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 مظاهر التعايش السلمي 

)صلى اهلل عليه وسلم( يف عهد الرسىل  

  سهام عريبي زايدد.                                                   
 كمية اآلداب جامعة بغداد                                                

 
 المستخمص

 اة بين الناس واشاعة روح المحبةجعل اإلسالم في مقدمة مقاصده تحقيق العدل والمساو 
والتسامح بين أبناء المجتمع من أجل بناء األمة القوية التي تستطيع أن تحقق ألبنائيا كل ما 

لقد وضع القرآن الكريم  قواعد واضحة     يحممون بو، ولما كان الى يومنا ىذا متعدد األديان،
قوا من نفس واحدة، وىذا يعني وحدة البشرية ، واعمن االسالم أن الناس جميعًا خم لمعائمة 

والناس جميعًا ابناء العائمة االنسانية وليم الحق في العيش والكرامة  دون  ي،األصل اإل نسان
استثناء فاالنسان مكرم في نظر القرآن  الكريم دون النظر الى دينو او لونو او جنسو ، قال 

ْمَنا َبِني َآَدمَ تعالى ) ْمَناُىْم َعَمى َوَحَمْمنَ  (َوَلَقْد َكرَّ اُىْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
، فاليجوز ان يكون االختالف  سببا في العداوات بل يجب ان   77االسراء  .)َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا

  تائج االتية:، وقد توصمت الباحثة من خالل بحثيا الى النيكون سببَا  لمتعارف وعمل الخير
التسامح عقيدة االسالم الثابتة والتعايش مع االخرين بغض النظر عن ىويتيم  .1

 ومعتقداتيم والتعاون والعمل المشترك 
 الحوار ىو اساس العالقات االنسانية ، واالحترام المتبادل   .2
 االعتراف بالتنوع وىو السبيل لمتعايش السممي والتفاعل .3

 الباحثة ماياتي واستكماال لمبحث الحالي اوصت
 العمل عمى نشرثقافة التسامح ونبذ التعصب بكل انواعو  .1
 االلتزام بالمبادئ االخالقية الكريمة .2
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Abstract 

Islam has made its goal to achieve justice and equality among the 

people and to spread the spirit of love and tolerance among the people 

of society in order to build a strong nation that can achieve for all its 

children what they dream of. And to this day multi-religious, the 

Koran has established clear rules for the human family, Islam is that 

all people are created from the same one, and this means the unity of 

the human origin, and the people are all members of the human family 

and they have the right to live and dignity without exception, man is 

honored in the eyes of the Holy Quran without regard to his religion, 

color or gender, ) And We have carried them on land and sea, and we 

have provided them with good things and preferred them to many of 

us who have created us. 07. The difference can not be a cause of 

hostility, but must be a reason for acquaintance and good work. 

1 . Tolerance Islam's fixed doctrine and coexistence with others 

regardless of their identity, beliefs, cooperation and joint action 

2 . Dialogue is the basis of human relations and mutual respect 

3 . Recognition of diversity is the way to peaceful coexistence and 

interaction 

To complement the current research, researcher Maayati 

recommended 

1 . Work to spread the culture of tolerance and renounce intolerance in 

all its forms 

2 . Adhering to ethical principles 

 
 المقدمة

يش السممي الحمد هلل الذي جعمنا خير امة اخرجت لمناس تيدي إلى البر والتعا    
فرق بين اعجمي وعربي إال بالتقوى ، والصالة  عمى مختمف ألواننا بالمحبة واالخاء وال

الطيبين الطاىرين ومن اىتدى  آلووالسالم عمى من عُمم البشرية أدب التعايش وعمى 
بيدييم الى يوم الدين ، ان الدين  اإلسالمي ينبئ بعكس ما يتداول ويرمى بو االسالم 

ألديان كما عرفت من  نصوصيا جاءت لترسخ األخوة والسالم و المحبة بين اتيامات، فا
بني البشر، و ىي تركز أن األنسان ييتدي ييدي الخالق الرؤوف الرحيم الذي ال يريد أال 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة صلــمية محكــمة ... العــدد التـاسـع
 

 

167 

 

الو أخالقي  -خاصة –الخير! وليذا يقال في عمم األديان، أن اإللو في األديان  السماوية 
 .منو أال ما ىو األصمح  لمحياة البشرية عمى المعمورةال يصدر و أو اليا  الخير ، 

ولقد ورد عن الرسول الكريم)ص( قولو ) الخمق كميم عيال اهلل، احبيم إليو أنفعيم 
 لعيالو( وقولو)كمكم آلدم وآدم من تراب(

 
 مشكمة البحث

تمف ان مدى الشعور باأللم واالحداث والظواىر السمبية المنتشرة ىذه االيام بين مخ    
الشعوب والقوميات وحالة االختالفات والتمايز بين افراد المجتمع عمى االسس الطائفية 
والمذىبية والتناحرات المستمرة بين اطياف الشعب الواحد وخصوصا في بمدنا الذي يعيش 
في مصادمات مستمرة وحاالت الكراىية والعنف بين ابناء الشعب واالوضاع  الحرجة لذا 

يحتاج الى الدراسة والتشخيص والبحث عن االسباب  التي ادت الى  فان ىذا الموضوع
ىذا التدىور واالنحالل والعمل عمى معالجتيا بشكل جذري الن عدم التعايش بين اديان 
المجتمع يعد مشكمة خطيرة تيدم البمد وان وجود التعايش بين االطياف يعمل عمى توحيد 

قوة لدى االبناء والمحبة والتسامح بين افراد المجتمع ونموه وازدىاره وبالتالي يصنع ال
 المجتمع والمحافظة عمى كيانو

 
 :  اهمية البحث

لقد جعل اإلسالم في مقدمة مقاصده تحقيق العدل والمساواة بين الناس واشاعة روح 
المحبة والتسامح بين أبناء المجتمع من أجل بناء األمة القوية التي تستطيع أن تحقق 

يحممون بو، ولما كان الى يومنا ىذا متعدد األديان، أي ان رعايا  المجتمع ألبنائيا كل ما 
نما فييم المسمم وفييم غير  منذ عصر النبي الدولة اإلسالمية ليسوا مسممين جميعًا وا 
المسمم كان لزامًا أن يستنبط الفقياء من القرآن والسنة الوسائل التي تقوي روابط ىذا 

ًا مع بعضو، وىذه الوسائل متعددة الجوانب فييا ما ىو المجتمع وتجعمو يتعايش سممي
 أخالقي وما ىو أجتماعي وما ىو أقتصادي وغيرىا 
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وان التعايش السممي يحمل مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية تيدف      
جميعيا إليجاد بيئة اخالقية إلسعاد المجتمع اإلنساني ويؤمن ابن خمدون بان)االجتماع 

اني ضرورة الزمة وشرط حتمي لممدينة و الحضارة فيو ضروري إلشباع حاجات اإلنس
اإلنسان األساسية ، ودونة يصبح وجودىم ناقصًا و تكون إرادة اهلل اليادفة إلى إسكانيم 

 ( 17: 1984ألرض غير تامة()محمد ،
أن التعايش السياسي يعني الحد من الصراع أو ترويض الخالف العقائدي بين قوتين, 
أو العمل عمى احتواء ذلك الصراع مما يفتح مجااَل لقنوات االتصال بين الطرفين 

(، ومن الناحية االقتصادية يرمز إلى عالقات التعاون  4: 2773المتصارعين)الغربائي، 
بين الحكومات والشعوب فيما لو صمة بالمسائل القانونية واالقتصادية والتجارية  

الصعيد الديني والحضاري والثقافي وتشمل تحديدَا معنى ( اما عمى 2:  1987)التويجري،
التعايش الديني أو الحضاري، والمراد بو أن تمتقي إرادة اىل االديان السماوية والحضارات 
المختمفة في العمل من اجل أن يسود األمن والسالم في العالم، وحتى تعيش اإلنسانية في 

 لذي يعم البشر جميعَا من دون استثناءجو من االخاء والتعاون عمى ما فيو الخير ا
 تعريف المصطمح
 التعايش السممي: 

ىو اتفاق طرفين او عدة اطراف عمى تنظيم وسائل العيش، أي  الحياة فيما بينيم وفق 
ويؤثر الغرب  أن يكون المقصود 7قاعدة يتم تحديدىا ، وتمييد السبل المؤدية الييا 

يش ودع  غيرك  يعيش  ايضا )التويجري ، بالتعايش السممي ىو ما يطمق عميو : ع
1998  :3 ) 
 

 : الحوار و أثروه في التعايش السممي
فالتعايش السممي، ييدف إلى التعارف والتواصل  بين أىل األديان, فيما يتعمق 
بالمعيشة التي  تفرضيا طبيعة الحياة البشرية و حاجاتيا  الفطرية فيو ال يتضمن  محبة 

بصحة  دين اآلخر، أو تزكية لو أو مدحا، بل يتضمن التنازل عن أمر  او والء أو اعترافاً 
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من أمور الدين بحجة ترغيبيم في الدخول في اإلسالم ، أو إعطاء  صورة حسنة عن 
 اإلسالم، أو بسبب آخر.

وينبغي ان نفرق بين المفيوم الصحيح لمتعايش السممي ، وبين ذلك الذي اخذ مدلوال 
مخالفة تماما لإلسالم و مقاصده، كإنكار الحدود، والسماح اخر، حيث يتضمن أمورا 

الحرية الدينية ، فياذا وغيره مخالف  بدعوى اإلسالمية كفره في المجتمعات بنشر لمكافر
وسمم، والنصوص في ىذا الباب  صريحة  عميو اهلل لكتاب اهلل تعالى وىدي النبي صمى

ُكْم َأْوِلياَء ُتْمُقوَن ِإَلْيِيْم  يا َأيَُّيا الَِّذينَ بينة ، منيا قولو تعالى ) آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ
وبحكم سيولة األتصال و  1الممتحنة ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبما جاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ ُيْخِرُجون ( 

ماعية التعارف بين البشر من شتى الجنسيات و األديان ، عن طريق موقع التواصل االجت
سواء   –المختمفة ، أصبح لزاما عمى األمة اإلسالمية ،أفرادا و جماعات و مؤسسات 

االىتمام بمصطمح  الحوار ، ووضعو في إطاره   -داخل العالم اإلسالمي ، أو خارجو 
 والتعميمية التربوية مستوى البرامجى عم  وتفعيل الصحيح بضوابطو  الشرعية و

اإلسالمية، فقد  الحضارية لقيمنا أوفكرية عقدية فالتاتالتحدث ان حتى واإلعالمية و
 عمى يتمقفيا شبابنا  وتعود عمييم بما ال ينفعيم ، و خا صة وأن الثقافة اإلسالمية منفتحة

عالمية اإلسالم الذ ي يعتبر  مبدأ بحكم الشعوب ،  مع ثقافات متجاوبة األمم ، حضارات
م مع أىل األديان السماوية. ) األساس الثابت الذي تقوم عمي عالقة المسم

 ( 169: 2715سميماني،
 

 : التعايش من منظور اسالمي
إن التعاااايش فاااي االساااالم ينطماااق مااان قاعااادة عقائدياااة، وىاااو ذو جاااذور إيمانياااة. كقولاااو 

 64تعالى)ُقْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلٰى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ( ال عمران:
ي الداللااة عمااى عمااق مباادأ التعااايش فااي مفيااوم االسااالم.  وذلااك بالمساااحة المشااتركة فاا 

ذا كاان االساالم قاد جعال فاي قماوب المساممين  بين المسممين واىل الكتاب مساحة واساعة، وا 
ماان باااب اولااى، متسااع لمتعااايش بااين المااؤمنين  ففيااومتسااعًا لمتعااايش مااع بنااي االنسااان كافااة 

 باهلل 
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 وة القران الكريم والسنة النبوية لمتعايش مع االخر  دع
لقد سار المسممون عمى سيرة  نبييم  فعاشروا  المسيحي   و الييودي و غيرىم من 
أىل  الممل  والنحل  بصفاء ، فكان  المسيحي  و الييودي  يجاوران   المسمم  فيتزاورون 

روي أن غالم البن  عباس  رضي   7ويتيادون ال يفصميم إال المسجد والكنيسة والبيعة 
 اهلل عنيما  ذبح  شاء   فقال لو ابن عباس : ال تنس جارنا الييودي  

 (  275:  1988طبارة، )
البشرية ، واعمن االسالم أن الناس  لقد وضع القرآن الكريم  قواعد واضحة  لمعائمة    

 َأيَُّيافقال اهلل تعالى)يا جميعًا خمقوا من نفس واحدة، وىذا يعني وحدة األصل اإل نساني  
 َكِثيًرا ِرَجااًل  ِمْنُيَما َوَبثَّ  َزْوَجَيا ِمْنَيا َوَخَمقَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَمَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَُّقوا النَّاُس 
 ( َرِقيًبا ْيُكمْ َعمَ  َكانَ  المَّوَ  ِإنَّ   اأْلَْرَحامَ وَ  ِبوِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي المَّوَ  َواتَُّقوا ۚ   َوِنَساءً 
 

والناس جميعًا ابناء العائمة االنسانية وليم الحق في العيش والكرامة  دون استثناء 
فاالنسان مكرم في نظر القرآن  الكريم دون النظر الى دينو او لونو او جنسو ، قال تعالى 

ْمَنا َبِني َآَدمَ ) ْمَناُىْم َعَمى  َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ  (َوَلَقْد َكرَّ َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
، فاليجوز ان يكون االختالف  سببا في العداوات بل   77االسراء  .)َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا

يجب ان يكون سببَا  لمتعارف وعمل الخير فاهلل تعالى يقول )َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن 
 َخِبيٌر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميمٌ  َذَكرٍ 

( والذين لم ينتموا الى االسالم اليحاربيم دين اهلل عز وجل واليقاتميم   النو 13الحجرات)
لمعاممة الطيبة، بناًء عمى مبدأ االحترام المتبادل ال إكراة في الدين، ويجب معاممتيم ا

 والمصالح المشتركة   
ولما ىاجر الرسول صمى اهلل عمية وسمم  إلى المدينة المنورة ، والتي كان يقطنيا       

اتباعو من المسممين ، وبعض المشركين العرب وقبائل ييودية  ، فاقام حمفًا مبينَا  عمى 
الييود فمم يأت الرسول )ص( ليمحو وجود الييود من المدينة وانما العدالو بين المسممين و 

اعترف بدينيم وترك ليم حرية  ممارسة شعائرىم وكان يدعوىم إلى االسالم بالحكمة 
والموعظة  الحسنة ، وعندما حاربيم لم يحاربيم بسبب االختالف معيم في الدين  وانما 
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المسممين باالضافة الى سعييم  الدائم  بسبب نقضيم لممعاىدات التي كانت بينيم وبين
) لتأليب   العرب والمشركين ضد النبي )ص( واالسالم ، فالحرب كانت دفاعية وقائية .

 (14: 27716الغرباني،
 : مظاهر التعايش السممي في عصر االسالم

 المساواة: -1

يستوي في االسالم جميع البشر بالنظر إلى عقيدتو وشريعتو بغض النظر عن 
دعا إلى الوحدة والمساواة  بين جميع البشر  فاإلسالمات الشخصية او االجتماعية الفروق

واقر مبدأ تكافؤ الفرص والعدل بين الجميع وقد رسخ الرسول)ص( اسس ومبادئ المساواة، 
 واقر لغير المسممين حرية العقيدة عمى دينيم اقر بين السكان 

ن ييود فإن لو النصر واألسوة" وقد مبدا الحقوق والواجبات  بقولو" وان من تبعنا م
 ساوى بين الييود انفسيم بعضيم ببعض.

 العدل ورفع الظمم:  -2

يعد العدل من أىم المقومات التي يقوم عمييا بناء األمة اإلسالمية، بل ىو سبب 
ذا حكمت عدلت،  وصفيا بالخيرية، إذ قال "التزال ىذه األمة بخير ما إذا قالت صدقت وا 

ذا استرحمت رحم ت" من ظمم معاىدَا أو انتقصو أو كمفو فوق طاقتو، أو أخذ منو شيئَا وا 
 بغير طيب نفس، فأنا حجيجو يوم القيامة  

ومن ضروب القسط أن يسود التعايش بين األمم والشعوب، بالمعنى الراقي لمتعايش 
الذي يقوم عمى اساس العدل في المعاممة والمساواة في العالقة وقد طبق المسممون 

وى الالئق باإلنسان سواء في معاممة من اليؤمن باإلسالم وبمبادئو أو في نظافة المست
 المجتمع من الفاحشة او في التعاون عمى البر والتقوى

 الحرية الدينية:  -3

وىي حرية غير المسمم في إعتناق الدين االسالمي، وحرية إقامة ومزاولة الشعائر 
إلسالم ، عمى روح التسامح وعدم التعصب الدينية فالتسامح الديني يعد اصل من أصول ا

، ومن االحاديث النبوية التي تذكر في ىذا الصدد قول الرسول)ص( في خطبة الوداع" 
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ياأييا الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد كمكم آلدم إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم وليس لعربي 
 عمى عجمي فضل إال بالتقوى 

 
 الوفاء بالعهود والمواثيق -4

لرسول )ص( عالقاتو مع غير المسممين عمى عدم الغدر او الخيانة، واوصى اقام ا
الجيش  بوصايا عديدة كانت وصيتو بعدم الغدر من ابرز ىذه الوصايا فقد روي اإلمام 
مسمم  في صحيحو عن سميمان بن بريدة عن ابيو قال" كان رسول اهلل )ص( إذ أمر أمير 

اهلل ومن معو من المسممين خيرًا ثم قال:  عمى جيش أو سرية أوصاه في خاصتو بتقوى
، اغزو باسم اهلل في سبيل اهلل قاتمو من كفر باهلل اغزوا والتغمو، والتمثموا، والتقتمو وليَد 

وحذرعميو الصالة والسالم من الغدر، وتوعد الغادرين بما اعد اهلل ليم يوم القيامة من 
و فيفضحيم اهلل يوم القيامة أمام الخالئق، الخزي والعار حين يرفع ليم لواء يعرفيم الناس ب

 (21-12: 2776الغرياني،  .فقال عميو الصالة والسالم "لكل غادر لواء يوم القيامة 
 التسامح  :  -5

إن التسامح في المنظور اإلسالمي ىي ثمرة التصور اإلسالمي لإلنسان الذي يقوم 
سان األسباب لتحقيقيا ، ومن ثم  عمى أساس معايرين اثنين، أوليما تحديد غاية الوجود اإلن

االلتزام باألسباب  التي تتواءم مع ىذا الغاية وال  تصادميا ، وثانييما ىو مد  لوعي 
  7بالوجود اإلنساني إلى ما وراء الحياة الدنيا القصيرة الفانية ، إلى الحياة الخالدة الباقية 

ين مع الديانات و العقائد قام االسالم عمى اسس متينة من التسامح وىو تعايش المسمم
في البمدان التي فتحوىا خالل القرون الماضية و عمل الرسول )ص( صحيفة أو ميثاق 
بينو او بين الييود الذين يقطنون في المدينة يحترم فييا عقائدىم وتمتزم فيو الدولة بدفع 

ني عوف األذى ، ويكونون مع المسممين يدًا واحدة عمى من يقصد المدينة بسوء "ييود ب
أمة مع المؤمنين ، لمييود دينيم ،موالييم وأنفسيم....ولبقية الييود من بني  النجار ييود 
ن بطانة ييود  كأنفسيم .. " " عمى الييود نفقتيم  بني الحارث....ما لييود بني عوف ، وا 
ن بينيم النصر عمى من حارب أىل ىذه الصحيفة ، و إن  ،  وعمى المسممين نفقتيم ، وا 
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( فطبق بذلك الرسول )ص(  167: 1979النصح ...و النصر لممظموم " )ىشام، بينيم
:  1999)السباعي ،  .مبادئ التسامح الديني في البذور األولى لمحضارة اإلسالمية

134) 
 .النتائج  

التسامح عقيدة االسالم الثابتة والتعايش مع االخرين بغض النظر عن  -1
 المشترك ىويتيم ومعتقداتيم والتعاون والعمل 

  الدعوة الى احترام المعاىدات والعيود والمواثيق-2
 الحوار ىو اساس العالقات االنسانية ، واالحترام المتبادل -3
 االعتراف بالتنوع وىو السبيل لمتعايش السممي والتفاعل -4

 التوصيات 
 العمل عمى نشر ثقافة الحوار بين االديان -1
 ي في العصور االسالمية عبر المراحل الدراسية تعميم النشئ حقيقة التعايش السمم-2
 التعاون مع المؤسسات االخرى -3
 العمل عمى نشرثقافة التسامح ونبذ التعصب بكل انواعو -4
  االلتزام بالمبادئ االخالقية الكريمة-5
  

 المصادر 
(:اإلسالم و العايش بيب األديان في  افق  1998التويجري، عبد العزيز بن عثمان )

 ن الحادي والعشرون ، منشورات المنظمة اإلسالمية لمتربية و العموم و الثقافة القر 
 (: من روائع حضارتنا، دار الوراق، المكتب اإلسالمي  1999السباعي ، مصطفى )

(: الحوار وأثرة في دائرة التعايش 2715سميماني ،د. عبد القادر احمد جامعة الحوار)
 اسم االسالمالسممي، وىران، الجزائر، المجمد ب
(:روح الدين اإلسالمي،عرض تحميل االصول 1988طبارة، عفيف عبد الفتاح )

 االسالم وادابة  احكامة تحت ضوء العمم والفمسفة، دار العمم لمماليين، 
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التعايش السممي في العصور الدول االسالمية   (: 2776الغرياني ، د. عادل محمد ، )
 سريالنكا  -يا، كولومبو، جامعة العموم االسالمية في ماليز 

 ،دار القمم ،بيروت   1(: المقدمة ،ط 1984محمد، عبد الرحمن )
 (: السيرة النبوية، مكتبة المنار االردن1979ىشام، أبو محمد عبد الممك )

 

 

 

 

 

 

 
 


