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التعايش مىروث إسالمي ومبدأ سياسي
أ.م.د.تغريد حنىن علي

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية
فرع الفكر السياسي
(خالصة البحج)

يقر اإلسبلم مبدأ التعايش عرب إتاحة حرية االختبلف وقبول اآلخر والتعايش
مع ادلختلف دينياً وحضارياً وتزكية ىذا االختبلف ألنو سنة كونية مامل مل خيرج عن
القيم الكلية لبلسبلم .
ان التعايش الذي أك ّد عليو الدين االسبلمي والذي يعٍت العيش والتعاون مع
اآلخر ادلختلف  ،تعٍت القبول بالتنوع واالختبلف والعمل على أساس القواعد
ادلشًتكة وادلصاحل ادلتبادلة  ،وقبل ذلك مصلحة الببلد واالمة والعمل على أساسها .
وقد أك ّدت وثيقة ادلدينة على أن التعايش ىو التجسيد دلبدأ العدل وادلساواة يف الدين
االسبلمي فالناس سواء يف احلقوق والواجبات  ،ذلذا كانت وثيقة ادلدينة مصدر يرجع
اليو للنظر يف حل الكثَت من أزمات التعايش بشكل خاص وادلشاكل االخرى
السياسية واالقتصادية بشكل عام.

املقدمة

إن بناء دولة مدنية حديثة  ،تقوم على أسس التعايش حيتاج اىل االستفادة
من ادلوروث اإلسبلمي وقراءتو واستيعابو بشكل جديد يتبلئم مع متطلبات الوحدة
الوطنية ،وادلوروث االسبلمي مليء بشواىد التسامح والتعايش والتعاون مع اآلخر منذ
فجر االسبلم متجسداً باحلقبة ادلكية وادلدنية وحقبة اخللفاء الراشدين .
153

جملة الرتاث العلمي العربي

فصلية  ،علمية  ،زلكمة

العدد الثاين – 2013م

وتقوم الدراسة ادلعنونة التعايش موروث اسبلمي ومبدأ سياسي  ،على تتبع ىذا
ادلبدأ يف الفكر االسبلمي وجتلياتو يف احلقبة ادلكية وادلدنية ويف ظل وثيقة ادلدينة ،
وكذلك يف احلقبة الراشدية  .حيث كانت رؤية االسبلم ذلذا ادلبدأ نابعة من القرآن
الكرمي ودستور ادلسلمُت ومن أقوال وأفعال الرسول الكرمي ومن بعده اخللفاء
الراشدين.
وكانت وثيقة ادلدينة اليت تعترب أول وثيقة مكتوبة حلقوق االنسان مل يغفل
فيها الرسول أي ناحية من نواحي احلياة السياسية واالجتماعية والدينية واالقتصادية
واليت جتلت بشكل واضح من خبلل بنود الوثيقة ىي دليل الدراسة دلرتكزات التعايش
يف الفكر االسبلمي .
أهمية الدراسة

إن للموروث االسبلمي دور مهم يف تعزيز قيم التعايش السلمي  ،خصوصاً يف
ظل الدديقراطية حيث تتطلب الدديقراطية بناء دولة مدنية قوية  ،ومبا أن االسبلم دين
ودولة فليس خَت من ادلوروث االسبلمي ىو حل ناجع ألزمة التعايش .

اشكالية الدراسة

إن التساؤل الرئيسي الذي ضلاول أن صليب عنو ىو :ىل انطوى االسبلم كدين ودولة
على اسس قوية يف التعايش مع اآلخر ؟ وىل استطاعت الدولة االسبلمية استيعاب
اآلخر ادلختلف ؟
فرضية الدراسة

تعزز الدراسة دور االسبلم كدين ودولة على استيعاب اآلخر والتعايش معو وحفظ
حقوقو وحرياتو  ،يف ظل أمة موحدة سياسياً سلتلفة اجتماعياً ودينياً ،ثقافياً وحضارياً.
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منهجية الدراسة

استخدم الباحث ادلنهج التأرخيي ومنهج حتليل ادلضمون ،وادلنهج ادلقارن للوصول اىل
معلومات أكادديية دقيقة .
هيكلية الدراسة

تتكون الدراسة من مقدمة وخادتة وزلور أول جاء بعنوان ماىية التعايش  ،وزلور
ثاين بعنوان ادلصطلحات ادلقاربة دلصطلح التعايش  ،أما احملور الثالث فكان بعنوان
التعايش يف ادلوروث االسبلمي وتوزع على ثبلثة أقسام التعايش يف ادلرحلة ادلكية
وادلرحلة ادلدنية ( يف ضوء وثيقة الدراسة ) وادلرحلة الراشدية  ،ومن مث خادتة الدراسة .
احملىر االول :ماهية التعايش

أ  -التعايش لغةً
التعايش لغة كلمة مشتقة من تعايشوا  :أي عاشوا على األلفة وادلودة وعايشو أي
عاش معو  ،العيش معناه احلياة  ،وما تكون بو احلياة من ادلطعم وادلشرب والدخل

والسكن ( .)1وجاء يف ادلعجم الوسيط  ،عاش  ،عيشة  ،ومعاشاً صار ذا حياة فهو
عائش  ،عاشو  ،جعلو يعيش يقال  ،عاشو اهلل عيشة راضية  ،عايشو عاش معو ،
عيشو  ،أعاشو  ،تعايشوا عاشوا على األلفة وادلودة ومنو التعايش السلمي (.)2
كما يُ َعرف التعايش على أنو من العيش والتعايش ىو العيش برفقة آخر وآخرين ،

والعيش مع بعض خاصة احلياة الزوجية بُت رجل وإمرأة (.)3
كما يعرفو معجم ادلصطلحات االجتماعية  ،بأنو معيشة بعض اجلماعات مع بعضها
 ) fusionأو
 ،أو يف نفس الوقت  ،وقد يتجو ىذا التعايش ضلو االنصهار (
اإلندماج  ،integrationحيث يزول بعضها ويذوب يف البعض اآلخر أو حتافظ
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اجلماعات على التفرقات العنصرية فتجعل عاداهتا وقوانينها ونظمها حواجز تفصل
بعضها عن بعض ( .)4كما يعرف اللغة العربية يف أبسط صورىا التعايش بأنو تواصل

وتفاىم بُت الناس (.)5
ب-التعايش اصطبلحاً
والتعايش ىو العبلقة بُت نوعُت من األحياء واليت يستفيد خبلذلا كبلمها من اآلخر
كما يعٍت أية تفاعبلت ثابتة وطويلة األمد بُت نوعُت أو أكثر من األنواع احلية ،

إذ تكون مفيدة أو حيادية أو ضارة إلحدمها أو مجيعها ويف حالة استخدام ادلصطلح
مبعناه الواسع يسمى التعايش مبعناه الضيق تنافعاً إذا كان رلرباً أو تعايشاً تعاونياً إذا
كان ُسلَتاً(.)6
كما ويعرف التعايش وفقاً لبلسس اليت تقوم عليها والتعريف وفق االسس أصبح
رائجاً السيما يف مرحلة الصراع بُت ادلعسكرين الرأمسايل واإلشًتاكي.فيعرف وفق
ادلدلول السياسي  ،بأنو احلد من الصراع أو ترويض اخلبلف بُت طرفُت أو أكثر أو
العمل على إحتوائو أو التحكم يف إدارة ىذا الصراع مبا يفتح قنوات لبلتصال

وللتعامل الذي تقتضيو ضرورات احلياة ادلدنية والعسكرية(.)7
ويعرف أيضاً ضمن ادلدلول السياسي مبا يسمى بالكتلة التارخيية وبناءىا  ،فالتعايش
ضمن ىذا ادلدلول ىو اقامة عبلقات اجتماعية متوازنة حيكمها التوزيع العادل للثروة

والتغيَت السلمي  ،فالكتلة التارخيية ىي اإلطار اجلامع واحلاضن لفئات اجملتمع
وطوائفو ومكوناتو االجتماعية والسياسية وحيافظ على تعددىا وتنوعها يف الوقت ذاتو
ولذلك يسهم بناء الكتلة التارخيية يف تعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على االنقسامات
الطائفية وادلذىبية وىو ادلطلوب (.)8
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كما يعرف التعايش من خبلل ادلدلول الديٍت والثقايف واحلضاري  ،ىو ان تلتقي
ارادة أىل األديات السماوية واحلضارات ادلختلفة يف العمل من أجل أن يسود األمن
والسبلم .
احملىر الثاني  :املصطلحات املتقاربة ملصطلح التعايش

بعد ان ًب التعرف على مفهوم التعايش ومدلولو السياسي واالجتماعي والديٍت البد

من دراسة ومعرفة ادلصطلحات االخرى القريبة منو ولعل أبرزىا ادلصطلحات اآلتية :
- 1التسامح  : Toleranceىو أحد أدوات التفاعل االجتماعي،وىو موقف
إجيايب متفهم من العقائد واألفكار  ،يسمح بتعايش الرؤى واالجتاىات ادلؤلفة بعيداً

عن األحًتاب واإلقصاء على أساس شرعية اآلخر ادلختلف سياسياً ودينياً ...وحرية
ِ
التعبَت عن آر ِ
وعقيدتو ،وعليو فان التسامح يعٍت قبول واحًتام وتقدير التنوع الثري
ائو
لثقافات عادلنا وامناطو التعبَتية ادلختلفة وطرق حتقيق كينونتنا اإلنسانية  ،فهو تناسق
يف االختبلف وىو ليس واجب أخبلقي فقط بل وواجب سياسي وحقوقي أيضاً ،
وىو فضيلة تعمل على إحبلل ثقافة السبلم زلل ثقافة احلرب وليس رلرد إقرار وال
رلرد تنازل أو جتاوز بل ىو موقف فعال مدعوم باالعًتاف باحلقوق العادلية لبلنسان
واحلريات األساسية ()9لآلخرين.

- 2التآزر :synergyأحد أشكال التعاون بُت األفراد واجلماعات عندما خيضع
ىؤالء دلصاحلهم الذاتية ويسامهون يف الوقت نفسو دون أن يدركوا حتقيق الصاحل
ادلشًتك (.)10
من الضروري أن يقوم التآزر على اسس واضحة ادلعامل ومعلنة الغايات واألىداف
وللوصول اىل نتائج مثمرة ألن ىدف التآزر الوصول اىل حقائق والقبول باآلخر
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دلصلحة الطرفُت لذلك فأن حتويل التآزر ضلو أىداف مشًتكة يُ َعد أىم مراحل مشروع
التعايش (.)11
-3التوافق :agreementإن التعايش ليس شيئاً آخر غَت أن حياول ادلرء التعامل
مع اآلخر بروح سلمية  ،والدينع أحداً غَته من حقوقو الطبيعية  ،وأن جيتهد ادلرء بكل
تواضع وحيتمل لتعليم غَته ماىو أفضل  ،ويعرف ادلتعايش وفق ذلك بأنو من يقبل
لدى اآلخرين وجود طرق تفكَتوحياة سلتلفة عما لديو ىو  ،أي أن التعايش ىنا ىو
مبدأ توافقي ليس الغرض منو األخذ بادلمنوعات ولكن الوصول اىل التوافقات(.)12
-4التفاعل ادلتبادل : interactionوينطلق ىذا ادلبدأ من قاعدة وجود حقيقة
شاملة حتمل كل جانب من اجلوانب جزءاً احلقيقة ويتم وفق ىذا ضرورة التفاعل
ادلتبادل بُت االخر (.)13وىو يعترب صلة بُت رلموعتُت أو منظومتُت من أي نوع من
حيث أن فاعلية كل منهما حتددىا جزئياً فاعلية االخرى (.)14
احملىرالثالج:التعايش يف املىروث االسالمي

أ -يف احلقبة ادلكية
يعترب التعايش أحد ثوابت الشريعة اإلسبلمية القائمة على احلوار والتعايش السلمي
السيما مع األفراد واألديان االخرى مبا يضع اإلطار العام حلركة التواصل واالسًتسال

بُت اإلسبلم واآلخر(.)15
وإذا كانت مفردة التعايش مل ترد يف النصوص القرآنية الكردية واألحاديث بنفس
ادلفردة (( تعايش))  ،لكنها وردت مبفردات اخرى أوثق صلة مبضمونو الذي الذي
يعٍت يف جوىره االعًتاض والقبول يف آن واحد ( )16ومن ىذه ادلفردات ((ادلداراة ،
اليسر  ،التيسَت والرفق))
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وقد وردت يف القرآن الكرمي يف أكثر من  450موضع مفردات كانت تدل على
التعايش وقولو تعاىل يف ادلداراة ((والتستوي احلسنة وال السيئة إدفع باليت ىي أحسن

فإذا الذي بينك وبينو عداوة كأنو ويل محيم ))(.)17
ويف اليسر قولو تعاىل ((تعاونوا على الرب والتقوى والتعاونوا على االمث والعدوان )) (.)18
وقولو يف التيسَت (( واحسنوا ان اهلل حيب احملسنُت )) (.)19ويف الرفق قولو تعاىل ((
وقولوا للناس حسناً )) (.)20

وغٍت عن القول ان القرآن الكرمي وىو دستور االسبلم وادلسلمُت كان قد أقر حقيقة
مهمة أال وىي حقيقة االجتماع البشري والتعارف والتعايش كما جاء يف قولو تعاىل
(( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان

أكرمكم عند اهلل أتقاكم)) ( .)21وإلرساء دعائم التعارف والتعايش بُت بٍت البشر
خلقهم اهلل سلتلفُت إال أنو تعاىل خلقهم من نفس واحدة وىذا يقتضي نبذ كل
أشكال القطيعة واجلفاء والتباعد ( )22قال تعاىل" يأيها الناس اتقوا ربكم الذي
()23
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثَتاً ونساء "
وقول الرسول الكرمي " خَت الوالة من مجع ادلختلف  ،وشر الوالة من فرق ادلؤتلف
فهو مسؤولية مجاعية قول الرسول الكرمي " كلكم ر ٍاع وكلكم مسؤول عن رعيتو".
لقد وضع االسبلم الضوابط الكاملة جلميع ميادين احلياة يف عبلقة ادلرء بربو

ويف عبلقتة ببٍت جنسو ويف عبلقتو بسائر ادلخلوقات،وجاءت مجيع الضوابط متوافقة
مع فطرة االنسان وعقلو فيها من التيسَت والسماحة وادلرونة  ،وىذه من خصائص
االسبلم العظيمة اليت ترتبط بأصل ىذا الدين وال يعيق تطبيقها عائق  ،فبلختبلف
موجود وباقي ببقاء االنسان على ىذه االرض أي أحد مرتكزات التعايش ىو حرية
الرأي  ،والقبول برأي اآلخر احملتلف .
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ورد يف القران
ومن يقرأ القرآن يعرف مساحة االسبلم وإنسانيتو  ،حيث ّ
ان أكثر من ألف آية تدعو إىل حرية الرأي والفكر والعقيدة والضمَت وتؤكد على

()25

ادلسؤولية الفردية لئلنسان أمام اهلل ( .)24قال تعاىل (( وال تزور وازرة وزر اخرى))
وقولو تعاىل (( وكل نفس مبا كسبت رىينة)).
وقد حتدث القرآن الكرمي كذلك عن اآلخر يف مخسة وعشرون موضعاً
وبعدة معان ونظرت آياتو لآلخر اخلارجي والداخلي وادلزدوج،لقد كفل االسبلم حق
وعدمهن النواميس الطبيعية وجعل التسامح والعفو سبيل
االختبلف ُ
التعاطي والتعامل بُت ادلختلفُت قال تعاىل (( واليزالوان سلتلفُت إال من رحم ربك
ولذلك خلقهم )) ( )26وقول الرسول الكرمي " من كان يف قلبو حبة من خردل من

عصبية بعثو اهلل مع أعراب اجلاىلية(. )27
ولكن حق االختبلف ال يعٍت التشريع للفوضى أو الفردية الضيقة وامنا يعٍت أن
دتارس حريتك على صعيد الفكر والرأي والتعبَت وتتعامل مع اآلخرين وفق منهج
ع االسبلم أحكامو من خبلل االعتماد على العدل
شر َ
التسامح والعفو  ،فقد ّ

وادلساواة وضمان احلقوق واحلريات للمسلمُت وغَت ادلسلمُت .
فأي تعايش وتساكن واعًتاف باآلخر أفضل شلا جاءت بو الشريعة االسبلمية
 ،وتظهر لنا مساحة االسبلم بصورة تدعو اىل االعجاب واالكبار لعظمة ىذه الشريعة
ذات النزعة االنسانية السيما يف معاملتو لغَت ادلسلمُت(الذميُت) ولغَت العرب
االعاجم وغَتىم .
ان العدل يف ظل االسبلم ىو ادلرجعية االوىل للتعايش والذي يشَت اىل صيانة
احلقوق واحلريات ودفع الظلم واصلاز كل مافيو خَت لبلمةوبطبيعة احلال يشمل ذلك
ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت قال تعاىل (( ياأيها الذين ىمنوا كونوا قوامُت هلل شهداء
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بالقسط وال جيرمنكم شنان قوم على اال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقوى)) ((( )28ان
اهلل يامركم بالعدل واالحسات وايتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء وادلنكر والبغي
أقر الدين االسبلمي ان احلكم فيو ليس العدل
يعضكم لعلكم تذكرون )) ال بل ّ
على أساس العدل بل انو ذىب اىل أبعد من ذلك باعتبار نظام احلكم يف االسبلم
()29
ىو أمانة،وجيب حتقيق مفهوم العدالة فيها تطبيقاً وتنفيذاً شرعياً
قال تعاىل(( ان اهلل يامركم ان تؤدوا االمانات اىل اىلها وإذا حكمتم بُت الناس ان
()30

حتكموا بالعدل ))
وقد أقرت الشريعة االسبلمية من خبلل اعتمادىا دلبدأ العدل الذي جتسد يف
التعايش السلمي  ،وأقر صيانة حقوق األفراد واصول العبلقات االنسانية بُت
ادلسلمُت واألمم االخرى وترسيخ واحًتام احلريات قول الرسول الكرمي " الناس
()31
سواسية كأسنان ادلشط ال فضل لعريب على اعجمي وامنا الفضل بالتقوى "
السيما التسامح والتعايش مع األديان السماوية االخرى حيث انو آمن جبميع
الر ُسل من آدم اىل عيسى (عليهم السبلم ) ( )32وحيدثنا القرآن من آياتو ان كل
ُ

كتاب ورسول ُيرسل ىو مصدقاً ومؤكداً دلاقبلو فبلصليل مؤيد ومصدق للتوراة
واالسبلم مصدقاً ومؤيداً للتوراة واالصليل لكن الكتب السماوية  ،وألن احكام
الشرائع مناسبة ألزمنتها فاهنا تعدل أو تبدل ،فاالصليل ع ّدل بعض أحكام التوراة

()33

وكذلك القرآن جاء بتعديل بعض أحكام اإلصليل والتوراة وقول الرسول الكرمي " من
كان على يهودية أو نصرانية فبل يفنت عليو " ( )34وقول الرسول الكرمي " التفضلوين
على األنبياء"(.)35
لقد حارب االسبلم التعصب الديٍت القومي والقبلي حيث انو قام على أساس
قبول اآلخر واالعًتاف بو والتعايش معو ورفض التعصب  ،لذلك صلد أن الدين
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االسبلمي  ،يقف موقفاً مضاداً عن كل حاالت التفضيل بُت بٍَت االنسان  ،فبل
فضل لعرق على آخر أو لنحلة على آخرى أو لون على لون وامنا ىم مجيعاً سواء ،

ويبقى معيار التفاضل معياراً سبباً بصرف النظر عن األصل وادلنشأ ( .)36قال تعاىل ((
ال إكراه يف الدين )) ( )37وقولو تعاىل ((ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلونكم يف
()38
الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوىم وتقسطوا اليهم ان اهلل حيب ادلقسطُت))
وقولو تعاىل (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاىلُت )) (.)39
الناحية السياسية
لقد نظر االسبلم اىل اآلخر على أنو متساوي مع ادلسلمُت من
(ادلواطنة)فيما ذلم من حقوق وما عليهم من واجبات  ،وان بقوا من الناحية
الشخصية على عقائدىم وعبادهتم وأحواذلم اخلاصة ( )40قولو تعاىل (( لكم دينكم

ويل دين)) ( .)41وقول االمام الصادق عليو السبلم" فبل ختاصموا الناس لدينكم فان
ادلخاصمة شلرضة للقلب ( .)42البل أكدت النصوص ان ىذه التعددية البشرية ىي
صيغة كونية غائية بقولو تعاىل (( ولو شئنا ألتينا كل نفس ىداىا )) ( )43وقولو تعاىل
(( ولو شاء ربك آلمن من يف االرض كلهم مجيعاً أفانت تكره الناس حىت يكونوا

مؤمنُت ))(.)44
تؤكد على
وتؤكد ىذه اآليات على أن االختبلف سنة إذلية بل وأهنا أيضاً
ضرورة الصرب والعفو عن اآلخرين والتعايش معهم ولو اخطئوا ( .)45بل امتدت مساحة
االسبلم وانسانيتو ليس يف التعامل مع غَت ادلسلمُت ( اىل الكتاب ) أو األعاجم بل
حىت مع ادلسلمُت وفقاً دلبدأ التسامح والعفو السيما يف ادلعرك واتفاقيات الصلح
()46حيث كانت القاعدة السائدة " انصر أخالك ظادلاً أو مظلوماً" (.)47
على
لقد أشرت ادلرحلة ادلكية التجسيد الفعلي لسماحة االسبلم واعتماده
النصوص القرآنية  ،وبعد ذلك جاءت ادلرحلة ادلدنية لتشهد حقيقة ىذا التعايش من
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خبلل نصوص صحيفة ادلدينة  ،اليت اعتربت عقد اجتماعي سياسي مبٍت على أساس
ادلصاحلة والتعاون وادلوآخاة للعيش بسبلم يف ظل التسامح والقبول باآلخر ادلختلف
دينياً أو قبلياً فضم اليهود وادلسلمُت وادلهاجرين واالنصار (.)48
ب -يف احلقبة ادلدنية ((وثيقة ادلدينة))*
يتفق ادلؤرخون أن الرسول الكرمي قد قام بكتابة وثيقة بُت أىل ادلدينة وإن تاريخ
كتابة الوثيقة ىو ماقبل معركة بدر الكربى وليس من األشهر االوىل للهجرة النبوية

بعد تبلور شكل اجملتمع السياسي االسبلمي يف ادلدينة  ،وصلاح عملية الدمج
االجتماعي بُت ادلهاجرين واألنصار واستغراق االسبلم جلميع أىل يثرب وظهور
تصميم النيب (ص) على الدفاع وادلقاومة وبعد ظهور السياسة الدفاعية –
العسكرية عند النيب وادلسلمُت واليت جتلت يف الغزوات والسرايا االوىل بعد ستة أشهر
من ىجرة النيب (ص) ( )49ففي ىذه األشهر االوىل كان اليهود يراقبون التجربة
اجلديدة ويراقبون سياسة ادلسلمُت ومدى تبلمحهم وتصميمهم وقدرهتم العسكرية
وبعد ان اتضح دتاماً لليهود صلاح التجربة واجتيازىا امتحان القوة والصمود أمام

الواقع القبلي احمللي األوسي اخلزرجي ،وامتحان التحدي  ،أمام قريش وحتلفاهتا ،
وأدركوا أن ادلستقبل ىو لبلسبلم  ،فتخلوا عن حتفظاهتم ورأو ان مصلحتهم ىي يف
الدخول يف بنية اجملتمع اجلديدة واظهار االندماج من ان حياولوا تعويضو من الداخل
بعد أن يتمكنوا من التغلغل يف ثنايا االجتماعي السياسي نتيجة لكوهنم جزءاً منو
وقد استجاب النيب (ص) لرغبتهم ادلعلنة باالندماج يف ىذا اجملتمع (.)50
لقد كتب الرسول (ص) كتاباً بُت ادلهاجرين واألنصار ودعا فيو اليهود
وعاىدىم واقرىم على دينهم وامواذلم وشرط ذلم واشًتط عليهم (  )51اذ مل يكن
الدافع لكتابة الوثيقة ىو تنظيم امور ادلسلمُت(مهاجرين وانصار) فقط بل يذىب
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ايضاً اىل تنظيم احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لغَت ادلسلمُت وتنظيم عبلقة
الطرفُت ببعضهم شلا جيعل تاريخ التنظيم من خبلل الوثيقة الحقاً على تاريخ االندماج

االجتماعي وبناء ركائز الدولة يف ادلدينة ( .)52لقد حرصت وثيقة ادلدينة وىي وثيقة
أصلية مل ترد فيها نصوص دتدح أو تقدح فرداً أو مجاعة أو ختص أحداً بإالطراء أو
الذم (.)53
لقد حرصت على ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية منذ فجر اإلسبلم  ،فمنذ

اذلجرة النبوية كان أول عمل قام بو رسول اهلل (ص) ىو بناء ادلسجد النبوي لتوثيق
الصلة باهلل  ،وكان العمل الثاين ىو ادلؤاخاة بُت ادلهاجرين واألنصار  ،وكان العمل
الثالث وضع الوثيقة اليت أبرمها  ،بُت ادلسلمُت وغَتىم وىي صحيفة ادلدينة اليت تعترب
أول وثيقة عرفتها البشرية حلقوق االنسان فعاىد غَت ادلسلمُت أن يكونوا مع ادلسلمُت
يداً واحدة يف مواجهة أعدائهم  ،فأول منة أقام نسيج الوحدة الوطنية ىو رسول اهلل
(ص) حُت أعلن دستور ادلدينة وقرر حقوق غَت ادلسلمُت كحقوق ادلسلمُت يف
ادلواطنة (.)54
ومن احلقوق اليت وردت يف الوثيقة النبوية واليت عززت مفهوم التعايش منذ
تلك احلقبة ىو ما تعلق حبقوق االقليات غَت ادلسلمة وحق ادلواطنة وادلشاركة السياسية
وغَتىا من احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية وقد دتحورت تلك احلقوق
حول نقطتُت ومها :
 - 1األوضاع الدينية لؤلقليات حيكمها ادلبدأ القرآين ال إكراه يف الدين (.)55
- 2األوضاع ادلدينة واألحوال الشخصية لؤلقليات حتكمها شريعة االسبلم  ،ان ىم
حتاكموا الينا  ،قال تعاىل" فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وان تعرض
عنهم فلن يضروك شيئاً وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط " (.)56
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فان مل يتحاكموا الينا كان عليهم ان يتحاكموا اىل شرائعهم مادامت تنتمي عندىم
ألصل إذلي قال تعاىل " وكيف حيكموك وعندىم التوراة وفيها حكم اهلل مث يتولون من

بعد ذلك " وقولو تعاىل " وليحكم أىل االصليل مبا أنزل اهلل" (.)57
لقد عززت وثيقة ادلدينة من دور األمة وأعطتها شكبلً مرناً عززت فيو قيم
التعامل مع اآلخر حيث ان نص مقدمة الوثيقة على عبارة  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم "
ىذا كتاب من النيب زلمد بن عبداهلل موجو اىل ادلؤمنُت وادلسلمُت من قريش ويثرب
ومن تبعهم ومن جاىد معهم على أهنم امة واحدة من دون الناس " ( )58شلا أعطى
ذلك مفهوم مرن لؤلمة بدفع اىل جتاوز الروابط األسرية والقبلية اليت اعًتف هبا
االسبلم واعطاىا حيزاً يف تشريعو ويف تشكيل رلتمعو األىلي من خبلل التشريع

السياسي وتشكيل اجملتمع السياسي االسبلمي  ،نعم أبقى االسبلم على التجمعات
()59
القبلية والعشائرية،وأعتربىا أطراً للتعاون االسري واالنساين والتماسك االجتماعي
 ،لكنها أفرغتها من مضموهنا السياسي ومل يعطها يف الغالب شخصية إدارية متميزة
لذا فأهنا يف اجملال السياسي واحلقوقي  ،والواجبات العامة  ،ال تسبغ على ادلنتمي
اليها أي امتياز  ،كما ال حيملو انتماءه اىل العشَتة أية تبعة بسبب مال يرتكبو
شخص آخر من تلك العشَتة من جرائم.
فهي نظرة اىل االمة مبفهومها السياسي تتسع لتشمل أكثر من مجاعة دينية واحدة
شلا جيعل اجملتمع االسبلمي سياسياً متكون من فئات عدة ذلا انتماءات دينية سلتلفة
فهو رلتمع واحد سياسياً ومتعدد دينياً.
ج -يف احلقبة الراشدية
أما يف احلقبة الراشدية فقد حافظ اخللفاء الراشدون بعد وفاة الرسول على هنج
الرسول زلمد صلى اهلل عليو وسلم يف تعاملهم مع االخر وتعزيز اُسس التعايش بُت
165

جملة الرتاث العلمي العربي

فصلية  ،علمية  ،زلكمة

العدد الثاين – 2013م

ادلسلمُت من خبلل أربعة دوائر داخلية بُت ادلسلمُت أنفسهم ودوائر بُت ادلسلمُت
واليهود والوثنيُت ودائرة عامة مبعٌت ان تسمى أنظمة عامة ( ،)60حيث أوصى اخلليفة
أبو بكر رضي اهلل عنو  ،بوصايا جليش أسامة بن ويد (( ال ختونوا وال تقتلوا وال
تغدروا وال دتثلوا وسوف دترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوىم وما
فرغوا انفسهم لو )) ( )61ونصت(( العهدة العُمرية )) اليت أصدرىا بعد معركة الَتموك
اليت انتصر فيها العرب على الروم على احًتام الطقوس والشعائر الدينية للمسيحيُت

()62
حث االمام علي عليو السبلم على التعايش مع
 ،أو عدم التجاوز عليها
وقد ّ
اآلخر وفق نوعُت وىو التعايش بُت ادلؤمنُت وىو تعايش اخوي يعٍت وحدة األفراد
يف رلمل الشؤون  ،والثاين وىو التعايش مع اآلخر وحيدد طبيعتو مقدار قرهبم أو

بعدىم من ادلبدأ اإلسبلمي الذي حيدد مضمون التعايش كأن يكون دائماً ودياً أو
حسناً أو يشوبو القلق حيث قال (( الناس صنفان أما أخ لك يف الدين أو نظَت يف
اخللق )) ( . )63وقد اعتمد ادلسلمُت وقادة اإلسبلم والرعيل األول منهم على قيم
التعايش  ،حيث ان التعايش ىو ما يفرضو العقل وادلنطق وتفرضو طبيعة واحدة
وضمن وطن واحد  ،حيث كان اإلمام علي بن احلسن عليو السبلم يطلب من اهلل
يف دعائو العفو والرمحة ( )64للسيطرة على الغضب ومقابلة اإلساءة باإلحسان دون
اإليذاء  .والتعايش ىو ما يفرضو العقل وادلنطق السليم وتفرضو طبيعة االشًتاك يف
ظروف حياتية واحدة وضمن وطن واحد  ،حيث قال األمام زلمد الباقر عليو السبلم
(( فصبلح شأن الناس التعايش))(.)65
وعلى الرغم من شواىد التسامح والتعايش اليت يزىو هبا التاريخ اإلسبلمي
إال أن مع ذلك صلد بعض حاالت البلتسامح والبلتعايش  ،ويرجعها بعض
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ادلفكرون إىل ادلزاج الشخصي لبعض اخللفاء  ،وسوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية
(.)66
للمسلمُت،والتدخل األجنيب الذي كان يستعدي األقليات الدينية ضد ادلسلمُت
أقر التعايش تعبَتاً عن احًتام فكرة احلرية
وعليو ديكننا القول ان اإلسبلم ّ
والعدالة فهي ىبة إذلية دينحها اخلالق بدرجات متساوية دون تفاوت وذلك مبقتضى
العبودية اليت يتساوون فيها  ،وقد اقًتنت احلرية مببدأ االختبلف  ،اليت ىي ُسنة إذلية
كونية وقد مارس اإلسبلم التعايش مع اآلخر ادلختلف والغى كل أشكال التعصب .
أما التعايش اليوم فيعترب مبدأ أساسياً وشلارسة جتعل السلم شلكناً بُت اجلماعات
والشعوب باستبداذلا العنف بالتسامح الذي دتتلك احلق يف حتييد ووقاية ومحاية وتربية
الشعوب يف شلارستها السياسية وادلؤسسات االجتماعية من أجل ثقافة السلم (،)67
وانطبلقاً من اعتبار التنوع اإلنساين سنة كونية إذلية غائية أسس ذلا الدين االسبلمي
من خبلل النصوص القرآنية واحلديث وسَتة اخللفاء الراشدين .
وإزاء ىذه التعددية الثقافية واالجتماعية اليت تقر بالتنوع واالختبلف
االجتماعي والثقايف فان التعددية السياسية ىي تأطَت لذلك التنوع الناتج عن
اختبلف االصول والثقافات وادلصاحل واالىتمامات واالولويات واالىداف فهي تعٍت
أوالً االعًتاف بوجود تنوع يف رلتمع ما تتمايز يف داخلو عدة دوائر انتماء ضمن
اذلوية الوطنية الواحدة  ،ويعٍت ثانياً احًتام ىذا التنوع وصول ما يًتتب عليو من

خبلف واختبلف وتعٍت ثالثاً إجياد صيغ ( )68مبلئمة للتعبَت عن ذلك حبرية يف إطار
مناسب وديكن ان نعرف التعددية السياسية بأهنا مشروعية تعدد القوى واآلراء
السياسية وحقها يف التعايش والتعبَت عن نفسها وادلشاركة يف التأثَت يف رلتمعها أي ان
التعددية السياسية إقرار واعًتاف بوجود التنوع الذي يًتتب عليو اختبلف ادلعاجلات

واألولويات (.)69
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ووفقاً للتعددية الثقافية واالجتماعية  ،فان الوجو اآلخر للتعايش ىو
الدديقراطية  ،إذ تضمن األخَتة وجود الدستور والقواعد القانونية التشريعية لتصحيح
دلعاين الوالء واالنتماء واإلخبلص لدى الفرد واجلماعة  ،وتسيَت االنتماءات ادلتعددة
لئلنسان على نظام نافع  ،وتكوين الشخصية الوطنية اليت حتًتم مجيع ادلعتقدات
واذلويات القومية وتؤمن بأن الدولة ىي دولة قانون واحد يسري على مجيع ادلواطنُت
مبساواة تامة بغض النظر عن العرق  ،الدين  ،وكما أسس العدل يف اإلسبلم
مضمون التعايش قددياً  ،يؤسس العدل يف مضمونو احلديث قيمة للتعايش  ،إذ يُعد
العدل من أىم مكونات التعايش السلمي ألنو يفضي اىل الرمحة واحًتام اآلخرين
والثقة هبم وبإمكاناهتم ( )70فبل ديكن للتنوعات والتعايش دون وجود العدل ألن
الظلم يفتت تلك التنوعات فبل سبيل لتعايش حضاري من دون العدل الذي يلغي
التمييز والتهميش ودينع سيادة منطق الغلبة واإللغاء(.)71
اهلىامش

 - 1ادلعجم الوسيط  ،رلمع اللغة العربية  ،القاىرة  ،دار الفكر للطباعة ج  ، 2ص-64ص.639
 - 2ادلعجم الوسيطج ،2رلموعة من ةالعلماء  ،دار الدعوة حتقيق ،رلمع اللغة العربية،ص.639
 - 3القاموس ادلوسوي االسباين اوتيانو ،طبعة  ،1996ص63ببل.
 - 4امحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االسبلمية  ،مكتبة اينان  ،بَتوت ،1970 ،ص.68
 - 5زلمد زلمد يونس علي  ،وصف اللغة العربية داللياً يف ضوء مفهوم الداللة ادلركزية  ،دراسة حول ادلعٌت
ومعٌت ادلعٌت  ،طرابلس  ،منشورات جامعة الفاتح  ، 1993 ،ص.24
 - 6نوال السباعي  ،نص مداخلة القيت يف مؤدتر (ضلن واآلخر) الذي نظمتو اللجنة العليا دلكافحة
التطرف ووزارة االوقاف والشؤون االسبلمية بالتعاون مع منظمة االبيكو من
مؤدتر ضلن واالخر  ،وزارة االوقاف والشؤون االسبلمية الكويتية ،2006 ،ص.1
 - 7زلمد زلمد يونس علي  ،مصدر سبق ذكره ص.24
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 - 8علي خليفة الكواري وعبدالفتاح ماضي  ،مفهوم الكتلة التارخيية على قاعدة الدديقراطية ،رللةادلستقبل
العريب  ،بَتوت  ،العدد /2010/10/373ص122-121
 - 9ماجد الغرباوي  ،التسامح ومنابع البلتسامح وفرص التعايش بُت االديان والثقافات ،ط  ،1مؤسسة
عارف للطباعة  ،بغداد ،النجف ،2008ص.20
،1والدعوة االسبلمية للنشر،ط ،1
- 10ياسُت بن علي،مفهوم التسامح بُت االسبلم والغرب،ط
،2006ص.13
- 11رعد قاسم صاحل،العنف الطائفي ثقافة التعصب،رللة الرأي اآلخر،العدد ،4كلية العلوم السياسية ج ،1
ادلستنصرية ص.43
- 12عاطف عليب  ،اشكالية التسامح  ،رللة التسامح /العدد  /18سلطنة عمان  ،2007ص.27
 -- 13حامد عبدالسبلم زىران،علم النفس االجتماعي ،ط 74القاىرة عامل الكتب  ،1977ص -96
ص.103
- 14مجيل صليبا  ،ادلعجم الفلسفي  ،ج ،1دار الكتاب اللبناين  ،بَتوت .1982،
- 15حسن السعيد  ،االسبلم والرأي اآلخر  ،جتربة االمام علي عليو السبلم امنوذجاً ،ط  ،1دار اذلادي
للطباعة والنشر  ،بَتوت ،2003،ص.78
- 16زلمد زلفوظ،التسامح وقضاياالعيش ادلشًتك،ط ،1مركزدارأطياف للنشروالتوزيع،ادلملكة العربية السعودية
 ،2007،ص.11
17
18
19
20

القران الكرمي  ،سورة فصلت  ،اآلية .34القران الكرمي  ،سورة ادلائدة اآلية .2سورة البقرة .195-البقرة .83

21
22
23
24

احلجرات اآلية .13زلمد زلفوظ  ،مصدر سبق ذكره ص-199ص.200النساء اآلية (.)1-حسن الصفار  ،التنوع والتعايش ص  ،95نقبلً عن السيد زلمد الشَتازي السبيل اىل اهناض ادلسلمُت

 ،بَتوت  ،مؤسسة الفكر االسبلمي ،ص ،1994، 7ص.312
- 25رلدي خليل،عن االتفاق واالختبلف بُت االديان صحيفة الشرق االوسط،طبعة بغداد،العدد 9639
يف ،2005-4-19ص.10
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- 26فاطر اآلية 18
- 27حسن الصفار مصدر سبق ذكره
- 28سورة ادلائدة اآلية .8
29
30
31
32

زلمد مفيت  ،اركان وضمانات احلكم االسبلمي ،م الشريعة ( ،ببل)سورة النساء اآلية .58زلمد امحد حسونة ص.23-زلمدامحدحسونة بك وزلمدخليفة التونسي،التسامح يف االسبلم،دارالكتاب العريب،مصر،

،1968

ص.64
- 33زلمد الغزايل،التعصب والتسامح بُت ادلسيحية واالسبلم،دارالكتب احلديثة،القاىرة،ب ق،ص
ص.79
- 34زلمد امحد حسونة بك وزلمد خليفة التونسي ،ص23
- 35زلمد امحد حسونة بك وزلمد خليفة التونسي  ،مصدر سبق ذكره.
- 36زلمد زلفوظ  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.198
- 37البقرة اآلية .256
- 38ادلمتحنة اآلية 8
- 39االعراف اآلية .196
40
41
42
43

-78

زلمد الغزايل  ،مصدر سبق ذكره ص.46الكافرون اآلية 6حسن الصفار  ،مصدر سبق ذكره  ،ص-95ص.96-سورة السجدة اآلية .13

- 44سورة يونس اآلية .99
- 45شوقي ابوخليل،تسامح االسبلم وتعصب خصومو،ط
االسبلمية،طرابلس،بَتوت  ، 1999،ص-44ص-119ص.120
- 46عبداحلسُت شعبان.

،3منشورات كلية الدعوة

- 47زلمد امحد حسونو ص.10
- 48خالد صاحل احلميدي  ،نشوى الفكر السياسي االسبلمي من خبلل صحيفة ادلدينة ،ط  ،1دار الفكر
اللبناين للطباعة والنشر  ،بَتوت  ،1994 ،ص ،108ص.132
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( *) انظر ملحق وثيقة ادلدينة.
- 49زلمد مهدي مشس الدين،يف االجتماع السياسي االسبلمي،ط ،2سررت ادلؤسسة الدولية للدراسات
والنشر  ،1999ص.294
- 50زلمد مهدي مشس الدين  ،نفس ادلصدر السابق ص.294
- 51ابوزلمدعبدادللك بن ىشام ادلعاضري،السَتة النبوية،مج
للنشر،2008،ص-98ص100
- 52زلمد مهدي مشس الدين  ،نظام احلكم واالدارة يف االسبلم ،ط

،2بَتوت،الكتاب العادلي
 ،7بَتوت  ،الؤسسة الدولية

للدراسات والنشر  ،2000ص-531ص.532
- 53صاحل العلي  ،تنظيمات الرسول االدارية يف ادلدينة ،ص  4,5نقبلً عن السَتة النبوية الصحيحة
،ص.276
- 54شواىد تأرخيية لًتسيخ دعائم الوحدة الوطنية www.akhbarelyim.org :
- 55البقرة اآلية .256
- 56ادلائدة اآلية .42
- 57ادلائدة اآلية 43
 ،2بَتوت  ،ادلؤسسة الدولية
- 58زلمد مهدي مشس الدين  ،يف االجتماع السياسي االسبلمي ،ط
للدراسات والنشر  ،1999،ص-263ص. 264
59
60
61
62

ادلصدر السابق ،ص-263ص264ادلصدر السابق ص-531ص.532 زلمد عجاج  ،عن الوثيقة  ،شبكة ادلعلومات واالنتبلنت wwwsaha.mang.com :شوقي ابوخليل ،مصدر سبق ذكره ،ص.26-115ص ، 116دار

 - 63عبداحلسُت شعبان ،فقو التسامح يف الفكر العريب االسبلمي ادلعاصر  ،ص
النهار  ،بَتوت  ،2005 ،ص-115ص.116
 - 64حسن الصفار  ،التنوع والتعايش  ،ط ،1بَتوت  ،1999 ،ص.28
 - 65حسن السيد عزالدين حبر العلوم  ،اجملتمع ادلدين يف الفكر االسبلمي ،ط  ،1مركز النجف للثقافة
والبحوث ،2008 ،ص -119ص120
- 66نفس ادلصدر  ،ص.118
- 67زلمد عمارة  ،مساحة االسبلم  ،رللة التسامح العدد  ،1سلطنة عمان  ،2003 ،ص-35ص.46
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- 68سليم فرحان جيثوم  ،التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة  ،رللة ادلواطنة والتعايش  ،العدد ،8
بغداد ،2009،ص-17ص.18
- 69حسن السيد عزالدين حبر العلوم ،جدلية الثيوقراطية والدديقراطية  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.207
- 70عصام اجلامع ص-124ص.125
- 71زلمد زلفوظ  ،يف معٌت التسامح وآفاق السلم االىلي ص.203
- 72زلمد زلفوظ  ،االوليات وقضايا الدديقراطية يف العامل العريب ص.1
املصادر

*انظر ملحق وثيقة ادلدينة
- 1ابوزلمد عبدادللك بن ىشام ادلعاضري،السَتة النبوية،مج ،2بَتوت،الكتاب العادلي للنشر ،
،2008ص-98ص100
2
3
4
5
6
7

امحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االسبلمية  ،مكتبة اينان  ،بَتوت ،1970 ،ص.68االعراف اآلية .196البقرة .83البقرة اآلية .256البقرة اآلية .256-مجيل صليبا  ،ادلعجم الفلسفي  ،ج ،1دار الكتاب اللبناين  ،بَتوت .1982،

- 8حامد عبد السبلم زىران  ،علم النفس االجتماعي ،ط74القاىرة عامل الكتب  ،1977ص-96
ص.103
- 9احلجرات اآلية .13
- 10حسن السعيد  ،االسبلم والرأي اآلخر  ،جتربة االمام علي عليو السبلم امنوذجاً ،ط  ،1دار اذلادي
للطباعة والنشر  ،بَتوت ،2003،ص.78
،1مركز
- 11حسن السيد عزالدين حبر العلوم،اجملتمع ادلدين يف الفكراالسبلمي،ط
النجف للثقافة والبحوث ،2008 ،ص -119ص120
- 12حسن السيدعزالدين حبرالعلوم،جدلية الثيوقراطية والدديقراطية،مصدرسبق ذكره،ص
.207
- 13حسن الصفار  ،التنوع والتعايش  ،ط ،1بَتوت  ،1999 ،ص.28
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- 14حسن الصفار  ،التنوع والتعايش ص ،95نقبلً عن السيد زلمد الشَتازي السبيل اىل اهناض ادلسلمُت
 ،بَتوت  ،مؤسسة الفكر االسبلمي ،ص ،1994، 7ص.312
- 15حسن الصفار  ،مصدر سبق ذكره  ،ص-95ص.96
- 16حسن الصفار  ،مصدر سبق ذكره .
- 17خالد صاحل احلميدي  ،نشوى الفكر السياسي االسبلمي من خبلل صحيفة
ادلدينة ،ط  ،1دار الفكر اللبناين للطباعة والنشر  ،بَتوت ،
ص.132
18
19
20
21
22
23
24

 ،1994ص،108

رعد قاسم صاحل  ،العنف الطائفي ثقافة التعصب  ،رللة الرأي اآلخر  ،العدد  ،4كلية العلوم السياسيةج،1ادلستنصرية ص.43
سليم فرحان جيثوم،التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة،رللة ادلواطنة والتعايش  ،العدد ، 8بغداد ،2009،ص-17ص.18
سورة النساء اآلية .58سورة البقرة .195سورة السجدة اآلية .13سورة يونس اآلية .99-شواىد تأرخيية لًتسيخ دعائم الوحدة الوطنية www.akhbarelyim.org:

- 25شوقي ابوخليل،تسامح االسبلم وتعصب خصومو،ط،3منشورات كلية الدعوة االسبلمية ،
طرابلس،بَتوت  ، 1999،ص-44ص-119ص.120
- 26شوقي ابوخليل ،مصدر سبق ذكره ،ص.26
- 27صاحل العلي،تنظيمات الرسول االدارية يف ادلدينة،ص 4,5نقبلً عن السَتة النبوية الصحيحة،ص.276

- 28عاطف عليب  ،اشكالية التسامح  ،رللة التسامح /العدد  /18سلطنة عمان  ،2007ص.27
- 29عبداحلسُت شعبان،فقو التسامح يف الفكر العريب االسبلمي ادلعاصر،ص-115ص ، 116دار النهار ،
بَتوت  ،2005 ،ص-115ص.116
- 30عبداحلسُت شعبان.
- 31عصام اجلامع ص-124ص.125
- 32علي خليفة الكواري وعبدالفتاح ماضي  ،مفهوم الكتلة التارخيية على قاعدة الدديقراطية ،رللةادلستقبل
العريب  ،بَتوت  ،العدد /2010/10/373ص122-121
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- 33فاطر اآلية .18
- 34القاموس ادلوسوي االسباين اوتيانو ،طبعة  ،1996ص63ببل.
- 35القران الكرمي  ،سورة ادلائدة اآلية .2
- 36القران الكرمي  ،سورة فصلت  ،اآلية .34
- 37الكافرون اآلية 6
- 38ماجد الغرباوي،التسامح ومنابع البلتسامح وفرص التعايش بُت االديان والثقافات ،ط  ،1مؤسسة
عارف للطباعة  ،بغداد ،النجف ،2008ص.20
39
40
41
42
43
44
45

ادلائدة اآلية .42ادلائدة اآلية 43رلدي خليل  ،عن االتفاق واالختبلف بُت االديان صحيفة الشرق االوسط  ،طبعة بغداد 9639يف ،2005-4-19ص.10
زلمد امحد حسونة بك وزلمد خليفة التونسي  ،التسامح ،مصدر سبق ذكره.زلمدامحدحسونة بك وزلمد خليفة التونسي،التسامح يف االسبلم،دارالكتابالعريب،مصر،1968،ص.64
زلمد امحد حسونة بك وزلمد خليفة التونسي ،ص23-زلمد امحد حسونة ص.23

،العدد

- 46زلمد امحد حسونو ص.10
- 47زلمدالغزايل،التعصب والتسامح بُت ادلسيحية واالسبلم،دارالكتب احلديثة،القاىرة،ب ق ،ص-78
ص.79
- 48زلمد الغزايل  ،مصدر سبق ذكره ص.46
49
50
51
52

زلمد عجاج  ،عن الوثيقة  ،شبكة ادلعلومات واالنتبلنت wwwsaha.mang.com:مح دعمارة،مساحة االسبلم،رللة التسامح العدد ،1سلطنة عمان،2003،ص-35ص.46
مزلمد زلفوظ  ،االوليات وقضايا الدديقراطية يف العامل العريب ص.1-زلمد زلفوظ  ،التسامح وقضايا العيش ادلشًتك  ،ط ،1مركز دار أطياف للنشر والتوزيع  ،ادلملكة

العربية السعودية  ،2007،ص.11
- 53زلمد زلفوظ  ،يف معٌت التسامح وآفاق السلم االىلي ص.203
- 54زلمد زلفوظ  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.198
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- 55زلمد زلفوظ  ،مصدر سبق ذكره ص-199ص.200
- 56زلمد زلمد يونس علي  ،مصدر سبق ذكره ص.24
- 57زلمد زلمد يونس علي  ،وصف اللغة العربية داللياً يف ضوء مفهوم الداللة ادلركزية  ،دراسة حول ادلعٌت
ومعٌت ادلعٌت  ،طرابلس  ،منشورات جامعة الفاتح  ، 1993 ،ص.24
- 58زلمد مفيت  ،اركان وضمانات احلكم االسبلمي ،م الشريعة ( ،ببل).
- 59زلمدمهدي مشس الدين،يف االجتماع السياسي االسبلمي،ط،2بَتوت،ادلؤسسة الدولية للدراسات
والنشر  ،1999،ص-263ص. 264
60

زلمد مهدي مشس الدين،يف االجتماع السياسي االسبلمي،ط،2سررت ادلؤسسة الدولية للدراساتوالنشر  ،1999ص.294
زلمدمهدي مشس الدين،نظام احلكم واالدارة يف االسبلم،ط،7بَتوت،الؤسسة الدولية للدراساتوالنشر  ،2000ص-531ص.532
زلمد مهدي مشس الدين  ،نفس ادلصدر السابق ص.294ادلصدر السابق ص-531ص.532ادلصدر السابق ،ص-263ص264ادلعجم الوسيط  ،رلمع اللغة العربية  ،القاىرة  ،دار الفكر للطباعة ج  ، 2ص-64ص.639-ادلعجم الوسيط ج ،2رلموعة من العلماء  ،دار الدعوة حتقيق ،رلمع اللغة العربية،ص.639

67
68
69
70

ادلبلحق وثيقة ادلدينة.ادلمتحنة اآلية 8النساء اآلية (.)1-نفس ادلصدر  ،ص.118

61
62
63
64
65
66

- 71نوال السباعي  ،نص مداخلة القيت يف مؤدتر (ضلن واآلخر) الذي نظمتو اللجنة العليا دلكافحة
التطرف ووزارة االوقاف والشؤون االسبلمية بالتعاون مع منظمة االبيكو من ، 2006/3/8-6
الكويت مؤدتر ضلن واالخر  ،وزارة االوقاف والشؤون االسبلمية الكويتية ،2006 ،ص.1
- 72ياسُت بن علي،مفهوم التسامح بُت االسبلم والغرب،ط،1والدعوة االسبلمية للنشر،ط،1
،2006ص.13

175

م2013 – العدد الثاين

 زلكمة،  علمية، فصلية

جملة الرتاث العلمي العربي
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(Abstract Research)
That Islam recognizes the principle of coexistence by
providing freedom of difference and acceptance of the other and
coexist with different religious and cultural recommend this
difference because years cosmic unless not deviate from the
universal values of Islam.The co-existence which is confirmed by
the Islamic religion, which means to live and cooperate with the
different other, means the acceptance of diversity and difference
and work on the basis of common rules and mutual interests, and
before that the interest of the country and the nation and work
accordingly. Has been confirmed and document the city that
coexistence is the embodiment of the principle of justice and
equality in the Islamic religion, people both in rights and duties,
for this was a close city source up to him to consider in solving a
lot of crises coexistence in particular, and other problems of
political and economic development in general.
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