
 
 



 : بحث 

 وسطيَُّة اإلسالم وثقافة التَّعايش 

 

 ورقة بحثية مقدمة إىل:

 )الوسطية والتسامح... نصوص ووقائع(

 : أقامتهالذي  

 رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة

ـ 1438ذو احلجة  11يف مشعر منى يوم   ه

 

 امينعبد احلق الرتك عداد:إ

 

 عبد احلق الرتكامين قع الشيخنرش مو

www.turkmani.com 



 
 

 



 



 

العاملني، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هلإ    احلمد هلل رب  
باحلق   األولني واآلخرين، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوهل األمني، بعثه اهلل 

 واهلدى رمحًة للعاملني، صىل اهلل وسلَّم عليه وىلع آهل وأصحابه أمجعني. 

بعد:   العالم اإلسالم  من    كريمة    بدعوة    ُت رُشف  فقد  أما  ة بمكَّ   رابطة 
(، اذلي تقيمه الرابطة يف  1438هذا العام )   للمشاركة يف ملتىق حج    املكرمة

، وهو اختيار «نصوص ووقائع  الوسطية والتسامح» عنوان:  مشعر مًًن حتت  
فئاٌم  ضلَّ    قدواقعنا املعارص وحتدياته، فموفَّق، يعالج قضية حيَّة من قضايا  

املسلمني   منهمن  والتسامحعن  واالعتدال  الوسطية  مهالك   ج  يف  فسقطوا 
واالنقالبات اثلورات  وتأييد  واإلرهاب  واتلطرف  واستغلَّ الغلو  ذلك   ، 

يف   واملسلمون  اإلسالم  فصار  اإلسالم،  أعداء  من  واملرتبصون  احلاقدون 
ال هاتني  اتلص  طائفةتلني:  الضا  طائفتنيمرىم  يف  باحنرافها  ور تيسء 

و ادلين    طائفةواتلرصف،  ل  تلك    حتم  ترتكبه  ما  تبعات   الفئاُت احلقَّ 
وتستغل  الضالةُ  القيام؛  يف  دلين حب  ه  واإلساءة  واتلحريض  التشويه  مالت 



 

 .والعاملني خلدمته وادلعوة إيله ،وأتباعه ،اإلسالم ورشيعته
  األمور إل اجلهود لرد    أن من أوجب الواجبات بذل    ال شكَّ من هنا؛ ف 

ال و صحيحنصابها  أهل    ٌق متحق    الواجُب   هذا،  وىلع ينادل  و   العلمىلع   ،
وأصحاب   املؤسساتالسلطة  وتأيت يف    واملنظمات  القرار، وىلع  اإلسالمية، 
العالم اإلسالم »   :صدارتها لكونها منظمةً «رابطة  ،  اعمليةً   شعبيةً   إسالميةً   ، 

يف ها  ما أن هلا حضور  ا تأثريها يف خمتلف املجاالت العلمية وادلعوية، كهل
يكون أن  تعال  اهلل  فأسأل  اإلعالم،  ووسائل  ادلويلة  هذا    يف  املحافل 

املجال،    عاجلةم   « َق امللت» هذا  يف  نافعة  خري  قوية  عليه  القائمني  وجيزي 
 اجلزاء. 

موجزة   حبثية  ورقة  فيه  هذه  مشاركيت  اإلسالم  وسط»:  بعنوانأما  ية 
اتلعايش متواضعة«وثقافة  مساهمة  ويه  أر    ،،  باتلفصيل   ع  اتلوس    لم  فيها 

املتَّ  واتلوثيق  واتلقسيم  حاولت واتلفريع،  بل  األكاديمية،  ادلراسات  يف    بع 
ُر أنَّ   فيها   الرتكزي قد 

ُ
سيساهم   إبرازها وحترير ابلحث فيها   ىلع فكرة حمددة، أ

اإل  من  معاجلة جانب  ـ يف  اهلل  شاء  إن  املعاـ  واقعنا  واهلل  شاكالت يف  رص، 
 وراء القصد.  تعال من

وصًفا هلذه    ، وهذه اللكمة وردت  «طسَ وَ »من    مصدر صناعي   «الوسطية»
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤيئاألمة يف قول اهلل تعال:  

فهذا[143]ابلقرة:   ىئڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ األ   ،  صل هو 



 

اإلسالم  يف    للوسطية  واتلاريخ    الرشع   من  املفهوم  فهو  األلفاظ ، 
ُ   ملصدر الصناع  ن هذا اوإن اك  األوصاف األصيلة ال ادلخيلة،و ل  ستعم  لم ي

احلارضتويش عرصنا  يف  إال  أنَّ   ؛(1)هر  بيَّ   إال  السابقني  معاين العلماء  نوا 
نصوص ومفاهيم  ما تعلق بها من  تلك املعاين ـ ويف وصف األمة، و  «الوسط»

وأصول وآثار  وقواعد  مضمون    ونتائج  يه  ويه    «وسطيةال»ـ  ومفهومها، 
 . (2)تلها يف االستعمال املعارصالكفيلة بضبط معناها ودال 

يف هذه اآلية ال خيرج عن   « طسَ الوَ »جمموع الكم العلماء يف تفسري    إنَّ 
 معنيني: 

الوسط    األول: العدُل أن  هو  العرب  الكم  ك  يف  من  اخليار  ،  يشء    ، 
 گ گ ک ک کيئعدوهلم، ويف قصة أصحاب اجلنة:    واخليار من انلاس:

 ....................................................... 

رصي الشيخ الفقيه حممد أبو عليه ـ هو العالم امل  ُت أول من استعمل هذه الصيغة ـ فيما اطلع   (1)
 . 1/81 ،«، دار الفكر العريب، القاهرةزهرة اتلفاسي ( يف تفسريه: »1394زهرة )ت: 

الصناع  ذلك    (2) املصدر  فإن  اللفظ،  أصل  من  بكثري  أوسع  املعارص  االستعمال  داللة  ألن 
ياء هما:  حرفان،  آخره  يف  ِزيد   اسم  غري  أو  اسم  مشتق،  أو  جامد  لفظ  ك  ىلع  مشددة،   يطلق 

بعدها تاء تأنيث مربوطة، يلصري بعد زيادة احلرفني اسًما داالا ىلع معًًن جمرد  لم يكن يدل عليه  
لكمة: الزياقبل   مثل  اللفظ،  بذلك  اخلاصة  الصفات  جمموعة  هو  اجلديد  املجرد  املعًن  وهذا  دة، 

التلها تغرًيا كبرًيا، « تغريت دإنسانية« فإنها اسم للمخلوق املعروف، فإذا صارت اللكمة: »إنسان»
بها  خيتص  اليت  املختلفة  الصفات  جمموعة  يشمل  جمرد،  معًًن  اجلديد  وضعها  يف  منها  يراد  إذ 

ان؛ اكلشفقة، واحللم، والرمحة، واملعاونة، والعمل انلافع، وغري ذلك، وال يراد االقتصار ىلع اإلنس
وال الوطن  ومثلها: االشرتاك واالشرتاكية،  األول وحده،  واتلقدمية، احلزب  معناها  اتلقدم  وطنية، 

« انظر:  والوحشية.  الوحش  الوايفواحلزبية،  املعاانلحو  دار  ا« لدلكتور عباس حسن،  لقاهرة: رف، 
 .3/186م، 1966



 

 ضلهم.؛ أي: أعدهلم وأف[]القلم ىئڳ گ گ

عن طريف اإلفراط واتلفريط، واختار   معتداًل أن الوسط ما اكن    اثلاين:
الطرب جرير  ابن  اإلمام  فقال:  310)ت:    ي  هذا  اهلل،  رمحه  أرى  »(  أن  وأنا 

هو بني الطرفني،  اذلي    اذلي بمعًن اجلزءِ   ُط هو الوس    يف هذا املوضعِ   «َط الوسَ »
.  (1) ه، غري جائز يف سينه اتلخفيُف تُ لمثقَّ   الوسِط   ةُ ك، حمرَّ «ادلار    ط  وسَ مثل »

، فال  ينهم يف ادل  طِ تلوس    ،فهم بأنهم وسٌط ص  تعال إنما و و  تبارك   اهلل  وأرى أنَّ 
ا هم يف عيىس موقيلِ   ،ِب لوا بالرته  انلصارى اذلين غ    فيه غلوَّ   غلو    هم أهُل 
فيه أهُل قالوا  هم  وال  تقصري    تقصري    ،  بدَّ   فيه  اذلين  كتاب  ايلهود    ،اهللِ   لوا 

  واعتدال    ط  توس    ولكنهم أهُل   ،وكفروا به  ،همبوا ىلع رب  وكذ    ، هموقتلوا أنبياء  
 . (2)«هاطُ اأوس  إل اهللِ  األمورِ  اكن أحبَّ   ، إذ  بذلك فهم اهللُ فيه، فوص  

أن    الواضح  يف  من  ـ  بينهما  إن  بل  املعنيني،  هذين  بني  تعارض  ال 
وال    ، عد عن الطرفنييف ابلُ   حقيقةٌ سط  الو»  :احلقيقة ـ تالزًما وتداخاًل، فإنَّ 

رديئان  شكَّ  واتلفريط  اإلفراط  طريف  ي  ، أن  األخالق  يف  كون  فاملتوسط 
ا ألنه ال وسطً    العدُل ّم  سُ   وكذلك.   فاضاًل فاكن معتداًل   ؛ا عن الطرفنيبعيدً 

اخلصمني أحد  إل  املعتيميل  هو  والعدل  أحد  ،  إل  يميل  ال  اذلي  دل 
بقاع  و  ... الطرفني وسطُ أعدل  س هاليشء  مع  حكمه  ألن  ىلع  ،  أطرافه  ائر 

اعتدال   وىلع  اخللُل ،  سواء  إيلها  يتسارع  واألوسط   ، دُ والفسا  واألطراف 
دل اذلي  ذلك يف الوسط صار كأنه عبارة عن املعت  فلما صحَّ   ،حموطةٌ   حمميةٌ 

 ....................................................... 

 ألنه بتخفيف السني ظرٌف. (1)
 .2/626دار اعلم الكتب،  «تفسي الطربي ( »2)



 

 .(1) «دون جهة   ال يميل إل جهة  
فإنَّ  هنا  مع  «الوسط»  ومن  وحمورية،  مركزية  ماكنة    اخلريُ   :يارهاهل 

بدَّ   واالبتعادُ ،  واإلنصاُف   واحلكمةُ   احلق  و  والعدُل  ـ وال  إل    عنه سيؤدي  ـ 
؛ اكن  ، ولكما اكن عن الوسط أبعد   الطرفني مذمومٌ واتلفريط، فالك  اإلفراط

ق  احل بني  هو املعيار، فال يأيت بمعًن اتلوسط    «الوسط»أحقَّ باذلم ، ذلك ألن  
والضالل،    اطل، ابلو ُعلم  واهلدى  فقد  والرذيلة،  والفضيلة   ، والرش  واخلري 

األمور، أو اخللط    ع والعقل والفطرة استحالة اجلمع بني هذهبرضورة الرشَّ 
اجزتاء يشء   أو  احلق    بينها،  اهلدى  من  ترك أو  ثم  الفضيلة  أو  اخلري  ما   أو 

سبحانه:    عداه ربنا  قال  وقد   جئ ی ی یيئمن غري عذر  صحيح، 

 .[32]يونس:  ىئحئمئ

وبهذا    «الوسط» ورد  نعم؛   دة،  معان  حمدَّ اتلوسط بني طرفني يف  بمعًن 
 ىئے ے ھ ھ ھيئ بعض العلماء قوهل تعال يف كفارة ايلمني:  فّسَّ 

ه[ 89]املائدة:     .(2)؛ أي: ليس بأفضله وال بأخس 

  : م يف ]تفسري آية سورة[ ابلقرة أنَّ »قال القرطيب  بمعًن:  الوسط     قد تقدَّ
   .(3)« فنير  بني ط    ٌف ص  مزنتلني، ونِ   بنيمزنلةٌ  :هناهو ، وارِ ي  األىلع واخلِ 

فقالوا: أي من أعدل ما تطعمون  املعًن األصيل  إل  وذهب األكرثون 

 ....................................................... 

 . ط. دار إحياء الرتاث. 4/107« تفسي الرازي » (1)
 . ط. املكتب اإلسالم، ودار ابن حزم. 404 « د املسي زا » (2)
 . ط. مؤسسة الرسالة.8/141  «اجلامع ألحاكم القرآن» ( 7)



 

والرديء  (1) أهليكم اجليد  بني  اإلطعام  يف  اتلوسط  فإن  يكن؛  ومهما   .
فضيلة   العقالء  يعرف  كما  املقام،  هذا  يف  اإلرساف اتلوسط  معروف  بني 

. واملتأمل س  رح واأل م، والف اض، والضحك واتلجه  واالنقباملزاح  وابلخل، و
ملعًن اخلري والعدل واحلكمة،    نٌ يف هذه األحوال جيد أن اتلوسط فيها متضم  

أنَّ  إل  األمر  يف    فرجع  عُ نفسِ   « الوسطية»املعيار  سواء  بذاتها  ها،  رفت 
 وصفاتها وخصائصها، أو باعتداهلا عن طريف اإلفراط واتلفريط. 

« السي افةقاثلأما  هذا  يف  ـ  منها  فاملراد  ادلاللةُ «  ـ  جمموع   اق  ىلع 
و واملعتقدات  واتلقايلد  واألعراف  واألفعال املواقف  والقدرات  املفاهيم 

اليت   القيم  وتشمل  اإلنسانية،  اجلمااعت  تمارسها  اليت  االجتماعية  والصيغ 
الرتبية واالتصال االجتماع أ( 2) تتناقلها األجيال بواسطة  ن دين  . وال شكَّ 

نُ م هو املاإلسال األقوى ثلقافة املسلم، ذلك ملا فيه  املؤسُس  و  ،األساس    كو 
من من   وكثري   والسلوك  واألخالق  والعبادات  االعتقاد  جلوانب  الشمويلة 

 تفاصيل احلياة ايلومية.
 .  (3) : ما تكون به احلياة«املعيشة» ، و« العيش»فهو من  «اتلعايش»أما 

اللغوي    العالمة  )وقال  الفارايب  إبراهيم  ن   اتلَّ »(:  350ت:  أبو 
 
أ عايُش: 

 ....................................................... 

الطربي »ظر:  ان(  8) املسي »،  8/642  «تفسي  ابلغوي»   ،404  «زاد  طيبة، 1/707  «تفسي  دار  ط.   . 
       .اجلوزي  ط. ابن دار ابن 455/ 3، تفسري القرآن العظيم 8/141  «اجلامع ألحاكم القرآن»
(2« انظر:  العربية (  »اثلقافة(. ومبحث )اثلقافة، مادة: )7/307«  املوسوعة  مقدمة يف ( يف كتايب: 

 «.  اإلسالمتفسي 
 . 17/283طبعة الكويت  «تاج العروس( »3)



 

بعض   مع  بعُضهم  وهذا  (1) «يعيش   يف  يقتيض    «اعلتف»،  حسن اتلقابل 
قالوا:   هلذا  احلسنة،  املعيشة  أسباب  وحفظ  بألفة  »املعاملة    تعايشوا 

 . (2) «ة  ومود  

قو أساسهاللك  يبنون ىلع  اليت  مرجعيتهم  ملفهم  م  ،  « الوسطية»نهج  هم 
ُي  و عقوهل  مون  ك  فقد  ومفكريهم   ،فطرهم م  فالسفتهم  مقوالت  أو أو   ،

يف منهجه   يف جمتمعهم، أما املسلم فمرجعيته  يسريون ىلع ما تواضعوا عليه 
من    الوسطي يه فالوسطية  السمحة،  اإلسالمية  والرشيعة  الربانية،  العقيدة 

وت  ترشيًفا  األمة  هلذه  تعال  اهلل  والرسول  اختيار  املبل ُغ   كليًفا،  هو 
ـ كما هو  «الوسطية» املعل ُم، خاصة عندما يتعلق األمر باجلانب العميل من و

ـ حبثنا  واملمارسة   فهو    ،موضوع  واتلعامل  اتلعايش  يف  والقدوة  األسوة 
تعال:   قال  كما   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئيئوالسلوك، 

 ڻيئ، وقال تعال: []األحزاب ىئجئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱيئ، وقال سبحانه:  []احلرش ىئۓ ے

 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ....................................................... 

(1 « األدب(  ديوان  القاهرة: معجم  الشعب،  دار  مؤسسة  عمر،  خمتار  أمحد  د.  حتقيق:  للفارايب،   »
1424 ،3/461. 

 . 1/689، 1419« للزخمرشي، دار الكتب العلمية، بريوت: أساس ابلالغة( »2)



 

َ  »:  ، وقال  []انلور  ىئڤ ڤ ٹ ٹ َ َفإ ن  َخير
ر
يث  ك تَ ال َ د   اُب اهلل ، وََخير

، َوَش   د     الرُهَدى ُهَدى ُُمَم 
ُ َعة  َضاَل   ُمور  ُُمرَدثَاُتَها، َوُك  األر فالواجب   ؛(1) «لَة  ب در

  ؛ أنورسواًل   نبياا  ريض باهلل رباا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد    مسلم    ك    ىلع
هو إنما    « الوسطية»احلقَّ ملنهج    الصحيح    انلموذج    بأنَّ   يعتقد اعتقاًدا جازًما

يف القيام حبق اهلل    اتباع الكتاب والسنة، واقتفاء هدي انليب الكريم  يف  
وحق    واتل تعال،  واتلعايش  انلاس،  وحقوق  مجيع يف  معهم  عامل  انلفس، 

 األحوال واألمصار واألعصار.

وال واخلري  احلق   معيار  اإلمفهذا  قال  كما  واإلحسان،  أبو فضيلة  ام 
مة  ادلنيا،  »( رمحه اهلل:  456حممد ابن حزم )ت:   من أراد خري  اآلخرِة، وِحك 

د   األوع  حماسِن  ىلع  واالحتواء   ريِة،  الس  الفضائِل ل  واستحقاق   لك ها،  خالق 
رس  

 
د  رسول اهللبأ ت ِد بُمحمَّ تعمل  صىل اهلل عليه وسلم  ها؛ ف ل ي ق  أخالقه،    ول ي س 

ن هُ ـ ري  ُه وسِ  ك  ن ه، آمني ـ، ما أم  اِء به، بم   .(2) « أاعننا اهلل ىلع االت س 

 ُصلب املوضوع؛ فأقول:  اكنت تلك مقدمات رضورية قبل أن ألج  يف
أ إل   خطرإن  الطريق  يف  اتلحديات  وأكرب  املعضالت،  وأعقد  املشالكت، 

يف   « اتلعايش» هو  و   إنما  واتلوفيق  اإلنسان  املواءمة  يعتقده  ما  بني  املوازنة 
ه. وإن  ذ  له وينف  ويؤمن به، وبني ما جيب عليه ـ أو جيوز، أو يسن ـ أن يفع

 ....................................................... 

 .اهلل األنصاري بن عبد ( من حديث جابر 867أخرجه مسلم )( 1)
 (.39« بتحقيقنا، الفقرة )األخالق والسي »( 2)



 

فكر واملوقف، أو  أو العقيدة والرشيعة، أو ال  شئت  فقل: بني العلم والعمل،
 اتلصور واتلرصف.

ا طريف  يمثالن  منحرفان،  تياران  املعارص  واقعنا  منهج يف  يف  نلقيض 
 :«اتلعايش»

قطعياا   «االعتقاد»جيعل    األول: وموقًفا  لكياا،  ومزيانًا  مطلًقا،  معياًرا 
 منهج اتلعايش  جامًدا، يبين ىلع أساسه ك ترصفاته وأعماهل وسلوكياته يف

أم  اكنوا  مساملني  مسلمني،  غري  أم  اكنوا  مسلمني  انلاس:  ك   انلاس،  مع 
اعتب يقيم  فال  تهم  ارً حربيني،  وال  للتعايش،  وحفظ ا  انلاس  مصالح  ه 

 ومتطلبات معايشهم.  ،وراعية حاجاتهم ،حياتهمرضوريات 
واإلرهاب حمكومةٌ   إنَّ  والعنف  اتلطرف  وتمثل    مجااعت  الفهم،  بهذا 

حرام»و  «القاعدة»و   «داعش» ـ    «بوكو  وغريها  هلذا  ـ  عميل   تطبيق  رشَّ 
 االجتاه. 

ا  «اتلعايش» جيعل مقصد    اثلاين: الغابلة   لغايةهو  واملصلحة  احلاكمة، 
سواها ما  فيتوهَّ ىلع  حىت    ؛ىلع  والرشيعة،  وادلين  هذا  املعتقد  حتقيق  أن  م 

دم، إنما يكون بطرح املقصد الرشيف، وبلوغ هذه الغاية انلبيلة بني بين آ 
و جانبًا،  ااالعتقاد  يكون  حىت  وأحاكمه،  ادلين  عن  جتماع  اإلعراض 

ادلن املصالح  ىلع  اآلنية وامل  يوية،انلاس  واملاكسب  واملادية،  املعنوية  نافع 
ىلع  االستقامة  ويه  الكربى  مصلحتهم  فوات  ذلك  يف  اكن  وإن  العاجلة، 

 . نلجاة يف ادلار اآلخرةرشع اهلل تعال، ونيل رضاه سبحانه، والفوز وا
ربايلة يالل    و أالعلمانية    من تبًَّن أو تأثَّر بمنهجهذا الفكر وداعته    محلةُ 



 

رؤيتهم حلقائق ادلين واحلياة، وإن    ، فهو أصل فكرهم، وبواعُث يب اتلغر   وأ
االحنراف وابلعد عن احلق ، ومراتب متباعدة يف  متفاوتة    اكنوا ىلع درجات  

هذا االجتاه    يتبًن وينارص ميني احلركيني من  سالاإل   يفواهلدى، حىت صار  
 سالم. فيع واملصليح لإلسياس وانلبسبب اعتقادهم أو تأثرهم باتلفسري ال 

املتطر   املنهجني  هذين  بني  الوسط  املنهج  اختاذ  االمتحانُ إن  هلو    فني؛ 
الشديد، اذلي يفشل فيه، ويسقط يف مهاويه أكرُث انلاس،    العسري، واالبتالءُ 

اجلانوالسع بني  واملوازنة  اتلوفيق  حسن  إل  ُوف ق  من  ىلع  بيد  فيحافظ  ني، 
ويعظ   اهللالعقيدة،  دين  وجلَّ ع  م  ويقيزَّ  أحاك،  يف  م  ـ  ويتعايش  الرشيعة،  م 

والعدل   والرمحة،  احلق  أساس  واملخالفني ىلع  املوافقني  مع  ـ  نفسه  الوقت 
 .وسعة األفق واإلحسان، والرفق والتسامح

ين هو اذلي يأمر به القرآن الكريم ويرشد  هذين األمراجلمع بني    إنَّ 
ه وسنته وآدابه وأخالقه، وعنه محل    يتمثَّل يف سرية انليب   إيله، وهو اذلي  

الكرام  أصحابُ  فد  ه  ل ع  ،  حتوَّ وهكذا  ابلالد،  وفتحوا  األمم،  وا 
 . مة املسلمة، واملجتمع املسلمة لألاعمَّ   « ثقافة  »إل  «اتلعايش»

جان أن  يعلم  تعال  اهلل  كتاب  يف  نظر  من  واحلكم  ك   االعتقاد  ب 
مبناه ىلع ا فيه  أو  والترشيع  واملساومة،  للرتدد  فيه  والقطع، فال جمال  جلزم 

فمبن اتلعامل  جانب  أما  والتسامح،  ىلع  الضعف  والرفق  اه  التسامح 
ـ يف أوهلا ـ اليت أمرت انليبَّ    ياا يف كثري من اآلياتواإلحسان. يظهر هذا جل



 

بادلع وإقامة احلجة ىلع  باجلهر  ـ يفوة،  بالصرب املخالفني، وأمرته  ـ   آخرها 
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺيئوالعفو واحللم واإلعراض، قال تعال:  

تعال:  [احلجر] ىئٹ ٹ ٹ ٿ ٿ وقال   گ ک کيئ، 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

تعال: []فصلت ىئہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ وقال   ،
سبحانه: ،  []احلجر ىئڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ےيئ  وقال 
 خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئيئ

 گ گ گ ک ک ک کيئوقال:  ،  []الزخرف  ىئىب مب

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ

بعُض ،  []ابلقرة ىئۓ ۓ ظنَّه  ملا  أ  وخالفًا  ـ  أن    و كثريٌ العلماء  ـ من  منهم 
اآليات املحق    هذه  ذهب  فقد  واحلرب،  بالقتال  األمر  بآيات  ون  قُ منسوخة 

 . ـ إل أنها حمكمةٌ  (1)منهم ـ مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
الصحيح اذلي جيب القول به، ألن الصرب  وال شكَّ أن هذا القول هو  

امل وحسن  والصفح  والفوالعفو  األخالق  من  واألخالُق عاملة  ضائل، 
ي  والفضائُل  النَّ ال  النَّ س  دخل عليها  يقع  إنما  أبًدا،  فاكن    سخُ ُخ  األحاكم،  يف 

 ....................................................... 

املسلول»انظر:  (  1 احلميد حتقيق:    «الصارم  عبد  ادلين  ميح  السعودي   ،حممد  الوطين  ، احلرس 
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وقوة   دولة  للمؤمنني  فلما صارت  االستضعاف،  حال  يف  عنه  منهياا  القتال 
 
 
أ بالقتال ونسخ انليه  اهلل    ن  ذِ وقدرة؛  عنه، ال عن تلك األخالق    تعال هلم 

 چ چ چ ڃيئ، ويف هذا يقول اهلل تعال:  الكريمة يف معاملة خمالفيهم

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ىئہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 [. ]املمتحنة

انليب   أمر  السل  كما  طريق  اختاروا  إن  للمرشكني  م  باالستجابة 
 ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئيئواملصاحلة، فقال تعال:  

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆيئ، وقال:  []األنفال ىئخب حب جب يئ

ذلك[]النساء ىئې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ألن    ، 
يرِ مذمومةٌ   «الرب» وال  املفسدون:    ُص ،  إال   جت يب ىبيئعليها 

 ىئجخ مح جح مج حج ىثيث مث جث يت متىت خت حت

تعال:  س  وأسَّ .  []املائدة قوهل  مثل  يف  ادلعوة   ہ ہ ہ ہيئملنهج 

 ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

 ٱيئ، وقوهل تعال:  [ ]انلحل ىئۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ



 

 . []العنكبوت ىئڤ ڤ ڤ

العالق   وباجلملة؛ أساس  جعل  الكريم  القرآن  هو  فإن  آدم  بين  بني  ة 
تعال:  «اتلعارف» فقال   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄيئ، 

  . []احلجرات ىئژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ
   واتلعارُف 

ُ
الرمحن    مبدأ عبد  الشيخ  قال  كما  واتلقارب،  واتلعاون  اتلعايش 

  ؛ واحد منهم بنفسه  ك    لو استقلَّ   هنَّ فإ»ه اهلل يف تفسري اآلية:  السعدي رمح 
يُص  ا  ل  لم  يرتتَّ بذلك  اذلي  اتلَّ تلعارف  عليه  واتلَّ ب  واتلَّ نارص  وارث عاون 
  ل  ألجل أن حتُص   ؛اهلل جعلهم شعوًبا وقبائل  حبقوق األقارب، ولكنَّ والقيام  

ممَّ  وغريها  األمور  يتوقَّ هذه  وحلوا  اتلعارف  ىلع  ولكن ف  األنساب،  ق 
 .  (1)«هم عند اهلل أتقاهمقوى، فأكرمُ باتلَّ  الكرم  

املذكورين    إنَّ  ـ  واتلفريط  اإلفراط  طريف  ماكفحة  وسائل  أهم  من 
ل السرية والسرية انلبوية   واآلثار السلفية، وحقائق أعاله ـ املحاججة بمفصَّ

االكتفا وعدم  غريهم،  مع  املسلمني  تعايش  يف  وشواهده  ء  اتلاريخ 
ال  فيف  العامة،  واالستشهادات  املجملة،  واتلاريخ  باتلقريرات  والسنة  سرية 

ا يمكن توظيفها لرتسيخ املنهج الوسطي؛ من غري   نصوص ووقائع كثرية جدا
 يف معايشهم.  تنازل عن ادليانة، وال إخالل بمصالح البرش

 ....................................................... 
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ثابتًا يف   فقد ظلَّ  يف العهد امليك ،    أول ذلك: انلظُر يف سرية انليب  
، وليق ًرا باعتقاده، رصيًا يف إبطال رشك قومه، وبيان ضالهلمدعوته، جماه

 ٺ ٺ ٺ ٺيئى كثرًيا، لكنَّه ظلَّ قائًما بأمر اهلل تعال:  يف ذلك أذ

فانلاظ[ ]احلجر ىئٿ ٿ ٿ ذلك  ورغم  تف،  يف  ووقائعها ر  السرية  صيل 
عنها بلغتنا املعارصة   عرب تلك الصلة يُ   ببين قومه،  « صلة  » سيجد أنه ظلَّ ىلع  

العدُل «اتلعايش» وأساسها  من واإلحسانُ   والوفاءُ   والصدُق   ،  الرغم  فعىل   ،
لقيه   اذلي  واملعنوي  انلفيس  عرشة    األذى  ثالث  مدى  ىلع  قومه  من 

يف هذه املعاين انلبيلة،  قادح    أو ترصٌف   ه ـ قط  ـ موقٌف ذكر عن؛ فلم يُ سنةً 
بل بقيت تلك املاكنة االجتماعية واألخالقية واالعتبارية الرفيعة للصادق 

ىلع حاهلا، وال أدلَّ ىلع ذلك من وضعهم أماناتهم عنده، فلما أراد    األمني  
أيب طالب     لعَّ   أمر اهلجرة   بعد  بن  يتخلَّف  يؤدي    هأن  يف مكة حىت 

ليس    واكن رسول اهلل  »الودائع اليت اكنت عنده للناس،    عن رسول اهلل  
صدقه   من  يعلم  ملا  عنده؛  وضعه  إال  عليه  خيىش  يشٌء  عنده  أحٌد  ة  بمكَّ

من    ملا ُعرف من رسول اهلل    اكن امتداًدا  «اتلعايش» وهذا    . (1)« وأمانته  
  يتمزيَّ   معهم قبل ابلعثة انلبوية، فلم يكن انليب     انسجامهخمالطة قومه و

ه اهلل تعال به من الصيانة واحلفظ من موبقات اجلاهلية  عنهم إال بما خصَّ
 .يبهااومع ومفاسدها

؛  فإذا   املدين  العهد  إل  وانلماذج انتقلنا  والشواهد  ادلالئل  سنجد 

 ....................................................... 
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بـ:   بدًء  والكرثة،  اجلالء  اغية  يف  وغريهم  املسلمني  بني  للتعايش  الرائعة 
قة بني أهل املدينة أنفسهم، وبينهم وبني  اليت نظمت العال  «وثيقة املدينة»

اهلل   محيد  حممد  ادلكتور  اها  سمَّ كما  ويه  دستور  »اهلندي:  غريهم،  أقدم 
اتلاريخ يف  ل  بوفاة  (1) «مسج  وانتهاء  اهلل  ،  مرهونةٌ   رسول  عند    ودرعه 

 .  (2)  من شعريبثالثني صااًع  يهودي  
املدوخالل   شهدت  سنني؛  ت عرش  امتدَّ اليت  املدة   انلموذج    ينةُ تلك 

  ن القرآن الكريم يزنل اجلامع بني احلق  والرمحة، فقد اك   «اتلعايش» يف    األمثل  
ويفن   واهلدى،  وانلص  دُ باحلق  ايلهود  من  املخالفني  وغريهم،  اراحنرافات  ى 

والعقوبات  لألنبياء،  وقتلهم  ومعاندتهم  ايلهود  استكبار  تاريخ  ويفضح 
وانليب    بهم،  نزلت  اليت  اجلمعة   اإلهلية  صالة  يف  اآليات  تلك  يقرأ 

م والفهم  العل ليا من  فيسمعها الصحابة اذلين يمثلون ادلرجة العُ واجلماعة،  
أن خرج أحٌد منهم من املسجد، وهو بتلك  ؛ فلم يدث ـ قط  ـ  واإليمان

من   االعتداء ىلع  إل  فبادر  والغرية؛  واحلماسة  االنفعال  من  العايلة  احلالة 
 ايلهود أو انلصارى أو املرشكني.  يلقاه يف الطريق من

حد صحيحٌ وخيربنا  اكنيهوديا   اغالمً أنَّ    :يٌث  انليبَّ   ا  ويف  »    خيدم 
ه، ويناوهل نعليهرواية   يعوده    فأتاه انليب    ،فمرض  ؛«: أنه اكن يضع للنيب  وضوء 

 ....................................................... 

ادلكن:  (  1) آباد  حبيدر  املعارف  دائرة  مؤتمر  مباحث  يف  بلحثه  عنون  وذكر  1938هكذا  م، 
«،  نلبوي واخلالفة الراشدةجمموعة الوثائق السياسية للعهد االوثيقة بمصادرها يف كتابه انلفيس: »

 . 65-57، 1407دار انلفائس، بريوت: 
 .( من حديث اعئشة 1603(، ومسلم )2916أخرجه ابلخاري )( 2)



 

أطع أبا   :فقال هل  ،فنظر إل أبيه وهو عنده  ،« أسلم»  :فقال هل  ،فقعد عند رأسه
انليب    ،فأسلم    !القاسم يقول    فخرج  من »  :وهو  أنقذه  اذلي  هلل  المد 

 .  (1) «انلار
لقد وقفنا كثرًيا عند هذا احلديث لنستخرج منه بعض أحاكم عيادة  
ـ   املسائل  من  ذلك  املوت، وحنو  اإلسالم يف مرض  املسلمني، وحكم  غري 

أنها مهمة، وحِ  لم نقف  وال شكَّ  باالهتمام ـ، لكن  معان     طوياًل عندريَّة 
 ة:القصَّ عظيمة  تدل  عليها هذه 

املوالت  «يشاتلعا »  منها: يف  خمالطة سامح  يف  يكن  فلم  املدين،    جتمع 
لنيب    سنَّ اتللكيف بداللة احلديث ـ ل غالم يهودي ـ وهو شابي كبري، بالغٌ 

الصحابة   خيار  حرضة  ،  يف  حرج  أي  منعه   فلم؛  إل  منهم  أحد  يبادر 
 عرض هل باملضايقة واألذى. أو اتل واالستغناء عنه، 

يتم     م، واهتمامه به، وخروجه لعيادته.عن الغال    سؤال انليب   ومنها:
ـ  احلديث هاهنا  تواضعه    ـ  وفرحه   عن  انلاس  هداية  ىلع  وحرصه 

، ال شكَّ فيه،بنجاتهم األخروي   ـ   . وهذا حقي لكن ينبيغ احلديث ـ أيًضا 
ألنبياء واملرسلني وغالم   خاتم اعن تلك العالقة الطيبة والصلة القوية بني

 ، من اعمة يهود املدينة.  يهودي  
قد ترك أثره الطيب املبارك يف نفس    «شاتلعاي»أن مجال ذلك    ومنها:

وأمر   دلعوته،  واستجاب  استقبال،  خري  انليب  استقبل  حبيث  الشاب  ه ذلك 
 ....................................................... 

(1  )( ابلخاري  مالك  1356أخرجه  بن  أنس  من  و(  أمحد األخرى  الرواية  لفظ  .  عند 
(12381) . 



 

  رسه انليب  ه بطاعته. ك  هذا يدل  ىلع املودة واإلحسان واالحرتام اذلي غوادلُ 
إال   ذلك  يكون  وال  نفوسهم،  أعماق  يف  الكريمة،  الكريم  باألخالق 

 سن. واتلعامل احل
اإلسالم؛    أما املسترشق  فتاتلاريخ  لكمة  ابليضاء  صفحته  لخص 

لوبون )ت:   اتلاريخ فاحتًا أرحم من م(: »1931الفرنيس غوستاف  لم يعرف 
والعرب الربيطاين    تتبع«.  آرنودلاملسترشق  كتابه  م(1930:  )ت  توماس  : يف 

اإلسالم » إىل  يف  ادلعوة  الكثرية  وشواهدها  اإلسالمية  الفتوحات  وقائع   »
مباحث تفصيلية عن عدل املسلمني وإنصافهم وحسن معاملتهم للساكن  

اك وأسرتايلا وإفريقيا وغريها. ولم يعرف  رياألصليني، خالفًا ملا حصل يف أم
 « اإلسالم  اتلفتيشاتلاريخ  محُماكم  وال  اإلب«،  وال  الت  اجلماعية،  ادة 

للمستضعفني  مالذ   خري  اإلسالم  العالم  اكن  بل  العنرصي،    اتلميزي 
ايلهود يفظون   مؤرخو  زال  وما  والعصور،  ابلالد  واملضطهدين يف خمتلف 

فراًرا من االضطهاد    بالد املسلمنيفضل املسلمني عليهم عندما جلؤوا إل  
 واإلبادة يف إسبانيا وغريها.  

ب اآليونلختم  إيلها:  هذه  اإلشارة  أردنا  اليت  للمعاين  اجلامعة   ىيئة 

 ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى

 .[]القصص ىئحب جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ

 به أمجعني. واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع حممد وىلع آهل وصح 
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