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الباب الثالث

دراسة عامة عن التعايش السلمي فى القرآن بين المسلمين وغيرهم 

.مفهومالتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم : الفصل األول

قال اخلليل ،أصل صحيح يدل على احلياة والبقاءالعني والياء والشني ) عيش: (لغة التعايش

َوَجَعْلَنا : قال تعاىل, العيش واحلياة واملعيشة اسم ملا يعاش به وكل شيء يعاش به أو فيه فهو معاش" 

1).11اآلية : سورة النبأ(النـََّهاَر َمَعاًشا 

يش واعاشه جعله يع،كلف أسباب العيشة وعايشة عاش معهأي ملتمس للعيش والتعيش ت

ى وزن وتعايشوا أي عاشوا على األلفة واملودة ومنه التعايش عل،اعاشه اهللا عيشة راضية: يقال 

وهذه الصيغة تدل بالداللة على عدم االستغناء بفاعل واحد ،تفاعل أي عاش بعضهم مع بعض

أي ) مع(فتعايش تدل على اشراك الواحد مع األخر وجواز أسنادمها اىل معموليهما باستعمال 

.2)بتعايش (أي ) الباء(أو ) تعايش مع(

السالم من أمساء اهللا : فاتوهو يف األصل الرباءة من العيب واآل: السالمة والسالم: السلم

. ومسي اهللا بذلك لسالمته من النقص والعيب والفناء،تعاىل

واعرتض على املعىن األول بل شنع على قائليه ،ر بعض أهل اللغة أنه من يسلم منهواختا

الوسائل اإلقتصادية , كلية اآلدب–عبد اهللا حسن محيد احلديثي اجلامعة العرقية . د.م.أ, كلية أصول الدين-صبحي أفندي الكبيسي اجلامعة العرقية . د.أ1
7. ص, يف التعايش مع غري املسلمني يف الفقة اإلسالمي

8. ص, املصدر السابق2
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حيف لثقالن من جوره وظلمه فهو يف مجيع أفعاله سالم الأنه الذي سلم ا: ورأى أن املعىن

: واملساملة،م من اآلفة سالمة وسالما إذا جناسل: ومنه تقول،وال ظلم وال تفاوت والختالل

أنا : املسامل تقول, الصلح: والسلم, أسلم ساملها اهللا: (املصاحلة ومنه قول صلى اهللا عليه وسلم

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف : (ملؤمنني بالدخول يف السلم كافة فقالوقد أمر اهللا ا،مساملن ساملين

والعمل جبميع أوامره ترك مجيع زواجره ما ،خذوا جبميع عرى اإلسالم وشرائعهأي) السلم كافة

3.استطاعوا من ذلك

4.وهذا على فرض أن هناك تعايشاً غري سلمى،وصف مؤكد لطبيعة التعايشوالسلمي

ذكر العلماء املعاصرون جمموعة من التعريفات للتعايش وقد أخذت : اصطالحاالتعايش 

تعريف الباحث أمحد عباس والذي قال فيه اجتماع جمموعة من الناس يف مكان معني تربطهم وئل 

العيش من املطعم واملشرب واساسيات احلياة بغض النظر عن الدين واالنتماءات األخرى يعرف كل 

5.ن أندماج و انصهارمنهما حبق اآلخر دو 

ذمة الذين يسمون اآلن التعايش فهو بيننا وبني غري املسلمني املقيمني بني ظهرانينا من أهل ال

6.وهو ما يسمى اليوم بالتاشرية،ين الذين دخلوا بالدنا بعهد أمانوبيننا وبني املعاهد،باملواطنني

وبناء على ما تقدم نستطيع ان نعرف ان التعايش املطلوب هو مع جمموعة خمتلفة يف الدين 

أواللون القومية والذي يعنينا يف البحث هو غري املسلمني أي الذين خيتلفون مع املسلمني يف الدين 

, )أسس التعايش السلمي يف اإلسالم ومرتكزاته(العامل اإلسالمي اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة رابطة , عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح. د3
4: ص, )ه1427\6\13- 11: جبمهورية سريالنكا(

4http://www.manaratweb.com
املصدر السابق5
9. ص, )2003,دار األندلس اخلضراء:جدة- العربية السعوديةاململكة (, التقارب والتعيش مع غري املسلمني, حممد موسى الشيف. د6
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.7

مفهوم دار اإلسالم ودار الحرب: الفصل الثاني

دار : (منها ما قاله اإلمام السرخسي،قد عرفها الفقهاء بتعاريف خمتلفةف: أما دار اإلسالم.1

). وعالمة ذلك أن يأمن فيه املسلمون،م للموضوع الذي يكون يد املسلمنياإلسالم اس

: (وعرفها املرجوم عبد الوهاب خالف

8.من فيها بأمان املسلمني سواء أكان مسلمون أو ذميني

واعلم أن : (ويف هذا يقول الزيدية،هي اليت ال سلطان للمسلمني عليهاو : وأما دار الحرب.2

).رب هي الدار اليت شوكتها الهل الكفر وال ذمة من املسلمني عليهمدار احل

،الن حكامها غري مسلمني،إلسالمومن الواضح أن هذه الدار ر تطبق فيها أحكام ا

.صرح االباضية

هي الدار اليت ال جتري فيها أحكام اإلسالم (وعرف بعض الفقهاء احملدثني هذه الدار بقوله 

اليت ال سلطان لإلسالم عليها وال نفوذ (أو هي الدار ). بأمن املسلمنيوال يأمن فيها 

9).الحكامه فيها بقوة األسالم ومنعه

املصدر السابق7
20: ص. م1982, بريوت, مكتبة القدس, ذميني واملستـأمنني يف دار اإلسالملأحكام ا, الدكتور عبد الكرمي زيدان8
22: ص. صدر السابقامل9
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أنواع التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم : الفصل الثالث

.التعايش السلميأنواع الكفار يف

الكفار : "قال اإلمام ابن القيم،وأمجلهم،والكفار حبسب

:10."وأهل أمان،وأهل هدنة،أهل ذمة: وأهل العهد ثالثة أصنافإما أهل حرب وإما أهل عهد 

11.وهو املقيم يف بالد الكفر احملاربة للمسلمني،الحربي.أ

) األمان والعهد والذمة(واألصل يف ألفاظ . أي يكون معاهدًا أو مستأمناً ،أهل العهد.ب

إلسالم 

،فذمَّة املسلمني وعهوده،بعقد ذمة أو هدنة أو أمان

: املائدة)(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: (قوله تعاىلواألصل يف معاملتهم مجيعًا 

:وفرق الفقهاء بينها من الناحية اإلصطالحية12).1

13.هم الكفار املقيمون حتت والية املسلمني ويف دولتهم: أهل الذمة.1

14.: أهل العهد.2

: ص, م2006-هـ 1427األوىل، :الطبعة,مكة املكرمة- رابطة العامل اإلسالمي,املسلم,منقذ بن حممود السقار10
4
املصدر السابق11
املصدر السابق12
املصدر السابق13
املصدر السابق14
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ال ،من أهل بالد احلرب بأمان لغرض مافهو من يدخل بالد املسلمني : المستأمن.3

15.على وجه الدميومة

تعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم في التاريخ اإلسالميال: الفصل الرابع

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو القدوة األوىل يف حسن التعامل مع الناس ولو كانوا 

:السلمي يف التاريخ اإلسالمي منهاخمالفني له يف املعتقد وكثري من النماذج التعايش 

ووثق من رسوخ ،صلى اهللا عليه وسلم اىل املدينةبعد أن هاجر النيب:معاهدة مع اليهود

السياسية والنظامية بني بإقامة الوحدة العقائدية و ،

ذلك هو توفري األمن وكان مهه يف،وم بتنطيم عالقاته بغري املسلمنيرأى أن يق،املسلمني

فسن يف ذلك ،مع تنظيم املنطقة يف وفاق واحد،م والسعادة واخلري للبشرية مجعاءوالسال

16.قوانني السماح والتجاوز اليت مل تعهد يف عامل مليء بالتعصب والتغايل

ن  وهم وإ- كما اسلفنا- وأقرب من كان جياور املدينة من غري املسلمني هم اليهود

فعقد ،أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعدلكن مل يكونوا،العداوة للمسلمنيكانوا يبطنون 

،يها مطلق احلرية يف الدين واملالمعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاهدة ترك هلم ف

.ومل يتجه اىل سياسية اإلبعاد أو املصادرة واخلصام

وهناك أهم . مر ذكرها قريباواليت , وجاءت هذه املعاهدة اليت متت بني املسلمني أنفسهم

:بنود هذه املعاهدة منها

املصدر السابق15
192: ص, احياء الرتاثدار , الرحيق املختوم حبث يف السرية النبوية على صاحبها الصالة والسالم, صفي الرمحن املباركفوري16
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اليهم لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مو ،إن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني- 

.كذلك لغري بين عوف من اليهود،وأنفسهم

.وعلى املسلمني نفقتهم،إن على اليهود نفقتهم- 

.وإن بينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة- 

.والرب دون اإلمث،صح والنصيحةوإن بينهم الن- 

.وإنه مل يأمث امرؤ خبليفه- 

.وإن النصر للمظلوم- 

.وإن اليهود يتفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني- 

.وإن يثرب حرام جوفها ألجل هذه الصحيفة- 

فساده فإن وإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف- 

.وإىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،مرده إىل اهللا عز وجل

.وإنه ال جتار قريش وال من نصرها- 

.وإنه ال حيول هذه الكتاب دون ظامل أو آمث- 

عاصمتها املدينة ،ارت املدينة وضوحيها دولة وفاقيةوبإبرام هذه املعاهدة ص

ة ذوالكلمة الناف،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم- إن صح هذه التعبري- ورئيسها

.وبذلك أصبحت املدينة عاصمة حقيقية إلسالم،والسلطان الغالب فيها للمسلمني
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رى يف ولتوسيع منطقة األمن والسالم عاهد النيب صلى اهللا عليه وسلم قبائل أخ

17.حسب الظروف،املستقبل مبثل هذه املعهدة

وكما عاهد مشركي العرب يف الصلح احلديبية عهدا تضمن إيقاف :إبرام الصلح والنبوده

احلرب عشر سنني وتضمنت أمورا كانت ثقيلة على املسلمني ملا رأوا فيها من اهلضم  

وإرجاعهم من أتاهم مسلما إىل مكة : كالرجوع دون رؤية البيت احلرام وهم حمرومون

18).والصلح خري(لكنهم قبلوا ذلك من أجل الصلح 

،اىل بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلحفأسرعت ،عرفت قريش حراجة املوقفحني 

ال تتحدث العرب عنا أنه ،الصلح إال أن يرجع عنا عامه هذاوأكدت له أن ال يكون يف

قد سهل لكم : يه السالم قالفلما رآه عل،سهيل بن عمروفأتاه . دخلها علينا عنوة أبدا

مث اتفقا على ،فجاء سهيل فتكلم طويال،هذا الرجلالقوم الصلح حني بعثوا أراد ،أمركم

:قواعد الصلح وهي هذه

فال يدخل مكة وإذا كان ،صلى اهللا عليه وسلم يرجع من عامهالرسول - 

،معهم سالح الراكب،الثا

.وال تتعرض فريش هلم بأي نوع من أنواع التعرض،السيف يف القرب

ويكف بعضهم ،يأمن فيها الناس،وضع احلرب بني الطرفني عشر سنني- 

.عن بعض

193: ص, الرحيق املختوم, الشيخ صفي الرمحن املباركفوري17
, )أسس التعايش السلمي يف اإلسالم ومرتكزاته(رابطة العامل اإلسالمي اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة , عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح. د18
7: ص, )ه1427\6\13- 11: جبمهورية سريالنكا(
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يدخل ومن أحب أن ،يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيهمن أحب أن- 

أي الفريقني وتعترب القبيلة اليت تنضم إىل،يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه

فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعترب،جزءا من ذلك الفريق

.عدوانا على ذلك الفريق

رده –أي هاربا منهم–من أتى حممدا من قريش من غري إذن وليه - 

.مل يرد عليه–أي هاربا منه–ومن جاء قريش ممن مع حممد , عليهم

: فقال سهيل " بسم اهللا الرمحن الرحيم " فأملى عليه ،مث دعا عليا ليكتب الكتاب

فأمر النيب صلى اهللا عليه . كن اكتب بامسك اللهمأما الرمحن فواهللا ال ندري ما هو؟ ول

لو نعلم : فقال سهيل) هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا(مث أملى . وسلم عليا بذلك

: كن أكتب حممد بن عبد اهللا فقالول. وال قاتلناك،نك رسول اهللا ما صددناك عن البيتأ

وميحو لفظ رسول ،عبد اهللار عليا أن يكتب حممد بنوأم،إين رسول اهللا وإن كذبتموين

وكانوا حليف بين –فمحاه صلى اهللا عليه وسلم ،فأىب علي أن ميحو هذا اللفظ،اهللا

تأكيدا لذلك احللف القدمي ودخل ،فكان دخوهلم يف هذا العهد،هاشم منذ عهد املطلب

19.بنو بكر يف عهد قريش

وكما راسل صلى اهللا عليه وسلم ملوك يف زمنه يعرض عليهم :المكاتبة الملوك واألمراء

: وقال تعاىل،)الِّ َرْمحََة لِّْلَعاَلِمْنيَ َوَما أَْرَسْلَناَك إِ (اإلسالم والتعايش السلمي والرمحة العاملية 

ها اإلجيابية إذ إن وكانت لتلك الرسائل أثار ). َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا(

313-312: ص, دار الوفاء: اهلند-اجلامعة السلفية, مجهورية املصر العربية,الرحيق املختوم, صفى الّرمحن املباركفورى19
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رضي اهللا - منهم من آمن وتابع كما وقع من ملوك محري وعمان وملك احلبشة النجاشي

ومنهم من عاتد وكابر كملوك الغساسنة , ومنهم هادن كاملقوقس ملك مصر- عنه

20.وكسرى

أبو حدثنا: قال اإلمام أمحد: ال يمنع اهللا المسلمين من البر واإلحسان إلى الكفار

رضي ،عن أمساء هي بنت أيب بكر،عن فاطمة بنت املنذر،حدثنا هشام بن عروةمعاوية،

فأتيُت النيب صلى ،وهي مشركة يف عهد قريش إذ عاهدواَقَدمت أمي : اهللا عنهما قالت

نعم، : "أفأصلها؟ قال،راغبةإن أمي قدمت وهي،يا رسول اهللا: عليه وسلم فقلتاهللا

21.أخرجاه" صلي أمك

العزى قدمت أن أمها قتيلة بنت عبد ،بن الزبري يف أمساء بنت أيب بكراهللاوقال عبد 

ال أقبل منك هدية وال : فقالت أمساء،وهي مشركة،ِضبابًا وأقطًا ومسًنا،

تدخلي عليَّ بييت حىت أستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألت رسول اهللا صلى اهللا 

ل اهللا هذه اآلية فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تدخلها منزهلا عليه وسلم فأنز 

22.وتقبل هديتها وتكرمها وحتسن إليها

, )سالم ومرتكزاتهأسس التعايش السلمي يف اإل(رابطة العامل اإلسالمي اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة , عبد اهللا بن عبد العزيز املصلح. د20
7: ص, )ه1427\6\13- 11: جبمهورية سريالنكا(
90:ص, 7, , تفسري القرآن العظيم,أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي21
املصدر السابق22
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.أسس ومبادئ في التعيش السلمي بين المسلمين وغيرهم: الفصل الخامس

:أهم األسس حول التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم منها: المبحث األول

اإلسالم إلى نفس اإلنسانيةالسماحة ونظرة .1

استثناء وليس يف،مة ومعظمة وهذا األمر على إطالقهإن النفس اإلنسانية بصفة عامة مكر 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر : (قال تعاىل يف كتابه،بسبب لون أوجنس أو دين

)709: اإلسراء(ِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّبا

فاجلميع حيمل يف ،الله على املسلمني وغري املسلمنيوهو يلقي بظ،وهذا التكرمي عام وشامل

23.واجلميع مفضل على كثري من خلق اهللا عز وجل،واجلميع يرزق من الطيبات،الرب والبحر

وهو ،ذلك واضح يف آيات وأحاديث الحتصىوالنهي عن ،الظلم يف كل صورهفالشريعة تأىب

َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن : (بل يقول اهللا عز وجل يف صفة احلساب يوم القيامة،مرفوض إىل يوم القيامة

اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيًئا َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمنْ 

).47: األنبياء(

مؤمنة ،أيا كانت هذه النفس،يوم القيامة" نفسا"فلن تطلم ،واألمر هنا على إطالقه أيضا

.أو غري ذلك من امللل والنحل األخرى،مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية،باهللا أو كافرة به

فريوي أبو ذر ،وحرمه أيضا على عباده،حرمه على نفسه عز وجلعز وجل قد وإن اهللا

إين حرمت الظلم على ،يا عبادي: "ن ربه عز وجل أنه قالرضي اهللا عنه عن النيب فيما روى ع

24".وجعلته بينكم حمارما فال تظاملوا،نفسي

21: ص. م2010, القاهرة:والرتمجةدار األقالم للنشر والتوزيع , فن التعامل النبوي مع غري املسلمني, د راغب السرجاىن.أ23
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َأْخطَْأنا َربَّنا َوال َحتِْمْل َعَلْينا َربَّنا ال تُؤاِخْذنا ِإْن َنِسينا أَوْ : (وهلذا فاملسلم يلجأ إىل ربه قائال

ْلنا ما ال طاَقَة لَنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفرْ  لَنا َواْرَمحْنا ِإْصرًا َكما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلنا َربَّنا َوال ُحتَمِّ

.)286:البقرة(أَْنَت َمْوالنا فَاْنُصْرنا َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفرِيَن 

25.أين أرسلت حبنفية مسحة: وكما جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

فتسامح ،ره ورفقه الناس حىت غري املسلمنيفقد مشل اإلسالم بيس،وانظالقا من هذه القاعدة

هذه األمور قضايا  حىت أصبحت،حلقوقومنحهم كثريا من ا،عهم يف كثري من القضايا واألحكامم

دون -اللذين عما الناس كلهم،وكل هذا بسبب رمحإنسانية عامة

أنزل ،اجلديث الصحيح إن اهللا مائة رمحةكما جاء يف ،بل كل الدواب يف هذه األرض- صيصخت

،،فبها يتعاطفون،ني اجلن واإلنس والبهائم واهلواممنها رمحة واحدة ب

26.،لى ولدهاالوحش ع

اإلعتراف بغير المسلمين.2

فيقول اهللا عز وجل يصف ،جبميع األنبياء دون تفرقة بينهمأن القرآن الكرمي يأمرنا باإلميان

َنا َوَما أُْنزَِل ِإَىل ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َومَ : (اإلميان األمثال الذي جيب أن تتحلى به أمة اإلسالم ا أُْنزَِل إِلَيـْ

ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن 

ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن  )136: البقرة(نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ

23: ص, املصدر السابق24
, واستعماهلم دراسة فقهية-التعامل مع غري مسلمني أصول معاملتهم, عبد اهللا بن إبراهيم الطريقي. د.أ"نقل من الكتاب , )116\6(ة رواه أمحد عن عائش25

12: ص, ه1428, املصر: دار الفضيلة
التعامل مع غري مسلمني أصول , عبد اهللا بن إبراهيم الطريقي. د.أ"نقل من من الكتاب ) 2752التوبة برقم -مسلمصحيح(سلم عن أيب هريرة مرواه 26

13: ص, ه1428, املصر: دار الفضيلة, واستعماهلم دراسة فقهية-معاملتهم
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الم يف سعته ومشوله لكل هذا هو اإلس": "يف ظالل القرآن"وقال سيد قطب يف تفسريه 

مجيع الرساالت إىل أصلها ورجعه،ويف توحيده لدين اهللا كله،ويف والئه لكافة الرسل،الرساالت

27".،الواحد

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه : (قال تعاىل،كثريا على من يفرق بني األنبياءبل إن القرآن يشدد

ُدوَن َأْن يـَتَِّخُذوا َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرُِّقوا بـَْنيَ اللَِّه َوُرُسِلِه َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر بِبَـْعٍض َويُرِي

-150: النساء() 150(بـَْنيَ َذِلَك َسِبيًال 

151(

". ال ختريوا بني األنبياء: "فقال،ليه وسلم أال نفاضل بني األنبياءلقد أمرنا النيب صلى اهللا ع

ال ختريوين من بني : "يةفقال يف روا،نفسه بعدم التفضيلبل إنه صلى اهللا عليه وسلم خص 

28".األنبياء

اإلسالم دين خاتم وعالمي .3

وحسب ،حسب حاجة األمم إىل الرسالة،والرساالت ترتى على مدار التاريخكانت النبوات 

: وقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أال يهلك أمة حىت يبعث فيها رسوال قال تعاىل ،بعدهم عن احلق

29).15:اإلسراء(وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال 

ها سيد ولد آدم حممد وهي األمة الوسط بعث اهللا إلي،ا كانت هذه األمة هي أشرف األممومل

.وجعل رسالته خامتة جلميع الرساالت السابقة مهيمنة عليها،بن عبد اهللا

39: ص. م2010, القاهرة:رتمجةدار األقالم للنشر والتوزيع وال, فن التعامل النبوي مع غري املسلمني, د راغب السرجاىن.أ27
40: ص, املصدر السابق28
38:ص, ه1428, املصر: دار الفضيلة, واستعماهلم دراسة فقهية-التعامل مع غري مسلمني أصول معاملتهم, عبد اهللا بن إبراهيم الطريقي. د.أ29
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:ومستند هذا اإلمجاع ما يأيت،وهذه قضية بدهية جممع عليها

ما كان حممد أبآ أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت : (قال سبحانه.أ

،وإذا كان ال نيب بعده،هذه اآلية نص يف أنه ال نيب بعدهف). (40: األحزاب)(النبيني

30).ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة،سول بعده بالطريق األوىل واألخرىفال ر 

مثلي األنبياء من : يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم مؤكدا هذه القضية بأسلوب بديع.ب

فجعل الناس يطوفون ،ه وأمجله إال موضع لبنة من زاويةقبلي كمثل رجل بىن بيتا فأحسن

فأنا موضع اللبنة وأنا خامت : هال وضعت هذه اللبنة؟ قال:به ويعجبون له ويقولون

31.النبيني

ودينه هو املهيمن ،اهللا عليه وسلموأنه ال نيب بعد حممد صلى،وإذا كانت النبوة قد ختمت

على سائر األديان فذلك يعطي نتيجة قاطعة هي ليس مثة دين صحيح يوجد اآلن خري دين 

كدين - سواء منها الدين السماوي،ألخرى قد نسخت وبطلتن والشرائع اوكل األديا, اإلسالم

: كما قال تعاىل. أم غري السماوي من امللل والنحل واملذاهب والشرائع الوضعية-اليهود والنصارى

32).19:آل عمران)(إن الدين عند اهللا اإلسالم(

حة ذلك النصوص الصحيومن هنا أصبح هذا الدين عامليا عاما جلميع اخللق كما جاءت ب

33).158:األعراف)(قل يأيها الناش إين رسول اهللا إليكم مجيعا: (كقوله تعاىل،

دار , واستعماهلم دراسة فقهية-امل مع غري مسلمني أصول معاملتهمالتع, ععبد اهللا بن إبراهيم الطريقي. د.نقل عن أ. 493\3عن ابن كثري يف التفسري 30
39: ص, ه1428, املصر: الفضيلة

ععبد اهللا بن إبراهيم . د.نقل عن أ). 2285الفضائل -وصحيح مسلم, 3530, 17املناقب الباب - صحيح البخاري(واللفظ للبخاري , متفق عليه31
39:ص, ه1428, املصر: دار الفضيلة, واستعماهلم دراسة فقهية- تهمالتعامل مع غري مسلمني أصول معامل, الطريقي

39:ص, ه1428, مصر: دار الفضيلة, واستعماهلم دراسة فقهية-التعامل مع غري مسلمني أصول معاملتهم, ععبد اهللا بن إبراهيم الطريقي. د.أ32
39: ص,املصدر السابق33
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العدل.4

وهو أكرب الكبائر ،وضده الظلم،لدعائم اليت يقوم الدين األسالميأحد األسس وا: العدل

.وهو خلق ذميم ممقوت عقال وفطرة وشرعا،يف اإلسالم

الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهداَء لِلَِّه َوَلْو َعلى أَنـُْفِسُكْم أَِو يا أَيـَُّها : (ويقول اهللا تعاىل

ُلوا َوِإْن تـَْلُووا أَْو 

واملراد - وهو العدل-فأمر اهللا تعاىل بالقسط). 135:النساء(وا فَِإنَّ اللََّه كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً تـُْعرِضُ 

34.وعلى حساب الوالد أو القريب،ق الصدق ولو كان على حساب النفسهنا احل

اَء بِاْلِقْسِط َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني لِلَِّه ُشَهدَ : وقال اهللا تعاىل

)8:املائدة(َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن 

الوفاء بالعهود والمواثيق.5

ُقُضوا اْألَْمياَن بـَْعَد تـَوِْكيِدها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َوأَْوُفوا بَِعْهِد اللَِّه ِإذا عا: (قال تعاىل َهْدُمتْ َوال تـَنـْ

َوأَْوفـُْوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن : (وقال تعاىل). 91: النحل(َعَلْيُكْم َكِفيًال ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم ما تـَْفَعُلوَن 

).34:اإلسراء)(َمْسئـُْوًال 

, مطلق يف كل العهود،فيما بينهم بل هو عام لكل الناسة باملسلمنيوليس هذا احلكم خاش

فالعهد لفظ عام جلميع ما يعقد باللسان ويلتزمه اإلنسان ،انت ال حتل حراما وال حترم حالالإذا ك

35.مع بيع أوصله أو موثقة يف أمر موافق للديانة

41:ص,املصدر السابق34
129\10اجلامع ألحكام القرطيب 35
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منع الفساد في األرض.6

:نسوق بعضها،دلة على منعه والنهي عنه متواترةواأل

ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثاِقِه َويـَْقطَُعوَن ما أََمَر اللَُّه بِِه َأْن يُوَصَل : (يقول تعاىل-  َوالَِّذيَن يـَنـْ

ارِ  )25:الرعد)(َويـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض أُولِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َوَهلُْم ُسوُء الدَّ

ْنيا َوُيْشِهُد اللََّه َعلى ما ِيف قـَْلِبِه َوِمَن : (ويقول اهللا تعاىل-  النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف اْحلَياِة الدُّ

َوِإذا تـََوىلَّ َسعى ِيف اْألَْرِض لِيـُْفِسَد ِفيها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ال . َوُهَو أََلدُّ اخلِْصامِ 

.)205-204:البقرة(حيُِبُّ اْلَفساَد 

عامل مع غري ففي تينك اآليتني حيذر اهللا أشد التحذير من اختاذ اإلفساد مسلكا مسالك الت

36.ال سيما إذا كان املفسد صاحب والية وزعامة على الناس،اآلخرين بأي وجه كان

مواالة الكفار ومعاداتهم.7

فإن : " اهللاهقال شيخ اإلسالم رمح. ضد املعاداة واحملادة،املوادة والصداقة: املواالة وهي

أن : وضابطها. والعداوة تتضمن البغض واملخالفة،والوالية تتضمن احملبة واملوافقة،الوالية ضد العداوة

يَا : (وهذا كبرية من الكبائر قال تعاىل،وال تكون معه نصرة،حمبة أهل الشرك ألجل الدنياتكون 

قال شيخ اإلسالم رمحه ). ُدوَُّكْم أَْولَِياء تـُْلُقوَن ِإَلْيِهم بِاْلَمَودَّةِ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوعَ 

وال يكون به كافراً   ،فتكون ذنبًا ينقص به إميانه،أو حاجة: " اهللا 

37".كما حصل من حاطب بن أيب بلتعة 

47:ص,املصدر السابق36
35:ص, 1,ج, هـ1427الطبعة األوىل , تيسري الوصول إىل الثالثة األصول,عبد احملسن بن حممد القاسم37
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هو : والثالث. ة واملودةاحملب: والثاين. ناصرةهو املعاونة وامل: املعىن األول: للمواالة مخسة معاين

املبالغة يف ،حرتام والتعظيمهو اال: واخلامس. التشبه: والرابع هو. كثرة املخالطة واملعاشرة،املخالطة

.االحرتام والتعظيم

38.فاملواالة شاملة هلذه املعاين اخلمسة،اخلمسة كلها داخلة يف املواالةفهذه املعاين

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود : (كما قال تعاىل،املواالة مواالة كربىا كانت هذهإذ

والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم من منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم 

مثلهم عافانا ، فأخرب اهللا عز وجل أن من واىل الكفار من اليهود والنصارى وغريهم فهو )الظاملني

ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا : (وكما قال تعاىل،إياكم من ذلكاهللا و 

فأخرب اهللا عز ،)إىل آخر اآلية ... 

39.وجل بأنه ال ميكن أن يوجد من يؤمن باهللا واليوم اآلخر يواد من حاد اهللا ورسوله

منها, لقد قرر اإلسالم مبادئ في التعايش والتعامل مع غير المسلمين: البحث الثاني

حرية اإلعتقاد.1

ألن (،حد على ترك دينه واعتناف اإلسالمال يكره أ: من أهم املبادئ اليت قررها اإلسالم أنه

.هداية القلوب لتقبل احلق واإلذعان له أمر بيد اهللا وحده

احلرية شريعة أباحت حرية اإلعتقاد وعملت على صيانة هذهأول (إن شريعة اإلسالم 

،يعتنق من العقائد ما شاءفلكل إنسان طبقا للشريعة اإلسالمية أن ،ومحايتها إىل آخر احلدود

ما دام مل يدخل يف اإلسالم) وليس ألحد أن حيمله على ترك عقيدته أو اعتناقه غريها
81: ص, 1, ج, شرح نواقض اإلسالم, عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد38
82: صاملصدر السابق39
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وسلم يف جمال العالقات اإلنسانية مع أهل الشرائع لقد احرتمت تعاليم النيب صلى اهللا عليه 

ومنع ،ريقا العتناق دينكما نفى القرآن أن يكون اإلكراه  ط, األخرى حرية العقيدة احرتاما كامال

َ الرُّْشُد : (فقال تعاىل،رهوا أحدا على الدخول يف اإلسالماملؤمنني أن يك ْيِن َقْد تـَّبَـنيَّ َآل ِإْكرَاَه ِيف اْلدِّ

وورد اخلطاب يف القرآن الكرمي موجها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ). 256: البقرة)( اْلَغيِمنَ 

يًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا : (قائال له َوَلْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

40).99:يونس)(ُمْؤِمِننيَ 

المساواة.2

املسلمني يف املعامالت ومن أهم املبادئ اليت أقرها اإلسالم املساواة بني املسلمني وغريهم 

،وغريهم ممن يساكنوهم يف ديارهمإذ يسوي اإلسالم يف تطبيق مبادئ بني املسلمني،اإلنسانية

فيقرر أن الذميني يف بلد إسالمي أو يف أي بلد خاصة للمسلمني هلم ما للمسلمني من حقوق 

م كما تقاتل عن رعاياها وجيب على الدولة أن تقاتل عنه،ليهم ما على املسلمني من واجباتعو 

حلدود اإلسالمية فيما إال ما تعلق منها بشئون الدين فيرتكون وما يدينون ال توقع عليهم ا،املسلمني

ليكم  يا معشر وع: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم،دعون إىل القضاء يف أيام أعيادهموال ي،ال حيرمونه

41".اليهود خاصة ال تعدوا يف السبت

اإلنصاف.3

القلوب وترويض ويلحق بالعدالة مع غري املسلمني مبدأ على جانب كبري من األمهية يف ترقيق 

حىت ولو  فال جيوز أن نغمط أصحاب احلقوق حقهم ،وهو اإلنصاف مع املخالف يف الدين،العقول
57: ص, م2009,رياض:دار امليمان, النبويالتعامل مع غري املسلمني يف عهد , ناصر حممدي حممد جار40
).3144(286\5ومن سورة بين إسرائيل ) 18(باب- التعامل مع غري املسلمني يف عهد الرسولكتاب –خرجه الرتمذي أ41
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ناس بذلك أصحاب الدعوات وأوىل ال،ق أحق أن يتبعذلك أن احل،كانوا يدينون بغري ملتنا

ن فيهم فإذا كا،الكتاب يفرق لنا بني نوعني منهمفالقرآن الكرمي يف حديثه عن أهل،واملبادئ

روءة واحلريص على الوفاء فإن فيهم أيضا املنصف والعادل صاحب امل،الظامل واملكابر واملعاند

قال ،امل والعادل واملنصف وصاحب اهلوىيشمل الظفال ينبغي أن نصدر حكما عاما،بالوعد

ُلوَن آياِت اللَِّه آناَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ : (تعاىل يـُْؤِمُنوَن . لَْيُسوا َسواًء ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب أُمٌَّة قائَِمٌة يـَتـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيسارُِعوَن ِيف اخلَْريْ  اِت َوأُولِئَك ِمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

.)114- 113:آل عمران)(الصَّاحلِِنيَ 

ُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديناٍر ال : (وقال أيضا َوِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه بِِقْنطاٍر يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك َوِمنـْ

َذِلَك بَِأنَّ : (ال تعاىل يف حق النصارىوق). 75:آل عمران)(يـَُؤدِِّه إِلَْيَك ِإالَّ ما ُدْمَت َعَلْيِه قائِماً 

ُهْم ِقسِّْيِسَني َورُْهَباناً َوأَنـَُّهْم َال َيْسَتْكِربُونَ  42).82:املائدة)(ِمنـْ

التسامح.4

مح مع من ساكنهم وقد شهدت سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته ألوانا من التسا

وا بل أفسح،ة افلم ينبذوهم أو يعزلوهم عن احليا،من غري املسلمني

وقد أشار القرآن الكرمي إىل بعض هذه املعامالت مع ،ا معهموتعاملو ،

ْم ِحلٌّ اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّباُت َوَطعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطعاُمكُ : (غري املسلمني فقال

َهلُْم َواْلُمْحَصناُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت َواْلُمْحَصناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإذا آتـَْيُتُموُهنَّ 

72: ص, 2009, رياض:دار امليمان, التعامل مع غري املسلمني يف عهد الرسول, ناصر حممدي حممد جاري42
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مياِن فـََقْد َحِبَط َعَملُ  َر ُمساِفِحَني َوال ُمتَِّخِذي َأْخداٍن َوَمْن َيْكُفْر بِاْإلِ ُه َوُهَو ِيف أُُجوَرُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ

).5:املائدة)(اْآلِخرَِة ِمَن اْخلاِسرِينَ 

وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة اإلسالمية يف التعامل مع غري املسلمني ممن "

من أهل ،أو تربطهم به روابط الذمة والعهد،"دار اإلسالم"تمع اإلسالمي يف 

.الكتاب

سالمي ،مث يعتزلون،ريتهم الدينيةيكتفي بأن يرتك حإن اإلسالم ال

ليظل . إمنا يشملهم جبو من املسلمني وطعام املسلمني حال مل كذلك،جمفوين معزولني أو منبوذين

- وهن احملصنات-وكذلك جيعل العفيفات من نسائهم. الكجتمع كله يف ظل املودة والسماحة

. لماتمبعىن العفيفات احلرائر طيبات للمس

43.سائر أتباع الديانات والنحل

الرحمة والبر.5

لرمحة والرب يئسس القرآن الكرمي مبدأ من مبادئ التعامل مع غري املسلمني مبنيا على ا

تقيد بدين من عاملة دون فالقرآن يأمر املؤمنني بأن يعاملوا املخالفني خري م،باملخالفني يف الدين

وينص على السماح للمسلمني بأن يتقدموا إىل غري أتباع دينهم بالود والرب إذا عاش ،يعاملونه

ال يـَْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُقاتُِلوُكْم : (فقال تعاىل،ووئام ومل يرفعوا ضررا باملسلمنيأولئك يف سالم 

يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن دِ  ا ) 8(يارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني ِيف الدِّ ِإمنَّ

79: ص, املصدر السابق43
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يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديارُِكْم َوظاَهُروا َعلى ِإْخراِجُكْم َأْن  تـََولَّْوُهْم يـَْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قاتـَُلوُكْم ِيف الدِّ

44).9- 8:املمتحنة)(ْم فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمْن يـَتَـَوهلَُّ 

األمن والسالم.6

بل بني ،ليس بني املسلمني فحسب،واعد حمكمة لكفالة األمن والسالملقد وضع اإلسالم ق

.حبيث أصبح اإلسالم حبق دين األمن والسالم،املسلمني

ألوقات دين حرب أو من والسالم ومل يكن يف وقت من ااإلسالم كان وال يزال دين األ

بل إنه يف لفظه مشتق من مادة ،هدف أوال وقبل كل شيء إىل السالمإمنا كان ي،مشاحنة وبغضاء

.واحدة مع السالم

ولكن الوقع أن ،على أن اإلسالم انتشر حبد السيفوقد قامت دعوى بعض املستشرقني

أو التسلط على ،دم السيف للتحكم يف رقاب الضعفاءيستخاإلسالم مل يكن يف وقت من أوقات

،إمنا كان االسيف وسيلة لنشر الدعوة اليت كلف ،أعناق األبرياء

فَِإِن : (فقال تعاىل،رة القتال إذا مل يكن هناك ضرورةولكنه مع هذا بني للمؤمنني عدم ضرو 

45.)90:النساء)(تُِلوُكْم َوأَْلَقْوا ِإَلْيُكُم السََّلَم َفما َجَعَل اللَُّه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً اْعتَـزَُلوُكْم فـََلْم يُقا

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع : (وقد شرع اإلسالم األمان فقال تعاىل

46).6:التوبة)(ذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُمونَ َكالَم اللَِّه ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه 

86: صاملصدر السابق44
91: صاملصدر السابق45
92:ص, املصدر السابق46
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المجادلة بالحسنى .7

ا،قة املسلمني باملخالفني يف الدينمن بني املبادئ املهمة اليت أقرها اإلسالم بسأن عال

وكذلك رسم القرآن ،يصال الدعوةفقد أمرهم أن يسلكوا أرفق الطرق يف إ،

ادُْع : (فقال تعاىل،عوة باحلجة والنصيحة يف رفق ولنيرمي أسلوب الدعوة ومنهاجها فجعلها دالك

َلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن ِإَىل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَعْ 

َوَال ُجتَاِدُلوا أَْهَل : (ويقول سبحانه خماطبا املؤمنني). 125:النحل)(ُم بِاْلُمْهَتِدينَ َسِبيِلِه َوُهَو أَْعلَ 

47).46:العنكبوت)(اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 

95:ص,املصدر السابق47


