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ABSTRACT 

 

The study takes the concept of peaceful of coexistence in the shading Algerian 

ALkreem, that contains Principle of Islamic principle Allah law aims to keep 

human life according to instruction creates on respecting rights, confession with 

other rights in generous life and also its considered as basic beliefs that faith roots 

come across series of Allah faith there after prophets and messengers take calling 

for Allah compassionates greatly for spreading purification media ,guidance and 

instruction for public tribes aimed to create introducing and coexistence, but not 

conflicts and war. The study aims to emphasized that human is the substantial 

coexistence operation and peace, though Allah specializes highness to alternative 

on land to appear human values so coexistence on shading of Al guran Alkreem 

motivates to serve the whole objectives. The study finds out and concludes with 

peaceful coexistence ego with another shaped concentrated values in human – 

self when he perceive intersection and sharing values between heavenly religions. 

 Therefore the investigator uses descriptive historical method, sometimes 

analytically to identify the basic structure of material and spiritual faith through 

coexistence peaceful and cultural practice.  
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 املةلخص

تناولت الدراسة مفهوم التعايش السلمي يف ظالل القرآن الكرمي، ألنه يشكل مبدأ من مبادي اإلسالم، فهو قانون 
إهلي يهدف إىل صون حياة البشرية، وفق ضوابط يقوم على حق االحرتام واالعرتاف أبحقية اآلخرين يف العيش 

إميانية جاءت عرب سلسلة من اهلدى اإلهلي، فجاء األنبياء الكرمي. أيضاً هو عبارة عن قاعدة عقائدية ذات جذور 
والرسل حيملون نداء املوىل عّز وجّل لنشر دعوة التوحيد، وتوجيه الشعوب والقبائل أبن الغاية من خلقهم التعارف 

 والتعايش، وليس الصراعات واحلروب. هدفت الدراسة إىل أتكيد أبن اإلنسان هو جوهر عملية التعايش والسلم،
لذلك خصه هللا تعاىل ابالستخالف يف األرض الظهار قيمته اآلدمية. فالّتعايش يف ظالل القرآن الكرمي يسعى إىل 

خلصت الدراسة إىل أن التعايش السلمي مع الذات ومع اآلخرين تشكل قيمة راسخة وقد  خدمة األهداف الكلية.
صفي ني األداين السماوية.استخدم الباحث املنهج الو يف النفس اإلنسانية عندما يدرك القواسم والقيم املشرتكة ب

 والتارخيي وأحياانً التحليلي ملعرفة قاعدة بناء اإلميان الروحي واملادي من خالل ممارسة ثقافة التعايش السلمي.
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 املقدم :

صلحة العامة دون تُبىن مل إّن التعايش السلمي بني بين اإلنسان يف القرآن الكرمي يقوم على أُسس راسخة وقيم عظيمة
اخلاصة، وال يوجد قانون يُنظم عالقة البشر بعضهما البعض على اإلطالق مثل قانون السماء الذي أرسل به خامت 
األنبياء والرسل سيدان حمّمد صلى هللا عليه وسلم، فهو قانون يهدف إىل صون البشرية مجعاء وفقاًلضوابط قائمة على 

 .لرب والتقوى والرمحة واإلحساس ابلسلم جتاه الذات النفسية واالجتماعيةالعقيدة الراسخة، وعلى ا

لقد خلق هللا تعاىل الناس، وجعلهم شعواًب وقبائل للتعارف والتعايش وفق قيم ُُترتم، ومبادئ وأسس فكرية انبعة من 
وأمن استقرار،حىت  العيش بسالمالقانون اإلهلي، ومبوجب تلك الضوابط جاءت اآلايت القرآنية لتكفل لكل فرد حقه يف 

فالتعايش  .يستطيع كل إنسان أداء رسالته اليت ُخلق من أجلها وهي عبادة هللا تعاىل،واالستخالف يف األرض واستعمارها
السلمي يف ظل القرآن الكرمي يشكل أحد أهم أهداف نشر الدعوة اإلسالمية بني الشعوب واألُمم، وهو يشكل فلسفة 

 التعايش بني املختلفني، والشعور مببدأ آالم اآلخرين. اإلسالمي الذي يدعو إىل بناء عالقات يقوم عليها الفكر

فاإلنسان بطبيعته مييل إىل أبناء جنسه وأينس هبم، ولديه من النزعة الفطرية الطبيعية ما جيعله  يتواصل مع اآلخرين 
رض على اإلنسان  مشرتكة، واحلاجات متداخلة، وهذا يفلتحقيق حاجاته الذاتية. وابلتايل فإن طبيعة احلياة جتعل املصاحل

وقد دعا القرآن الكرمي اإلنسان أن يعيش يف  .حالة من التعايش يف حميطه االجتماعي، وخيتلف من جمتمع إىل آخر
 تواصل وآتخي دائمني حىت حيقق مضامني التواصل االجتماعي واليت منها التقارب النفسي الروحي، والتعاون يف تيسري

ْهرا احلْارااما واالا اهْلا  عاآئِرا اّللِّ واالا الشَّ لُّوْا شا ُنوْا الا ُتُِ ا الَِّذينا آما نيا شؤون حياته، لقوله تعاىل: }ايا أاي ُّها ِئئِدا واال آمِّ ْديا واالا اْلقا
لاْلُتْم فا  ِإذاا حا ن رَّهبِِّْم وارِْضواااًن وا ُغونا فاْضاًل مِّ ت ا ْيتا احلْارااما ي اب ْ نَّ اْلب ا ْسِجِد اْصطااُدوْا واالا جياْرِما وُكْم عاِن اْلما ناآُن ق اْومأ أان صادُّ ُكْم شا

نُواْ عالاى اإِلْثِْ وااْلُعْدوااِن واات َّقُ  ْقواى واالا ت اعااوا نُواْ عالاى اْلربِّ واالت َّ ت اعااوا اِب{)املائاحلْارااِم أان ت اْعتاُدواْ وا ِديُد اْلِعقا  (. 1دة:واْ اّلّلا ِإنَّ اّلّلا شا

ئ حياته أن عل من مباد، أراد أن جيميز اإلنسان ابلعقلعندما ّن هللا سبحانه وتعاىل ومن أمهية الدراسة التأكيد إب    
يرحم القوي الضعيف بكل ما ُتمله هااتن الكلمتان من معىن، واخلوف منه عّز وجّل، فجاءت اآلايت القرآنية تبني 
 ضرورة االحتكام إىل شرعه تعاىل. فالتعايش السلمي يف القرآن الكرمي هو إجياد عالقة العيش الكرمي بني أصحاب امللل 
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هذا ما نقرأه يف و  حىت يتسىن هلم بناء صرح من القيم على املستويني الفردي واجلماعي، مية البشريةاملختلفة، ودعم التن
 .قصص األمم السابقة

، ألصالح سالمالدين اإلختم به الذي و  ،األداين اإلهليةأمهية التعايش السلمي الذي جاء  به   بلورةهتدف الدراسة إىل 
ُتقيق مطلوابت األمن والسالمة، والسيما حني يعيش  السعادة من خالل، والبحث عن بواعث واألمم حال الشعوب

 اإلنسان يف ظل تعاليم اإلسالم.

 تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت التالية:وقد

 . هل التعايش السلمي فطرة طبيعية عند اإلنسان؟1

 اصل واالتصال؟. إىل أي مدى ميكن تفسري التعايش السلمي أبنه شكل من أشكال التو 1

 . هل العامل اليوم حيتاج إىل قواسم مشرتكة لبناء ثقافة التعايش السلمي؟3

استخدم الباحث املنهج الوصفي والتارخيي والتحليلي، للكشف عن مدى تعامل البشرية مع معطيات األحكام الدالة 
التعايش  ُتت مظلة وية يعيشونيف القرآن الكرمي بضرورة اإلهتمام ابلقواسم اليت جتعل أصحاب األداين السما

السلميكحق مكفول للجميع.فالعامل اليوم أحوج إىل دراسة تلكم القيم والضوابط واألخذ هبا حىت يتفرغ اإلنسان ألداء 
 رسالته اليت ُخلق من أجله،ولبث ثقافة الرمحة،وُتقيق أهداف نشر الدعوة اإلسالمية بني الشعوب واألُمم.

املنطقية للدراسة من خالل اآلايت القرآنية، للكشف عن أمهية التعايش السلمي يف حياة ُُتدد احلدود املوضوعية و 
 اإلنسان.
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 مفهوم التعايش لغ  واصطالحا

لى األلفة واملوّدة، ع إذا نظران إىل الداللة اللغوية للفظ التعايش، جند أهنا يف األصل تشتقمن تعايشوا : أي عاشوالغ : 
ه: أي عاش معه ومنه التعايش السلمي، . والعيش معناه احلياة، وما تكون به احلياة من املطعم واملشرب (1)وعااياشا

 . (2)والدخل

: يُراُد ابلتعايش، أن تلتقي إرادةُ أهل األداين السماوية واحلضارات املختلفة يف العمل من أجل أن يسود األمُن اصطالحا
اً من من اإلخاء والتعاون على ما فيه اخلري الذي يعّم بين البشر مجيع والسالم العامل أمجع، أو أن تعيش اإلنسانية فيجوّ 

 إىل أربعة أسس:  دون استثناء، ويستند مفهوم التعايش

  ،أن تتوفر اإلرادة اليقينية، حبيث أن تكون الرغبُة يف التعايش انبعًة من الذات، وليست مفروضًة ُتت ضغوط
 نة مبصاحل اآلخرين، مهما تكن مسبباهتا. أاّيً كان مصدرها، بشرط أالَّ تكون مرهو 

  ،أن يكون املقصد من التعايش هو خدمةا األهداف والغااياتإلنسانية السامية اليت ُتققا مصاحل البشرية العليا
 ويف مقدمتها استتباُب األمنوالسلم العاملي. 

   فقًا خلطط التنفيذ اليت يضعها الطرفان يف العيش التعاون من أجل ُتقيق األهداف املتفق عليها، وا
 الكرمي)كاملعاهدات واملواثيق واالتفاقيات(. 

  ثل واملبادئ اليت ال خالف عليها، وال نزاع حوهلا، وهذا
ُ

أن يتمَّ االحتكام دائماً إىل القواسم املشرتكة، كالقيم وامل
 اإلرادُة وااللتزاُم. انبما يعزز ج

ا إذا نظران إىل جانب السياسة الدولية، فإن مصطلح)التعايش السلمي    (يعين قيام  peaciful Coexistenceأمَّ
تعاون بني دول العامل على أساِس من التفاهم وتبادالملصاحل املشرتكة. وقد ظهر هذا املصطلح بعد احلرب العاملية 

إىل معسكرين، وابلتايل أصبح العامل يف حالة من الفزع واهللع خاصة بعد ظهور ما يعرف  الثانيةعندما انقسم العامل
 أبسلحة الدمار الشامل)القنبلة النوويّة(، وبعد قيام جمموعة دول االُتاد، وعدم االحنياز.

                                                           

 (1) ابن منظور)1893م(. لسان العرب. دار العلم، القاهرة،ط1ج10،ص343. 

الكفوي،أبو البقاء)بدون اتريخ(. الكليات. معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية. ط1ص311.  (2) 
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سلمي ( إىل أن أول من أطلق شعار )التعايش ال Political Ensicolopedia)املوسوعة السياسية وقد أشارت
peaciful Coexistence (، هو الروسي)نيكيتا خروتشوف(، الذي سعى لتحقيق أهداف بلده بطريقة تنسجم

ك ياِعْش أيضاً  داْع غريا . (3)(مع مقتضيات العصر بناءاً على التغرّيات اليت طرأت على املسرح الدويل، فأطلق شعار:)ِعْش وا
اين حيث اهلدف السياسي. فاملفهوم األول، يقصد هبالتعايش بيناألد وهذا املفهوم، كمايبدو مغايٌر للمفهوم األول، من

إذا ما توفرت األسس السابقة، وابلتايل يصبح التعاون والتعايش ضرورة من ضرورات احلياة، ألنه يستند على دواعي 
ة لبناء احلضارة نقاعدة جلب املنافع ودرء املفاسد، تلبيةلنداء الفطرة الطبيعية حىت ينصرف الفرد حنوالدعة والسكي

 اإلنسانية.

تنظيم  الرساالت السماوية، فهو اتفاُق طرفني أو أكثر على فالتعايش، هبذا الفهم املوضوعّي ينطلق من مبدأ طبيعة
وسائل العيش فيما بينهما وفق قاعدة حمددة، إذ أن هنالك فرق بني أن يعيش اإلنسان مع ذاته وبني أن يتعايش مع 

ن التني فاملرء هو الذي يقرركيف يقنع نفسه يف بناء قاعدة التفاعل والتبادملع اآلخرين، بشرط أاآلخرين، ففي كال احل
تقوم تلك القاعدة على توافق املصاحل العامة دون اخلاصة. وابلنظر إىل تلك املعطيات  فإن مفهومالتعايش ال خيرج عن 

واحنرف عن غاايته، وهذا ما حيّتم وجود قاعدة اثبتة هذا اإلطار العام، أبية حال من األحوال، وإالَّ فقدخصوصياته، 
 يقوم عليها التعايشبني األداين. 

 مفهوم السةلم لغ  واصطالحا

ْلٌم: أي ُمساِلمون، وكذلك (4): السلم يف اللغة: من الِسلُم: أي الرباءة والعافية، وقيل: الِسْلُم هو الّسالمُ لغ  .وقوم ِسْلٌم وسا
ْلٌم،  ْلم: ضد احلرب، ومنه  وقد قُرئ على ثالثة.(5)وتساملوا:أي تصاحلواامرأة ِسْلٌم وسا ْلم. والسِّ ْلم والسَّ لام والسِّ أوجه، السَّ

المة، وُُسَّي بذلك تفاؤالً ابلسالمة لْ (6)اشتقاق السَّ ُنواْ اْدُخُلواْ يف السِّ ا الَِّذينا آما لم هو الصلح، لقوله تعاىل:}ايا أاي ُّها ِم  . فالسِّ
آفًَّة وا  ِبنٌي{ )البقرة:كا ْيطااِن ِإنَُّه لاُكْم عاُدوٌّ مُّ  (.109الا ت اتَِّبُعواْ ُخطُوااِت الشَّ

 

                                                           

 (3) حيىي، عيسى عبده)1891م(. حقيقة اإلنسان. دار املعارف،بريوت،ط1ص34.
 (4) ابن منظور)1893م(. لسان العرب. دار العلم، القاهرة،ط1ج11،ص198.  

 (5) املصدر نفسه.ص180.
 (6) ابن دريد،)بدون اتريخ(. مجهرة اللغة.دار األمل، القاهرة،ط1،ص313.    
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كل فرد أو مجاعة كي يعيشوا بتآلفأ وانسجامأ ومودةأ وهدوء، وهو جزء  حيتاج إليه : السلم هو سلوك فطرياصطالحا
للنمّو والتطور، وقادرًة على اإلبداع واإلجناز األمة لقيام جمتمعاتأ قويةأ ومتماسكةأ وقابلةأ  من ديناميكية حركة

يعية اليت فطر هللا تعاىل الفطرة الطب واإلنتاج.فالنفس البشرية تنبذ الكراهية والعداوة واحلقد والبغضاء، ألهّنا أموٌر تناقض
. وأيضاً أييت السلم )(7عباده عليها.فالسلم يرمز إىل احلوار والتسامح بني األفراد،ويناقض فرض اآلراء ابإلكراه واإلجبار

 .(8)مبفهومه اإلجيايب معاكساً ملفهوم احلرب التيال ترقى ابألمم بل جتعلها تتخلف وتظل يف أسفل سلم احلضارات

فالسلم ضد احلرب، وهو وضع يسود فيه األمن والسالم، ويشعر فيه الفرد ابألمان والسكينة واالستقرار، بل هو عامل 
ا. ويرى البعض أنه يُعين الوفاق الذي يتم بني أعضاء جمموعة بشرية متقاربة ومتصلة أساسي لتقدم األمم وازدهاره

.فالسلم يف اإلسالم حيقق التعايش السلمي بني الشعوب واألمم ألنه يقوم على احلق والعدل، وهو األصل يف (9)الروابط
ى ابلسلم العاملي وهواحملور الذي تدور .وهنالك ما يسم(10)السياسة الشرعية، مع االحتفاظباستقاللية وكرامة اإلنسان

عليه شرائع اإلسالم وأحكامه. لذا، كان اهتمام اإلسالم ابلعدل وترسيخ دعائمه، مساوايً ملدى اهتمامه ابلسلم،فكلما 
انتشر سلطان العدل، انتشرت ثقافة السلم والعكس. أيضاً يقصد ابلسلم أو السالم أبنه حالة من التوافق تتحقق بني 

 .(11)إذا توفر االنسجام، والوائم واألمن واالستقرار وسط األسرة واجملتمع والعامل أمجعطرفني 

أما احلرب فهي حالة طارئة يفرضها الواقع غري املثايل عندما يغيب األمن والسالم، فيجنح البعض حنو اإلعتداء على 
عن سبيله، بل كان هنالك اليهود من أعراض الناس، ومل تكن قريش وحدها هي العدو الذي أنى عن اإلسالم وصَّد 

أهل املدينة واملنافقني كذلك كانوا أعداًء لإلسالم واملسلمني يودون أن يردوا املسلمني إىل الكفر بعد إمياهنم ابهلل عّز 
ىتَّا ي اُردُّوُكْم عان ِديِنُكْم ِإِن اْستاطااُعو  اتُِلوناُكْم حا ن ي اْرتاِدْد ِمنُكْم عان ِديِنِه ف اياُمْت اْ وجّل، لقوله تعاىل:}... واالا ي ازااُلونا يُ قا ما  وا

ا خا  اُب النَّاِر ُهْم ِفيها نْ ياا وااآلِخراِة واأُْولا ِئكا أاْصحا اهُلُْم يف الدُّ ِبطاْت أاْعما اِفٌر فاُأْولا ِئكا حا {)البقرة:واُهوا كا  (. فالقتال 117اِلُدونا

 

                                                           
 .901الكفوي،أبو البقاء)بدون اتريخ(.مصدر سابق. (7)
 .313،ص1قيق حممود خاطر.مكتبة لبنان للنشر،بريوت،طم(.خمتار الصحاح.ُت1883الرازي،حممد بن أيب بكر) (8)
 .34،ص1م(.اإلسالم. دار املاليني للنشر،القاهرة،ط1897أبو زهرة،حممد) (9)

 (10) املقري،)بدون اتريخ(.املصباح املنري. املكتبة العصرية،القاهرة،ط1،ص148.  
 (11) عبدالعزيز،أمري)1003م(.نظام اإلسالم.دار ابن اجلوزي،القاهرة،ط1،ص44.
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عاىل: ك أذن هللا للمؤمنني ابلقتال لتأمني عقيدهتم وحياهتم لقوله تيف اإلسالم ليس إال دفاعاً عن العقيدة ومن أجل ذل
دُّ ِمنا اْلقا  ناةُ أاشا ْيُث أاْخراُجوُكْم وااْلِفت ْ ْن حا ْيُث ثاِقْفُتُموُهْم واأاْخرُِجوُهم مِّ ْسِجِد تْ وقوله تعاىل:}وااقْ تُ ُلوُهْم حا اتُِلوُهْم ِعندا اْلما  ِل واالا تُ قا

ىتَّ يُ قا  {)البقرة:احلْارااِم حا اِفرِينا زااء اْلكا ِلكا جا ذا (. فالذين يفتنون املؤمنني عن دينهم 181اتُِلوُكْم ِفيِه فاِإن قاات اُلوُكْم فااقْ تُ ُلوُهْم كا
اٌت ُهنَّ أُمُّ ا ما ٌت حمُّْكا ُر كِ لْ جيب على املؤمنني أن يقاتلوهم، لقوله تعاىل:}ُهوا الَِّذيا أانزالا عالاْيكا اْلِكتاابا ِمْنُه آايا تااِب واأُخا

ناِة واابِْتغااء اباها ِمْنُه ابِْتغااء اْلِفت ْ ا تاشا تَِّبُعونا ما ا الَِّذينا يف قُ ُلوهِبِْم زاْيٌغ ف اي ا اهِبااٌت فاأامَّ ا ي اْعلاُم أتاِْويلاُه ِإالَّ اّلّلُ واالرَّاِسُخونا أتاْ  ُمتاشا ما ِويِلِه وا
نَّا بِِه ُكلٌّ مِّ  ُر ِإالَّ أُْوُلوْا األْلبااِب {)آل عمران:يف اْلِعْلِم ي اُقوُلونا آما ا ياذَّكَّ ما (. أّما الذين يذلون املستضعفني 7ْن ِعنِد رابِّناا وا

ِبيِل اّللِّ وااْلُمْستاْضعاِفنيا مِ  اتُِلونا يف سا ا لاُكْم الا تُ قا ما اِل من املؤمنني فيجب على األقوايء مناصرهتم، لقوله تعاىل:}وا نا الّرِجا
ا ا وااْجعال لَّناا ِمن واالنِّسا ْرياِة الظَّاملِِ أاْهُلها اِن الَِّذينا ي اُقوُلونا راب َّناا أاْخرِْجناا ِمْن ها ِذِه اْلقا لِّياً وااْجعال لَّناا ِمن لَُّدنكا لَّ ء وااْلِوْلدا ُدنكا وا

بيل هللا، وغايته القتال كله يف س (، فاملبدأ العام يف احلرب أن يقابل اإلعتداء ابملثل شريطة أْن يكون73ناِصريًا{)النساء:
إعالء كلمته ونصر دينه، وأن تكون تقوى هللا ومرضاته هي شعار كل اجملاهدين، وأن تنتهي احلرب ابنتهاء الغرض لقوله 

واْ فاالا ُعْدواانا ِإالَّ  ها ياُكونا الدِّيُن ّللِّ فاِإِن انت ا ناٌة وا ىتَّ الا تاُكونا ِفت ْ قااتُِلوُهْم حا {)البقرة:عا  تعاىل:}وا (، فاحلرب 183لاى الظَّاِلِمنيا
يف اإلسالم ليست غايًة أوهدفاً يف الغنائم أواالستالب أو القهر أو اإلستغالل، بقدر ما هي الدفاع عن حرية العقيدة 

 وحفظ كرامة اإلنسانية وبناء القيم األخالقية الفاضلة.

 وعلى هذا املنوال فإّن السلم يف اإلسالم أنواٌع، منها: 

* السلم الذايت: يعترب السلم الذايت لإلنسان من أهم األنواع، واملقصود هنا أن يكون الشخص متساحمًا ومتصاحلًا مع 
 ذاته حمباً لنفسه، وللناس كافة. 

* السلم السياسي: وهو السلم الذي ينبذ النزاعات والصراعات واحلروب املدمرة.وقد درج بعض الباحثني يف العلوم 
يسمونه ابلسلم العاملي، ومن جراء تلك املسميات أتسست منظماتوهيئاتدولية حلفظ السالم بعد احلربني السياسية أن 

 .(12)العامليتني األوىل والثانية

 

                                                           

 (12) رمضان،حممد سعيد)1003م(.اجلهاد يف اإلسالم.دار الفكر،دمشق،ط1،ص117.
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* السلم االجتماعي:وهو السلم الذي ينظر إىل اإلنسان أبنه كائن اجتماعي، وعلى أساس هذه الرؤية يستطيع أن ينظم 
 سلمني وغريهم.عالقاته االجتماعية بني امل

 بصيانة البيئة استغالل املوارد الطبيعية بصورة تكفل حقوق اجلميع. * السلم البيئي:ويقصد

وقد أكد اإلسالم على أمهية السلم والسالم يف إقامة جمتمعأ مستقرأ يشعر أفراده ابألمان والطمأنينة والسكينة يف خمتلف 
ناُحوْا لِ  ِإن جا ِميُع اْلعا جماالت احلياة، لقوله تعاىل:}وا ْل عالاى اّللِّ ِإنَُّه ُهوا السَّ ت اواكَّ ْلِم فااْجناْح هلااا وا (، 31ِليُم{)األنفال:لسَّ

ا  تُ ُهْم ِفيها ي َّ اناكا اللَُّهمَّ واُتِا ا ُسْبحا الاٌم واآِخُر سا فالسلم يف ظالل القرآن الكرمي يبدأبتحية اإلسالم لقوله تعاىل:}داْعوااُهْم ِفيها
{)يونس: داْعوااُهْم أانِ   (.10احلْاْمُد ّللِّ رابِّ اْلعاالاِمنيا

 مبدأ التعايش بني البشر

ا  جاء القرآن الكرمي وأعلن صراحة عن لزوم التعايش السلمي بني البشر إال من ظلم، فرفع شعاره، بقوله تعاىل:}ايا أاي ُّها
آفًَّة واالا  ْلِم كا ُنوْا اْدُخُلوْا يف السِّ ِبنٌي{)البالَِّذينا آما ْيطااِن ِإنَُّه لاُكْم عاُدوٌّ مُّ (، وقال تعاىل:}فاالا 109قرة:ت اتَِّبُعوْا ُخطُوااِت الشَّ

َّا قا  راجاً ممِّ ُدواْ يف أانُفِسِهْم حا ُهْم ُْثَّ الا جيِا ن ا را ب اي ْ جا ا شا ىتَّا حُياكُِّموكا ِفيما لُِّمواْ تاْسِليموارابِّكا الا يُ ْؤِمُنونا حا ُيسا ْيتا وا ( 33ًا{)النساء:ضا
فاآليتان الكرميتان تشريان إىل ضرورة ُتقيقمفهوم التعايش السلمي من خالل نبذ العنف وتقبل اآلخر،وهذا ما جاء يف 
حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:)أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم أخالقا(، وقالصلى هللا عليه وسلم:" املسلم من 

، وقال:" املؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم"، وفيما ذكرت من األحاديث سلم املسلمون من لسانه ويده"
الشريفة ميثل حبق منهجاا تربوايً ميكن تطبيقه على مستوى تعليم الفرد واجلماعة ألجل التعاون والتحابب والتسامل، وهذا 

 ما ينمي قابلية التعايش بني األداين كافة.

قبول اآلخر من أهم القيم اليت ميكن أن تتوفر عند كل فرد أو مجاعة حىت يصبح العامل إن مبدأ التعايش بني البشر، و 
مكااًن آمناً؛ وبناءًا على املتغريات احلياتية املختلفة وظهور االطماع السلطوية أصبح ظهورعدد كبري من احلركات 

 طياف ود قواسم مشرتكة بني األاالجتماعية والسياسية يشكل أحد ُتدايت بناء ثقافة التعايش على الرغم من وج
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يعزز الكرامة  ن. فالتعايش والعيش املشرتك، والقبول ابلتنوع، مبا يضمن وجود عالقة إجيابية مع اآلخري(13)املختلفة
 .اإلنسانية واحلرية

جل العيش، غري ألواالستقالل والدميقراطية.فإذا نظران إىل اتريخ اإلنسانية األوىل جند أن من ثقافتها احلروب والنزاعات 
أن تلك الثقافة قد اضمحلت مبجيء الرسل واألنبياء عليهم السالم، عندما أدركوا أن تلك العالقة العدوانية ال جتدي، 

 .(14)فصارت مسألة تعزيز ثقافة التعايش السلمي على مجيع املستوايت أمراً ملحاً 

أّن الغاية  لشرائعا اتريخ ثقافة الشعوب واألمم، وقد قرَّرتمن املفاهيم األساسية يف  نوال أصبح التعايشهذا املوعلى 
يثا  من الوجود ُهم مِّ ن ا ب اي ْ ناُكْم وا اٌق أاْو تكمن يف االعرتاف ابلذات اإلنسانية، لقوله تعاىل:}ِإالَّ الَِّذينا ياِصُلونا ِإىلاا ق اْومأ ب اي ْ

اتِ  اتُِلوُكْم أاْو يُ قا ِصراْت ُصُدورُُهْم أان يُ قا آُؤوُكْم حا لَّطاُهْم عالاْيُكْم ف ا جا اء اّلّلُ لاسا لاْو شا ُهْم وا زاُلوُكْم ف الاْم ُلوْا ق اْوما ات اُلوُكْم فاِإِن اْعت ا لاقا
ِبياًل{)النساء: عالا اّلّلُ لاُكْم عالاْيِهْم سا ا جا لاما فاما ْوْا إِلاْيُكُم السَّ اتُِلوُكْم واأاْلقا (. لذلك فإن مصطلح التعايش السلمي  80يُ قا

ية يعىن الوجود من أجل البقاء. ويف هذا السياق فإن التنمية املركزية لكل شعب أو أمة أو دولة ال تقوم إالَّ كاسرتاتيج
   بتوفرالعيش املشرتك.

 األسس الفكري  لةلتعايش السةلمي يف القرآن

والدعوة إىل  ،جاء اإلسالم لتعزيز تكرمي اإلنسان وتفعيل دوره يف احلياة، ليكون عنصر خري ورخاء على هذه البسيطة
فهم الدين اإلسالمي، وتوّجهه وجهة صاحلة تدعم ثقافة األمن واالستقرار والسالم. لذلك ختتلفاألسس الفكرية للتعايش 
حسب األزمنة، وحسب الطبيعة البشرية العتبارات كثرية أمهها تطور وانفتاح اجملتمعات اإلنسانية، وتشابك عالقاهتا مع 

م احلوار ار فإنَّللمسلمني دور متعاظم يف ُتقيق التقارب بني الثقافات املختلفة، ويف تدعيبعضها البعض. ويف هذا اإلط
ا النَّاُس ِإانَّ   بني األداين، والتعريف حبقيقة اإلسالم ابعتباره دعوة مفتوحة إىل اإلنسانية أمجعمصداقاً لقوله تعاىل:}ايا أاي ُّها

عاْلناا  رأ واأُنثاى واجا ن ذاكا لاْقنااُكم مِّ اُكْم ِإنَّ اخا ِ أاتْ قا ُكْم ِعندا اّللَّ عااراُفوا ِإنَّ أاْكراما ق ابااِئلا لِت ا ِبرٌي{)احلجرات:ُكْم ُشُعوابً وا (. 13ّللَّا عاِليمٌ خا
 لذلك فإذا نظران إىل حقيقة التعايش بني املسلمني وغري املسلمينفي اإلسالم جند أّن هنالك 

 

 

                                                           

 (13) الذهيب،عباس)1889م(.العالقات الدولية للحكومة اإلسالمية. ط1،ص383.  
 (14) القرضاوي،يوسف)1883م(.قضااي إسالمية.مكتبة وهبة،القاهرة،ط1،ص44.
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الثقافة خاصة عندما تعرضت األمة إىل ويالت وابتالءات، وما آل إليها من  أسس ودوافع خمتلفة أدت إىل املناداة هبذه
 توترات وصراعات ومواجهات ايديولوجية وثقافية وحضارية ودينية ابتت هتدد األمن واالستقرار، فاإلسالم يف كافة

ر، ومن هنا والتناص نصوصه دعوة أمن وأمان لكل البشر، حيفظ ألتباعه اآلخرين صيانة احلقوق واألعراض والتعاون 
رِيى:سعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيمن رعااي دولته، وقد كان، لقوله تعالى تاِجُدونا آخا ُنوُكْم }سا  نا يُرِيُدونا أان أياْما

ا فاِإن ملَّْ ي اْعتازُِلوُكمْ  ا ُردُّواْا ِإىلا اْلِفْتِنِة أُرِْكُسوْا ِفِيها ُهْم ُكلَّ ما ُنوْا ق اْوما أياْما يُ ْلُقو  وا واْا أاْيِدي اُهْم فاُخُذوُهْم وااقْ تُ ُلوُهْم وا ياُكفُّ لاما وا ْا إِلاْيُكُم السَّ
ِبينًا{)النساء: عاْلناا لاُكْم عالاْيِهْم ُسْلطاااًن مُّ ْيُث ثِِقْفُتُموُهْم واأُْولا ِئُكْم جا (. ومن األسس الفكرية اليت تقوم عليها عملية 81حا

 التعايش،منها:

ُن ِإالَّ الَِّذينا ظا * االعرتاف  ُهْم بوجود اخلالق وتنزيهه، لقوله تعاىل:}واالا جُتااِدُلوا أاْهلا اْلِكتااِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهيا أاْحسا لاُموا ِمن ْ
ُُكْم وااِحٌد واحناُْن لاُه ُمْسلِ  ِإهلا ُناا وا ِإهلا ناا واأُنزِلا إِلاْيُكْم وا نَّا اِبلَِّذي أُنزِلا إِلاي ْ قُوُلوا آما { )العنكبوت:مُ وا  (.43ونا

 * تنزيه الرسل عن كالالحنرافات اليت تقع من البشر.

اء ف اْليُ ْؤِمن  ن شا ُقِل احلْاقُّ ِمن رَّبُِّكْم فاما ن وا * العمل على إقرار مبادئ احلق والعدل واحلرية، لقوله تعاىل: لقوله تعاىل:}وا ما
اء ف اْلياْكُفْر ِإانَّ أاْعتاْدانا لِلظَّاِلِمنيا انا  اْلمُ شا ِإن ياْستاِغيثُوا يُ غااثُوا مبااء كا ا وا اطا هِبِْم ُسرااِدقُ ها رااُب راً أاحا ْهِل ياْشِوي اْلُوُجوها بِْئسا الشَّ

قًا{)الكهف: اءْت ُمْرت افا سا  (.18وا

لنيب ا* احلوار:إنَّ مسألة املساواة والعدالة على أساس اإلعرتاف ابآلخر هو أسلوب من أساليب احلوار، وقانون اجراه 
 صلى هللا عليه وسلم منذ أربعة عشر قرانً، أصبحت متثِّل اليوم أهم قواعد رفع األاننية بني اإلنسانية لقوله تعاىل:}واأاْوُفواْ 

ِفيالً  عاْلُتمُ اّلّلا عالاْيُكْم كا قاْد جا ا وا ْ واالا تانُقُضواْ األامْياانا ب اْعدا ت اوِْكيِدها دمتُّ ا ت اْفعاُلونا {)النحل: إِ بِعاْهِد اّلّلِ ِإذاا عااها (. 81نَّ اّلّلا ي اْعلاُم ما
فيشمل كل تعاقد بني طرفني أو أكثر على ضمان مبا ميكن أن يضع شروطًا تكون ملزمة للعامة واخلاصة حىت تتحول 

 ىتلك املعاهدة إىل ميثاق ينظم حال املواطنني يف الدولة اإلسالمية، على أساس القاعدة الشرعية لقول رسول هللا صل
 هللا عليه وسلم: "املؤمنون عند شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالاًل".
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رِّ واالْ  *حفظ كرامة اإلنسان، أاًي  رَّْمناا بايِن آداما وامحااْلنااُهْم يف اْلب ا ْد كا لاقا باْحِر كان دينه أو جنسه أو لونه،لقوله تعاىل:}وا
فاضَّ  نا الطَّيِّبااِت وا لاْقناا ت اْفِضياًل{)اإلسراء:وارازاقْ نااُهم مِّ َّْن خا ِثريأ ممِّ  (.70ْلنااُهْم عالاى كا

ن شا   ما اءا ف اْليُ ْؤِمن وا ن شا ُقِل احلْاقُّ ِمن رَّبُِّكْم فاما ءا ا*إّن اختالف الناس حق إهلي منحه هللا تعاىل لعباده،لقوله تعاىل:}وا
رًا أاحا  اْلُمْهلِ ف اْلياْكُفْر ِإانَّ أاْعتاْدانا لِلظَّاِلِمنيا انا ِإن ياْستاِغيثُوا يُ غااثُوا مبااءأ كا ا وا اءاْت اطا هِبِْم ُسرااِدقُ ها سا رااُب وا  ياْشِوي اْلُوُجوها بِْئسا الشَّ

ًقا{)الكهف: {)هود:18ُمْرت افا ًة واالا ي ازااُلونا خُمْتاِلِفنيا ًة وااِحدا اءا رابُّكا جلااعالا النَّاسا أُمَّ لاْو شا  .(119(. وقال تعاىل: }وا

ُلوكا ف اُقِل اّللَُّ أاْعلاُم مبا   ادا ِإن جا  ا*إّن املسلم ليس مكلفاً مبحاسبة اآلخرين، ولكنه مكلف ابلدعوة إىل هللا، قال تعاىل:}وا
{)احلج: ْتاِلُفونا ا ُكنُتْم ِفيِه ختا ِة ِفيما ناُكْم ي اْوما اْلِقيااما ُ حياُْكُم ب اي ْ ، اّللَّ ُلونا  جُتااِدُلوا أاْهلا اْلِكتااِب (. وقال تعاىل:}واالا 38-39ت اْعما

ناا واأُنزِلا ِإلا  نَّا اِبلَِّذي أُنزِلا إِلاي ْ ُقوُلوا آما ُهْم وا ُن ِإالَّ الَِّذينا ظالاُموا ِمن ْ ُُكْم وااِحٌد واحناُْن لاُه ِإالَّ اِبلَّيِت ِهيا أاْحسا ِإهلا ُناا وا ِإهلا ْيُكْم وا
{)العنكبوت:   وجزاؤهم مرتوك هلل تعاىل.(، لذلك فإن حساهبم 43ُمْسِلُمونا

ا   *إّن هللا أيمر ابلعدل واالحسان، ويدعو إىل مكارم األخالق، ويكره الظلم حىت على نفسه، لقوله تعاىل: }ايا أاي ُّها
ناآُن ق اْومأ عالاى أاالَّ ت ا  نَُّكْم شا اءا اِبْلِقْسِط واالا جياْرِما دا ُنوا ُكونُوا ق اوَّاِمنيا ّللَِِّ ُشها ْقواى واات َُّقوا اّللَّا عْ الَِّذينا آما ِدُلوا اْعِدُلوا ُهوا أاقْ راُب لِلت َّ

{)املائدة: ُلونا ِبرٌي مباا ت اْعما ب انْيا اّللَِّ 9ِإنَّ اّللَّا خا ا وا ها ن ا ا لاْيسا ب اي ْ ْظُلوِم فاِإن َّها لَّ (، وقالصلى هللا عليه وسلم: )وااتَِّق داْعواةا اْلما  عازَّ واجا
اب( ر التآلف والتعايش بني البشر منع املوىل عّز وجّل االعتداء على الغري، أاي كانت صورته،لقوله . ولبناء أواص(15)ِحجا

(} بُّ اْلُمْعتاِدينا اتُِلوناُكْم واالا ت اْعتاُدوا ِإنَّ اّللَّا الا حيُِ ِبيِل اّللَِّ الَِّذينا يُ قا قااتُِلوا يف سا (، وقالرسول هللا صلى هللا عليه 18تعاىل:}وا
آذى ذمياً، فأان خصمه يوم القيامة"، وقال أمري املؤمنني عمر بن اخلطابرضي هللا عنه، لعمرو بن العاص  وسلم:" من

 . (16)الذي كان والياً على مصرعندما ضرب ابن القبطي:" مىت استعبدمت الناس، وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً"

عاىل إليه القرآن الكرمي، عندما أفرد هللا سبحانه وتخالصة القول، إنَّ التعايش السلمي بني أصحاب امللل هو ما دعا 
رْ  ُنوا الا ياْسخا ا الَِّذينا آما وٌم قا  العبودية لنفسه، وعدم اإلشراك به، ورفض الطغيان واجلربوت والكربايء امتثااًل، لقوله }ايا أاي ُّها

ا ن نِّسا اء مِّ ُهْم واالا ِنسا ن ْ رْيًا مِّ ى أان ياُكونُوا خا ن ق اْومأ عاسا ُهنَّ واالا ت اْلِمُزوا أا مِّ ن ْ رْيًا مِّ ى أان ياُكنَّ خا ُكْم واالا ت انااب اُزوا ء عاسا نُفسا
{)احلجرات: ْ ي اُتْب فاُأْولاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا ن ملَّ ما ميااِن وا اِب بِْئسا ااِلْسُم اْلُفُسوُق ب اْعدا اإْلِ  (.11اِبأْلاْلقا

 

                                                           

 (15) ابن حنبل)1888م(.مسند اإلمام أمحد بن حنبل. دار الفكر العريب،بريوت،ط1ج3:حديث رقم1071. 
 (16) ابن كثري،حممد)1834م(. السرية النبوية.دار اجليل، بريوت،ط1،ص337. 
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 القواعد األساسي  لةلتعايش السةلمي يف القرآن

لقد وضع القرآن الكرمي قواعد وأسس ونظم واضحة للتعايش السلمي يف اإلسالم، فأعلن أنَّ الناس مجيعًا خلقوا من 
ُكم مِّ  لاقا ا النَّاُس ات َُّقواْ رابَُّكُم الَِّذي خا ن ن َّْفسأ نفس واحدة، وهذا يعين أنَّ وحدة النشأة واألصل واحد، لقوله تعاىل:}ايا أاي ُّها

لا  ةأ واخا اما إِ وااِحدا اءُلونا ِبِه وااألاْرحا اء واات َُّقوْا اّلّلا الَِّذي تاسا ِنسا ِثريًا وا ااًل كا ا رِجا ُهما باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها انا عالاْيُكْم قا ِمن ْ نَّ اّلّلا كا
لاْو ت(، فالناس مجيعًا يف اإلنسانية سواء، وهلمحق العيش والكرامة دون استثناء أو متييز،قال 1راِقيبًا{)النساء: عاىل:}وا

ُنو  يبٌّ ُقْل ُهوا لِلَِّذينا آما عارا ِميٌّ وا تُُه أاأاْعجا لاْت آايا اُلوا لاْوالا ُفصِّ ِمّيًا لَّقا عاْلنااُه قُ ْرآاًن أاْعجا اء واالَِّذينا الا يُ ْؤِمُنونا يف  اجا ِشفا ُهًدى وا
قْ ٌر واُهوا عالاْيِهْم عاًمى أُْولاِئكا يُ نااداْونا ِمن انأ باِعيدأ{)فصلت: آذااهِنِْم وا كا (، وما اختالف البشرية يف ألواهنم، وأجناسهم، 44مَّ

اوااِت وااأْلاْرِض  ما ْلُق السَّ تِِه خا ِمْن آايا ولغاهتم، إال آية من اآلايت الدالة على عظيم قدرته تعاىل يف اخللق، قالتعاىل:}وا
ُف أاْلِسناِتُكْم واأاْلوااِنُكْم ِإنَّ يف ذاِلكا آلا  {)الروم: وااْخِتالا تأ لِّْلعااِلِمنيا (.فال حيل أن يكون االختالف سببًا يف التنافر 11ايا

ا النَّاُس  والعداوة، بل ابلعكس جيب أن يكون سبباً للتعارف والتالقي على اخلري واملصلحة املشرتكة، لقوله تعاىل:}ايا أاي ُّها
عاْلنااُكْم شُ  رأ واأُنثاى واجا ن ذاكا لاْقنااُكم مِّ اكُ ِإانَّ خا ُكْم ِعندا اّللَِّ أاتْ قا عااراُفوا ِإنَّ أاْكراما ق ابااِئلا لِت ا ِبرٌي{)احلجرات: ُعوابً وا ْم ِإنَّ اّللَّا عاِليٌم خا

خلريية تكمن يف اإلميان ابهلل، واالعرتاف 13 (، وحني وضع القرآن الكرمي ميزان التفاضل، إمنا يريد هللا أن ينبه اإلنسان أبانَّ
. أّما اآلخرون الذين مل ينتسبوا إىل مدرسة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مل ينظر القرآن الكرمي حبق اآلخر يف العيش

إليهم على أهنم ليسوا بشراً، وإمنا نظر إليهم نظرة الطبيب إىل املريض، فلم حيارهبم وال يقاتلهم، بل ال يكرههم يف الدين، 
اُكُم اّللَُّ عاِن الَّ  ها رُِكْم أان ت ا لقوله تعاىل:}الا ي ان ْ ن ِدايا اتُِلوُكْم يف الدِّيِن واملْا خُيْرُِجوُكم مِّ تُ ْقِسطُوا إِلاْيِهْم ِإنَّ اّللَّا ِذينا ملْا يُ قا رُّوُهْم وا ب ا

{)املمتحنة: بُّ اْلُمْقِسِطنيا (. فالرسول صلى هللا عليه وسلم هو حامل راية السلم والسالم، للبشرية كافة، لرييهم 9حيُِ
{)األنبياء:فضل اهلدى وا ْلنااكا ِإالَّ رامْحاًة لِّْلعاالاِمنيا ا أاْرسا ما (، وقال 107لنور، واخلريوالرشاد،والرمحة والرأفة، لقول تعاىل:}وا

 رواه البخارى ومسلم(.…")صلى هللا عليه وسلم:)إن الل ه بعثين هدًى ورمحًة للعاملني

ه الشخصية، لفكل طرف ينزغبعمل الشيطان يف سبيل ُتقيق مآربفإذا نظران إىل عاملنا اليوم جند أّن احلال يغين عن السؤا
ويف هذا يبدو أهنم ال يدركوا أنَّ لإلسالم أسبقية يف الدعوة إىل التعايش عن بقية األداين السماوية األخرى، فقد كان 

واصر احملبة بني أحياة النيب صلى هللا عليه وسلم متثل مدرسة منوذجية استطاع من خالهلا أن يقيم قواعد التعايش، و 
 املسلمني وغريهم يف املدينة املنورة، كما أقام أول دولة إسالمية مبنّية على التكافؤ والعدالة بني املسلمني املهاجرين
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واألنصار، وكذلك اليهود وبقية البطون األخرى، فلم أيت النيب صلى هللا عليه وسلم ليمحو وجود فئة دون األخرى،  
وترك هلم حرية ممارسة شعائرهم العبادية والتعبدية، وهو يدعوهم إىل اإلسالم ابحلكمة واملوعظة وإمنا اعرتف بدينهم، 

احلسنة، فهو القدوة واألسوة احلسنة بني أصحابه وأقرانه وبقية جمتمع املدمية املنورة، حىت إنه ورد يف أسباب نزول قوله 
ا الرُّ  نيَّ يُ ْؤِمن اِبّللِّ ف ا تعاىل:}الا ِإْكرااها يف الدِّيِن قاد ت َّب ا ْن ياْكُفْر اِبلطَّاُغوِت وا ىا الا ْشُد ِمنا اْلغايِّ فاما كا اِبْلُعْرواِة اْلُوثْ قا ِد اْستاْمسا قا

يٌع عاِليٌم{)البقرة: اما هلااا وااّلّلُ ُسِا (، أن بعض املسلمني كان هلم أوالد يدينون ابلداينة اليهودية، فأرادوا أن جيربوا 133انِفصا
ى ترك اليهودية واعتناق اإلسالم، فنهاهم هللا يف هذه اآلية عن ذلك. وعندما حارب النيب صلى هللا عليه أوالدهم عل

وسلم اليهود مل حيارهبم بسبب االختالف معهم يف الدين، وإمنا كان سبب حربه معهم هو نقضهم للعهود واملواثيق اليت  
انت دفاعية ليب العرب املشركني ضد النيّب واإلسالم، فاحلرب ككانت بينهم وبني املسلمني، إضافة إىل سعيهم الدائم لتأ

 .(17)وقائية يف املقام األول

وعندما توسعت رقعة الدولة اإلسالمية سعى النيّب صلى هللا عليه وسلم إىل عقد معاهدات مع بعض قبائل جنراحنىت 
يف  ىل ضمان حرية الفكر والتعلم، فقد جاءتؤمن هلم حرية املعتقد، وممارسة الشعائر، وصون أماكن العبادة، إضافة إ

معاهدة النيب ألهل جنران:)وال يغري أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته وليس عليه 
ية ر ، فكان هلؤالء القوم ولغريهم احلرية التامة يف التنقل واحلركة، ويف ممارسة نشاطاهتم االجتماعية والثقافية والفك(18)دنية(

ثل واألخالق يف بناء عالقات التعايش  بني الشعوب واألمم.فاإلسالم هو الدواء، 
ُ

والسياسية، وهذه ميثل أروع ضروب امل
ألنّه الدين الذي ختم هللا تعاىل به األدايانإلهلية، فأصلح للشعوب حياهتا، وجعلهم ابعثون على السعادة حبرية مطلقة، 

 . (19)دما يعيش يف ظاللهوال يدرك الفرد ذلك السمو إالّ عن

ان أتكيداً ما على ما ذكره رسول السالم واإلسالم قائاًل:" من ك فالدعوة إىل بناء قواعد التعايش السلمي بني اإلنسانية
يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته".وبناءًا على ماذكر فإن القواعد األساسية للتعايش السلمي يف اإلسالم تتمثل يف 

 األحكام، منها:مجلة من 

 

                                                           

 (17) البغدادي،أمحد)1888م(.جتديد الفكر الديين. دار الثقافة،دمشق،ط1،ص113.
 (18) دويدار،امني)بدون اتريخ(. صور من حياة الرسول. دار املعارف،بريو ت،ط1،ص431. 

 (19) أبو زهرة،حممد)1897م(.مصدر سابق.ص84. 
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من القواسم املشرتكة اليت دعت إليها األداين السماوية االحتكام إىل شرع املوىل سبحانه  :* االحتكام إىل شرع هللا
وتعاىل،واخلوف منه، فجعل يوم القيامة يومًا جيمع الناس فيه لينال كل واحد نصيبه من احلساب والعقاب، لقوله 

ْيءأ قاِديٌر{)امللك:تعاىل:}ت ابااراكا الَِّذي بِيا   (1ِدِه اْلُمْلُك واُهوا عالاى ُكلِّ شا

اّن من احلكمة، "الصاحلون يبنون أنفسهم، واملصلحون يبنون األُمم"، فإذا كان الصاحلون يبنون : * إصالح اجملتمع
حلاجة إىل مصلحني ا أنفسهم، فإّن األُمم والشعوب يف حاجة إىل املصلحني الذين يبنون األُمم، لذلك فإننا اليوم يف أمس

 من البشر على اختالف ألواهنم وأجناسهم ومعتقداهتم، لالرتقاء ابلشعوب حنو اخلريية والفضيلة حىت يقومون بدورهم
 الفاعل يف نشر ثقافة التعايش السلمي.

طفاهم هلذه اص هللا عّز وجلّ  كانوا حيملون هذه املهمة الشاقة دون كلل أو ملل، ألنّ عليهم السالم  فالرسل واألنبياء  
الوظيفة، فكلما برزت مشكلة سعوا يف حًلها، وإزالة لبسها وحياً، فهم خياطبون العقول والقلوب حىت ال تصدأ كما 

ايا ت يصدأ احلديد،وهذا نيب هللا شعيب عليه السالميوعظ قومه ملّا رآهم على ضاللة، ال يفون الكيل وامليزان،قال عاىل:}وا
{)هق اْوِم أاْوُفوْا اْلِمْكيا  ُسوْا النَّاسا أاْشيااءُهْم واالا ت اْعث اْوْا يف األاْرِض ُمْفِسِدينا (، ألّن يف 93ود: الا وااْلِميزاانا اِبْلِقْسِط واالا ت اْبخا

إيفاء الكيل وامليزاندليل على القوة اإلميانية والثقة ابلنفس، فإذا توفر العامالنيستقيم سبل احلياة، ويشعر اآلخر أبن له 
ء.فالسعي إىل التقارب والتعاون، ألجل ُتقيق التقرب إىل اللهسبحانه وتعاىل أمر مطلوب، لقوله تعاىل:}ُقْل حق الوفا

اانً واالا ت اْقت ُ  ْيِن ِإْحسا اِبْلوااِلدا ْيئاً وا رَّما رابُُّكْم عالاْيُكْم أاالَّ ُتْشرُِكواْ ِبِه شا ا حا ْن إْمالا ت اعاالاْواْ أاْتُل ما ُهْم ُلواْ أاْوالاداُكم مِّ ِإايَّ قأ حنَُّْن ن اْرزُُقُكْم وا
رَّما اّلّلُ ِإالَّ اِبحلْا  ْفسا الَّيِت حا ا باطانا واالا ت اْقتُ ُلوْا الن َّ ما ا وا ها را ِمن ْ ا ظاها وااِحشا ما صَّاُكْم بِِه لاعالَُّكْم واالا ت اْقرابُوْا اْلفا قِّ ذاِلُكْم وا

{)األنعام:  سادت وتصحيح االحنرافات اليت لتحقيق عبودية رب العاملني، سلوار (. فكل األنبياء والرسل أ131ت اْعِقُلونا
ومن جاء اخلطاب القرآين بلفظ)اعبدوا هللا(، وهذا عيسى عليه السالم يدعو بين إسرائيل أن يعبدوا هللا  حول اجملتمع،

را الَِّذينا قااُلوْا ِإنَّ اّلّلا  فا ْد كا ِسيُح ابْ  وحده، وأن ال يشركوا به شيئاً، بقوله تعاىل:}لاقا ِسيُح ايا بايِن ُهوا اْلما قاالا اْلما ْرمياا وا ُن ما
ما  رَّما اّلّلُ عالايِه اجلْانَّةا وا ْد حا ن ُيْشرِْك اِبّللِّ ف اقا يبِّ وارابَُّكْم ِإنَُّه ما ا لِلظَّاِلِمنيا ِمْن أْ ِإْسراائِيلا اْعُبُدوْا اّلّلا را ما وااُه النَّاُر وا

{)املائدة: ارأ  (. 71أانصا

مصاحلة النفس: إّن مصاحلة اإلنسان مع نفسه، ومع اآلخرين حيتاج إىل وقفة ذاتية، ملصارحة حاجات وإحتياجات * 
 يشعر اإلنسان حباجة أخيه يف التعاون، بل يسعى يف إسعاده واجملاهدة يف خدمته. فمىت ما سأل اإلنسان النفس، عندئذ
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نفسه، يعرف كيف حياسبها وحيملها على السعي يف مصلحة اجملتمع. فالبشرية اليوم حيتاج إىل الصدق واألمانة، وهذا  
ما كان متوفراً عند الرسل واألنبياء وعند الرعيل األوىل من أصحاب املصطفى عليه أفضل السالم، وحىت تتجلى معامل 

م إلنسان صادقاً مع نفسه ومع إخوانه يف اإلنسانية، وميكن لإلنسان ينعتلك العالقة بني هللا وعباده، البّد أن يكون ا
ِئذأ احلْاقُّ لِلرَّمْحا   نِ بنعمة الصدق والوفاء حني يؤمن حباكمية املوىل عّز وجّل يف السراء والضراء، لقوله تعاىل:}اْلُمْلُك ي اْوما

اِفرِينا عاِسريًا{ انا ي اْوماً عالاى اْلكا  (. 13)الفرقان: واكا

الدعوة إىل السالم العاملي: عندما بعث هللا تعاىل األنبياء والرسل عليهم السالم، أراد يف ذلك أن أيلف بني قلوب  *
الشعوب، ويصلح به السلوك الذي به تصلح النفوس لتتقبل معامل التعايش مع اآلخر على ضوء ضوابطه ومقرراته وسعة 

. فالقرآن (20)ة وحفظها ألبناء جنسه حقوقها، وابدهلا ابلرأفة والشفقةفاإلنسان الصاحل هو من قام حبق اإلنساني .رمحته
هو تلك الرسالة السماوية اخلامتة اليت جاء هبا النيب صلى هللا عليه وسلم من أجل خروج البشرية من ويالت االحنراف 

 ذلك هو أهنا ة، فالسبب يفإىل نشر اخلري والرفاهية للناس كافة، فإذا كان اإلسالم يرفض التيارات الفكرية املعاصر 
حاربت األداين اليت ُتارب العقل والتفكري العلمي، فقالوا أنَّ الدين)أفيون الشعوب(، فإذا نظران إىل تلك املقولة جند 
أهنم قد أخطأوا يف تصنيف األداين، ومل يتنبأوا أبن اإلسالم هو دين التعايش الذي يدعو إىل التحرر والتقدم وإسعاد 

 اإلنسانية.

ولقد حث التعاليم اإلسالمية برعاية اإلنسانية يف السلم واحلرب من حيث العموم، وأصحاب الدايانت السماوية من 
حيث اخلصوص، فبسط هللا تعاىل روح االنتماء بني البشر، وأّلف بني قلوب املؤمنني، ونشر روح العدل واإلحسان بني 

لشعوب المية قد حفلت مبنظومة متكاملة ترعى مسرية التعايش بني االناس كافة. ومن هنا نستطيع القول أاّنلثقافة اإلس
والقبائل على اختالف إثنّياهتم، لتضفي على اإلنسانية حماسن ومكارم األخالق. كل ذلك ليحيا اإلنسان حياة طيبة 

ة، والعاقل بله وفري فالتعايش يف السلم والعرفان أواصره كثرية، وس.شعارها السالم، ومنهجها وفكرها ال حييد عن اإلسالم
من يدرك أّن احلياة تسع اجلميع، وأّن اآلراء واألفكار قابلة للنقاش واجلدال، وأّن األعمار بيد هللا جيلّيها لوقتها املعلوم، 

 فال ينبغي أن يضيع احلياة يف ظالل اخلالف والتنافر والتناحر.

 

                                                           

 (20) الغزايل،حممد)1887م(.قضااي إسالمية. مكتبة وهبة،القاهرة،ط1،ص34. 
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فو هكذا جاء القرآن الكرمي ليبين عالقة التعايش ابتداءًا ابأل ن بعضهم نبياء والرسل عليهم الصالة والسالم فكانوا يُوصا
اُهْم ُشعاْيباً قاالا ايا ق اْوِم اعْ  ْديانا أاخا ِإىلا ما  ُدواْ اّلّلا بُ البعض أبهنم إخوة ألقوامهم، الأعداء هلم، وال لقومياهتم، لقوله تعاىل:}وا

اءْتُكم ب ايِّناةٌ مِّ   رُهُ قاْد جا ْن ِإلا هأ غاي ْ ا لاُكم مِّ ُسواْ النَّ ما ْيلا وااْلِميزاانا واالا ت اْبخا اسا أاْشيااءُهْم واالا تُ ْفِسُدواْ يف األاْرِض ن رَّبُِّكْم فاأاْوُفواْ اْلكا
{)األعراف: ْؤِمِننيا ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّ ي ْ ا ذاِلُكْم خا اُهْم ُهوداً قاالا ايا 93ب اْعدا ِإْصالاِحها ِإىلا عاادأ أاخا  اْعُبُدوْا ق اْومِ  (، وقال تعاىل:}وا

{)هود: ُرونا رُُه ِإْن أانُتْم ِإالَّ ُمْفت ا ْن إِلا هأ غاي ْ ا لاُكم مِّ (،وقال صلى هللا عليه وسلم:" االنبياء إخوة لعالت أمهاهتم شىت 30اّلّلا ما
قوميات لودينهم واحد(. فجاء اخلطاب بقوله تعاىل:)اي قوم(، وليس)اي أعدائي(، ليؤكد أن متايز الناس يف الشعوب وا

للتعارف وليس للتناحر، فالتقوى والعمل الصاحل مها مريان التفاضل خلدمة اإلنسانية. وابلرغم من تلك املكانة السامية 
راكزهم اليوم بدأت يف التدهور والتخلف واالحناللفي شىت جماالت احلياة الدينية  اليت ميتاز هبا املسلمني انذاك، إاّل أمنَّ

ا التخلف إىل عاملني أساسيني: األول: فشل النخبة العربية اإلسالمية يف التعامل مع التيارات والدنيوية، وقد يعود هذ
الفكرية املعاصرة، والثاين: وهو األهم: بُعد املسلمني عن تطبيق أحكام دينهم، على الرغم من أنَّ القرآن دائمًا أيمران 

ِإذاا ت اواىلَّ سا  ابلسعي لتحقيق السعادة يف الدنيا ويف اآلخرة، ولكن الطغاة عاى يف األاْرِض يرفضون ذلك، لقوله تعاىل:}وا
ادا {)البقرة: سا بُّ الفا يُ ْهِلكا احلْاْرثا واالنَّْسلا وااّلّلُ الا حيُِ ا وا (، فإذا توفرت شرط اإلميان ابهلل فاملؤمنون هم 103لِيُ ْفِسدا ِفِيها

أبِامْيااهِنِم ْوما ت اراى اْلُمْؤِمِننيا وااْلُمْؤِمنااِت ياْسعاى نُورُهُ يسعون يف إقامة تلك الشراكة االجتماعية، لقوله تعاىل:}ي ا  م ب انْيا أاْيِديِهْم وا
ْوُز اْلعاِظيُم{)احلديد: ا ذاِلكا ُهوا اْلفا اِلِدينا ِفيها اُر خا ا اأْلانْ ها نَّاٌت جتاْرِي ِمن ُتاِْتها ْوما جا  (.11ُبْشرااُكُم اْلي ا

اولوا أن يضعوا هلم وح،بعضهم بعضا سقط مراكز قوهتم أمام الغرب، فاستفاد أعداؤهم وعندما بُعداتلشقة بني املسلمني
ة ، فأصبح العامل اإلسالمي لقمة سائغة ألهداف الصهيونية اليهودي، وقوة إرادهتمالعراقيل، حىت ال يعودوا إىل رشدهم

ف؟ وهللا سبحانه يتحمل مسؤولية هذا التخل املتطرفة؛ فكرايً وثقافيًا واقتصادايً وسياسيًا وعسكرايً، فالسؤال من الذي
را عانُكْم سا  فِّ ى رابُُّكْم أان يُكا ُنوا تُوبُوا ِإىلا اّللَِّ ت اْوباًة نَُّصوحًا عاسا ا الَِّذينا آما نَّاتأ يِّ وتعاىل يقول:}ايا أاي ُّها يُْدِخلاُكْم جا ئااِتُكْم وا

اُر ي اْوما الا خُيْزِي  ا اأْلانْ ها عاُه نُورُُهْم ياْسعاى ب انْيا أايْ جتاْرِي ِمن ُتاِْتها ُنوا ما أبِامْيااهِنِْم ي اُقوُلونا راب َّناا أامتِْْم لاناا اّللَُّ النَّيبَّ واالَِّذينا آما ِديِهْم وا
ْيءأ قاِديٌر{)التحرمي:  (.9نُوراانا وااْغِفْر لاناا ِإنَّكا عالاى ُكلِّ شا
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 والتعددي  التعايش مع اآلخرين يف ظل االختالف

يرى بعض فالسفة التاريخ أنَّ انقسامات الشعوب واألمم على أساس العرق واجلنس والدين كانت تشكل منط من أمناط 
احلياة بشكل عام، وهذا مما أدى إىل تسييس الشرائح االجتماعية، األمر الذي تطور فيما بعدإىل صراعات حول اهلوية 

 مما أدى الفة القدميةدفعت حياة البشر إىل النزوع حنو اخلالف واالختالثقافية والعرقية، فالتمسك ابملعتقدات التقليدي
تلقائياّ إىل تباين يف األفكار واملعتقدات، األمر الذي أفرز واقعاً خمتلفاً أدى إىل آتكل كل مضامني التحول الثقايف والعرقي 

ي السمة الغالبة ه ة، والتغيري االجتماعيوالديين الذي دعا إليه القرآن الكرمي، ومن هنا أصبحت ثقافة التعددية الفكري
 ألي شعب، ولذلك يرى البعض أن االعرتاف ابهلوية ضرورة عاملية ابعتبارها شرطاً أساسياً يف ُتقيق التنمية االجتماعية.

استخدمها اإلسالم يف تعزيز جوانب التفاهم بني الشعوب، وخاصة يف تسوية اخلالف  فالتعايش من املفاهيم اليت  
ا فاِإن  ُهما ن ا ُلوا فاأاْصِلُحوا ب اي ْ ت ا تااِن ِمنا اْلُمْؤِمِننيا اقْ ت ا ِإن طاائِفا امهُاا ب ا واالختالف وفق املنهج القرآين، لقوله تعاىل:}وا غاْت ِإْحدا

ىتَّ تاِفيءا ِإىلا أاْمِر اّللَِّ فاِإن فااءْت فاأاْصِلُحوا ب اي ْ  اتُِلوا الَّيِت ت اْبِغي حا بُّ ن ا عالاى اأْلُْخراى ف اقا ا اِبْلعاْدِل واأاْقِسطُوا ِإنَّ اّللَّا حيُِ ُهما
{)احلجرات: (، فإن بغت طائفة على األخري هنا جيوز القتال حىت يعود الطرف الباغي إىل رشده. فاملؤمن 8اْلُمْقِسِطنيا

اتُِلونا  ِبيِل اّللِّ الَِّذينا يُ قا قااتُِلوْا يف سا بِّ كُ املتقيال يعتدي على غريه، لقوله تعاىل:}وا ْم واالا ت اْعتاُدوْا ِإنَّ اّلّلا الا حيُِ
{)البقرة: (،وقد منع هللا تعاىل اخلالف املذموم الذي يؤدي إىل احلقد والكراهية، لقوله تعاىل:}واأاِطيُعواْ اّلّلا 180اْلُمْعتاِدينا

با رحُِيُكْم وااْصربُوْا ِإنَّ  تاْذها ُلوْا وا ْفشا {)األنف واراُسولاُه واالا ت اناازاُعوْا ف ات ا عا الصَّاِبرِينا (. لذلك فإذا نظران إىل جمتمع 43ال:اّلّلا ما
دولة الرسول صلى هللا عليه وسلم جنده كان يستقي أحكامه الشرعية من الوحي الذي ينزل عليه يف كل ما يظهر من 

مجتمع.فليس نظرة ة للاالختالف، لذا ميكن القول أن التعايش يف فضاء العيش املشرتك، ميكن أن حيقق املصاحل الكلي
اإلسالم إىل اإلنسان حمصورة على الفرد بقدر ما هتتم ابجلماعة، وعلى أساس هذه الرؤية بدأ تنظيم العالقات اإلجتماعية 
بني املسلمني وغريهم يف املدينة املنورة، كما تضمنَّت دستور دولة املدينة كلمة)األمة( مكان القبيلة لتشمل املسلمني 

 وغري املسلمني.
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فاملالحظ هنا أن التعددية الدينية هي اليت صاحبت بناء هذه الدولة بعيدة عن التمايز بني مكوانت تلك األمة الواحدة، 
( من الصحيفة، أبن العالقة بني املسلمني 17فالصحيفة هنا ليست خاصة ابملسلمني دون اآلخرين، كما نصت الفقرة )

. وبقراءة أخرى يعترب دستور دولة (21)التشاور وتبادل الرأي يف الرب دون اإلْثوأهل الكتاب هي النصح والنصيحة أي 
واحدة من أهم  ، واليت تعتربوما جاورها من االمصار املدينة هي قمة يف التفاهم والتعايش بني مكوانت املدينة املنورة

ي والفلسفي جملتمع ، فاملعىن التارخيواألعراف وأقدم الواثئق اإلسالمية، يف تنظيم وصياغة اجملتمع املدين املتعدد األعراق
املدينة املنورة يقوم على التوافق بني مكوانت اجملتمع دون أن يستبعد إحدامها اآلخر. وهبذه الصورة استطاع صلى هللا 

صوصه نعليه وسلم أن يرسي مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش والتفاهم السلمي بني املسلمني وغريهم. فاإلسالم يف كافة 
دعوة أمن وأمان لكل البشر، حيفظ ألتباعه اآلخرين صيانة احلقوق واألعراض والتعاون والتناصر، وحماربة اإلختالف 
والتخاذل والتناكر دفعاً ألسباب اإلختالف. وقد جرى عمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمني من بعده على 

م. فسياق ملسلمني مغالبة املسلمني لغريهم وحماربتهم قصداً للدخول يف اإلسالهذه املبادئ، فلم يؤثر يف اتريخ اإلسالم وا
هذه النماذج هي دعوة ألهل األداين على تقوية القواسم املشرتكة وإحياء الوازع الديين يف قلوب أتباع كل دين ُساوي. 

 واستبقاءاً للسمات اإلنسانية جعل التدين أداة فعالة يف التهذيب واألخالق.

اتساع الدولة اإلسالمية أخذت التعددية الدينية تنداح يف وسط املسلمني مع غريهم، فكتب رسول هللا صلى هللا ومع 
. (22)عليه وسلم إىل أهل إيليا قائاًل "لكم ذمة هللا وذمة رسوله على أنفسكم ودينكم وأموالكم وكل ما ملكت أميانكم"

ه  عليه وسلم:" وهلم جوار هللا وذمة حممد رسول هللا صلى هللا عليوعندما جاء وفدي جنران قال هلم رسول هللا صلى هللا
وسلم وعلى أمواهلم وأنفسهم وملكهم وشاهدهم وعشريهتم وبيعهم، وكل ما ُتت أيديهم من قليل أو كثري، ال يغري 

النصف غري  مأسقف من أسقفيته وال راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته، وليس هلم ديّة وال دم جاهلية، وبينه
 . (23)ظاملني وال مظلومني"

هكذا أكد القرآن الكرمي أن اجلدال جيب أن يكون ابليت هي أحسن ابستثناء الظاملني منهم، فاملعىن الكامن هنا هو 
 الدعوة لالنفتاح بني املؤمنني لرتسيخ القواسم املشرتكة حىت خيتزنوا ذلك يف وجداهنم الديين واإلميان ابلرسل والكتب 

                                                           

 (21) دويدار،امني)بدون اتريخ(. مصدر سابق. 
 (22) احليدر،علي)1889م(.جمموعة واثئق العهد النبوي.دار القلم،القاهرة،ط1،ص111.

 (23) التوجيري،عبدالعزيز بن عثمان)بدون اتريخ(. اإلسالم والتعايش بني األداين.ط1،ص33.
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لسماوية، فالفلسفة املتجددة اليت تنادي ابإلنفتاح هي قدمية قدم احلضارات البائدة والسائدة، وقد وضع اإلسالم هذه ا
اللبنة منذ أربعة عشر قرانً من الزمان، فكان مثاالً لإلنفتاح واإلعرتاف ابآلخر وإدراك قيم املساواة والعدالة، فالعالقة بني 

ات رابنية أو إهلية، وإن ما يثار عن وجود خالف بني األداين هو حمل شك، فاملؤمن املسلمني وغريهم هي نتاج لعالق
مسلماً كان أو مسيحيًا جيب أن يعيش حالة من الوجد الروحي والعشق اإلهلي والسمو اإلمياين يف انفتاحه على طاعة 

خلالق عز وجل إىل مظهر عظمة اهللا، وعلى تذليل بعض الفوارق بني الناس كافة حىت تتحول احلياة يف كل مظاهرها 
وساحة من ساحات نعمته. كما أابح اإلسالم التعاون مع غري املسلمني، لقوله تعاىل:)وطاعااُم الذينا أُوتُوا الكتاابا ِحُل 

حصناُت ِمنا الذين أوتُواْ الكتاب ِمن قبِلُكْم ...
ُ

ؤِمنااِت وامل
ُ

حصنااُت ِمنا امل
ُ

(. ومن 3)املائدة:(لُكْم وطاعامُكْم ِحُل هلُْم وامل
 أهم دعائم احلياة االجتماعية اليت تؤكد درجات التعايش السلمي،هي:

 * أن تدع ملخالفك احلرية الدينية.

 * عدم النزوع حنو االضطهادات والعقوابت، إالّ عند الضرورة.

 * تبسيط روح التعايش السلمي اليت تظهر يف حسن املعاشرة ولطف املعاملة. 

أن وفدًا من جنران قدموا على الرسول صلى هللا عليه وسلم ابملدينة ودخلوا مسجده بعد العصر  وقد ذكر ابن إسحق
فكانت صالهتم، فقاموا للصالة يف مسجده فأراد الناس منعهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعوهم فاستقبلوا 

 املشرق فصلوا صالهتم.

 املرجعيات الديني   التعايش السةلمي من خالل

ن ُسات عليه فلسفة التعايش السلمي، حينما تصبح ثقافة التآلف ُسة م األساس الذي تنبين ثل املرجعيات الدينيةمت
 من اآليت: اجملتمع انطالقاً 

نظرة القرآن إىل اإلنسان ككائن مميز عن سائر الكائنات اآلخرى:إّن نظرةالقرآن الكرمي إىل اإلنسان نظرة خاصة يف  -1
حسن صوره.حيث جاء خطاب التكرمي شامل مبعزل عن دينه وانتمائه العرقي والقومي، ووضعه أرقى تصوره، ويف أ

 واألرض ليعيش فسخر له ما يف السماوات عاقالً فأرشده إىل التعامل مع املظاهر الطبيعية للكون املادي، ابعتباره كائناً 
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ا يف اأْلارْ   ما اوااِت وا ما ا يف السَّ را لاُكم مَّ خَّ  واأاْسباغا عالاْيُكْم ضِ مع نفسه ومع اآلخرين من حوله، لقوله تعاىل:}أاملاْ ت اراْوا أانَّ اّللَّا سا
ن جُيااِدُل يف اّللَِّ بِغارْيِ ِعْلمأ واالا ُهًدى واالا  ِمنا النَّاِس ما ِطناًة وا ابا ُه ظااِهراًة وا {)لقمان: ِكتاابأ مُّ نِعاما (. فإالشارة هناتؤكد 10ِنريأ

إىل أن اإلنسان كائن مكافح يعمل يف إطار فردي، وآخر اجتماعي انطالقاً من ُتويل الطبيعة إىل سر من أسرار هللا يف 
 خلقه.

ة اإلنسان عنظرة القرآن إىل اإلنسان كعنصر فاعل يف اجملتمع : إن موقف اإلسالم من التعايش موقف انبع من طبي -1
نفسه، فهو أرقى الكائنات يف عامل الشهادة هلل تعاىل، وهو أحوج ألن يعيش يف جمتمع يشارك فيه اآلخرون، ويتنافس 
معهم يف خمتلف ضروب احلياةحىت تتكامل األدوار داخل النسق االجتماعيحيث يقبل عمل الفرديف إطار عمل اجلماعة، 

ا يف اأْلاْرِض وااْلُفْلكا جتاْرِي يف اْلباْحِر أبِاْمرِِه وامُيِْسُك ا لقوله تعاىل:}أاملْا ت ارا أانَّ اّللَّا  را لاُكم مَّ خَّ عا عالاى اأْلاْرِض سا اء أان ت اقا ما لسَّ
صلة ملت(. فاملتأمل يف القرآن الكرمييجد أن هنالك مجلة من احلقائق ا33ِإالَّ إبِِْذنِِه ِإنَّ اّللَّا اِبلنَّاِس لاراُؤوٌف رَِّحيٌم{)احلج:

 ابلطبيعة الفطرية لإلنسان،ومن أبرزها:

 * اإلنسان كائن اجتماعي يستطيع أن يكيف عالقاته بذاته ومع اآلخرينفي احمليط االجتماعي.

* الناس خيتلفون يف طبائعهم ومشارهبم ولغاهتم وألواهنم، ومع هذا االختالف إال أهنم يتعاونون فيما بينهم، لوجود قواسم 
نَّما ينهماب العيش املشرتك ها ُة رابِّكا ألاْمألنَّ جا ِلما ُهْم وامتاَّْت كا لاقا ِلكا خا ِلذا ن رَِّحما رابُّكا وا ِمنا اجْلِنَِّة واالنَّاِس  ، لقوله تعاىل:}ِإالَّ ما

{)هود:  (.118أامْجاِعنيا

ى السواء، قال ة عل* التعاون مقصد من مقاصد االجتماع اإلنساين ملا له من منافع وفوائد ُتقق مصلحة الفرد واجلماع
ُقوما النَّاُس اِبْلقِ  عاُهُم اْلِكتاابا وااْلِميزاانا لِي ا يِّنااِت واأانزاْلناا ما ْلناا ُرُسلاناا اِبْلب ا ْد أاْرسا ِديٌد سْ تعاىل:}لاقا ِط واأانزاْلناا احلْاِديدا ِفيِه أباٌْس شا

ن يانُصرُُه واُرسُ  ُ ما ْعلاما اّللَّ لِي ا نااِفُع لِلنَّاِس وا ما  (.13لاُه اِبْلغاْيِب ِإنَّ اّللَّا قاِويٌّ عازِيٌز{)احلديد:وا

ال تعاىل:}ِإنَّ ق )السخرة( من املفاهيم القرآنية اليت تفسر تكامل األدوار يف كافة جوانب احلياة املختلفة، * يعترب مفهوم
اِر وااْلُفلْ  ها اوااِت وااألاْرِض وااْخِتالاِف اللَّْيِل واالن َّ ما ْلِق السَّ اِء ِك الَّيِت جتاْرِي يف اْلباْحِر مبا يف خا ما ا أانزالا اّلّلُ ِمنا السَّ ما ُع النَّاسا وا ا يانفا

اِب اْلمُ  حا ِح واالسَّ تاْصرِيِف الّرايا ا ِمن ُكلِّ داآبَّةأ وا باثَّ ِفيها ْوهِتاا وا اء فاأاْحياا بِِه األْرضا ب اْعدا ما اء وااألاْرِض سا ِمن مَّ ما ِر ب انْيا السَّ خِّ
{)البقرة:آل ْومأ ي اْعِقُلونا تأ لِّقا  (.134ايا
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لى الرغم من ع يصبح من الظلم أن تتناحر البعض، وأن تسفك الدماء، فاإلنسان بتفضيله وتكرميه عن سائر املخلوقات
أن األصل يف احلياة هو االختالف وتبادل اآلراء ألجل التفاهم والتسامح، لذلك من الصعوبة مبكان أن يعيش اإلنسان 
مع نفسه دون أن خيتلط مع بقية اجملتمعات األخرى، ودون أن يدخل يف عملية تبادل األفكار. لذا يرى الكثري من 
علماء املسلمني أن املرجعية األساسية لبناء قاعدة التعايش بني الناس يبداء ابالحرتام املتبادل مع اآلخرين، ومتكني الرغبة 

.ومن هذا املنطلق جاءت التعاليم اإلهلية ُتدد األسس اليت جيب أن يبين (24)سيف التعاون خلري البشرية، والثقة ابلنف
مبدأ التعايش السلمي. و  وابملقابل جاءت األحكام والتشريعات لضبط العالقات االجتماعية بشكل تتوافق عليها اجملتمع،

 البشر، وختفيف  ارب والتعاون بنيلذلك وضع القرآن الكرمي األسس واحلقائق املتصلة ابحلاجات النفسية ملد جسور التق
 منها: حلقائق،ا أثر التوترات اليت ُتدث عندما ترتفع وترية  النزعات والصراعات بني األطياف املختلفة، ومن

لاقا  *أصل النشأة واحدة، ةأ واخا ن ن َّْفسأ وااِحدا ُكم مِّ لاقا ا النَّاُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَِّذي خا باثَّ مِ  لقوله تعاىل:}ايا أاي ُّها ا وا ها ا زاْوجا ها ن ْ
انا عالاْيُكْم  اما ِإنَّ اّلّلا كا اءُلونا بِِه وااألاْرحا اء واات َُّقواْ اّلّلا الَِّذي تاسا ِنسا ِثرياً وا ااًل كا ا رِجا ُهما  (.1ِقيبًا{ )النساء:را ِمن ْ

ا النَّاُس ِإانَّ  رأ وا * التفاضل بني الناس على أساس التقوى، لقوله تعاىل:}ايا أاي ُّها ن ذاكا لاْقنااُكم مِّ عاْلنااُكْم ُشُعوابً خا أُنثاى واجا
ِبرٌي{)احلجرات: اُكْم ِإنَّ اّللَّا عاِليٌم خا ُكْم ِعندا اّللَِّ أاتْ قا عااراُفوا ِإنَّ أاْكراما ق ابااِئلا لِت ا  (.13وا

عالاُكم  واراُسولِ * الوظيفة األساسية لإلنسان يف احلياة االستخالف يف األرض، لقوله تعاىل:}آِمُنوا اِبّللَِّ  ِه واأانِفُقوا ممَّا جا
ِبرٌي{)احلديد: ُْم أاْجٌر كا ُقوا هلا ُنوا ِمنُكْم واأانفا ْستاْخلاِفنيا ِفيِه فاالَِّذينا آما  (.7مُّ

من أكثر األداين حرصاً على أتكيد  فطرية احلياة االجتماعية يف اإلنسان، مبوجب  وعلى ما سبق فإّن الدين اإلسالمي
ل هالتلقائي بني مكوانته البيولوجية والنفسية، وبني الظروف اخلارجية وما تستوجبه من أتقلم حيتمه قانون التكافتفاعل

والتكيف االجتماعي.وقد أكدت بعض الدراسات أّن األصل يف التقارب بني الناس مناط هبالوحدة اليت هي أس التآلف 
قات عالقات االجتماعيةتنطلق من نظام التكوين األسري يف اإلسالم ْث العائلة فالعالالوالتعاون بني الناس،ألانألصل بناء 

ُنوْا الا ت اتَِّخذُ  ا الَِّذينا آما وْا االجتماعية،والقرآن الكرمي يف كل ذلك ينفي العداوة والبغضاء والشحناء، لقوله تعاىل:}ايا أاي ُّها
باا ُْلوناُكْم خا ن ُدوِنُكْم الا أيا ا خُتِْفي ُصدُ ِبطااناًة مِّ ما اء ِمْن أافْ وااِهِهْم وا ْغضا ِت اْلب ا ا عاِنتُّْم قاْد بادا دُّوْا ما نَّا لاُكُم اًل وا ُر قاْد ب اي َّ ورُُهْم أاْكب ا

{)آل عمران: ِت ِإن ُكنُتْم ت اْعِقُلونا  (،وهذا يعين أن اجملتمع يف نظر القرآن ال يكون وسطاً اجتماعياً إال إذا 119اآلايا

                                                           

 (24) حسني،عدانن)بدون اتريخ(.العالقات الدولية بني املسلمني.دار العلم،القاهرة،ط1،ص49.    
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 إىل جوعُتقيق ذلك اهلدف السامي إال ابلر  العيش املشرتك. وال ميكن عالقات هتدف إىل توفري دوافعكانت بناء ال
نا ِإْخواٌة اليت تتحدث عنوحدة بناء خاصية األخوة الدينية، لقوله تعاىل:}ِإمنَّاا اْلُمْؤِمُنو  املرجعيات الدينية)اآلايت القرآنية(

ْيُكْم واات َّ  وا {)احلجرات:فاأاْصِلُحوا ب انْيا أاخا رَُّقو 10ُقوا اّللَّا لاعالَُّكْم تُ ْرمحاُونا يعًا واالا ت افا اْ (، وقالتعاىل:}وااْعتاِصُموْا حِباْبِل اّللِّ مجِا
ِتِه ِإْخواا اء فاأالَّفا ب انْيا قُ ُلوِبُكْم فاأاْصباْحُتم بِِنْعما تا اّللِّ عالاْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أاْعدا نا النَّاِر  واُكنتُ انً وااذُْكُروْا نِْعما ا ُحْفراةأ مِّ فا ْم عالاىا شا

{)آل عمران: تِِه لاعالَُّكْم ت اْهتاُدونا ُ اّلّلُ لاُكْم آايا نيِّ ِلكا يُ ب ا ذا ا كا ها ن ْ ذاُكم مِّ (. لذلك  وضع اإلسالم أسس أخالقية 103فاأانقا
ُنوا  ا الَِّذينا آما ن ق ا لضبط املعامالت، ومنع السخرية والتفرقة،لقوهلتعاىل:}ايا أاي ُّها ْر قاوٌم مِّ رْياً الا ياْسخا ى أان ياُكونُوا خا ْومأ عاسا

ُكْم واالا ت انااب اُزوا اِبأْلا  ُهنَّ واالا ت اْلِمُزوا أانُفسا ن ْ رْياً مِّ ى أان ياُكنَّ خا اء عاسا ن نِّسا اء مِّ ُهْم واالا ِنسا ن ْ اِب بِْئسا ااِلْسُم اْلُفُسوُق ب اْعدا مِّ ْلقا
ن ملَّْ ي اتُ  ما ميااِن وا {)احلجرات:اإْلِ  (. 11ْب فاُأْولاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا

 أمناط من التعايش السةلمي من خالل اآلايت القرآني 

مية، من خالل من صدر الدولة اإلسال إنَّ احلديث عن التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم يرجع بنا إىل األايم األوىل
رآنياً يه أفضل السالم وأمت التسليم، إذ جند أّن هنالك تصنيفًا قاملصطفى عل النظر يف رعااي الدولة املسلمة منذ عهد

خاصًا للرعااي الذين عاشوا يف كنف الدولة اإلسالمية، على اعتبار أنَّ منهم املؤمنون. وقد ُسى القرآن الكرمي الذين 
دُّ  انُوْا ُمْسِلِمنيا الَِّذينا كا  استجابوا ألمر التبليغ مسلمني،والذين أعرضوا عنها كافرون، لقوله تعاىل:}رُّمبااا ي اوا ُروْا لاْو كا فا

عاِمُلوا 1{)احلجر: ُنوا وا ا الَِّذينا آما (. عليه، فإن هذا التقسيم مبين على أساس قبول اإلسالم أو رفضه،لقوله تعاىل:} فاأامَّ
ْوُز اْلُمِبنُي  ُروا أاف ا الصَّاحِلااِت ف اُيْدِخُلُهْم راب ُُّهْم يف رامْحاِتِه ذاِلكا ُهوا اْلفا فا ا الَِّذينا كا ْرمُتْ واُكنُتْم واأامَّ لاى عالاْيُكْم فااْستاْكب ا يت تُ ت ْ لاْم تاُكْن آايا

{)اجلاثية: (. كل هؤالء اجملموعات اإلثنية والقبلية والعرقية عاشتفي كنف الدولة اإلسالميةوكانت 31-30ق اْوماً جمُّْرِِمنيا
 ط التالية:على األمنا هلم حقوق وعليهم واجبات، بناءاً 

دمتُّْ واملواثيق * احرتام العهود واالا تانُقُضواْ  : دعا اإلسالم إىل احرتام العهود والوفاء هبا،لقوله تعاىل:}واأاْوُفواْ بِعاْهِد اّللِّ ِإذاا عااها
ِفياًل ِإنَّ اّلّلا ي اْعلاُم ما  عاْلُتُم اّلّلا عالاْيُكْم كا قاْد جا ا وا (. ومن موجبات الوفاء ابلعهد 81{)النحل:ا ت اْفعاُلونا األامْياانا ب اْعدا ت اوِْكيِدها

عدم التعرض للذميني يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم لقول رسول صلى هللا عليه وسلم:"من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه 
 أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأان خصيمه يوم القيامة".
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* الرب واإلحسان لغري املسلمني: لقد أمر املوىل عّز وجّل ابإلحسان إىل من يعايش املسلمني ويعاشرهم معاشرة 
ِبيِل اّللِّ  اِهُدونا يف سا ُر أُْويل الضَّراِر وااْلُمجا اِعُدونا ِمنا اْلُمْؤِمِننيا غاي ْ ِهْم  أبِاْموااهِلِْم واأانُفسِ حسنة،لقوله تعاىل:}الَّ ياْستاِوي اْلقا

 فاضَّلا اّلّلُ 

فاضَّلا اّللُّ  عادا اّلّلُ احْلُْسىنا وا ًة واُك الًّ وا اِعِدينا داراجا اِهِدينا أبِاْموااهِلِْم واأانُفِسِهْم عالاى اْلقا اِعِدينا أاْجراً  اْلُمجا اِهِدينا عالاى اْلقا اْلُمجا
ى عن ايرهم أمر هللا سبحانه وتعاىل بقتاهلم، وهن(،فالذين سعوا على قتال املسلمني وإخراجهم من د83عاِظيمًا{)النساء:

رِكُ  ن ِدايا ُ عاِن الَِّذينا قاات اُلوُكْم يف الدِّيِن واأاْخراُجوُكم مِّ اُكُم اّللَّ ها ُروا عالاى ِإْخرااِجُكْم برهم مصداقاً، لقوله تعاىل:}ِإمنَّاا ي ان ْ ظااها ْم وا
ُْم فاُأْولاِئكا  واهلَّ ن ي ات ا ما لَّْوُهْم وا {)املمتحنة: أان ت اوا  (.8ُهُم الظَّاِلُمونا

 * ضمان احرتام القانون، واستقرار اجملتمع، والشعور ابألمن والطمانينة والراحة النفسية.

هكذا طبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميزان القسط يف دولته على املستويني الفردي واجلماعي أتكيدًا لقوله     
اء رابُّكا جلاا  لاْو شا {)هود:تعاىل:}وا ًة واالا ي ازااُلونا خُمْتاِلِفنيا ًة وااِحدا (. فواجب الدعوة إىل هللا هو التآلف، 119عالا النَّاسا أُمَّ

وعدم اختاذ الدين أداة للتفرقة بني أصحاب امللل، كما أن األساس يف اإلميان هو حب اإلنسان ألخيه اآلخر يف السرّاء 
. ولعل اإلطار (25)وسلم:" ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه"والضرّاء، لقول رسول هللا صلى هللا عليه 

 ميثل رأايً سوايً يف التعايش بني املسلمني وغريهم، ومنأهم املبادئ: (26)الذي رُسه اإلمام الغزايل

 استبعاد كل كلمة ختدش عظمة هللا عزَّ وجلَّ)تشريعات إهلية(. -1

 دق واألمانة.أن هللا خيتار رسله وأنبيائه من أجل الص -1

 العمل مبا جاءت به الرساالت السماوية. -3

 

 

 

                                                           

 (25) العسقالين) 1413ه(  :فتح الباري يف شرح صحيح البخاري. حديث رقم1337 .  
 (26) الغزايل،حممد)1887م(.مصدر سابق.ص30. 
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وُتقيقاً ملبدأ التعايش بني األداين، اعرتف اإلسالم ابإلخاء حىت بني األنبياء والرسل لقوله صلى هللا عليه وسلم:"األنبياء 
لون بل جاء مكماًل . فلم يعد اإلسالم دينًا خاصًا لعرق أو جنس أو (27)أخوة لعالت أمهاهتم شىت ودينهم واحْد"

صَّى ِبِه نُوحاً واالَّ  ا وا نا الدِّيِن ما راعا لاُكم مِّ حاً للعقائد اليت أوصى هبا األنبياء عليهم السالم، لقوله تعاىل:}شا  ي ذِ ومصحِّ

ى أاْن أاِقيُموا الدِّينا واالا ت ات ا  ِعيسا ى وا ُموسا ناا بِِه ِإبْ رااِهيما وا صَّي ْ ا وا ما ناا إِلاْيكا وا ي ْ رَّ أاْوحا ا تاْدُعوُهْم إِلاْيِه فا بُ را عالاى اْلُمْشرِِكنيا ما ُقوا ِفيِه كا
ن يُِنيُب{)الشورى: ي اْهِدي إِلاْيِه ما اُء وا ن ياشا ُ جياْتايب ِإلاْيِه ما  (. 13اّللَّ

لذلك يرى السماك:" أّن الدين اإلسالمي املوحى من عند هللا سبحانه وتعاىل دين لألجناس مجيعًا إذ  ضم سلمان 
لفارسي، وبالل احلبشي، وصهيب الرومي... غريهم، كما ضم جمموعات من النصارى واليهود وعبدة األواثن، فإنصهر ا

وقال) برانرد شو(:" إّن اإلسالم دين يستحق االحرتام والتقدير، ألنه أقوى على  1اجلميع يف بوتقة واحدة دون متييز"
 هضم مجيع املدنيات، وهو خالد األبد"

 خامت 

ة، وواضحة تدعو إىل التعايش والتآلف خلدمة األهداف اإلنساني على أسس اثبتة اإلسالم كدين ُساوي تقوم مبادئهإّن 
واليت من أمهها انتشار ثقافة األمن واألمان، والسلم الذايت والعاملي يف األرض، وردع العدوان والظلم واالضطهاد بني 

الغاايت  إال إذا كان هذا التعايش حمكومًا مبقاصد الشريعة  األفراد واجلماعات والشعوب،وال ميكن ُتقيق تلك
بني املختلفني  ، حىتقيم احلوار واجلدال ابليت هي أحسنكل اإلسالمية.فالتعايش الذي أقره القرآن الكرمي يستوعب  

 عقدايً وفكرايً.

.كما نطق الوحي اإلهليممن خالل  هم أكثر قرابً للتعايشتأهل الكتاب جعلو  املسلمنياليت جتمع بني فالقواسم املشرتكة 
اإلنسان  اجاتح ألنه حيقق أكدت الدراسة أن مبدأ التعايش السلمي يف القرآن الكرمي له قيمة تكاملية لإلنسان،

إىل استثمار   حاجة ماسةيفاليوم إذاً حنن . جتمع كل متطلبات احلياة الروحية واملادية اليت النفسية والبيولوجية واالجتماعية
 بعاملية  من خالل اإلعرتاف ، وهذا يتطلب إعادة تقييم عمل املسلمنيحلفظ كرامة اإلنسان ورد يف القرآن الكرميملا 

 

                                                           

 (27) النووي)بدون اتريخ:(ج3:حديث رقم :1333

 (28) السماك، محمد)0669م(.مقدمة إلى الحوار اإلسالمي المسيحي.دار النفائس، بيروت،ط0،ص99.      
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.ويف اخلتام يرى الباحث أن هذا املوضوع يضم جماالت عدة، وأن هذه األسطر ليست إال الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل
أفضل بني ل بصورة املستقبش السلمي وقابليته املتجددة لرسم آفاق إحاالت واستطالعات سعت إىل إبراز مفهوم التعاي

 عالقات اإلنسانية.للإطار بناء يف  ، خاصةالناس

 النتائج

 . أكدت اآلايت القرآنية أن التعايش بني األداين فطرة طبيعية من حيث نزعة التدين.1

 السلمي بني البشر.. إن مبدأ  االعرتاف ابآلخر، والقبول ابلتنوع تشكل أساس التعايش 1

 . تشكل املرجعيات الدينية احملور األساسي يف نشر ثقافة قبول اآلخر.3

 . وضع القرآن الكرمي  األسس والقواعد اليت تنمي ثقافة التعايش السلمي بني أهل امللل والنحل. 4

 التوصيات

 نسانية.ضرورة تعزيز املفاهيم اليت تساعد على تطوير قاعدة التعايش السلمي بني اإلأ. 

 ب. ضرورة خماطبة حاجات اجملتمع من واقع حال األمة.

 ج. االهتمام ابلدراسات اإلسالمية يف مناهجنا الدراسية خللق بيئة تسع اجلميع.

 د. ضرورة بلورة القواسم املشرتكة يف شكل مفاهيم ومبادئ تساعد يف ترقية وتطوير األمة. 
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م(. العالقات الدولية للحكومة اإلسالمية من وجهيت النظر الفقهية والسياسية، من كتاب: 1889) ، عباسالذهبـي* 
ية، ماحلكومة من وجهة نظر املذاهب اإلسالمية، جمموعة من املقاالت املختارة للمؤمتر العاملي العاشر للوحدة اإلسال

 .1م،ط1889ه     1419ربيع األول، 

م(. خمتار الصحاح، ُتقيق: حممود خاطر، مكتبة لبنان انشرون، 1883) ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادرالرازي* 
 .1بريوت،ط

 .1م(.مقدمة إىل احلوار اإلسالمي املسيحي.دار النفائس، بريوت،ط1889، حممد)السماك* 

 .1ه (. فتح الباري يف شرح صحيح البخاري. دار القلم،بريوت،ط1413حجر)، ابن العسقالين* 

 .1م(. قضااي إسالمية. دار الصحوة، القاهرة،ط1887) ، حممدالغزايل* 

 .1م(. قضااي إسالمية.مكتبة وهبة، القاهرة،ط1883) ، يوسفالقرضاوي* 
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غوية. دار : معجم يف املصطلحات والفروق الل، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين )بدون اتريخ(. الكلياتالكفوي* 
م، ص 1889 -ه  1418، 1. ُتقيق:عدانن درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 1األلباين،ط

901. 

، أمحد بن حممد بن علي الفيومي)بدون اتريخ(. املصباح املنري، ُتقيق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية، املقري* 
 .1القاهرة،ط

 .1، عدانن السيد)بدون اتريخ(. العالقات الدولية بني املسلمني. دار العلم، القاهرة،طحسني* 

 .1،أمني)بدون اتريخ(. صور من حياة الرسول.دار املعارف،بريوت،طدويدار* 

 .1م(. اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه وكيف منارسه. دار الفكر، دمشق، ط1003) ، حممد سعيدرمضان* 

 .1م(. نظام اإلسالم. دار ابن اجلوزي، القاهرة، ط1003أمري) ،العزيزعبد * 

 .1م(. حقيقة اإلنسان. دار املعارف،بريوت،ط1891،عيسى عبده)حيىي* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


