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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :المقدمة 

 أَْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّيت  َوَجاِدْهلُمْ  احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاحلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَىل  ادْعُ (حلمد هللا رب العلمني القائل ا
 ِهيَ  ِيت بِالَّ  ِإالَّ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ُجتَاِدُلوا َوَال (والقائل  )١٢٥سورة النحل  االية  )١٢٥( بِاْلُمْهَتِدينَ  أَْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  ِمبَنْ 

َنا أُْنزِلَ  بِالَِّذي آَمنَّا َوُقوُلوا ِمنـُْهمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإالَّ  َأْحَسنُ   ))٤٦( ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوَحنْنُ  َواِحدٌ  َوِإَهلُُكمْ  َوِإَهلَُنا ِإلَْيُكمْ  َوأُْنزِلَ  ِإلَيـْ
. ٤٦:   العنكبوت، سورة 

 ِإنَّ  أَتْـَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَـَعاَرُفوا َوقـََباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنـَْثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  أَيـَُّها ا(والقائل سبحانه 
 . ١٣سورة احلجرات االية رقم  ) )١٣( َخِبريٌ  َعِليمٌ  اللَّهَ 

صلى اهللا عليه وعلى اله  )تعسرو وبشرو وال تنفرو اليسرو و( والصالة والسالم على اشرف االنبياء واملرسلني  القائل 
 .وصحبه وسلم  اما بعد 

 
 .هذا بحث متواضع حول الحوار واثره في التعايش مع االخر 

يرات الدولية وكذلك احلضارات والثقافات  املليء باملتغا احوجنا اىل التعايش يف هذا العاملحيث جاء هذا املوضوع وم
 .والديانات 

وطوائف متفرقه متناحره فيما ،يرى املسلمني مجاعة واحزاب  املتأملال ن ،وايضا ما احوج املسلمني اىل التعايش فيما بينهم 
فما احوج املسلمني اىل التقارب فيما بينهم والتعايش ناهيك عن التعايش مع غري املسلمني مبا  ميليه النظام العاملي   ،فبينها
 اجلديد

 .وحقوقه يف احلياه والعيش الكرمي  األخربغض النظر عن ،والذي يسعى اىل حتقيق مصاحله 
 :من اسباب اختيار الموضوع 

والتقارب  ق ومجاعات وطوائف متفرقه فهذا حماوله لبث روح التعايش  فيما بني املسلمني الواقع الذي يعيشه املسلمني فر-١
 .فيما بني اجلماعات االسالمية

م حوخاصة املسلمني الساكنني  مع غري املسلمني  مع اختالف    األخرالواقع الذي يفرض نفسه  للتعايش  مع -٢ ضارا
م  م وتقاليدهم واديا م وعادا  .وثقافا

وجود املشاحنات  والتوترات املختلفه بني املسلمني  وغريهم يف العالقات فيما  بينهم بسبب االقصاء وعدم اعطاء -٣
 .والعيش وفق االخوه االنسانية  الفرصه للتعايش املتبادل للمنفعه  واملصلحه 

والتفرد يف احلكم والقرار خاصة النظام العلمي اجلديد  بروز ثقافة االقصاء  وعدم تقبل   االخر  وخاصة بعد وجود-٤
 .بعدتفكك االحناد السوفييت  وظهور القطب الواحد

توضيح ما يبثه االعداء   حنو االسالم وعدم قبوله لالخر  واستخدام السيف والقوة يف نشر االسالم وغريها  من -٥
 .الشبهات 
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 المبحث االول التعريف 

 
 :تعريف الحوار لغة وتصطالحا 

 :علماء اللغه  الحوار عند 
 . الكالم تراجع:  اللغة يف احلوار احلوار تعريف

) .  املخاطبة يف والكالم املنطق مراجعة: واحملاورة.  الكالم يرتاجعون: أي يتحاورون وهم: (العرب لسان ويف 
 فيه يكون اسرتسال يف الشيء استحكام باب من وهو واحد أصل والالم والدال اجليم: (  فارس ابن فقال: اجلدل أما 

) .  الكالم ومراجعة اخلصومة وامتداد
 ١:ويقول صاحب معجم اللغة العربية 

): املصدر لغري( حوارات ج]: مفرد[ ِحوار
. حاورَ  مصدر  -١
: الطُّْرش ِحوار -أديبّ  ِحوار° " الصحف ومندويب الرئيس بني مفتوح حوار جرى" أكثر أو شخصني بني جيري حديث  -٢

. االنفعال من خالٍ : هادئ ِحوار -بعضا بعُضهم يفهم ال خماطبني بني تباحث
". سينمائيّ / تليفزيوينّ / إذاعيّ  ِحوار" أشخاص بني حديث قالب يف تليفزيوينّ  أو سينمائيّ  أو إذاعيّ  نصّ   -٣

:  االصطالح في الحوار
 . بالضرورة بينهم خصومة وجود دون أكثر أو طرفني بني للكالم مراجعة: إذاً  فهو ، نفسه السابق اللغوي املعىن هو
ما مقتضى املتنازعني إظهار: ( فهو: اجلدل أما )   والداللة اإلشارة من مقامهما يقوم ما أو بالعبارة والتنايف التدافع على نظر
 يف والتعسف وبالباطل باحلق الرأي نصرة على واإلصرار التعصب مظنة اجلدل إن حيث واجلدل احلوار بني العلماء ويفرق 

 واملناظرة احملاجة: منها واجلدال احلوار من قريبة ألفاظ وتوجد.  اآلخر االجتاه من برز إذا احلق حول والظنون الشبه إيراد
.  واملباحثة واملناقشة

 ٢:في االتي ويمكن وضع تعريف للحوار مما سبق 
 احلوار وينعقد.  شفوياً  أم مكتوباً  ، رمسي غري أم رمسياً  تبادالً  أكانت سواء واآلراء واألفكار املعلومات تبادل هو احلوار أن  

 على احلوار يطلق أن ميكن الفهم هذا ومن.  عليها والتعليق وتقوميها وتأملها اآلخرين نظر وجهات على التعرف مبجرد
 لبعض بعضهم صويبوت املتحاورين تالقي من ذلك جراء من حيصل وما وتبادل املعلومات مع االخر   الثقافات تالقح
 .  بعض يف بعضهم وتأثري

 ٣:فه احد الباحثين  وتعريف اخر للحوار يعر

                                                           
 ٥٧٩ص١معجم اللغة العربیة المعاصره ال  حمد  ج ١
 منشورات موقع االسالم ١٠ص تركستاني الدین سیف بن الحمد وآدابھ وشروطھ مشروعیتھ األدیان أصحاب مع الحوار ) ٢
 ٥صم٢٠١١ فبرایر ١٠ السودانیة بالجامعات لمحاضر  الترابي عاقلة أبو الشیخ محمد الشیخ اعدا اإلسالم في الحوار أخالقیات ) ٣
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 اخلربات تبادل يّسهل مما غريه، عن اإلنسان مييز ما وهو اآلخرين، مع والسلوكي والعاطفي املعريف التفاعل على القدرة هو
: مها عمليتني خالل من التواصل ويتم األجيال، بني واملفاهيم
" االستماع" واالستقبال  "التحدث"اإلرسال

 ولزيادة يف التوضيح نذكر  جماالت احلوار  
: الحوار مجاالت

ا ووسائلها، أطرافها، بتنوع اإلسالمي احلوار جماالت تتنوع .  وموضوعا
: إلى تقسيمه يمكن الحوار أطراف أساس فعلى
 اللّوامة والنفس بالسوء، األمارة النفس بني ويكون احلق، على ومحلها مبحاسبتها النفس مع داخلي حوار :-األول الطرف
 غفور ريب إن ريب رحم ما إال بالسوء ألّمارة النفس إن نفسي أبرىء وما:" تعاىل قال االطمئنان، إىل اإلنسان يصل حىت
. سورة يوسف   "رحيم
. وقول  عمر حاسبوا انفسكم قبل ان حتاسبو   "نفسه دان من الكّيس" و مراجعة إىل حباجة دائماً  النفس مطالب ألن

تمع أفراد بني حوار :-الثاين الطرف والغرض منه تبيني   وغريهم واملفكرين واملثقفني، الدين، علماء: مثل اإلسالمي ا
فيكون مع الفئات االسالمية  وغريها  من العلمانيني  واللرباليني  واليساريني   .وتوضيح احلق  واظهاره جليا ال لبس فيه 

ا وافكارها   .واصحاب االحزاب  املختلفه ىف  توجها
. األخرى واحلضارات املدنيات، ومع األخرى، األديان أهل مع املسلم حوار :-الثالث الطرف

  األرض إلعمار اخلري ويّنمي الفساد مينع الذي" املدافعة" مبدأ وفق جيري حوار وهو   
" العاملني على فضل ذو اهللا ولكن األرض لفسدت ببعض بعضهم الناس اهللا دفع ولوال" حيث يقول  تعاىل  
 

 :  يمكن ادراج المواضيع التاليه لمواضيععلى اساس ا اما 
 :فهي  مواضيع  خمتلفه  متباينه  منها 

 .مواضيع فكريه  -١
 .مواضيع  فقهية  -٢
 .مواضيع  عقائديه  ويدخل فيها احلوار  مع اهل االديان االخرى   -٣
م الناس -٤  .مواضيع اجتماعية  خاصة 
 .مواضيع ثقافية  ويدخل فيها التعرف على الثقافات االخرى واحلضارات -٥
م معاش الناس  ويدخل فيه التبادل مع غري املسلمني التبادل التجاري وال-٦ شركات  واملصانع  مبا مواضيع  اقتصاديه 

 خيدم املصاحل املشرتكه وفق  الضوابط الشرعيه
وغريها  من املواضيع اليت  تطراء  وتوضع للنقاش واحلوار  بني الشعوب  والدول  وكذلك االحزاب  واجلماعات  ومنظمات 

تمع املدين  ، وغريها  وكذلك مع  خمتلف الديانات   ا
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 ٤:حوار فيقول وذكر احد الباحثين تعريف اخر لل
 عليه و يُغلب اآلخر أحدمها دون به يستأثر فال ما، بطريقة بينهما الكالم تداول فيه يتم شخصني، بني احلديث من نوع هو

   والتعصب اخلصومة عن والبعد اهلدوء
 وهكذا ، والدوران الرجوع اللغة يف الكلمة أصل أن ، باللغوي اإلصالحي التعريف عالقة وتظهر
.  آخر إىل طرف من الكالم يف ورجوع دوران عملية هي ، االصطالح يف احلوار

: لغة الجدل  
 استحكام باب وهو واحد، أصل والالم والدال اجليم: جدل:  اهللا رمحه فارس ابن العالمة قال
 .  الكالم ومراجعة اخلصومة وامتداد فيه، يكون اسرتسال يف الشيء.( 
 واملغالبة، املنازعة سبيل على املفاوضة: اجلدل: اهللا رمحه األصفهاين الراغب العالمة وقال
 يفتل املتجادلني فكأن :اجلدال: ومنه. أحكمته: البناء وجدلت اجلديل،: ومنه. فتله أحكمت أي احلبل، جدلت من وأصله
 رأيه عن اآلخر واحد كل

: اصطالًحا الجدل:  
 عن عبارة بأنه اجلرجاين وعرفه  غريه مبنازعة إال يكون ال وهو شبهة، أو حبجة فساد عن خصمه املرء دفع عن عبارة هو.( 
 واملعارضة املنازعة يسوده طرفني بني حوار اجلدل أن: التعريف هذا من يفهم وهكذا   وتقريرها املذاهب بإظهار يتعلق مراء

. للرأي والتعصب
 على يدور اللغة يف الكلمة أصل أن حيث ، باللغوي االصطالحي التعريف عالقة تظهر وهكذا
.  رأيه إىل وجيبذه رأيه عن اآلخر يفتل أن حياول طرف كل اجلدال ويف ، والشد واجلبذ الفتل

: والجدل الحوار بين  
ادلة احلوار تعريف من ويفهم ما وا ادلة أن إال طرفني بني وتداوله الكالم مراجعة يف يشرتكان أ  والغلبة القوة طابع تأخذ ا

 رمبا لكن ال، جد حوار كل وليس حوار جدل كل أن: القول وخالصة  . له والتعصب بالرأي والتمسك والعناد واخلصومة
   جدل، إىل احلوار حتول

: والمناظرة الحوار بين  
 يف أدلُّ  احلوار أن كما والتفكر، النظر يف أدلُّ  املناظرة أن إال احلوار معىن من قريبة املناظرة
 الغلبة، وإرادة بالتحدي، توحي املناظرة، كلمة أن: القرضاوي الدكتور ويرى الكالم  مراجعة
. احلوار من للجدل تكون أقرب فاملناظرة القرضاوي كالم على ء   وبنا مقتل  يف اآلخر يصيب أن طرف كل وحماولة

 ٥: والمناقشة الحوار  
.  الشوكة منه نزعت فال أي) انتقش فال شيك إذا: (احلديث يف جاء وقد. والنزع النقش: معناه اللغة يف النقش

                                                           
  -١٦ ، ه ١٤٢٦ األول ربیع ٨ ) -م ٢٠٠٥ أبریل ١٧فرحات  علي یوسف. أ اإلسالمیة الدعوة في وأثره وضوابطھ أصولھ الحوار   ) ٤

 .الجامعھ االسالمیة بغزه   العصر ومتغیرات اإلسالمیة الدعوة مؤتمر
  بحث منشور في االنترنت جامعة الملك سعود  ھـ١٤٢٦ القاسم خالد بن عبدهللالحوار في االسالم  ل) ٥
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)  هلك احلساب نوقش من: (احلديث ومنه واالستقصاء احملاسبة: مبعىن أيضاً  النقاش ويأيت
 األخطاء، وتعرية احلساب، استقصاء أساس على تقوم ولكنها طرفني أو شخصني بني التحاور من نوع هي فاملناقشة

 على له ما كل ومستوعباً  حمصياً  يستقصي الذي فقط، الطرفني أحد ملصلحة العادة يف االستقصاء هذا ويكون وإحصائها،
. اآلخر الطرف

 ٦:المبحث الثاني اداب وضوابط الحوار 
: احلوار آداب أهم من
 َلهُ  ُخمِْلِصنيَ  اللَّهَ  لِيَـْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما: "تعاىل قال احلق، طلب يف والرغبة هللا باإلخالص وذلك: احلوار من القصد حسن -١

]. ٥: البينة" [ الدِّينَ 
ادل وتعاىل سبحانه اهللا ذم وقد يصلح، مما أكثر يفسد اجلاهل واحملاور علم، بال حوار فال: العلم -٢  َوِمنَ " علم بغري ا

 قوله يف كما علم بغري حملاجتهم الكتاب أهل وذم ،]٨: احلج" [ُمِنريٍ  ِكَتابٍ  َوال ُهدىً  َوال ِعْلمٍ  ِبَغْريِ  اللَّهِ  ِيف  ُجيَاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ 
 آل[ تـَْعَلُمونَ  ال َوأَنـُْتمْ  يـَْعَلمُ  َواللَّهُ  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلُكمْ  لَْيسَ  ِفيَما ُحتَاجُّونَ  فَِلمَ  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلُكمْ  ِفيَما َحاَجْجُتمْ  َهُؤالءِ  أَنـُْتمْ  َها: "تعاىل
]. ٦٦-٦٥: عمران
م باحملاورين والعلم وحضارته وعقيدته باإلسالم العلم فيشمل احلوار، مواضع كافة يف عام العلم  إليه حيتاج ما وكافة وخلفيا
 اللَّهِ  ِإَىل  أَْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقلْ " سبحانه قال كما وبصرية بعلم دعوته تكون أن جيب اهللا إىل داع املسلم فاحملاور  .احلوار يف

]. ١٠٨: يوسف" [اتـَّبَـَعِين  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى
م ورد إلقناعهم املسلمني غري حوار يف األمهية غاية يف املخالفني وشبهات وحضارته باإلسالم فالعلم  عدم عن فضالً  شبها

. ا والتأثر االخنداع
 القول يف احلسىن التزام احملاور إليه يتوجه ما أهم أن حيث واإلفحام، التحدي منهج وجتنب احلسن، القول التزام -٣

ادلة، : النحل سورة" [ِهيَ  بِالَِّيت  َوَجاِدْهلُمْ ] "٥٣: اإلسراء سورة" [َأْحَسنُ  ِهيَ  الَِّيت  يـَُقوُلوا ِلِعَباِدي َوُقلْ : "التنزيل حمكم ففي وا
. واالستفزاز واإلثارة االحتقار وألوان والسخرية، واهلزء والتجريح الطعن أسلوب عن بأنفسنا ننأى أن وعلينا ).٩] (١٢٥

 إىل للوصول أدعى فهو احملاور، يقوله مبا والعناية املقاطعة وعدم االستماع وحسن احملاور من والرفق واللني التواضع -٤
 فرعون خماطبة عند السالم عليهما هارون وأخاه موسى نبيه اهللا أمر فقد القرآن، علمناه ما وهذا احلوار، واستمرار احلقيقة
]. ٤٤: طه" [َخيَْشى أَوْ  يـََتذَكَّرُ  َلَعلَّهُ  لَيِّناً  قـَْوالً  َلهُ  فـَُقوال: " سبحانه فقال والربوبية، األلوهية وادعى وجترب طغى الذي
 واالبتعاد منه النفرة إىل يؤدي ذلك فإن سبب، ألتفه يغضب فال صبوراً، حليماً  يكون أن جيب فاحملاور والصرب، احللم -٥

: تعاىل قال املؤمنني صفات من واحللم والصرب، باحللم ذلك يكون وإمنا وهدايته، اخلصم إقناع إىل يوصل ال والغضب عنه،
 عليه اهللا صلى  -للنيب رجل قال وعندما]. ١٣٤: عمران أل" [اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ  َواللَّهُ  النَّاسِ  َعنِ  َواْلَعاِفنيَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظِمنيَ "

. مراراً  وكررها) ١٠) (تغضب ال: (قال أوصين،  -وسلم
 مل اهتدوا الذين من وكثري احملاور، على العظيم أثره له ذلك فإن باإلحسان، اإلساءة مقابلة واحللم الصرب مراتب أعلى ومن

 اهللا نبه وقد باإلحسان، ومقابلته لألذى واحتماله خلقه وحسن ألدبه وإمنا اجلدل، أساليب واستخدامه احملاور لعلم يهتدوا
                                                           

 الحضارات بین الحوار ) ٦
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 َوَعِملَ  اللَّهِ  ِإَىل  َدَعا ِممَّنْ  قـَْوالً  َأْحَسنُ  َوَمنْ : "تعاىل فقال أصحابه، وفضل وأثره الرفيع اخللق ذلك إىل إليه الداعني وجل عز
َنهُ  بـَيـَْنكَ  الَِّذي فَِإَذا َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّيت  اْدَفعْ  السَّيَِّئةُ  َوال احلََْسَنةُ  َتْسَتِوي َوال اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  ِإنَِّين  َوقَالَ  َصاِحلاً   َوِيلٌّ  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َوبـَيـْ
]. ٣٥-٣٣: فصلت" [َعِظيمٍ  َحظٍّ  ُذو ِإالَّ  يـَُلقَّاَها َوَما َصبَـُروا الَِّذينَ  ِإالَّ  يـَُلقَّاَها َوَما محَِيمٌ 
 الصحيحة باألفكار إعجابه يبدي أن عليه بل حقاً، يرد فال منصفاً  يكون أن احملاور على جيب واإلنصاف؛ العدل -٦

 احملاور على تضفي كما احلق، لقبول العظيم أثره له اإلنصاف وهذا حماوره يوردها اليت اجلديدة واملعلومات اجليدة واألدلة
. املوضوعية روح

 أَيـَُّها يَا: "فقال األعداء مع حىت باإلنصاف أمرنا اهللا فإن اهللا كتاب يف الذميمة الصفات من احلق قبول وعدم والتعصب
: املائدة" [لِلتـَّْقَوى أَقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا تـَْعِدُلوا َأالَّ  َعَلى قـَْومٍ  َشَنآنُ  َجيْرَِمنَُّكمْ  َوال بِاْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  لِلَّهِ  قـَوَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ 

م الكتاب ألهل وذكره الكرمي القرآن تدبر ومن ،]٨  أنصفهم بل حقهم، يبخسهم مل وجل عز املوىل أن جيد الذميمة وصفا
 ال ِبِديَنارٍ  تَْأَمْنهُ  ِإنْ  َمنْ  َوِمنـُْهمْ  ِإلَْيكَ  يـَُؤدِّهِ  ِبِقْنطَارٍ  تَْأَمْنهُ  ِإنْ  َمنْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  َوِمنْ : "تعاىل قوله ذلك ومن اإلنصاف، غاية
ُلونَ  قَائَِمةٌ  أُمَّةٌ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َسَواءً  لَْيُسوا: "تعاىل وقوله ،]٧٥: عمران لآ" [قَائِماً  َعَلْيهِ  ُدْمتَ  َما ِإالَّ  ِإلَْيكَ  يـَُؤدِّهِ   آيَاتِ  يـَتـْ
  ]. ١١٣:عمران آل" [َيْسُجُدونَ  َوُهمْ  اللَّْيلِ  آنَاءَ  اللَّهِ 

نَـَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإَىل  تـََعاَلْوا اْلِكَتابِ  أَْهلَ  يَا ُقلْ : "والعدل اإلنصاف بلغة الكتاب أهل مبحاورة اهللا ويأمر َنُكمْ  بـَيـْ  ِإالَّ  نـَْعُبدَ  َأالَّ  َوبـَيـْ
]. ٦٤: عمران آل" [َشْيئاً  ِبهِ  ُنْشرِكَ  َوال اللَّهَ 

 
 ٧:ومن االداب كم ذكرها احد الباحثين  

 أن عليه فإن منه ودينه نفسه وينفع مثاره جيين حىت احلوار يف لالخنراط مؤهالً  املسلم احملاور كان ما مىت احلوار آداب من
:  اآلداب هذه أهم ومن ، منه فائدة أعلى ا تتحقق اليت مبعايريه ويلتزم احلوار بآداب يأخذ
 إىل يؤدي ا االلتزام وعدم ، األمهية غاية يف وتنظيمية منهجية مسألة وهذه.  عليه اخلروج وعدم احلوار مبوضوع االلتزام -١

.  واالستنتاج والتقومي واملقارنة واملساءلة بالبحث منها أي إنضاج عدم إىل يؤدي الذي األمر ، اآلخر ببعضها املسائل خلط
 من للخروج جنحوا كلما املتحاورين لتضبط حتكيم هيئة وإقامة ، جيداً  احلوار أولويات بضبط الناحية هذه معاجلة وميكن
.  املوضوع إطار
ا وشرح احلوار يف املستخدمة املصطلحات حتديد ضرورة -٢  عند خمتلفاً  شيئاً  يعين قد الواحد املصطلح ألن ، جيداً  مدلوال

.  احلوار خالل حديثه حوله يدور الذي الرئيس باملصطلح حتديداً  يعين عما املتحدث يعلن أن بد ال وهنا.  الطرفني كال
 فإن ، األصلية املسائل حساب على الفرعية املسائل تضخيم احلوار آداب من فليس.  أمهيتها حسب املسائل مناقشة -٣

.  حوهلا االختالف ومصدر الكربى أصوهلا مناقشة مبجرد آلياً  تنحل الفرعية املسائل من كثرياً 
 أدعى ذلك فإن ، اآلخر للطرف والتقدير االحرتام عبارات بعض بإسداء وذلك ، حني بعد حيناً  احلوار أجواء تلطيف -٤
دئة اآلخر الطرف لدى االنفعال مجاح كبح إىل .  املوضوعية وعدم التعدي حنو مجوحه و
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 بصورة نظره وجهة احملاور يظهر أن فاألفضل.  اآلخر الطرف مشاعر جيرح مما ذلك ألن ؛ اإلقناع يف التسرع عدم -٥
 لالثنني زمنية فرصة تعطى مث ، نظره وجهة ليظهر  -خصماً  كان ولو حىت  -اآلخر للطرف كاملة الفرصة ويعطي ، واضحة
 حلظات يصاحب الذي الوقيت االنفعال وفتور اخلواطر هدوء مع الرؤية فتتضح ، صاحبه نظر وجهة إنسان كل يتأمل حىت
.  احلوار

 الطرف من واستقبال واحد طرف من إرسال جمرد وليس لآلراء تبادل مسألة فاحلوار.  اآلخر للطرف االستماع حسن -٦
 أو استهواناً  االستماع عن يغفل فال ، اآلخر الطرف آراء إىل االستماع طرف كل حيسن أن احلوار آداب ومن.  الثاين

م األنبياء آداب حسن ومن.  لآلخرين املخصص الوقت على جيور حىت احلديث يف يتمادى وال اآلخرين آلراء تسفيهاً   أ
م يتفضلون كانوا بل حملاوريهم جيداً  يصغون كانوا  السحرة قال فعندما وحججهم بآرائهم لإلدالء األوىل الفرصة فيمنحو
  بالبينات لإلدالء األوىل الفرصة فأعطاهم}  أَْلُقوا َبلْ  قَالَ }{  أَْلَقى َمنْ  أَوَّلَ  َنُكونَ  َأنْ  َوِإمَّا{ :  السالم عليه موسى لسيدنا

 :ومن المحذورات في الحوار التي ينبغي التنبه لها  
 ٨:محذورات لفظية  منها 

.  واملشكالت الفنت تستثري أو ، اجلدل إىل تقود اليت واملعاين األلفاظ اختيار  -١
.  واستعالء اآلخرين على تيًها الكالم يف والتشدق التفاصح إظهار  -٢
 وعجزه كالمه قصور على يدل ما عنه فيحكي ، ومذمته خصمه كالم حكاية عن ينفك ال املناظر فإن:  الغيبة  -٣

.  الغيبة وهو ، فضله ونقصان
 ، الفهم وقلة واحلماقة اجلهل إىل فينسبه ، عليه الكذب إىل فيلجأ ، خصمه حماورة على املناظر يقدر ال رمبا:  الكذب  -٤

.  الكذب يف فيقع لعجزه تغطية
 وحنو األمور هذه أمثال عليه خيفى ممن لست:  كقوله ، األقران على والتقدم والغلبة بالقوة عليها والثناء النفس تزكية  -٥

.  االدعاء سبيل على به يتمدح مما ذلك
 

 :الحوار   فوائد واهداف المبحث الثالث 

ة ليس احلوار من املقصود إن احلوار هدف ا  اخلصم على الظهور وحماولة املناظرة باب من هو ذلك إن إذ واإلفحام ا
:  بعضه أو يأيت ما كل حيصل أن املقصود وإمنا.  الرد عن وتعجيزه

 . احلوار موضوع هي اليت القضايا يف وحججه نظره ووجهات اآلخر الطرف أطروحات معرفة -١

 موضوع هي اليت القضايا يف والرباهني النظر ووجهات املعلومات من عليه يلتبس أو عنه يغيب مبا اآلخر الطرف تعريف -٢.
.  احلوار
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 احلوار موضوع هي اليت القضايا يف جزئياً  أو كلياً  ومواقفه نظره وجهات من ليتخلص اآلخر الطرف إقناع على العمل -٣
.  الطويل املدى على تدرجيياً  أو مباشرة احلوار بعد سواء ا اقتناعه بعد تبنيها على ويعمل ليتقبلها

 أن(  طاملا منها واالستفادة وقبوهلا ا واالعرتاف وإجيابيات حقائق من اآلخر الطرف لدى ما استكشاف على العمل -٤
) .  ا أوىل فهو وجدها أىن املؤمن ضالة احلكمة

 ثغرات من مواقفه أو نظره وجهات يف ومما دقيقة أو صحيحة غري معلومات من احملاور عند ما استكشاف على العمل -٥
.  وإصالحها تداركها على والعمل وأخطاء

وخاصه مع اهل    اجلهود يبدد مما واملصادمات املواجهات أمام الطريق وسد البناء السلمي للتواصل جسر تشييد -٦
ادله باحلسىن  مطلب  للمسلمني  يقومون  به تبليغ للدين  ونشره بني الناس  . االديان  وغري املسلمني  فاحملاورة وا

وتنمية القدرات   املتبادل واحلوار الفكري التحدي ألجواء مالزمة صفة وهي الذهين التوقد على يساعد احلوار أن -٧ 
. فيساعد على تنمية الذكاء  وسرعة البداهة  وتوسع الفكر  واملهارات لدى املتحاورين 

 تركيبها ميكن حىت احلقيقة أجزاء من يعرف ما فرد كل فيعطي ، إليها باإلضافة احلقيقة إيضاح إىل احلوار يؤدي قد -٨
.  احلوار حلظات يف الذهين توقده أثناء أوضح بصورة له تربز احلق من أجزاء فإن احلق صاحب وحىت كاملة

 أفكارهم زيف كشفت الضالة الفرق مع اإلسالم علماء كبار حوارات من فكثري واملتعدين املتطرفني حجج إحباط -٩
 على والرد رشد البن والنحل واألهواء امللل بني والفصل للشهرستاين والنحل كامللل خالدة تراثية كتب سجلته ما وذلك
وغريها وكما  ورد يف  حوار ابن عباس مع  للمودودي القاديانية واملسألة القيم البن املرسلة والصواعق تيمية البن اجلهمية

.  اخلوارج يف  عهد امري املؤمنني على ابن ايب طالب 
 

 ونرى  من فوائد الحوار تناقل الثقافات وتبادلها  -١٠
ا املختلفه تطبيقا ملفهوم االيه  والتعارف على  خمتلف احلضارات  وكذلك  وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا (الشعوب وثقافا

 .سورة احلجرات ) 

 :ويمكن تعرف الثقافه وما يدور حل مفاهيمها فنقول  

تمع أفراد هلا وميتثل يقبلها اليت والقواعد والقيم العقائد جمموع هي الثقافة الثقافة تعريف    قوة هي الثقافة أن ذلك.  ا
تمع لسلوك موجهة وسلطة م ألفراده حتدد ، ا  ويرغبون ويكرهون حيبون ما هلم وحتدد حوهلم من والعامل أنفسهم عن تصورا

 الرياضية واأللعاب ، ا يتكلمون اليت والطريقة ، يرتدون اليت املالبس ونوع ، يأكلون الذي الطعام كنوع عنه ويرغبون فيه
ا اليت ا اليت والرموز ، ضمائرهم يف خلدوا الذين التارخييني واألبطال ميارسو  وحنو أنفسهم مكنونات عن لإلفصاح يتخذو
.  ذلك
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 )٩(: الثقافة أن يتبين التعريف هذا من
 عليها حيصل أن للمجتمع ميكن جاهزة معارف أو علوماً  ليست الثقافة أن مبعىن:  الطويل املدى على تراكمي منو ذات -١

.  الزمن من طويلة مراحل عرب ترتاكم وإمنا ، قصري زمن يف ويتمثلها ويستوعبها
تمع فثقافة:  االجتماعية التنشئة عرب جيل إىل جيل من تنتقل -٢  حيث ، االجتماعية التنشئة عرب اجلدد أفراده إىل تنتقل ا

.  للمجتمع العام الذوق منوهم مراحل خالل األطفال يكتسب
ا أي:  مجاعية طبيعة ذات -٣  جمتمعه أفراد بقية مع الفرد فيها يشرتك حيث ، للجماعة وإمنا للفرد خاصة صفة ليست أ

.  أفراده مجيع تربط اليت الرابطة ومتثل
 مع خصام حالة إىل بالضرورة تقوده وال تعزله ال ولكنها األخرى الشعوب أمناط عن حياته منط ما شعب ثقافة متيز وهكذا

 التعايل إىل ذلك من أسوأ أو اآلخرين عن واالنقطاع العزلة إىل يدعو من ثقافة كل داخل يف يوجد وقد.  األخرى الثقافات
 ال كان ولذلك.  وجودهم على خطر وتشكيل لآلخرين العداء مرحلة إىل هذا يصل وقد.  اآلخرين واحتقار الذات وتفخيم

.  اآلخر منهم كل ويفهم يتعايشون الثقافات أصحاب وجيعل العداء هذا حدة من خيفف حىت للحوار بد

 :وكذلك القران يذكر ويبين حول  ما ذكرنا  

 يف الناس واختالف اإلنسانية الثقافات تعدد أن عديدة آيات يف الكرمي القرآن وكذلك التعايش  قد بني  الثقافات وحوار  
 َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ }{  ُخمَْتِلِفنيَ  يـَزَاُلونَ  َوَال  َواِحَدةً  أُمَّةً  النَّاسَ  جلَََعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ { :  تعاىل قال.  اخللق مقاصد من أمر الدين
 والنزاع لالقتتال ليس لكن املخالف على احلجة لتقوم مقصود أمر هو مثلما قدري أمر فاالختالف. }  َخَلَقُهمْ  َوِلَذِلكَ  َربُّكَ 
 به يقصد فإمنا واللغات واأللوان واألجناس األعراق يف التنوع أما.  روحه وإلزهاق الكافر لقتل مبيحاً  ذاته يف الكفر ليس إذ

.   والتفرق التنافر ال ، والتقارب التعارف

 هو مراحله أدىن يف الثقايف والتنوع التعدد من فالقصد سورة احلجرات  } لِتَـَعاَرُفوا َوقـََباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ { :  تعاىل اهللا قال
 ثقافة كل مكونات عمق من يزيد مما وذلك.  املختلفة احلياة أمناط تطورها اليت واخلربات األفكار وتبادل والتعارف التالقي

 من يقللوا أن البشر أفراد يتعلم الثقافات بني السلمي والتعايش  االحتكاك وبتواصل.  األخرى الثقافات من تولده مبا
م ويسهل التعايش   ، البشر بني التسامح فيزيد ، األخرى الثقافات أصحاب جتاه السلبية مشاعرهم من يلطفوا وأن ، حتيزا

 .السلمي مع االخر  

 .األخر فهو يقرب وجهات  النظر  ويقرب البعيد بني االطراف  ونرى  من فوائد احلوار انه طريق للتعايش مع -١١

                                                           
 .منشورات موقع االسالم ١٤ص تركستاني الدین سیف بن الحمد وآدابھ وشروطھ مشروعیتھ األدیان أصحاب مع الحوار ) ٩



١٢ 
 

معرفة احلقائق  وكشف الشبهات الصادرة ضد الطرفني ويساعد على  تلمس االداب  والقيم لدي الطرفني  وكذلك يسهل  
فما  ان يكون احلوار  والتقارب  واجللوس على  مائدة واحده فتظهر القيم واخلالق  ويربز ذلك يف التعامل  من قبل 

 .املتحاورين ويسهل اخلروج بنتائج اجيابيه 

الكرامات  ولكن ال بد من التنبه الخذ بقيم االسالم  واخلروج بضوابط وقوانني للتعايش مع االخر  مبا حيفظ احلقوق ويصون
  .ورح الشريعه الغراء بعيد عن التعصب  والشطط واجلهل واعطاء كل ذي حق حقه 

نذكر نموذج من الحوارات مع اهل الكتاب كما وردة في القران  والسنة فقط اهل الكتاب الن البحث ال يتسع 
 :لذكر نماذج اخرى  

 حول حوار اهل الكتاب ما ورد في القران .
إن حوار املسلمني مع أصحاب األديان األخرى مل ينقطع قط ، ألنه مسجل يف القرآن الكرمي ويتلوه املسلمون صباح مساء 

َنُكْم َأالَّ { : يف آيات كثرية مثل قوله تعاىل نَـَنا َوبـَيـْ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوَال ُنْشرَِك ِبِه َشْيًئا ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
آل عمران (} يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن { : وقوله تعاىل ) ٦٤/ آل عمران (} 
يَل َوَما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب لَ { : وقوله تعاىل ) ٧١/  جنِْ } ْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ تُِقيُموا التـَّْورَاَة َواْإلِ
ا ُقْل َمْن أَنـَْزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسى نُورًا َوُهًدى لِلنَّاِس َجتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس تـُْبُدونَهَ { : وقوله تعاىل ) ٦٨/ املائدة (

َوِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه { : وقوله تعاىل ) ٩١/ األنعام ( } َوُختُْفوَن َكِثريًا َوُعلِّْمُتْم َما ملَْ تـَْعَلُموا أَنـُْتْم َوَال آبَاؤُُكْم 
َلَتَك َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع الَّ  َولَِئْن أَتـَْيتَ { : وقوله تعاىل ) ١٤٤/ البقرة ( } احلَْقُّ ِمْن َرِِّْم  ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَة َما تَِبُعوا ِقبـْ

َلَة بـَْعٍض َولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعلْ  َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ / قرة الب(} ِم ِإنََّك ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمَني ِقبـْ
، وغري ذلك من آي الذكر احلكيم اليت تذكر مشاهد احلوار بني املسلمني وأهل الكتاب وهي آيات تعد بالعشرات ) ١٤٥

 .وتتخلل كثرياً من سور القرآن الكرمي 
 

ما ورد في السنه  عن نماذج من الحوار  مع اهل الكتاب   
ديث مع أهل الكتاب واحلوار معهم بدءاً من قصة حبريا مواقف عديدة للح -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف سرية الرسول 

الراهب الذي رأى خامت النبوة على ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأوصى بالنيب صلى اهللا عليه وسلم خرياً ، وورقة بن نوفل 
ابن هشام مؤرخ ويروي " . لقد جاءك الناموس األكرب الذي جاء موسى : " النصراين الذي قال حينما عرف حبديث الوحي

وحدثت : قال ابن إسحاق : " مع اليهود حول الروح  -صلى اهللا عليه وسلم  -سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حواره 
{ : يا حممد ، أرأيت قولك : ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، قال أحبار يهود « : عن ابن عباس أنه قال 

أنا قد أوتينا التوراة : فإنك تتلو فيما جاءك : كًال ، قالوا : إيانا تريد ، أم قومك ؟ قال } اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال  َوَما أُوتِيُتْم ِمنَ 
ا يف علم اهللا قليل ، وعندكم يف ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فيها بيان كل شئ  إ

َعُة { : ليه فيما سألوه عنه من ذلك فأنزل اهللا تعاىل ع: قال .  ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ َا ِيف اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقَالٌم َواْلَبْحُر َميُدُّ ةةَعةَوَلْو أَمنَّ ععبـْْ بب َس



١٣ 
 

/  ٢ ج ، هشام ابن(  )١٠(» قليل اهللا علم من هذا يف التوراة أن أي: }  َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اللَّهَ َأْحبٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه ِإنَّ 
٣٠٨  . (

 
 وآمنوا املسجد يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وحاوروا جاؤوا احلبشة نصارى من وفد قصة كذلك هشام ابن يروي كما
 على قدم«  مث:  إسحاق ابن قال: "  فيقول.  اإلسالم عن لردهم تصدى من مع آمنوا أن بعد حوارهم قصة يروي مث ،

 احلبشة من خربه بلغهم حني ، النصارى من ذلك من قريب أو رجالً  عشرون ، مبكة وهو ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 مسألة من فرغوا فلما ، الكعبة حول أنديتها يف قريش من ورجال ، وسألوه وكلموه إليه فجلسوا ، املسجد يف فوجدوه ،

 فلما.  القرآن عليهم وتال وجل عز اهللا إىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دعاهم أرادوا عما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
م يف هلم يوصف كان ما منه وعرفوا ، وصدقوه به وآمنوا ، هللا استجابوا مث ، الدمع من أعينهم فاضت القرآن مسعوا  من كتا
 من بعثكم!  ركب من اهللا خيبكم:  هلم فقالوا ، قريش من نفر يف هشام ابن جهل أبو اعرتضهم عنه قاموا فلما.  أمره

 قال مبا وصدقتموه دينكم فارقتم حىت عنده جمالسكم تطمئن فلما ، الرجل خبرب لتأتوهم هلم ترتادون دينكم أهل من وراءكم
 عليه أنتم ما ولكم ، عليه حنن ما لنا ، جناهلكم ال ، عليكم سالم:  هلم فقالوا.  قالوا كما أو.  منكم أمحق ركباً  نعلم ما! 
.    ، هشام ابن( ١١»  خرياً  نأألنفسنا مل ،

 ، وغريهم الكتاب أهل مع وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول هشام ابن رواها اليت احلوار أخبار من حشد من أمثلة جمرد وهذه
 وامللل الفرق كتب تذكر كما الكتاب أهل مع عنه اهللا رضي الفارسي كسلمان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لصحابة مث

 وممثلي والرهبان األحبار مع وغريهم تيمية وابن الباجي الوليد وابن حزم وابن الشهرستاين حلواريات عديدة أمثلة والنحل
.  األخرى الدينية الفرق

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٣٠٨ص٢سیرة ابن ھشام ج) ١٠
 وما بعدھا  ٢٩١ص٢سیرة ابن ھشام ج) ١١
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 : وضوابطه  انواعه  التعايش مع االخر  المبحث الرابع 

: التعايش مفهوم

 ١٢. احلياة والعيش العيش، من مشتق اللغة يف التعايش

 ١٣:صاحب معجم اللغة العربية المعاصره يقول 

 ُمتعايش فهو تعايًشا، يتعايش، تعايشَ 

 الّدولتان تعايشت -األلفة على غربتهما يف الرفيقان تعايش" اجلوار وحسن والعطاء املودَّة على عاشوا: اجلريانُ  تعايش •
. االعتداء عدم على بينها االتّفاق: الدُّول بني السِّلميّ  التَّعايش" ِسلميا تعاُيًشا

. واملكان الزَّمان نفس يف ُوِجدوا: النَّاسُ  تعايش •

.  واملهادنة املساملة على القائم اآلخرين مع املتبادل العيش به يقصد االصطالح يف والتعايش

 وألشكال الثقايف للتنوع والتقدير والقبول االحرتام بأنه التعايش يعرف :وتعريف اخر  حيث يمكننا  ان نعرف التعايش 
 التمتع يف اآلخرين حبق إقرار فيه اجيايب موقف اختاذ شيء كل قبل يعين التعريف وهذا. املختلفة اإلنسانية والصفات التعبري

م حبقوقهم . عامليا ا املعرتف األساسية وحريا

 ١٤:وتعريف اخر ذكره بعض الباحثين 

 يهدف والذي واختيار، بطواعية ْ،ين املتباَدلَ  الثقة واالحرتام أساس على يقوم الذي َكرتَ  املش التعاون من ضربٌ :التعايش  
 .بعضها  تَقبُّل يف ترغب اليت األطراف أو عليها الطرفان يتفق أهداف حتقيق إىل

 ١٥:   السلمي التعايشووجد لفظ جديد هو  

 : به يراد مصطلح وهو  الثانية، العاملية احلرب بعد ظهرت اليت احلديثة، املصطلحات من فهو السلمي التعايش مصطلح وأما

                                                           
 ٤٠٩ص٢القاموس المحیط  للفیروز ابادي ج )١٢
 الكتب عالم عمل١٥٨٣ص٢ج فریق بمساعدة عمر الحمید عبد مختار ألحمد المعاصرة العربیة اللغة معجم) ١٣

 ٢٠٠٨  -ھـ ١٤٢٩ األولى،: الطبعة
 ٢٠١٢ فلسطین  منشورجامعي  العسیلي المنعم عبد هللا لعبد اإلسالمیة الشریعة ضوء في الثقافي والتعایش التعّددیة ) ١٤
منشور في مجلة الشریعة والدرسات االسالمیة  الّزین لُمْرتضىشرع ال منظور من إفریقیا في الُمسلمین وغیر الُمسلمین بین التَّعایش ) ١٥

 ٢٠٠٧العدد التاسع عام 
میةة



١٥ 
 

 الغربية، الرأمسالية الدول كتلة سيما وال متباينة سياسية وعقائد اجتماعية، أنظمة ذات دول فيها تعيش اليت السلم حالة
. بينها احلروب نشوب دون االشرتاكية الدول وكتلة

 : ومظاهره انواع التعايش

 : المشروع التعايش النوع االول    

ا     املسلمني وغري املسلمني بني واملهادنة واملساملة، املصاحل، تبادل على القائم التعايشهو   وفق الضوابط  الشرعية اليت قرر
 .الشريعة االسالمية 

  :منها  كثيرة مظاهره

   لإلسالم، املسلمني غري دعوة وسائل من وسيلة هو -١

مع غري املسلمني وقدوتنا يف ذلك الرسول االعظم صلى اهللا عليه وسلم  وتعامله مع اليهود   احلسن والتعامل التسامح،-٢
 وكذلك كفار مكه عند الفتح العظيم 

تمع، خدمة يف املشاركة من ومتكينهم-٣  وتنميته ورفعته تطويره على العمل من ومتكينهم واستقراره، أمنه على واحملافظة ا
انو يسكنون يف بالد االسالم اما اذا كانوا يف بالدهم فهم اصحاب القوه والقرار كبضوابط الشريعة ان  االلتزاموفق 

 .واملسلمني ليس هلم حيله يف ذلك 

 التبادل االقتصادي وكذلك الثقايف واالجتماعي وفق الضوابط الشرعيه وغريها  من املظاهر -٤

. يه التعليم املتبادل ونشر العلم وما خيدم البشر-٥

 ١٦.الممنوع التعايشالنوع الثاني   

والسنة وما قررته الشريعة االسالمية  وما حذرت منه من التقليد االعمى هلم  للكتاب املخالف فهو املمنوع التعايش وأما
م  ا  مقيده مبا  )فهو  منهم   من تشبه بقوم٠(ث يقول  الرسول   حي والتشبهة  يتانسب وال يدخل من باب  احلريه ال

ْطَلقة فاحلرية ُمطلقة، ليست الثقافية التعايش ُحريّة مع  تعاليم ديننا احلنيف لكنّ 
ُ
 ُوضعت الضوابط لذا ُمْطَلقة؛ َمفسدةٌ  امل

 وإجراء الباطلة، املعتقدات وَرفض يتعارض والدِّين ما ردّ  مع اإلسالم، وتعاليم ينسجم ما أخذ إىل تدعو اليت واملعايري
منوذٌج  إالّ  املمتد املسلمني تاريخ يف وغريهم الكتاب أهل مع الدِّيين التسامح وما مبدأ املدنية، لوسائل الالزمة التعديالت

                                                           
 مقال منشور  مرجع سابق  الّزین لُمْرتضىال شرعي منظور من إفریقیا في الُمسلمین وغیر الُمسلمین بین التَّعایش ) ١٦
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 حوار بل اآلخرين، لعقائد جتريح أو أو طعن تسفيه دون عليه، وما له ما املواطن فيها يعرف اليت السِّلمية، التعايش ألصالة
. احلسنة واملوعظة باحلكمة اهللا سبيل إىل ودعوة أحسن هي باليت

:  التعايش الممنوع  مظاهر من و 

 . األديان بوحدة يسمى ملا الدعوة-١

 والساحات واملطارات اجلامعات يف ، واحد حميط يف العبادة أماكن من وحنوها والكنائس املساجد لبناء الدعوة وكذا ،-٢ 
 .كنوع من التوحيد وختالط االديان فهذا ال جيوز  .العامة

 عز اهللا يرضاها ال مشروعة، غري أعياد وهي ، الدينية  أعيادهم يف مشاركتهموخاصة  واملودة، احلب، الكفار مبادلة   ـ -٣ 
وتصحيحا العتقادهم وذلك  الباطل من عليه هم مبا املسلمني غري قلوب سرور توجب فيها املشاركةالن  وجل،

 والتمكن الضعفاء، واستذالل الفرص انتهاز يف ذلك أطمعهم ورمبا ،حبضورومشاركة املسلمني هلم فيقولون حنن على احلق 
م  من م دعو . والدعوة اىل الردة  وترك االسالم  باإلسالم واملنسوخة ، احملرفة ألديا

تمعات يف الدينية الربامج لبث اإلعالم، وسائل من اإلسالم دار يف املسلمني غري متكني ـ -٤  هلم والسماح اإلسالمية، ا
م بتوزيع  والندوات، احملاضرات، عرب ونشرها الدينية، أنشطتهم كافة مبمارسة هلم والسماح املسلمني، ألبناء الدينية مطبوعا

 دار يف دينهم شعائر وإظهار العامة، لساحاتا يف املعارض بإقامة هلم السماح وكذا اإلسالمية، األوساط يف واملؤمترات
 أوقع الذي النفوس يف اإلميان وضعف اجلهل غلبة عصور يف منعها ويشتد ،  العلم أهل ذكرها ممنوعة كثرية وأمور اإلسالم،

.   املنصرين شباك يف املسلمني بعض

 أشار ما أبرز ومن ، املمنوع التعايش باب يف تدخل كثرية أمور على ـ املالكي املذهب أئمة أحد وهو ـ  القرايف اإلمام نبه قد
:  من التعايش املمنوع والذي ال ينبغي للمسلمني فعله  اليه

 .  اإلسالمية الدولة يف الواليات من املسلمني غري متكني-

الس وإخالء -  . هلم والقيام ، قدومهم عند هلم ا

.  ا املنادى شأن لرفع املوجبة العظيمة باألمساء ونداؤهم -
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 غري عليه جبل ما املسلمني؛ غري مع التعايش عند املسلمون يستحضر أن ضرورة إىل ـ اهللا رمحه ـ القرايف اإلمام أشار مث
م  به، للمؤمنني وبغضهم ،  نبينا تكذيب من املسلمني  وأموالنا، دمائنا على واستولوا شأفتنا، الستأصلوا علينا قدروا لو وأ

م . وجل عز ومالكنا لربنا العصاة أشد من وأ

 .التنازل عن قيم ومبادء االسالم ارضائا هلم  والبحث عن ودهم على حساب الدين  واملداهنة فيها وهذا ال جيوز  -٥

 :نماذج من التعايش بين المسلمين واالخر كما  ورد في القران  

 القرآن نصوص أبرز ومن كثرية، مشروعيته على تدل اليت والنصوص مشروع، املساملني املسلمني وغري املسلمني بني التعايش
:- يأيت ما التعايش على الدالة الكرمي

َهاُكمُ  َال ( تعاىل اهللا قال. ١  ِإلَْيِهمْ  َوتـُْقِسُطوا تـَبَـرُّوُهمْ  َأن ِديَارُِكمْ  مِّن ُخيْرُِجوُكم وَملَْ  الدِّينِ  ِيف  يـَُقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يـَنـْ
َا*  اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َهاُكمُ  ِإمنَّ  َأن ِإْخرَاِجُكمْ  َعَلى َوظَاَهُروا ِديَارُِكمْ  مِّن َوَأْخَرُجوُكم الدِّينِ  ِيف  قَاتـَُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يـَنـْ

 سورة املمتحنة  . )الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َفُأْولَِئكَ  يـَتَـَوهلَُّمْ  َوَمن تـََولَّْوُهمْ 

 املذكور واإلحسان. قتلهم على يتآمروا أو املسلمني، يقاتلوا مل الذين املسلمني، بغري  والرب اإلحسان على احلث فيها واآلية
 أذيتهم واحتمال هلم، القول ولني عاريهم، وكساء جائعهم، وإطعام فقريهم، خلة وسد بضعيفهم، بالرفق يكون اآلية هذه يف
 يف أمورهم مجيع يف ونصيحتهم السعادة، أهل من جيعلوا وأن باهلداية، هلم والدعاء وتعظيماً، الخوفاً  م، منا لطفاً  اجلوار يف

 ومصاحلهم، حقوقهم ومجيع وأعراضهم، وعياهلم، أمواهلم، وصون ألذيتهم، أحد تعرض إذا غيبتهم وحفظ ودنياهم، دينهم
. عنهم الظلم دفع على يعانوا وأن

: اآلية هذه نزول سبب

 ، املشركة أمها هدية تقبل أن رفضت ـ عنها اهللا رضي ـ الصديق بكر أيب بنت أمساء أن اآلية هذه نزول سبب إن:  وقيل
 عنها اهللا رضي ـ عائشة فسألت. بيتها تدخلها أن وأبت ، هديتها تقبل أن أمساء فأبت ، اهلدايا بعض أمها هلا قدمت حيث

َهاُكمُ  َال  (: تعاىل اهللا فأنزل ذلك عن   النيب ـ  أن  يب النيب فأمرها اآلية، آخر إىل ).. الدِّينِ  ِيف  يـَُقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يـَنـْ
.  بيتها وتدخلها هديتها، تقبل

 اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَـَعاَرُفوا َوقـََباِئلَ  ُشُعوباً  َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثى ذََكرٍ  مِّن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا{ :تعاىل اهللا وقال. ٢
 سورة احلجرات. } َخِبريٌ  َعِليمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  أَتْـَقاُكمْ 
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 ال وأنه العرق، أو اللون، أو للجنس، العصبية عن بعيداً  الناس مجيع بني ـ التعايش يستلزم وهو ـ للتعارف الدعوة فيها واآلية
. بالتقوى إال أحد على ألحد فضل

 ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  هلَُّمْ  ِحلُّ  َوَطَعاُمُكمْ  لَُّكمْ  ِحلٌّ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  َوَطَعامُ  الطَّيَِّباتُ  َلُكمُ  ُأِحلَّ  اْليَـْومَ  (:تعاىل وقال. ٣
 ُمتَِّخِذي َوالَ  ُمَساِفِحنيَ  َغيـْرَ  ُحمِْصِننيَ  ُأُجوَرُهنَّ  آتـَْيُتُموُهنَّ  ِإَذا قـَْبِلُكمْ  ِمن اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤِمَناتِ 

.   )اْخلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِيف  َوُهوَ  َعَمُلهُ  َحِبطَ  فـََقدْ  بِاِإلميَانِ  َيْكُفرْ  َوَمن َأْخَدانٍ 

. والتساكن التعايش يستلزمان أمران ومها ونساءهم، الكتاب أهل طعام أحلت واآلية

 لَْيسَ  َما ِيب  ُتْشرِكَ  َأن َعلى َجاَهَداكَ  َوِإن (:مسلماً  الولد وكان كافرين، كانا إذا الوالدين مع التعامل يف تعاىل وقال. ٤
ُهَما ُتِطْعُهَما َفَال  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  نـَْيا ِيف  َوَصاِحبـْ .  )تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِمبَا َفأُنـَبُِّئُكم َمْرِجُعُكمْ  ِإَيلَّ  ُمثَّ  ِإَيلَّ  أَنَابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ  َمْعُروفاً  الدُّ

 طاعتهما، على واحلرص أوالفعل، بالقول، إليهما اإلساءة عن والبعد ، باملعروف إليهما إحسان صحبة صاحبهما أي
ما ورسوله اهللا طاعة على إال شيء كل على وتقدميهما . شئ كل على مقدمتان فإ

 ١٧:بين المسلمين  واالخر  كما  مورد في السنة   نماذج  من التعايش

 آذاين ومن آذاين، فقد ذميا آذى من: قال يب النيب أن  ثبت حيث والذميني، املعاهدين ظلم عن النهي يف جاء ما. ١ 
 يوم حجيجه فأنا منه، نفس طيب بغري شيئا منه أخذ أو طاقته، فوق كلفه أو معاهدا، ظلم من أال: رواية ويف اهللا آذى فقد

. القيامة

 عند فقعد يعوده،   النيب فأتاه فمرض،   النيب خيدم  يهودي غالم كان: قال أنه   أنس حلديث مرضاهم عيادة. ٢
 الذي هللا احلمد: يقول وهو  النيب فخرج ، فأسلم. القاسم أبا أطع: له فقال عنده، وهو أبيه إىل فنظر. اسلم: له فقال رأسه
.  النار من أنقذه

م، تشرع فال اإل و إسالمهم، منها يرجى كان إذا مبا املسلمني غري عيادة مشروعية العلماء بعض قيد وقد  ابن قال عياد
. أخرى مصلحة بعيادته يقع فقد املقاصد، باختالف خيتلف ذلك أن يظهر والذي: ـ اهللا رمحه ـ حجر

 رواه. سم فيها شاة   اهللا لرسول أهديت خيرب فتحت ملا: قال أنه ـ   ـ هريرة أيب حلديث املسلمني غري هدايا قبول. ٣
.  البخاري
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 ومن .هديتها   النيب قبل وقد يهودية، امرأة وهي مشكم بن سالم امرأة احلارث بنت زينب قدمتها اهلدية أن رواية يف جاء و
 أمها مع ـ عنها اهللا رضي ـ الصديق بكر أيب بنت أمساء قصة يف  تقدم ما ـ أيضاً  ـ املسلمني غري هدايا قبول مشروعية شواهد
.  هديتها بقبول هلا   النيب وأمر املشركة،

ا ـ عنها اهللا رضي ـ عائشة حلديث منهم، باالستدانة املسلمني غري مع التعامل. ٤  ودرعه   اهللا رسول تويف: قالت أ
.  البخاري رواه. شعري من صاعاً  بثالثني يهودي عند مرهونة

 ـ عنهما اهللا رضي ـ اهللا عبد بن جابر حلديث  مسلمني، غري أو مسلمني كانوا سواء املوتى، إكرام على احلث. ٥
ا: اهللا رسول يا فقلنا. معه فقمنا يب النيب هلا فقام جنازة بنا مر: قال  رواه. فقوموا اجلنازة رأيتم إذا: قال. يهودي جنازة إ

.   البخاري

 فقاما، جبنازة عليهما فمروا بالقادسية، قاعدين سعد بن وقيس حنيف بن سهل كان: قال ليلى أيب بن الرمحن عبد وحلديث
ا: هلما فقيل ا: له فقيل فقام، جنازة به مرت  يب النيب إن: فقاال ـ الذمة أهل من أي ـ األرض أهل من إ . يهودي جنازة إ
  البخاري رواه. نفسا أليست: فقال

 ١٨:الحوار واثره في  ايجاد انواع التعايش المطروحه  بين المسلمين  واالخر  

ومما يسعد على  وجود التعايش  والتوصل اىل نقاط اتفاق  هو  تطبيق  مبداء احلوار والتحاور  والتفاهم مع االخر فهو  مما 
 .ش  مع االخر يساعد  على اجياد البيئة اخلصبة للتعاي

تمعات بني والتعايش التواصل اإلنسانية احلياة يف األصل  على تعمل مشرتكة، قواسم عدة خالل من البعض، بعضها ا
تمعات الشعوب بني التعاون جماالت من العديد يف وإمنا معني، جمال يف ينحصر ال الذي اإلجيايب، التعايش تفعيل  سواء وا
 نقاط إجياد على يعمل القرون عرب املستمرة مراحله عرب الدعوي واخلطاب ذلك، وغري اقتصادية أو اجتماعية أو دينية كانت
. التعايش من أنواع عدة خالهلا من برز اآلخرين، مع التعايش، دعائم إلرساء منطلقا لتكون التقاء

  :الديني التعايش-١

وكتابة بنود وثيقة اتفاق بعد فالبحوار يتم تفعيل التعايش الديين  كما حصل يف عهد الرسول يف املدينه والتعايش  مع اليهود 
 التعايش مفهوم احلوار املتواصل مع اليهود والتوقيع على بنود الوثيقه اليت قررت التعايش بني  املسلمني واليهود و  ينطلق

 حق، بأنه يعتقد ما اعتقاد يف اآلخر وحرية حبقوق يعرتف الذي التسامح وهو عظيم مبدأ على واآلخر اإلسالم بني الديين
                                                           

 ٨/٨/٢٠١٢مقال  منشور في موقع  منارات افریقیھ بتاریخ  السوداني ھاشم حسن ھاشم انواع التعایش  بین المسلمین واالخر ل) ١٨
http://www.islam4africa.net/ar/more.php?cat_id=39&art_id=56   ١٥/٤/٢٠١٣تاریخ الزیارة 
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 القرآن من اعرتاف ،فهذا)ِدينِ  َوِيلَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ ( الكرمية اآلية وخاصة التعايش لتأصيل نرباسا كانت الكافرون سورة ولعل
ومما يوكد ذلك ان  .التسامح على مبنية األديان أهل مع تربطنا عالقة وجود من البد ولذا ، أخرى أديان بوجود الكرمي

االسالم جاء هلدايه الناس فيدعوهم اىل ثالث االسالم  اجلزيه والدخول يف سلطان املسلمني  والتعايش معهم   واخري 
 .اثناء احلرب  احلرب  وكانت هلا قيم ومبادء ال حييد عنها قادة املسلمني 

: االجتماعي التعايش-٢

رفة الثقافات االجتماعيه لدى االخر واالستفاده منها قدر املستطاع كما استفاد ومن اثر احلوار مع االخر  يستطيع الكل مع 
ا ثقافه جديده على العرب  وكذلك بعد صلح احلديبيه استخدم الرسول   الرسول  اثناء حفر اخلندق من سلمان الفارسي وا

 .  ىل املسلمني والعرب انذاك ختم ملراسلة امللوك فال تقبل الرساله اال خبتم فكانت ثقافه اجتماعيه دخيله ع

 جهود ترسيخ أجل من اجلهود تتضافر أن ينبغي فإنه املطلوب، البناء اإلجيايب التعايش حتقيق يف احلوار أمهية منطلق ومن
 شوكة من ويكسر العرقية، الصراعات تطرف من حيد االجتماعي فالتعايش املرجوة الثمرة لتحقيق معه االجتماعي التعايش
تمع طبقات بني النفسية احلواجز ويزيل القبلي، التعصب  احلقد على ويقضي اإلنسانية، باألخوة الشعور وينمي املختلفة، ا
  .األفراد بني العالقات ويقوي الناس، بني والتعاون احملبة ويشيع والضغينة،

 عدة خالل من ربطت اإلسالم بني االجتماعية فالعالقة واآلخر، اإلسالم بني العالقة يف كبري أثر له التعايش من النوع هذا
 العالقة، ومتانة ربط يف كبري دور له وهذا الكتاب، أهل بنساء الزواج صورة ، الصور هذه أبرز ومن تواصلية اجتماعية أسس
 االجتماعي التكافل خالل من اآلخرين، وبني بينه امتداد أكرب يكونون واألبناء الكتاب، ألهل صهرا املسلم يكون حيث
تمع أفراد جلميع عالية اجتماعية حياة أجل من العمل وكذلك وغريه، مسلم بني يفرق ال الذي . ا

: االقتصادي التعايش-٣

 مع للتعايش ومتعددة كثرية أخرى جماالت توجدوباحلوار ايضا يتم التواصل االقتصادي مع االخر والتبادل التجاري و  
االت تلك من التعايش، مقصد جناح يف وأمهيتها مكانتها هلا اآلخر،  االقتصادي، اجلانب من اآلخر مع املبنية العالقات ا
تمعات لشعوب عمل فرص وخلق الفقراء، مستوى رفع يف التعاون أجل من اآلخر مع عالقة ربط خالل من فيمكن  ا
 الستقرار هام وعامل حتمية ضرورة الشعوب بني االقتصادي اإلصالح إنو واإلنتاج العمل ميادين يف ا والتقدم الفقرية،
 وغريهم، املسلمني بني اإلسالمية، احلضارة يف االقتصادي التواصل وجد وقد العاملي، السلم وحتقيق الشعوب، بني التعايش

 أم خلدجية بتجارة صلى اهللا عليه وسلم  الرسول سافر وقد الشام، بالد إىل التجارة ألجل يهاجرون املسلمون كان فقد
 ي ينبغي ولذا والشعوب، األمم بني مسَتمرا سيبقى االقتصادي التعايش فإن عليهو .املسلمني غري مع فيها تعامل املؤمنني،
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 االقتصادي العامل كان األوائل املسلمني أن وخباصة اآلخر، مع جسور لربط التعايش من نوع على يركزوا أن للمسلمني
. اإلسالم إىل الكثريين دخول يف سببا

: الثقافي التعايش-٤

وضها، األمم بناء يف األساسية الركائز من وهي هويتها، وعنوان األمة روح هي الثقافة  منها تستمد ثقافة أمة فلكل و
ا عناصرها  كالثقافة الثقافات من العديد اإلنساين التاريخ عرف وقد إليها، فتنسب بصبغتها وتصطبغ وخصائصها، ومقوما
. اإلسالمية العربية والثقافة الفارسية، والثقافة اهلندية والثقافة الرومانية والثقافة اليونانية

 ليست فالثقافة واجلماعات، لألفراد واالجتماعي والفكري األديب الرقي على للداللة احلديث العصر يف الثقافة استعملت وقد
 عليه ينطبع الذي العام الطابع فيه يتمثل ومبا إمجاال، احلياة طريق يرسم مبا السلوك يف نظرية ولكنها فحسب، أفكار جمموعة
. وتنوعها الثقافات بني للتمايز شعارا والقوانني والسلوك واملبادئ واللغة والقيم للعقائد ويكون الشعوب، من شعب

 يف تكمن فخصائصها غريها عن متيزها سامية معاين من حتمله ملا وذلك اآلخرين بني التعايش تفعيل يف كبري دور هلا والثقافة
ا ا أي إنسانية، ظاهرة أ ا املخلوقات، وسائر اإلنسان بني تأصيل أ ا كما إنسانيته، عن تعبري أل  يف املثلى وسيلته أ

ونرى التواصل الثقايف  يف دولة االندلس  مع اوربا  والبعثات التعليميه للمستشرقني  وتعلمهم يف بالد  .اآلخرين مع االلتقاء
 الكتب هذه بعض على بالرد املسلمون قام حيث وأفالطون سقراطكتب   أمثالاملسلمني  وكذلك ترمجة الكتب الغربية  

 من املسلمون ترمجه ما خالل من سواء التواصل صور إبراز يف كبري دور للرتمجة وكان فيها، الواردة األفكار بعض وتصحيح
 اتصاهلم بعد وذلك والغزايل، رشد ابن كتب وخاصة املسلمني لكتب ترمجة من الغربيون به قام ما أو الغرب، علماء كتب

ال يف األوروبيني من وغريهم املسلمني بني التقارب يف سامهت واليت األندلس، يف اإلسالمية باحلضارة  والثقايف، العلمي ا
. احلالية األوروبية باحلضارة النهوض يف دوره له كان

 ١٩:ضوابط التعايش  مع االخر  

 األول الضابط

 سائر على وأخالقه وقيمه لدينه والقوة والغلبة بالرفعة املسلم شعور وهو حياة منهج به وااللتزام لإلسالم باالنتماء االعتزاز
 األمة بان والشعور   مجيعاً، األنبياء صفة هو واإلسالم اإلميان ألن الكفر؛ على اإلميان بعلو والشعور واملعتقدات األديان

ا بدينها، التزمت إذا أعدائها على الغلبة وهلا عزيزة أمة اإلسالمية ا وكرامتها فعز  املسلم على لذلك ، دينها يف تكمن وقو
                                                           

 )العصور عبر السلمي التعایش( عمل لمؤتمر ورقھ   المشھداني یاسین عبد ھاشمضوابط التعایش السلمي بین المسلمین وغیرھم ل) ١٩
  ١٥/٤/٢٠١٣ه العراقیھ تاریخ الزیارة م منشور في موقع الجامع٢٠١١عام    وبالتعاون تكریت بجامعة

http://aliraqia.edu.iq/articles -     
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 يتجنب أن عليه لذا األدىن، املستوى إىل واهلبوط باهلوان العزة عن بديالً  يرضى ال وأن ومواقفه تصرفات يف بالذل يقبل ال أن
 . السوء وجمالس الشبهات مواطن

 قال اآلخرين، أمام املسلم لشخصية وحفظٌ  له وإعزاز اهللا لدين نصرة هو الباطل يف واخلوض السوء جمالس على واإلنكار 
 أضعف وذلك فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه يستطيع مل فإن بيده فليغريه منكراً  منكم رأى من: ((وسلم عليه اهللا صلى
 .  )اإلميان

 استربأ فقد الشبهات اتقى فمن: (وسلم عليه اهللا صلى قال سوءاً، به يظن لئال عنها واالبتعاد الشبهات اتقاء املسلم على مث
 .)احلرام يف وقع الشبهات يف وقع ومن وعرضه، لدينه

 ).دع ما يربك اىل ما ال يربيك (ويقول الرسول  : الريبة مواطن جتنب  املسلم  وعلى

 .املسلم حياة منهج باعتباره) والسنة الكتاب( باإلسالم العملي االلتزام جيب أنه كما

 والعمل اإلميان بني وحد الكرمي فالقرآن الواقع، عن بعيده قناعات جمرد وليس ومعامالت، وأخالق وعبادات عقائد فاإلسالم
 الدنيا يف والنجاة للفالح سبباً  اإلميان مبقتضى الصاحل العمل جعل بل. ذلك عن تتحدث اليت اآليات أغلب يف الصاحل
 .اآلخرة

 :الثاني الضابط  

 املتميزة ومساته املعروف مظهره للمسلم فإن معروف هو كما للغري األعمى التقليد وعدم اإلسالمية بالشخصية االحتفاظ
 .وسلوكه وأخالقه وعباداته عقيدته على كمحافظته اإلسالمية شخصيته مالمح على حيافظ أن فعليه

ا الشخصية ذوبان تسبب لألجنيب األعمى التقليد ألن  .واالستمرار البقاء لعوامل وفقدا

 وقال   واملؤمنني وسلم عليه اهللا صلى ورسوله ذلك تعاىل اهللا ذم فقد العكس وليس املؤمنون الكافرون يقلد أن فاملطلوب
 ،والعربة مبا هو من عقائدهم ومميز هلم  )منهم فهو بقوم تشبَّه من: (وسلم عليه اهللا صلى

 : بهم التشبه وعدم المسلمين غير مخالفة من والحكمة 

م: أوالً     وأنبيائه، وكتبه تعاىل باهللا وكفرهم اإلميان لرتكهم وذلك الشيطان، خطوات واتبعوا تعاىل اهللا أوامر خالفوا أل

 ضالل  فهو عداه ما وكل احلق هو واإلسالم ، احلق اتباع هو األساس أن: ثانياً 
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ا وبني إليها ودعا عنها اهللا رضي اليت اإلسالمية، بشخصيته يتميز أن املسلم على: ثالثاً  ا مميزا  كان ما وكثرياً     ومسا
 القدوة الشخصية هي اإلسالمية الشخصية ألن ذلك .املشركني حمالفة اىل  املسلمني يدعوا  وسلم عليه اهللا صلى الرسول

 اآلخرة يف وعذابه الدنيا يف اهللا غضب من وينجوا ليفلحوا أثره ويقتفوا به يقتدوا أن املسلمني غري على جيب اليت واالمنوذج
 .نظري من قريباً  أو نظرياً  له جتد ال مبا والسلوك واألخالق والعقيدة واملعامالت بالعبادات غريه عن املسلم متيز ذلك على

 قال وهلذا   واملعامالت واألخالق والعبادات العقائد يف الكفر أهل من والرباء اإلميان ألهل الوالء مبدأ لتحقيق: رابعاً 
 أن يريد ما: قالوا حىت أمورهم عامة يف خالفهم أنه بل. املشركني خمالفة من لنبيه اهللا شرعه ما كثرة على يدل هذا: العلماء
 .)فيه خالفنا(إال شيئاً  أمرنا من يدع

 :الثالث الضابط 

م مصادره  أو أشياءهم  الناس خبس  أو احلقوق  ضم القبول  وعدم ،  لآلخر والتهميش واالقصاء  الظامل رفض   . حريا
واصبح بال جدو    معناه التعايش فقد واال  املظامل هذه ذىا فيه  املسلمني يصيب ال  ان جيب  االخرين مع  فالتعايش

 .وبال معنا 

 الرابع الضابط 

 املسلمني كرامة على يعتدي الذي املعتدي، مع تعايش ال ألنه اعتدائه ورد للمعتدي االستسالم وعدم اخلضوع عدم
م م ودينهم وأعراضهم وأمواهلم وأوطا م وعقيد م ويضايق حبقوقهم يستهني أو وشريعتهم وعبادا  ممارسة من ومينعهم حريا
   وعلمائهم ومشاخيهم وأبنائهم مساجدهم على يتعدى أو شعائرهم

 دينهم يف وفتنتهم كرامتهم وهدر أرضهم واحتالل دمائهم بسفك املسلمني على باالعتداء املسلمني غري يتمادى وحينما
ب وسلب حقوقهم ومصادرة م و م ثروا  معىن يبقى ال فحينها جمتمعهم؛ يف الفساد ونشر عرضهم وإباحة وممتلكا
زامية من ضرب إال هو فما الظروف تلك يف للتعايش  واالعتداء؛ الظلم وطأة حتت واإلهانة بالدونية والرضى واالنكسار اال
 وتفصيًال  مجلة اإلسالم يرفضه ما وهذا

 ٢٠:المبادء التي  تحكم المسلمين  اثناء التعايش  مع الغير  ومن الضوابط ايضا نذكر 

 مبادئ عام بشكل اإلسالمية، النظر وجهة من حتكمها، معهم املتعايشني األخرى الديانات وأتباع املسلمني بني والعالقة -
: مخسة

                                                           
  الرئاسة شؤون بوزارة الثقافي المستشار إبراھیم الدین لعز اإلسالمي المجتمع داخل التعایش أجل من الحوار ) ٢٠
 .بتصرف واختصار   ١٤و ١٣و  ١٢مقال منشور  ص  ظبي أبو   
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 : بغض النظر عن الديانهاآلخر  بوجود االعتراف: األول

 مقصورة وليست مدلوهلا يف عامة واآلية)دين ويل دينكم لكم(: تعاىل بقوله عمالً  صحة، اعرتاف ال وتعايش وجود اعرتاف 
ا مث لنزوهلا، املباشر السبب على  هذه بني تعارض وال   النسخ على الدليل النعدام منسوخة وليست وصفها يف حمكمة إ
 اآليتني هاتني ألن )ِمْنهُ  يـُْقَبلَ  فـَْلن ِديناً  اإلْسَالمِ  َغيـْرَ  يـَْبَتغِ  َوَمنْ (واالية  )  اإلسالمُ  اهللاِ  ِعْندَ  الدِّينَ  ِإنَّ ( عمران آل وآييت اآلية

. اآلخر وجود جبواز احلكم عن خمتلف وهو عدمها، أو بالصحة احلكم تتضمنان

 : الدين في اإلكراه عدم: الثاني

سورة يونس  ) مؤِمِنني َيُكونُوا حىت الناسَ  ُتْكرِه أفأنت(تعاىل س  وقوله ٢٥٦سورة البقرة  )الدِّين ِيف  ِإْكراه الَ (: تعاىل لقوله 
. ٢٩سورة الكهف  ) فـَْلَيكُفر َشاءَ  َوَمن فـَْلُيؤِمن َشاءَ  َفَمنْ (تعاىل  وقوله  ٩٩

 انتشار وشبهة املسألة هذه املسلمني غري املؤرخني بعض درس وقد. اعتناقه على قوماً  أكره أنه اإلسالم تاريخ يف يؤثر ومل 
 .  قاطعاً  إبطاالً  السيف دعوى وأبطلوا باحلسىن، كان اإلسالم انتشار بأن وشهدوا بالسيف، اإلسالم

 :والقسط  بالبر المسلمين غير مع التعامل: الثالث

َهاُكمْ  الَ (:تعاىل لقوله  حيُِبُّ  اهللا إن إليهم وتـُْقِسُطوا َتربُّوهمْ  أنْ  ِديارُِكمْ  ِمنْ  ُخيْرجوكم ومل الدِّين يف يُقاتُِلوكم مل الذين عن اهللا يـَنـْ
 اآلية يف وارد فاحلكم وإال الديار، من اإلخراج أو العدوان بعدم مشروطان والقسط والرب . ٨سورة املمتحنة  ،)اْلُمْقِسِطني

َا(: التالية  يـَتَـَوهلَُّمُ  َوَمنْ  تـََولَّْوُهمْ  أن ِإْخرَاِجُكمْ  على وظاَهُروا ِديَارُِكمْ  من وأْخرجوُكمْ  الدِّين يف قَاتـَُلوُكمْ  الذين َعن اهللاُ  يـَْنهاكم إمنَّ
 أما. للمسلمني ِملكاً  أصالً  تكون ما بالديار املقصود أن إىل التنبيه إىل حاجة وال. ٩سورة املمتحنة  ) الظَّاملون ُهمُ  فُأولِئكَ 
ا بقانون رهني فحكمها مؤقتة إقامة أو زيارة أو هجرة ديار من اإلخراج . أصحا

 :متميز بتعامل المسيحيين وخاصة الكتاب أهل تخصيص: الرابع

 وهو محيم بوصف املسيحيني الكرمي القرآن وخص. نسائهم من الزواج أجاز كما الكتاب، أهل ذبيحة اإلسالم أجاز فقد 
م م َولََتِجَدنَّ (: بقوله املسلمني مع مود مْ  وُرْهباناً  ِقسيِسني ِمنـُْهم بأنَّ  ذِلكَ  َنَصاَرى ِإنَّا قاُلوا اّلِذين آمنوا لِلَِّذينَ  َمَودَّةً  أْقرَ َّ  وأ

 ٨٢سورة املائدة ).  َيْسَتْكِربُونَ  ال

 املسلمني فقهاء أن نذكر أن الكتاب وأهل املسيحيني من ليسوا ممن غريهم مع البالد بعض يف املسلمني لوجود املناسب ومن
 افرتاض على كتاب هلم كان من كل شاملة فجعلوها منهم، والزواج الكتاب أهل ذبيحة إباحة آية تفسري يف توسعوا قد

وس من وإميان دين هلم من كل املوسَّع التفسري هذا فشمل فقده أو نسيانه  هذا وعلى. وأمثاهلم والبوذيني واهلندوس ا
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 َهلُم، ِحلٌّ  وَطعاُمُكمْ  َلُكم ِحلٌّ  الكتابَ  أُوُتوا الذين وطعامُ  الطَّيباتُ  لكم أِحلّ  اليوم( املائدة آية تفهم املوسَّع التفسري
 ٥سورة املائدة االية رقم .)قَبِلُكم ِمن الكَتابَ  أُوُتوا الذينَ  ِمنَ  واْلُمْحصَناتُ  املؤِمَناتِ  ِمنَ  واْلُمْحصَنات

 :أحسن هي بالتي بالحوار المسلمين غير مع التفاهم: الخامس

  ٤٦سورة العنكبوت االية رقم  )َأْحَسنُ  هي باليت إالَّ  الِكَتابِ  أْهلَ  ُجتاِدُلوا وال(: تعاىل لقوله 

  ،١٢٥سورة النحل االية رقم )أحسنُ  هي بالَِّيت  َوَجاِدُهلُم(: تعاىل قوله من احلكم عموم ففيهم الكتاب أهل غري وأما
 والدنيا، الدين أمور يف عمومه هو هنا واحلوار. »الكتاب أهل ُسنَّة ِِم ُسنُّوا« والشافعي مالك أخرجه الذي  النيب وحديث

. اجلميع مع التعايش حسن يكفل أن شأنه من ما وكل

 .هذه ابرز الضوابط اليت متكن املسلمني  من العيش  مع االخر  بسالم  دون ذوبان او تنازل  او  مداهنه يف الدين 

 :التالية   والتوصيات ونخلص  مماسبق  الى النتائج 

وغريها من من اجل الدنيا   ضرورة التعايش  مع االخر وذلك لتجنيب البشريه االختالف  واالقتتال  وتصفية احلسابات-١
 .غري املسلمني  ضد املسلمني  كما  هو حاصل  يف بورما اليوم  ااملربرات والتصفيات العرقية  والدينية اليت يقوم به

ضرورة االخذ مببداء احلوار  وتفعيله  بضوابطه وادابه   املبينه يف الكتاب  والسنة  ويكون  اوال بني اجلماعات والطوائف -٢
ف  ان تتناحر اجلمعات  والطوائف والفرق االسالمية ااالسالمية  مث بعد ذلك ندعوا اليه غري املسلمني  فمن غري االنص

 .املسلمني ففاقد الشيء ال يعطيه  مث تدعوى اىل احلوار  والتعايش  مع غري فيما بينها

ملختلفة ووضع  خطوط عريضة للتفاهم  ندعوا  اىل  حوارات  واحتماعات بني اجلماعات  والفئات االسسالمية ا-٣
 .والتقارب بني ابناء املسلمني  

ندعوا اىل احلوار  وعقد املؤمترات  والندوات العاملية بني  خمتلف  الديانات بالضوابط والشروط اليت بينتها الشريعه -٤
البياض  باحلجه والربهان ودعوة الناس   االسالمية  دون  تقارب وخلط بني االديان  وامنا توضيح املفاهيم االسالمية  الناصعه

 .اليه 

م  فمنها  ما  خيالف  -٥ م  وثقافا االحتفاظ باهلوية االسالمية  واملعايري الشريعية  يف  التعايش مع االخر مبختلف حضارا
 .عقيدة املسلم  فيجب التنبه هلا  والتحذير  منها لشباب  االمة االسالمية 

 



٢٦ 
 

 :المراجع 

تمع داخل التعايش أجل من احلوار -١  عز الدكتور األستاذ  )التعايش أجل من احلضارات حوار( إطار اإلسالمي يف ا
 ظيب مقال منشور يف النت أبو    الرئاسة شؤون بوزارة الثقايف املستشار إبراهيم الدين

رتَضى. شرعي د منظور من إفريقيا املسلمني يف وغري املسلمني بني التَّعايش -٢
ُ
 جامعة أقامتها ندوة وهي   أمحد الزّين امل

 املوافق هـ١٤٢٥ شوال ١٧-١٣ بني الواقعة الفرتة يف اإلسالمية اجلامعات رابطة مع بالتعاون تشاد جبمهورية فيصل امللك
ونشرة تشاد  ـ أجنمينا مبدينة وذلك إفريقيا يف والتطور التنمية يف وأثره اإلسالمي التعليم عنوان حتت م٣٠/١١/٢٠٠٤-٢٦

 .م٢٠٠٧  فرباير ـ هـ ١٤٢٨  ُحمرَّم التَّاسع العدد اإلسالميَّة والدِّراسات الشَّريعة يف جملَّة

 السودانية باجلامعات الرتايب  حملاضر عاقلة أبو الشيخ حممد الشيخ اإلسالم اعدا يف احلوار أخالقيات -٣

 م٢٠١١ فرباير ١٠

الدين     أصول كلية  –بغزة اإلسالمية فرحات اجلامعة علي يوسف. اإلسالمية أ الدعوة يف وأثره وضوابطه احلوار أصوله  -٤
 . ه ١٤٢٦ األول ربيع ٨ ) -م ٢٠٠٥ أبريل ١٧املنعقد يف  العصر ومتغريات اإلسالمية الدعوة مؤمتر

 هـ ١٤٢٦القاسم  خالد بن اإلسالم لعبداهللا يف احلوار -٥

 http://www.al-islam.com  كامل  اهللا عبد بن عمر االختالف  وقواعد احلوار آداب -٦

 تركستاين الدين سيف بن ألمحد وآدابه وشروطه مشروعيته األديان أصحاب مع احلوار)   -٧

.  http://www.al-islam.com اإلسالم موقع  

 م ٢٠٠٨عجم اللغة العربية املعاصره المحد خمتار  عامل الكتب  الطبعة االوىل  عام م)٨

  

 




