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 عوب والأديانلمي بين الش  الس   عايش  الت  
ي ة ة  تطبيقي   ة  تأصيلي   دراسة  "  "من خلال الس يرة الن بو

 وسه  رشيد ك  د/                                                        
 المقدمة

ّدليل ّ ّوجعله ّالعالم ّأوجد ّالذي ّلل  ه ّآدمّالحمد ّببني ي نه ّوز ّوذاته، ّوصفاته ّأسمائه ّعلى ا
ّلعمارةّ ّوالتعاون ّوالتعايش ّالتعارف ّعلى ّوحضهم ّكمالاته، ّعلى ّدليل ّأدل ّهم الذين
ّعلىّ ّوالسلام ّوالصلاة ّالمهداة، ّبالرحمة ّوختمهم ّوأنبياءه ّرسله ّوأرسل ّوالحياة، الأرض
يقّ ّطر ّهداة ّهم ّالذين ّوأصحابه ّآله ّوعلى ّالمخلوقات، ّأشرف ّمحمد ّومولانا ّوحبيبنا سيدنا

ّاليقي ّأصحاب ّوقدوة ّعنهمّالدين، ّالل  ه ّرضي ّالمهديين، ّالراشدين ّالخلفاء ّمنهم ّخصوصا ن،
ّوعنّتابعيهمّبإحسانّإلىّيومّالدين.

ّأماّبعد،،،
﴿ّ يل: ّالتنز ّمحكم ّفي ّتعالى ّالل  ه نْثَى  يَافيقول ا خَلَْقنَاك ْم مِْن ذَكَرٍ وَأ  اس  ِإن َّ هَا الن َّ َأي  

ع وبًا وَقَبَائَِل لِتَعَارَف وا ِإن َّ  هَ عَلِيم  َخبِير   وََجعَلْنَاك ْم ش  هِ َأتْقَاك ْم ِإن َّ الل َّ ّ.(1)﴾َأكْرَمَك ْم عِنْدَ الل َّ
ّطوائفّّإنّ  ّعلينا ّتخرج ّوآخر ّوقت ّفبين ّبأصحابه، ّالمرجل ّغليان ّيغلي ّاليوم العالم

متطرفةّتدمرّالبلاد:ّوتكفرّالعباد،ّوتعيثّفيّالأرضّفسادا،ّترفعّشعاراتّإسلامية،ّ
ّ.!والإسلامّمنهاّبراء

ينّمنهّونتجّعنّذلكّ تصاعدّحملاتّال كراهيةّضدّالإسلام،ّوتعاليّأصواتّالمحذر
يةّفيّالعالمّالإسلامي. ّوالمحرضينّعليه؛ّاستغلالاّلوجودّهذهّالظواهرّالتطرفيةّالتكفير

ّيبي ّّإنّ  ّأن ّوكتابها باحثيها ّو يها ّومفكر ّالأمة ّعلماء ّعلى ّيوجب ّهذا ّالصورةّكل نوا
ّوا ّووسطيته ّللإسلام ّوالحقيقية ّورحمته، ّوتسامحه ّوأخلاقهّعتداله، ية، ّالحضار قيمه

ّقواعدّّ،الحسنة ّعلى ّالإنسانية ّالأسرة ّمكونات ّبين ّالسلمي ّالتعايش ّمن ّإليه ّيدعو وما
ّبينّالبشر.تح ترمّحقوقّالإنسانّوكرامته،ّوتراعيّسنةّالاختلافّوالتعدديةّ

ّونظر ّ ّوالعالم ّوالأمة ّالمجتمع ّعلى ّالظاهرة ّخطورةّهذه ّإلى ّتخصيصّا ّقررت بأسره،
ّال ّأهم ّمن ّلموضوع ّالبحث ّب هذا ّوعنونته ّالمعاصرة، بين لمي عايش الس  الت  :)موضوعات

                                 
ّعدي،ّالمغربعةّعبدّالمالكّالسّ جامبكل ي ةّأصولّالد ين،ّّحاضرأستاذّّم.ّ

ّ.31سورةّالحجرات،ّالآية:ّّ(1)
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ي  يرة الن  الس   من خلال ةة تطبيقي  دراسة تأصيلي  "الش عوب والأديان ّالسببّ"ةبو يرجع ّو ،)
ّ ّإلى ّاختياره ّفي ّإلى ّالعصر ّهذا ّوحاجة ّالسلمي، ّأالتعايش ّالاستقرارّإلى ّفي هميته

ّو ّالاجتماعي، ّخطرٍإلى ّمن ّوالإرهاب ّوالتطرف ّوالصدام ّالصراع ّيمثله ّعلىّّما حقيقي
ّنهاّوسيرها.حياةّالأفرادّوالمجتمعاتّوأمّ 

ّانطلاق ّ ّوأسسه، ّالسلمي ّالتعايش ّهذا ّأصول ّالإسلام ّوضع ّإلىّولقد ّدعوته ّمن ا
ّالحقوقّ ّوسائر ّومال( ّونسل ّوعقل ّونفس ّ)دين ّمن ّالشرعية يات ّالضرور حفظ

يا ّتّواحترامّال كرامةّالإنسانية،ّونبذهّللتطرفّوالعنفّوالتعصبّوالعدوان...ّوالحر
ّالنبيّ ّأرسى ّوالتعايشّّ--كما ّالعالمي ّوالسلام ّالحضاري ّللتواصل ّال كبرى القواعد

ّاّلتوجيهّسلوكّالأفرادّوالمجتمعات.ّالسلميّبينّالشعوبّوالأديان،ّوجعلهاّمعيار ّ
 أهداف البحث:

ّي:التتحقيقّاليهدفّهذاّالبحثّإلىّ
ّوالمجتمعاتّــ ّالشعوب ّبين ّوالدني  ّالسلمي ّالتعايش ّلفقه ّالشرعي ّالتأصيل

 والحضاراتّوالأديان.
ّــ ّالل  ه ّرسول ّسيدنا ّأرساها ّاليي ية ّوالحضار ّالإنسانية ّالقم  ّخلالّّ--ّييان من

 التعايشّالسلميّبينّالمجتمعاتّوالقبائلّوالأديانّفيّعصره.ّ
 النبويّفيّالتعاملّمعّالآخر،ّتسامحاّوتعايشاّوتضامنا.ّال كشفّعنّالمنهاجّــ

ّإلىّ ّوالدعوة ّالمجتمعات ّبين ّالسلمي ّالتعايش ّمبدأ ير ّتقر ّإلى ّالإسلام ّسبق ّتأكيد ــ
 السلامّالعالميّبينّالأممّوالحضارات.

 ّشررّققافةّالتعايش،ّوالوقوفّعلىّمقوماتهّومرتكااته،ّوتطبيقاهها،ّوالوعيّبأصوله.ــ
برازّمكانةّالتسامحّوالتعايشّالسلميّوالحضاريّمعّمختلفّالأديانّوالثقافاتّفيّّــ إ

ّالفكرّالإسلامي.
 أسئلة البحث:

ّية:التهّالدراسةّأنّتجيبّعنّالأسئلةّالتحاولّهذ
ّماّمعنىّالتعايشّالسلمي؟.

ّوماّأصولّهذاّالتعايشّفيّالكتابّوالسنة؟.
يةوماّتجلياتهّالعمليةّفيّ ّ؟.السيرةّالنبو
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 خطة البحث:
ّ ّخلال ّمن ّالسابقة ّالأسئلة ّعن ّالإجابة ّإلى ّالبحث ّهذا ّويسعى مبحثينّمقدمةٍ،

ّ،ّوخاتمة:نرئيسي
ّوخصصتّالمقدمةّلبيانّأهميةّالبحث،ّوأهدافه،ّوتساؤلاته،ّوخطته،ّومنهجه.

ّ ّأما ّب : ّعنونته ّالذي ّالأول ّالإسلام:ّ))المبحث ّفي ّالإنسانية ّبين ّالسلمي ّالتعايش فقه
ّ يف يمّفبي ّّ،((وتأصيلتعر ّال كر ّالقرآن ّمن ّومشروعيته ّالسلمي، ّالتعايش ّمفهوم ّفيه نت

ية. ّوالسنةّالنبو
ّ ّعنوان: ّتحت ّالثاني ّالمبحث ية:ّ))وجعلت ّالنبو ّالسيرة ّفي ّالإنساني ّالسلمي التعايش

ّعملية ّوتطبيقات ّسامية ّالسيرةّ((معالم ّفي ّالسلمي ّالتعايش ّمن ّنماذج ّلرصد ّفيه ّتطرقت ،
ّ ّالعطرة ية ّالمسلمينّالنبو ّوتعايش ّبعضهم، ّمع ّالمسلمين ّوتعايش ّوالحرب، ّالسلم ّحاليي في

ّوتعايشّ ّالوثنيين، ّمع ّالمسلمين ّوتعايش ّالنصارى، ّمع ّالمسلمين ّوتعايش ّاليهود، مع
ّالمسلمينّمعّالحضاراتّالأخرى،ّوغيرّذلك.

ٍّ بعضّتوصياته.ّوخصصتّالخاتمةّلجملة ّمنّنتائجّالبحثّوثماره،ّو
 منهج البحث:

ّمنهجّ ّ ّالبحث ّهذا ّاستنباطيّمنهج ّتحليلي ّالسيرةّّ؛استقرائي ّأحداث ّاستقراء أي:
ّوالأديان،ّ ّوالأمم ّالأفراد ّبين ّالسلمي ّالتعايش ّمرتكاات ّأهم ّلاستخلاص العطرة؛
ّهذاّ ّفي ّمنه ّنستفيد ّحيى ّالإسلام؛ ّفي ّالسلمي ّالتعايش ّفقه ّمعالم ّلاستنباط وتحليلها

ّالعصر.ّ
ّ

يف  المبحث الأول: التعايش   وتأصيل   السلمي في الإسلام: تعر
 المطلب الأول: مفهوم التعايش السلمي:

 ً ّحياةّ:التعايش لغة ّوالعيش ّالعيش، ّمن ّالوسيط:ّ ،(1)مشتق ّالمعجم ّفي جاء
َيَاةّ ح ّال  ّمَع نَاهُ: ّ)ال عَي ش( ،... لمِي  ّالس  ّالتعايش ّوَمِن ه ّوالمودة، ّالألفة ّعلى ّعاشوا ")تعايشوا(:

َيَاةّمنّال مطعمّوَال مش رَب"وَمَاّتكونّبِهِّ ح  .(2)ال 

                                 
 .6/123لسانّالعرب،ّلابنّمنظور،ّمادة:ّ)عيش(:ّّ(1)

 .2/646المعجمّالوسيط،ّمادة:ّ)عيش(ّ(2) 
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ّفيّا: والتعايش اصطلاحً  ّأهله ّيعيش ّوالديانات ّوالانتماءات ّالأعراق ّمتعدد مجتمع
ّني ّوالمذهبي.غمّمنّاختلافهمّالد ّعلىّالر ّّووئامٍّّوتوافقٍّّتساكنٍّ

 ً لم لغة ّوالمسالمةّّ:الس ِ ّالحرب، ّضد ّوالسلم ّتصالحوا، ّوتسالموا: ّوالتحية، ّوالعافية البراءة
ّ.(1)المصالحة،ّوالتسالمّالتصالح

ّمفهوم ّّا:لم اصطلاحً الس ِ  ّوهو ّالاقتتال، ّوعدم ّالحرب ّترك ّالأمنّّشاملّ ّهو يعني
ياتّوالقيامّبالواجبات. ّوالطمأنينةّللجميعّبالحفاظّعلىّالحقوقّوالحر

ّ ّهنا ّجو ٍّّعايش السلميفالت  من ّفي ّوالحضارات ّالشعوب ّبين ّالمشترك ّالعيش منّّهو
ّبعيد ّ ّوالمصالح ّالمنافع ّوتبادل ّوالتسامح ّوالتضامن ّوالتعاون ّالصراعاتّالتفاهم ّعن ا

ّوالنزاعاتّوالعنفّوالاضطهاد؛ّحيىّيسودّالأمنّوالسلام.
 المطلب الثاني: تأصيل فقه التعايش السلمي.

ّ ّاليي ّالقرآنية ّالآيات ّجد ّ إن ّكثيرة ّوالقبائل ّالشعوب ّبين ّالسلمي ّللتعايش ا،ّتؤصل
ّنذكرّمنهاّماّيلي:

 ّنثَى اّخَلَق نَاكُمّم ِنّذَكَرٍّوَأُّ اُسِّإن َّ هَاّالن َّ يل:ّ﴿يَاَّأي ُّ قالّالل  هّتباركّوتعالىّفيّمحكمّالتنز
ّلِتَعَارَفُوا﴾ ّوَقَبَائَِل ب ا ُّشعُو ّ)(2)وََجعَل نَاكُم  ّقطب ّسيد ّيقول ّت3131، ّفي ّلهذهّه ( فسيره

ّوأنثى...ّ ّذكر ّمن ّخلقكم...، ّالذي ّهو ّالنداء ّهذا ّيناديكم ّوالذي ّالناس، ّأيها ّ"يا الآية:
ب ّ ّشعو ّجعل كم ّمن ّالغاية ّعلى ّيطلعكم ّهيّوهو ّإنما ّوالخصام. ّالتناحر ّليست ّإنها ّوقبائل، ا

ّوالأخلاق،ّ ّالطباع ّواختلاف ّوالألوان، ّالألسنة ّاختلاف ّفأما ّوالوئام، التعارف
ّال ّيقتضيّواختلاف ّبل ّوالشقاق، ّالنزاع ّيقتضي ّلا ّفتنوع ّوالاستعدادات، مواهب

ّواللغةّ ّوالجنس ّللون ّوليس ّالحاجات. ّبجميع ّوالوفاء ّالتكاليف، ّبجميع ّللنهوض التعاون
ّبهّ ّتتحدد ّواحد ّميزان ّهنالك ّإنما ّالل  ه. ّميزان ّفي ّحساب ّمن ّالمعاني ّهذه ّوسائر والوطن

يعرفّبهّفضلّالناس:ّ َّ»القم ،ّو َّأك ر هَِّأت قاكُمّ ِإن َّ ّعِن دَّالل َّ يمّحق ّ «ّ...ّمَكُم  يمّوال كر اّهوّال كر
ين:ّ َخبِير ّ»عندّالل  ه.ّوهوّيزنكمّعنّعلمّوعنّخبرةّبالقم ّوالمواز  ّ هَّعَلِم  ّالل َّ ّ«.ِإن َّ

                                 
 .311،ّمختارّالصحاح،ّمادة:ّ)سلم(،ّص:221-32/232لسانّالعرب،ّمادة:ّ)سلم(:ّ(1) 
 .31الحجرات:ّ(2) 
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ّميزانّ  يرتفع ّو ّالقم ، ّجميع ّوتسقط ّالفوارق، ّجميع ّتسقط بقيمةّّواحد ّّوهكذا
ّالبشر، ّيتحاكم ّالميزان ّهذا ّوإلى ّفيّّواحدة، ّالبشر ّاختلاف ّيرجع ّالقيمة ّهذه وإلى

ّالميزان.
ّالقم ّ ّجميع ّوترخص ّالأرض، ّفي ّوالخصومات ّالنزاع ّأسباب ّجميع ّتتوارى وهكذا
ّللجميع،ّ ّالل  ه ّألوهية ّوالتعاون: ّللألفة ّواضح ّضخم ّسبب يظهر ّو ّالناس، ّعليها ّيتكالب اليي

ّليقفو ّالجميع؛ ّيتسابق ّواحد ّلواء ّيرتفع ّكما ّواحد، ّأصل ّمن ّالتقوىّوخلقهم ّلواء ّتحته: ا
ّالعصبيةّ ّعقاييل ّمن ية ّالبشر ّلينقذ ّالإسلام، ّرفعه ّالذي ّاللواء ّهو ّوهذا ّالل  ه، ّظل في
للجنس،ّوالعصبيةّللأرض،ّوالعصبيةّللقبيلة،ّوالعصبيةّللبيت،ّوكلهاّمنّالجاهليةّوإليها،ّ

ّوقد ّالإسلام! ّمن ية ّعار ّجاهلية ّوكلها ّالأسماء، ّبشيى ّوتتسمى ياء، ّالأز ّبشيى يا ّتتز
ّالإنسانيّ ّنظامه ّليقم  ّوأشكالها؛ ّصورها ّكل ّفي ّالجاهلية ّالعصبية ّهذه ّالإسلام حارب

َّ(1)العالميّفيّظلّرايةّواحدة:ّرايةّالل  ه" القائل:،ّولل  هّد ّرّ 
ُّ فاءُّّّّّّّّأبوهمّآدمّوالأمّحواء ّ.(2)الناسّفيّعالمّالتمثيلّأك 

 

 ﴿ّ ّوتعالى: ّتبارك ّالل  ه يقول ّو اُس ّالن َّ هَا َّأي ُّ ّنَف ٍسّيَا ّمِن  ّخَلَقَكُم  ّال َّذِي َب َّكُمُ ّر قُوا ات َّ
ِّ ّب ّتَسَاءَلُونَ َّال َّذِي ه ّالل َّ قُوا وَات َّ  ّ ّوَنِسَاء َّكثِير ا ّرِجَال ا ّمِن هُمَا َيَث َّ ّو ّزَو َجهَا ّمِن هَا ّوَخَلََق هِّوَاِحدَةٍ

ّرَقِيب ا ّعَلَي كُم  َّكَانَ ه ّالل َّ ِّإن َّ َ ّ(3)﴾وَال َأر حَام ّالإنسانية ّ"فالرحم ّوقطعهاّ، ّالناس، ّبين قايتة
ّمختلفة ّوسبل ّشيى، ّبأساليب ّهَذَاّّ،يكون ّ﴿وََأن َّ ّتعالى: ّقال ّكما ّالشيطان ّسبل وكلها

َّسبِيلِهِ﴾ ّعَن ّبِكُم  َق ّفَتَفَر َّ بَُل ّالس ُّ بِعُوا ّتَت َّ ُّوَلا بِعُوه ّفَات َّ تَقِيم ا ّمُس  ّأنّ(4)صِرَاطِي عِها ّقَط  ّومِن ،
ّإ ّينظر ّوأن ّالضعيف، ّفي ّالقوي ُّ ّفقير،ّيتحكم ّومنهم ّغني ّمنهم ّطبقات ّأنهم ّعلى ّالناس لى

ّونظام ،ّوأنّتختلفّالمعاملة،ّوأنّتتنافرّالشعوب،ّولاّتتضافرّولاّ ّقانون  ٍ وأنّيكونّلكل 
يحلّمحلهّ تتعارف...ّوأنّينقطعّالتعاونّبينّالناسّفلاّيكونّالتعاونّعلىّالبرّوالتقوىّو

ّفي ّيكون ّما ّكل ّوفي ّوالعدوان، ّالإثم ّقطعاّالتعاونّعلى ّيكون ّالإنسانية ّللعلاقات ّقطع ه
نّيوصلّهوّاتباعّأوامرهّــّتعالىّــّلماّأمرّالل  هّتعالىّبهّأنّيوصل.ّووصلّماّأمرّالل  هّبهّأ
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بسيادةّّواجتنابّنواهيه،ّفهي بطّالناسّبعضهمّيبعضّبالمودةّوالعملّالصالح،ّو كلهاّلر
ّالر ّ ّعن ّوالبعد ّأذىالفضيلة ّفلدفع ّحروب ّثمة ّكانت ّوإذا يمّّذيلة، ّوتقو المفسدين،

ّ.(1)الظالمين
(ّ ّالشعراوي ّمتولي ّمحمد ّالشيخ ّمزاج3433ّيقول ّيعدل ّأن يد ّير ّسبحانه ّ"والل  ه ه (:

ّونماءّ ّبقاء ّذا ّالمجتمع ّيكون ّحيى ّوذلك ّبعضا ، ّبعضهم ّمع ّأفراده ّوتفاعلات المجتمع
يدهاّالمجتمع. ّوتعايش،ّونعلمّأنّلكلّإنسانّسمةّوموهبة،ّوهذهّالموهبةّير

ّفلكل ّكلا  ّّإذن ّولأن ّالنفعي، ّالاستطراق ّيتحقق ّحيى ّبه؛ ّالناس ّينفع ّعمل إنسان
مناّيحتاجّإلىّالآخرّفلاّبدّمنّإطارّالتعايشّالسلميّفيّالحياة،ّلاّأنّيكونّالعراكّهوّ

ُّ ّي ّالعراك ّلأن ّشيء؛ ّكل ّكلّأساس يد ّير ّوسبحانه ّسدى، ّبها يذهب ّو ّالقوة، ضعف
ّ.(2)قوىّالمجتمعّمتساندةّلاّمتعاندة"

ّوالتوادّوالإس ّالتراحم ّإلى ّأتباعه ّيدعو ّإذ ّوالسلام...، ّالحب  ّإلى ّيدعو ّالذي لام
يةّالييّينبغيّأنّتكونّ والتآخيّفيماّبينهم،ّلاّيجعلّذلكّعلىّحسابّالصلاتّالأخو
بينّالمسلمّوجميعّالناس...ّوفىّهذاّيقولّالل  هّتعالىّفيّوصايتهّللمسلمين،ّفيّتحديدّصلتهمّ

ّالمسلمين َّ(3)بغير ّي ّ﴿لَا :ّ ّمِن  ُّيخ رُِجوكُم  ّوَلَم  ّالد ِيِن ّفِي ّيُقَاتِلُوكُم  ّلَم  ّال َّذِيَن ُّعَِن ه ّالل َّ ُ ن هَاكُم
ّال مُق ِسطِينَ﴾ هَُّيحِب ُّ ّالل َّ ِّإن َّ ّوَتُق ِسطُواِّإلَي هِم  وهُم  ّتَبَر ُّ أي:ّلاّينهاكمّالل  هّعنّ"ّ؛(4)دِيَارِكُم َّأن 

ّللمشّر ّوالقسط ّبالمعروف، ّوالمكافأة ّوالصلة، ّكانواّالبر ّحيث ّوغيرهم، بكم ّأقار ّمن كين،
بحالّلمّينتصبواّلقتال كمّفيّالدينّوالإخراجّمنّدياركم،ّفليسّعليكمّجناحّأنّتصلوهم،ّ

ّ.(5)فإنّصلتهمّفيّهذهّالحالة،ّلاّمحذورّفيهاّولاّمفسدة"
يبي ّ ّ)و ّالقرافي: ّالإمام ّبضعيفهم،634ّن ّ"الرفق ّيقول: ّإذ ّالسابقة ّالآية ّمراد ه (

يهم،ّولينّالقولّلهم،ّواحتمالّإذايتهمّوسدّخلةّ فقيرهم،ّوإطعامّجائعهم،ّوإكساءّعار
ا،ّوالدعاءّلهمّبالهداية،ّوأنّاّوطمع ّاّمناّبهمّلاّخوف ّفيّالجوارّمعّالقدرةّعلىّإزالتهّلطف ّ

يجعلواّمنّأهلّالسعادة،ّونصيحتهمّفيّجميعّأمورهمّفيّدينهمّودنياهم،ّوحفظّغيبتهمّ
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ّأحد ّ ّتعرض ّحقوقهمّلأذيتهمّإذا ّوجميع ّوأعراضهم ّوعيالهم ّأموالهم ّوصون ،
ّ.(1)ومصالحهم،ّوأنّيعانواّعلىّدفعّالظلمّعنهمّوإيصالهمّلجميعّحقوقهم"

سلام،ّوعقيدةّحب،ّونظامّيستهدفّأنّيظللّالعالمّكلهّّهكذاّفإنّ"الإسلامّدينُّ
ّمتح ّمتعارفين ّإخوة ّالل  ه ّلواء ّتحت ّالناس ّيجمع ّوأن ّمنهجه، ّفيه ّيقم  ّوأن ابين.ّبظله،

ّفأماّ ّأهله. ّوعلى ّعليه ّأعدائه ّعدوان ّإلا ّهذا ّاتجاهه ّدون ّيحول ّعائق ّمن ّهنالك وليس
ّفيّ ّحيى ّوهو ّكذلك! ّبها ّمتطوع ّولا ّالخصومة ّفي ّبراغب ّالإسلام ّفليس ّسالموهم إذا

ّانتظار ّ ّالمعاملة؛ ّوعدالة ّالسلوك ّينظافة ّالنفوس ّفي ّالود ّأسباب ّيستبقي ّالخصومة اّحالة
ّفي ّيقتنع ّالذي ّمنّلليوم ّبد ّولا ّالرفيع، ّلوائه ّتحت ّينضووا ّأن ّفي ّالخ ير ّبأن ّخصومه ه

ّهذاّاليومّالذيّتستقم ّفيهّالنفوس؛ّفتتجهّهذاّالاتجاهّالمستقم .
ّهذاّ ّطبيعة ّمع ّتتفق ّاليي ّالقواعد ّأعدل ّهي ّالمسلمين ّغير ّمعاملة ّفي ّالقاعدة وتلك

ذاّالوجود،ّالصادرّعنّإلهّالدينّووجهتهّونظرتهّإلىّالحياةّالإنسانية،ّبلّنظرتهّالكليةّله
ّكلّ ّوراء ّمن ّالأزلي، ّوتقديره ّالل دني ّتصميمه ّفي ّالمتعاون ّواحد، ّإله ّإلى ّالمتجه واحد،

يعٍّّاختلافٍّ ّ.وتنو
بينّالناسّجميع ّ يعتهّالدولية،ّالييّتجعلّحالةّالسلمّبينهّو اّهيّالحالةّوهيّأساسّشر

ّرد  ّوضرورة بي ّالحر ّالاعتداء ّوقوع ّإلا ّيغيرها ّلا ّبعدّالثايتة، ّالخيانة ّخوف ّأو ه،
يةّالاعتقاد،ّ يةّالدعوةّوحر المعاهدة،ّوهيّههديدّبالاعتداءّأوّالوقوفّبالقوةّفيّوجهّحر

ّ.(2)وهوّكذلكّاعتداء،ّوفيماّعداّهذاّفهيّالسلمّوالمودةّوالبرّوالعدلّللناسّأجمعين"
ّ

  ّكبرىّمنّقواعدّدينّّ،ّإنهاّ"قاعدة ّ(3)ثناؤه:ّ﴿لَاِّإك رَاهَّفِيّالد ِيِن﴾ّقالّالل  هّجل
علىّالدخولّفيه،ّولاّّمنّأركانّسياسته،ّفهوّلاّيج يزّإكراهّأحدٍّّعظم  ّّالإسلام،ّوركنّ 

ّ.(4)اّمنّأهلهّعلىّالخروجّمنه"أنّيكرهّأحد ّّيسمحّلأحدٍ
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ّفإنّ وفضل ّ ّذلك ّعن ّيتجل ّّا ّالقاعدة ّإرادتهّهذه ّواحترام ّللإنسان ّالل  ه يم ّتكر ّفيها ى
ّ ّأمره ّوترك ّومشاعره ّالاعتقادوفكره ّفي ّوالضلال ّبالهدى ّيختص ّفيما وتحميلهّّلنفسه

ّوهذهّهيّأخصّخصائصّالتحررّالإنساني.ّ،تبعةّعملهّوحسابّنفسه
ّالإنسانّإنّ  ّحقوق ّأول ّهي ّالاعتقاد ية ّبهاّحر ّله ّيثبت ّّاليي ،ّ«إنسان»وصف

يةّالاعتقاّافالذيّيسلبّإنسان ّ يةّالاعتقادّ،د،ّإنماّيسلبهّإنسانيتهّايتداء ّحر يةّّومعّحر حر
ّ ّالالدعوة ية ّإلى ّحر ّفهي ّوإلا ّوالفتنة، ّالأذى ّمن ّوالأمن ّلهاّّعقيدة، ّمدلول ّلا بالاسم،

ّفيّواقعّالحياة.
ّتصورٍّ-ّ"والإسلام ّأرقى ّبلاّّوهو ّالإنساني ّللمجتمع ّمنهج ّوأقوم ّوللحياة، للوجود

ّهوّالذيّيناديّبأنّلاّإكراهّفيّالدين،ّوهوّالذيّيبينّلأصحابهّقبلّسواهمّأنهمّ-مراء
ّ.(1)ممنوعونّمنّإكراهّالناسّعلىّهذاّالدين"

ّفيّ ّكان ّبل ّدينهم، ّعلى ّالبقاء ّفي ّالمسلمين ّلغير ية ّالحر ّبمنح ّيكتف ّ"لم والإسلام
ّعبادههم" ّأماكن ّعلى ّيحافظ ّوما ّشعائرهم، ّممارسة ّلهم ّيبيح ّما ّالسمح يعه ،ّ(2)ترر

يحقّ  بينّالمسلمين.قّالت ّو ّعايشّبينهمّو
ية ّالجوز ّقم  ّابن ّالإمام ّ)يقول ّه (513: ّرسوله ّالل  ه ّبعث ّ"فلما :ّّّله استجاب

ّطوع ّ ّالأديان ّأهل ّأكثر ّبعده ّواختيار ّولخلفائه ّأحد ّا ّيكره ّولم ّوإنماّا، ّالدين، ّعلى ّقط ا
يقاتله،ّوأماّمنّسالمهّوهادنهّفلمّيقاتله،ّولمّيكرههّعلىّالدخولّ بهّو كانّيقاتلّمنّيحار

ّ ّحيث ّوتعالى ّسبحانه به ّر ّلأمر ّامتثالا ّدينه؛ ّتَبَي َّنَّفي ّقَد  ّالد ِيِن ّفِي َ ِّإك رَاه ّ﴿لَا يقول:
﴾ دُّمَِنّال غَي ِ ش  ّ.(4)اّعلىّالدين"أي:ّلاّتكرهواّأحد ّّ؛،ّوهذاّنفيّفيّمعنىّالنهي(3)الر ُّ

يقولّالإمامّالقرطبي:ّ)ت: ه (:ّ"فلاّيحلّلمسلمّأنّيسبّصلبانهمّولاّدينهم653ّو
ّ.(5)لأنهّبمنزلةّالبعثّعلىّالمعصية"ولاّكنائسهم،ّولاّيتعرضّإلىّماّيؤديّإلىّذلك؛ّ

ّ

                                 
 .3/223فيّظلالّالقرآن:ّّ(1)
 .21حقوقّغيرّالمسلمينّفيّبلادّالمسلمين،ّصالحّبنّحسنّالعابد:ّص:ّ(2)

 .214البقرةّ:ّ(3) 
بةّاليهودّوالنصارى،ّص:ّ(4)  .215هدايةّالحيارىّفيّأجو
 .5/63الجامعّلأحكامّالقرآن:ّّ(5)
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  ّّجل ّالباري بِعُواّّقال ّتَت َّ ة ّوَلَا ّكَاف َّ ِ ل م ّالس ِ ّفِي ّاد خُلُوا ّآمَنُوا ّال َّذِيَن هَا َّأي ُّ ّ﴿يَا وعلا:
مُبِين ﴾ ٌّّ ّعَدُو  هُّل َكُم  ي طَاِنِّإن َّ والمسلمّحينّيستجيبّهذهّالاستجابةّيدخلّ"ّ.(1)ُخطُوَاِتّالش َّ

كلهّسلمّوكلهّسلام،ّعالمّكلهّققةّواطمئنان،ّوكلهّرضىّواستقرار،ّلاّحيرةّولاّّفيّعالمٍّ
ّوالمنطق،ّ ّالعقل ّمع ّسلام ّوالضمير، ّالنفس ّمع ّسلام ّضلال، ّولا ّشرود ّولا قلق،
ّفيّ ّيرف ّسلام ّموجود، ّكل ّومع ّكله ّالوجود ّمع ّسلام ّوالأحياء، ّالناس ّمع سلام

يرة" ّ.(2)حناياّالسر
ّر ّــ ّالشعراوي ّالشيخ ّــيقول ّالل  ه ُّحمه  ُ ل ّوالس َّ ل م ّ"والس ِ ّفالمادةّّ: ّالإسلام، ّهو لَم والس َّ

ّال كونّ بين ّو ّبينك ّالحرب ّلينهي ّجاء ّوالإسلام ّالحرب، ّضد ّالسلم ّلأن ّواحدة؛ كلها
ّس ّوفي ّالل  ه ّمع ّسلام ّفي ّولتكون ّال كون، ّولصالح ّلصالحك ّفيه ّتعيش ّمعّالذي لام

ّمعّنفسك.ّوفيّسلامٍّّ،معّالناسّال كون،ّوفيّسلامٍّ
ّلل كونّ ّالخالق ّالإله ّهو ّالل  ه ّإن ّالسلم. ّيكتنفكم ّحيى ّالسلم﴾ّمعناه ّفِي قوله:﴿ادخلوا

ّسلامٍّّولا ّفي ّتعيشوا ّأن ّإله ّمّبد ّبه ّإلا ّتؤمنون ّلا ّلأنكم ّواحد ّعه؛ ّأنّاا ّعلينا ّفيجب ،
ّسلامٍّ ّفي ّوال كون ّوالسماء ّالأرض ّمع ّلأنّ نعيش ّالخاضعَّّ؛ َّّال كون َّالمسخ َّّّالمقهور ّر

ّ.(3)رجّعماّرُسمّلهّيعملّلخدمتكّولاّيعاندك"الذيّلاّيملكّأنّيخ
ّ

 ّمِيُع َّالس َّ ُّهُو ِِّإن َّه ه ّالل َّ ّعَلَى ل  ّوَتَوَك َّ ّلَهَا نَح  ّفَاج  ِ ل م ّلِلس َّ َّجنَُحوا ّ﴿وَِإن  ّالعظم : ّالل  ه قال
ّ.(4)ال عَلِم ُ﴾

ُّ ّأمكنّقر ّت ّما ّالمختلفة ّالمعسكرات ّبين ّتعايش ّعهود ّإقامة ّإمكان يمة ّال كر ّالآية ّهذه ر
ّ ّاأن ّالعهود ّهذه ّإعطاء ّمع ّبها، ّالنكث ّمن ّالعهود ّهذه ّوالجديةّتصان ّالكامل لاحترام

ّاتخّ،الحقيقية ّإذا ّستار ّفأما ّالعهود ّهذه ّالآخر يق ّالفر ّوالغدر،ّيدب ّّاذ ّالخيانة ّورائه ّمن ر
يستعدّللمبادأةّوالش ّ يقّالآخرّبهذاّّفإنّ ّر ّو للقيادةّالمسلمةّأنّتنبذّهذهّالعهود،ّوتعلنّالفر

ينالنبذ،ّوتصبحّمطلقةّاليدّفيّاختيارّوقتّالض بةّالتاليةّللخائنينّالغادر ،ّعلىّأنّتكونّر

                                 
 .263البقرة:ّ(1) 
 .3/265فيّظلالّالقرآن:ّّ(2)
 .352-2/353تفسيرّالشعراوي:ّّ(3)

 .63الأنفال:ّ(4) 
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ّوالشّ  ّالعنف ّمن بة ّالضر ّكلّ دّ هذه ّترهب ّبحيث ّبالت ّّة ّنفسه ّتحدقه ّللمجتمعّمن عرض
أوّجهرا !.  ّ ّالمسلمّسرا

ّيس ّالذين ّالإسلامية،ّ"فأما ّللدعوة ّالتعرض ّعدم يدون ير ّو ّالإسلامي، ّالمعسكر المون
ّظاهرهمّ ّدام ّما ّتوادعهم ّأن ّالمسلمة ّللقيادة ّفإن ّسمع ّكل ّإلى ّوصولها ّدون ّالحيلولة أو

يدونها" ير ّ.(1)يدلّعلىّأنهمّيجنحونّإلىّالسلمّو

المدينة،ّصارّال كفارّمعهّقلاقةّأقسام:ّّمّالنبيّه (:ّ"ولماّقد513ِّيقولّابنّالقم :ّ)
ّوهمّ ّعدوه، ّعليه ّيوالوا ّولا ّعليه، ّيظاهروا ّولا بوه، ّيحار ّألا ّعلى ّووادعهم ّصالحهم قسم

ّعلىّكفرهمّآمنونّعلىّدمائهمّوأموالهم.
بوهّونصبواّلهّالعداوة. ّوقسم:ّحار

ّأمره، ّإليه ّيؤول ّما ّانتظروا ّبل بوه، ّيحار ّولم ّيصالحوه، ّفلم ّتاركوه، وأمرّّوقسم:
ّكانّ ّمن ّومنهم: ّالباطن، ّفي ّوانتصاره ّظهوره، ّيحب ّكان ّمن ّهؤلاء ّمن ّثم أعدائه،
يحبّظهورّعدوهّعليهّوانتصارهم،ّومنهم:ّمنّدخلّمعهّفيّالظاهر،ّوهوّمعّعدوهّفيّ

يقين،ّوهؤلاءّهمّالمنافقون،ّفعاملّكلّطائفةّمن هذهّالطوائفّبماّّالباطن؛ّليأمنّالفر
بهّــ ّ.لىّــعاّتباركّوتأمرهّبهّر

ّحولّ ّطوائف ّقلاث ّوكانوا ّأمن، ّكتاب بينه ّو ّبينهم ّوكتب ّالمدينة، ّيهود فصالح
يظة ّقر بي  ّو ّالنضير، بي  ّو ّقينقاع، ّبي  ّمنّ(2")المدينة: ّقبائل ّبينهم ّمن ّكان ّكما .

ّالمشركينّمجاورةّللمدينة.
ّ

يعّالإسلامي،ّفإنّالنبيّ يؤكدّذلكّفيّّأماّفيّالحديثّالنبويّالمصدرّالثانيّللتشر
ّمواطنّعديدة،ّمنها:

 َّ َي رَة ّهُر ّأبو ّعنه ّرواه ّّّأنهّّما ّفِيّ»قال: يَمَ، ّمَر  ّاب ِن ّبِعِيسَى اِس ّالن َّ َّأو لَى َأنَا
ِّ ّوَال آِخرَة ولَى ّال أُّ »ّ ّقَاَل: ّالل  هِ؟ ّرَُسوَل ّيَا َّكي َف ّ»قَالُوا: هَاهُهُم  م َّ ّوَأُّ ّعَل َّاٍت، وَة ّمِن  ُِّإخ  ال َأن بِيَاء

ٌّّ ّوَاِحد ،ّفَلَي َسّبَي نَنَاّنَبِ   ى،ّوَدِينُهُم   .ّ(3)«َشي َّ

                                 
 .3146-1/3112فيّظلالّالقرآن:ّّ(1)
 .1/331زادّالمعاد،ّّ(2)
يمّعليهماّالسلام،ّح/ّ:صحيحّمسلم،ّكتابّ(3)  .2161الفضائل،ّباب:ّفضائلّعيسىّابنّمر
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ّأصل ّكان ّواحد ّّفإذا ية ّواحد ّاالبشر ّودينهم ّواحد ّا، ّالإنساني ّومشتركهم ّفإنّا، ،
ّهذاّيدعوّإلىّالتعايشّالسلميّبينهم،ّلاّالتنازعّوالتناحرّوالتعصبّالمقيت.

يؤكدّالنبيّ قال:ّّأنهّّالتعايشّبينّالأديانّفيماّرواهّعنهّعبدّالل  هّبنّعمروّّو
«َّ ّل ّمُعَاهَد ا ّنَف س ا ّقَتََل ّمَن  ّيَرَح  ِّم  ة َن َّ ج َّال  ّعَام اّرَاِئحَة بَعِينَ َّأر  ِ ّمَِسيرَة ّمِن  ُ ّيُوجَد يحَهَا ّرِ ّوَِإن َّ ،
»(1).ّ

َّأخَذَّمِن هَُّشي ئ اّ:ّ»وقالّ فَهُّفَو َقَّطاقَتِهِ،َّأو  َّظلََُّمُعَاهِد ا،َّأوِّان تَقََصهُ،َّأو ّكَل َّ َألَاّمَن 
ِّبِغَي رِّطِيِبّنَف ٍس،ّفََأنَاَّحجِيجُهُّيَو مَّ ّ.(2)«ال قِيَامَة

َّو َي رَة ّهُر َّأبِي ّ"ّعَن  ّلَاّقال: ُّفَقَاَل ّكَرِهَه َّشي ئ ا ّبِهَا ع طَِي ُّأُّ ِّسل عَتَه ّيَع رُِض ٌّ ّيَهُودِي  بَي نَمَا
ُّوَقَاَلّ هَه ّوَج  ّفَلَطَمَ َ ّفَقَام ّال َأن َصارِ ّمِن  ُّرَجُل  ّفَسَمِعَه ّال بَشَر،ِ ّعَلَى ّمُوسَى طَفَى ّاص  وَال َّذِي

ِّ ب طَفَىّمُوسَىّعَلَىّال بَشَرِّوَالن َّ ّتَقُوُلّوَال َّذِيّاص  هُرِنَاّفَذَهََبِّإلَي هِّفَقَاَلَّأبَاّال قَاسِِمّّي ُّ َي نََّأظ  ب
بِي ُّّ هَهُّفَذَكَرَهُّفَغَِضَبّالن َّ هِيّفَقَاَلّلِمَّلَطَم َتّوَج  وَعَه د ا،ّفَمَاّبَاُلّفُلَاٍنّلَطَمَّوَج   ّ ة ّلِيّذِم َّ ِّإن َّ

ُّّعَق ورِّفَيَص  هُّيُن فَُخّفِيّالص ُّ هِ،ّفَِإن َّ َي نََّأن بِيَاءِّالل َّ لُواّب ّقَاَلّلَاّتُفَض ِ هِهِّثُم َّ ىّرُئِيَّفِيّوَج  َّّحي َّ مَن 
ّ ّمَن  َل َّأو َّ ّفََأُكونُ خ رَى ِّأُّ ّفِيه ّيُن فَُخ ُّثُم َّ ه َّالل َّ َّشاء ّمَن  ا ِّإل َّ ّال َأر ِض ّفِي ّوَمَن  مَوَاِت ّالس َّ فِي

َّ ّف ّبُعَِثّبُعَِث َّأم  ورِ ّالط ُّ َ ّيَو م ِ ّبَِصع قَتِه َّأُحوِسَب َّأد رِي ّفَلَا ّبِال عَر ِش ّآِخذ  ّمُوسَى ِإذَا
ّ.(3)"«قَب لِي

هِّّ((الطبقاتّال كبرى))جاءّفيّ ائِِفّرَاِجع اّّلابنّسعد:ّ"ان صَرََفّرَُسوُلّالل َّ مَِنّالط َّ
َي دُّب ُنّحَارِقَةَ:ّ ّوَاِحد ّوَلَاّام رََأة ...،ّفَقَاَلّلَهُّز ّلَهُّرَجُل  ّيَس تَِجب  ةَّوَهُوََّمح زُون ،ّلَم  ِإلَىّمَك َّ

ّ ّعَلَي هِم  ّتَد خُُل َي ش اّ–َكي َف ّقُر ّّ-يَع نِي: ّفَقَاَل: َّأخ رَُجوكَ؟ َّ»وَهُم  َّج ه ّالل َّ ُِّإن َّ َي د ّز َاّيَا ِم ّل اعِل 
ُّ ه نَبِي َّ  ّ هِر دِينَهُّوَمُظ   ّ هَّنَاصِر ّالل َّ ّان تََهىِّإلَىِّحرَاءٍ،ّفََأر َسَلّرَجُل اّ«تَرَىّفَرَج اّوََمخ رَج ا،ّوَِإن َّ ،ّثُم َّ

ّ : ٍ ّعَدِي  ّب ِن عِِم ّمُط  َِّإلَى ّخُزَاعَة ِّجوَارِكَ؟»مِن  ّفِي َّأد خُُل »ُّ ّوَقَو مَه ِ ّبَنِيه ّوَدَعَا ّنَعَم ، ّفَقَاَل:
ّرَُسوُلّ ّفَدَخََل د ا، ّمُحَم َّ َّأجَر ُت ّقَد  ّفَِإن ِي ّال بَي ِت، َّأر كَاِن ّعِن دَ ّوَُكونُوا لَاَح، ّالس ِ سُوا َلَب َّ ّت فَقَاَل:

ِّ ه ّعَلَىّّالل َّ ٍ ّعَدِي  ّب ُن ُ عِم َّمُط  ّفَقَام حَرَاِم، ّال  ِجدِ ّال مَس  ِّإلَى ّان تََهى ى ََّحي َّ ّحَارِقَة ُّب ُن َي د ُّز وَمَعَه
ِّ ّفَان تََهىّرَاِحلَت ، ّمِن كُم  َُّأحَد  ّيَه جُه ّفَلَا د ا، ّمُحَم َّ َّأجَر ُت ّقَد  ِّإن ِي َي ٍش، ّقُر َ ّمَع شَر ّيَا ّفَنَادَى: ِ ه

                                 
 .6136صحيحّالبخاري،ّكتاب:ّالديات،ّباب:ّإثمّمنّقتلّذمياّبغيرّجرم،ّح/(1) 
ية ؟،ّح/سننّأبيّداود،ّكتاب:ّالخراجّوالفيءّوالإمارة،ّ(2)   .1612باب:ّفيّالذ ِم ِيّيُسلِمّفيّبعِضّالسنة،ّأعَليهّجز
 .1211صحيحّالبخاري،ّكتاب:ّالأنبياء،ّباب:ّقولّالل  هّتعالى:ّ﴿وإنّيوشسّلمنّالمرسلين﴾،ّح/ّ(3)
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ِّ ه ّالل َّ ّّرَُسوُل ٍ ّعَدِي  ّب ُن ُ عِم ِّوَمُط  ّبَي تِه ِّإلَى ّوَان صَرََف عَتَي نِ، ّرَك  ّوََصل َّى تَلَمَهُ، ّفَاس  ِن ّالر ُّك  ِإلَى
ّ.(1)بِهِ"ّوَوَلَدُهُّمُطِيفُونَ

ّمشرك ّ ّكان ّأنه ّمع ّعدي ّبن ّمطعم ّإن ّالل  ه ّرسول ّيمنع ّلم ّذلك ّفإن ّطلبّّا من
جواره،ّوهوّماّيدلّعلىّأنّالتعايشّالسلميّيقتضيّالتعاونّمعّذويّالمروءات؛ّلخدمةّ

ّالإسلامّوالإنسانية،ّولوّكانواّعلىّغيرّدينّالإسلام.ّ
ّ لم ّالس  ّتجذ ر ّوغيرها ّوالوقائع ّالنصوص بهذه ّالمجتمعّو ّفي ّوالتعايش والسلام

ّاّعلىّمرّالأزمنةّوالعصور.اّساطع ّالإسلامي،ّوكانّأنموذج ّ
ّ ّالوجود ّسيد ّأن ّالقول: ُّّومجمل ّي ب ّعل ّكان ير ّو ّأصحابه ّمعّم ّالتعايش ّقم  ّعلى يهم

ّأي ّ  ّعملي ّ الآخر ّذلك يطبق ّو ّولغته، ّوجنسه ّمعتقده ّكان ّا ّكان ّفقد ّأمامهم، يأمرهمّّا
ّجنازة ّ ّرأوا ّإذا ّمرّ ّبالقيام ّبل ّتتجاوزهم، ّيوم ّحيى ّبه ّجنازة ّت ّحي ّا ّلها ّفقام ّمرّ ، ت،ّى

ُّ ّجنازة ّإنها ّله: ّّفقيل ّفقال ّ»يهودي، ّنفس ّ: ّالتصرفّ(2)«األيست ّهذا ّشأن ّمن ّإن ،
ُّاّسلمي ّ أنّيحققّتعايش ّ ي ين.ا،ّو ّلينّقلوبّالآخر

ٍّّآفاقٍّّالمسلمةّوكانتّذاتَّوعلىّهذاّالتعايشّالسلميّقامتّهذهّالأمةّ ّعالميةٍّّإنسانية
ّالقومياتِّ ّبينّكاف ّّعوبَّوالشّ ّوالأعراقَّّتستوعب ّوانسجام ّووئام ّبأخوة ّفجمعت ة،

العربّوالرومّوالفرسّوالتركّوالأحباشّوالأكرادّوالهنودّوالزنوجّوغيرهمّتحتّشعارّ
ّا ّوإبداعاته يجابي ّالإ ّبتنافسه ّالإنساني ّالتنوع ّهذا ّفأسهم ّأعظمّالإسلام، ّتشييد ّفي لخ يرة

ّ.(3)شهدتهّالإنسانيةّعبرّالأجيالّصرحٍّ
ّ

 يرة العطرة: معالم سامية وتطبيقات عمليةلمي في الس  عايش الس  المبحث الثاني: الت  
ّ ّالل  ه ب ّّإن ّوشعو ّمتفرقة ّقبائل ّالناس ّخلق ّإلاّما ّمتنوعة ّوحضارات ّمختلفة ا

ّعلاقةّ ّهي ّالناس ّبين ّفالعلاقة ّعليها، ّومن ّالأرض ّالل  ه ّيرث ّحيى يتعايشوا ّو ليتعارفوا
بوقوفناّعندّسيرةّ تعارفّوتعايشّوسلامّوتعاون،ّوليسّعلاقةّتناحرّوصراعّوتقاتل،ّو

ّ ّالل  ه ّاّرسول ّالتعايش ّبجلاءّمبدأ ّلنا ّيتضح ّالقرآن ّلتعالم  ّالحي ّالمثل ّبينّبكونها لسلمي
ّ ّبعثته ّمنذ ّوذلك ّالأمم، ّوسائر ّالإسلام ّأيناءّأمة ّعلى ّدعوته ّفي ّيقتصر ّلم ّحيث ،

                                 
 .3/231الطبقاتّال كبرى:ّّ(1)
 .3216صحيحّالبخاري،ّكتاب:ّالجنائز،ّباب:ّمنّقامّلجنازةّيهودي،ّح/ّ(2)

 .111:مقوماتّالنهوضّالإسلاميّبينّالأصالةّوالتجديد،ّعامرّال كفيشي،ّصينظر:ّ(3) 
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ّجميع ّ ّالناس ّفي ّنادى ّوإنما ّوعشيرته، ّكاف ّقبيلته ّودعاهم ّوألوانهمّا ّأجناسهم ّبمختلف ة
ّ ّالإسلام، ّدين ّإلى ّوطبقاههم ّوقبائلهم ّمك ّّفآمنتّ وألسنتهم ّقبائل ّآمنتّ به ّكما ّقبائلّّة به

ّوآمنتّ ّالمدينة ّوالخزرج، ّالأوس فيّّمن  ّ ّمتمثلة ّأخرى، ّوحضارات ّوأجناس ّقبائل به
ّ)العراق(،ّ ّالأرت  ّبن ّوخباب ّ)الحبشة( ّالحبشي بلال ّو ّ)الفرس( ّالفارسي سلمان

يةّالقبطيةّ)مصر(ّوغيرهم. ّومار
ّ ّوتطبيقاته ّالسلمي ّالتعايش ّمظاهر ّتفصيل يمكن ّالمطالبّو ّفي ية ّالنبو ّالسيرة في

ّية:التال
 الأول: دستور المدينة:المطلب 

ٍّيمث ّ ّوثيقة ّأعظم ّالمدينة ّدستور ّبمختلفّّل ّالناس ّبين ّالتعايش ّلمبدأ ّالعملي للتطبيق
ّ.ّمأديانهمّوأجناسهمّولغاهه

ُّ تفر ّهذاّالد ّّعدّ كماّي  ّ وليّفيّالإسلام،ّوتنظم ّعتّعنهّنصوصّالقانونّالد ّستورّأصلا
ّا.العلاقاتّبينّمختلفّالفئاتّباختلافّعقائدهاّومواطنه

ّتضم ّ ّالد ّوقد ّهذا ّينود ّن ّللمدينةّستور ّالمكونة ّالفئات ّجميع ّبين ّالتعايش ّقررت ا
ّالمنورة:ّّ

ين(.ّـــّتَعَايُُشّالمسلمينّمعّبعضٍّ ّ)الأوس،ّوالخزرج،ّوالأنصار،ّوالمهاجر
ينوّ ّو ّقينقاع، ّ)ينو ّواليهود ّالعرب ّالوثنيين ّمن ّوغيرهم ّالمسلمين ّبين ّالتعايش ـــ

يظة(. ينوّقر ّالنضير،ّو
ّوهذاّنصه:

"3-ّ ّالن بِي  ّمُحَم ٍد ّمِن  َاب  ّكِت ّهَذَا ّالرحم : ّالرحمن ّالل  ه ّبسم ّمِن  لِمِينَ ّوَال مُس  ّال مُؤ مِنِينَ َي نَ ّب ،
. ّوَجَاهَدَّمَعَهُم  ّفَلَِحَقّبِهِم  ّتَبِعَهُم  يَث رَِب،ّوَمَن  َ َي ٍشّو ّقُر

ّدُوِنّالن اِس.ّ-2 مِن   ّ وَاِحدَة  ّ م ة ّأُّ هُم  ّإن 
ب عَتِهِمّ ال مُهَاّ-1 َي ٍشّعَلَىّرِ ّقُر ّيَتَعَاقَلُونَ.(1)ِجرُونَّمِن 
ّعَانِيَهَاّ-4 ّتَف دِي ٍ َّطائِفَة ّكُل  ولَى، ّال أُّ ّمَعَاقِلَهُم  ّيَتَعَاقَلُونَ ب عَتِهِم  ّرِ ّعَلَى ّعَو ف َيَنُو ّ(2)و

َي نَّال مُؤ مِنِينَ. ِطّب ّبِال مَع رُوِفّوَال قِس 
                                 

بعتهم:ّأي:ّأمرهمّوشأنهمّالذيّكانواّعليه.ّ(1) ّعلىّر
ّالعاني:ّالأسير.(2) 
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6-ِّّ ب عَت ّرِ ّعَلَى َ َّساعِدَة َيَنُو ّعَانِيَهَاّو ّتَف دِي ّمِن هُم  ٍ َّطائِفَة ّوَكُل  ولَى، ّال أُّ ّمَعَاقِلَهُم  ّيَتَعَاقَلُونَ هِم 
َي نَّال مُؤ مِنِينَ. ِطّب ّبِال مَع رُوِفّوَال قِس 

5-ّّ ّتَف دِي ٍ َّطائِفَة ّوَكُل  ولَى، ّال أُّ ّمَعَاقِلَهُم  ّيَتَعَاقَلُونَ ب عَتِهِم  ّرِ ّعَلَى َارِِث ح ّال  َيَنُو عَانِيَهَاّو
َي نَّال مُؤ مِنِينَ. ِطّب ّبِال مَع رُوِفّوَال قِس 

ّعَانِيَهَاّّ-3 ّتَف دِي ّمِن هُم  ٍ َّطائِفَة ّوَكُل  ولَى، ّال أُّ ّمَعَاقِلَهُم  ّيَتَعَاقَلُونَ ب عَتِهِم  ّرِ ّعَلَى ُّجشٍَم َيَنُو و
َي نَّال مُؤ مِنِينَ. ِطّب ّبِال مَع رُوِفّوَال قِس 

2-َّّ ّع ّالن ج ارِ َيَنُو ّعَانِيَهَاّو ّتَف دِي ّمِن هُم  ٍ َّطائِفَة ّوَكُل  ولَى، ّال أُّ ّمَعَاقِلَهُم  ّيَتَعَاقَلُونَ ب عَتِهِم  ّرِ لَى
َي نَّال مُؤ مِنِينَ. ِطّب ّبِال مَع رُوِفّوَال قِس 

36-َّّ َّطائِف ولَى،ّوَكُل  ّال أُّ ّيَتَعَاقَلُونَّمَعَاقِلَهُم  ب عَتِهِم  َيَنُوّعَم رِوّب ِنّعَو ٍفّعَلَىّرِ ةٍّتَف دِيّعَانِيَهَاّو
َي نَّال مُؤ مِنِينَ. ِطّب ّبِال مَع رُوِفّوَال قِس 

ّعَانِيَهَاّّ-33 ّتَف دِي ٍ َّطائِفَة ّوَكُل  ولَى، ّال أُّ ّمَعَاقِلَهُم  ّيَتَعَاقَلُونَ ب عَتِهِم  ّرِ ّعَلَى ّالن بِيِت َيَنُو و
َي نَّال مُؤ مِنِينَ. ِطّب ّبِال مَع رُوِفّوَال قِس 

ّال أَّّ-32 َيَنُو ّعَانِيَهَاّو ّتَف دِي ّمِن هُم  ٍ َّطائِفَة ّوَكُل  ولَى، ّال أُّ ّمَعَاقِلَهُم  ّيَتَعَاقَلُونَ ب عَتِهِم  ّرِ ّعَلَى و ِس
َي نَّال مُؤ مِنِينَ. ِطّب ّبِال مَع رُوِفّوَال قِس 

ّال مُؤ مِنِينَّلَاّيَت رُُكونَّمُف رَح اّ-31 ِّ(1)وَِإن  ّيُع طُوهُّبِال مَع رُوِفّف َّأن  ّ.(2)يّفِدَاءٍَّأو ّعَق لٍّبَي نَهُم 
ّمَو لَىّمُؤ مٍِنّدُونَهُ.ّ-34 ّلَاُّيحَالَِفّمُؤ مِن  ّوََأن 
31-َّّ ّاي تَغَىّدَِسيعَة َّأو  ّبَغَىّمِن هُم  ّال مُؤ مِنِينَّال مُت قِينَّعَلَىّمَن  وَاٍن،َّأو ّ(3)وَِإن  ٍمَّأو ّعُد  ّإث  ُظل مٍَّأو 

ّ َي نَّال مُؤ مِنِينَّوَِإن  كَانَّوَلَدََّأحَدِهِم .فَسَاٍدّب ّعَلَي هِّجَمِيع ا،ّوَلَوّ  َّأي دِيَهُم 
ّمُؤ مِن اّفِيّكَافٍِرّوَلَاّيَن صُرُّكَافِر اّعَلَىّمُؤ مٍِن.ّ-36 ّوَلَاّيَق تُُلّمُؤ مِن 
35-ّ. َّأد نَاهُم  ُيج ِيرُّعَلَي هِم   ّ ّذِم ةَّالل هِّوَاِحدَة ّوَِإن 
ّال مُؤ مِنِينَّبَع ضُهُمّ ّ-33 ّدُونَّالن اِس.ّوَِإن 
32-ّ. يَنّعَلَي هِم  لُومِينَّوَلَاّمُتَنَاصَرِ وَةَّغَي رَّمَظ  س  ّلَهُّالن ص رَّوَال أُّ ّيَهُودَّفَِإن  ّتَبِعَنَاّمِن  ّوَِإن هُّمَن 

                                 
ّالمفرح:ّالمثقلّبالدينّوال كثيرّالعيال.ّقالّالشاعر:ّّ(1)

ّإذاّأنتّلمّتبرحّتؤديّأمانةّ**ّوتحملّأخرىّأفرحتكّالودائع.
 الديةّالييّتجبّعلىّعصبةّالقاتل،ّوالمرادّديةّالخطأ.ّعقل:(2) 
بِظُل م.(3)   ّ ّدَِسي عَةَُّظل مٍ:ّأي:ّدَف عا
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26-ِّّ ّالل ه َّسبِيِل ّفِي ّقِتَاٍل ّفِي ّمُؤ مٍِن ّدُونَ ُّمُؤ مِن  ّيُسَالَم ّوَاِحدَة ّلَا َّال مُؤ مِنِينَ  ُ ِّسل إل اّّوَِإن 
. ٍلّبَي نَهُم  ّعَلَىَّسوَاءٍّوَعَد 

23-ٍّّ يَة ّغَازِ ّكُل  ا.(1)وَِإن  ّمَعَنَاّيُع قُِبّبَع ضُهَاّبَع ض  ّغََزت 
22-ُّّ ّال مُؤ مِنِينَّنُبِ ء ّفِيَّسبِيِلّالل هِ.(2)وَِإن  ّعَلَىّبَع ٍضّبِمَاّنَاَلّدِمَاءَهُم  ّبَع ضُهُم 
ّال مُؤ مِنِينَّال مُت قِينَّّ-21 سَِنّهُد ىّوََأق وَمِهِ.وَِإن  ّعَلَىَّأح 
َي ٍشّوَلَاّنَف سَهَا،ّوَلَاَّيحُوُلّدُونَهُّعَلَىّمُؤ مٍِن.ّ-24 مَال اّلِقُر ّوَِإن هُّلَاُّيج ِيرُّمُش رِكّ 
ّاع تَبََطّمُؤ مِن اّ-21 ّبَي نَةٍّفَِإن هُّقَوَد ّّ(3)وَِإن هُّمَن  4ّ)قَت ل اّعَن  ّيَر ضَىّوَلِي ّ( ال مَق تُوِل،ّبِهِ،ّإل اَّأن 

عَلَي هِ.  ّ ّإل اّقِيَام ّلَهُم  ّال مُؤ مِنِينَّعَلَي هِّكَاف ة ،ّوَلَاَّيحِل  ّوَِإن 
ّيَن صُرَّّ-26 َّأن  ِ ّال آِخر ّوَال يَو ِم ِ ّبِالل  ه ّوَآمََن ِ ِحيفَة ّالص  ِ ّهَذِه ّفِي َّأقَر ّبِمَا ِمُؤ مٍِن ّل َّيحِل  ُّلَا وَِإن ه

يهِ،ّوََأن ّ(5)مُح دِث ا ّعَلَي هِّلَع نَةَّالل هِّوَغََضبَهُّيَو مَّال قِيَامَةِ،ّولَاّ،ّوَلَاّيُؤ وِ ّآوَاهُّفَِإن  ّنَصَرَهَُّأو  هُّمَن 
. ّوَلَاّعَد ل  ّيُؤ خَذُّمِن هُّصَر ف 

ّوَِإلَىّمُحَم دٍ.ّ-25 ّوَجَل  ّمَرَد هُّإلَىّالل هِّعَز  ءٍّفَِإن  ّشَي  فِيهِّمِن   ّ تَلَف تُ  ّمَه مَاّاخ  ّوَِإن كُم 
َبِينَ.وَإِّّ-23 ّال يَهُودَّيُن فِقُونَّمََعّال مُؤ مِنِينَّمَاّدَامُواّمُحَار ّن 
ّوََأن ّّ-22 ّمَوَالِيهِم  لِمَي نِّدِينُهُم  ّوَلِل مُس  مََعّال مُؤ مِنِينَّلِل يَهُودِّدِينُهُم   ّ م ة ّيَهُودَّبَيِ ّعَو ٍفّأُّ ّوَِإن  فُسُهُم 

َّظلََُّوََأِثمَّفَِإن هُّلَاّيُوتِغُّ ّإل اّنَف سَهُّوََأه َلّبَي تِهِ.(6)إل اّمَن 
ّلِيَهُودِّبَيِ ّالن ج ارّمِث َلّمَاّلِيَهُودِّبَيِ ّعَو ف.ّ-16 ّوَِإن 
َارِِثّمِث َلّمَاّلِيَهُودِّبَيِ ّعَو ٍف.ّ-13 ح ّلِيَهُودِّبَيِ ّال  ّوَِإن 
ّلِيَهُودِّبَيِ َّساعِدَةَّمَاّلِيَهُودِّبَيِ ّعَو ٍف.ّ-12 ّوَِإن 
11-ِّّ ّل ّيَهُودِّبَيِ ُّجشٍَمّمِث َلّمَاّلِيَهُودِّبَيِ ّعَو ٍف.وَِإن 
ّلِيَهُودِّبَيِ ّال َأو ِسّمِث َلّمَاّلِيَهُودِّبَيِ ّعَو ف.ّ-14 ّوَِإن 

                                 
ية:ّأي:ّالجماعةّالييّتخرجّللغزو.(1)   غاز
 نب ء:ّمنّالبواء،ّأي:ّالمساواة.(2) 
 اعتبطّمؤمنا:ّأيّقتلهّبلاّجنايةّجناها،ّولاّذنبّيوجبّقتله.(3) 
ّقود:ّالقصاص.ّ(4)

ّالمحدث:ّمرتكبّالحدث،ّالجنابةّأوّالذنب.(5) 
ّأوتغه:ّأهل كه،ّووتغوتغا :ّهلك.ّ(6)
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ّإل اّّ-11 ّيُوتُِغ ُّلَا َّفَِإن ه َّوََأِثم َّظلَُ ّمَن  ّإل ا ّعَو ٍف، ّبَيِ  ّلِيَهُودِ ّمَا َّمِث َل ّقَع لَبَة ّبَيِ  ّلِيَهُودِ وَِإن 
ّسَهُّوََأه َلّبَي تِهِ.نَفّ 

ّقَع لَبَةَّكََأن فُسِهِم .ّ-16 ّمِن  ن  نَةَّبَط  َّجف  ّوَِإن 
دُونَّال ِإث ِم.ّ-15 ّال بِرّ  ّلِبَنِيّالش طِيبَةِّمِث َلّمَاّلِيَهُودِّبَيِ ّعَو ٍف،ّوَِإن  ّوَِإن 
ّمَوَالِيَّقَع لَبَةَّكََأن فُسِهِم .ّ-13 ّوَِإن 
ّبِطَانَةَّيَهُوّ-12 ّدَّكََأن فُسِهِم .وَِإن 
إل اّبِِإذ ِنّمُحَم دٍّ-46 َّأحَدّ  ّ.وَِإن هُّلَاَّيخ رُُجّمِن هُم 
َّظلََُ،ّّ-43 ّمَن  ِّإل ا ّبَي تِه ّوََأه ِل ِّفَتََك ّفَبِنَف ِسه ّفَتََك ُّمَن  ّوَِإن ه ، ّجُر ح  ّثَْأٍر ُّعَلَى حََجز ّيُن  ُّلَا وَِإن ه

هَذَا. ّالل هَّعَلَىَّأبَرّ  ّوَِإن 
دُونَّال ِإث ِم.ّوَِإنّ ّ-42 ّوَالن ِصيحَةَّوَال بِرّ  ّعَلَىّال يَهُودِّنَفَقَتَهُم 
لُوِم.ّ-41 ّالن ص رَّلِل مَظ  ِبحَلِيفِهِّوَِإن   ّ ام رُؤ  ّ ّوَِإن هُّلَم ّيَْأثَم
َبِينَ.ّ-44 ّال يَهُودَّيُن فِقُونَّمََعّال مُؤ مِنِينَّمَاّدَامُواّمُحَار ّوَِإن 
ّيَث رَِبّحَرَام ّّ-41 ِحيفَةِ.(1)وَِإن  َّجو فُهَاّلَِأه ِلّهَذِهِّالص 
وَلَاّآِثم .ّ-46 َارَّكَالن ف ِسّغَي رَّمَُضارّ  ج ّال  ّوَِإن 
إل اّبِِإذ ِنَّأه لِهَا.ّ-45  ّ ّوَِإن هُّلَاُّتجَارُّحُر مَة
تِجَاٍرُّيخَاُفّفَسَّّ-43 ّحَدٍَثَّأو ّاش  ِحيفَةِّمِن  َي نََّأه ِلّهَذِهِّالص  ّمَرَد هُّوَِإن هُّمَاّكَانَّب ادُهُّفَِإن 

ّوَِإلَىّمُحَم ٍدّرَُسوِلّالل هِّ ّوَجَل  ِحيفَةِّوََأبَر هِ.إلَىّالل  هِّعَز  ّالل هَّعَلَىَّأت قَىّمَاّفِيّهَذِهِّالص  ّ،ّوَِإن 
ّنَصَرَهَا.ّ-42 ّوَلَاّمَن  َي ش  ّوَِإن هُّلَاُّتجَارُّقُر
ّدَهَمَّيَث ّّ-16 ّالن ص رَّعَلَىّمَن  ّبَي نَهُم  ّوَِإن  هُم  َل بَسُونَهُّفَِإن  ي َ رَِب،ّوَِإذَاّدُعُواّإلَىُّصل ٍحّيَُصاِلحُونَهُّو

ّحَا ّعَلَىّال مُؤ مِنِينَ،ّإل اّمَن  ّإذَاّدُعُواّإلَىّمِث ِلّذَلَِكّفَِإن هُّلَهُم  هُم  َل بَسُونَهُ،ّوَِإن  ي َ رََبّيَُصاِلحُونَهُّو
ّفِيّالد يِن.

ّمِنّ ّ-13 تُهُم  نَاٍسِّحص  ّأُّ ّال ذِيّقِبَلَهُم.ّعَلَىّكُل  ّجَانِبِهِم 
ّال بِرّ ّ-12 ّمََع .ِّ ِحيفَة ّالص  ِ ّهَذِه ّلَِأه ِل ّمَا ّمِث ِل ّعَلَى ّوََأن فُسَهُم  ّمَوَالِيَهُم  ّال َأو ِس، َ ّيَهُود وَِإن 

ِحيفَةِ. َّأه ِلّهَذِهِّالص  ِض؟ّمِن  ّال مَح 

                                 
ّحرم.ّ:حرام:ّأي(1) 
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11-َّّ ّع ّإل ا ّكَاِسب  ِسُب ّيَك  ّلَا ّال ِإث ِم ّدُونَ ّال بِر  ّفِيّوَِإن  ّمَا دَِق َّأص  َّعَلَى ّالل ه ِّوَِإن  ّنَف ِسه لَى
ِحيفَةِّوََأبَر هِ. ّهَذِهِّالص 

َاُبّدُونََّظالٍِمّوَآِثم.ّ-14 ّوَِإن هُّلَاَّيحُوُلّهَذَاّال كِت
11-َّّ ّالل ه َّأِثمَ،ّوَِإن  َّظلَََُّأو  ّبِال مَدِينَةِ،ّإل اّمَن  ّقَعَدَّآمِن  ّوَمَن  ّخَرََجّآمِن  ّّوَِإن هُّمَن  ِمَن  ل  ّ جَار

رَُسوُلّالل  هّ وَات قَى،ّوَمُحَم دّ  ّ."(1)بَرّ 
ّ  

                                 
 .164-3/163سيرةّابنّهشام:ّّ(1)
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منّالبنودّالقانونيةّوالحقوقية:  ّ يةّجملة ّشملتّهذهّالوثيقةّالنبو
ففيهاّالدستورّالمدون،ّوالمصاغّصياغةّقانونية،ّالذيّطبقّمنذّاللحظاتّالأولىّّّّّّ

لبناءّمجتمعّالإسلامّبالمدينةّالمنورةّتتعايشّفيهّجميعّالأجناسّواللغاتّوالأديانّبسلامّ
ّوانسجامّووئام.

ّوضروراتهّّّّّّ ّوآدابه ّوالقاضي ّبرعيته، ّالراعي ّعلاقة ّتبين ّاليي ّالنصوص وفيها
ِّاللازم َّللهمّونِّةّللوفاءّبتحقيقّالمساواةّوالعدالةّبينّالناسّبمختلفّم ّلهم.ح

وفيهاّالصياغةّالبليغةّللعلاقاتّالدوليةّبينّمختلفّالطبقاتّالاجتماعيةّبمختلفّّّّّّ
ّعقائدهاّوأصولها.

ّالإنسانيةّّّّّّ ّوالحقوق ّوالتعاون، ّوالتناصر ّوالأمن ّالعدل ّفي ّالأمة ّحق وفيها
ّمنّأفرادّالمجتمع.ّدٍّوالاجتماعيةّلكلّفر

يةّ ّالمعنو ّأو ّالمادية ّسواء ّالميادين ّمختلف ّفي ّوجماعتها ّالأمة ّرعية ّبين ّالتكافل وفيها
ّالخاصةّ ّالحقوق ّورعاية ّالمدين، ّومساعدة ّالجار، ّوحماية ّالمظلوم، ّنصرة ّعلى )المعاهدة

ّميةّالجاهلية.والعامة...(،ّالأمرّالذيّيعنيّرفضّحَّ
ّلسلطانّ ّتخضع ّاليي ّالمسلمة ّغير ّوالأقليات ّوالمعاهدين ّالذمة ّأهل ّحماية وفيها

يةّممارسةّشعائرهمّالدينية.المسلمين،ّ ّوحر
ّأمة ّواحدة ،ّ ّالمسلمين ّبكون ّالمجتمع، ّلهذا ّالأساس ّالمبادئ ّالصحيفة ّوضعت لقد

ّّو ّبينهم، ّيتعاونون ّبعض، ّأولياء ّالن ّبعضهم ّواضعين يتراحمون، ّو ّيتحابون، القبليةّعرات
ّإلاّ ّوعجمي بي ّعر ّبين ّولا ّوأييض، ّأسود ّبين ّفرق ّلا ّأقدامهم، ّتحت ّالجاهلية وحمية

ّبالتقوى.
ّح ّالصحيفة ّبينت ّالتعصبكما ّعن ّمُع رضة ية ّالحر ّالذينّقيقة ّاليهود ّمع ّولو ّحيى ،

ّأعطتّلهمّحقوقهمّكاملة ،ّكحقّالجوارّماّالتزمواّببنودّالصحيفة.
ّأم ّالناس ّأن ّعلى ّالصحيفة ّنصت ّولاحِّواحدة ّّة ّكما ،ّ ّلفظ ّاستخدام «ّالأمة»ظوا

ّأمة ّ ّوالمسلمون ّفالمؤمنون ّالمواطنة، ّفي ّالأطراف ّجميع ّبين ّأمةّواحدة ّّللمساواة ّواليهود ،
ّمعّالمؤمنين،ّلليهودّدينهمّوللمسلمينّدينهم.
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ّوطنَّ ّالوثيقة ّهذه ّبي نت ّآمنّّكما ّحرم ّوأنه ّالدستور، ّهذا ّيشملها ّاليي ّالأمة هذه
ّالدولة،لرعي ّ ّلظالمٍّّة ّحصانة ّلا ّأن ّنفسه، ّالوقت ّفي ّآثمٍّّوقررت ّكانّأو ّولو ّحيى ،

 ّ ّةّدولتها.عضو اّبرعي ّ«ّييثرب»معتصما
ّالاستبد ّالصحيفة ّرفضت ّــكما ّتعالى ّــ ّالل  ه ّكتاب ّوجعلت ّوالطغيان، َّاد ّّوسنة

يمّ ّفئاتّهذاّالمجتمع.ّبينّكلّ ّوتنازعٍّّخلافٍّّالفيصلّوالحاسمّعندّكلّ  رسولّال كر
ّ ّأسست ّلمجتمعٍّلقد ّالصحيفة ّالت ّّ،إنسانيّهذه ّقم  ّفيه ّوالوئامّتسود ّوالتعاون راحم

ُّ ّخ ّأسس ّعلى ّوالاختلاف ّوالتنوع ّوالمساواة، ّوالعدل ّالدينية ية ّوالحر ةّلقي ّوالإخاء
َّ ّوعصبية ّوالتناحر، ّوالتنافر ّوالعنف، ّوالظلم ّوالتطرف ّوالانتقام، ّالثأر ّتنبذ ّسليمة،

ّالجاهلية،ّوالعصبيةّالقبلية.
ّ ّ"أولَّفكانت ية ّالنبو ّالصحيفة ّوسيّعقدٍّّهذه ّحقيقياجتماعي ّدني  ليسّ-ّاسي

ّمتوه َّّمفترضّ  ّأو ّبالاعترافّ-ام ّا ّجُزء ّّيكتفي ّالآخر ّوإنماّيجعل ّالرعي ّّابالآخر، ّوالأمةّمن ة
ّكلّ ّ-منّالذاتّاأي:ّجزء ّ-ّوالدولة ّكلّالواجبات،ّوذلكّفيّزمنٍّّالحقوق،ّله لمّّوعليه

ّ ّ.(1)يعترفّبالآخرّعلىّوجهّالتعمم ّوالإطلاق"ّيكنّفيهّطرف 
ّ ّكما ّفّخترس َّ ية، ّالحضار ّالقم  ّأسمى ّالصحيفة ّعلىّّمفهومّاستبدلتهذه ّالقائمة الأمة

ّ ّوالتعايش ّالخصوصيات-الوفاق ّحفظ ّالفبّ-مع ّالشعوبّمفهوم ّبين ّوالصراع رقة
نّلأولّمر َّّوالقبائل فيّالمدينةّمجتمع،ّتتعددّفيهّعلاقاتّالانتماءّإلىّالدينّّةٍّ،ّحيثّتَكَو َّ

ّ.(2)والجنس،ّوتتوحدّفيهّعلاقةّالانتماءّإلىّالأرضّالمشتركة،ّهيّأرضّالوطن
ّتشكّ وفضل ّ ّفقد ّذلك ّعن ّفئاٍتّا ّمن ّالمدينة ّمجتمع ٍّّل ّحيثّّمختلفة ّمن متنوعة،

ُّ ّوالانتماء ّالعقدي، َّّالتوجه ّالقب ّنمط ّومنّحيث ّوالعشائري، ّالمهاجرونّلي ّففيهم: المعيشة،
ّمنّ ّواليهود ّوالخزرج، ّالأوس ّمن ّوالوثنيون ّوالخزرج، ّالأوس ّمن ّوالأنصار المكيون،
يظة،ّ ّقر ينو ّو ّالنضير، ينو ّو ّقينقاع، ّينو ّالثلاقة، ّاليهود ّوقبائل ّوالخزرج، الأوس

،ّولاّشكّفيّأنّ،ّوالموالي،ّوالعبيد،ّوالأحلافوالأعرابّالذينّيساكنونّأهلّيثرب
ّمرتكااتّالأنم ّأرسى ّالمنورة ّالمدينة ّفي ّالواقع ّأرض ّعلى ّتطبيقه ّتم ّالذي ّالنبوي وذج

                                 
 .344فيّفقهّالحضارةّالإسلامية،ّمحمدّعمارة،ّص:ّّ(1)
 .262وثيقةّالمدينةّالمضمونّوالدلالة،ّأحمدّقائدّالشعبي،ّص:ّّ(2)
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بينّالمسلمينّومنّلمّيعتنقّالإسلامّمنّالوثنيينّ التعايشّالسلميّبينّالمسلمينّوالمسلمين،ّو
ّمنّالأوسّوالخزرجّوأهلّالكتاب.

ّظلّ  ّكل ّّفي ّهذا ّالل  ه ّرسول ّسيدنا ّنجد ّعملي ّ ّه ّيطبق ّالرسالة ّتعالم  ّاتجاهّا الإلهية
ّولاّ بوه، ّيحار ّلا ّأن ّعلى ّووادعهم ّصالحهم ّفقد ّوعدل، ّورحمة ّسماحة ّبكل اليهود

ُّ ّيوال ّولا ّعليه، ييظاهروا ّ)قر ّعدوه ّعليه ّدماوا ّعلى ّآمنون ّكفرهم ّعلى ّوهم همّئش(،
ّهوّ ّوغيرهم ّالمسلمين ّبين ّالعلائق ّأساس ّ"لأن ّمسالمين؛ ّداموا ّما ّوأعراضهم وأموالهم

ّوأن ّسلموا، ّما ّالناسّّالسلم ّلخ ير ّوالعمل ّوالتقوى ّالبر ّعلى ّوالتعاون ّوالعدل ّالحق مبدأ
ّ.(1)ودفعّأذىّالأشرارّعنّالمجتمعّهوّأبرزّالشعاراتّالييّتناديّبهاّدولةّالإسلام"

ُّ ّسيد ّحفظ ّالل  هّلقد ّرسول ّالناشئةّفيّالمدينةّّنا ّالإسلامية ّدولته ّفي ّلليهود وضمن
ّوتك ّوأعراضهم، ّوأموالهم ّأنفسهم ّعلى ّالعدلّأمنهم ّبإقراره ّالظلم ّمن ّبحمايتهم فل

والمساواةّفيّأحكامه،ّفهمّفيّذمةّدولتهّماّدامواّمسالمين،ّتحتّإمرةّسلطتهّماّدامواّ
طائعين،ّوتحتّرايةّالمجتمعّالإسلاميّمحميينّماّدامواّخاضعينّلقانونّالدولةّالإسلاميةّ

البيانّأوّالدستورّمدةّّلتهاّمعاهدةّالمدينة،ّحيثّ"أصبحتّهذهّالمعاهدةّأوّهذاالييّأصّ 
يلةّسبب ّ اّفيّإرساءّالصلحّوالأمنّبينّالمسلمينّواليهودّحيىّنقضهاّاليهود،ّوكانّاليهودّطو

َّّيراجعونّرسولّالل  هّ يرضونّبهّح ّ.(2)كما"و
يةّ ّوتقو ّالناس ّبين ّالروابط ّيتوثيق ّاهتمت ّالمدينة ّصحيفة ّأن ّذلك ّإلى أضف

يما ّإ ّمعهم؛ ّوالتعايش ّالج يران ّبين ّالإنسانيةّن ّالعلاقات ّالأسر ّبين يب ّالتقر ّبضرورة ّمنها ا
ٍّّبكلّ  ّجنب ّوسيلة ّالجوار ّصلة ّفجعلت ّجنبٍّ، ّإلى ّّا ّالإنسان ّصلة ّالمقر ّمع ّإليهّلأقرب بين

ّضرر ّ ّالجار ّهذا ّيسبب ّلا ّأن ّعلى ّنفسه، ّإثم ّوهي ّولا ّأنّ ا ّالإسلام ّفي ّالأمر ّبلغ ّوقد ّا،
يمانّالصادقّوالتدي ّّجعلّإكرامّالجارّآية ّ ّ.(3)نّالأكيدمنّآياتّالإ

                                 
يةّدروّ(1)  .56سّوعبر،ّمصطفىّالسباعي،ّص:ّالسيرةّالنبو
 .166مفخرةّالإنسانية،ّفتحّالل  هّكولن،ّص:ّّ--النورّالخالدّمحمدّّ(2)
 .54وثيقةّالمدينة،ّالمضمونّوالدلالة،ّأحمدّقائدّالشعبي،ّص:ّّ(3)
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ّمبدأّ ين ّالآخر ّمع ّالخارجية ّالسياسة ّفي ية ّالنبو ّالوثيقة ّأكدهها ّاليي ّالأصول ومن
بهم،ّوإنماّنظمتّ ين،ّفلمّتقتصرّعلىّتنظم ّعلاقةّالناسّبر التعايشّوالسلمّواحترامّالآخر

َّ ّ.(1)ا،ّليتحققّالتعايشّالسلميّبينهمهمّمعّبعضهمّأيضّ علاقت
ه (ّرحمهّالل  ه:ّ"وهذهّالوثيقةّتنطقّبرغبةّالمسلمين3436ّ)يقولّالشيخّمحمدّالغزاليّ

ّأيديّ ّعلى ّوالضرب بوعها، ّر ّفي ّالسكينة ّلنشر ّالمدينة، ّيهود ّمع ّالخالص ّالتعاون في
ّ.(2)اّكانّدينهم"العادينّومدبريّالفتن،ّأي ّ 

ّ ّالل  ه ّرسول ّسيدنا ّيجد ّلم ّفيّحرج ّّوهكذا ّمعهم ّيتفق ّلا ّمن ّيساكنه ّأن ّمن ا
نظرّإلىّمنّعاهدهمّمنّاليهودّعلىّأنهمّأصبحواّمنّالناحيةّالسياسيةّأوّالدين،ّومنّثمّ

ّكالمسلمينّالذينّيعيشونّمعهمّفيّدارٍّ وماّعليهمّمنّّفيماّلهمّمنّحقوقٍّّواحدةٍّّالجنسية
ّوأحوالهمّواجباٍتّ ّوعباداههم ّعقائدهم ّعلى ّالشخصية ّالناحية ّمن ّظلوا ّوإن ،

ّ.(3)الخاصة
 المطلب الثاني: صلح الحديبية.

يشّدليل ّّتقفّمعاهدةّالحديبيةّالييّوقعتّبينّسيدناّرسولّالل  هّ اّعلىّاّشامخ ّوقر
ين.ّأصيلّ ّأنّالتعايشّالسلميّمبدأ ّ ّفيّالإسلامّوفيّعلاقاتّالمسلمينّبالآخر

ّرفين،ّوكانّأهمّينودهاّوشروطهاّماّيلي:وقعتّمعاهدةّالحديبيةّبينّالطّ 
ّالطرفينّلمدةّعشرّسنينّيأمنّفيهّــّوضعّالحربّبين3 يكف  بعضهمّعنّّاّالناس،ّو

ّ.بعضٍّ
2ّ ّالنبي ّيرجع ّأن ُّّــ ّالعامّوأصحاب ّكان ّفإذا ّمكة، ّيدخلوا ّأن ّدون ّهذا ّعامهم ه

ّإلاّالسيوفّفيّقرابها.ّمنّدونّسلاحٍّّالقادمّدخلوهاّلمدةّقلاقةّأيامٍّ
1ّ ّالنبي ّحلف ّفي ّيدخل ّأن يية ّالعر ّالقبائل ّمن ّأراد ّمن ّفيه،ّّــ ّدخل وعهده

يشٍّ ّوعهدهاّدخلّفيه.ّومنّأرادّأنّيدخلّفيّحلفّقر
يشٍّّّــّمنّأتىّالنبي 4َّّ يش ّهّرد ولي ّّمنّغيرّإذنِّّمنّقر اّمنّهّعليهم،ّأماّمنّجاءّقر

ّفلاّيردونه.ّعندّالنبيّ

                                 
يةّوالأحكامّالشرعيةّالمستفادةّمنها،ّجاسمّمحمدّراشدّالعيساوي:ّص:ّ(1)  .326الوثيقةّالنبو
 .324فقهّالسيرة،ّمحمدّالغزالي:ّص:ّ(2)
 .16التعصبّوالتسامحّبينّالمسيحيةّوالإسلام،ّمحمدّالغزالي:ّص:ّ(3)
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ّح ّول كنه ّبالمسلمين، ّالمجحفة ّالبنود ّبعض ّالصلح ّهذا ّتضمن ّالدماء،ّوصانّلقد قن
ّا.وأرسىّقواعدّالتعايشّالسلميّبينّالناسّجميع ّ،ّعصومةمالالأنفسّ

يشٍّ بتهمّلهّسنينّطوال،ّفقدّجنحّللسلم؛ّتحقيق ّّ--للنبيّّفمعّقتالّقر اّلمبدأّومحار
يشٍّ بينّقر يية،ّوحرصّ ّالتعايشّبينهّو علىّنبذّالقتالّوإطفاءّّ--اّمنهّوسائرّالقبائلّالعر

يشّاليومّإلىّ»يومّالحديبية:ّّ--علىّهذاّقولهّّفتيلّالحروب،ّوخيرّدليلٍّ لاّتدعونيّقر
ياها ّ.(1)«خطةّيسألوني ّفيهاّصلةّالرحمّإلاّأعطيتهمّإ

ّدليلّ  ّأصلّّقاطعّ ّإنه ّوأنه ّللمسلمين، ّالأسمى ّالهدف ّهو ّالسلمي ّالتعايش ّأن على
ّالعلاقاتّفيماّبينّالمسلمينّوغيرهم.

ية إلى الأمراء والزعماء:  المطلب الثالث: ال كتب النبو
ّ ّالسّ تجل ّكما ّالتعايش ّى ّرسائله ّفي ّاّ--لمي ّفي ّعصره ّوزعماء ّملوك لبلدانّإلى

ّوحيث ّالمجاورة، ّات ّّوالحضارات ّتعامله ّكلّّ--سم ّففي ّمنازلهم، ّبإنزالهم ّهؤلاء مع
ّيتحر ّ ّولم ّبالعظمة، ّالزعم  ّأو ّالأمير ّأو ّالملك ّيصف ّكتبه ّرجلٍّّ--ج ّوصف غيرّّمن

ّذاكّّمسلمٍّ يصف ّو ّالحبشة(، ّو)عظم  ّالروم( ّ)بعظم  ّوهذا ّهذا ّفيصف ّالوصف، بهذا
ّالقبط)بع ّ)بعظم  ّوذلك ّفارس(، ّذلكّ(،ظم  ّوغير ّ)؛ ّالروم ّقيصر -م636فهرقل

ية 643ّ يب ّواسعة ّّم(ّالإمبراطورّالبيزنطي،ّكانّيحكمّإمبراطور ا،ّ،ّمل كتّنصفّالعالمّتقر
ّولاياتّ  ّوأسياّّوراقية ّّومتمدنة ّّوغنية ّّواسعة ّّولها با ّ)أورو ّالثلاث ّالقارات في

يقيا(،ّوكانّمنّأسرةٍّ ِّّوإفر هّم،ّوتوج 636ّّمّزمامّالحكمّوالقيادةّسنةالأصل،ّتسل ّّيونانية
ّالمقّ  ّبيت ّسنةإلى ّالصليب ّلإعادة ّا622ّدس ّكتابم ّوصله ّوهناك ّالفرس، ّأخذه ّلذي

ّ ّالنبي ّكتاب ّنص ّوكان ،ّّ حِّ»لهرقل: ّالر َّ مَِن ح  ّالر َّ ِ ه ّالل َّ هِّبِس ِم ّالل َّ ّعَب دِ ٍد ّمُحَم َّ ّمِن  م ِ،
َّ َّبِدِعَاي َّأد عُوك ّفَِإن ِي اّبَع دُ: َّأم َّ ّالهُدَى، بََع ّات َّ عَلَىّمَِن  ّ َّسلاَم وِم: ّالر ُّ ّعَظِم ِ ّهِرَق َل ِِّإلَى ةِّوَرَُسولِه

ّفَإِّ ي َت ّتَوَل َّ ّفَِإن  َي نِ، ت ّمَر َّ َ رَك َّأج  ُ ه ّالل َّ ّيُؤ تَِك ، ُ َ ل ّتَس  لِم  َّأس  لاَِم، ِّإث مَّالِإس  ّعَلَي َك ن َّ
ّالل َّّ ا َّنَع بُدَِّإل َّ ّلا َّأن  َبَي نَكُم  ّو ٍَّسوَاءٍّبَي نَنَا ّكَلِمَة ِّإلَى ّتَعَالَو ا َاِب ّالكِت َّأه َل يِسي ِينَ،و﴿يَا َّوَلاَّالَأرِ ه

ّتَوَل َّّ ّفَِإن  ِ ه ّالل َّ ّدُوِن ّمِن  بَاب ا َّأر  ا ّبَع ض  ّبَع ُضنَا خِذَ َّيَت َّ ّوَلا َّشي ئ ا ِ ّبِه َ اّشُر رِك ّبَِأن َّ ّاش هَدُوا ّفَقُولُوا و ا
لِمُونَ﴾ ّ.(2)«مُس 

                                 
 .2/136سيرةّابنّهشام:ّّ(1)
 .5؟،ّح/صحيحّالبخاري،ّكتاب:ّبدءّالوحي،ّكيفّكانّبدءّالوحيّإلىّرسولّالل  هّّ(2)
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ّت ّسرى ّالذي ّالثاني( يز ّأبهرو ّ)خسرو يز ّابرو ّكسرى ّوالدهّأما ّمقتل ّإثر ّعلى يجه تو
ّسنة ّعهد126ٍّفي ّفي ّتبلغه ّلم ّما ّالساسانية ّالممل كة ّعهده ّفي ّبلغت ّفقد ّالعهود،ّّم، من

ّبطش ّ ّالملوك ّأشد ّمن ّوكان ّوالفخفخة، ّالأبهة ّمن ّوأنفذهم ّالبأسّرأي ّا ّمن بلغ ّو ا،
َّوالشّ  ّم ّعليه ّيكن ّلم ّما َّّلكّ دة ّلملكٍّق ّيتهيأ ّلم ّما ّوال كنوز ّالأموال ّجمع ّمن ّبلغ ّوكذا ّبله،

ييةّتعنيّ)المظفر(،ّحيثّظفرّبكلّ  يز(ّوتفسيرهاّباللغةّالعر ّشيءٍّّغيره؛ّلذلكّسميّ)ابرو
ّمالٍّ ٍّّمن ٍّّوجاه بطشٍّّوسلطة ّوقلاقينّوحكمّ،و ُّّسبع ّاين ّوخلفه ّوكانّسنة، يه، ّشيرو ه

ّإليهّالكتابّالسابقّنفسه.ّ--محتوىّكتابّالنبيّ
ّالحبشة ّبلاد ّحاكم ّفهو ّالنجاشي: ّبلاد ّّ،أما ّفيّّوهي ّواقعة ّالشرقية يقيا ّإفر من

ّمنّ ّهي ّالحديث، ّالعصر ّفي ّحدودها ّتقدير ّيمكن ّلا ّالأحمر، ّالبحر ّمن بي ّالغر الجنوب
لاّتحكمهاّأخرىّأجنبية،ّول كنّّمستقلة ّّاّحكومة ّأقدمّالحكوماتّفيّالعالم،ّوكانتّدائم ّ

ّجاشي.ّاّبالن ّكانّملكّالحبشةّيلقبّدائم ّ
ّوقدّ ّمصر، ّفي ّالبيزنطية ّللدولة ّالعام ّوالنائب ية، ّالإسكندر ّحاكم ّفهو ّالمقوقس أما

َّّذكرّالمؤرخونّأنّاسمّالمقوقسّهوّلقبّ  مّزمامّالرئاسةّوال كنيسةّم،ّوهوّالذيّتسل ّلاّعل
ّ؛مرحلةإلىّالمقوقسّفيّهذهّالّ--مصر،ّووصلّكتابّالن بي ّعندّاستيلاءّالفرسّعلىّ

َّ ّشبه ّ«.عظم ّالقبط»ب ّّ--لذلكّخاطبهّالن بيّ ،ّمستقٍلّ ّأي:ّحينّكانّالحاكمّالمصري 
ين،ّوإلىّّ--أماّأمراءّالعربّفقدّكتبّالنبيّ إلىّالمنذرّبنّساوىّصاحبّالبحر

ّوإلى ّعمان، ّمل كي ّالأزديين ّالجلندي ّبن ّوعبد ّالجلندي ّبن ّملكّّجيفر ّعلي  ّبن هوذة
اني ّاليمامة،ّوكانّنصراني ّ  ّأميرّدمشق.ّا،ّوإلىّحارثّبنّشمرّالغس 
وإلىّجبلةّبنّّإلىّأبيّالحارثّبنّعلقمةّأسقفّنجران،ّبكتبهّ--كماّبعثّالنبيّ

ّملكّ ّوإلى ّالقسطنطينية، ّفي ّالروم ّأسقف ّضغاطر ّوإلى ّغس ان، ّملك ّالغساني الأيهم
بة. ّالقدسّيوحناّبنّرؤ

ّدعوة ّ ية ّالنبو ّوالرسائل ّال كتب ّهذه ّكانت ّبينّّلقد ّالسلمي ّالتعايش ّتحقيق إلى
ي ّ اّلسنةّالتعارفّالحضاري،ّومنهاج ّاّتطبيقي ّ اّعملي ّ الأمم،ّوتجلي ّ  يخّالقم ّالنبيلة،ّاّلترساّنبو

ّقم ّالتعايشّوالسلامّوالخ يرّوالتواصلّالحضاري.
ّت ّولو ّوال كتب ّالرسائل ّتلك ّمضمون ّدلالاتٍّأملنا ّعند ٍّّوقفنا ّالتعايشّّعميقة في

مّوألوانهمّاّبمختلفّأجناسهالسلميّوالتعاونّالإنسانيّبينّالأممّوالحضاراتّوالناسّجميع ّ
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ّومعتقداههملوأ ّالوارسنتهم ّالألفاظ ّوما ،ّ ّورسائله ّكتبه ّفي ِّ--دة ّ)أسل ّ)تسلم(،ّ: م(،
ّمنّ ّعلى ّو)السلام ّالإسلام(، ّبدعاية ّو)أدعوك ّو)السلام(، ّو)الإسلام(، و)آمن(،

َّاتبعّالهدى(،ّو)يؤتكّالل  هّأجركّمرّ  المتواصلّلتحقيقّ -- أكبرّدليلّعلىّسعيهتين(،ّل
ّ ّتكررت ّحيث ّالأمم، ّبين ّالعالمي ّوالسلام ّالاجتماعي ّوالأمن ّالعباراتّالتعايش هذه

ّ.--كتبهّّلالاتّالعميقةّفيّكلّ ذاتّالد ّ
ّتجسّ  ّوقد ّكتبه ّفي ّيقر ّّ--د ّالذي ّالإسلام ّجوهر ّعصره، ّزعماء سنةّّإلى

يدعوّّالاختلافّفيّالآراءّوالمعتقدات يعترفّبالآخر،ّو لتعايشّمعه،ّإلىّاوالأصول،ّو
ّأحد ّّولا َّايقصي ية ّالبشر يدعو ّو ّالإسلامّّ، ّإلى ّلتعود ّوالتوحيد؛ ّالوحدة ّإلى ّكافة جمعاء

،ّلامّالعالمي،ّوقدّكانّسندهّالمتينّالذيّتقومّعليهّرسائلهّلمّوالسّ الإنسانيةّوالسّ ّدينِّ
﴾ّقولهّجلّوعلا: َبَي نَكُم  ِإلَىّكَلَمَةٍَّسوَاءّبَي نَنَاّو  ّ َاِبّتَعَالَو ا ّيَاَّأه َلّال كِت ّ.(1)﴿قُل 

 (2)ميثاق نصارى نجران:المطلب الرابع: 
ّ ّالنبي ّتعامل ّكان ّالنصارى،ّّ--إذا ّمع ّتعامله ّكان ّفكذلك ّبالحسنى، ّاليهود مع

بالمدينةّّ--م(ّأبوابّمسجده613ّه /36ّ)سنةّ:لوفدّنصارىّنجرانّ--حيثّفتحّ
ينّوجوههمّإلىّالمشرق،ّثمّتركهمّوماّيدينون،ّوذلكّالمنورة،ّفصلواّفيهّصلاههم،ّمول ّ

ّفي ّأساس ّبينّّمبدأ ّالسلمي ّوالتعايش ّالعالمي ّالسلام ّإلى ّيدعو ّالذي ّالحنيف ديننا
ّالشعوبّبمختلفّعقائدهاّوأجناسهاّوأصولها.

ّّ--وكتبّ ّنجران ّوعهد ّكتاب ّلنصارى ّّ،اا ّفيه: ّجاء ّجوارّومما ّوحاشيتها، "ولنجران
ّ ّوغائبهم، ّومل تهم، ّوأنفسهم، ّأموالهم، ّعلى ّالل  ه ّرسول ّالنبي ّمحمد ّوذم ة وشاهدهمّالل  ه

ييعهمّوكلّ  لاّيغ يرّأسقفّمنّأسقفي تهّّ،ماّتحتّأيديهمّمنّقليلّأوّكثيرّوعشيرههم،ّو
ي ي ة،ّولاّدمّجاهليةوّ،منّرهباني تهّولاّكاهنّمنّكهانتهولاّراهبّ ولاّّ،ليسّعليهمّر

يحشرون)أيّلاّيكلفونّبالقتال(،ّولاّيعشرون)أيّلاّيدفعونّالعشرّالذيّيدفعهّالتجارّ

                                 
 .64آلّعمران:ّ(1) 
يمّعليهماّالسلامّعلىّالإنجيل،ّأهلّفضل،ّواستقامةّمنّأهلّدينهم،ّلهمّنج رانّبقاياّمنّأهلّدينّعيسىّابنّ(2)  مر

ّالزمان،ّ ّذلك ّفي ّالعرب ّأرض ّبأوسط ّوهي ّبنجران، ّالدين ّذلك ّأصل ّموقع ّوكان ّالثامر، ّبن ّالل  ه ّعبد ّله: ّيقال رأس
ّ ّيقال ّالدين ّذلك ّأهل ّبقايا من  ّ ّرجلا ّأن َّ ّوذلك ّيعبدونها، ّأوقان ّأهل ّكلها ّالعرب ّوسائر ّبينّوأهلها ّوقع ّفَي مِيُون، له

 .3/13.ّسيرةّابنّهشام:ّأظهرهم،ّفحملهمّعليهّفدانواّبه
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َّب(،ّوالأجان اّفبينهمّالنصفّغيرّظالمينّولاّومنّسألّمنهمّحق ّ ّ،همّجيشلاّيطأّأرض
ّمظلومين.

يئة باّمنّذيّقبلّفذمييّمنهّبر ِّّولاّيؤخذّرجلّ ّ،ومنّأكلّر ّآخر.ّمنهمّبظلم
ّالل  هّ ّيأتي ّحيى ّالل  ه؛ ّرسول ّالنبي ّمحمد ّوذم ة ّالل  ه، ّجوار ّالكتاب ّهذا ّفي ّما وعلى

يةّإلاّعلىّمنّّبأمره،ّماّنصحواّوأصلحواّماّعليهم،ّغير مثقلينّبظلم،ّولاّخراجّولاّجز
يكونّفيّيدهّميراثّمنّميراثّالأرضّممنّيجبّعليهّفيهّللسلطانّحق،ّفيؤديّذلكّ
علىّماّيؤديهّمثله،ّولاّيجارّعليه،ّولاّيحملّمنهّإلاّقدرّطاقتهّوقوتهّعلىّعملّالأرضّ

ّأص ّحد ّبه ّيتجاوز ّولا ّشطط ا، ّيكلف ّولا ّثمرهها، ّوإقبال ّنظائر،ّحوعمارهها ّمن ّالخراج اب
ّشطط ّ ّالنكاح ّمن َ لوا ّيحم ّولاّّاولا ّالمسلمين، ّتزويج ّعلى ّالبنت ُّأهل ّيك ره ّولا يدونه، ّير لا

ّذ ّفي ّخاطب ّيُضار وا ّمنعوا ّإن يج ّلك ّتزو ّوأبوا بهم،ّاا ّقلو ّبطيبة ّإلا ّيكون ّلا ّذلك ّلأن ؛
ّفع ّالمسلم ّعند ّالنصرانية ّصارت ّوإذا ّبه، ّورضوا ّأحبوه ّإن ّأهوائهم، ّأنّومسامحة ليه

ّيمنعهاّ ّولا ّدينها، ّبمعالم ّوالأخذ ّبرؤسائها، ّالاقتداء ّفي ّهواها يتبع ّو ّينصرانيتها، يرضى
ّوعصىّ ّالل  ه ّعهد ّخالف ّفقد ّدينها ّأمر ّمن ّشيء ّعلى ّوأكرهها ّذلك ّخالف ّفمن ذلك،

ّميثاقّرسوله،ّوهوّعندّالل  هّمنّالكاذبين.
َّ ّم ّفي ّاحتاجوا ّإن ِّرَّولهم ّوصوامع ِيَعهم ّي َ ة ّأي ِّم ّأو ّأمورهمّّشيءٍّّهم ّمصالح من

ٍّّودينهم،ّإلىّرِف دٍّ ية َ تها،ّأنّيرّمنّالمسلمينّوتقو يُعَاوَنوا،ّولاّّفدواّعلىّذلكلهمّعلىّمرم و
يةّلهمّعلىّمصلحةّدينهم،ّووفاءّبعهدّرسولّالل  ه،ّوموهبةّايكونّذلكّدين ّ ّعليهم،ّبلّتقو

ّعليهم ّورسوله ّلل  ه َ ة ّومن ّعلىّّ؛لهم، ّما ّوعليهم ّللمسلمين ّما ّلهم ّأن ّالل  ه ّعهد ّأعطيتهم لأني
ّعنّ ّوالذب  ّالذمام، ّحق ّاستوجبوا ّالذي ّبالعهد ّعليهم ّما ّالمسلمين ّوعلى المسلمين،

ّللمسلم ّيكونوا ّحيى ّمكروه؛ ّكل ّعنهم ّيُذب  ّأن ّواستوجبوا ّلهمّالحُرمة، ّفيما ّشركاء ين
ّ.(1)وفيماّعليهم

ّتجل ّ ّالوقد ّبين ّالسلمي ّالتعايش ّجلي ّ ى ّالوثيقة ّهذه ّفي ّواضح ّأديان ّاا ّأباحّ؛ فقد
يةّوالاختيارّفيّالاعتقادّّ،الإسلامّللمسلمّالزواجّبالكتاييةّالمحصنة وحفظّلهاّكاملّالحر

ُّ ورّالدني ،ّوفيّإقامةّشعائرّدينها،ّوفيّتكليفّزوجهاّالمسلمّأنّييسرّلهاّالذهابّإلىّد
                                 

ّص(1)  ّالهندي، ّآبادي ّالحيدر ّالل  ه ّحميد ّمحمد ّالراشدة، ّوالخلافة ّالنبوي ّللعهد ّالسياسية ّالوقائق ّمجموعة ّينظر: :333-
332. 
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ياراتّأهلها؛ّتحقيق ّّعبادهها،ّوالأخذّعنّرؤساءّدينها،ّوعدمّمنعهاّمن اّلسنةّالتعايشّز
سمحّلأفرادهّبالتعايشّمعّجميعّّالسلميّالذيّقررهّالإسلام،ّهذاّالدينّالإسلاميّالذي

ّوالتمت ّ ّبالوجود ّالأديان ّلتلك ّوسمح ّالأخرى، ّوالأديان ّطقوسهاّالحضارات ّبممارسة ع
َّالد ّ ّلّلهاّجميعّالحقوقّبالعدل.ّينية،ّوكف

 الأعظم لمكة المكرمة: المطلب الخامس: يوم الفتح
ٍّّيومّالفتحّالأعظمّلمكةّالمكرمة،ّالذيّتحققّبعدّصراعٍّ ير بعدّأنّّمر معّالباطل،ّو

ّ ّالل  ه ّبرسول يش ّقر ّفعلوا،ّ--فعلت ّما ّكل َّّّوأصحابه ّمعهم يذاءّّوسل كت ّالإ طرق
ّ ّآذوه ّوالتنكيل، ّبهّّ--والتعذيب ّآمن ّومن ّوعشيرته ّوقاطعوه ّوعذبوهم، ّأصحابه وآذوا

ّسنواٍتّ ّلثلاث ّمكة ّشعب ّحيىّفي ّالأشجار، ّوأوراق ّوالجذور ّالعشب ّخلالها ّأكلوا ،
ّييوههمّ ّلترك ّاضطروهم ّبل ّبهذا ّيكتفوا ّولم ّالجوع، ّمن ّوالشيوخ ّالأطفال ّمنهم هلك

ٍّ ّراحة ّفي ّيتركوهم ّولم ّبعيدة، ّأخرى ّأماكن ّإلى ّوالهجرة فبدسائسهمّّ،هناكّوأوطانهم
ّ ّوحرموهم ّوالاطمئنان، ّالراحة ّمنهم ّسلبوا ّالبيتّّ؛حقوقهمّيسرأالمختلفة ّال كعبة يارة كز

ّالحرام.
ّ ّعليهم ّانتصر ّعندما ّوظن ّ--ل كن ّبالمِع صَم، َّالس ِوار ّإحاطة ّبهم ّوأحاط يشّ، ّقر ت

َّ دخولّالجبابرةّوالطغاةّّالظنون؛ّلعلمهمّبسوءّصنيعهمّالسابق،ّوحسبواّأنهّسيدخلّمكة
به،ّغيرّمزهو ٍّاّمتخشع ّفاجأهمّبأنّجاءّمتواضع ّّ--هّا،ّل كن ّاّمنتقم ّمزهو ّ  ،ّولاّينصرٍّّاّلر

ّبأعدائه.ّشامتٍّ
يش ّ ّ--اّوهمّيتوقعونّالإجهازّعليهم،ّورأىّجموعّالصحابةّال كرامّوعندماّرأىّقر

يش،ّقالّالنبيّ--منهّّوهمّينتظرونّأدنىّإشارةٍّ اّمخاطب ّّ-- حيىّيبيدواّخضراءّقر
يشا:ّ ّ؟.«بكمّماّتظنونّأنيّفاعلّ »قر

يمّوابنّأخٍّّقالوا:ّأخّ  يم.ّكر ّكر
ّ.(1)«لقاءاذهبواّفأنت ّالطّ »قال:ّ

ّوَهُوَّّ--وقالّلهمّماّقالهّيوسفّ هُّل َكُم  يَبّعَلَي كُمُّال يَو مَّيَغ فِرُّالل َّ لإخوته:ّ﴿لَاّتَث رِ
اِحمِينَ﴾ ّ.(2)َأر َحمُّالر َّ

                                 
 .2/432.ّسيرةّابنّهشام:2/322ّالسننّال كبرىّللبيهقي:ّ(1) 
 .22يوسف:ّ(2) 
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يدة ّّإنهاّمعاملة ّ ّفيّتحقيقّتعايشٍّّ--تنبئّعنّرغبتهّّا،،ّلمّيرهدّالتاريخّلهاّمثيل ّفر
ّمشتركٍّ ّومدّ سلمي ّالعالمي، ّالسلام ّقواعد ّوإرساء ّالإنسانيةّّ، ّلصالح ّالمشترك ّالتعاون يد

ّكلها،ّمهماّكانّجنسهاّأوّمعتقدها.
َّ ّالم ّوغاية ّإن ّذك ّكرام: ّسبق ّاليي ّوال كتب ّوالمعاهدات ّالوقائق ّصورة ّل ّلنا ّترسم ّرها

ّاّراقية ّ ّوتطبيقاته ّالإسلام ّفي ّالسلمي ّالعطرةللتعايش ية ّالنبو ّالسيرة ّفي يقولّّ،لعملية
اعتقادّلتعايشّالإسلاميّفيّالإسلامّهو:ّلمبدأّاّ"إنّالأساسّالفكريّ ّ:يوسفّالقرضاوي

اّكانّدينهّأوّجنسهّأوّلونه،ّقالّتعالى:ّ﴿ولقدّكرمناّبي ّمسلمّبكرامةّالإنسان،ّأي ّ ّكلّ 
ّتوجب(1)آدم﴾ ّالمقررة ّال كرامة ّوهذه ّوالرعايةّ، ّالاحترام ّحق ّإنسان واعتقادّّ،لكل

ّ ّالدين ّفي ّالناس ّاختلاف ّأن ّمنّالمسلم ّالنوع ّهذا ّمنح ّالذي ّتعالى، ّالل  ه ّبمشيئة واقع
ّفليكفر﴾ ّشاء ّومن ّفليؤمن ّشاء ّ﴿فمن يدع: ّو ّيفعل ّفيما ّوالاختيار ية ّالحر ،ّ(2)خلقه

بكّلجعلّالناسّأمةّواحدةّولاّيزالونّمختلفين﴾ اّ،ّإنّالمسلمّليسّمكلف ّ(3)﴿ولوّشاءّر
ّضلالتهم ّعلى ّالضالين ّيعاقب ّأو ّكفرهم، ّعلى ين ّالكافر ّيحاسب ّإليه،ّأن ّليس ّفهذا ،

إليهّفيّّوليسّموعدهّهذهّالدنيا،ّإنماّحسابهمّإلىّالل  هّفيّيومّالحساب،ّوجزاؤهمّمتروك ّ
ّالدين ّمكارمّّيوم ّإلى يدعو ّو ّالقسط، يحب ّو ّبالعدل، ّيأمر ّالل  ه ّبأن ّالمسلم يمان ّإ ...

ّمسلمّ ّمن ّالظلم ّكان ّولو ّالظالمين، يعاقب ّو ّالظلم يكره ّو ّالمشركين، ّمع ّولو الأخلاق،
ّ.(4)لكافر"

َّ ّوكف ّالمسلمين ّغير ّمع ّالإسلام ّتعايش ّحقّ ولقد ّلهم ّوالحياةّل ّالرغيد ّالعيش ّفي هم
َّ يمة،ّوأعطاهمّحقوق ٍّّهمّكاملة ّال كر ّ.ّّغيرّمنقوصة

ّالمن ّ ّاعترف ّحقّ ولقد ّبما ّللإسلام ييين ّالغر ّمن ّالأممّصفون ّبين ّتعايش ّمن قه
ّمحمدٍّ ّمسامحة ّ"إن ّيقول: ّإذ ّالنظير، ّمنقطع ّعظيمة ّّوالأديان ّكانت ّوالنصارى إلىّّلليهود

ّعلىّ ّوالنصرانية ّكاليهودية ّقبله، ّظهرت ّاليي ّالأديان ّمؤسسو ّبمثلها ّيقم ّلم ّوإنه الغاية،

                                 
 .5الإسراء:ّ(1) 
 .22ال كهف:ّّ(2)
 .333هود:ّّ(3)
 .44-42الأقلياتّالدينيةّوالحلّالإسلامي،ّيوسفّالقرضاوي،ّص:ّ(4)
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باّوجهّالخصوص،ّوسارّخلفاؤهّعلىّسن ّ ته،ّوقدّاعترفّبذلكّالتسامحّبعضّعلماءّأورو
ّ.(1)المؤمنونّالقليلونّالذينّأمعنواّالنظرّفيّتاريخّالعرب"ّالمرتابون،ّأو

 خاتمة البحث:
ّسِّ ّالعطرة ية ّالنبو ّالسيرة ٌّّإن ّالمسلمينّّحافلّ ّجل  ّبين ّالسلمي ّللتعايش ّالعملية بالنماذج

والمسلمين،ّوالمسلمينّوأهلّالكتابّ)يهوداّونصارى(،ّوالمسلمينّومشركيّعربّالمدينة،ّ
ّيبعضّ ّالبحث ّهذا ّفي ّاكتفيت ّولقد ّالمجاورة، ّوالبلاد ّبمكة يية ّالعر ّوالقبائل والمسلمين

ّا ّكل ّلرصد ّمعدودة ّصفحات ّتكفي ّلا ّإذ ّوالنماذج، ّوحسبناّالأمثلة ّوالأمثلة، لنماذج
ّمنّالقلادةّماّأحاطّبالعنق.ّ

ّية:التوصلّالبحثّإلىّالنتائجّالتوفيّضوءّماّتقدمّ
ّمبدأ ّّــ ّوالأفراد ّوالأديان ّالأمم ّبين ّالسلمي ّالتعايش ّمبدأ يمّّأصيلّ ّإن ّال كر ّالقرآن في

ية.  والسنةّالنبو
ّالسّ ّــ ّعنوانُّإن ّالاجتماعّّدينِّّلم ّفي يعة ّالشر ّمقاصد ّمن ّمقصد ّوأسمى الإسلام،

 والعمرانّالبشري.
ّشاهد ّــ ّالعطرة ية ّالنبو ّالسيرة ّتاريخ ّّّإن ّالنبي ّجهود ّالتعايشّّعلى ّأسس ّإرساء في

ّوالأممّ ّالأجناس ّمن ّغيرهم ّمع ّالمسلمين ّعلاقة ّفي ّخارجه ّوفي ّالمجتمع، ّداخل السلمي
َّوالحضاراتّمعّاختلافهاّالدني ّوالفكر  لي.يّوالثقافيّوالقب

ُّّــ ّع ّالمسلمين ّأن ّفي ّبوضوح ّيتجلى ّالمكية ّالمرحلة ّفي ّالسلمي ّالتعايش وذُواّإن ّوأُّ ذبوا
 ا،ّوردواّبالييّهيّأحسن.اّواحتساب ّفتحملواّذلكّفيّسبيلّالل  هّصبر ّ

ّــ ّالنبي ِّّ--ّإن ّوسائر ّوالوثنيين ّاليهود ّمع ّيقاتلّّتعايش ّولم ّالمنورة، ّالمدينة ّفي القبائل
 اّممنّلمّيعتدّعليه.ّأحد ّ

الأعراقّّمتعددِّّإنسانيّفاضلٍّّلمجتمعٍّّمتكاملٍّّّإنّ"صحيفةّالمدينةّالمنورة"ّأسستّلنظامٍّــ
ّفيهّ ّوما ّوالفضيلة ّالبر ّوالتعاونّعلى ّالدني  ّوالتسامح ّالسلمي ّالتعايش ّعلى ّقائم والديانات،

 للإنسانيةّكلها.ّّخيرٍّمنّ

                                 
بون،ّص:ّ(1)   .323حضارةّالعرب،ّغوستافّلو
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ّقائم ّّــ ّالآخر ّمع ّالتعايش يةّّإن ّوحر ّوالتضامن ّوالاحترام ّوالمساواة ّالعدل ّدعائم على
 المعتقد.ّ

،ّفالتاريخّلإسلاميّلمّتعهدهاّالشعوبّمنّقبلُّفيّدينناّاّبارزة ّّّإنّالتعايشّالدني ّسمة ّــ
ُّ ّق ّقد ّاليهود ّأن ّوشر ّيثبت ّكلّ هروا ّفي ّل كنّدوا ّالتعصب، ّنتيجة ّالعالم ّظلّّأنحاء في
باقيّآمنينّمحميّدستورّالمدينةّأصبحوا ينّمنّالإكراهّالدني ،ّوكذلكّالنصارىّوالوثنيينّو

 أهلّالمللّالأخرى.ّ
ّأهلّــ ّبين ّوالتواصل ّوالتعارف ّالمشترك ّالعيش ّإلى ّيهدف ّالإسلام ّفي ّالتعايش ّإن

 الأديانّوالشعوبّالمختلفة.
 البحث: توصيات

ّوفيّالختامّأخت ّبهذهّالتوصيات:
ّ ّالسلمي ّالتعايش ّقم  ّإشاعة ّوــ ّالإعلامية،ّالتعاون ّالوسائل ّعبر ّالمجتمع ّفي الإنساني

ية،ّوالجمعياتّالمدنية. بو ّوالمؤسساتّالتر
يةّ يةّالعطرةّلاستنباطّالقم ّالخلقيةّوالحضار ــّالدعوةّإلىّتشجيعّالبحثّفيّالسيرةّالنبو

يلهاّعلىّالواقعّالمعاصر.  والاجتماعيةّوتنز
يةّالعطرةّوقراءههّــ تمكنناّمنّاستخلاصّّجديدة ّّاّقراءة ّضرورةّالرجوعّإلىّالسيرةّالنبو

َّ ّوق ّالتسامح ّفي ّالنبوي ّالتطرفّالمنهاج ّونبذ ّالآخر، ّمع ّالسلمي ّوالتعايش ّالتعددية بول
 والتعصبّوالتنازعّوالاقتتال.

ّاللغاتّ ّإلى ية ّالنبو ّالسيرة ّفي ّوتطبيقاته ّالإسلام ّفي ّالسلمي ّالتعايش ّفقه ّترجمة ــ
ُّالأجنبية؛ّحيىّيدركّالآخرّماّيزخرّبهّ ٍّّناّمنّقم ٍّدين ية ومبادئّخُلُقيةّساميةّفيّّحضار

 التعايشّبينّالأديانّوالحضاراتّوالشعوب.
ّ ّبعض  ّيشيعه ّما ّتصحيح ِّّــ ّوم ّشبهات ّالإسلامّأباطيلَّن ّوجمعِّّعن ّالحروب ّدين ّبأنه

 الغنائم.
ّوالتركيزّ ّوالأمم، ّالشعوب ّمختلف ّمع ّوالحضاري ّالسلمي ّالتعايش ّتحقيق ّعلى ّالعمل ــ

 المشتركةّفيّعلاقاتّالمسلمينّبغيرهمّوفيّتعاملهمّمعّالآخر.علىّالقم ّ
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 المصادر والمراجع
يم. -3  القرآنّال كر
ّالقاهرة،ّ -2 ّوهبة، ّمكتبة ّالقرضاوي، ّليوسف ّالإسلامي، ّوالحل ّالدينية الأقليات

ّم.3226-ه 3ّ:3435ط/
ّللطباعةّ -1 ّمصر ّنهضة ّالغزالي، ّلمحمد ّوالإسلام، ّالمسيحية ّبين ّوالتسامح التعصب

يع،ّط/ ّم.6ّ:2661والنشرّوالتوز
4- (ّ ّالشعراوي ّمتولي ّلمحمد ّ)الخواطر(، ّالشعراوي ّأخبار3433ّتفسير ّمطابع ه (،

ّم.3225اليوم،ّط:ّ
يمّيوشسّالخطيبّ) -1 بيّــ3126ّالتفسيرّالقرآنيّللقرآن،ّلعبدّال كر ه (،ّدارّالفكرّالعر

ّالقاهرة.
رضاّبنّمحمدّشمسّالدينّتفسيرّالقرآنّالحكم ّ)تفسيرّالمنار(،ّلمحمدّرشيدّبنّعليّ -6

(ّ ّالحسيني ّالقلموني ّخليفة ّعلي ّمنلا ّبن ّالدين ّبهاء ّمحمد ية3114ّبن ّالمصر ّالهيئة ه (،
ّم.3226العامةّللكتاب،ّط:ّ

يمّالرحمنّفيّتفسيرّكلامّالمنانّ)تفسيرّالسعدي(،ّلعبدّالرحمنّبنّناصرّ -5 تيسيرّال كر
(ّ ّالسعدي ّالل  ه ّعبد ّمعل3156بن ّبن ّالرحمن ّعبد ّتحقيق: ّمؤسسةّه (، يحق، ّاللو ا

ّم.2666ه /3ّ:3426الرسالة،ّط/
ّالقرطبي(الجام -3 ّ)تفسير ّالقرآن ّلأحكام ّبكرّّ،ع ّأبي ّبن ّأحمد ّبن ّمحمد ّالل  ه ّعبد لأبي

(ّ ّالقرطبي ّالدين ّشمس ّالخزرجي ّالأنصاري ّفرح ّالبردوني653ّبن ّأحمد ّتحقيق: ه (،
يةّ ّم.3264ه /2ّ:3134القاهرة،ّط/ّ–وإبراهم ّأطفيش،ّدارّال كتبّالمصر

يية،ّل ّ،حضارةّالعرب -2 بون،ّترجمة:ّعادلّزعيتر،ّدارّإحياءّال كتبّالعر غوستافّلو
ّم.1ّ:3216القاهرة،ّط/
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ّالمطبوعاتّ -36 ّوكالة ّالعابد، ّحسن ّبن ّلصالح ّالمسلمين، ّبلاد ّفي ّالمسلمين ّغير حقوق
ييةّوالبحثّالعلميّوزارةّالشؤونّالإسلاميةّوالأوقافّوالدعوةّوالإرشاد ،ّالممل كةّالعر

ّم.2663ه /3422ّ،4السعودية،ّط/
ّلشهابّ -33 ّالألوسي(، ّ)تفسير ّالمثاني ّوالسبع ّالعظم  ّالقرآن ّتفسير ّفي ّالمعاني روح

(ّ ّالألوسي ّالحسيني ّالل  ه ّعبد ّبن ّمحمود ّعطية،3256ّالدين ّالباري ّعبد ّعلي ّتحقيق: ه (،
ّه .3ّ:3431دارّال كتبّالعلميةّــّبيروت،ّط/

الدينّمحمدّبنّأبيّبكرّبنّأيوبّبنّسعدّزادّالمعادّفيّهديّخيرّالعباد،ّلشمسّ -32
(ّ ية ّالجوز ّقم  ّالرسالة513ابن ّمؤسسة ّالإسلاميةه (، ّالمنار ّمكتبة ّبيروت، ،ّ،

يت،ّط/ ّم.3224ه /25ّ:3431ال كو
ّزهرةّ -31 ّبأبي ّالمعروف ّأحمد ّبن ّمصطفى ّبن ّأحمد ّبن ّلمحمد ّالتفاسير، زهرة

بي3124) ّ.ه (،ّدارّالفكرّالعر
34- ّ ّداود ّلأبي ّداود: ّأبي ّبنّسنن ّشداد ّبن ّبشير ّبن ّإسحاق ّبن ّالأشعث ّبن سليمان

(ّ تاني ّالس ِِجس  ّالأزدي ّبللي،251ّعمرو ّقره ّكامِل د ّومحَم َّ ّالأرنؤوط ّشعَيب ّتحقيق: ه (،
ّم.2662ه /3ّ:3416دارّالرسالةّالعالميةّط/

ّالخُس رَو ِجرديّ -31 ّموسى ّبن ّعلي ّبن ّالحسين ّبن ّأحمد ّبكر ّلأبي ّال كبرى: السنن
(ّ ّالبيهقي ّالعلمية،413ّالخراساني ّال كتب ّدار ّعطا، ّالقادر ّعبد ّمحمد ّتحقيق: ه (،

ّم.2661ه /1ّ:3424لبنان،ّط/ّبيروتّــ
ّجمالّ -36 ّمحمد، ّأبي ّالمعافري، ّالحميري ّأيوب ّبن ّهشام ّبن ّالملك ّلعبد ية، ّالنبو السيرة

(ّ ّشركة231ّالدين ّالشلبي، ّالحفيظ ّوعبد ّالأيياري ّوإبراهم  ّالسقا ّمصطفى ّتحقيق: ه (،
ّم.3211ه /2ّ:3151صطفىّالبابيّالحلبيّوأولادهّبمصر،ّط/مكتبةّومطبعةّم

35- (ّ ّالسباعي ّحسني ّبن ّلمصطفى ّوعبر، ّدروس ية: ّالنبو ّالمكتب3134ّالسيرة ه (،
ّم.3231/ ه1ّ:3461الإسلامي،ّط/
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وسننه(،ّّصحيحّالبخاريّ)الجامعّالمسندّالصحيحّالمختصرّمنّأمورّرسولّالل  هّ -33
ه (،ّتحقيق:ّمحمدّزهيرّبنّناصر216ّلمحمدّبنّإسماعيلّأبيّعبدّالل  هّالبخاريّالجعفيّ)

ّه .3ّ:3422الناصر،ّدارّطوقّالنجاة،ّط/
(:ّصحيحّمسلمّ)المسندّالصحيحّالمختصرّينقلّالعدلّعنّالعدلّإلىّرسولّالل  هّ -32

(ّ ّالنيسابوري ّالقشيري ّالحسن ّأبي ّالحجاج ّبن ّتحقيق:263لمسلم ّعبدّّه (، ّفؤاد محمد
بيّــّبيروت. ّالباقي،ّدارّإحياءّالتراثّالعر

ّبالولاء،ّ -26 ّالهاشمي ّمنيع ّبن ّسعد ّبن ّمحمد ّالل  ه ّعبد ّلأبي ّال كبرى: الطبقات
(ّ ّسعد ّبابن ّالمعروف ّالبغدادي ّدار216ّالبصري، ّعباس، ّإحسان ّتحقيق: ه (،

ّم.3ّ:3263صادرّــّبيروت،ّط/
23- ّ ّالفروق(: ّأنواء ّفي ّالبروق ّ)أنوار ّبنّالفروق ّأحمد ّالدين ّشهاب ّالعباس لأبي

يسّبنّعبدّالرحمنّالمال كيّالشهيرّبالقرافيّ) ّه (،ّعالمّال كتب.634إدر
ه (،ّدارّالقلمّــّدمشق،ّخرجّأحاديثه:3436ّفقهّالسيرة،ّلمحمدّالغزاليّالسقاّ) -22

ّه .3ّ:3425محمدّناصرّالدينّالألباني،ّط/
21- (ّ بي ّالشار ّحسين براهم  ّإ ّقطب ّلسيد ّالقرآن، ّظلال ّدار3131ّفي ه (،

ّه .35ّ:3432الشروقّــّبيروتّــّالقاهرة،ّط/
ّالقاهرة،ّ -24 ّالدولية، ّالشروق ّمكتبة ّعمارة، ّلمحمد ّالإسلامية، ّالحضارة ّفقه في
ّم.2665ه ّ 2ّ:3425ّط/
ّمنظورّ -21 ّابن ّعلى ّبن ّمكرم ّبن ّمحمد ّالدين ّجمال ّالفضل ّلأبي ّالعرب، لسان

يقىّ) يفعيّالإفر ّه .1ّ:3434بيروت،ّط/ّه (،ّدارّصادرــ533الأنصاريّالرو
ّالحيدرّ -26 ّالل  ه ّحميد ّمحمد ّالراشدة: ّوالخلافة ّالنبوي ّللعهد ّالسياسية ّالوقائق مجموعة

ّه .6ّ،3465ه (،ّدارّالنفائسّــّبيروت،ّط:3424آباديّالهنديّ)
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ّالحنفيّ -25 ّالقادر ّعبد ّبن ّبكر ّأبي ّبن ّمحمد ّالل  ه ّعبد ّأبي ّالدين ين ّلز ّالصحاح، مختار
(ّ ّيو666الرازي ّتحقيق: ّالنموذجية،ّه (، ّالدار ّــ ية ّالعصر ّالمكتبة ّمحمد، ّالشيخ سف

ّم.3222ه /1ّ:3426بيروتّــّصيدا،ّط/
ياتّ -23 ّالز ّوأحمد ّمصطفى براهم  ّ)إ ّبالقاهرة يية ّالعر ّاللغة ّمجمع ّالوسيط: المعجم

ّوحامدّعبدّالقادرّومحمدّالنجار(،ّدارّالدعوة.
22- ّ ّلعامر ّوالتجديد، ّالأصالة ّبين ّالإسلامي ّالنهوض ّدارّمقومات ال كفيشي،

ّم.2666ه /3425الهادي،ّبيروتّــّلبنان،ّالطبعة/ّالأولى:ّ
مفخرةّالإنسانية،ّلمحمدّفتحّالل  هّكولن،ّترجمة:ّأورخانّمحمدّّالنورّالخالدّمحمدّ -16

ّم.2632ه /5ّ:3411علي،ّدارّالنيلّــّمصر،ّط/
ية،ّتحقيق:ّمحمدّ -13 بةّاليهودّوالنصارى،ّلابنّقم ّالجوز أحمدّهدايةّالحيارىّفيّأجو

ّم.3226ه /3ّ:3436الحاج،ّدارّالقلمّــّدارّالشامية،ّجدةّــّالسعودية،ّط/
ّالعيساوي،ّ -12 ّراشد ّمحمد ّلجاسم ّمنها، ّالمستفادة ّالشرعية ّوالأحكام ية ّالنبو الوثيقة

ّم.2666ه /3ّ:3425مكتبةّالصحابة،ّالإماراتّــّالشارقة،ّط/
،336ّكتابّالأمة،ّالعدد:ّوثيقةّالمدينة:ّالمضمونّوالدلالة،ّلأحمدّقائدّالشعبي،ّ -11
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