من غريه ألنه مبدأ أصيل يف اإلسالم الذي اشتق لفظه من السلم واألمان، ومن أمساء هللا عز وجل 

اَلِم َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط  ،  89ُمْسَتِقيٍم{احلسىن "السالم" ويدعو لدار السالم بقوله: }َواَّللَُّ َيْدُعو ِإىَل َداِر السَّ
 إالكما أن الوفاء ابلعهود، ومنع العدوان، وإيثار السلم على احلرب فهي دار األمن والطمأنينة، والراحة والسكينة.  

نصاف، ودفع الظلم، من القواعد األساسية لتحقيق السالم بني الشعوب واجملتمعات، فال وإقامة العدل واإل ،للضرورة
يظلم أحٌد أحًدا، فاإلسالم يسعى دائما اىل استقرار األمة االسالمية، كما يسعى اىل  يعتدي أحٌد على حق أحٍد، وال

لكن تعايش املسلمني مع غريهم من اجملتمعات األخرى ال يعين اخلضوع  ،خرىاستقرار عالقات املسلمني ابألمم األ
ة القواسم املشرتكة اليت تعود ابلنفع واالستسالم هلم يف كل صغرية وكبرية، ولكن يعين أخذ احلق وتبادل املصاحل وتنمي

وااللتزام ابلقيم اإلنسانية   ،وعقد االتفاقيات واملعاهدات  ،على املسلمني وغريهم يف امليادين املختلفة؛ وذلك ابحلوار البناء
؛ اءاليت يلتقي حوهلا الناس مهما اختلفت ألسنتهم وألواهنم. وال يلجأ إىل احلرب إال يف حاالت حمددة وضحها الفقه

 كالدفاع عن النفس واملال والعرض، واالذود عن الوطن واملقدسات، وقد سبقت اإلشارة  إىل تصحيح مفهوم اجلهاد 

 

 

  القرآن الكرمي، البقرة: 20886
  القرآن الكرمي، األنفال:  6187

  تفسري املراغي، مطبعة مصطفى ابيب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األوىل، سنة 1365ه /1946م، 10/  2688
  القرآن الكرمي، يونس:  2589
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الذي أسيء فهمه من طرف بعض املسلمني قبل غريهم، فأابحوا سفك الدماء، والتفريق بني املرء وأهله بدعوى اجلهاد 
 ه واعتباره حراب ترهب الناس أمجعني. يف سبيل هللا، هذا فضال عن نظرة خصوم اإلسالم ل

إن السالم بني الشعوب واجملتمعات إَّنا يعين مد اجلسور وتوطيد العالقات بينهم، فيتواصلون بدافع من تبادل اخلدمات 
والقدرات املتنوعة، دون بغي أو ظلم أو هنب للخريات وانتهاك للحرمات، وهو خالف االستسالم الذي هنا عنه ديننا 

الذي يعين التنازل وقبول العدوان على العباد، واالستسالم للظلم والفساد، قال عز وجل: ﴿ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب احلنيف و 
ًئا َواَل يَ تَّ  َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ هللَا َواَل ُنْشرَِك ِبِه َشي ْ نَ َنا َوبَ ي ْ ا أَْراَباًب ِمْن ُدوِن هللِا فَِإْن ِخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعضً تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ

 .90تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا ِِبانَّ ُمْسِلُموَن﴾

 خامتة:   

بعد هذه اجلولة املمتعة اليت عشتها مع كتاب هللا العزيز، وهو يدلنا على سبل التعايش السلمي، اليت جتعل الناس مبختلف 
 أجناسهم وعقائدهم يعيشون يف أمن وسالم، ويتفيؤون ظالل الكرامة واالحرتام، توصلت إىل النتائج التالية:  

وليد ظروف اجتماعية وسياسية ودة واأللفة، ونعته ابلسلمي  التعايش يتمحور حول معىن احلياة وامل  صطلح  م  إن  -
 .حنت فيها البشرية إىل األمن والسالم

ويف كنفه قواعد األمن واالستقرار،  ففي ظالله ميكن إرساءللتعايش أمهية كربى يف حياة األفراد واجملتمعات،  -
تنوع، لبناء اجملتمع واملسامهة يف تقدمه إىل العمل املثمر واإلنتاج امليسهل التواصل والتعاون، وصرف اجلهود 

 .وازدهاره

 تكرمي اإلنسان وحفظ حقوقه أساس من أسس التعايش السلمي يف القرآن الكرمي. -

 القرآن الكرمي يقر سنة االختالف ويف ذلك ترسيخ للتعايش السلمي يف اإلسالم. -

 ايش السلمي يف القرآن الكرمي.حرية العقيدة وعدم اإلكراه مبدأ راسخ يف االسالم، وأساس من أسس التع -

 ابحلوار والتسامح تيسر سبل التعايش السلمي بني األفراد واجملتمعات. -

 

 

  القرآن اكرمي، آل عمران: 6490
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للتعايش السلمي يف القرآن الكرمي مظاهر جلية، سواء بني املسلمني يف جمتمعهم، أوبينهم وبني غريهم يف اجملتمع  -
 اإلسالمي، أو مع غريهم من اجملتمعات األخرى.

 عاملصادر واملراجفهرس    

 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم. ❖

ه ، طبعة دار الكتب العلمية 1224البحر املديد يف تفسري الكتاب اجمليد أليب العباس بن عجيبة، ت  -1
 م.2002  -ه  1423بريوت، الطبعة الثانية،  

واألوقاف بدولة اإلمارات العربية بصائر وأفكار للدكتور فاروق محادة، اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية  -2
 م.2013-ه  1434املتحدة، الطبعة األوىل سنة  

 َتج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي، دار اهلاية للنشر  -3

ه ، 1393حترير املعىن السديد، وتنوير العقل اجلديد، من تفسري الكتاب اجمليد حملمد الطاهر بن عاشور، ت -4
 ه .1984تونس، سنة  الدار التونسية للنشر،  

التسامح من معاَل الوسطية يف اإلسالم، إصدارات اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات  -5
 العربية املتحدة.

ه  1420ه ، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية سنة 774تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن كثري ت  -6
 م.1999 -

 -ه  1365ه ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األوىل 1371 تفسري املراغي ت -7
 م.1946

ه ، دار ابن حزم  للطباعة والنشر، بريوت الطبعة األوىل 275سنن أيب داود بن األشعث السجستان ت  -8
 م.1998ه  1419
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م، 1975ه   1395الباقي، طبعة  ه ، حتقيق حممد فؤاد عبد  275سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويين ت   -9
 دار إحياء الرتاث العريب بريوت.

ه ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة الثانية، 279سنن حممد بن عيسى الرتمذي ت   -10
 م1985 –  1395سنة  

ه ، دار ابن حزم للطباعة والنشر بريوت، 303سنن النسائي، أمحد بن شعيب بن علي بن سنان ت   -11
 م.1999ه  1420األويل  الطبعة  

ه ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة 213السرية النبوية لعبد امللك بن هشام ت  -12
 م.1955  -ه   1375الثانية سنة  

ه ، مراجعة وضبط وفهرسة حممد علي القطب وهشام 256صحيح حممد بن إمساعيل البخاري ت  -13
 كتبة العصرية صيدا بريوت. م امل1999ه   1420البخاري، الطبعة اخلامسة  

 .م1977ه   1397ه ، دار صادر بريوت 261صحيح مسلم بن احلجاج القرشي النيسابوري ت  -14

ه ، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائى، دار الرشيد 175العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ت   -15
   م، وزارة الثقافة واإلعالم اجلمهورية العراقية.1980ه   1400للنشر  

م، 1996ه  1416ه ، طبعة 852فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالن ت  -16
 دار الفكر بريوت. 

لسان العرب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور املصرى، دار صادر بريوت، الطبعة  -17
 م.  1997ه   1417السادسة  

حممد الدرويش، دار الفكر الطبعة األوىل ه ، حتقيق عبد هللا 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل ت    -18
 م. 1991ه  1411
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الطبعة الثالثة، سنة   -بريوت  -ه ، دار إحياء الرتاث العريب606مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ت   -19
 ه .1420

دمشق،   -ه ، دار القلم، الدار الشامية بريوت502املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهان ت   -20
 ه .1412األوىل  الطبعة  

مفهوم التعايش يف اإلسالم للدكتور عباس اجلرياري، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  -21
 م.1996  -ه   1417سنة    –إيسيسكو    –

 املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، دار الدعوة للنشر والتوزيع. -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


