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الباب األول

التمهيد

خلفية البحث.أ

القرآن رسالة اهللا اىل اإلنسانية كافة، وقد تواترت النصوص الدالة على ذلك يف الكتاب 

يًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َال إَِلهَ (: والسنة  ِإالَّ ُقْل يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكْم مجَِ

ِبُعوُه َلَعلَُّكْم ُهَو ُحيِْيي َوُميِيُت َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه النَِّيبِّ اْألُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَّ 

1).158:األعراف()تـَْهَتُدونَ 

ذوك

مصداقا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إلنسان يف اجتيار اىل آخر احلياة من أمر البد منها

تركت فيكم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : مارواه اإلمام مالك رمحه اهللا يف كتابه املوطأ

.2

جاء به رسول اإلنسانية حممد صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم وقدمه ذلك ان اإلسالم الذي

.التقدم امللحوظ محل بني طياته قوانني عدة مهمة عملت على نشره يف شىت أرجاء العامل األكرب

فمن أشهر هذه القوانني املهمة اليت كان هلا الدور األكرب والطائل يف تقدم املسلمني يف 

اللني واللعنف والتسامح الذي أكدت عليه اآليات املباركة فضًال عن : نونخمتلف امليادين هو قا

عن جده؛ أنه قيل ،ه بن عبيد بن عمري أيضًا عن أبيهكما يف حديث عبد اللّ ،  األحاديث الشريفة

.13:ص ) ه 1421يع، ز مكتبة املعارف للنثر و التو : ياضالر (مباحث يف علوم القرأن مناع القطان، 1
٦٠٢. دار الفكر، ص: ، بريوتاملوطأ، )١٩٨٩(مالك بن أنس2
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فما : قيل". إطعام الطعام، وِطيُب الكالم:"ما اإلسالم ؟ قال : لرسول الّله صلى اهللا عليه وسلم 

َال (:ولكن اهللا ينهى عن املواالة بغري املسلمني كما قال تعاىل3.اخل" السََّماحة والصرب:"الاإلميان؟ ق

َشْيٍء ِإالَّ َأْن يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اللَِّه ِيف 

ُهْم تُـ  رُُكُم اللَُّه نـَْفَسُه َوِإَىل اللَِّه اْلَمِصريُ تـَتـَُّقوا ِمنـْ )28: آل عمران ()َقاًة َوُحيَذِّ

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن (:كما قال تعاىل4. َال يـَنـْ

يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأنْ  تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ

. ال يعىن املواالة هلم وبسماحة اإلسالم يتعامل املسلم مع الناس مجيعا،)8:املمتحنة()اْلُمْقِسِطنيَ 

5.على أساس العدل وإلحرتام املتبادل

ر ما ولكن أكث،لعصورلقد اعتاد الناس أن يفتخروا باملال واجلاه والنسب والدين منذ قدمي ا

وبني العبد وملك ،الدين يربط بني املخلوق و اخلالقوملا كان ،يفتخرون به األنساب و الدين

وصارت األمم تفتخر باألنبياء والرسل الذين ،بة األوىل يف املفاخرة بني الناسامللوك، فقد احتل املرت

6.محلوا التعليم اإلهلي إىل البشر

أن تزكى كل أمة نفسها على بقية األمم، بل تتهم كل أمة غريها من 

وقالت اليهود ليت النصارى على شيء وقالت : األمم بالضالل و البعد عن احلق، يقول اهللا تعاىل

.5:، ص2:باب اإلميان، ج) م1996/هـ1416املكتب اإلسالمي، اخلامسة، : عمان، األردن(اإلميان الكبري البن تيميةحممد ناصر الدين األلباين، 3
35: ، اجلزء األول، صاملواالة و املعاداة ىف الشريعة اإلسالميةحمماس عبد اهللا بن حممد اجللعود، 4
.املصدر السابق5
12: ، صميةقواعد التعايش بني األديان عند شيخ اإلسالم ابن تيحممد خري العبود، 6
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النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قوهلم فاهللا 

7.)135:البقرة)(ة فيما كانوا فيه خيتلفونحيكم بينهم يوم القيام

م على احلق ،على احلق و هم شعب اهللا املختار

والصحيح ،عون االفصلية ألنفسهم على  غريهمو حىت مشركوا العرب يد،وما سواهم على الباطل

و قالوا كونوا : (حيث يقول ،جل يف عالهوالذي يبني طريق احلق هم اهللا،أن احلق واحدا ال إثنان

8).64:آل عمران)(

و يعد التعايش و ،ولذلك، ان احلاجة اىل التعايش

اإلنسان إىل اإلجتماع والتعاون مع اإلجتماع غزيرة فطرية لدى اجلنس البشري تقوم بناءا على حاجة 

.9

بناء على ذلك تريد الباحثة أن تبحثالتعايش السلمي بني املسلمني وغريهم ويرتكز فيه مفهوم 

واملتعلمة يف هذا . "نريامل"عند الشيخ وهبة الزحيلي يف تفسريه التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم 

.الذي ستكون هذه الرسالة مبوضوع. البحث حلصول الفهم العميق

م عند الشيخ وهبة الزحيلي في تفسيره مفهومالتعايش السلمي بين المسلمين وغيره"

)"         دراسة موضوعية(المنير 

املصدر السابق7
املصدر السابق8
2:،ص، مظاهر التعايش اإلجتماعي يف اإلسالم دراسة وصفية حتليليةهند عبد اهللا امحد. م9
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أسباب إختيار الموضوع.ب

:املوضوع ما يلي من اسباب الىت دفعت الباحثة اىل اختيار هذا 

أن القرآن هو املصدر األول يف اإلسالم الذى يشمل فيه كل أمور تتعلق مبصاحل الدنيا .1

.ولذلك ال بد علينا أن نعرف ما حقيقة التعايش السلمي بني املسلمي وغريهم. واآلخرة

مازال كثري من املسلمني الذين ال يفهمون حقيقة التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم .2

.يف اإلسالم

عند الشيخ وهبة الزحيلي يف تفسريه  تعايش السلمي بني املسلمني وغريهمالمعرفة.3

."املنري"

توضيح مصطلحات البحث.أ

:ومن املصطلحات املوجودة ىف هذا البحث 

10.عاشوا على األلفة واملودة: التعايش السلمي .1

اهللا عليه وسلم وبيان صلىعلم يُفهم به كتاب اهللا املُنَـزَّل على نبيه حممد :التفسير.2

11.أحكامه وحكمهواستخراج،معانيه

مد املفسر تالتفسري يتناول موضوعاً  واحداً  يف القرآن، يعاملناهج مناملنهج : موضوعي.3

12.ويشرحها ويفصل القول فيها،فيه إىل ذ 

671: ، القاهرة، ص)1392(، املعجم الوسيطالدكتور إبراهيم اعيس و أصحابه، 10
5:ص ،) 2000(مكتبة الوهبة ، : قاهرة ، التفسري واملفسرون ،الدكتور حممد حسينالذهىب11
53: ، ص ) 1954(دار الكتب العلمية ، : بريوت ، حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسريالدكتور حممد بن لطفي الصباغ ، 12
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،واحدااتعاجل موضوعا واحدا وهدفهو إفراد اآليات القرآنية اليت:وأما تفسير الموضوعى.4

وتعددت مواطنها ،ضها إىل بعض، مهما تنوعت ألفاظهابعد ضم بع،بالدراسة والتفصيل

والسنة ،منها، واالستعانة بأسباب النزولدراسة متكاملة مع مراعاة املتقدم واملتأخر- 

13.وأقوال السلف الصاحل املتعلقة باملوضوع،النبوية

ودهتحديد البحث و حد.د

حتديد البحث.أ

عند الشيخ وهبة الزحيلي يف التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم كيف مفهوم.1

؟"املنري"تفسريه 

ما هي اآليات الواردة يف القرآن الىت تتعلق بالتعايش السلمي بني املسلمني .2

وغريهم؟

كيف التعايش السلمي بني املسلمني غريهم يف التاريخ اإلسالمي؟.3

ومبادئه؟وكيف أسسه .4

:أما حدود هذه البحث فهو 

بني املسلمني وغريهم هذا البحث يرتكز يف تفسري آيات القرآنية الىت تتعلق مبفهوم التعايش السلمي

وحددت الباحثة اآليات اليت تتعلق مبفهوم التعايش ."املنري"عند الشيخ وهبة الزحيلي يف تفسريه 

52:، ص )1977(حدرات الغربية ، : ،قاهرة ، بداية ىف التفسري املوضوعىوى الفرماعبد احلي.  13
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: ، العنكبوت13: ، احلجرات64: ،آل عمران256: البقرة: السلمي بني املسلمني وغريهم، وهي

.112- 111: ، البقرة7: ، املمتحنة285: ، البقرة9- 8: ، املمتحنة61: األنفال, 46

أهداف البحث و فوائده.ه

:األهداف الىت من أجلها تكتب الباحثة هذه الدراسة هي 

.معرفة آيات القرآنية الىت تتعلق بالفاحشة ىف القرآن الكرمي.1

عند الشيخ وهبة الزحيلي يف تفسريه التعايش السلمي بني املسلمني و غريهم معرفةمفهوم.2

" .املنري"

.ليفهم القراء كيف التعايش السلمي بني املسلمني و غريهم.3

:وأّما الفوائد من هذا البحث فيما يلي 

.تطبيق النظريات اليت درست يف جمال العلوم األكادمية خاصة قسم التفسري.1

.لزيادة كنوز العلوم اإلسالميةوسيلة من وسائل .2

عن املفهوم اإلسالمي من التعايش السلمي بني املسلمني و غريهم، حىت ال يكون بيان .3

.سوء الفهم حول اإلسالم

لتكميل شرط من الشروط املقّررة لنيل الشهادة اجلامعية يف جامعة السلطان الشريف قاسم .4

.تفسري واحلديث الفصل الدوىلاإلسالمية احلكومية بكلية أصول الدين يف قسم ال
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الدراسات السابقة.و

كما ذكرنا يف خلفية البحث أن هذا البحث يبحث عن مفهوم التعايش السلمي بني 

. وضوعيةدراسة متفسريه املنريفي عند الشيخ وهبة الزحيلياملسلمني وغريهم

يف القرآن كما عرفت الباحثة مل يكن هناك أي دراسات علمية حبث عن التعايش السلميو 

لكن قد وجدت الباحثة من املؤلفات اليت سبقت بدراسة هذا املوضوع . وضوعيةدراسة ممن خالل

:مايلي

هذا الكتاب يبحث عن كيف قضية " التقارب والتعايش مع غري املسلمني"كتاب ال- 

14.التقارب و التعايش بني املسلمني و غريهم

تضمنت هذه "قواعد التعايش بني أهل األديان عند شيخ اإلسالم ابن تيمية"الرسالة - 

بني أفرد هذهاألمم ،الرسالة أحكام التعايش بني هذه األمة احملمدية وغريها من امم أهل الكتاب

وحفض من شاء و ،ل وعال لعباده، فرفع فيها من شاءوإمنا هي أحكام عادلة ارتضاها اخلالق وج

15.و إليه يرجع األمر كله وربك بظالم للعبيد،فله احلكم،وأذل فيها من شاء،ا من شاءأعز فيه

وهذا الكتاب 16.الشيخ يوسف القرضاوي" "الكتاب - 

بني خماوف املسلمني وغري ،منادية بتطبيق الشريعة اإلسالميةتتعاىل األصوات بعد الثورة يبني أن 

إبداة غري املسلمني أو إجبارهم على ،تطبيق الشريعة يعىن تطبيق احلدوداملسلمني متصورين أن 

.عايش مع غري املسلمنيتالتقارب و الحممد موسى الشريف، . د 14

-ه1414:مملكة العربية السعودية مجيع احلقوق حمفوظة، الطبعة الثانية،قواعد التعايش بني أهل األديان عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،حممد خري العبود، 15
م1996

.يوسف القرضاوي، 16
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وعند الكثريين ال يعىن تطبيق الشريعة اإلسالمية سوى فرض اجلزية على غري ،الدخول ىف اإلسالم

.الدرجة الثانية–ىف نظر البعض –املسلمني والىت تعىن

علي بن إبراهيم احلمد " من التصادم اىل التعايش: الفكر بني العلم والسلطة "الكتاب - 

وإن مل جيد جديد يف ،يح والزيادة يف الفكر واملعلوماةهذا الكتاب يبحث عن بعض التنق17.النملة

،داخل األمة الواحدة،لتوحه اىل احتدام التصادم الذايتسوى ا،ال الفكري يف املدة بني الطبعتني

وإن بدا على االنغالق ،كذلك،تطرف،ومنغلق فكريا اىل حد التطرفبني منطلق فكريا اىل حد ال

18.شيء من اإلنفتاح

عبد اهللا بن ابراهيم بن . د"اإلستعانة بغري املسلمني يف الفقة اإلسالمي"الرسالة العلمية - 

.مسائل وقضايا اإلستعانة بغري املسلمني فقطواما هذا الرسالة العلمية يبحث عن 19.علي الطريقي

منهج البحث.ز

مبعىن تقنيات مجع ،هو البحث املكتيبالبحث الذى استعملته الباحثة يف هذا البحث

البيانات إلجزاء البحوث والدراسات يف الكتب واألدب والسحالت والتقدير الىت كان على القيام 

.موضوعيةهج كما قامت الباحثة باستخدام من20.به مع املشكلة الىت جيرى حلها

:وهلذا اخلطوات الىت استعملتها الباحثة فيما يلي 

مصادر املعلومات .1

1428الرياض،:، مكتبة العبيكانمن التصادم اىل التعايش: الفكر بني العلم و السلطةعلي بن إبراهيم احلمد النملة، 17
11: ص, املصدر السابق18
.1414: ، طبعة الثانية، مملكة العربية السعوديةاإلسالميهاإلستعانة بغري املسلمني يف الفقعبد اهللا بن ابراهيم بن علي الطريقي، . د19
111: ص) 1998جاليا اندونيسيا، : جاكرتا(نازر حممد، طريقة البحث، 20
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:نظرا إىل أن هذا البحث حبث املكتيب، فقامت الباحثة جبمع املعلومات من املصادر اآليت

.القرآن الكرمي والتفسري املنري لشيخ وهبة الزحيلي: املصادر األولية.أ

: صادر اإلضافيةامل.ب

.املوضوع

طريقة مجع املعلومات وحتليلها.2

فاستخدمت ،هذا البحث من ضمن منهج التفسريفيعترب،نظرا إىل هيكل هذا البحث

،القرآنواحداً  يفالتفسري يتناول موضوعا ً منهج وضوعي وهو الباحثة يف هذا البحث املنهج امل

21.ويشرحها ويفصل القول فيها،مد املفسر فيه إىل ذ تيع

هيكل البحث.ب

:هذا البحث يتضمن على مخسة أبواب 

المقدمة: الباب األول 

:فيشتمل على 

خلفية البحث.1

أسباب اختيار املوضوع.2

توضيح مصطلحات البحث.3

حتديد البحث وحدوده.4

اهداف البحث وفوائده.5

53: ، ص ) 1954(دار الكتب العلمية ، : بريوت ، حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسريالدكتور حممد بن لطفي الصباغ ، 21
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الدراسات السابقة.6

منهج البحث.7

خطة البحث.8

ترجمة الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي ومعرفة تفسيريه: الباب الثانى 

:فتشتمل على 

ترمجة الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: الفصل األول.1

معرفة تفسري الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: الفصل الثاين.2

دراسة عامة عن التعايش السلمي فى القرآن: الباب الثالث

:فيشتمل على 

التعريف بالتعايش السلميبني املسلمني وغريهم يف اللغة : الفصل األول.1

واإلصطالح

مفهوم دار اإلسالم ودار احلرب:الفصل الثاين.2

أنواع التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم :الفصل الثالث.3

السلمي بني املسلمني وغريهم يف التاريخ اإلسالميتعايش ال: الفصل الرابع.4

أسس ومبادئ يف التعيش السلمي بني املسلمني وغريهم: الفصل اخلامس.5
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دراسة تحليلية حول تعايش السلمي في القرآن الكريم عند الشيخ وهبة :الباب الرابع 

الزحيلي في تفسيره المنير

القرآن الكرمي اليت تتعلق بالتعايش السلمي بني املسلمني وغريهم وتفسريهااآليات: علىفيشتمل 

خاتمةال: الباب الخامس 

:فيشتمل على 

اخلالصة.1

اإلقرتاحات.2

69...........................................................قائمة المصادر و المراجع


