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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 التعايش مع غري املسلمني وضوابطه العشرة 

 الدكتور محمد ياسر القضماني

بني مسهب وموجز ومقتصد بني   ،تب يف هذا األمر اخلطري من املعاصرين عدد كبريوبعد: فقد ك  
هنا  تبك    رأيت أهنا جتّمع فيها أشتات ما ؛يف هذا الشأن جامعة منّورة ةذلك, وقد وقعت على كلم

فراق يل أن أوجزها لكم   وتعليقات نفيسة على بعض نصوص الوْحي نْي, ، م لطيفةك  مع ح   وهناك,
فتكون سهلة البالغ والتبيني يف هذا الوقت الذي ع ّكر  فيه على كثري من شعائر الدين وهدي سيد  

 املرسلني.

 بعنوان:  سامل بن حفيظبن احلبيب عمر بن حممد لكلمته سيدي العالّمة عنون 

 خر حقيقة اترخيية وضرورة واقعية(التعايش مع اآل)

فاهلل تعاىل  التعارف هو األصل يف خلق الناس وتشعبهم وتكاثرهم.يرى السيد الداعية: أّن 
  بقوله:   اإلنسانخاطب بين 

   .[13:احلجرات]لِتَ َعارَف وا﴾  َوقَ َباِئلَ  ش ع وبا  َوَجَعْلَناك مْ  َوأ نَثى ذََكر   مِ ن َخَلْقَناك م ِإّنَّ  النَّاس   أَي َُّها  يَ ﴿

أو   ،ويف تذكريهم بوحدة أصلهم هتيئة نفسية وتيسري لسبيل التقارب, وانتزاع الشعور ابلعداء
   قال جل جالله: لتميز الذايت. واألساس الضروري للتعايش هو التحلي ابلصرب,اب

َنةا   لِبَ ْعض   بَ ْعَضك مْ  َوَجَعْلَنا﴿  .[ 20:الفرقان]﴾أََتْصِِب ونَ  ِفت ْ

 .وهذه عشرة ضوابط للتعايش يف الشريعة املطهرة ميكن من خالهلا اتضاح مفهوم املعايشة
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 ضوابط التعايش

 عدم اإلكراه على الدين.  األول:

ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  لَ ﴿  :قال هللا سبحانه تعاىل َ   َقد الدِ   .[256:البقرة]﴾اْلَغي ِ  ِمنَ  الرُّْشد   ت ََّبّيَّ

والثان مفروض ومن  ،ممنوع منهي عنه فاإلكراه ؛سنه ليس إكراها عليهاالدين وبيان حم إىلوالدعوة 
 أعظم مهمات املسلمني.

؛  تبيينه ابحلجة والربهان  على الدين وبني ردّ  عدوان من صّد عنه ومنع   اإلكراهق ٌ أيضًا بني وفرْ 
َنة   َتك ونَ  لَ  َحّتَّ  َوقَاتِل وه مْ ﴿  القتال ويف حقه جاء: قاتل عند تعنّي فهذا ي   ين   َوَيك ونَ  ِفت ْ   فَِإنِ  ِِل ِ  الدِ 
 .  [193:البقرة ]﴾الظَّاِلِمّيَ  َعَلى  ِإلَّ  ع ْدَوانَ  َفلَ   انتَ َهواْ 

 . ﴾ف الدين إكراه ل ﴿ :وسّن العقوابت على من أتى مشيناً من التصرفات ال يتعارض مع

 ظ حرمة الدماء واألموال واألعراض. حف الثاين:

َنا   َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ ﴿ قال تعاىل :   َفَساد   َأوْ  نَ ْفس   ِبَغْيِ  نَ ْفساا  قَ َتلَ  َمن أَنَّه   ِإْسَرائِيلَ  َبِن  َعَلى َكتَ ب ْ
َا  اأَلْرضِ  ِف  يعاا  النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكَأَّنَّ َا َأْحَياَها َوَمنْ  َجَِ يعاا  النَّاسَ  َأْحَيا َفَكَأَّنَّ وجاء يف   .[32:املائدة]﴾ َجَِ

من قتل معاهداً مل يرح رائحة  ) قال: عن النيب  -رضي هللا عنهما  -البخاري عن عبد هللا بن عمر 
 (.رحيها توجد من مسرية أربعني عاماً  ن  إاجلنة و 

  فعلى أساس صيانة األنفس واألموال واألعراض جيب أن تقوم العالقة بني مجيع فئات الناس 
 وطوائفهم.

 . العدل والقسط ف احلكم بّي َجيع الطوائف إقامة  الثالث:

وال   ،ابطل إحقاقيف حكم وال  إجحافعلى  - ضغأي الب - الشنآنفال حتمل العاطفة وال 
  َأن  النَّاسِ  َبّْيَ  َحَكْمت م َوِإَذا َأْهِلَها ِإَل  اأَلَماَّنتِ  ت ؤدُّواْ  َأن َيَْم ر ك مْ  اِل َ  ِإنَّ ﴿ قال تعاىل: حق. إبطال

يعاا  َكانَ   اِل َ   ِإنَّ   ِبهِ  يَِعظ ك م نِِعمَّا اِل َ  ِإنَّ  ِبْلَعْدلِ  ََتْك م واْ     .[58:النساء ]﴾َبِصياا  َسَِ
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  َشَنآن   ََيْرَِمنَّك مْ  َولَ  ِبْلِقْسطِ  ش َهَداء  ِِل ِ  قَ وَّاِمّيَ  ك ون واْ   آَمن واْ  الَِّذينَ  أَي َُّها  يَ ﴿ وقال جل وعال:
 . [8:املائدة]﴾تَ ْعَمل ونَ   ِبَا َخِبي   اِل َ   ِإنَّ   اِل َ  َوات َّق واْ  لِلت َّْقَوى َأقْ َرب   ه وَ  اْعِدل واْ  تَ ْعِدل واْ   َألَّ  َعَلى قَ ْوم  

وكيف ضربه ابن عمرو ملا س بق وعاذ املصري   ، عمرو بن العاصل وقصة سباق مصري مع ابن  
وطالب املصري أن   ،عمر من عمرو أن أييت املدينة مع ابنه  فطلب   ، بعمر بن اخلطاب يف املدينة املنورة

  م ْذكم تعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً.  وقولة عمر لعمرو: .يضع السوط على صلعه عمرو
 هذا شاهد من شواهد العدل اإلسالمي وقيامه ابلقسط. 

 .وبّي الِب  والقسط وإحسان املعاملة ،التفريق بّي املودة والولء :الرابع

  ، ؤمن ابهلل ورسوله يف حق من مل يؤمن ابهلل ورسوله كائنًا من كانفاملودة والوالء ممنوعان على امل
صلى هللا عليه وآله  لكن الرّب والقسط وإحسان املعاملة مشروعات مورواثت من هدي رسول هللا 

َهاك م   َل ﴿: منها .ويف سورة املمتحنة تفصيل بديع لذلك وسلم.    ِف  ي  َقاتِل وك مْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اِلَّ   يَ ن ْ
ينِ  بُّ  اِلََّ  ِإنَّ  ِإلَْيِهمْ  َوت  ْقِسط وا َتَِبُّوه مْ  َأن  ِدَيرِك مْ  مِ ن خي ْرِج وك م  َوملَْ  الدِ  .  [8]املمتحنة: ﴾اْلم ْقِسِطّيَ  ُيِ 

وفيها حصر النهي عن الوالء يف صنف خمصوص جندوا قواهم للعدوان والظلم والصد عن سبيل هللا 
َا ﴿ يف قوله: َهاك م   ِإَّنَّ ينِ  ِف  قَاتَ ل وك مْ  الَِّذينَ  َعنِ  اِلَّ   يَ ن ْ   َعَلى  َوظَاَهر وا  ِدَيرِك مْ  مِ ن َوَأْخَرج وك م  الدِ 

 . [9]املمتحنة: ﴾ الظَّاِلم ونَ  ه م   فَأ ْولَِئكَ   يَ تَ َوَّلَّ مْ  َوَمن تَ َولَّْوه مْ   َأن  ِإْخَراِجك مْ 

  َواْغل ظْ  َواْلم َناِفِقّيَ  اْلك فَّارَ  َجاِهدِ  النَِّبُّ  أَي َُّها يَ ﴿ املراد مبثل آية:يتبني أن اآلايت  ْبط  ر  ومن 
دوا  خمصوص من الذين جنّ  صنفٌ  - ونظائرها [73:التوبة ]﴾اْلَمِصي   َوبِْئسَ  َجَهنَّم   َوَمْأَواه مْ  َعَلْيِهمْ 

 .  . احلرايت ونشر الفسادواهم للظلم واالعتداء على الغري ومصادرة قطاقاهتم و 

عمران عن أيب  :ما جاء يف البيهقي  :اآلاثرمن ف .اآلداب  قتال املعتدي فهناك مجلة من وإذا تعنَي 
قال  .عهفمشى معه يشيّ   ،الشام إىلبعث يزيد بن أيب سفيان  -رضي هللا عنه  -اجلون أن أاب بكر 

قال: فقال إنك خرجت غازاًي يف سبيل  . يزيد بن أيب سفيان: إن أكره أن تكون ماشيًا وأان راكب
ال تقتلوا صبيًا وال امرأة وال شيخاً كبرياً وال  , مث أوصاه فقال:وإن أحتسب يف مشيي هذا معك  ، هللا

وال تغرقوا خنالً   ا بعرياً وال بقرة إال ملأكل,وال تذحبو  ، بوا عامراً وال تقطعوا مثمراً وال خترّ   ، مريضاً وال راهباً 
 وال حترقوه.
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 . ؟!فهذه األخالق النبوية تتعلق ابملعتدين املفسدين فكيف بغريهم

 .احرتام العهود واملواثيق و البعد عن الغدر واخليانة امس:اخل

  َعَلْيك مْ  ي ظَاِهر واْ  َوملَْ  َشْيئاا  يَنق ص وك مْ  ملَْ  ث َّ  اْلم ْشرِِكّيَ  مِ نَ  َعاَهدّتُّ  الَِّذينَ  ِإلَّ ﴿قال هللا تعاىل : 
بُّ   اِل َ  ِإنَّ  م دَِِّتِمْ  ِإَل   َعْهَده مْ  ِإلَْيِهمْ  فََأِتُّواْ  َأَحداا   . [4:التوبة]﴾اْلم تَِّقّيَ  ُيِ 

بعد أن عقد صلح احلديبية مع   ملا جاء أبو جندل إىل النيب  ويف السرية النبوية البن هشام,
فإن هللا جاعل لك وملن معك من املسلمني  ،اصرب واحتسب ،اي أاب جندل فقال له: .كي مكةمشر 

  وأعطيناهم على ذلك عهدًا وأعطوان عهد هللا,  ،إان قد عقدان بيننا وبني القوم صلحاً  فرجًا وخمرجاً,
 وإان ال نغدر هبم. 

وتنشأ الثقة, ويسري سيل تبادل املصاحل   ، ه يستقر الوضعات كلّ  بعهوده واتفاقويف ظل التزام 
 يتم التعايش السليم القومي.و واملنافع, فيسود األمن 

نه وإصراره ول يؤمن احش عدواالتفريق بّي من ميكن التعامل معه وبّي من يتف السادس:
 شره.

 ن جانبه. ؤم  مع أيب بكر يف اهلجرة مشركاً يدهلم على الطريق ي    وقد استأجر رسول هللا 

خرجوا ويف بدر قال النيب ألصحابه يوم التقى اجلمعان: قد عرفت رجااًل من بين هاشم وغريهم أ  
  ، ومن لقي العباس بن عبد املطلب فال يقتله ،إكراهاً, فمن لقي منكم أحدًا من بين هاشم فال يقتله

 فإنه أ خرج كرهاً. 

ودخل أبو بكر يف جوار ابن   ،وقد دخل مع رجوعه من الطائف يف جوار املطعم بن عدي
 .الدغّنه

*السابع: التفريق بّي أخذ علوم احلرف واللغات واَّلندسة والجتماعيات والريضيات  
 ا له تعلق بإلميان والشريعة والدين: وبّي م ،والصناعات واملاديت أبنواعها

فيمكن تبادل   وال وقوع يف حمرم, ،فاألول يؤخذ من كلّ  متقن له مطلع فيه من غري ترك واجب
 املعلومات فيه بني خمتلف الطوائف.
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  والثان ال يؤخذ إال عن أهله بسنده إىل مصدره ومنبعه, قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري: 
بكتاب أصابه   أتى النيب  -رضي هللا عنه  - والبزّار من حديث جابر أن عمر أخرج أمحد وابن أيب

)لقد جئتكم هبا بيضاء نقية, ال تسألوهم عن شيء  من بعض أهل الكتاب, فقرأه عليه فغضب وقال:
فيخربوكم حبق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به, والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه  

 . إتباعي(إال 

العلم دين فانظروا عمن هذا وروى مسلم يف مقدمة صحيحه عن اإلمام حممد بن سريين قال: إن 
 أتخذون دينكم. 

 روف ألهله ومكافأِتم والوفاء َّلم.حفظ املع الثامن:

طعم بن عدي حيًا مث كلمين يف  املكان   لو) يف أسرى بدر كما يف البخاري:  وقد قال النيب 
(, وذلك أنه كان من أشد من قام يف نقض الصحيفة أايم حبسوه وقومه يف  لرتكتهم لههؤالء النتىن 

ْعب وأجار النيب عند رجوعه من الطائف كما تقدم.  الش 

أيب داوود عن جبري  يف سنن جاء  ويؤكد القيام هبذا الواجب يف حفظ املعروف مبدأ ترك العصبية. 
ا إىل عصبية, وليس مّنا من قاتل على عصبية,  ليس مّنا من دع) قال: بن مطعم أن رسول هللا ا

 (. وليس مّنا من مات على عصبية

 ل العقيم وحصروه ف اليت هي أحسن.ترك اجلدا  التاسع:

راء واالنتقاد, وقد هنتنا الشريعة  مما يزعزع التعايش السليم التولع بكثرة اجلدال وإاثرة البلبلة وكثرة امل  
َاِدل وا َوَل ﴿ فيه ابليت هي أحسن, قال سبحانه وتعاىل: االلتزامعن اجلدال إال مع    ِإلَّ  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  ُت 

 َواْلَمْوِعظَةِ  ِبحلِْْكَمةِ  رَبِ كَ  َسِبيلِ  ِإِل  ادْع  ﴿ وقال سبحانه وتعاىل: .[46:العنكبوت]﴾َأْحَسن   ِهيَ  ِبلَّيِت 
 . [125:النحل]﴾َأْحَسن    ِهيَ  ِبلَّيِت  َوَجاِدَّْل م احلََْسَنةِ 

وال أن ننصب   ،ومما يعني على ترك اجلدال تقومي أن املسؤولية يف البالغ وحسن البيان ال السيطرة
أنفسنا وكالء على الناس يف بواطنهم ومقاصدهم, وال يف تويل حساهبم وجمازاهتم على أعماهلم, وقد  
يبدو شيء من ذلك يف أسلوب بعض املتكلمني ابسم الدين ويلتبس عليهم أن ذلك من الغرية على  

 الدين والنصرة للحق.
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 بيل َّلم. ّي عن احلقيقة وتيسي الس فتح اجملال للباحث  العاشر:

 َمْأَمَنه   أَْبِلْغه   ث َّ  اِل ِ  َكَلمَ   َيْسَمعَ  َحّتَّ  فََأِجْره   اْسَتَجاَركَ  اْلم ْشرِِكّيَ  مِ نَ  َأَحد   َوِإنْ ﴿قال تعاىل: 
 . [6:التوبة]﴾يَ ْعَلم ونَ   لَّ  قَ ْوم   أبََِّنَّ مْ  َذِلكَ 

وإن أحد من املشركني الذين أمرتك  : يقول هللا تعاىل لنبيه صلوات هللا وسالمه عليه : قال ابن كثري
فأجبه إىل مطلبه حىت  ،استجارتك أي استأمنك  ،بقتاهلم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأمواهلم

مث أبلغه  ، تقيم به عليه حجة هللا  ،تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر الدين ، يسمع كالم هللا أي القرآن
  لَّ  قَ ْوم   أبََِّنَّ مْ  َذِلكَ ) ، من مستمر األمان حىت يرجع إىل بالده وداره ومأمنهآوهو  ، مأمنه أي

 أي إمنا شرعنا أمان مثل هؤالء ليعلموا دين هللا وتنتشر دعوة هللا يف عباده.  ؛(يَ ْعَلم ونَ 

 

 *     *       * 
 وبعد:

عميد دار املصطفى للدراسات  احلبيب عمر بن حفيظفهذه مجل مباركات من سيدي الداعية 
 )ترمي( يف حضرموت اليمن, وقد انتفعنا هبا, أمتع هللا به دائماً.   اإلسالمية مبدينة

مع غري املسلمني, مع من خيالفنا يف االعتقاد   -مما مر معنا  -ؤمر مبا أمران به ن   فإذا كَنا  :أقول
 من يشاركنا االجتاه إىل القبلة؟مع واألصول, فما ابلنا ال حنسن التعامل 

ه أن رأينا أن املشرك املهدور الدم إن استجار بنا أجرانه, وحنن ال ننسى دعوته وإمساعه ما لعلَ 
 ادينا وهاديه! ه وهنا وربّ وهو كالم ربّ  ،يكون سبباً يف هدايته وداللته

مع أننا مدعوون أن جنادل الكفار ابليت  ،ملاذا ال حنسن التحاور مع املوافق يف كثري من األحيان
 !هي أحسن؟

له, ولرمبا مل  خر أّّثه أو ضلّ فإذا خالف أحدان اآل ، ليةمملاذا ال يسع بعضنا بعضًا يف الفروع الع
 ؟ !يتورع عن إخراجه من الدائرة املنجية 
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أحسب أن هذه األسس والضوابط للتعايش مع   ،وشؤون نعان منها  ، أسئلة كثرية ا؟ملاذ ملاذا ..
ملعاهد   نسيءستجعل فينا احلياء أن  ،خر إن راجعناها ومتكّنا من حماسبة أنفسنا على أساسهااآل

 فضاًل عن أن نسيء ملوحد.  ،متأدب مراع  للعهود

 احلمد هلل رب العاملني. خر دعواان أن آدان ملا حيب ويرضى, و وفقنا هللا وسدّ 
 هـ1427/مجادى األوىل /9 :ثنني اال                                

 م. 2006/حزيران/5  
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