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مفاهيم التعايش والتواصل وقبول اآلخر وأثرهم في معالجة القضايا المعاصرة
 أشرف عبد الرافع الدرفيلي/ دكتور

The concepts of coexistence and acceptance of others ..
Islamic vision
Founding text of the Quran and the Sunnah formula for long
and coexistence in the human meeting, based on security,
tolerance and civil peace, in multiple verses.
Islam aims to establish a sound relationship with all the
nations, where into consideration the rights of all and to
promote peaceful coexistence among them is taken, and
help sustain peace and friendship, and is based on a solid
base, a Koranic la do wrong, nor do wrong Hence Islam laid
down the rules and grounds for coexistence with the other in
all circumstances and times and places, ensuring their
interaction with one another and communicate with him
without negligence in the Islamic constants, and remains the
Prophet Muhammad Alosop good and good example in
everything, true to the words of God:) I've had you in
Messenger of Allah a good example for those who had
hopes for Allah and the Last Day.
Messenger of God has left us many models of coexistence
with the other within the Muslim community and outside,
which is valid for a Muslim in every age, according to the
requirements of the case and the time and place, and
represent those models approach and a beacon for the
Muslims in their relationship with the other, to be at the
forefront of Nations in calling for peace and peaceful
coexistence with different Nations and communities, and that
their commitment to the fundamentals and principles of
Islam, which calls for goodness and righteousness and
cooperation in the framework of mutual respect, which are
______________________________________________________
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models list does not undergo revoked or disabled, and the
reality and if individuals or groups is determined by the
Muslims in the teachings of any model can continue to
cooperate and achieve social peace and coexistence with
the other.
For this we will review in our research study and analysis of
the foundations and the foundations laid down by Islam, and
has cemented its approach and drawing features the
presence of the Prophet, and his purified family and his
companions the good guys, and applied it practically a reality
starting from the advent of Islam in Mecca and Medina, then
to the Constitution of the city, with the martyrdom of the
Prophet with talk that of the principle of coexistence and
acceptance of others,and contribute to achieving cooperation
and integration and brotherhood, and refuses to tankers and
adversarial and exclusion, with the introduction of our most
important factors that check the fundamentals of coexistence
and reinforce social peace and acceptance of others.
: مقدمة
. والصالة والسالم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين، ا مد هلل رب العاملني
: يا رسول اهلل
هلجت بذكرك مهج ولساين *** وحللت من قل بكل مكاين
ك آخذ بع اين
َ ُوحـب
ُ فأنـا بذكرك يف الربيـة كلها *** علم

ك يف اهلوى عني اهلوى*** وبه تعزز يف اهلوى سلطاين
َ ِسلطان ُحب
أنت ال اهلـامشي مد *** صلى اإلله عليك يف القرآن
أنت الشفيع ملن عصى رب العلى *** أنت الدليل ة الرضوان
تاهلل ٓذكرنك ما بقيت معمراً *** ح املمات وال ميل لساين
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يؤسس ال ص القرآين والس ة ال بوية صيغة للتعارف والتعايش يف االجتماع البشري ،مب ية على آمن
َّاس إِنَّا َخلَ ْقَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنثَى
والتسامح والسلم آهلي ،يف آيات متعددة ،م ها قوله تعا
يَا أَيـُّ َها ال ُ
َو َج َع ْلَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَـبَائِ َل لِتَـ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْ َد اهللِ أَتْـ َقا ُك ْم ﴾[ا جرات.]13 :
ويهدف اإلسالم إ إقامة عالقة سليمة مع كل الشعوب ،تؤخذ فيها ب ظر االعتبار حقوق ا ميع وتعزيز
التعايش السلمي بي هم ،وتساعد على استمرار السلم والصداقة ،وتست د على قاعدة قرآنية متي ة وهي ال
تظْلِمو َن وال تُظْلَمو َن
ومن ه ا أرسى اإلسالم قواعد وأسساً للتعايش مع اآلخر يف مجيع آحوال وآزمان وآماكن ،مبا يضمن
آسوة
تفاعلهم مع اآلخر وتواصلهم معه من دون تفريط يف الثوابت اإلسالمية  ،ويظل الرسول آكرم
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسَةٌ
ا س ة والقدوة الطيبة يف كل شيء ،مصداقاً لقول اهلل تعا  :لَ َق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اهلل أ ْ
لِ َم ْن َكا َن يـَْر ُجو اهللَ َواليَـ ْوَم اآلَ ِخَر .
ل ا مناذج عديدة للتعايش مع اآلخر داخل اجملتمع اإلسالمي وخارجه  ،وهي
وقد ترك رسول اهلل
صا ة للمسلم يف كل عصر سب مقتضيات ا ال واملكان والزمان ،ومتثل تلك ال ماذج م هجاً ونرباساً
للمسلمني يف عالقتهم مع اآلخر ،ليكونوا يف مقدمة آمم يف الدعوة إ السالم والتعايش السلمي مع
تلف آمم والطوائف ،وذلك بالتزامهم بثوابت اإلسالم ومبادئه ال تدعو إ ا ري والرب والتعاون يف إطار
من االحرتام املتبادل ،وهي مناذج قائمة ال يعرتيها إبطال أو تعطيل ،وواقع وحال آفراد أو ا ماعات هو
الذي دِّد للمسلم يف هدي أي منوذج ميكن أن يتواصل ويتعاون و قق السالم االجتماعي والتعايش مع
اآلخر.
هلذا سوف نستعرض يف ث ا بالدراسة والتحليل آسس واملرتكزات ال أرساها اإلسالم  ،ورسخ م هجها
ورسم معاملها حضرة ال وآل بيته آطهار وصحابته آخيار،وطبقوها واقعاً عملياً بدءاً من ظهور اإلسالم
مبكة واملدي ة،مث استحضارنا لدستور املدي ة  ،مع االستشهاد بآحاديث ال بوية ال تؤصل ملبدأ التعايش
وقبول اآلخر،وتساهم يف قيق التعاون والتكامل واإلخاء  ،وترفض الت اكر والتخاصم واإلقصاء  ،مع طرح ا
ٓهم العوامل ال قق ثوابت التعايش وترسخ للسالم االجتماعي وقبول اآلخر.
تساؤالت البحث :
-1

ما هو مفهوم التعايش وقبول اآلخر ،وهل مفهومهم يف اإلطار اإلسالمي يتالقى مع اإلطار
املفهومي ٓصحاب آيدلوجيات الفكرية والدي ية آخرى ؟
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ما هي أهم القواسم املشرتكة ال أرساها اإلسالم بني اإلنسانية عامة واملسلمني خاصة
-2
للمسامهة يف قيق التعايش وقبول اآلخر وتطبيقه عملياً ؟
للتعايش وقبول اآلخر وُمتثل تطبيقاً فعلياً ؟
ما هي أبرز الصور املضيئة يف سرية الرسول
-3
هل ميك ا استخالص رؤية إسالمية للتعايش وقبول اآلخر من خالل ال ص القرآين وال بوي
-4
نتجاوز هبا أزمات التخاصم والت اكر والعداء ؟
هلذا سوف نستعرض يف ث ا بالدراسة والتحليل اإلجابة عن هذ التساؤالت من خالل ال قاط التالية .
مفهوم التعايش :
التعايش يف اللغة :عايشه :عاش معه ،والعيش مع ا ا ياة ،وهو العيش على هذ آرض من ب آدم كافة
دون تفريق  ،ويع التعايش يف اللغة:االشرتاك يف ا ياة على آلفة واملودة ،وهي على وزن (تفاعل) الذي
يفيد وجود العالقة املتبادلة بني الطرفني (، )1وهذا اللفظ استعمل يف سبعة مواضع من القرآن الكرمي
بتصاريف متعددة (:الحاقة ،21 :النبأ ،11 :طه ،124 :القصص ،58 :الزخرف ،32 :األعراف:

 )10وسرياً على املع اللغوي تكون كلمة "السلمي" وصفاً مؤكداً لطبيعة التعايش.

والتعايش يف االصطالح  :هو تفاعل متبادل بني طرفني تلفني يف العادات والتقاليد واالفكار والثقافات ،
وال ي تمي أفرادها إ أصول دين واحد أو مغاير يف االصول أو الفروع  ،واهلدف من التعايش هو تسهيل
التواصل والعمل املشرتك بني فئات اجملتمع  ،والتالقي مع اآلخر  ،وإزالة أسباب االختالف والت ازع وسوء
الفهم .
ويسود مصطلح التعايش السلمي يف آوساط البدائية يف اجملال االجتماعي ،كالتعايش بني آفراد أو
اجملموعات آث ية أو القبلية  ،وانتقل املصطلح من اجملال االجتماعي إ اجملال السياسي يف ظل الدولة
ا ديثة القائمة على أساس الت وع الدي أو آث  ،وما ي تج ع ه من صراعات ونزاعات ،مث صار اآلن مطلباً
دولياً يف ظل الصراعات احمللية والعاملية والدولية .
ومصطلح التعايش السلمي  -كشعار سياسي  -يع البديل عن العالقة العدائية بني الدول ذات ال ظم
االجتماعية املختلفة ،ومع هذا ال مانع من التوسع يف استخدامه يف ساحة العالقات االجتماعية بني أتباع
الديانات املختلفة و اصة املقيمني يف دولة واحدة .
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وإذا كان املفهوم يتجه إ التعايش بني اال اهات املتباي ة دي ياً أو سياسياً  ،فا اجة ماسة -أيضاً -لبلورة
رؤية مستوعبة ح ٓهل امللة الواحدة املتفقة دي ياً واملتباي ة من بعض الوجو ال تؤدي إ االحرتاب يف

كثري من البلدان  ،وإذا كان آمر كذلك فإ ّن مفهوم التعايش السلمي ميكن أن يشمل اآليت:
 التعايش بني أهل امللة الواحدة . التعايش بني أهل امللل املختلفة . التعايش بني الدول املختلفة سياسياً . التعايش بني القوى االجتماعية املختلفة (.)2مفهوم اآلخر :

اآلخر يف اللغة  :أخر الشيء  :جعله بعد موضعه  ،واآلخر  :أحد الشيئني ،ويكونان من ج س واحد
،واآلخر مقابل آول  ،واآلخر  :هو من ليس أنا (.)3
ومفهوم اآلخر يتسم بقدر من التعقيد والت وع والتغيري  ،وهو مصطلح مرتبط ومالزم للوجود البشري بدءاً من
آدم  ،واآلخر حواء  ،ولقد ت وعت العديد من آسئلة حول هذا املصطلح – اآلخر – فهل هو اآلخر
ا سدي " البيولوجي "  ،أم اآلخر ال فسي " القيمي وآخالقي "  ،أم اآلخر السلوكي من خالل صور
ممارساته املت وعة من العادات والسلوكيات املتباي ة،أم اآلخر من حيث االختالف يف العقيدة والفكر
( )4
واملذهب،أم اآلخر الثقايف واآلخر ا ضاري واآلخر السياسي واآلخر ( الطبقي ) االجتماعي ؟
وعموماً فإن مفهوم اآلخر يتسم بطبيعته ال سبية يف االقرتاب – على مستوى اإلنسان كج س  -واالبتعاد –
وخاصة يف ا انب العقدي  -رأسياً وأفقياً  ،كما أن اآلخر مفهوم يتسم با دلية ع دما يوضع يف دائرة
الت وع الفكري والثقايف  ،ويتعدا من ا دلية إ دائرة الع ف – املادي واملع وي  -يف الدائرة السياسية ال
تسيطر عليها املصا املتصادمة وآهواء وال زوات املرتكزة على تغليب وفرض "آنا" والتسلط .

القواسم المشتركة التي أرساها اإلسالم للمساهمة في تحقيق التعايش وقبول اآلخر(:)5
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 استرجاع وحدة األصل اإلنساني في ذاكرة الفرد :مما الشك فيه أن ال اس مجيعا على اختالف أج اسهم  ،ومتايز ألواهنم  ،وتباعد أقطارهم  ،وت وع مشـارهبم ،
يرجعون إ ٍ
أب واحد  ،وأصلٍ واحد  ،فـأبوهم آدم ...وأمهـم حواء،ولقـد تعـدد ذكـر هـذ ا قيقـة ر القـرآن
الكرمي  ،الذى ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  ،وبي ها للمسلمني بأساليب ش  ،وآيات متعددة
 ،لكى يضعوها دائما ر حسباهنم وأمام أعي هم  ،وتكون آساس ر عالقتهم مع غريهم من ب ج سهم ،
ح ال تُظلل على عقوهلم ويتومهوا أهنم أميز أو أفضل من غريهم من ب البشرية  ،أو بعبارة أوضح " شعب
اهلل املخت ــار وغ ــريهم ش ـعب اهلل احملت ــار " مث التميي ــز ح ـ ب ــني أن ـواع ال ــدم  ،ف س ــمع  " :ال ــدم الس ــامي وال ــدم
ا سيس الواطي " .
ِ
قال تعا {هو الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِّمن نـَّ ْف ٍ ِ ٍ
ِ
ـت حَْـ ًال
ـاها َحَلَ ْ
س َواح َـدة َو َج َع َـل مْـ َهـا َزْو َج َهـا ليَ ْسـ ُك َن إِلَْيـ َهـا فَـلَ َّمـا تَـغَ َّش َ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ين}(ســورة آعـراف :
صــا ًا لَ ُكــونَ َّن مـ َـن َّ
َخفي ًفــا فَ َمـ َّـر ْ
ت بــه فَـلَ َّمــا أَثْـ َقلَــت َّد َعـ َـوا اللــهَ َربـَّ ُه َمــا لَــئ ْن آتَـْيتَـَــا َ
الشــاكر َ
)189
َّ ِ
سوِ
ث ِمْـ ُه َما ِر َج ًاال
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتـَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم ِّمن نـَّ ْف ٍ َ
وقال تعا { يَا أَيـُّ َها ال ُ
َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتـَّ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْآ َْر َح َام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا} (سورة ال ساء آية  )1قال تعا
َّاس إِنَّا َخلَ ْقَا ُكم ِّمـن ذَ َكـ ٍر َوأُنثَ َـى َو َج َع ْلَـا ُك ْم ُش ُـعوبًا َوقَـبَائِ َـل لِتَـ َع َـارفُوا إِ َّن أَ ْك َـرَم ُك ْم ِع َـد اللَّ ِـه أَتْـ َقـا ُك ْم
{ يَا أَيـُّ َها ال ُ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري } (سورة ا جرات :آية )13
إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
فهــذ اآليــات العظيمــة وغريهــا  ،تقــرر أصــوالً أساســية ر اإلســالم ا يــف  ،ومرتك ـزات ال تقبــل التغي ــري أو
التبــديل  ،وذلــك مــن أجـ ل أن تعــيش اإلنســانية مت خيــة  ،نمــع بي هــا ا ــب  ،ويتعايشــون علــى مبــدأ التعــاون
والتساند والتعايش  ،بدالً من الصراع والقوة والع صرية ،وكما يقول اإلمام ال ورسي ر تفسري ٓية ا جرات :
أى خلق اكم طوائف وقبائل وأممـاً وشـعوباً كـي يعـرف بعضـكم بعضـاً  ،وتتعرفـوا علـى عالقـاتكم اإلجتماعيـة
لتتعارفوا فيما بي كم  ،ومل علكم قبائل وطوائف لتت اكروا وتتخاصموا .
وكذلك آمر ر اجملتمع اإلسالمى الشبية با يش العظـيم  ،فقـد قُسـم إ قبائـل وطوائـف  ،مـع أن هلـم ألـف
جهــة وجهــة مــن جهــات الوحــدة  ،إذ خــالقهم واحــد  ،ورازقهــم واحــد  ،وقبلــتهم واحــدة  ،وكتــاهبم واحــد ،
ووط ـ هم واحــد  ،وهكــذا واحــد  ،واحــد  ،...إ آلــوف مــن جهــات الوحــدة  ،ال ـ تقتضــى آخــوة واحملبــة
والوحــدة  ،مبع ـ أن اإلنقســام إ طوائــف وقبائــل كمــا تعل ــه اآليــة الكرميــة  ،مــا هــو إال للتعــارف والتعــاون ال
للت كــري والتخاصــم "( )6فــا ميع خــالقهم واحــد  ،وأبــوهم واحــد  :وهــو آدم عليــه الســالم  ،وأمهــم واحــدة :
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وهى حـواء  ،ومـن آدم وحـواء تسلسـل مـ هم سـائر ال ـاس بالتوليـد والتكـاثر  ،واملـو تبـارك وتعـا مـا جعلهـم
ش ــعوبا وقبائـ ــل تلف ــة ومت وعـ ــة ر املك ــان  ،والزمـ ــان  ،والل ــون واللغـ ــة  ،إال ليحص ــل التعـ ــارف والتعـ ــاون ر
مصا هم املختلفة واملت وعة واملتعددة .
والرسول صلى اهلل علية وسلم كثرياً ما دث عن آخوة اإلنسانية  ،القائمة بني كافة البشر ،فقال صلى اهلل
( )7
عليه وسلم ":كلكم ٓدم وآدم من تراب "
وقوله صلى اهلل عليه وسلم  " :أيها ال اس  ،أال إن ربكم واحد  ،وإن أباكم واحد  ،أال ال فضل لعر على
( )8
أعجمى  ،وال لعجمى على عر  ،وال ٓسود على أحر  ،وال ٓحر على أسود  ،إال بالتقوى" "
وهل ــذا ف ــإن اإلم ــام ال ورس ــي يب ــني ر كتاب ــه الرائ ــع " املث ــوى ال ــوري الع ــر " أن ــه ي ــرى  ":أن ــه بس ــر اإلمي ــان
والتوحيد،يرى أخوة بني كل الكائ ات وأنسية و بباً بني أجزائها  ،السيما بني اآلدميني والسـيما بـني املـؤم ني
( )9
 ،ويرى أخوة ر آصل واملبدأ واملاضى ،وتالقياً ر امل تهى ،وال تيجة ر املستقبل"
وب اء علية  :فإن تلك آخـوة  -آخـوة اإلنسـانية  -الـ تسـت د إ وحـدة آصـل اإلنسـاس  ،تسـتوجب أن
َيؤدى حقها  ،بأن يعيشوا مع بعضهم البعض ر حب ووئام وسالم  ،رغم إختالف العقائد وآديان  ،وح
هــذ االختالفــات ميكــن أن نتحــاور مع ـاً حوهلــا  ،بأســلوب لــني وهــادو  ،دون اللجــوء إ ســفك الــدماء ،
وإنتهاك آعراض وا رمات .
وإذا كــان ا طــاب القــرآس والس ـ ة ال بويــة يؤكــد وحــدة آصــل اإلنســاس ليتعايش ـوا  ،فــإن املســلمني هــم أحــق
وأجـدر وأحــوج إ تفعيـل و قيــق الوحــدة اإلسـالمية  ،تبعـاً ملـا يــأمر بــه هـدى كتــاب رهبـم  ،ومتســكاً بتعــاليم
نبيهم  ،وتطبيقاً لوحدة قبلتهم .
المبادئ اإلسالمية العامة للعالقات اإلنسانية لتطبيق التعايش وقبول اآلخر -:
-1التكريم اإللهى لإلنسان  :مطلق اإلنسان ،بغـض ال ظـر عـن دي ـه أو عرقـه أو ج سـه أو لغتـه ،أو لونـه ،
قــال تعــا { ولَ َقـ ْد َكَّرمَــا بـ ِ آدم و َح ْلَــاهم ِيف الْب ـِّـر والْبحـ ِر ورزقْـَــاهم ِّمــن الطَّيِّبـ ِ
اه ْم َعلَـ َـى َكثِـ ٍري ِّممـَّ ْـن
ـات َوفَ َّ
ضـ ْلَ ُ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َََ ُ َ َ
َ
خلَ ْقَا تَـ ْف ِ
ض ًيال } (سورة اإلسراء)70 :
َ
ويرتتــب علــى هــذا  :أن اإلنســان مصــون  ،وأن نفســه رتمــة جملــرد دخولــه الــدائرة اإلنســانية  ،ففــى ا ــديث
وقم ـا  ،فقل ـا يـا رسـول
الشريف ،عن جابر بن عبد اهلل رضى اهلل ع ه قال " مرت ب ا ج ازة فقام ال
()10
اهلل إهنا ج ازة يهودي  ،فقال  :أوليست نفساً  ،إذا رأيتم ا از فقوموا " "
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 -2الع دددل والمس دداواة دديس الن ددا جميع ددا  :املس ــاواة ر أص ـوهلم  ،وإرتب ــاطهم ب ــروابط ال س ــب املش ــرتك ،
فاإلنسانية كلها متصلة ر نسبها آعلى  ،يدل على ذلك ا ديث ال بوى من خطبة الوداع " أيها ال ـاس إن
ربكــم واحــد  ،وإن أبــاكم واحــد  ،كلكــم آلدم وآدم مــن ت ـراب " ( )11وعلــى هــذا كانــت املســاواة أص ـالً بــني
ال اس  ،وما اختالف ر أج اسهم ولغاهتم  ،إال آية من اآليات الدالة على قدرة ا الق { َوِم ْن آيَاتِِه أَ ْن َخلَ َق
لَ ُكم ِّمن أَن ُف ِس ُكم أ َْزواجا لِّتس ُكُوا إِلَيـها وجعل بـيـَ ُكم َّموَّد ًة ور ْحةً إِ َّن ِيف ََذلِك َآلي ٍ
ات لِّ َق ْوٍم يـَتَـ َف َّكُرو َن } (سورة
َ ََ َ
ْ َ َ َ َ َ َْ
َ َ
ْ
ْ َ ً َْ
الروم  :آيه ) 21ويرسخ اإلمام ال ورسي هذا املبدأ  ،وهو املساواة ر العالقات اإلنسانية  ،وذلـك مـن خـالل
إجابته على سؤال مت توجيهه إليه  ،عن كيفيـة مسـاواة املسـلمني مـع غـري املسـلمني ؟ فيقـول  :املسـاواة ليسـت
ر الفضيلة والشرف  ،بل هـى ر ا قـوق والواجبـات  ،فالسـلطان امللـك والفقـري املسـكني  ،كالمهـا سـيان ر
ا قوق والواجبات  ،أال تكفى لتصحيح خطئهم هذا  ،اكمة أمري املؤم ني اإلمام علـى رضـى اهلل ع ـه  ،مـع
يهودى فقري،ومرافعة صـالح الـدين آيـو  -وهـو مـدار فخـركم  -مـع نصـراس مسـكني "( )12مث قصـة سـيدنا
عمر بن ا طاب رضي اهلل ع ه مع املصري الذي جاء يشكو إليه ما فعله ابن سيدنا عمرو بـن العـاص رضـي
اهلل ع هم  ،فلما حضر عمرو بن العاص واب ه موسم ا ج  ،أعطى سيدنا عمـر رضـي اهلل ع ـه الـدرة للمصـرى
وقال له  " :أضرب ابن آكرمني "
مث التفت سيدنا عمر بن ا طاب وقال لسـيدنا عمـرو بـن العـاص قولتـه ا الـدة  " :مـ اسـتعبدمت ال ـاس وقـد
ولدهتم أمهاهتم أحرارا "
 - 3حريددة العقيدددة  :أرســى اإلســالم مبــدأ ال هــى عــن اإلك ـراة يف العقيــدة  ،واســت كر فكــرة القهــر إلدخــال
ال اس يف ملة أو لة أو دين أو مذهب،ومن ه ا فإنه النوز إرغام أحد على الدخول ر دين من آديان أو
ا روج م ه ٓن اإلكراة على إعت اق دين من آديان ي تج ويفرز م افقني متعصبني،ال مـؤم ني متسـا ني،ومن
الر ْشـ ُـد ِمـ َـن الْغَـ ِّـي فَ َمــن يَ ْك ُفـ ْـر
ـني ُّ
ه ــا كــان املبــدأ القــرآس الواضــح ر حريــة العقيــدة {َال إِ ْكـ َـرا َ ِيف الــدِّي ِن قَــد تـَّبَ ـ َّ َ
ِ ِ
ِ
وت وي ــؤِمن بِاللَّـ ِـه فَـ َقـ ِـد استمسـ ِ ِ
ِ
ـيم } (ســورة البقــرة :آيــة
َْ ْ َ َ
بِالطَّــاغُ َ ُ ْ
صـ َ
ـك بــالْ ُع ْرَوة الْـ ُـوثْـ َق َى َال انف َ
ـام َهلـَـا َواللَّــهُ َ يـ ٌـع َعلـ ٌ
ِ
ِ
ِ ِِ
ني نـَ ًـارا
 ) 256وقــال تعــا { َوقُـ ِـل ا َْـ ُّـق مــن َّربِّ ُكـ ْـم فَ َمــن َشــاء فَـ ْليُـ ْـؤمن َوَمــن َشــاء فَـ ْليَ ْك ُفـ ْـر إِنـَّـا أ َْعتَـ ْدنَا للظـَّـالم َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـاءت ُم ْرتَـ َف ًقـا } (سـورة
س َّ
اب َو َس ْ
الش َـر ُ
أَ
َحا َط هبـ ْم ُس َـرادقُـ َها َوإن يَ ْسـتَغيثُوا يـُغَـاثُوا مبَـاء َكالْ ُم ْهـل يَ ْشـوي الْ ُو ُجـوَ ب ْـئ َ
الكهف)29:
ولقــد خاطــب املــو تبــارك وتعــا حبيبــه ونبيــه ورســوله صــلى اهلل عليــه وســلم ببيــان ريــر العقيــدة مــن كــل
املؤثرات،فليس مثة إكرا ٓحـد علـى أن يعت ـق أى ديـن معني،ومـذكراً إيـا ر نفـس الوقت،بقـدرة اهلل علـى أن

جملہ علو اسالمیہ شامرہ منرب21

مفاهمي التعايش وقبو الآخر  ..رؤية اسالمیة

246

ِ
ك َآل َم َن َمن ِيف ْآ َْر ِ
َنت
نعلهم مؤم ني إن شاء اهلل تعا ذلك  ،فقال تعا { َولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
ض ُكلُّ ُه ْم َمج ًيعا أَفَأ َ
ِِ
ِ
ني }(سورة يونس :آية) 99
َّاس َح َّ َ يَ ُكونُوا ُم ْؤم َ
تُ ْكرُ ال َ

ـك َ عـل الَّـاس أ َُّمـةً و ِ
اح َـد ًة َوَال
وبـَ َني رب ا أن اختالف ال اس س ة ماضية من س ن اهلل ر خلقه { َولَ ْو َشاءَ َربُّ َ َ َ َ َ َ
يـزالُو َن ُْتلِ ِفني إَِّال من َّرِحم ربُّك ولِ ََذلِك خلَ َقهم وَمتَّ ِ
ـاس أ ْ ِ
َّم ِم َـن ا َِّْ ِـة َوالَّ ِ
ك َٓ َْم ََل َّ
ـني }
ت َكل َمةُ َربِّ َ
َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ
َمجَع َ
ََ
َ َ َ
َن َج َهـ َ
(سورة هود  :آية )118
ـت ُمـ َذ ِّكٌر
مث بني رب ا أن وظيفته صلى اهلل عليه وسلم  ،صورة ر التبليغ والتذكري فقال تعا { فَـ َذ ِّك ْر إَِّمنَـا أَن َ
ِ
صْي ِط ٍر} (سورة الغاشية :آية )22 -21
* لَّ ْس َ
ت َعلَْي ِهم مبُ َ

ِ
َّ
س َعلَْي َ
ك ُه َـد ُاه ْم َولَك َّـن اللّـهَ
مث بني رب ا أن التوفيق للهداية م وطة على صدق العبد مع اهلل  ،فقال تعا {لْي َ
يـَ ْهـ ِـدي َمــن يَ َشــاء َوَمــا تُ ِف ُقـواْ ِمـ ْـن َخـ ٍْـري فََلن ُف ِسـ ُك ْم َوَمــا تُ ِف ُقــو َن إِالَّ ابْتِغَــاء َو ْجـ ِـه اللّـ ِـه َوَمــا تُ ِف ُقـواْ ِمـ ْـن َخـ ٍْـري يُـ َـو َّ
ف
إِلَْي ُك ْم َوأَنتُ ْم الَ تُظْلَ ُمو َن }(سورة البقرة )272 :
 - 4حرمدة دمددا الندا وأمددوالهم  :هــذا املبـدأ ال يقــف عـن حــد التعامـل بــني املسـلمني فقــط  ،بـل إن هــذا
املبــدأ يطبــق ر التعامــل مــع املســلمني وغــري املســلمني علــى حــد س ـواء  ،مــامل يكــن غــري املســلمني أعــداء أو
اربني ،وقد قص اهلل تعا ر القرآن ما عاقب به آمم السابقة ملا طغت واستبدت  ،واستعبدت وخربت ،
وأفسدت  ،وأهلكت ا رث وال سل لب ج سهم الضـعفاء ،قـال تعـا { أمل تـر كيـف فعـل ربـك بعـاد * إرم
ذات العماد * ال مل لق مثلها ر البالد * ومثود الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذى آوتاد * ال مل
لق مثلها ر البالد * فأكثروا فيها الفساد * فصـب علـيهم ربـك سـوط عـذاب * إن ربـك لباملرصـاد}(سـورة
الفجر :آيات رقم ) 14-6
ولــيس هــذا فحســب  ،بــل يؤكــد القــرآن علــى قيــق آمــن  ،وحفــظ وصــيانة آنفــس  ،وحايتهــا مــن التلــف
وحاية حرياهتم من أى ع ف  ،وهلذا فإن اهلل تعا هنـى هنيـاً شـديداً عـن قتـل الـ فس الربيئـة بغـري حـق  ،فقـال
ـس أَو فَس ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـاد ِيف آ َْر ِ
ض فَ َكأََّمنَـا قَـتَ َـل
َج ِل َذل َ
تعا { م ْن أ ْ
يل أَنَّهُ َمـن قَـتَ َـل نـَ ْف ًسـا بغَ ْـري نـَ ْف ٍ ْ َ
ك َكتَْبـَا َعلَى بَ إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
مجيعا ومن أَحياها فَ َكأََّمنَا أَحيا الَّاس َِ
ِ
ـك
مج ًيعا َولَ َق ْد َجاء تْـ ُه ْم ُر ُسلَُا بِالبَـيِّـَات ُمثَّ إِ َّن َكثِ ًريا ِّمـْـ ُهم بـَ ْع َـد َذل َ
َّاس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ َ
ال َ
ِيف آ َْر ِ
ض لَ ُم ْس ِرفُو َن } (سورة املائدة  :آية )32
ومن أجل بيان حرمة دماء ال اس  ،وأمواهلم  ،وأعراضهم  ،رسخ هذا البيان طوة إستتباقية مت ع إنتهاك هذ
احملرمات  ،من خـالل عـدم اإلعتـداء والتجـاوز علـى حرمـات الغـري  ،وأن مـن يقـع ر هـذ السـقطة الشـ يعة ،
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ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ين يـُ َقــاتِلُونَ ُك ْم َوالَ
فإنــه مطــرود  ،وخــارج عــن دائــرة الفــوز مبحبــة اهلل  ،فقــال تعــا { َوقَــاتلُواْ يف َسـب ِيل اللّــه الــذ َ
ِ
ين } (سورة البقرة)190 :
تَـ ْعتَ ُدواْ إِ َّن اللّهَ الَ ُِ ِّ
ب الْ ُم ْعتَد َ
ور ضـوء التشـريعات السـابقة  ،ســعى الرسـول الكــرمي إ بيــان أن ربانيـة التشـريع اإلسـالمى الســمح وواقعيتــه
قضت " أن تضع أعظم دستور للعدالة احملضة ال تقرر  :أنه ال يهدم دم برو وال تزهق روحه  ،ح لو كان
ر ذلــك حيــاة البش ـرية مجعــاء " "( )13بــل إن احــة اإلســالم ــث علــى إح ـرتام اإلنســان إلخيــة اإلنســان ،
واإلحسان إليه  ،والرب به  ،والعدل ر معاملته  ،وعدم التعرض له بآذى  ،ح وإن كان غري مسلم .
ِ
َّ ِ
ِ
وه ْم َوتُـ ْق ِسـطُوا
ين َملْ يـُ َقــاتلُوُك ْم ِيف الــدِّي ِن َوَملْ ُْ ِر ُجــوُكم ِّمــن ديـَـا ِرُك ْم أَن تَـبَ ـ ُّـر ُ
قــال تعــا {َال يـَْـ َهــا ُك ُم اللَّــهُ َعـ ِن الــذ َ
ِِ
ني } (سورة املمتح ة  :آية )8
إِلَْي ِه ْم إِ َّن اللَّهَ ُِ ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
أ رز الصور المضيئة في سيرة الرسول

للتعايش وقبول اآلخر وتُمثل تطبيقا فعليا:

قبل أن نتحدث عن عظمة ال صلى اهلل عليه وسلم ومعايشته وقبوله لْخر ،البد وأن نبني أن هذا
التعايش مل نعله قاصراً على شخصه الكرمي ،بل َس ه دستوراً ٓمته يطبقونه ممارسة وتعبداً يتقربون به إ اهلل
مع املسلم وغري املسلم  ،من ذلك ذير صلى اهلل علية وسلم عن ظلم أهل الكتاب واملعاهدين :روى
البخاري بس د عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن ال صلى اهلل عليه وسلم قال :من قتل معاهداً مل يرى
()14
رائحة ا ة"
وروى أبو داوود بس د صحيح عن ال صلى اهلل عليه وسلم قال:أال من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه
فوق طاقته أو أخذ م ه شيئاً بغري طيب نفس فأنا حجيجة يوم القيامة " ( )15وحني نتأمل عظمة رسول اهلل
فيما روا اإلمام أحد وأبو داوود بإس اد حسن بس دمها عن أ موسى آشعري قال :كانت اليهود
يتعاطسون ع د ال صلى اهلل عليه وسلم رجاء أن يقول هلم :يرحكم اهلل ،فكان يقول هلم  :يهديكم اهلل
()16
ويصلح بالكم " "
وجاء الطفيل بن عمرو الدوسي إ ال صلى اهلل عليه وسلم فقال إن دوساً هلكت أي عصت وأبت فادع
()17
اهلل عليهم فقال ال صلى اهلل عليه وسلم  :اللهم اهد دوساً وأت هبم " "
ودعا ٓم أ هريرة فقال  " :اللهم اهد أم أ هريرة ""( )18فهداها اهلل تعا وأسلمت .
وقال ال صلى اهلل عليه وسلم ٓ اء ب ت أ بكر  :صلي أمك .

جملہ علو اسالمیہ شامرہ منرب21

مفاهمي التعايش وقبو الآخر  ..رؤية اسالمیة

248

هذ ال ماذج املضيئة من سرية الرسول الشفيع وس ته توضح حرص رسول اهلل على ترسيخه ملبدأ التعايش
والتواصل مع اآلخر والدعاء له باهلداية ح وإن كان الفاً يف الفكر أو املذهب أو ح املعتقد .
وإذا ول ا يف بستان سرية رسول اهلل العطرة  ،فإن ا س جد مناذج ال صيها العد  ،ولك ا س حاول أن نشري
– كلقطات وحملات  -إ أروع صور التعايش ال بوي وتواصله مع اآلخر بدءاً من نقطة التعايش آو وال
متثلها مكة  ،وح ب اء الدولة اإلسالمية ا ديثة يف املدي ة .
لقد رسخ حضرة ال الكرمي أو لب ات التعايش يف مكة بني قومه  ،على الصدق ومكارم آخالق  ،كان
شاباً صلى اهلل عليه وسلم فيه حاسة الشباب  ،ولك ه مل يت زل إ ما يت زل إليه الشباب من عبث وهلو  ،بل
كان ته ا د والعفاف  ،وطابعه الوقار والكمال  ،مع احة يف الطبع  ،وطالقة يف الوجه وحالوة
اللسان،جعلته بباً إ كل من يعاشر أو يلقا ،مما جعل اآلخرين يقرون بتسمية الرسول صلى اهلل عليه
وسلم بالصادق آمني ، ،وأنه ويف ال يغدر،وناصح ال يغش ،ورحيم القلب ،وكرمي العشرة وحسن ا وار ،مع
أن الرسول كان الف قومه يف كثري من عاداهتم وأخالقهم  ،إال أنه كان يعيش بي هم كواحد م هم  ،يألفهم
ويألفونه ،و بهم و بونه ،ومل تكن أخالقهم ا افية وال عاداهتم املرذولة عله يشذ يف معاملتهم أو يتأفف
يف معاشرهتم ،ومل تكن الفته هلم يف الطبع مت عه أن يشاركهم فيما ال ي ايف الفضيلة من أعماهلم وتقاليدهم ،
فقد حضر الرسول وهو يف ا امسة عشرة مع قومه "حرب ِ
الف َجار" وكان سببها أن رجالً من قريش غدر
برجل من هوازن ،فقتله يف آشهر ا رم ال ُحرم فيها القتال  ،فكان الرسول نمع السهام ال يرمى هبا
آعداء ويردها على أعمامه ليصيبوا هبا  ،وقد َحدَّث ال أصحابه عن حرب الفجار فقال  :قد حضرت
فيه مع أعمامي ورميت فيه بسهم  ،وما أُحب أين مل أكن فعلت " ،كما شارك يف "حلف الفضول" وهو يف
سن العشرين  ،وهو حلف تعاهدت فيه قبائل مكة على نصرة املظلوم ح يُرد إليه حقه  ،وقد َحدث ال
صلى اهلل عليه وسلم أصحابه عن هذا ا لف فقال  ":لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن ُجدعان حلفاً ما
َّعم،ولو دعيت به يف اإلسالم ٓجبت "( )19كما شارك صلى اهلل عليه وسلم مع قومه
أُحب أن به ُحر ال ـ َ
يف ب اء الكعبة حني أصاهبا سيل فتصدعت  ،ولكن تلك املشاركة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانت
فارقة يف حياة أهل مكة مجيعهم ،ويف تلك املشاركة اإلنابية تتجلى حكمته وصواب رأيه صلى اهلل عليه
وسلم يف إزالة العوائق ال أودت أن تعكر صفو التعايش بني القبائل يف مكة  ،وخاصة حني ت ازعوا فيمن
يكون له شرف وضع ا جر آسود بالكعبة،وارتضوا به حكماً،فاقرتح صلى اهلل عليه وسلم بوضعه يف ثوب
متسك بأطرافه من ي وب عن مجيع املشاركني يف ب اء الكعبة ،فقال صلى اهلل عليه وسلم  ":هلموا إ ثوباً ،
فجاءو بالثوب،فأخذ الثوب فبسطه على آرض مث أخذ ا جر فوضعه يف وسط الثوب ،مث قال  :لتأخذ
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كل قبيلة ب احية من الثوب مث ارفعو مجيعاً  ،فوضعه صلى اهلل عليه وسلم بيد الشريفة يف مكانه مث ب عليه
()20
"
وتتجلى أبرز صور التعايش وقبول اآلخر يف سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وس ته باملدي ة امل ورة  ،حيث
بدأ ال صلى اهلل عليه وسلم يف تأسيس كيان أول دولة إسالمية موحدة باهلل تعا ،وأنه واحد أحد فرد
صمد مل يلد ومل يولد  ،وأن َخل َقهُ عبيد له  ،وأن ا ميع متساوون يف ا قوق والواجبات  ،وأنه ال فرق بني
عر وال أعجمي  ،وال فقري وال غ إال بالتقوى والعمل الصا ،ووضع قواعد التعايش السلمي واجملتمع
الصا  ،وأن املسلم أخو املسلم ،أخوة فوق أخوة ال سب،أساسها قول اهلل تعا {إمنا املؤم ون إخوة }
وأكد هذا املع حضرة ال وشدد على تطبيقه فقال  " :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يُسلمه ،ومن كان
يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته " وعلى هذا آساس آخى رسول اهلل بني املهاجرين وآنصار  ،فكان
آنصاري يشاطر أخا املهاجر دار وماله  ،ولكن املهاجرين مل يستغلوا هذ العاطفة ا ياشة واملعايشة
يسعون ويكدون يف سبيل العيش  ،فاشتغلوا
الكرمية يف إخواهنم آنصار ليعيشوا كالً عليهم  ،بل أخذوا َ
بالتجارة والزراعة "(.)21
ولكن نتسأل  :كيف وصل حضرة ال باجملتمع العر هلذا املستوى من التعايش واملوأخاة ؟ لقد كانت هذ
آخوة وهذا التعايش السلمي شيئاً جديداً وعجيباً على اجملتمع العر الذي قطعت أوصاله عصبية القبيلة
والزعامة وامل افع ا اصة،فكم من حرب قامت بسبب هجاء أو بيت شعر  ،وكم من حرب قامت بسب
الت ازع على بقعة عشب أو جرعة ماء  ،وكم من حرب قامت بسبب نصرة آهلة مص وعة من آحجار وألواح
ا شب والعجوى  ،واملدي ة – يثرب – كانت تضم بني طياهتا مجيع الع اصر املت افرة من العقائد والقبائل
املختلفة،فقد كان اليهود يتألفون من ثالث قبائل :ب ال ضري ،وب قريظه ،وب قي قاع ،وكل قبيلة مقسمة
إ بطون وعشائر  ،وكان فيها العرب يتألفون من قبيلتني كبريتني  :قبيلة آوس  ،وقبيلة ا زرج  ،وكانت كل
قبيلة مقسمة إ بطون وعشائر ،ومجيعهم من يهود وعرب مل يكونوا على وفاق  ،سواء اليهود مع اليهود أو
العرب فيما بي هم  ،وكانت نريان العداوة دائماً مستعرة  ،وما أن استقر رسول اهلل بيثرب إال وأسس نظاماً
دستورياً وقانونياً للتعايش السلمي والتواصل مع اآلخر مل تشهد له سابقة على مر التاريخ  ،ومل تصل لعظمته
و و مبادئه أكرب الدميوقراطيات ا ديثة  ،حيث كتب كتاباً بني املهاجرين وآنصار على ما نب أن يكون
بي هم من التعاون والتكافل والت اصر واإلخاء وآخذ على يد الباغي،وأودع فيه اليهود وعاهدهم على أن
يكونوا آم ني على أمواهلم ودمائهم ومواليهم  ،وأن يكونوا أحراراً يف عقائدهم  ،وكما تضمن الكتاب حرية
العقيدة وحرية الرأي وحرية اهلجرة واإلقامة  ،تضمن حرمة ال فس وحرمة املال وحرمة ا وار وحرمة الوطن

جملہ علو اسالمیہ شامرہ منرب21

مفاهمي التعايش وقبو الآخر  ..رؤية اسالمیة

250

ونصرة املظلوم  ،ودعا ا ميع إ التعاون على الرب دون اإلمث ،وجعل االحتكام فيما يكون بني أهل هذ
()22
الصحيفة من خالف،إ اهلل وإ رسوله مد صلى اهلل عليه وسلم ".
نكران التعايش ورفض قبول اآلخر :
إذا أردنا إعطاء منوذج ل كران التعايش ورفض اآلخر،فإن ا د ذلك متجسد دوماً يف الرافضني ٓي دعوة
هج إصالحي،ولقد القى رسول اهلل وصحابته آطهار من ص وف العداء ونكران التعايش
إصالحية،أو م ٍ
وقطع التواصل مما مل يالقيه ن وأتباعه  ،خاصة يف مكة ،حيث أمعن ص اديد مكة يف مساعيهم لبرت الدعوة
اإلسالمية بش الوسائل وآساليب م ذ اللحظة آو بإنذار الرسول لعشريته آقربني،وتف وا يف تعذيب
الصحابة آجالء،بدءاً بسيدنا بالل بن رباح وآل ياسر وخباب بن آ ََرت وصهيب الرومي وعامر بن فهرية
وغريهم كثري،أفتدى غالبيتهم واشرتاهم سيدنا أ بكر وأعتقهم،ولكن ملا ضاقت هبم سبل التعايش يف
مكة،أشار عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باهلجرة إ ا بشة  ،وبقي حضرة ال مبكة يواصل
دعوته،وع دما سيطر اليأس على ص اديد مكة من صرب الرسول ومواصلته الدعوة ،فرض ا وار نفسه بني
الطرفني،حيث يروي ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة جلس إ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال له  :يا
ابن أخي إنك م ا حيث قد علمت من السلطة يف العشرية واملكان يف ال سب  ،وإنك قد أتيت قومك بأمر
عظيم فرقت به مجاعتهم وسفهت به أحالمهم ،وكفرت به من آبائهم  ،فا ع م أعرض عليك أموراً ت ظر
فيها لعلك تقبل بعضها  ،فقال رسول اهلل  :قل يا أبا الوليد أ ع  :قال يا ابن أخي إن ك ت إمنا تريد مبا
جئت به من هذا آمر ماالً ،مجع ا لك من أموال ا ح تكون أكثرنا ماالً  ،وإن ك ت تريد شرفاً سودناك
علي ا ح ال نقطع أمراً دونك  ،وإن ك ت تريد به ملكاً ملك اك علي ا  ..ح إذا فرغ عتبة ورسول اهلل
يستمع م ه ،قال  :أقد أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم  ،قال فا ع م  ،قال  :أفعل  ،فقرأ رسول اهلل عليه
أوائل سورة " فصلت "( )23ففزع عتبة وأنشد الرسول بالقر ح يسكت خشية أن تصيبه التهلكة مما يتلو
رسول اهلل (.)24
ولعل هذ آساليب اإلغرائية مجيعها رفضها حضرة ال  ،وهي أساليب ما زالت السالح الفعال لَلجهزة
االستخبارية املعادية لإلسالم إ يوم ا هذا من أجل الوقيعة بني ا كام والشعوب املسلمة وتفعيل القطيعة
بي هم  ،ولكن ما يلفت انتباه ا فيما سردنا ما يلي :
-1
-2

عظمة رسول اهلل وقبوله للحوار مع املخالف له يف الفكر والرأي واملعتقد .
قبول رسول اهلل للحوار مع عتبة  ،تأكيد من رسول اهلل على بيان رغبته يف التواصل والتعايش
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إن بداية ا وار لعتبة مع رسول اهلل " يا ابن أخي " وأعرتافه بأن رسول اهلل م هم وله مكانته
-3
يف السلطة واملكان يف ال سب،هي مقومات للتواصل وبيان القرب،وتذكري بالتعايش والقر ،
وهي مقومات تساهم يف إزالة معوقات التالقي مع اآلخر .
ولكن دعوة عتبة لقومه بعد عودته من لقاء رسول اهلل بأن يكفوا عن مطارته ودعوته ،مل تلقى آذاناً
صاغية  ،بل وجدت املكابرة والع اد،وآخريتان كفيلتان بقطع أواصل التالقي والتعايش يف أي تمع ،
وهذا ما حدث بالفعل " حيث اجتمعت قريش وائتمروا بي هم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على ب
هاشم وب املطلب،على أال ي كحوا إليهم وال يُ كحوهم،وال يبيعوهم شيئاً وال يبتاعوا م هم ،وكتبوا
ذلك يف صحيفة وعلقوها يف جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم،وح ِ
صَر ب هاشم وب املطلب
ُ
ب سائهم وأطفاهلم يف الشعب،ال يصل إليهم طعام وال شراب،ولكن شعرت رجال من قريش بسوء ما
ص عت قريش،وكان من هؤالء حكيم بن حزام وهشام ابن عمرو والعامري،فكان يأيت بالبعري مالً
بالطعام فيدفعه إ الشعب ليالً،وحني علمت قريش بفعله أغلظوا له القول ومهوا بقتله لوال أبو سفيان
ابن حرب قال هلم  :دعو  ..رجل وصل أهله ورحه  ..أما إين أحلف باهلل لو فعل ا مثل ما فعل لكان
أحسن ب ا "(.)25
ثقافة اآلخر يس الرفض والقبول (:)26
لقد أصبح هاجس " اآلخر " واقعاً مفروضاً على حيات ا الفكرية والسياسية  ،ودائماً مفهوم اآلخر مالزم
لطبيعة التعايش  ،وأمر مالزم للتباين يف االستجابة والرفض بني طرفني  ،ولكن مهما يكن من م ظورنا
لْخر قبوالً أو رفضاً  ،فإن التشارك وااللتقاء مع اآلخر ال يتصور أن ي ال من العقيدة ومن الب اء
القيمي وآخالقي على السواء  ،والبد وأن نُقر بأن ثقافة الرفض والقبول لْخر كمها معايري سلبية
وأخرى إنابية  ،فما يتوافق مع شرع اهلل وس ة رسوله  ،وتساهم يف التعايش السلمي و قيق آخوة
اإلنسانية  ،فتلك دائماً تقوم على أسس إنابية ومعايري أخالقية  ،و قق القبول بني طرف وآخر ،
وغري هذا ال ُ كم عليه إال بالسلبية والعجز الفكري وآنانية .
وما حدث مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املعاندين واملعادين واملكابرين  ،ليس شيئاً جديداً يف
التعامل بني طرفني على خط نقيض  ،فلقد كانت ثقافة " اآلخر " من مفردات مشهد ا لق آول
لإلنسان – أي م ذ خلق اهلل اإلنسان – فا ليفة الذي خلقه اهلل وأخرب به املالئكة بأنه سيجعله يف
آرض  ،هو يف حقيقة آمر ميثل " اآلخر " الذي طرأ على عامل فيه نوعان من ا لق  :املالئكة
املفطورون على الطاعة هلل  ..وجن مكلفون،وإبليس كان من ا ن،وهو سابق على خلق آدم ،ولك ه
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رفض أمر اهلل بالسجود آلدم ( )27وبرر ذلك بتصور مغلوط  ،ومعايري كمها " آنا " بأنه خري من
هذا " اآلخر " الذي طرأ حديثاً على الوجود  ،ووقع يف شراك الفاضل واملفضول  ،وأرجع ا ريية لدائرة
املقارنة بني املادتني أصل ا لقة  ،أي أنا خري م ه ٓن ماديت من ال ار  ،ويف تصور ال اقص أن ال ار
أفضل من الطني  ،وما زالت تصورات إبليس تلتبس على كثري من ب آدم املخلوقني من الطني أنفسهم
يف بعض القضايا ال ال يسلموا هبا إستكباراً وع اداً للحق وا قيقة (.)28
وعني الرضا عن كل عيب كليلة

ولكن عني السخط تبدي املساويا

()29

وأخطر ما يرتتب على ثقافة رفض اآلخر  ،هو عدم ا ضوع ٓي معايري أخالقية يف التعامل مع اآلخر
 ،مما ي تج من جراء ذلك ٓنتهاك رماته واستباحتها جملرد أنه اآلخر  ،وتُعد قصة أصحاب آخدود
()32
( )30وقصة سيدنا لوط وما حدث من قومه ( )31وقصة سيدنا يوسف وأخوته
وال تعد منوذجاً
مهماً لثقافة رفض اآلخر  ،فأحياناً تقع جرمية استباحة اآلخر لكونه  -حسب تصور من يستبيحه –
سبب إقصائه عن موقع آفضلية  ،حيث يعجز الرافض لقبول اآلخر عن حيازة موقع آفضل هد
واكتسابه  ،فيصور أن التخلص من " اآلخر " قق له ذلك  ،ولعل مشهد ا تام يف قصة سيدنا
يوسف هو املدخل آفضل للتعايش والتسامح وإنشاء جسر للتواصل  ،وتوضيحه أن ما حدث بي ه
وبني إخوته سببه الشيطان،يعيدنا إ البداية ع دما أسس الشيطان ثقافة رفض اآلخر .
ولعل من أبرز ات إبليس يف رفضه لْخر  :اآلنا  ..والعُجب  ..والتكرب  ،واآليات تبني موقفه
املتعجرف  ،فهو مل يطلب من اهلل فرصة للتوبة  ،ولك ه طلب فرصة للتحدي واإلغواء وإيقاع اآلخر يف
املعصية  ،أي فبدالً من أن أسري " أنا " يف طريق ا ري،سأستدرج "اآلخر" إ طريق الشر (.)33
هلذا د امل هج ال بوي الرشيد ي هى عن آنا والتكرب من أجل قيق التعايش السلمي والتالقي مع
اآلخر على الود واحملبة  ،فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن مسعود  ،عن ال
صلى اهلل عليه وسلم قال  :ال يدخل ا ة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب  ،قال رجل  :إن الرجل
ب أن تكون ثوبه حس اً ونعله حس ة  ،قال الرسول الكرمي  :إن اهلل مجيل ب ا مال  ،الكرب بَطَُر
()34
ا ق وغمط ال اس "
فتح مكة داية نموذج مثالي للتعايش السلمي وقبول اآلخر :
ضة للصحيفة وما كان فيها من جور وظلم
آر َ
على الرغم من ع اية اهلل برسوله ومن آمن معه ،وأكل َ
إال ما فيه ذكر اهلل  ،فإن رسول اهلل مل يلقى رفض اآلخر له باملثل  ،بل إنه كان دائماً يرسخ دستور
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التعايش وقبول اآلخر مهما اختلف معه يف الفكر أو الرأي أو املعتقد  ،وليس أدل على ذلك من وقائع
صلح ا ديبية وفتح مكة خاصة،حني وقف أعداء آمس أمامه صاغرين تتطاحن رؤسهم بآسئلة ؟
وعما سيفعله هبم سيدنا مد ؟ هل سيصلبهم؟ أم سيحرقهم؟ أم سيسفك دمهم ويس نسائهم
وأطفاهلم؟ ماذا سيفعل من ألقي ا على ظهر القاذورات وهو يصلي وف الكعبة ؟ وآذي ا صحابته
وجردناهم من أمواهلم حني هاجروا ؟ وقتل ا عمه حزة وثلة من صحابته آطهار آبرار؟
والرسول يطرح سؤاله عليهم بعدما رأى أن الظ ون واهلواجس أزابت عقوهلم  :ما تظ ون أين فاعل بكم
أخ كرمي .
؟ قالوا  :خرياً  ،أخ كرمي وابن ٍ
اإلجابة جاءت ممن وصفه ربه بأنه رحة للعاملني  ،كالصاعقة على مسامع أعداء آمس  :اذهبوا فأنتم
الطلقاء .
لقد أراد حضرة ال أن يؤسس طريقاً جديداً للتعايش ،وأساس هذا التعايش قائم على التسامح والعفو عن
هفوات اآلخر ،وإثبات أن هذا الدين يؤسس مبدأ العفو ع د املقدرة ،وااللتقاء والتعايش على احملبة والسالم
واإلخاء بني مجيع أطياف البشر .
وذلك من خالل قيق قول اهلل تعا {اَِّمنَا الـمؤِم و َن اِخوةٌ فَاَ ِ
ني اَ َخ َويْ ُكم} (ا جرات)10 :
صل ُحوا بـَ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ

ِ
ِ
ِ
يم } (سورة فصلت ) 34:
{ا ْدفَ ْع بِالّتـي ه َـي اَ ْح َس ُـن فَاذَا الَّـذي بـَْيـَ َ
ك َوبـَْيـَـهُ َع َد َاوةٌ َكاَنَّهُ َوِ ٌّ َح ٌ

ِ
ِ
ِ
ني َعـ ِن ال ِ
ني} (سورة آل عمران ) 134 :
مني الْـغَـ ْـي َ
َّاس واهلل ُِ ُّ
ـب الْ ُـم ْحس َ
ظ َوالْ َـعـاف َ
{ َوالْ َكاظ َ
طرق التواصل والتعايش مع اآلخر مس منظور السنة النبوية المطهرة :

لقد أرسى حضرة ال طرقاً عديدة ،تساهم يف مد جسور التواصل  ،وتؤسس جملتم ٍع يتعايش على ا ب
واملودة  ،و قق التكافل والتعاون امل شود ،وهي طرق أخذت طابع آمر بالت فيذ  ،وجعل من يسري على
خطاها متعبداً وطائعاً هلل ورسوله  ،ولعل أبرز هذ الطرق (:)35
ر الوالديس  :فاإلسالم يريد تمعاً متماسكاً  ،وهذا ال يتحقق إال من خالل الرتابط آسري  ،وعماد
آسرة الوالدين  ،فإذا قق الرتابط بني آباء وآب اء  ،نتج عن ذلك أستقرار اجملتمع والتعايش اآلمن  ،هلذا
ع القرآن وسن ال ما فظ هلذا التالحم آسري االستمرار والدوام  ،وجعله قربة يتعبد هبا العبد إ اهلل
َشر َ
()36
 ،فقال صلى اهلل عليه وسلم  :من سر أن ُميد له يف عمر ويُزاد له يف رزقه فليرب والديه "
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وقال صلى اهلل عليه وسلم  :أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟ اإلشراك باهلل تعا  ،وعقوق الوالدين "( )37وذلك
للتشديد على التواصل والتالقي والتعايش  ،والبُعد عن مجيع طرق القطيعة .
صلة الرحم  :مل يدع اإلسالم طريقاً للتعايش والتواصل إال وأمد من ا سور ما يكفيه و قق الغاية
املرجوة،هلذا شرع من خالل ال ص القرآين وال بوي ما يضمن قيق ذلك،فقال الرسول الكرمي صلى اهلل عليه
وسلم:أال أنبئكم مبا يشرف اهلل الب يان ويرفع به الدرجات،قالوا نعم يا رسول اهلل،قال :لم على من جهل
()38
عليك،وتعفو عمن ظلمك،وتعطي من حرمك،وتصل من قطعك "
ولعل نص ا ديث يشدد على التواصل والتعايش ليس مع القريب الواصل  ،ولكن آمر والفوز بالثواب
يتحقق مع اآلخر املعرض  ،الذي قطع جسور التواصل والتعايش  ،وال يقف آمر على التواصل والتعايش ،
بل وعلى التكافل والتعاون  ،حيث يقول الرسول الكرمي  :أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح
"( )39ويقول صلى اهلل عليه وسلم  :والذي بعث با ق ال يقبل اهلل صدقة من رجل وله قرابة تاجون لصلته
()40
ويصرفها لغريهم  ،والذي نفسي بيد ال ي ظر اهلل إليه يوم القيامة "
حقوق الجار وحسس معاملته  :لكي تتكامل شبكة العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع  ،وتتالحم دائرة
التعايش والتواصل فيما بي هم  ،أوصى اإلسالم مبراعاة ا ار وحسن معاملته  ،وأوصى به خرياً وجعله كالقرابة
وكاد يورثه  ،واشرتط لتمام اإلميان باهلل واليوم اآلخر حسن ا وار  ،فقال الرسول الكرمي  :خري آصحاب
خريهم ع د اهلل خريهم لصاحبه،وخري ا ريان ع د اهلل خريهم ار "( )41وقال  :أحسن إ جارك تكن
()42
مؤم اً "
وعدد حقوق ا ار فقال صلى اهلل عليه وسلم  :أتدرون ما حق ا ار ؟ إذا استعان بك أع ته  ،وإذا أصابه
خري ه يته،وإذا أصابته مصيبة عزيته،وإذا مات اتبعت ج ازته  ،وال تستطل عليه بالب اء فتحجب ع ه الريح
إال بإذنه،وال تؤذيه بقتار ريح قدرك إال أن تغرف له م ها،وإذا اشرتيت فاكهة فاهد له م ها ،وإن مل تفعل
()43
فأدخلها سراً ،وال رج هبا ولك ليغيظ هبا ولد "
والرسول صلى اهلل عليه وسلم يعرف طبائع نفوس البشر ،نرا يضع أيدي ا على مفاتيح التقارب بني
القلوب،وم ها اإلهداء الذي يفضي للمحبة،فعن أ ذر قال،أوصاين خليلي صلى اهلل عليه وسلم فقال:إذا
()44
طبخت مرقة فأكثر ماءها مث أنظر أهل بيت من جريانك فأصبهم م ها مبعروف"
صياغة مجتمعنا على التعايش وقبول اآلخر (:)45
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البد من صياغة تمعات ا من جديد،البد من تغيري اجملمتع كله إ اإلسالم،وبعبارة أخرى:أسلمة اجملتمع ،
وأسلمة آفكار واملفاهيم  ،وأسلمة القيم وآخالق ،وأسلمة العادات والتقاليد،وأسلمة آنظمة
والقوانني،وأسلمة الثقافة واإلعالم،وأسلمة الرتبية والتعليم،وأسلمة العقل والقلب وا وارح ،وأسلمة الوسائل
وآدوات وآهداف والغايات  ،وأسلمة  .......؟
ِ
ومن علي ا بأكرم ن أُرسل ،
إن اإلسالم دين عظيم  ،وهو أفضل دين  ،وهو م ة ونعمة أنعم اهلل به علي ا َ ،
ِِ
ث فِي ِه ْم َر ُس ًوال ِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم يـَْتـلُو َعلَْي ِه ْم آَيَاتِِه َويـَُزِّكي ِه ْم
ني إِ ْذ بـَ َع َ
وأعظم كتاب أُنزل {لَ َق ْد َم َّن اهللُ َعلَى املُْؤم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني} {آل عمران}164:
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا م ْن قَـْب ُل لَفي َ
َويـُ َعلِّ ُم ُه ُم الكتَ َ
اب َوا ك َ

ِ
وقال تعا {اليـوم يئِس الَّ ِذين َك َفروا ِمن ِديِ ُكم فَ َال ََتْ َشوهم و ِ
ت
ُْ ْ َ ْ
ت لَ ُك ْم ديَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
اخ َش ْون اليَـ ْوَم أَ ْك َملْ ُ
َ ُ ْ
ْ
َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم اإل ْس َال َم ديًا} {املائدة}3:
َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِ َوَرض ُ

ِ
ِِ
ني}
ص ِرِ َوبِاملُْؤم َ
اإلسالم عظيم،ولك ه تاج إ مسلمني عظماء يكافئون عظمته { ُه َو الَّذي أَيَّ َد َك بَِ ْ
{آنفال }62:البد من املؤم ني ..إن رجالً من الغرب درس اإلسالم فأُعجب به،وأٌعجب بتعاليمه،
وأُعجب بعدله  ،وأُعجب بقيمه ،وأُعجب برحته ،وأُعجب ،وبعد سرد طويل ملا أعجبه ،قال كلمة نب أن
فظها ونتفهمها جيدآً،هنا تقطع نياط القلوب ال تغار على هذا الدين ا امت  ،وتست فر أصحاب
الضمائر اليقظة ليهبوا ل جدة هذ آمة،ماذا قال ؟ قال :ما أعظمه من دين لو كان له رجال،دين عظيم
ولك ه يف حاجة إ رجال عظماء،دين قوي ولك ه يف حاجة إ رجال أقوياء،فواعجباً:تعداد املسلمني يف
العامل يتخطى املليار،ولكن لَلسف الشديد ال ميثلون اإلسالم حق التمثيل،ال ميثلون احة اإلسالم وقيمه
ومبادئه وعدله حق التمثيل،إهنم كما جاء يف ا ديث ":غثاء كغثاء السيل"( )46فليست القيمة يف العدد ،
ففي غزوة بدر نصر اهلل املسلمني مع قلة عددهم  ،وهزمزا يف أحد مع كثرة عددهم  ،ملاذا ؟ اإلجابة ٓ :هنم
يف بدر نفذوا وطبقوا أوامر اهلل وأوامر رسول اهلل واقعاً عملياً دون تباطىء أو تكاسل  ،وكانوا على قلب رجل
واحد  ،كانوا ميثلون وحدة ا سد والصف مبع اهم ا قيقي  ،وليس شكالً  ،ويف أُحد مل ي فذوا أوامر الرسول
الكرمي  ،فكانت اهلزمية .
ن نريد قلة مؤم ة  ،ال كثرة عاطلة  ،نريد مسلمني لصني لدي هم يتعايشون على وفق م هج اإلسالم ،نريد
الكيف قبل الكم  ،ال نريد الكثرة الغثائية ال قال فيها الشاعر :
إين ٓفتح عي حني أفتحها

على كثري ولكن ال أرى أحداً
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لقد مر على املسلمني حني من الدهر كانوا فيه سادة العامل  ،وقادة الدنيا  ،سادو باإلميان والقرآن  ،وقادو
بالعلم واإلحسان  ،حكموا فعدلوا  ،واؤمت وا فأدوا  ،وكانوا للدنيا هداة خري ودعاة رشد  ،وكانت هلم حضارة
شا ة  ،مجعت بني العلم واليقني  ،ووصلت آرض بالسماء  ،وربطت الدنيا بآخرة  ،والعقل بال قل ،
واملادة بالروح  ،وال ظر بالتطبيق  ،والفكر بالواقع  ،والعمل باإلميان .
وإذا ب ا نصبح يف املؤخرة  ،بعد أن ك ا يف املقدمة ُ ،متلى علي ا آوامر بعد أن ك ا نأمر  ،ونقاد بعد أن ك ا
نقود  ،ومما زن أن ا أصبح ا نُص ف مبا يسمى بالعامل الثالث ،أو البالد ال امية ،وهوتعبري ملطف ومهذب
للبالد املتخلفة،وهذا مهد ملا تسمى بالقوى أن تكالبت وتألبت علي ا،والعجيب  :أهنم تلفون فيما بي هم ،
ولكن إذا ك ا ن العدو  ،أتفقت كلمتهم مجيعاً علي ا ،بل ويتعاونون يف تقدمي ال صح واملساعدة لبعضهم
البعض ،وهذا ما قاله فقهاؤنا من قبل  :الكفر كله ملة واحدة .
أنظر إ اليهود:عاشوا متفرقني يف أ اء العامل،ومل ندوا صدراً ح وناً إال يف ديار اإلسالم يتعايشون فيه بأمن
وأمان ،وبني ظة وأخرى،ويف غفلة املسلمني وَتاذهلم وت احرهم مع بعضهم،أغتصبوا أرض فلسطني وقِطَ ٍع
أُخرى  ،ومل تتوقف  ،وأقاموا دولة على أساس دي  ،تها أسرائيل .
فماذا فعل ا ل حرر القدس من أيديهم  ،القدس الذي يئن ويتوجع  ،القدس الذي يشتكي حاله إ اهلل
بسبب هتاون املسلمني يف فك أسر  ،القدس موطن صالة رسول اهلل بآنبياء ومعراجه ٓ ،هنم مشغولون
بالت اطح املذه والسياسي ٓ ،هنم يت احرون من أجل قضايا خالفية ال تسمن وال تغ من جوع .
حال املسلمني احملزن واملؤمل  ،نعل أتذكر ما حدث للمسلمني يف والية آسام اهل دية ،حيث ذُ وا وقُتِلُوا
كال عاج ٓ ،هنم أذنبوا وأجرموا يف نظر من قتلوهم – الرافض لقبول اآلخر  -وجرمهم أهنم يقولون  :ال إله
إال اهلل مد رسول اهلل  ،ومع هذا مل يدافع ع هم املسلمون يف البالد العربية .
ولكن العجيب أن الذين يذ وهنم ال يذ ون ال عاجٓ،هنم يعتقدون أن كل ذي روح حرام قتله،وال نوز
ذ ه،إهنم يرتكون الفئران تأكل القمح،وال يستعملون املبيدات ا شرية ح ال يقتلوا ذا روح.
وك ا ن زل الف ادق فال د أي مادة ميكن أن نقتل هبا البعوض ٓ ،ن قتل البعوض ع دهم ال نوز  ،وقتل أي
ذي روح النوز  ،الدم الوحيد الذي نوز قتله وسفكه ع دهم هو دم املسلمني .
أين املسلمون وسط هذا الزخم من آحداث ؟ أين رجال الدين – س ة وشيعة  -الذين سيسألون أمام اهلل
يوم القيامة ؟ املسلمون م همكون يف دنياهم وحياهتم املعيشية  ،وبعض رجال الدين م همكون يف بث
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القضايا ا الفية  ،والظهور على شاشات التلفاز  ،واستعراض آدلة ال يقوم بتدويرها وليها لتدعيم رأيه
لإلنقاص من خصمة ودحض حجته ،مث طرحه للخطة ال يقوم بإعدادها للفتك به والقضاء عليه ،وبعض
ا كام كل مههم  ،إهلاء الشعوب بإثارة الفنت  ،من خالل ال عرات املذهبية والطائفية ،إذاً  :له كل ا ق هذا
الرجل الغر  ،حني قال متعجباً وحزي اً ومتأملاً  :ما أعظمه من دين لو كان له رجال .
القواسم المشتركة للتعايش السلمي يس المسلميس:
إن اإلسالم أهنى القومية القبلية،واملذهبية املتعصبة،والطائفية الع صرية  ،وأوجد حبل اإلسالم املتني  ،وتعاليمه
مع وال تفرق،تب وال هتدم،وتدعو لإل اد والتعايش وترفض اإلقصاء
السمحة املعتدلة،ال
واإلختالف،ولكن الواقع املرير يؤكد كذلك أن العادة جرت أن منسح عيوب ا وَتلف ا وخالفات ا وتقهقرنا
بأعداء آمة،وأن نرد إليه ما أصاب ا بوعي وبدون وعي،وكان آجدر أن نلوم أنفس ا قبل أن نلقي باللوم على
آخرين،ويف كل مرة نثبت جدارت ا يف سبات ا العميق ويف َتلف ا وقصور عقل ا،دون أن نتحرك ولو ملرة واحدة
ل دافع عن دي ا،ل ثبت أن العيب في ا وليس يف إسالم ا وم هج ا،ويف ا قيقة أن ا أشغل ا أنفس ا وإهتمامات ا
بالثرثرة اللفظية والتقاليد البالية ،والبحث املرير يف إناد آدلة ال تؤيد ا كم بالتبديع الق اللحية،أو
آكل على املائدة،أوتقصري ا لباب،أو زيارة آضرحة،أو من يسبح باملسبحة،أو عمل املرأة والسالم عليها،
وغريها من آمور ال شغل املسلمون هبا أنفسهم  ،وتطاح وا وت افروا من أجلها  ،وهي يف ملها ال تسمن
وال تغ من جوع،بل وصلت ا دة للتعصب والتقسيم مبلغها  ،بني مسلمني ص فوا أنفسهم بأ اء ما أنزل
اهلل هبا من سلطان .
وال فى على كل عاقل ذي بصرية  ،أن ا أصبح ا يف عصر ال يعرف إال التكتل  ،فلو تكلم ا مب طق
العصر،أو مب طق املصلحة،أو مب طق الدين ،فكل هذا يفرض على آمة اإلسالمية ،وعلى كل ذي رأي
ووعي ،أن يسعى إ الوحدة والتألف والت خي والتساند،فهي أمة واحدة يف كل شيء كما قال رب ا {إِ َّن ه ِذ ِ
َ
ِ
اعب ُد ِ
ون}{آنبياء}92:
أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َواح َد ًة َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَ ْ ُ

وقال تعا {وإِ َّن ه ِذ ِ أ َُّمت ُكم أ َُّمةً و ِ
اح َدةً وأَنَا ربُّ ُكم فَاتـَّ ُق ِ
ون} {املؤم ون }52:هذا يف الوقت الذي أصبح ا
َ َ ْ
َ َ ُ ْ َ
فيه عالة على من نسميهم أعدائ ا  ،فالسيارة من ص ع أعدائ ا،والطيارة والصاروخ والقطار وامللبس واملصلى
الذي نصلي علية  ،واملسبحة ،وكل شيء هو من مستلزمات حيات ا نستورد م هم  ،بل ح مرضانا عجزنا
أن نعا هم ونداويهم فذهب ا ملن نسميهم أعدائ ا ليكشفوا ل ا عن الداء ونستجلب م هم الدواء .
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و ن املسلمون نتشاجر على أمور وقضايا لن تعا مرضانا  ،ولن توجد ل ا الغذاء  ،ولن متدنا مبلبس نسرت به
أجسادنا  ،وانشغل ا  :هل ا ليج عر أم فارسي ؟ وهل الفرقة ال اجية هي الس ة أم الشيعة ؟ وهل املهدي
عليه السالم من السعودية أم من إيران ؟ وهل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر (رضي اهلل ع هم وعن صحابة
رسول اهلل أمجعني ) أحق باإلمامة أم ال ؟ وغريها من القضايا
ويف املقابل نرى املتباعدين يف العامل يتقاربون و ن نتباعد  ،يتوحدون و ن نفرتق  ،يتفقون و ن تلف ،
مع أهنم تلفون ومت افرون  ،ومتباعدون فكرياً ودي ياً وأيدلوجياً وسياسياً .
النصارى:أقرتب بعضهم من بعض،رغم اختالف مذاهبهم،بل كل مذهب كأنه دين مستقل .
واليهود :مجعوا أنفسهم من مجيع بقاع العامل وا دوا من أجل قيق حلمهم التورايت بإقامة دولة صهيون
وعلى الرغم مما أثبته التاريخ من تعدد ا روب وسفك الدماء بني اليهود وال صارى ،إال أهنم تقاربوا و الفوا
ضد عدوهم  -من وجهة نظر بعض املتشددين كذلك  -اإلسالم،فأصدر الفاتيكان وثيقة تربئة اليهود من
دم املسيح،بعد أن ظلوا عشرين قرناً ُ ملوهنم هتمة ووزر صلب املسيح عليه السالم
بل ح العمالقة ممن يعت قون الرأ الية والشيوعية تقاربوا  ،تقاربت أمريكا مع روسيا  ،وتقارب الفريقان مع
الصني ،الصني الذي يتجاوز تعداد املليار نسمه – أي ما يقارب تعداد املسلمني يف البالد اإلسالمية
والعربية -ومع هذا يتوحدون ت راية دولة واحدة،وتصدر قراراهتم واحدة،واملسلمون يت ازعون على مسمى
الزعامة الزائفة  ،وإذا اتفقوا على شيء كل مخسون عاماً فتلك معجزة .
كل العامل يتقارب  ،و ن املسلمون وحدنا الذين نتباعد ؟ هل هذا يقبله م طق ؟ أو يستسيغه من له مسكة
من عقل ؟ وهل يز مصلحه ؟ أو يتالقى مع م هج دي ا ؟
هل هذا هو ما نكارء به جهاد نبي ا وصحابته آجالء ؟ هل هذا يكارء عظمة دي ا ا ق ؟
من املفرتض أن قق ا ريية ال كرم ا هبا رب ا تبارك وتعا  ،ونكون واجهة مشرفة لإلسالم  ،أمرين
باملعروف وناهني عن امل كر { ُكْتم خيـر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َن بِاملعر ِ
وف َوتَـْـ َه ْو َن َع ِن املْ َك ِر َوتـُ ْؤِمُو َن
ْ َ ْ
َْ ُ
ت لل ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
ُ
ِ
ِ
ِ
بِاهللِ ولَو آَمن أ َْهل الكِتَ ِ
اب لَ َكا َن َخْيـًرا َهلُ ْم مْـ ُه ُم امل ْؤمُو َن َوأَ ْكثَـُرُه ُم ال َفاس ُقو َن}{آل عمران}110:
َْ ََ ُ
ُ
واقع املسلمني يذك رين مبا فعله شاس بن قيس،ذلك الشيخ الع يف ا اهلية،عظيم الكفر،شديد ا قد
والكراهية وا سد على املسلمني  ،فحني رأى وحدة املسلمني وتعايشهم و معهم على قلب رجل واحد ،
وما رآ من ألفتهم وصالح ذات بي هم  ،بعد الذي كان بي هم من العداوة يف ا اهلية  ،فهل فرح لذلك
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وأنشرح صدر ؟ كال ،بل طرح ما أمتلئ به قلبه من حقد وحسد فقال  :قد أجتمع ب قيلة هبذ البالد ،
واهلل ما ل ا معهم إذا اجتمع مَلهم هبا من قرار .
فماذا فعل من أجل أن يفرق مشلهم ويشتت وحدهتم ؟ لقد أمر شاباً يهودياً كان معه  ،فقال له  :أعمد
إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم " بعاث " وما كان قبله  ،وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من آشعار
 ،ففعل  ،فتكلم القوم ع د ذلك  ،وحرك فيهم نزعة ا اهلية وعرق العداوة ،فت ازعوا وتفاخروا  ،و ركت
فيهم نوازع العصبية والقبلية،ح تواثب رجالن،أحدمها هو " أوس بن قيظي " أحد ب حارثة من آوس ،
وآخر " جبار بن صخر " أحد ب سلمة من ا زرج  ،فتقاتال .
مث قال أحدمها:إن شئتم – واهلل – رددناها اآلن جذعة،وغضب الفريقان،وقالوا:قد فعل ا،السالح ..
السالح،موعدكم الظاهرة،فخرجوا إليها،و اور ال اس،وأخذ كل فريق يدعوا أتباعه .
فبلغ ذلك ال صلى اهلل عليه وسلم،فخرج إليهم ومعه املهاجرين ومجع من آنصار،فقال " يا معشر
آنصار أم تم باإلسالم وأكرمكم به،وقطع به ع كم أمر ا اهلية،واست قذكم به من الكفر ،وألف
بي كم،أفرتجعون إ ما ك تم عليه كفارا،فعرف القوم أهنا نزعة من الشيطان،وكيد من عدوهم،فألقوا السالح
من أيديهم،وعيوهنم تزرف الدمع ندماً،وعانق الرجال من آوس وا زرج بعضهم البعض ،مث أنصرفوا مع
رسول اهلل مؤلفة قلوهبم على بة اهلل ورسولة  ،بعد أن صرف اهلل ع هم كيد عدوهم شاس بن قيس وما ص ع
()47
.
وإذا كان الرسول قد هنض ر املدي ة مل ع االقتتال والفت ه بني آوس وا زرج حيثما سعى ا اخام اليهودى
شاس بن قيس  ،فالواجب اليوم يفرض على علماء آمة  ،وأهل الرأي وأصحاب االعتدال أن يقتدوا برسول
اهلل  ،فيهبوا على قلب رجل واحد ل شر روح الت خي بني املسلمني مجيعا  ،ول زع فتيل الفت ة الذى يؤججه
بعض املتطرفني واملتزمتني  ،وذوى ال زعات وآهواء وآغراض الفئوية والشخصية .
ٓن الفنت سريعة االشتعال  ،صعبة اإلمخاد  ،كبرية ا سائر  ،ال ت دمل جراحها إال هد كبري وأمد بعيد ،
تسلب االعتدال واالتزان والرؤية املوضوعية ،ح من أصحاب التوازن واالعتدال  ،إال من رحم ر .
السيِّئَةُ ْادفَ ْع بِالَِّ
ومن املمكن أن يتحقق كل ما هو إنا إذا طبق ا قول اهلل تعا { َوَال تَ ْستَ ِوي ا َ َسَةُ َوَال َّ
حيم * وما يـلَق ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّاها إَِّال ذُو
َح َس ُن فَإِ َذا الَّذي بـَْيـَ َ
صبَـُروا َوَما يـُلَق َ
ك َوبـَْيـَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّهُ َوِ ٌّ َ ٌ َ َ ُ َ
ه َي أ ْ
ين َ
َّاها إَّال الذ َ
الس ِميع ِ
غ فَ ِ ِ ِ
ظ ع ِظي ٍم * وإِ َّما يـْـز َغ َ ِ
ِ
فصلت }36 -34 :
يم} { ِّ
َح ٍّ َ
َّك م َن الشَّْيطَان نـَْز ٌ ْ
َ ََ
استَع ْذ باهلل إِنَّهُ ُه َو َّ ُ َ
العل ُ
وهذا كفيل برتسيخ مبدأ " التكامل " بدل " الصراع " و" والتعايش " بدل " اإلقصاء .

جملہ علو اسالمیہ شامرہ منرب21

مفاهمي التعايش وقبو الآخر  ..رؤية اسالمیة

260

نعم إن بني املسلمني الكثري من العوامل واملقومات املشرتكة  ،والدعائم القوية املتي ة  ،ال أرسى مبادئها
القرآن الكرمي  ،ورسخ قواعدها حضرة ال ر س ته الشريفة  ،ما يكفل لتحقيق ذلك ،لكى يكون املسلمني
أخوة وصفاً واحداً،وجسداً واحداً سليماً من أي عاهات أو أمراض أو أعطاب  ،بل إذا أشتكى م ه عضوا
تداعى له باقى جسد آمة بالسهر وا مى  ،يئن ٓنته  ،ويفرح لفرحته .
ومـن هـذ القواسـم وحــدة العقيـدة الـ مجعــت املسـلمني ـت كلمتـني ،مهــا  :ال إلـه إال اهلل مـد رســول
اهلل ،ووح ــدة املص ــدر التش ـ ـريعي – الق ــرآن والس ـ ـ ة  ، -ووح ــدة القبل ــة  ،ووح ــدة العب ــادة  ،فالعب ــادة يف
اإلسالم ال تقف يف حكمتها ومع اها ومغزاها ع د حد التقرب إ املو تبارك وتعا فقط  ،بل إن هلا
مــن ا كمــة  ،مــا نعــل مــن تأديتهــا م بعـاً لَلخــوة والشــفقة والرحــة  ،و فــزة للتســاند والتعــايش والتـ لف
والتعارف .
فالصالة  :أمرنا رب ا تبارك وتعا هبا للتقرب إليه  ،ولكي تكون عامالً أساسياً للوحـدة بـني املسـلمني ،

وصفاً واحداً ال اعوجـاج فيـه ،ومـن أجـل قيـق الوحـدة بكـل معانيهـا  ،فـرض املـو تبـارك وتعـا مخـس
صلوات يف اليوم والليلة عل كل مسلم بالغ عاقل  ،لكـي يتالقـى املسـلمون فيهـا  ،فيتعايشـون ويتعـارفون
ويتوحدون  ،و تمع قلوهبم على بة اهلل وطاعتـه ،بـل ومـن أجـل قيـق هـذ الوحـدة مـن خـالل فريضـة
الصالة  ،أجزل املو جل وعال يف العطاء وم ح من ي ضم لقافلـة ا ماعـة ،العديـد مـن العطايـا  ،فمـ ح
مــن ي ضــم للجماعــة يف الصــالة ســبعاً وعش ـرين درجــة يفــوز هبا،أمــا مــن يصــلي م فــرداً بعيــداً عــن دائــرة
ا ماعــة،فال يغـ م هبــذا الفضــل الربــاين،ويف هــذا إغـراء شــديد لإلنضـواء والتعــايش يف ك ــف ا ماعــة ونبــذ
العزلة والفرقة،ودفع باإلنسان املسلم لإلندماج والزوبان يف دائرة ا ماعة والوحدة
وم ـ ح مــن يصــلي يف ك ــف ا ماعــة  ،بفــوز بأنــه يف ذمــة اهلل وضــمانه  ،قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه
وسلم  " :من صلى يف مجاعة فهو يف ذمة اهلل تعا "( )48ومما يبني أمهية ا ماعة واإل اد يف اإلسالم ،
وجوهبا يف أوقات السلم وأوقات ا ـرب سـواء بسـواء  ،ففـي أوقـات ا ـرب تصـلي مجاعـة وتقـوم موعـة
أخرى با راسة  ،فإذا ما فرغت ا ماعة ال تصلي  ،تبادلت آدوار.
فــأنظر كيــف يصـ ع اإلســالم مــن خــالل فريضــة الصــالة اإل ــاد والوحــدة  ،فجميــع املســلمني يف مشــارق
آرض ومغرهبا  ،يعل ون عن دخول وقت الصالة بال داء بكلمة اهلل أكرب  -س ة وشيعة  ،وغريهم  -ال
تلف هذا ال داء بأختالف املكان أو الزمان  ،وال تلف بإختالف ا س أو اللغـة  ،فـا ميع يقولـون
اهلل أكرب  ،وا ميع يقولون يف ركوعهم سبحان ر العظيم  ،وا ميع يقولون يف سـجودهم سـبحان ر
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آعلــى  ،وا ميــع يقولــون يف تشــهدهم أشــهد أن ال إلــه إال اهلل  ،وأن ســيدنا مــد رســول اهلل  ،اللهــم
صلي على سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد كما صليت على سـيدنا ابـراهيم وعلـى آل سـيدنا ابـراهيم
 ،وا ميع يقولون يف هناية صالهتم السالم عليكم ورحة اهلل ويركاته  ،وذلـك للتأكيـد علـى أن املسـلمني
حي ما فرغوا من صالهتم للسالم جل وعال  ،فإن شعارهم حني مهوا باالختالط يف ا ياة مع ب دي هم
وج سهم هو السالم واحملبة والشفقة ،فيا تـرى  :أي عبـادة أبلـغ وأعمـق يف غـرس التعـايش والوحـدة مـن
صــالة ا ماعــة ؟ يصــلون خلــف إمــام واحــد  ،وي ــاجون رب ـاً واحــد  ،ويتلــون كتــاب واحــد  ،وتوجهــون
بوجوههم وقلوهبم لقبلة واحدة  ،وهي العكبة البيت ا رام  ،ويؤدون أعماالً وحركات واحدة  ،وما ذلك
إال ٓن اإلسالم يكر أن ي حصر اإلنسان يف نطاق نفسه  ،ويكر أن ي ـأى املسـلم مبصـلحته بعيـداً عـن
مصلحة آمة وحياهتا وشؤهنا .
وفريض ددة الص ددوم  :هبــا م ــن دالئ ــل الوح ــدة م ــا اليعــد  ،فجمي ــع املس ــلمون  ،يف مش ــارق آرض ومغارهب ــا ،
يصومون يف شهر وحد من كل عام  ،وهوشهر رمضان ،بل إن توقيت الصيام نسد عامالً حيوياً للوحدة بني
املســلمني مجيعـاً  ،حيــث يبــدأ املســلمون صــيام يــومهم مــن طلــوع الفجــر حـ الغــروب  ،فلــيس ه ــاك سـ أو
شــيعي يســتطيع أن ــالف آخــر يف ذلــك ،بــل إن اإلس ـالم حــني فــرض الصــيام  ،ونــادى هبــذ الفريضــة يف
القرآن  ،نادى ب داء الوحدة " يا أيها الذين أم وا " وذلك على إعتبار أن القرآن ال يتصور فرقة بني املسلمني
ت أي مسميات أخرى غري أهنم مسلمني ومؤم ني باهلل آحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكـن
له كفواً أحد .
وفريضددة الزكدداة  :ووحــدت بــني مجيــع الطبقــات وآج ــاس  ،وأزالــت الشــح والبخــل والطمــع وا ــرص مــن
نفـوس آغ يـاء  ،واستأصـلت ا قـد وا سـد والـبغض مـن نفـوس الفقـراء  ،وذلـك حـني فرضـت علـى آغ يــاء
توصيل بعض ما أنعمه اهلل عليهم للفقراء  ،وما ذلك إال ليسود اجملتمع جـو مـن احملبـة واإلخـاء والتـواد والرحـة
والشـفقة  ،فالزكــاة فريضــة إسـالمية علــى مجيــع املســلمني – سـ ة وشــيعة – بغــض ال ظـر عــن بالدهــم وازم ــتهم
ومذاهبهم وتوجهامت واج اسهم  ،ولعل هذا يربز مدى روابط الوحدة بني املسلمني .
وفريضة الحج  :هي من أهم الفرائض ال تعمل على إكتمال حلقـات الوحـدة بـني املسـلني  ،حيـث نتمـع
ال اس من مشارق آرض ومغارهبا،ونتمعوا يف بيت اهلل ا رام،على ا ب يف اهلل ،والت خي يف اهلل،والتواد مـن
أجل اهلل،و قيق التعارف،الذي جعله اهلل من أبرز م افع ا ج .
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فــا ميع – سـ ة وشـيعة – تلهــج ألسـ تهم  :لبيــك اللهــم لبيــك  ...لبيــك ال شـريك لــك لبيــك  ..إن ا مــد
وال عمة لك وامللك  ..ال شريك لك لبيك ،وا ميع متوشحون بإحرامهم  ،الذي يشـبه حـل اإلنسـان لكف ـه
 ،حني يذهب يطلب العفو مبن أخطأ يف حقه  ،ومجيعهم يطوفون بالبيت ا رام  ،ويقفون بعرفات  ،ويطفؤن
ظمــائهم بشــرب مــاء زمــزم  ،وتُكحــل عيــوهنم  ،وتشــرح صــدورهم  ،برؤيــة وزيــارة قــرب خــامت آنبيــاء واملرســلني
ســيدنا وحبيب ــا مــد صــلى اهلل عليــه وســلم ،ولعــل هــذ املشــاعر تعمــل علــى إيقــاا روح آخــوة ال بيلــة بــني
املســلمني  ،وتقــوي أواصــر احملبــة واملــودة  ،وتعمــل علــى ســد م ــابع الع ـداء  ،وا صــام  ،وا فــاء  ،وا قــد ،
وتقطع الطريق أمام أي اولة دخيلة  ،ي فذ م ها آعداء للوقيعة بي هم .
الخاتمة أهم النتائج :
-1يتضح من مجلة ما مت سرد أن مفهوم التعايش وقبول اآلخر يف اإلسالم قائم على ا رية واملساواة والعدل
يف ا قوق والواجبات  ،وليس على اإللزام واإلكرا وفرض سياسة آمر الواقع كمـا هـو ا ـال لـدى أصـحاب
آيــدولوجيات الفكريــة واملذهبيــة آخــرى  ،الــذين يرفعــون شــعار  :الــذي ال يســري يف ركاب ــا ويكــون مع ــا فهــو
علي ا وعدونا .
-2إن امل هج ال بوي قوالً وفعالً،هو م هج يؤصل ملفهوم التعايش والتواصل وقبول اآلخر على أسس ال تقبل
املساس بأمور العقيدة من أجل ترضية اآلخر،وال تقبل اإلزدراء بأي معتقد من أجل اإلنقاص من م زلة اآلخر
والتهوين من شأنه وشأن معتقد ،ورسخ حضرة ال ملبدأ ا وار بال هي أحسن مع اآلخر من أجل مد
جسور التالقي والتعايش،وهذا يستوجب أن يتعامل كل طرف مع آخر على أساس أن مسلكه "حق أو هو
أفضل" ولكن ال نوز أن يتعامل مع آخرين عل أساس أن مسلكه هو حق فحسب "وعليك أن تقول ا ق
يف كل ما تقول  ،ولكن ليس لك أن تذيع كل ا قائق،وعليك أن تصدق يف كل ما تتكلمه  ،ولكن ليس
()49
صواباً أن تقول كل صدق "
 -3أوجــد اإلســالم مــن القواســم املشــرتكة بــني اإلنســانية مجعــاء مــا يكفــل لتحقيــق التعــايش بــني بـ البشـرية ،
وأوجد من القواسم املشرتكة بني املسلمني أنفسهم ما يكفل ٓن يكونـوا جسـداً وأحـداً إذا اشـتكى م ـه عضـو
تــداعى لــه بــاقي ا ســد بالســهر وا مــى ،ويتحقــق هــذا بعــدم التشــكيك يف ال وايــا  ،فــإن القلــوب بيــد اهلل ،
والصـدور ال يعلــم مـا بــداخلها إال مــن خلقهـا  ،فعلي ــا أن نتعامـل ســن الظــن  ،وحسـن ال وايــا  ،وأن نتالقــى

جملہ علو اسالمیہ شامرہ منرب21

مفاهمي التعايش وقبو الآخر  ..رؤية اسالمیة

263

على أساس سالمة الصدر كما كان ال صلى اهلل عليه وسلم يقابل أصحابه  ،وكان يـرفض تلقـف أي خـرب
أو كالم يعكر صفو اللقاء والتعايش .
-4علــى ا كــام والعلمــاء واملصــلحني والرتبــويني أن ي تهجـوا هنــج رســول اهلل وهــو القــدوة وآســوة  ،يف العمــل
علــى إشــاعة روح التســامح واإلخــاء بــني أب ــاء آمــة احملمديــة  ،وأن يعمل ـوا علــى إزالــة مــا علــق بآذهــان مــن
قضــايا خالفيــة أودت بآمــة جراح ـاً وانشــقاقاً،وظن بعــض ا هــال مــن العلمــاء والساســة أهنــم مبتــاجرهتم هبــذ
القضايا أهنم صدون خريي الدنيا وآخرة،وأومهوا العامة أهنا قربـة يتقـرب هبـا العبـد إ اهلل ،وهـؤالء نسـوا أن
اهلل قال { إذ تَـبـَّرأَ الذين اتُّبِعوا ِمن الذين اتـَّبـعوا ورأَو العذاب وتقطعت ِهبم آَسـباب * وقَ َ َّ ِ
ين اتـَّبَـ ُعـوا لَـو
َ ُ ََ َ َ
َ
ـال الـذ َ
ُ َ ُ َ
ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أَ َن لََا َكرًة فَـَتَبَـَّرأَ م ُهم َكما تَـبَـ َّـرءوا مَّـا َكـ َذل َ ِ
َعمـاهلُم َح َسـرات َعلَـي ِهم } (سـورة البقـرة – 166 :
هم اهلل أ َ
َ ُ
ك يـُري ُ
َ
 ) 167والرسول الكرمي قرر  :أن من سن س ةً حس ة فله أجرها وأجر من عمـل هبـا إى يـوم القيامـة  ،ومـن
سن س ة سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إ يوم القيامة .
قائمة المراجع والمصادر :
-1القرآن الكريم
 -2السنة النبوية المطهرة مس الصحاح والسنس والمسانيد.
المعاجم اللغوية :
-1
-2

معجم اللغةالغربية  ،املعجم الوجيز ،مادة " أ " ،ومادة " ع " طبعة خاصة بوزارة الرتبية
والتعليم  ،مصر  1993م
ياقوت ا موي  :معجم البلدان  ،مطبعة البا ا ل  ،بدون

المراجع العامة :

-1ابن هشام  :السرية ال بوية  ،طبعة اجمللس آعلى للشئون اإلسالمية  ،القاهرة .
 -2أبو مد بن سعيد البيالوي  :التقليد املشروع م ه واملم وع  ،ص ،9دار الفرقان ،باكوس.
 -3أساتذة معهد الفلسفة وأكادميية العلوم باال اد السوفي  :مشكلة ا رب والسالم  ،ترمجة :شوقى
جالل وسعد رحي  ،دار الثقافة ا ديد مبصر ،بدون تاريخ .
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-4أشرف عبد الرافع الدرفيلي  :ا رية واملعرفة ع د اإلمام بديع الزمان سعيد ال ورسي  ،مكتبة الثقافة الدي ية
 ،القاهرة  2010م
-5أشرف عبد الرافع الدرفيلي  :و التوحد اإلسالمي الكبري،سوزلر لل شر،القاهرة  2011م
-6بديع الزمان سعيد ال ورسي  :موعة رسائل ال ور " الكلمات – املكتوبات – اللمعات – الشعاعات -
املالحق – صيقل اإلسالم – املث وي ال وري العر – مرشد أهل القرآن – ترمجة إحسان قاسم الصا ي ،
سوزلر لل شر  ،القاهرة  2004 ،م
-6خدنة ال رباوي  :مشكالت نفسية لإلنسان  ،سوزلر لل شر  ،القاهرة  2004 ،م
-7علماء وزارة آوقاف :صور من حياة الرسول يف مكة ،طبعة وزارة اآلوقاف بالقاهرة،بدون.
-8علماء وزارة آوقاف:صفحات من سرية الرسول الكرمي،طبعة وزارة آوقاف بالقاهرة،بدون
-9د /عشرايت سليمان  :ال ورسي يف رحاب القرآن  ،سوزلر لل شر  ،القاهرة  1999 ،م
 -10د /م يــب مــد ربيــع :ضــمانات ا ريــة يف ال ظــام اإلســالمي وتطبيقاهتــا ،سلســة البحــوث اإلســالمية ،
القاهرة 1983 ،م .
 -11مد حلمي خضر:الرياض ال دية يف ا طب امل ربية  ،مكتبة الرشاد  ،جدة  1985م .
 -12ممــدوح الشــيخ  :الســلفيون مــن الظــل إ قلــب املشــهد  ،قطــاع الثقافــة بــدار أخبــار اليــوم  ،ط ، 10
القاهرة  2011م
وعلى اهلل قصد السبيل  ..وآخر دعوانا أن ا مد هلل رب العاملني
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الھوامش

( )1معجم اللغةالغربية  ،املعجم الوجيز  ،مادة " ع " طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم  ،مصر  1993م ،ص443
( )2مشكلة ا رب والسالم  :موعة من أساتذة معهد الفلسفة وأكادميية العلوم باال اد السوفي  ،ترمجة :شوقى جالل وسعد
رحي – دار الثقافة ا ديد مبصر ،بدون تاريخ ،ص ٢١٠
( )3معجم اللغةالغربية  ،املعجم الوجيز  ،مادة " أ " ص 9 – 8بتصرف .
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