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 (بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم)

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وعمى الو وصحبو        
 ٓاجمعين

 أما بعد : 

أرشد القران الكريم  إلى آداب الّتعايش مع ما ينزل باإلنسان من محن وبالء؟ ، بل 
داب يتعايش بيا في ذلك حتى في أعسر ساعة تمر بو في ميدان القتال، أرشده إلى آ

المكان ، بل بمغ من توجيو القرآن الكريم أن عمم المسمم آداب التعايش مع غير 
المسمم ، فيحفظ مالو ، ويكرمو ألن لو حق الحياة ، وان يعاممو بالعدل فال يبغي 

  ٓعميو 

مّيز بين دعوة القرآن إلى التعايش مع غير المسممين ، وبين دعوة نأن  ناوحاول  
سك تساىمين في دعوتيم المتنازلين عن الكثير من المبادئ والقيم التي يجب التمالم

مقارنة موجزة بين معاممة المسممين لغيرىم في داخل  نابيا وعدم التنازل عنيا ، وذكر 
 ٓالبالد اإلسالميَّة ، ومعاممة غير المسممين لنا

ولإلسيام في خدمة كتاب  ليذه المعاني الّسامية التي اشتمل عمييا القران الكريم ،   
 بحثنا كون يأن  نااهلل أوال ، ولتقديم شيء في زمن ىذه الفتن التي تعصف باألمة ، رأي

     ٓ(  واثرىا في السمم المجتمعيفي القران الكريم  مع اىل الكتاب  ) آداب التعايش

 خاتمة :  مقدمة ومبحثين و الىىذا  ناوقد قسمت بحث  

 ٓية الموضوع وسبب اختيارنا لو وخطة بحثنامقدمة اىمفي ال ناتناول
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 لغة واصطالحًا ،  والتعايش اآلدابب  اما المبحث االول فكان :فكان التعريف

 ٓالمسممين مع اىل الكتاب: لمحديث عن آداب تعايش  المبحث الثاني ناوخّصص

  ٓإليو من نتائج  نافييا أىم ما توصم ناأما الخاتمة فذكر    

خالصا لوجيو الكريم وان ينفع بو المسممين ،  نا أن يكون عممسأل اهللنوفي الختام 
 انفسنافما كان فيو من صواب فيو فضل اهلل ، وما كان فيو من نقص وخمل فمن 

 ٓوالشيطان 
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 المبحث االول

 تعريف االدآب والتعايش لغة واصطالحا

 المطمب االول: تعريف اآلداب لغة واصطالحا:

ب وأسباب ، وىو رياضة النفس بالتعميم بَ ، مثل سَ جمع أَدب لغة : اآلداب اوال:    
نو راضو عمى محاسن األخالق ولقّ  :أي ،بو() أدَّ :والتيذيب عمى ما ينبغي ، فيقال
ب الناس إلى المحامد وينياىم عن د  ؤ ألنو ي ؛فنون األدب، وسمي األدب أدبا

وتعني التعميم فشممت جميع ، ثم تطورت لفظة) أدب( التي تعني األخالق (ٔ)المقابح
:)حفظ أشعار العرب وأخبارىم بأنو إذ عرف األدب والسيما البالغة والمغة ، ،المعارف

فأصبحت كممة أدب تدل عمى العموم والمعارف ،  (،ٕ)واألخذ من كل عمم بطرف (
آداب ، فأصبح يقال أدب العالم وأدب  وأصبح لكل شريحة من شرائح المجتمع

اضي ، وأدب النفس ، بل إن ىذه الكممة شممت جميع مرافق الحياة المتعمم،وأدب الق
(ٖ )ٓ  

 

 

                                                           

بيروت،  -ر صادر ينظر: لسان العرب،لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دا -ٔ
،والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، أحمد بن محمد بن  ٖٖ/ٔالطبعة: األولى 

،و القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب ٜ/ٔبيروت، –عمي المقري الفيومي، المكتبة العممية 
   ٓ ٘ٚ/ ٔبيروت  -الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة

القاىرة)بدون  -(،دار الشعب ٛٓٛرحمن بن محمد الحضرمي )تمقدمة ابن خمدون ، عبد ال -ٕ
 ٓ ٕٕ٘تاريخ( ص

بيروت ،  –ينظر: آداب التحية والسالم في اإلسالم ، لفاضل النجادي ، مؤسسة الرسالة  -ٖ
  ٓ ٚٔم، صٕٚٓٓ -ىـٕٛٗٔالطبعة األولى :
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 اصطالحا: اآلدابتعريف ثانيا :

عرف األدب بعدة تعريفات جاءت عن جمع من العمماء أفترقت في المفظ     
 وتقاربت في المعنى منيا:

 وقيل ىو تعظيم منٓٓٓقال ابن حجر: )األدب استعمال ما يحمد قوال وعمال  -ٔ
 ٓ(ٔفوقك والرفق بمن دونك( )

وعرف ابن القيم األدب بأنو: اجتماع خصال الخير في العبد ، ثم قسم األدب  -ٕ
وشرعو ، وأدب مع   ، وأدب مع رسول اهلل  إلى ثالثة أنواع : أدب مع اهلل

الخمق ؛ وعرف األدب مع الخمق بقولو : ىو معاممتيم عمى اختالف مراتبيم بما 
 ٓ(ٕيميق)

ىو حسن األحوال من : األدب في تحفة األحوذي فقال :) المباركفوريفو وعر  -ٖ
ومن جممة ىذه األقوال التي عرف بيا العمماء  ٓ( ٖ( )القيام والتعود وحسن األخالق

كممة األدب يمكن أن نقول: إنَّ مفيوم األدب يعني: التحمي باألخالق الحسنة في 
يم قوال وعمال عمى الوجو الذي أراده معاممة الخمق عمى اختالف مراتبيم، والرفق ب

    ٓالشرع 

     
                                                           

ي الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن عمي بن حجر أبي الفضل العسقالن -ٔ
 ٓ ٓٓٗ/ٓٔبيروت، تحقيق محب الدين الخطيب،كتاب األدب  -دار المعرفة 

ياك نستعين ، لمحمد بن أبي بكر أيوب   -ٕ ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
، ٖٜٚٔ - ٖٜٖٔ -بيروت  -ألزرعي أبي عبد اهلل المعروف بابن القيم ، دار الكتاب العربي 

 ٓ ٜٖٓ-ٖ٘ٚ/ٕتحقيق: محمد حامد الفقي  الطبعة: الثانية ،
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبي   -ٖ

 ٓ ٕٛٔ/ٗبيروت -العال،  دار الكتب العممية 
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 : تعريف التعايش لغة واصطالحا:المطمب الثاني

اوال:تعريف التعايش لغة:األصل في اشتقاق كممة التعايش ىو :)عيش( ، والعيش 
َوَجَعْمَنا النََّياَر  المصدر، وكل شيء يعاش بو ، أو فيو فيو معاش قال تعالى:

ومعايش ال تيمز ألنيا مفاعل من العيش واحدتيا معيشة ، أي أن (، ٔ)َمَعاًشا
)الياء( أصمية وليست زائدة ،  واألصل معيشة عمى وزن مفعمة وىي ما يعاش بو من 

النبات والحيوان، ويقال )تعايشوا(عاشوا عمى األلفة والمودة ، وعايشو :عاش معو 
(ٕ)ٓ 

 التعايش اصطالحا : ثانيا: 

عايش في القران الكريم أو السنة النبوية المشرفة ، ولكن وردت لم ترد لفظة الت   
  ٓ(ٙ(، و ) عيشة ()٘( ، و ) معيشة ( )ٗ( ، و ) معاشا( )ٖألفاظ ) معايش( )

لذلك عرفيا العمماء الذين ألفوا في ىذا الباب بعدة تعاريف كل حسب فيمو      
 لمعنى التعايش ، و من ىذه التعاريف:

                                                           

 ٓ ٔٔسورة النبأ: اآلية  -ٔ
 -ىـٙٔٗٔ -ينظر: كتاب غريب القرآن، أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني، دار قتيبة  -ٕ

،و معجم مقاييس المغة،  أبي  ٙٔٗ-٘ٔٗ/ ٔم، تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران ٜٜ٘ٔ
م، ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ -لبنان  -بيروت  -الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل 

/ ٙ،و  لسان العرب البن منظورٜٗٔ/ٗالطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السالم محمد ىارون،
(، تأليف إبراىيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد ٕ+ٔم الوسيط )،و المعجٕٕٖ-ٕٖٔ

 ٓ ٓٗٙ-ٜٖٙ/ ٕالقادر / محمد النجار،  دار الدعوة، تحقيق: مجمع المغة العربية ، 
 ٓ ٓٔسورة األعراف:اآلية  -ٖ
 ٓ ٔٔسورة النبأ :اآلية  -ٗ
 ٓ ٕٗٔسورة طو: اآلية  -٘
 ٓ ٕٔسورة الحاقة: اآلية  -ٙ
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تعني العيش المشترك مع اآلخرين، وال يكون التعايش إال  التعايش : )كممة -ٔ
بوجود األلفة والمودة ، وال يعيش اإلنسان مع غيره إال إن وجد بينيما تفاىم، ورغبة 

  ٓ(ٔبعيشة مشتركة، ُلْحَمُتيا األلفة ،وُسداىا المودة والثقة ( )

ن لم يقبموه دينا التعايش: )ىو تعريف غير المسممين بديننا ، والدعوة إليو ، فا -ٕ
ليم، فينبغي حينئذ وضع القواعد التي تكفل حقن الدماء ، والتمكين لمناس من السعي 

قامة العدل بين الناس ، والتعاون فيما يمكن التعاون فيو( )  ٓ( ٕفي األرض وا 

فيما  -أي الحياة –ىو اتفاق الطرفين عمى تنظيم وسائل العيش )التعايش : -ٖ
يحددانيا ، وتمييد السبل المؤدية إليو ، إذ إنَّ ىناك فارقا بين  بينيما عمى وفق قاعدة

أن يعيش اإلنسان مع نفسو ، وبين أن يتعايش مع غيره ، ففي الحالة األخيرة يقرر 
المرء أن يدخل في عممية تبادلية مع طرف ثان ،أو مع أطراف أخرى ، تقوم عمى 

 ٓ( ٖ( )التوافق حول مصالح ، أو أىداف ، أو ضرورات مشتركة

من مفيوم ىذه التعريفات الثالثة  نقول قد يطمق ويراد بو عدة مدلوالت ؛ لكن الذي 
 نقصده ىو التعريف اآلتي:

القبول بحياة مستقرة قائمة عمى العدل والتسامح ؛ واحترام متبادل ؛ وتفاىم من كل 
 ٓطرف 

                                                           

فاىم والتعايش بين الشعوب ، األستاذ ىاني المبارك، والدكتور شوقي أبو خميل، اإلسالم والت -ٔ
 ٓ ٕٔم،ص ٕٗٓٓ -ىـٕٗٗٔدمشق،الطبعة األولى  -دار الفكر

 -التقارب والتعايش مع غير المسممين ، الدكتور محمد موسى الشريف ،دار ابن كثير -ٕ
 ٓ ٚم،ص ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔبيروت، الطبعة األولى -دمشق

القاىرة  -من اجل التعايش ، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ، دار الشروق الحوار -ٖ
 ٓ ٛٚم،ص ٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔ، الطبعة األولى 
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يمكن أن نخرج وبناًء عمى ما قدمنا لمدلولي اآلداب والتعايش في المغة واالصطالح، 
 بمفيوم آلداب التعايش فنقول :

ىما استعمال األخالق الحسنة في التعامل مع الخمق ، ومع األحداث التي تمر   
عمى اإلنسان ، عمى الوجو الذي أراده الشرع ، من أجل العيش في حياة مستقرة ، 

 ٓ ، ورسولو قائمة عمى ما يرضي اهلل
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 المبحث الثاني

 مع أىل الكتاب ايش المسممينآداب تع

 المطمب األول :ثوابت آداب التعايش مع غير المسممين 

البد من معرفة الثوابت التي ال يمكن أن يتنازل عنيا أو يتناساىا المسمم في      
أثناء تعايشو مع غير المسممين في داخل الدولة اإلسالمية ، فان التعايش مع غير 

المسمم عن قيم اإلسالم ومبادئو األساسية ، وال يعني المسممين ال يعني أن يتنازل 
التميع واإلنحالل والذوبان معيم ، حتى ال تبقى لممسمم شخصية وال لإلسالم قيمة ، 

 ( : ٔلذلك عمى المسمم معرفة ما يأتي خالل تحميو بآداب التعايش مع غير المسمم )

عمو وال ُيعمى عميو ، وىو أوال: عمو دين اإلسالم وتفرده بين األديان ، فاإلسالم ي
الدين المحفوظ من التحريف والتغيير والتبديل ، وانو الدين الخاتم لجميع األديان، وان 

خاتم األنبياء والمرسمين ، وان كل الكتب السماوية قد نسخت بنزول  نبينا محمدًا 
ي القران، فأي خمط في ىذا المبدأ الثابت يؤدي إلى خمل في عقيدة المسمم وخمط ف

مفاىيمو الشرعية ، واألقميات المسممة التي يغمب عمييا الجيل والفقر معرضة لمثل 
ىذا الخمط ، بل أصبح بعض المسممين يشارك بني قومو من غير المسممين بعَض 
شعائر دينيم ، وسيل بذلك عمى بعض المسممين االرتداد عن دين اإلسالم بتأثيرات 

  ٓالجيل المنظمات التنصيرية وتحت ضغط الفقر و 

، وليس المراد من  ثانيا : حمل الغرب ومحاوريو عمى االعتراف باإلسالم ورسولو
نما المراد اعتراف الغرب باإلسالم ورسولو ، مع  ىذا االعتراف ان يتركوا دينيم ؛ وا 

                                                           

 -ينظر: التقارب والتعايش مع غير المسممين ، لمدكتور محمد موسى الشريف ،دار ابن كثير -ٔ
  ٓ ٙٗ – ٖٙم، ،صٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔبيروت، الطبعة األولى -دمشق
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حريتيم في البقاء عمى دينيم ، فان الغرب ال يزال ينكر ىذين األمرين ، وىذه ىي 
وىي مشكمة تقف عائقًا أمام دعوات التحاور والتقارب والتعايش المشكمة مع الغرب ، 

    ٓمع أىل األديان 

ثالثا : الحكم في الدول ذات األغمبية المسممة لمشريعة اإلسالمية ، لكن يعكر عمييا 
بعض المجاذبات والمنازعات واألىواء والشيوات والضغوط الخارجية والداخمية ، ومن 

تحكيم الشريعة اإلسالمية يؤدي إلى اإلضرار بمصالح تمك الضغوط االدعاء بان 
األقميات النصرانية أو غيرىا في البالد العربية والسالمية ، وكل ىذه الدعاوي ظاىٌر 

فسادىا ؛ ذلك أن النصارى وغيرىم من الكفار عاشوا طويال تحت حكم الشريعة 
ل عدل المسممين ، لم اإلسالمية ، فمم يزدىم ذلك إال أمانا واطمئنانا ، فعاشوا في ظ

    ٓيظمم منيم احد 

رابعا : حرية االعتقاد ، فاإلسالم ترك لمناس الحرية الكاممة في اختيار الدين ، وان 
كان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة إليو ، فاإلسالم ُيقيم رسالتو عمى القناعة 

ر واإلكراه لممة الراسخة في النفس والذىن ال عمى اإلكراه ، ولذلك فيو ال يقبل القس
اإلسالم ، فأىل الكتاب في كنف اإلسالم  والمسممين ال يمسيم من احد ضير أو 

إكراه وليس ألحد من المسممين أن يعترضيم في أي من تصرفاتيم التي يجدون أنيا 
  ٓ(ٔمنبثقة عن دياناتيم وشرائعيم )

، وعدم الخروج خامسا : معرفة حقيقة التسامح التي أمر بيا اإلسالم مع غير المسمم
عن مضمونيا ، فان بعض المسممين حدث لو لبٌس في فيم معنى التسامح ، فقد 
استعممو بعض أبناء المسممين غير مدركين لما تنطوي عميو من فمسفة عممانية ال 

                                                           

القاىرة ، الطبعة –ظر: حقوق اإلنسان في اإلسالم لمدكتور أمير عبد العزيز ، دار السالم ين -ٔ
  ٓ ٖٚٔم،صٜٜٚٔ -ىـٚٔٗٔاالولى 
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تتناسب مع المفاىيم اإلسالمية ، فينسبون إلى اإلسالم ما ليس منو ، فيستغل أعداء 
لى ديننا ما يشكك في العقيدة والسيرة النبوية الشريفة ، ولذلك الدين ىذا الفيم فنسبوا إ

يجب معرفة معنى التسامح، وضوابطو حتى ال نقع في حيز مواالة غير 
 ( ٔالمسممين)

 ضوابط التسامح : 

 المحافظة عمى عقيدة الوالء والبراء :  -ٔ

بالمواالة : وىي عقيدة ثابتة عند المسممين ال يجوز ليم التخمي عنيا ، والمراد   
ظيار الود ليم باألقوال، واألفعال  محبة المؤمنين ونصرتيم ، والتقرب إلييم ، وا 

،والنوايا قصدًا هلل ، وقد جاء تشريع المواالة والمعاداة مفصال في القران الكريم ، وىو 
 ( ، منيا: ٕزاخر باآليات التي تتحدث عن مواالة المؤمنين ، والبراءة من الكافرين )

اَل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ المََّو َوَرُسوَلُو } عالى :قولو ت
َوَلْو َكاُنوا آَباَءُىْم َأْو َأْبَناَءُىْم َأْو ِإْخَواَنُيْم َأْو َعِشيَرَتُيْم ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُموِبِيُم 

يَماَن َوَأيََّدُىْم   ٓ (ٖ){ ِبُروٍح ِمْنوُ اْلِْ

 

                                                           

ينظر : تسامح الغرب مع المسممين ، لعبد المطيف بن إبراىيم بن عبد المطيف الحسين ،  -ٔ
  ٓ ٙم ، ص ٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔالسعودية ، الطبعة األولى  –دار ابن الجوزي 

، و تسامح الغرب مع المسممين ، ٖٛينظر:التقارب والتعايش لمدكتور محمد موسى ص  -ٕ
  ٓ ٔٗ-ٓٗ،ص

  ٓ ٕٕسورة المجادلة :  من اآلية  -ٖ
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أما غير المسممين فيجب التبرؤ منيم ، وىم أصناف كثيرة ، وىؤالء عمى       
اختالفيم يجمعيم جامع عدم الدخول في اإلسالم ، سواء أكانوا أىل كتاب ، أم 

 مشركين عموما:

َصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَيُيوَد َوالنَّ } قال تعالى :
  ٓ( ٔ ) {َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيْم ِإنَّ المََّو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 

قال الدكتور محمد موسى: وىناك جوانب في قضية الوالء والبراء ينبغي         
ال عكرت  ( :   ٕعمى دعاوي الحوار والتقارب والتعايش) االلتفات إلييا ، وا 

أوال: ال يعني الوالء والبراء عدم صمة الكافرين غير المحاربين والبر بيم واإلحسان 
اَل َيْنَياُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم  }:إلييم ، فقد قال تعالى 
وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكمْ    ٓ (ٖ) {َأْن َتَبرُّ

 َراِئَحةَ  َيِرحْ  لم ُمَعاَىًدا َقَتلَ  : "من ثانيا : عدم إيذاء أولئك بغير وجو حق ، فقد قال 
نَّ  اْلَجنَّةِ  يذه غاية اإلحسان ؛ فيل (. فَٗعاًما ") َأْرَبِعينَ  َمِسيَرةِ  من ُتوَجدُ  ِريَحَيا َواِ 

 عاَمَمنا أىُل األديان األخرى بعشر معشار ما أمرنا اإلسالم أن نعامميم؟!! 

 

 

                                                           

  ٓ ٔ٘سورة المائدة : اآلية  -ٔ
  ٓ ٔٗ-ٖٛالتقارب والتعايش لمدكتور محمد موسى ،ص -ٕ
  ٓ ٛسورة الممتحنة : اآلية  -ٖ
  ٓ(ٜٜٕ٘، باب إثم من قتل ُمعاىدا بغير ُجرم ، رقم الحديث)٘٘ٔٔ/ٖأخرجو البخاري -ٗ
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ثالثا: يجب األخذ عمى يد المسمم إن ظمم واحدا من أولئك ، فال يجوز أن نترك 
ن كانوا ليم ظالمين ، بل ينبغي إنصافيم والعدل  المسممين يصولون عمى الكافرين وا 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط َواَل } تعالى :معيم . قال 
ِبيٌر َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو خَ 

   ٓ( ٔ ) {ِبَما َتْعَمُمونَ 

من ضوابط التسامح مع أىل الكتاب ، إقامة العدل ، فعالقة المسممين بغيرىم   -ٕ
من أىل األديان ممن لم يقاتمونا، أو يخرجونا من ديارنا ، مبنية عمى إقامة العدل 
واإلحسان والتسامح ، ولكن مع أن اإلسالم يدعو إلى العدل واإلنصاف وحسن 

جعميم بطانة ، وان يتحّكموا في أمور المعاممة معيم ، لكنو ال يدعو إلى أن ن
  ٓ(ٕالمسممين، وىم يضمرون لنا العداوة )

عمى طريقو  الحكمة في الدعوة والمعاممة ، لقد سار أصحاب رسول اهلل  -ٖ
رضوان اهلل  –وىديو في الدعوة إلى اهلل تعالى بالحكمة ، فانتشر اإلسالم في عيدىم 

ي اإلسالم خمق ال يحصى عددىم إال اهلل انتشارا عظيما ، ودخل ف -عمييم أجمعين
تعالى ، وجاء التابعون ، وأكمموا السير عمى ىذا الطريق في الدعوة إلى اهلل بالحكمة 
وىكذا سارت القرون المفضمة األولى ومن بعدىم من أىل العمم واإليمان ، فاظير 

    ٓ( ٖاهلل اإلسالم وأىمو ، وأذل الشرك وأىمو )

                                                           

  ٓ ٛسورة المائدة :  من اآلية  -ٔ
دمشق، الطبعة  –ينظر: معاممة غير المسممين ، لمدكتور محمد عمي البار ، دار القمم  -ٕ

،و تسامح الغرب مع المسممين لعبد المطيف الحسين ،ص ٜٕٔم ،صٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔاألولى 
ٗٚ ٓ  
  ٓ ٔ٘-ٛٗالمصدر نفسو ص  -ٖ
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وقوف عمى ىذه الثوابت التي تكمم عمييا العمماء ، واألمور التي ومن خالل ال        
حذروا منيا ، والسيما تمك الدعوات التي تنادي إلى ما يسمى بـ)وحدة األديان(: 
اإلسالم ، ودين الييود ، ودين النصارى ، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء 

لقران والتوراة واإلنجيل في مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد ، ودعوة إلى طباعة ا
غالف واحد، إلى غير تمك الدعوات التي فييا خمط كبير وتنازل عن الثوابت التي 

 ( ٔذكرناىا سابقا )

ويجب التنبيو أيضا عمى مسالة أخرى ، وىي أن التعايش مع أىل األديان        
والصمة األخرى يخضع إلى حالتي السمم والحرب ، فمن لم يحاربنا فمو حق السمم 

اَل َيْنَياُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم } والبر كما قال تعالى:
وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ،  أما من  (ٕ) {ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

اإلسالم والمسممين فقد نيى رب العالمين من التقارب  أعمن الحرب والعدوان عمى
ِإنََّما َيْنَياُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن َقاَتُموُكْم ِفي الدِّيِن }والتعايش معو ، فقال تعالى 

وَلِئَك ُىُم َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَىُروا َعَمى ِإْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُىْم َوَمْن َيَتَولَُّيْم َفأُ 
، فالييود الذين حاربوا وقتموا المسممين في القدس فال سالم وال   (ٖ) {الظَّاِلُمونَ 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َقاِتُموا الَِّذيَن َيُموَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر } ى :، قال تعالحوار معيم 
 ، أما من يحتج بان النبي (ٗ){َع اْلُمتَِّقينَ َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْمَظًة َواْعَمُموا َأنَّ المََّو مَ 

كان  حاور الييود ، مع أنيم كانوا يعادونو ؟ فالجواب عن ىذا : ) أن النبي
صاحب الدولة في المدينة وصاحب الكممة الفصل ، ولم تكن عداوة الييود إال 

                                                           

   ٓ ٚٙينظر : التقارب والتعايش لمدكتور محمد موسى ، ص -ٔ
  ٓ ٛسورة الممتحنة : اآلية  -ٕ
  ٓ ٜسورة الممتحنة : اآلية  -ٖ
  ٓ ٖٕٔسورة التوبة : اآلية  -ٗ
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إال  مؤامرات خفية ، واليوم نحن في موقف ضعف واضح ، وعداء الييود لنا ال يخفى
عمى أعمى البصيرة ، واستعداؤىم األمم عمينا أعظم من أن يخفى ، فالفرق بين 

( ، فما نراه اليوم من دعوة بعض الدول لمسالم مع الييود ما ٔالحالتين واضح ( )
ىو إال تنازل عن الثوابت والضوابط التي وضعناىا في آداب التعايش مع غير 

            ٓالمسممين

أىم الثوابت التي يمكن الوقوف عمييا عند التعايش مع أىل الكتاب بعد ذكر        
وغيرىم من األديان ، وقبل دراسة أىم النصوص القرآنية التي تحمل آداب التعايش 

والصحابة من بعده ، تبرز فييا  مع غير المسممين ، ننقل صور من حياة النبي
 وابط التي ذكرت : آداب التعايش مع غير المسممين، مع مراعاتيم ليذه الض

 (في عدة أحاديث ، منيا: ٕالمسممين جميعا بأىل الذمة) لقد أوصى رسول اهلل -ٔ

نَّ  اْلَجنَّةِ  َراِئَحةَ  َيِرحْ  لم ُمَعاَىًدا َقَتلَ  من : " قال الرسول -أ  َمِسيَرةِ  من ُتوَجدُ  ِريَحَيا َواِ 
 ٓ(ٖ" ) َعاًما َأْرَبِعينَ 

 َأَخذَ  أو َطاَقِتوِ  َفْوقَ  َكمََّفوُ  أو اْنَتَقَصوُ  أو ُمَعاِىًدا مَ َظمَ  من : "أال قال الرسول -ب 
  ٓ(ٔاْلِقَياَمة " ) يوم َحِجيُجوُ  َفَأَنا َنْفسٍ  ِطيبِ  ِبَغْيرِ  شيئا منو

                                                           

  ٓ ٖٔالتقارب والتعايش لمدكتور محمد موسى ،ص  -ٔ
المعجم الوسيط  ٓو من جرى مجراىم(أىل الذمة: ) المعاىدون من أىل الكتاب  -ٕ

، قال ابن حزم : )ىي كممة توحي بان لصاحبيا عيد اهلل وعيد رسولو وعيد  ٖ٘ٔ/ٔلمزيات
الحالل والحرام في اإلسالم البن حزم ٓجماعة المسممين أن يعيشوا مع المسممين آمنين مطمئنين(

   ٓ ٕٖٛ،ص
  ٓ(َٜٜٕ٘عاَىًدا ِبَغْيِر ُجْرٍم ،رقم الحديث )، َباب ِإْثِم من َقَتَل مُ ٘٘ٔٔ/ٖأخرجو البخاري  -ٖ
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لما قدم إلى  بأىل الكتاب عامة ، والييود خاصة ، انو ومن وصايا الرسول -جـ 
قة بينو وبينيم ، قال ابن إسحاق : المدينة ، كتب معاىدة خاصة بيم تنظم العال

ن ن محاربين داموا ما المؤمنين مع ينفقون الييود )..وا   مع أمة عوف بني ييود ، وا 
 ، فإنو وأثم ظمم من إال وأنفسيم، موالييم دينيم ، ولممسممين دينيم لمييود المؤمنين،

 ٓ(ٕبيتو() وأىل نفسو إال يوتغ ال

ذا أردنا أن نقارن بين آداب  ىذه آداب تعايش المسممين وقت       الحروب ، وا 
التعايش ىذه مع تعايش غير المسممين معنا ، فمنقرأ التاريخ ونسألو ما صنعوا  ) 
فمنقارن ىذه التعاليم والوصايا والمواقف السموكية بمواقف اآلخرين ولننظر ولنسأل 

م الجديد من بقايا الينود الحمر في أمريكا ماذا حل بأجدادىم عمى أيدي غزاة العال
مدعي حممة الحضارة األوربية ، ولنسأل أبناء افريقية ماذا أصاب آباءىم عمى أيدي 
األوربيين وخاصة بعد الكشوف الجغرافية ،.... ولنسأل جبال الجزائر ومغارتيا كم 
قضى فييا قتال وحرقا وخنقا اآلالف من النساء والشيوخ واألطفال .. اسألوا محكمة 

  ٓ(ٖالقبور الجماعية التي انتشرت في البوسنة واليرسك...()الىاي الدولية عن 

ىذه أخالقيات الذين حكموا وتسمطوا عمى المسممين ، وتمك آداب المسممين حين   
 ٓتعايشوا مع غيرىم من األديان ، وشتان بين الفريقين 

 

 

                                                                                                                                                                      

،َباب في َتْعِشيِر َأْىِل الذ مَِّة إذا اْخَتَمُفوا ِبالت َجاَراِت ،رقم ٓٚٔ/ٖأخرجو أبو داود  -ٔ
  ٓ(ٕٖ٘ٓالحديث)

  ٓ ٖٗ/ٖسيرة ابن ىشام  -ٕ
  ٓ ٖ٘-ٕٖاإلسالم والتفاىم والتعايش بين الشعوب ، لألستاذ ىاني المبارك، ،ص -ٖ
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 المطمب الثاني

 آداب التعايش مع أىل الكتاب

ل الكتاب ىم الييود والنصارى ، والقران الكريم مما ال شك فيو أن المراد بأى      
تحدث عنيم في آيات كثيرة ، ودعا المسممين إلى التحمي بآداب التعايش معيم ما 

دام ال يوجد منيم تآمر عمى المسممين ، وىذا ىو المقصود بالتعايش السممي ، 
كراىيم وتتجمى ىذه اآلداب في ، العدل معيم ، ودعوتيم بالتي ىي أحسن  ، وعدم إ

عمى اإلسالم، ووفاء العيد معيم ، وحفظ أنفسيم وعدم االعتداء عمييا ، وسأتكمم 
 عمى أىم ىذه اآلداب من خالل بعض النصوص التي تحمل ىذه المعاني : 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا }  أوال: آداب التعايش معيم بالعدل ،جاء ذلك في قولو تعالى :
ِو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَّ 

  ٓ (ٔ) {0000َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى

ذىب إلى ييود بني  ذكر المفسرون أن سبب نزول ىذه اآلية ىو أن النبي   
رو بن أمية ، فوعدوا رسول النضير ليستعين بيم في دية العامريين المذين قتميما عم

أال يحممو ما  بذلك، فخرج عنيم ، وأمره اهلل ، ثم ىموا بغدره، فأعممو اهلل اهلل
كانوا عميو من الحالة المبغضة ليم عمى أن يخرج عن الحق فييا قضاء أو 

   ٓ( ٕشيادة)

                                                           

  ٓ ٛسورة المائدة : اآلية  -ٔ
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي،  :ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن -ٕ

 -ىـ  ٕٓٗٔىـ(المحقق: أحمد محمد شاكر،الطبعة: األولى، ٖٓٔأبو جعفر الطبري )المتوفى: 
 0(ٔٗٔ/ٙم،: مؤسسة الرسالة،) ٕٓٓٓ
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في ىذه اآلية خاطب رب العالمين عباده المؤمنين ، وحثيم عمى نوعين من    
( ، والقوام : صيغة ٔاليف ، ىما تعظيم أمر اهلل تعالى ، والشفقة عمى خمقو ، )التك

تيانو لمشيء عمى الوجو الكامل ، وان يكون  مبالغة ، أي ليبالغ أحدكم في إتقانو وا 
ىذا الفعل ألجل اهلل تعالى ، ال لشيء سواه ، وتعظيما ألمره وطمعا في رضاه 

ؤمنين بالقيام بالقسط الذي يتضمن االستمرار (، ومن المطائف انو أمر المٕوثوابو)
والدوام ، الن اهلل يريد من نفس المؤمن أن تتطبع عمى ىذا الفعل وتستمر عميو ، 

:  ( ، قال النبيٖوتدوم عميو من غير انقطاع ؛ ألنو من أحب األعمال عند اهلل )
ْن قَ  َأَحب  )"   ٓ(ٗ"( )لَّ اأْلَْعَماِل إلى المَِّو َتَعاَلى َأْدَوُمَيا َواِ 

ومن المطائف انو ) حذف ىنا ما أمرنا بالمبالغة في القيام بو ، فكان عاما شامال   
لجميع ما أخذ عمينا الميثاق بو من التكاليف حتى المباحات ، أي : كونوا من 

                                                           

عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ينظر: مفاتيح الغيب : أبو  -ٔ
بيروت  –ىـ(ر: دار إحياء التراث العربي ٙٓٙالممقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

(،وزىرة التفاسير : محمد بن أحمد بن مصطفى بن ٕٗٔ/ٔٔىـ ) ٕٓٗٔ -،الطبعة: الثالثة 
  ٓ( ٕٚ٘ٓ/ٗـ(: دار الفكر العربي )ىٜٖٗٔأحمد المعروف بأبي زىرة )المتوفى: 

ينظر: فتح القدير: محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )المتوفى:  -ٕ
ىـ)  ٗٔٗٔ -دمشق، بيروت ،الطبعة: األولى  -ىـ(: دار ابن كثير، دار الكمم الطيب ٕٓ٘ٔ

  ٓ( ٕٚ٘ٓ/ ٗ(،و زىرة التفاسير )ٕٓ-ٜٔ/ٕ
 ٓ ٕٚ٘ٓ/ٗي زىرة ينظر: زىرة التفاسير ألب -ٖ
    ٓ(ٖٛٚ،َباب َفِضيَمِة اْلَعَمِل الدَّاِئِم من ِقَياِم المَّْيِل َوَغْيِرِه ، رقم الحديث )ٔٗ٘/ٔأخرجو مسمم  -ٗ
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أصحاب اليمم العالية وأىل اإلتقان واإلخالص هلل تعالى في كل عمل تعممونو من 
 ٓ(ٔياكم ( )أمر دينكم ، أو أمر دن

الشيادة معناىا : )عبارة عن إظيار الحق لمحاكم ليحكم بو ، أو عن  و       
  ٓ(ٕإظيار الحاكم الحق بالحكم بو ، أو إظياره باإلقرار بو لصاحبو ()

  ٓ( ٖمعناه : )بالعدل ال بالجور() الحقو       

ط أي العدل، وال أن المؤمنين ) ال يحكمون إال بالقس سبحانو فيكون معنى قولو      
يشيدون إال بالعدل وال يشيدون الزور ، وال يحضرون ، إال ما يكون قسطا وعدال ، 
وما يكون قسطا مستقيما ال تحي ف فيو وال انحراف والمؤدى أن يكون حضورىم في 

القسط ، ونطقيم بالقسط ، وحكميم بالقسط ، وعمميم بالقسط ، فال يكون إال لمخير ، 
   ٓ(ٗدائما ( )وفي سبيل الخير 

وفي ىذا النص إشارة عامة إلى أن آداب تعايش المؤمنين في ىذه الحياة مع         
جميع الخمق تكون بالشيادة بالعدل ) والحق والصدق بال محاباة لمشيود لو ، وال 

                                                           

تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن عمي رضا بن محمد شمس الدين بن  -ٔ
ىـ(: الييئة المصرية ٖٗ٘ٔني )المتوفى: محمد بياء الدين بن منال عمي خميفة القمموني الحسي

  ٓ( ٖٕٚ/ ٙم)  ٜٜٓٔالعامة لمكتاب،سنة النشر: 
حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن: الشيخ العالمة محمد األمين بن عبد اهلل  -ٕ

األرمي العموي اليرري الشافعي ،إشراف ومراجعة: الدكتور ىاشم محمد عمي بن حسين ميدي: 
  ٓ( ٓ٘ٔ/ ٚم)  ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔلبنان ،الطبعة: األولى،  –نجاة، بيروت دار طوق ال

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  -ٖ
ىـ(المحقق: سامي بن محمد سالمة: دار طيبة لمنشر والتوزيع ،الطبعة: الثانية ٗٚٚ)المتوفى: 

  ٓ (ٖٔ/ٕم ) ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ
  ٓ ٕٛ٘ٓ/ ٗزىرة التفاسير ألبي زىرة  -ٗ
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لمشيود عميو ، ألجل قرابة أو مال أو جاه ، وال تركو لفقر أو مسكنة أو عداوة ، 
الحقوق ، إذ متى وقع الجور في امة ألي سبب .. زالت الثقة من فالعدل ىو ميزان 

الناس ، وانتشرت المفاسد ، وتقطعت روابط المجتمع ، فال يمبث أن يسمط اهلل عمييم 
بعض عباده الذين ىم اقرب منو إلى العدل ، فيذيقوىم الوبال والنكال ، وتمك سنة اهلل 

   ٓ( ٔبرون ( )في حاضر األمم وغابرىا ، ولكن الناس ال يعت

وبما أن القسط شامل لكل معاني الخير ، وان العدل ميزان ىذا الخير ، قال        
ومعنى الجرم : القطع ، يقال     َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا بعده:

: أذنب جرم الثمار أي قطعيا ، ويطمق أيضا عمى كسب اآلثام ، يقال جرم أي 
  ٓ( ٕواكتسب اإلثم )

فيكون معنى: ال يحممنكم البغض الشديد لقوم عمى أال تعدلوا معيم، فتعتدوا عمييم  
بارتكاب ما ال يحل ، كان تقتموا نساء وصبية ، وتنقضوا عيدىم تشفيا مما في 

  ٓ(ٖقموبكم ، بل أعطوىم حقوقيم ،وكنوىم مما يستحقون )

ه المقومات في ىذا الدين كان الدين العالمي يقول سيد قطب : ) وبيذ        
أن  -معتنقيو وغير معتنقيو –اإلنساني األخير ؛ الذي يتكفل نظامو لمناس جميعا 

يتمتعوا في ظمو بالعدل ؛ وان يكون ىذا العدل فريضة عمى معتنقيو ، يتعاممون فييا 

                                                           

  ٓ ٓ٘ٔ/ٚحدائق الروح والريحان  -ٔ
،و المصباح المنير لمفيومي  ٕٜ-ٜٓ/ٕٔينظر: ، لسان العرب البن منظور ،مادة )جرم(  -ٕ
ٔ /ٜٚ ٓ  
أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي  -ٖ

 -ىـ(المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشمي: دار إحياء التراث العربي ٘ٛٙوي )المتوفى: البيضا
 بيروت

  ٓ ٜٕ٘ٓ/ ٗ(، و زىرة التفاسير ألبي زىرة ٖٖٓ/ ٕىـ)  ٛٔٗٔ -الطبعة: األولى 
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نيا لفريضة األم ة القوامة مع ربيم ، ميما القوا من الناس من بغض وشنآن .. وا 
(، فاإلسالم يحرم أن يكون ٔعمى البشرية ، ميما يكن فييا من مشقة وجياد()

البغض الشديد حامال عمى االعتداء ، ومنع الحقوق ، بل يعطي كل ذي حق حقو ، 
ولو كان عدوا مبينا ، ولو أصبحت الدنيا ىكذا، ال يعطى الحق فييا إال لمن عمى 

الكره والبغض ، فالمجتمع ال يمكن أن يستقيم ديننا لفسدت المجتمعات ولدب فييا 
بغير العدل ، والدولة التي يظمم رعاياىا غير المسممين ال تكون دولة اإلسالم بل 

 ( ، روى اإلمام الطبراني عن جابر بن عبد اهلل أن النبي ٕتكون دولة األعداء)
ِة َكاَنِت الدَّْوَلُة َدْوَلةَ قال : )    ٓ(ٖ( )اْلَعُدو   إذا ُظِمَم َأْىُل الذ مَّ

يقول الشيخ أبو زىرة : )إن قمب المؤمن في معاممتو مع غير المؤمن قد تعتريو حال 
يرى فيو أن من التقوى إال يعطيو حقو ؛ ألنو في ميدان القتال يستبيح مالو ويستبيح 
دمو ، فيظن حال السمم كحال الحرب ، ويظن ذلك قريبا من التقوى ، فبين لو القران 

أن القرب من التقوى أن يحسن معاممتو ، وان يعطى كل ذي حق حقو ، فذلك  الكريم
دفعا لمخاطر بمثمو ، أو بما يقرب إليو المعنى في التعبير ، وألن كمال التقوى بعيد 

                                                           

  ٓ ٕ٘ٛ/ ٕفي ظالل القران لسيد قطب -ٔ
  ٓ ٜٕ٘ٓ/ ٗينظر: زىرة التفاسير ألبي زىرة  -ٕ
(،المعجم ٕ٘ٚٔ، من حديث جابر بن عبداهلل ، رقم الحديث)ٗٛٔ/ ٕأخرجو الطبراني  -ٖ

 -الموصل  -الكبير،لسميمان ابن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: مكتبة الزىراء 
، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السمفي، قال الييثمي : )رواه ٖٜٛٔ- ٗٓٗٔ

زيد بن واقد وىو ضعيف ( ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الطبراني وفيو عبد الخالق بن 
ىـ(المحقق: حسام الدين ٚٓٛالحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي )المتوفى: 

  ٓ( ٕ٘٘/ٙم)  ٜٜٗٔىـ،  ٗٔٗٔالقدسي: مكتبة القدسي، القاىرة،عام النشر: 
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المنال ، وأنيا إذا كانت مطموبة ، فان اهلل يعفو عن كماليا ، ويكتفي منا بقربيا( 
(ٔ)ٓ  

َواَل  }دعوتيم بالتي ىي أحسن ، جاء ذلك في قولو تعالى:ثانيا: آداب التعايش معيم ب
ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن َظَمُموا ِمْنُيْم َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي 

َلُيُكْم َواِحٌد َوَنحْ  َلُيَنا َواِ   ٓ (ٕ){ ُن َلُو ُمْسِمُمونَ أُْنِزَل ِإَلْيَنا َوأُْنِزَل ِإَلْيُكْم َواِ 

إن ىذه اآلية الكريمة يدور موضوعيا حول دعوة أىل الكتاب ، وتوضح طريق      
دعوتيم ومجادلتيم ، والعالقة معيم عبر التاريخ ، يقول سيد قطب:) إن دعوة اهلل 

ليي  والرسل من بعده حتى وصمت إلى خاتم النبيين محمد التي حمميا نوح
عند الو واحد ، ذات ىدف واحد ، ىو رد البشرية الضالة إلى ربيا ، دعوة واحدة من 

وىدايتيا إلى طريقو ، وتربيتيا بمنياجو ، وان المؤمنين بكل رسالة إلخوة لممؤمنين 
بسائر الرساالت : كميم امة واحدة ، تعبد أليا واحدا ، وان البشرية في جميع أجياليا 

اهلل ، وصنف المشاقين هلل وىم حزب لصنفان اثنان : صنف المؤمنين وىم حزب 
الشيطان ،..... ىذه الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عمييا اإلسالم ، 

والتي تقررىا ىذه اآلية من القران ؛ ىذه الحقيقة التي ترفع العالقات بين البشر عن 
 أن تكون مجرد عالقة دم أو نسب ، أو جنس ، أو وطن ، أو تبادل أو تجارة ،
ترفعيا عن ىذا كمو لتصميا باهلل ، ممثمة في عقيدة واحدة تذوب فييا األجناس 

واأللوان ؛ وتختفي فييا القوميات واألوطان ، ويتالشى فييا الزمان والمكان، وال تبقى 
( ، ففي ىذه اآلية بين رب العالمين طريقة ٖإال العروة الوثقى في الخالق الديان()

الجدل    َواَل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ  إرشاد أىل الكتاب بقولو:
                                                           

  ٓ ٕٓٙٓ/ ٗزىرة التفاسير ألبي زىرة  -ٔ
  ٓ ٙٗعنكبوت : اآلية سورة ال -ٕ
  ٓ ٕ٘ٗٚ/ ٘في ظالل القران لسيد قطب -ٖ
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معناه : شدة الفتل ، يقال جدلت الحبل إذا شددت فتمو ، والمجادلة المخاصمة 
والمناقشة ، وأصل المجادلة المخاصمة بما يشغل عن ظيور الحق ووضوح الصواب 
، ثم استعمل عمى لسان حممة الشرع في مقابمة األدلة لظيور أرجحيا ، وىو محمود 

ال فمذمو     ٓ( ٔم)إن كان لموقوف عمى الحق، وا 

قال ابن عاشور:) والمجادلة : مفاعمة من الَجدل ، وىو إقامة الدليل عمى رأي        
 ٓ(ٕاختَمف فيو صاحبو مع غيره ()

  َواَل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ   ومن المطائف في قولو :       
والمسممين إذ قد تعرض لممسممين  النبيانو ) جيء في النيي بصيغة الجمع ليعّم 

 ٓ( ٖأو قبل قدومو المدينة( ) مجادالت مع أىل الكتاب في غير حضرة النبي 

ل اإلمام اآللوسي : )أي: بالخصمة التي ىي أحسن ، كمقابمة الخشونة بالين ، اق
      ٓ(ٗوالغضب بالكظم ، والمشاغبة بالنصح ، والسَّْوَرة باألناة( )

 رد تساؤل ، ىو لماذا أىل الكتاب يجادلون بالحسنى ، دون المشركين ؟وىنا قد ي 

الجواب : ىو أن المشركين جاءوا بالمنكر من القول ونسبوا إلى اهلل ما الينبغي      
من الشريك والولد ، واظيروا الصالبة والغمظة ، فظير منيم ما أيأس من إقناعيم ، 

وقالوا أن  يائو ، لكنيم أنكروا نبوة محمدأما أىل الكتاب فقد اعترفوا باهلل وأنب
                                                           

 ٓ(ٖٓٔ/ٔٔينظر:لسان العرب البن منظور ،مادة)جدل() -ٔ
التحرير والتنوير: محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي )المتوفى :  -ٕ

  ٓ( ٘/ٕٔىـ)  ٜٗٛٔتونس ،سنة النشر:  –ىـ(: الدار التونسية لمنشر ٖٜٖٔ
  ٓ ٘/ٕٔالتحرير والتنوير البن عاشور  -ٖ
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شياب الدين محمود بن عبد اهلل  -ٗ

 –ىـ(المحقق: عمي عبد الباري عطية: دار الكتب العممية ٕٓٚٔالحسيني األلوسي )المتوفى: 
  ٓ( ٕ/ ٕٔىـ)  ٘ٔٗٔبيروت ،الطبعة: األولى، 
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شريعتيم باقية عمى وجو الدىر ال تنسخ بشريعة أخرى ، فينبغي إقناع مثل ىؤالء 
بالحسن من القول ولفت أنظارىم إلى األدلة الباىرة الدالة عمى نبوتو وصدق رسالتو 

مر عمى الوجو بما يكون ليم فيو مقنع وبما تأمموا فيو وصموا إلى الصواب وأدركوا األ
الحق ، ثم إن آداب دينيم وكتبيم أكسبتيم معرفة طريق المجادلة ، فينبغي االقتصار 

  ٓ(ٔفي مجادلتيم عمى بيان الحجة دون إغالظ ، حذرا من تنفيرىم )

إن أول آداب التعايش التي تتجمى في ىذا النص ، ىو أسموب القران في دعوة       
خاصة دون غيرىم فخاطبيم بأىل الكتاب ، وذلك أىل الكتاب ، فقد أعطاىم ميزة 

ليستميل قموبيم إلى دين اإلسالم ، ويعطييم عالمة عمى أن ىذا الدين ىو مكمل لما 
سبقو من األديان ، وال يفرق بينيا ، وىذا األسموب من أىم أساليب دعوة أىل 
ن الكتاب، يقول الدكتور عبد الرحمن عطبة :) يجب أن ال يغيب عن األذىان أ

اإلسالم  إمعانا منو في بر الييود والمسيحيين ، سماىم "أىل الكتاب" تمييزا ليم عن 
المشركين الذين يعبدون آلية غير اهلل ، فكان نداء القران ليم دائما بصيغة :" يا أىل 

الكتاب " أو بصيغة : " يا أييا الذين أوتوا الكتاب " تأكيدا لموشائج القائمة بين 
(، وال شك ىي من المجادلة بالتي ىي أحسن الذي أمر ٕة كميا ()الرساالت السماوي

بو رب العالمين في ىذه اآلية الكريمة، فان وصف اإلنسان بكممة ال يحبيا سبب في 
   ٓنفرتو ، وعدم استجابتو لما يدعى اليو

                                                           

ىـ(: شركة مكتبة ٖٔٚٔ: تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  ينظر -ٔ
/ ٕٔم) ٜٙٗٔ -ىـ  ٖ٘ٙٔومطبعة مصطفى البابى الحمبي وأوالده بمصر،الطبعة: األولى، 

  ٓ ٙ/ ٕٔ(،و التحرير والتنوير البن عاشور ٗ
، الطبعة األولى بيروت  –اإلسالم واآلخر ، لمدكتور عبد الرحمن عطبة ، دار األوزاعي  -ٕ

  ٓ ٗٗم ، صٕٙٓٓ -ىـ ٕٚٗٔ
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ومن آداب التعايش مع أىل الكتاب دعوتيم لكل معاني الحسن ، بان نختار        
يمة التي تدل عمى سماحة اإلسالم وسعة رحمتو ، ونبتعد عن االستخفاف الكممة الجم

(،وقد بين اإلمام ٔبآرائيم وأفكارىم ، وان نمين الكالم معيم من غير خضوع وذل )
السعدي آداب التعايش معيم بدعوتيم بالتي ىي أحسن فقال : ) بحسن خمق ولطف 

جينو بأقرب طريق موصل لذلك ولين كالم ودعوة إلى الحق وتحسينو ورد الباطل وتي
، وان ال يكون القصد منيا مجرد المجادلة والمغالبة وحب العمو بل يكون القصد 

   ٓ(ٕبيان الحق وىداية الخمق( )

، جاء ذلك في قولو   ثالثا: من آداب التعايش معيم عدم إكراىيم عمى اإلسالم
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّ } تعالى:

  ٓ (ٖ){ِبالمَِّو َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم َلَيا َوالمَُّو َسِميٌع َعِميمٌ 

وقد ذكر المفسرون عدة روايات في سبب نزوليا ، كميا تدور حول معنى واحد،     
يم لغيرىم عمى الدخول إلى اإلسالم فنزلت ىذه اآلية محذرة ليم من ىو محاولة إكراى

  ٓ(ٗذلك )

وبما أن اإلسالم قد دعا إلى مجادلة أىل الكتاب بالتي ىي أحسن ، قد يتوىم        
احد أن ىذه الدعوة تبيح لو إكراه المخالفين لنا لمدخول في اإلسالم ،فقال تعالى 

ال: نافية لمجنس جيء بيا لقصد العموم ،   ِفي الدِّيِن  اَل ِإْكَراهَ   مخاطبا لعباده :

                                                           

  ٓ ٗٔ/ ٕٕينظر: حدائق الروح والريحان  -ٔ
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي  -ٕ

ىـ(المحقق: عبد الرحمن بن معال المويحق: مؤسسة الرسالة،الطبعة: األولى ٖٙٚٔ)المتوفى: 
  ٓ( ٕٖٙ/ ٔم)  ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ

  ٓ ٕٙ٘سورة البقرة : اآلية  -ٖ
 ٓ ٙٔ/ ٖ،و تفسير المراغي ٘ٔ/ ٖينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمطبري -ٗ
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ونفي اإلكراه خبر في معنى النيي ، فيكون المعنى المراد : نفي أسباب اإلكراه في 
ُحكم اإلسالم ، فأعطى ىذا النفي دليال عمى أن اإلكراه عمى الدين بكل أنواعو باطل 

المطمق... نفي الجنس كما  (،قال سيد قطب:) التعبير ىنا يرد في صورة النفئ)
     ٓ( ٕيقول النحويون .. أي نفي جنس اإلكراه .()

 (ٖقال البيضاوي، اإلكراه : ) إلزاُم الغيِر فعال ال َيرى فيو خيرًا َيْحِمُمو عميو()       
وقال ابن عاشور، اإلكراه : )الحمل عمى فعل مكروه ، فاليمزة فيو لمجعل ، أي      

وال يكون ذلك إال بتخويف وقوع ما ىو اشد كراىية من الفعل جعمو ذا كراىية ، 
      ٓ(ٗالمدعو إليو( )

يقول الدكتور أمير عبد العزيز:) ىكذا يعامل اإلسالم أىل الكتاب ، سواء فييم 
النصارى أو الييود أو المجوس . يعامميم بالتكريم والحسنى . أو يعامميم بخمق 

ذا ما قورن مثل ىذه المعاممة بمعاممة أىل اإلسالم حيث الرحمة والبر والعدل  . وا 
الكتاب لممسممين في الزمن الغابر أو الراىن فال جرم أن نجد البون ىائال شاسعا . 
ولعمري إن مجرد المقارنة ضرب من الحيف يصيب المسممين فوق ما أصابيم من 

ين بدءا بالمحق ويالت وآالم قد تفنن النصارى والييود غابرا وراىنا في إنزاليا بالمسمم
واإلبادة واإلكراه عمى اعتناق النصرانية في األندلس ، ومرورا بالمذابح الرىيبة التي 

  ٓ(٘أوقعيا الصميبيون بالمسممين في فمسطين( )

                                                           

  ٓ( ٕٙ/ٖينظر: التحرير والتنوير البن عاشور) -ٔ
  ٓ ٜٕٔ/ ٔفي ظالل القران لسيد قطب -ٕ
  ٓ ٚ٘٘/ٔتفسير البيضاوي -ٖ
  ٓ ٕ٘/ ٖاشورالتحرير والتنوير البن ع -ٗ
حقوق اإلنسان في اإلسالم، د. عمي عبد الواحد، مطبعة وزارة األوقاف، القاىرة، د.ت ،  -٘

  ٓ ٕٓٔص
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ولذلك لم يكن أمام ىذه الصور الرائعة التي رسميا المسممون من خالل        
الوحيد الذي استطاع ان يجمع بين تعايشيم مع غيرىم إال أن يعمنوا أن اإلسالم ىو 

 التحمس والتسامح ، بين الرحمة والسيف ، يقول روبرتسون : ) ان اتباع محمد 
ىم االمة الوحيدة التي جمعت بين التحمس في الدين والتسامح فيو . أي: انيا مع 

 ٓ(ٔتمسكيا بدينيا لم تعرف إكراه غيرىا عمى قبولو( )

ْشُد ِمَن  عدم اإلكراه عمى الدين فقال: ثم بين رب العالمين سبب        َقْد َتَبيََّن الر 
الُرْشُد : يراد بو )الصالح ، وىو خالف الغي والضالل ، وىو إصابة   ِ  اْلَغيّ 

  ٓ(ٕالصواب()

  ٓ( ٖوالغي: يراد بو الضالل والخيبة )

ح ، معنى أن دين اإلسالم ىو دين الرشد والفالح ، دين الحق والصالالفيكون        
  ٓ(ٗوان من خالفو من الممل األخرى غّي وضالل وبعد عن الحق والصواب)

 

 

 

 

                                                           

تسامح اإلسالم وتعصب خصومو ، لمدكتور شوقي أبو خميل ، منشورات مؤسسة مي  -ٔ
  ٓ ٖٕٔم ، ص ٜٜٓٔ -ىـٜٜٖٔدمشق ، الطبعة االولى  –لمطباعة والتوزيع 

  ٓ ٕٕٚ/ ٔير لمفيومي المصباح المن -ٕ
  ٓ ٓٗٔ/٘ٔينظر:لسان العرب البن منظور -ٖ
  ٓ ٚٔ/ ٖينظر: تفسير المراغي  -ٗ
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 الــخـاتـمـة

بعد ىذه الرحمة المباركة مع آداب التعايش مع اىل الكتاب في رحاب القران    
 الكريم نستطيع أن نذكر أىم النتائج التي توصمنا إلييا ، وىي: 

اىتماما كبيرا ، وان دعوة كل األنبياء كانت إن القران الكريم أولى جانب الدعوة  -ٔ
بالمطف والمين وخفض الجناح ، واستعمال األلفاظ التي فييا استمالة لمقموب 

 ٓوالعقول

شممت آداب التعايش جميع أفراد المجتمع ونواحي الحياة ، فالقران يريد ألفراد  -ٕ
لم يفقد حنان الشرع ، المجتمع ان تتماسك لبناتو ، فاليتيم الذي فقد من حنان األبوة 

ووضع لمصحبة لعمماء والصالحين آدابا ، ثم ارشد إلى آداب أخرى تزيد من لحمة 
المجتمع وتماسكو فأمرىم بالتحية بالسالم فإنيا تزرع المحبة في القموب ، وأرشدىم 

  ٓإلى الصفح عن الزالت الن تتبع اليفوات يقمل من روابط المجتمع

عيشون في داخل البالد المسممة وحدىم ، فقد أصبحت إن المسممين اليوم ال ي -ٖ
البالد اإلسالمية تضم في داخميا النصراني والييودي والبوذي والممحد ، إلى غيرىا 
من الطوائف غير المسممة ، فالبد أن يختمط بيم المسمم ويعيش معيم في داخل 

  ٓمجتمعو ضمن ضوابط وثوابت تجمع بين االثنين من غير بغي وعدوان

دعا القران الكريم إلى آداب التعايش مع غير المسمم غير المحارب ، بالعدل  -ٗ
  ٓمعو ومجادلتو بالتي ىي أحسن ، واحترامو كانسان لو حق الحياة 

اإلسالم دين دعوة ال دين سفك وقتل وتشريد ، فأعطى لكل البشر قيمتو وحفظ  -٘
  ٓحقو في الحياة
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رين وتيييجيم ضد اإلسالم بسب معتقداتيم، ليس من آداب التعايش استفزاز اآلخ -ٙ
   ٓفمو فتح باب الطعن والشتم لتمزقت المجتمعات ، ولسالت دماء األبرياء 

إن فتح باب التعايش مع غير المسممين ىو فتح لباب الدعوة ، فالمستأمن عندما  -ٚ
ذلك  يدخل البالد اإلسالمية فيسمع القران الكريم ، ويرى أخالق المسممين ، قد يؤثر

  ٓفي قمبو فيدخل اإلسالم ، فعمى الدعاة استغالل مثل ىذه الفرص في الدعوة

ىذه أىم ما توصمنا إليو من نتائج في ىذا البحث، سائمين المولى أن يجعمو     
خالصا لوجيو الكريم . وان ينفع بو المسممين ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

األنبياء والمرسمين سيدنا محمد وعمى الو العالمين ، والصالة والسالم عمى خاتم 
  ٓوصحبو اجمعين
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .

بيروت  –آداب التحية والسالم في اإلسالم ، لفاضل النجادي ، مؤسسة الرسالة  - ٔ
 ٓمٕٚٓٓ -ىـٕٛٗٔ، الطبعة األولى :

بيروت ،  –وزاعي اإلسالم واآلخر ، لمدكتور عبد الرحمن عطبة ، دار األ - ٕ
 ٓمٕٙٓٓ -ىـ ٕٚٗٔالطبعة األولى 

اإلسالم والتفاىم والتعايش بين الشعوب ، لألستاذ ىاني المبارك، والدكتور  - ٖ
 ٓمٕٗٓٓ -ىـٕٗٗٔدمشق،الطبعة األولى  -شوقي أبي خميل، دار الفكر

مد أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن مح - ٗ
ىـ(المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشمي: دار ٘ٛٙالشيرازي البيضاوي )المتوفى: 

 ٓبيروت –إحياء التراث العربي 

التحرير والتنوير: محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور  - ٘
 ٜٗٛٔتونس ،سنة النشر:  –ىـ(: الدار التونسية لمنشر ٖٜٖٔالتونسي )المتوفى : 

 ٓىـ

األحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم تحفة  - ٙ
 ٓبيروت –المباركفوري أبي العال،  دار الكتب العممية 

تسامح اإلسالم وتعصب خصومو ، لمدكتور شوقي أبو خميل ، منشورات  - ٚ
 ٓمٜٜٓٔ -ىـٜٜٖٔدمشق ، الطبعة االولى  –مؤسسة مي لمطباعة والتوزيع 
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المسممين ، لعبد المطيف بن إبراىيم بن عبد المطيف الحسين تسامح الغرب مع  - ٛ
 ٓمٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔالسعودية ، الطبعة األولى  –، دار ابن الجوزي 

تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن عمي رضا بن محمد  - ٜ
: شمس الدين بن محمد بياء الدين بن منال عمي خميفة القمموني الحسيني )المتوفى

 ٓم ٜٜٓٔىـ(: الييئة المصرية العامة لمكتاب،سنة النشر: ٖٗ٘ٔ

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  - ٓٔ
ىـ(المحقق: سامي بن محمد سالمة: دار طيبة لمنشر ٗٚٚثم الدمشقي )المتوفى: 

 ٓم ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔوالتوزيع ،الطبعة: الثانية 

ىـ(: شركة ٖٔٚٔالمراغي: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  تفسير - ٔٔ
 -ىـ  ٖ٘ٙٔمكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحمبي وأوالده بمصر،الطبعة: األولى، 

 ٓم ٜٙٗٔ

التقارب والتعايش مع غير المسممين ، لمدكتور محمد موسى الشريف ،دار  - ٕٔ
 ٓمٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔبيروت، الطبعة األولى -دمشق -ابن كثير

الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد  تيسير - ٖٔ
ىـ(المحقق: عبد الرحمن بن معال المويحق: مؤسسة ٖٙٚٔاهلل السعدي )المتوفى: 
 ٓم ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔالرسالة،الطبعة: األولى 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  - ٗٔ
ىـ(المحقق: أحمد محمد شاكر،الطبعة: ٖٓٔممي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: اآل

 ٓم،: مؤسسة الرسالة ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔاألولى، 
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الجواىر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخموف  - ٘ٔ
ىـ(المحقق: الشيخ محمد عمي معوض والشيخ عادل أحمد ٘ٚٛالثعالبي )المتوفى: 

 ٓىـ ٛٔٗٔ -بيروت ،الطبعة: األولى  –د الموجود: دار إحياء التراث العربي عب

حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن: الشيخ العالمة محمد األمين  - ٙٔ
بن عبد اهلل األرمي العموي اليرري الشافعي ،إشراف ومراجعة: الدكتور ىاشم محمد 

 ٕٔٗٔلبنان ،الطبعة: األولى،  –وت عمي بن حسين ميدي: دار طوق النجاة، بير 
 ٓم ٕٔٓٓ -ىـ 

القاىرة ، –حقوق اإلنسان في اإلسالم لمدكتور أمير عبد العزيز ، دار السالم  - ٚٔ
 ٓمٜٜٚٔ -ىـٚٔٗٔالطبعة االولى 

حقوق اإلنسان في اإلسالم، د. عمي عبد الواحد، مطبعة وزارة األوقاف،  - ٛٔ
 ٓالقاىرة، د.ت

لتعايش ، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ، دار الحوار من اجل ا - ٜٔ
 ٓمٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔالقاىرة ، الطبعة األولى  -الشروق

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شياب الدين محمود  - ٕٓ
ىـ(المحقق: عمي عبد الباري عطية: ٕٓٚٔبن عبد اهلل الحسيني األلوسي )المتوفى: 

 ٓىـ ٘ٔٗٔبيروت ،الطبعة: األولى،  –العممية دار الكتب 

زىرة التفاسير : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زىرة  - ٕٔ
 ٓىـ ٛٔٗٔ -الطبعة: األولى  ،ىـ(: دار الفكر العربيٜٖٗٔ)المتوفى: 
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 -ىـٙٔٗٔ -غريب القرآن، أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني، دار قتيبة  - ٕٕ
 ٓق: محمد أديب عبد الواحد جمرانم، تحقيٜٜ٘ٔ

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن عمي بن حجر أبي الفضل  - ٖٕ
 ٓبيروت، تحقيق محب الدين الخطيب -العسقالني الشافعي، دار المعرفة 

فتح القدير: محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني )المتوفى:  - ٕٗ
 -دمشق، بيروت ،الطبعة: األولى  -دار الكمم الطيب  ىـ(: دار ابن كثير،ٕٓ٘ٔ
 ٓه ٗٔٗٔ

 -القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة - ٕ٘
 ٓبيروت

 -لسان العرب،لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار صادر  - ٕٙ
 ٓبيروت، الطبعة: األولى

بو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أ - ٕٚ
ىـ(المحقق: حسام الدين القدسي: مكتبة القدسي، ٚٓٛسميمان الييثمي )المتوفى: 

 ٓم ٜٜٗٔىـ،  ٗٔٗٔالقاىرة،عام النشر: 

ياك نستعين ، لمحمد بن أبي بكر  - ٕٛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 -بيروت  -لقيم ، دار الكتاب العربي أيوب ألزرعي أبي عبد اهلل المعروف بابن ا

 ٓ، الطبعة: الثانية ، تحقيق: محمد حامد الفقيٖٜٚٔ - ٖٜٖٔ

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، أحمد بن محمد بن عمي  - ٜٕ
 ٓبيروت –المقري الفيومي، المكتبة العممية 
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دمشق،  –ر القمم معاممة غير المسممين ، لمدكتور محمد عمي البار ، دا - ٖٓ
 ٓمٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔالطبعة األولى 

 -معجم مقاييس المغة،  أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل  - ٖٔ
م، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السالم محمد ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ -لبنان  -بيروت 
 ٓىارون

سين التيمي مفاتيح الغيب : أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الح - ٕٖ
ىـ(ر: دار إحياء ٙٓٙالرازي الممقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 ٓىـ ٕٓٗٔ -بيروت ،الطبعة: الثالثة  –التراث العربي 

(،دار الشعب ٛٓٛمقدمة ابن خمدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي )ت - ٖٖ
 ٓالقاىرة)بدون تاريخ( -

حاد والتعطيل في توجيو المتشابو المفظ من آي مالك التأويل القاطع بذوي اإلل - ٖٗ
التنزيل: أحمد بن إبراىيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر )المتوفى: 

 –ىـ(وضع حواشيو: عبد الغني محمد عمي الفاسي: دار الكتب العممية، بيروت ٛٓٚ
 ٓلبنان

 


