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 وضىابطه بادؤهوم وادلتهالتعايش السلمي مفهىمه ونشأته 
 ؤ.د مضاخم مهذي ابشاَُم الىجاس

الخمذ هلل سب الهاإلاحن والطالة والعالم نلى خاجم الىبُحن دمحم ضلى هللا حهالى نلُه وظلم ونلى اله 

 ومً اَخذي بهم الى ًىم الذًًوصخابخه 

 وبهذ

فاهه لِعهذوي ان اوىن اخذ اإلاشاسهحن في اإلااجمش الذولي الخامغ واإلاشترن الثالث )الخهاٌش   

خ( وجدذ شهاس )بالبدث الهلمي جخىخذ ولمخىا سغم اخخالف ادًاهىا(  العلمي بحن الادًان نبر الخاٍس

ما  ان جىكُذ اكامت َزا اإلااجمش  والزي جلُمه ولُت التربُت الاظاظُت وولُت الهلىم الاظالمُت وغحَر

في وكخىا َزا ٌهذ اخخُاسا ضاثبا ورلً في غل ما حشي نلى اسع الهشاق صمً دانش وما وان له مً 

 جإزحراث اظخمشث لىكخىا الخالي

هت الاظالمُت  ان الخهاٌش العلمي ٌهذ مً اظاظُاث الذًً الاظالمي ، وان مً ًؿلو نلى الشَش

ت لُجذ َزا الامش واضخا، الا ان َىان بهؼ الاظباب بمطذسيها  الاظاظُحن الىخاب والعىت الىبٍى

التي حهلذ مفهىم الخهاٌش العلمي بهُذا نً ابىاء الىؾً في َزا الىكذ ولهل مً اَمها الخشب 

ا، وهزلً  اب واهه ًلف خلف ما ًجشي الُىم في بالد اإلاعلمحن وغحَر نلى الاظالم واتهامه باإلَس

 حر مً اإلاعلمحن بفهم الاظالم الفهم الصخُذ خُث انخلذوا هما انخلذ الغشبحهل هث

مً احل رلً حاء َزا اإلااجمش في الىكذ اإلاىاظب لبُان خؿىسة َزا الفهم ولخجلُت الشوام وآلاساء 

 الخاؾئت نً الاظالم

 واوي ألسي ان اوهلاد َزا اإلااجمش ظُيىن باسكت خحر لإلظالم واإلاعلمحن  

 ت الخهاٌش العلمي اضبدذ غشوسة خخمُت بل ال اغالي ارا كلذ اههان وشش مباد

اث للذفام نً الذًً الاظالمي ، واهه اضبذ واحبا هفاثُا ًلىم به بهؼ الىاط  اضبذ مً الػشوٍس

 مً اَل الهلم للىله حهالى ) ولخىً مىىم امت ًذنىن الى الخحر(

 للذ اكخػذ ؾبُهت البدث ان ًيىن نلى ملذمت و   مباخث

 جدذزذ في اإلالذمت الى اَمُت اإلاىغىم وظبب الىخابت فُه
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 وحاء اإلابدث الاٌو : في بُان مفهىم الهىىان 

 وفي اإلابدث الثاوي : ادلت الخهاٌش العلمي وبُان وشإجه 

 اظغ الخهاٌش العلمي ومبادٍئ وفي اإلابدث الثالث: 

 وفي اإلابدث الشابو : مكاَش الخهاٌش العلمي 

 لُللي الػىء نلى غىابـ الخهاٌش العلميواإلابدث الخامغ 

 وحاءث الخاجمت في بُان اَم ما جىضل الُه البدث وبهؼ الىضاًا

اظإٌ هللا ظبداهه وحهالى ان اوىن كذ ادًذ واحبي ججاٍ خاللي وفي اًطاٌ وبُان اَمُت الخهاٌش 

ذ لها الا جكهش  العلمي وان ٌعهم َزا البدث في بُان الخلُلت التي اٍس

ىا ما ًىفهىا واهفهىا بما نلمخىا اهً ظمُو مجُب واخش دنىاها ان الخمذ هلل سب الهاإلاحن اللهم نلم

 والطالة والعالم نلى خاجم الاهبُاء واإلاشظلحن ظُذها وخبُبىا مخمذ ضلى هللا حهالى نلُه وظلم

 

 

 املبحث الاول: مفهىم العنىان

 املطلب الاول: تعريف التعايش السلمي

مً لفكحن َما الخهاٌش والعلمي لزا ظإنشف ول لفكت نلى خذة زم  الخهاٌش العلمي ميىهت

 انشفها ههلم 

 اوال: تعريف التعايش لغت واصطالحا

ف الخهاٌش لغت: 1  : حهٍش

 (1)الخهاٌش في اللغت مشخم مً الهِش والهِش َى الخُاة  

 (2)وحاء في اإلاعجم الىظُـ: حهاٌشىا: ناشىا نلى الالفت واإلاىدة ومىه الخهاٌش

 (1)ولفل الخهاٌش نلى وصن جفانل والخفانل ًىبئ باإلاشاسهت والخهامل مو الاخٍشً

                                                           

  2/639، اإلاعجم الىظُـ6/321لعان الهشب: 1

 2/639: اإلاعجم الىظُـ  2
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ً كاثم نلى اإلاىدة واخترام الاخش دون اهخلاص او اخخلاس او اَاهت زا ٌهجي ان الخهاٌش مو الاخٍش  َو

 :الخهاٌش في الاضؿالح: 2

ً اللاثم نلى اإلاعاإلات واإلاهادهت      (2)َى الهِش اإلاخبادٌ مو الاخٍش

 الخهبحر وألشياٌونشفه اخش: باهه الاخترام واللبٌى والخلذًش للخىىم الثلافي 

 (3)والطفاث الاوعاهُت املخخلفت 

 (4)وكاٌ اخش: َى اظخلامت اإلاهاملت مو املخالفحن اإلاىادنحن واهشامهم

ف العلمي: :3  حهٍش

  (5)بمهجى اإلاعالم والطالر لغت: علميالا:  

اضؿالخا: َى الاخترام واللبٌى والخلذًش للخىىم الثلافي وألشياٌ الخهبحر والطفاث  علميالب: 

  (6)الاوعاهُت املخخلفت

 (7)وكُل: َى اظخلامت اإلاهاملت مو املخالفحن اإلاىادنحن واهشامهم

ى مفهىم نام وشامل ونشفه سشُذ ههىط باهه: جشن الخشب ونذم اللخاٌ َو
(8) 

ف الخهاٌش العلمي زاهُا  :ههلم: حهٍش

ف الخهاٌش العلمي لغت:  اوال: حهٍش

ٌ  نشف مجمو اللغت الهشبُت    الاجفاق بُنها نلى باهه: الخهاٌش العلمي بحن الذو

                                                                                                                                                                      

الهيا اهمىرحا :  1 هت ظٍش  6الخهاٌش العلمي والاهذماج الاحخماعي في غىء ملاضذ الشَش

لُا مً مىكىس ششعي، 2  27هلال نً املجلت للهلىم الاظالم ص5: الخهاٌش بحن اإلاعلمحن وغحر اإلاعلمحن في افٍش

 َـ للذهخىس نباط الخشاسي 1417لعىت 14الهذد

هت، ظُىؾي نبذ اإلاىاط و دمحم ضذًم  3   14: الخهاٌش العلمي والاهذماج الاحخماعي في غىء ملاضذ الشَش

م:  4  5،دمحم خعً البغا  مفهىم الخهاٌش وغشوساجه ومبادثه بحن اإلاعلمحن وغحَر

 12/293 : لعان الهشب مادة ظلم 5

 : الخهاٌش بحن الادًان هُف وإلاارا، دمحم شىشي  6

 5الخهاٌش وغشوساجه، د دمحم الخعً البغا ،: مفهىم  7

،هلال نً الخهاٌش العلمي بحن الشهىب والادًان دساظت 426: مً َذي العىت، د خىان خعً نبذ الشخمً  8

ت ، سشُذ ههىط، مجلت ولُت اضٌى الذًً، اإلاغشب  جإضُلُت جؿبُلُت مً خالٌ العحرة الىبٍى
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 (1)نذم الانخذاء 

ف الخهاٌش العلمي اضؿالخا:  زاهُا: حهٍش

 نشفه الذهخىس شىشي: غشب مً الخهاون اإلاشترن الزي ًلىم نلى اظاط الثلت

 والاخترام اإلاخبادلحن ؾىانُت واخخُاس، والزي يهذف الى جدلُم اَذاف ًخفم نليها

 (2)الؿشفان او الاؾشاف التي جشغب في جلبل بهػها

ً ، وال ًيىن الخهاٌش الا بىحىد الالفت واإلاىدة، وال ٌهِش  ونشفه شىقي: الهِش اإلاخبادٌ مو الاخٍش

بت بهِشت مشترهت ، لخمتها الالفت وظذاَا اإلاىدة الاوعان مو غحٍر الا ان وحذ بُنهما جفاَم وسغ

 (3)والثلت 

وفم كانذة  اؿشفحن نلى جىكُم وظاثل الهِش اي الخُاة فُما بُنهمالونشفه الخىٍجشي: اجفاق  

 (4)ًخم جدذًذَا وجمهُذ العبل اإلاادي اليها

 ونشفه الىبِس ي: مجمىنت مً الىاط في ميان مهحن جشبؿهم وظاثل الهِش مً

والاهخماءاث الاخشي ، ٌهشف ول منهما اإلاؿهم واإلاششب واظاظُاث الخُاة بغؼ الىكش نً الذًً 

 (5)بدم الاخش دون اهذماج او اهطهاس

ٌشمل فلـ الاشخاص غمً دولت مهُىت وال ٌشمل الخهاٌش  ألههواسي ان َزا الخهٍشف كاضش 

 ٌ  بحن الذو

ف فهي مخفلت في اإلاهجى وان اخخلفذ  الالفاف اما بلُت الخهاٍس

 املبحث الثاني: ادلته ونشأته

 املطلب الاول: ادلت التعايش السلمي

                                                           

 2/1583: مجمو اللغت الهشبُت  1

الهيا اهمىرحا الخهاٌش : 2 هت ظٍش  3العلمي والاهذماج الاحخماعي في غىء ملاضذ الشَش

 : اإلاطذس هفعه 3

في افم اللشن الىاخذ  الاظالم والخهاٌش بحن الادًان ،426مً َذي العىت، خىان خعً نبذ الشخمً،: 4

 2 والهششون

 324: الىظاثل الاكخطادًت  5
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 ًمىىىا الاظخذالٌ نلى مششونُت الخهاٌش العلمي بالىخاب والعىت وافهاٌ الصخابت   

م  اوال: مً اللشان الىٍش

م آًاث نذة جفُذ بمششونُت الخهاٌش العلمي بحن الىاط     وسدث في اللشان الىٍش

 منها:

ى حهالى ) : كا1ٌ
َ
ىا َنل

ُ
َهاَوه

َ
ْهَخُذوا َوح

َ
ْن ح

َ
َخَشاِم ؤ

ْ
ْسِجِذ ال

َ ْ
ًِ اإلا ْم َن

ُ
وه ْن َضذُّ

َ
ْىٍم ؤ

َ
َىأُن ك

َ
ْم ش

ُ
ى ْجِشَمىَّ ًَ  

َ
َوال

اِب 
َ
ِهل

ْ
ِذًُذ ال

َ
َ ش

َّ
َ ِبنَّ َّللا

َّ
ُلىا َّللا ُهْذَواِن َواجَّ

ْ
ِم َوال

ْ
ز ِ
ْ

ى ؤلا
َ
ىا َنل

ُ
َهاَوه

َ
 ح

َ
ْلَىي َوال ِبّرِ َوالخَّ

ْ
 (1)(ال

ِي اٌ حهالى): ك2
ْ
َبغ

ْ
ِش َوال

َ
ْىى

ُ ْ
ْدشاِء َواإلا

َ
ف
ْ
ًِ ال ْىهى َن

ٍَ ُلْشبى َو
ْ
ْخعاِن َوِإًخاِء ِري ال ِ

ْ
ٌِ َوؤلا َهْذ

ْ
ُمُش ِبال

ْ
إ ًَ  َ

َّ
ِبنَّ َّللا

ُشوَن 
َّ
ه
َ
ز
َ
ْم ج

ُ
ى
َّ
َهل

َ
ْم ل

ُ
ى
ُ
ِهك ٌَ)(2) 

اء َى فهل ول مفشوع مً نلاثذ وششاجو وظحر مو الىاط في ؤد« الهذٌ»كاٌ اللاض ي ؤبى دمحم: و 

ْخعاِن َى فهل ول مىذوب بلُه ِ
ْ

 (3)ألاماهاث، وجشن الكلم، وؤلاهطاف وإنؿاء الخم، َوؤلا

حَن : كاٌ حهالى )3 اإلِاِ
َّ
ِدبُّ الك ًُ  

َ
ُه ال ِ ِبهَّ

َّ
ى َّللا

َ
ٍُ َنل ْحُش

َ
إ
َ
َر ف

َ
ْضل

َ
ا َوؤ

َ
ًْ َنف َم

َ
َها ف

ُ
ل
ْ
 ِمث

ٌ
ت
َ
ئ ِ
ِّ ٍت َظ

َ
ئ ِ
ِّ     (4)(َوَحَضاُء َظ

 : كاٌ حهالى)4
ُ
اْنف

َ
ْخِعِىحَن ف

ُ ْ
ِدبُّ امل ًُ  َ

َّ
ْذ ِبنَّ َّللا

َ
  (5)(َنْنُهْم َواْضف

 هناك احاديث عدة تحث على التعايش السلمي منها:: ثانيا: من السنت النبىيت

ًْ نَ : 1 ٌذ، َن َِ َىا ُمَجا
َ
ز ًُ َنْمٍشو، َخذَّ ًُ ْب َىا الَخَع

َ
ز َىا َنْبُذ الَىاِخِذ، َخذَّ

َ
ز ًُ َخْفٍظ، َخذَّ ُغ ْب ِْ َىا كَ

َ
ز ْبِذ َخذَّ

 : ٌَ ا
َ
َم ك

َّ
ِه َوَظل ُْ ى هللُا َنلَ

َّ
ِبّيِ َضل

ًِ الىَّ  َنْنُهَما، َن
ُ َي َّللاَّ ًِ َنْمٍشو َسض ِ ِ ْب

َّ
 )َّللا

َ
شِْح َساِثَدت ًَ ْم 

َ
ًذا ل ََ َخَل ُمَها

َ
ًْ ك َم

ْسَبِهحَن َناًما
َ
ًْ َمِعحَرِة ؤ ىَحُذ ِم

ُ
ِت، َوِإنَّ ِسٍَدَها ج   (6)(الَجىَّ

2 : : ٌَ ا
َ
َم ك

َّ
ِه َوَظل ُْ ى هللُا َنلَ

َّ
ِ َضل

َّ
ٌِ َّللا  َسُظى

ًْ ْىَق )َن
َ
ُه ف

َ
ف
َّ
ل
َ
ْو و

َ
َطُه، ؤ

َ
َخل

ْ
ِو اه

َ
ًذا، ؤ َِ َم ُمَها

َ
ل
َ
ًْ ق  َم

َ
ال
َ
ؤ

اَمِت  َُ ِل
ْ
ْىَم ال ًَ ا َحِجُُجُه 

َ
ه
َ
إ
َ
ْفٍغ، ف

َ
ْحِر ِؾُِب ه

َ
ًئا ِبغ ِْ

َ
 ِمْىُه ش

َ
ز
َ
خ

َ
ْو ؤ

َ
ِخِه، ؤ

َ
اك

َ
  (1)(ؾ

                                                           

 2: ظىسة  اإلااثذة اًت  1

 90: ظىسة  الىدل اًت  2

 3/416: جفعحر ابً نؿُت  3

 40: ظىسة الشىسي  اًت  4

 13: ظىسة اإلااثذة اًت  5

 4/99: صخُذ البخاسي  6
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ٌُ هللِا : 3 ٌَ َسُظى ا
َ
ل
َ
َم: ف

َّ
ِه َوَظل ُْ ى هللُا َنلَ

َّ
 ) َضل

َ
َشة َشٍْ َُ ِبي 

َ
مَّ ؤ

ُ
ِذ ؤ َْ    (2)(اللُهمَّ ا

ُغ : 4
َ
َهاؾ

َ
َيُهىُد ح

ْ
ِذ ال

َ
اه
َ
: و ٌَ ا

َ
ِبُِه، ك

َ
ًْ ؤ ، َن

َ
ِبي ُبْشَدة

َ
ًْ ؤ ْم ) َن

ُ
ى
َ
ْطِلُر َبال ٍُ ، َو ُ

َّ
ُم َّللا

ُ
 (3)(َيْهِذًى

ا َسُظ : 5 ًَ ىا: 
ُ
ال
َ
ل
َ
َم، ف

َّ
ِه َوَظل ُْ ى هللُا َنلَ

َّ
ِبّيِ َضل

ى الىَّ
َ
ْصَخاُبُه، َنل

َ
يُّ َوؤ ْوس ِ

ًُ َنْمٍشو الذَّ ُل ْب ُْ فَ
ُ
ِذَم ؾ

َ
، ك ِ

َّ
ٌَ َّللا ى

: 45ِبنَّ َدْوًظا َنَطْذ ]ص: ٌَ ا
َ
ْذ َدْوٌط، ك

َ
ى
َ
ل ََ ِلَُل: 

َ
ْيَها، ف

َ
َ َنل

َّ
اْدُم َّللا

َ
َبْذ، ف

َ
ِذ دَ )[ َوؤ َْ ُهمَّ ا

َّ
ِث الل

ْ
ْوًظا َوؤ

  (4)(ِبِهْم 

 السنت العمليتثا: ثال

مً اإلاهلىم ان هبِىا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص نىذما وضل اإلاذًىت اخى بحن الاوط والخضسج نلى الشغم مما وان    

زا ًذلل نلى اَمُت الخهاٌش العلمي وان الاظالم َى دًً العالم   بُنهما مً نذاوة كبل الاظالم َو

ً فطاح ول منهم بلبُلخه فلما ظمههم  هزلً إلاا خذر خالف بحن اخذ الاهطاس واخذ اإلاهاحٍش

ا   مىدىت  فةنهاالىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ : دنَى

ًػاف الى رلً ما وسد في دظخىس اإلاذًىت مً اخخفاف اَل ول ملت بذًنها خُث واهذ اإلاذًىت ٌهِش 

ً والاهطاس ولم ًخ  شج اليهىد الا بهذ هلػهم للههذ الزي وسد في دظخىس اإلاذًىتفيها اليهىد واإلاهاحٍش

ىزا وان جطشف الصخابت والخابهحن بهذ وفاة الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   َو

ت مو نذم الخجاوص والانخذاء والهِش بامان  ول َزا ًاهذ خشص الاظالم نلى العلم والهِش ظٍى

 وظالم

 

 سلمياملطلب الثاني: نشأة مصطلح التعايش ال

، الا ان مهىاٍ وان مهشوفا في ان َزا اإلاطؿلر بهزا الاظم لم ًىً مهشوفا كذًما  نىذ حمُو الذٌو

ت،  نطش ما كبل الاظالم وفي نطش الشظالت الىبٍى

                                                                                                                                                                      

 170/ 3: ظجن ابي داود  1

 4/1839: صخُذ معلم  2

 4/308: ظجن ابي داود  3

 4/44: صخُذ البخاسي  4
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 آهزانفمً اإلاهشوف ان اللباثل الهشبُت في مىت كبل الاظالم واهذ جخلاجل فُما بُنها وان الهشبي 

وان ًفخخش بصجانخه وواهذ اهثر اللباثل جمتهً الهذوان وحعلب وجلخل ولهزا ظئم هباس اللىم 

مً جلً الخاالث فاحخمهىا ونلذوا خلف الفػٌى والزي وان مً غمً ملشساجه نذم الانخذاء 

ً ووان رلً كبل ان ًيىن   هبُا واللخاٌ فُما بُنهم ووان الىبي دمحما ملسو هيلع هللا ىلص مً غمً الخاغٍش

ش وهخبىا ضلخا ظمي ًطلر  وهزلً بهذ الىبىة نىذما اساد الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ان ًذج انترغخه كَش

 الخذًبُت

زا ًاهذ خشص الهشبي نلى التها، َو ا في الخشوب وٍو  ول رلً خبا في العالم وهَش

 ظالمُتالهِش بعالم ونذم الانخذاء ظىاء وان رلً في الجاَلُت او بذاًت الذولت الا 

ى اإلالطىد بالخهاٌش العلمي  َو

والاخادًث الىبىٍت وفهل بهؼ الصخابت ولها ًفهم منها  اللشآهُت آلاًاثوكذ رهشث نذد مً 

 الذنىة الى الخهاٌش العلمي وان لم ًزهش بهزا الاظم 

لٌى اإلااسخىن ان اٌو مشة قهش َزا الاظم )الخهاٌش العلمي(همطؿلر ٌهىد الى )لُىحن( الزي  ٍو

  (1)م ، ودون ان ًدكى باَخمام هبحر1917ه بهذ الثىسة الشُىنُت اؾلل

، فلذ م نلى ًذ خشوشىف نىذما جىلى اإلاعاولُت العُاظُت لبالدٍ 1956نام  الا انها لم جدبلىس الا

 (2)م هِخه لفىشة الخهاٌش العلمي 1956انلً خؿابه 

 م  1921ــ 1920وكذ انُذ الخهامل مو َزا اإلافهىم ظىت 

ج لها مو حشيل الواًػا  ؿُهت الثىاثُت لخالٌ الخشب الهاإلاُت الثاهُت ختى بلغ الزسوة في الترٍو

التها باكخىام مشترن  ً الغشبي والششقي ، اللزًً خشحا مً اجىن الخشب وٍو الخادة بحن اإلاهعىٍش

 (3)حعدىذ الى غشوسة الالخجاء الى الخهاٌش العلمي والخهاون بحن البلذًً

هشث الذنىاث للخهاٌش العلمي خُث ضاس مؿلبا دولُا في قل الطشاناث وفي وكخىا الخاغش ق

 الهاإلاُت والذولُت

                                                           

ت واظالُب الخهاٌش العلمي مو 765: مىظىنت العُاظت  1  17الاخش ،الطهُىهُت الىاٍص

 هلال نً 125: الهالكاث الذولُت  2

هت  3  6ــ5: هلال نً مىكف الشَش
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 مً خالٌ ما جلذم ًكهش لىا :

ً وفي1  : ان َزا الخهاٌش العلمي لم ًكهش همطؿلر الا في بذاًت اللشن الهشٍش

 الاجداد العىفُتي ظابلا

ا2  مً الاكىام : ان الخهاٌش العلمي قهش بمهىاٍ في بالد الهشب كبل غحَر

: ان ظبب قهىس َزا اإلاطؿلر َى الخشوب والتهذًذ الخاضل مً كبل الذٌو الىبري والتي جملً 3

 العالح الفخان

َى الذافو لكهىس َزا اإلاطؿلر ظىاء في بالد الهشب ام  بإمان: ان سغبت الذٌو بالعالم والهِش 4

زا ًذلل نلى ان فؿشة الاوعان هي العالم ولِغ الخشب هما وسد نً الىبي  في الذٌو الاحىبُت َو

 ؾاست دمحم ملسو هيلع هللا ىلص )ول مىلىد ًىلذ نلى الفؿشة( وان الخشوب هي امش 

 

 

 ومبادؤه لتعايش السلميا الاسس املبحث الثالث:

 (1)املطلب الاول: اسس التعايش السلمي

دنا الى الخهاٌش العلمي هما جلذم ، وان الاظالم بخبىُه َزا اإلابذؤ ان الذًً الاظالمي ٌهذ اٌو مً 

هت الاظالمُت و  ومبادتكُم و  اظغ  وان ٌهخمذ نلى  هي:  َزٍ الاظغظامُت حاءث بها الشَش

اهخماء الاوعان الى اسع مدذدة حعمى دولت او وؾً ، وفي الاظالم فان حمُو  : اإلاىاؾىت: وهي1

خمخو الجمُو بىفغ الخلىق فهم مدعاوون فيها ظىاء واهىا مً  اإلاىاؾىحن خلىكهم مػمىهت ٍو

ى ما ًخطر مً خالٌ وزُلت الصخُفت التي واهذ بمثابت دظخىس  اإلاعلمحن ام مً غحر اإلاعلمحن ، َو

لا لها وشإث نالكت اهخماء حذًذة، نالكت اهخماء بلى اسع مشترهه )وؾً(، لذوله اإلاذًىت، وؾب

والذلُل نلى رلً ما كام به الخلُفت نمش بً الخؿاب نىذما  )لليهىد دًنهم، وللمعلمحن دًنهم(،

                                                           

م، 1 اظغ الخهاٌش العلمي ، 10ا د دمحم الخعً البغ : مفهىم الخهاٌش وغشوساجه ومبادٍئ بحن اإلاعلمحن وغحَر

الاحخماعي في الخهاٌغ العلمي والاهذماج ،192ــ 190د نبذ سبت نبذ اللادس خعً الهجزي  مً مىكىس اظالمي،

الهيا اهمىرحا  هت ظٍش  348ـــ 340غىء ملاضذ الشَش
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الى بِذ ماٌ اإلاعلمحن وفشع له مً بِذ اإلااٌ ما ًىفُه  فإخزٍسؤي شُخا يهىدًا ٌعإٌ الىاط 

طلر شإهه وكاٌ :    (1)اٍ ان اولىا شُبخه زم هخزله نىذ الهشم ىهللا ما اهطف فى ٍو

م الاوعان: للذ انؿى الاظالم 2 مياهت نالُت فلذ هشمه حهالى ) وللذ هشمىا بجي ادم  لإلوعان: جىٍش

فللذ هشم هللا حهالى الاوعان بغؼ الىكش نً حيعه ظىاء وان معلما ام غحر معلم  نشبُا ام  (2)(

م الاوعان مً خالله حل  م مً وىهه خلُفت هللا في الاسع ، فارا وان جىٍش زا الخىٍش غحر نشبي  َو

ىشمه باإلوعان فاألخشي ونال   ان ًدبو امش هللا ٍو

ن ، وازباجه واحب في ول كػُت، ونذم جدلله ًادي الى : الهذٌ: ان الهذٌ مً اَم سواثض الاًما3

هما امش هللا حهالى  (3)(وكذ خاب مً خمل قلماالكلم وكذ نهاها هللا حهالى نً الكلم كاٌ حهالى )

 (4)بالهذٌ كاٌ حهالى ) ان هللا ًإمش بالهذٌ والاخعان (

ت لخاهذ الهذٌ فهً هبِىا دمحم ضلى هللا حهالى  نلُه وظلم اهه كاٌ )...واًم هللا وحاءث العىت الىبٍى

 (5)لى ان فاؾمت بيذ دمحم ظشكذ للؿو دمحم ًذَا(

 (6)وكىله ملسو هيلع هللا ىلص ) الكلم قلماث ًىم اللُامت(

ى مً اَم اإلالىماث التي ٌعدىذ   ى اَم الاظغ التي ًلىم نليها املجخمو َو والهذٌ اظاط اإلالً َو

 اليها الخهاٌش العلمي ،

ا ان غُاب الهذٌ  ًادي الى انهُاس الامت ونذم اظخلشاَس

في الذولت الىاخذة وبحن الذٌو رلً ان اضلهم واخذ : اإلاعاواة: امش هللا حهالى باإلاعاواة بحن البشش 4

ْػَل ) كاٌ هبِىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في خؿبت الىدام
َ
 ف

َ
 ال

َ
ال
َ
ْم َواِخٌذ ؤ

ُ
َباه

َ
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ُ
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َ
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ْم 
ُ
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َ
ل
ْ
ج
َ
ِ ؤ

َّ
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ُ
ْحُره

َ
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َّ
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َ
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َ
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َ
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َ
  (1)ولىم الدم وادم مً جشاب( َوال

                                                           

 126: الخشاج  1

 70: ظىسة الاظشاء اًت  2

 111: ظىسة  ؾه  اًت 3

 90: ظىسة الىدل اًت  4
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وكاٌ حهالى )ًا ايها الىاط اها خللىاهم مً رهش واهثى وحهلىاهم شهىبا وكباثل لخهاسفىا ان اهشمىم 

 (2)نىذ هللا اجلاهم(

 (3)وكاٌ هبِىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ) ال فػل لهشبي نلى اعجمي الا بالخلىي(

 فالخهاٌش العلمي ال ًخدلم الا في حى مً الهذالت واإلاعاواة 

ل 5 ت مىغىم ؾٍى ت: ان مىغىم الخٍش ت : الخٍش ت الفىٍش ًذخل فُه هثحر مً الامىس منها الخٍش

اث ، الا ا ا مً الخٍش ت الخهبحر وغحَر ت الاوعان وخٍش ت الخذًً ، اي خٍش اث هي خٍش ن اَم َزٍ الخٍش

 (4)في اخخُاس الذًً ومضاولت الشهاثش الذًيُت ، كاٌ حهالى ) ال اهشاٍ في الذًً كذ جبحن الششذ ( 

 ( 5)وكىله حهالى ) لىم دًىىم ولي دًً(

فجمُو بجي الاوعان مدعاوون في الاظالم ال فشق بحن غجي وفلحر وال بحن اظىد وابُؼ وال بحن 

 معاوٌ وبحن غحٍر  

زا ًكهش حلُا في الىثحر مً  : الدعامذ والعلم:6 ان الاظالم دًً العالم واملخبت والدعامذ َو

ت مً رلً كىله حهالى) وال ججادٌ اَل  آلاًاث الىخاب الا بالتي هي اللشآهُت والاخادًث الىبٍى

 (6)اخعً(

 (7)وكىله حهالى ) وارا خاؾبهم الجاَلىن كالىا ظالما(

 (8)وكىله حهالى )فاضفذ ننهم وكل ظالم(

بِذ  ألَلًػاف الى رلً ان اإلاعلمحن حهاملىا مو رلً فهلُا ومً رلً ما غشبه نمش بً الخؿاب 

ت ،  اإلالذط واإلاعمى بالههذة الهمٍش
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مطش ًامنهم فُه نلى اهفعهم وممخلياتهم  ألَلبىخاب امان وهزلً ما هخبه نمشو بً الهاص 

 وهىاجعهم وغحر رلً هثحر 

الخهامل مو الاخش فً ًجب مشاناجه وكذ دنا هللا حهالى البشش الى  الخهامل فُما : حسن املعاملت: 7

 (1)بُنهم بالخعجى ختى مو اليافش كاٌ حهالى ) وحادلهم بالتي هي اخعً( 

 ان خعً الخهامل ًىلذ املخبت والىثام ومً زم ًادي الى الخهاٌش العلمي  

 (2)املطلب الثاني: مبادئ التعايش السلمي

زٍ اإلابادت باخخطاس هي:    ان الخهاٌش العلمي كاثم نلى مبادت ظامُت َو

ا مً الامىس 1  : الانتراف بىحىد الاخش بغؼ الىكش نً اللىن او الذًً او غحَر

بصخت ما ٌهخلذٍ الاخش بل َى انتراف وحىد كاٌ حهالى ) لىم وان َزا الانتراف ال نالكت له 

 ملطىسة نلى ظبب الجزوٌ  نامت ولِعذ فاآلًت( 3)دًىىم ولي دًً(

 (4)) ولىم الدم وادم مً جشاب(في حجت الىدام  هبِىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصوكاٌ 

جىٍش الىاط ختى  ؤفإهذوكىله حهالى ) ( 5): نذم الاهشاٍ في الذًً كاٌ حهالى )ال اهشاٍ في الذًً(2

ا مً ( 6)ًيىهىا مامىحن(   آلاًاثوغحَر

 جاهذ ان الذًً الاظالمي ال ًىٍش اخذا للذخٌى في الاظالم  آلاًاثان َزٍ 

ْم ِفي  : الخهامل مو غحر اإلاعلمحن بالبر واللعـ ، كاٌ حهالى )3
ُ
ىه

ُ
اِجل

َ
ل ًُ ْم 

َ
ًَ ل ِزً

َّ
ًِ ال  َن

ُ ُم َّللاَّ
ُ
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َ
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يْ 
َ
ىا ِبل

ُ
ْلِعؿ

ُ
ْم َوج َُ و َبرُّ

َ
ْن ج

َ
ْم ؤ

ُ
اِسه ًَ ًْ ِد ْم ِم

ُ
ِشُحىه

ْ
خ ًُ ْم 

َ
ًِ َول ً ْلِعِؿحَن الّذِ

ُ ْ
ِدبُّ اإلا ًُ  َ

َّ
فالبر  (7)(ِهْم ِبنَّ َّللا

                                                           

 125: ظىسة الىدل اًت  1

م ،د دمحم الخعً البغا، 2 ،مً َذي العىت في  22ــ11: مفهىم الخهاٌش وغشوساجه ومبادثه بحن اإلاعلمحن وغحَر

 445ـــ 431الخهاٌش مو الاخش، د خىان خعً نبذ الشخمً خشذ 

 6: ظىسة اليافشون اًت  3

 38/474، معىذ اخمذ  6/527فخذ الباسي :  4

 256: ظىسة البلشة اًت  5

 99اًت : ظىسة ًىوغ  6

 8: ظىسة اإلامخدىت اًت  7
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واللعـ مششوؾان بهذم الانخذاء والاخشاج مً دًاس اإلاعلمحن وكذ امشها حهالى بالخهامل مههم 

 بالبر والاخعان 

وكذ  اهذ الذًً الاظالمي نلى وغحر اإلاعلمحن اما ان ًيىهىا اصخاب هخاب واليهىدًت واإلاعُدُت 

 خعً مهاملتهم

واما ان ًيىهىا مً غحر اَل الىخاب فلذ وسد نً هبِىا دمحم ظلى هللا نلُه وظلم ان ٌهاملىا مهاملت 

 (1)اَل الىخاب ، خُث كاٌ ) ظىىا بهم ظىت اَل الىخاب(

 (2)جخطُظ اَل الىخاب وخاضت اإلاعُدُحن بخهامل خاص كاٌ حهالى ) ولخجذن اكشبهم مىدة  ( : 4

 مً رلً حهل ؾهامهم خال للمعلمحن هما اباح الضواج منهم

: الخفاَم مو غحر اإلاعلمحن بالخىاس وبالتي هي اخعً كاٌ حهالى)وال ججادلىا اَل الىخاب الا بالتي 5

  (3)هي اخعً(

  (4)) وحادلهم بالتي هي اخعً(واما غحر اَل الىخاب فلهمىم كىله حهالى

 (5) ) ظىى بهم ظىت اَل الىخاب(وخذًث الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 (6)املبحث الخامس: ضىابط التعايش السلمي

                                                           

 6/68،مطىف نبذ الشصاق 14/295،العجن الىبري للبيهلي 2/395: مىؾإ مالً الانكمي  1

 82: ظىسة اإلااثذة اًت  2

 46: ظىسة الهىىبىث اًت  3

 125: ظىسة الىدل اًت  4

 6/68،مطىف نبذ الشصاق 14/295،العجن الىبري للبيهلي 2/395: مىؾإ مالً الانكمي  5

،هلال نً غىابـ الخهاٌش العلمي بحن 25ــ  21نبذ العالم خمىد غالب  ،مو الاخش: ازش الخىاس في الخهاٌش  6

م، ، الخهاٌش العلمي مً مىكىس كشاوي هلال نً :الخهاٌش العلمي َاشم نبذ ًاظحن اإلاشهذاوي اإلاعلمحن وغحَر

ً بً في اؾاس الخهذدًت اإلازَبُت داخل املجخمو اإلاعلم وجؿبُلاجه الت ت في الاظشة واإلاذسظت ،مضهت بيذ بٍش ربٍى

خ الاظالمي، د ظاحذة ؾه مدمىد، ،2011مباسن املخلحري، سظالت ماحعخحر غىابـ الخهاٌش الثلافي في الخاٍس

 10/ 2017بدث وشش في الىذوة الذولُت : الخىىم الثلافي واصمت البذاثل، ولُت آلاداب والهلىم الاوعاهُت/ضفاكغ 

 15ــ 
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زٍ الػىابـ حهؿي  الخهاٌش العلمي في الاظالم له غىابؿه الششنُت ولِغ نال نالجه ،َو

للمعلمحن اللىة واإلاياهت اإلاشمىكت ، فهى اي الخهاٌش العلمي ال ٌهجي الاهخشاؽ في الاخش واهما 

 وهما ًلي: باآلخشالانتراف 

 ألههووحىب الالتزام بمىهجه وكُمه في الخُاة واخالكه العامُت  لإلظالم: الانتزاص باالهخماء 1

ى دظخىس اإلاعلم ،  لإلوعانالاضلر والاهفو   وهللففُه اللىة والهضة كاٌ حهالى )في الذهُا والاخشة َو

 (1)(وللمامىحنالهضة ولشظىله 

 ًشجبـ بالىاصم الذًجي ومشاكبت هللا حهالىلزا ًجب نلى اإلاعلم في جطشفاجه ان 

ونذم جللُذ الغحر رلً  ونذم الخىاٌص نً امش مً امىس الذًً، الاخخفاف بالصخطُت الاظالمُت :2

ٌعبب في روبان الصخطُت الاظالمُت وفلذانها لهىامل اللاء والاظخمشاس،  ألانمىان الخللُذ 

مخغحر ومخللب خعب الاخىاٌ والكشوف  فاإلاللذ لِغ له سؤي ضاثب وال ٌعخلش نلى خاٌ فهى

ت مازشة في املجخمو  ولِغ له شخطُت معخللت والاظالم اساد للمعلم ان جيىن له شخطُت كٍى

 والخىمت مً مخالفت اإلاششهحن :

ا: النهم خالفىا اوامش هللا حهالى واجبهىا خؿىاث الشُؿان واإلاعلمىن مإمىسون باجبام اوامش هللا 

 حهالى

 نذاٍ باؾل الخم والهلٌى العلُمت جدبو الخم الن الخم َى هللا وول ما ب: الاظاط اجبام

 لى اإلاعلم ان ًخمحز بصخطِخه الاظالمُت والتي اهنع هللا يضر ودنا اليها نج: 

 الاًمان والبراء مً اَل الششن والػالٌ ألَلد: جدلُم مبذؤ الىالء 

الخلىق او بخغ الىاط  ، ونذم اللبٌى بهػملآلخش: سفؼ الكلم والاكطاء والتهمِش 3

اتهم  اشُاءَم ومطادسة خٍش

: نذم الخػىم والاظدعالم للمهخذي وسد انخذاثه رلً اهه ال حهاٌش مو اإلاهخذي ، والخهاٌش 4

  العلمي ًلخض ي ان ًيىن ليل واخذ سؤًه واظخلالله

 : الا ًلغي الفاسق والاخخالفاث بحن الىاط فاالخخالف فؿشي بحن البشش5

                                                           

 8 اًت اإلاىافلىن : ظىسة  1
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ًاو الانتراف بص آلاساء: الا ًلخض ي الخهاٌش صخت 6   خت اساء الاخٍش

 الخاجمت:

 اصم الذًجي واكخطاٍس نلى للخهاٌش في الاظالم خطىضُت ورلً السجباؾه بالى  :1

 :لم ًمىو الاظالم اإلاعلمحن مً مخالؿت ومهاششة املخالفحن في الهلُذة واإلازَب2

ت واخخالف نلاثذَم وغشوسة حهاسفهم 3 ت الاظالم مً اسبهت امىس : وخذة اضل البشٍش : جىؿلم سٍئ

 والدعامذ مو املخالفحن والخذافو الاوعاوي واإلاىافعت في نمل الخحراث 

 : الخهاٌش غشوسة ملخت في غل اإلاخغحراث التي ٌهِشها املجخمو الاظالمي بل َى واحب ششعي4

 زاهُا: الخىضُاث

 مُت جبجي وظاثل الانالم الخؿاب اإلاهخذٌ: ا1َ

 : غشوسة حصجُو البرامج والللاءاث بغُت  ولمت اإلاعلمحن2

ب وازاسة الفتن الؿاثفُت4 ت غذ الخخٍش  : وغو اظتراجُجُت  فىٍش

 :الالتزام بالىخاب والعىت فهما مىهج خُاة للذهُا والاخشة5

انذاء الاظالم وافشاٌ مخؿؿاتهم : غشوسة حشىُل لجان مً الهلماء واملخخطحن للىكىف غذ 6

 غذ الاظالم

م في اًػاح ما حاء به الاظالم 7  : ًجب نلى نلماء اإلاعلمحن اخز دوَس

 املصادر

 م2017َـ ــ 1438 1ـــ الاظالم والخهاٌش العلمي، الشُخ نبذ هللا حبر نلُىي، ؽ

ُت مً خالٌ العحرة ـــ الاظالم والخهاٌش العلمي بحن الشهىب  والادًان، دساظت جإضُلُت جؿبُل

ت، سشُذ ههىط، مجلت ولُت اضٌى الذًً، اإلاغشب  الىبٍى

 ـــ اظغ الخهاٌش العلمي وملىماجه، ابشاَُم ظلُمان

 ـــ الخهاٌش العلمي والاهذماج الاحخماعي

ً اخمذ  ــ الخهاٌش بحن اإلاعلمحن وغحر اإلاعلمحن لُا مً مىكىس ششعي، اإلاشجض ى الٍض  في افٍش

 د ضبري دمحم ، في الفىش العُاس ي،ــ الخهاٌش العلمي 
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م  ـــ الخهاٌش العلمي في اللشآن بحن اإلاعلمحن وغبَر

ً اخمذ لُا مً مىكىس ششعي، اإلاشجض ى الٍض  ـــ الخهاٌش العلمي بحن اإلاعلمحن وغحر اإلاعلمحن في افٍش

ض  املخشس الىححز في جفعحر الىخاب الهٍض

ً نبذ الشخمً بً جمام بً نؿُت ألاهذلس ي ـــ جفعحر ابً نؿُت، ؤبى دمحم نبذ الخم بً غالب ب

 –َـ(، املخلم: نبذ العالم نبذ الشافي دمحم، الىاشش: داس الىخب الهلمُت 542املخاسبي )اإلاخىفى: 

 ٌ 1422 -بحروث، الؿبهت: ألاولى 

 ، بدث اللي في ماجمش الدعامذ الذًجيذظهـــ اظغ الخهاٌش في الاظالم، د هطاس ا

الهيا اهمىرحا، ظُىؾي ـــ الخهاٌش العلمي  هت ، ظٍش والاهذماج الاحخماعي في غىء ملاضذ الشَش

 نبذ اإلاىاط و دمحم ضذًم بً دمحم ابشاَُم

 ـــ الخهاٌش بحن الادًان هُف وإلاارا،دمحم شىشي 

، ؤبى داود ظلُمان بً ألاشهث بً بسخاق بً بشحر بً شذاد بً نمشو ألاصدي ظجن ؤبي داودـــ 

ِجْعخاوي )اإلاخىف ذ واِمل كٍش بللي، الىاشش: داس  -َـ(، املخلم: شَهُب ألاسهاوؽ 275ى: الّسِ مَدمَّ

 م 2009 -َـ  1430الشظالت الهاإلاُت، الؿبهت: ألاولى، 

ْعَشْوِحشدي الخشاظاوي، ؤبى بىش البيهلي ـــ 
ُ
العجن الىبري، ؤخمذ بً الخعحن بً نلي بً مىس ى الخ

لبىان  –نؿا، الىاشش: داس الىخب الهلمُت، بحروث َـ(، املخلم: دمحم نبذ اللادس 458)اإلاخىفى: 

 م 2003 -َـ  1424الؿبهت: الثالثت، 

حر بً هاضش صخُذ البخاسي ـــ  ، دمحم بً بظمانُل ؤبى نبذهللا البخاسي الجهفي، املخلم: دمحم َص

الىاضش، الىاشش: داس ؾىق الىجاة )مطىسة نً العلؿاهُت بةغافت جشكُم جشكُم دمحم فااد نبذ 

ج، 1422قي( الؿبهت: ألاولى، البا ى غمً خذمت الخخٍش َـ، ]جشكُم الىخاب مىافم للمؿبىم، َو

ومتن مشجبـ بششخُه فخذ الباسي البً سحب والبً حجش[، مو الىخاب: ششح وحهلُم د. مطؿفى 

هت   حامهت دمشم -دًب البغا ؤظخار الخذًث ونلىمه في ولُت الشَش

، املخلم: َـ(261عً اللشحري الىِعابىسي )اإلاخىفى: معلم بً الدجاج ؤبى الخصخُذ معلم، ـــ 

 بحروث -دمحم فااد نبذ الباقي، الىاشش: داس بخُاء الترار الهشبي 
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م، َاشم ًاظحن اإلاشهذاوي، ميشىس في مىكو  ـــ غىابـ الخهاٌش العلمي بحن اإلاعلمحن وغحَر

  الجامهت الهشاكُت

ً حجش ؤبى الفػل الهعلالوي الشافعي، فخذ الباسي ششح صخُذ البخاسي، ؤخمذ بً نلي بـــ 

، سكم هخبه وؤبىابه وؤخادًثه: دمحم فااد نبذ الباقي، كام 1379بحروث،  -الىاشش: داس اإلاهشفت 

ض  بةخشاحه وصدخه وؤششف نلى ؾبهه: مدب الذًً الخؿُب، نلُه حهلُلاث الهالمت: نبذ الهٍض

 بً نبذ هللا بً باص

فعى ، دمحم بً مىشم بً لعان الهشبـــ  نلى، ؤبى الفػل، حماٌ الذًً ابً مىكىس ألاهطاسي الشٍو

لى )اإلاخىفى:   َـ 1414 -بحروث، الؿبهت: الثالثت  –َـ(، الىاشش: داس ضادس 711ؤلافٍش

هت والذساظاث الاظالمُت ،الهذد  م2007َـــ ـــ1428مدشم 9ــ مجلت الشَش

َـ( بمعانذة 1424ذ نمش )اإلاخىفى: ، د ؤخمذ مخخاس نبذ الخمُمعجم اللغت الهشبُت اإلاهاضشةـــ  

م نمل، الىاشش: نالم الىخب، الؿبهت: ألاولى،   م 2008 -َـ  1429فٍش

اث / خامذ نبذ إلاعجم الىظُـاـــ  ، مجمو اللغت الهشبُت باللاَشة،)ببشاَُم مطؿفى / ؤخمذ الٍض

 اللادس / دمحم الىجاس( الىاشش: داس الذنىة

ت في الخها  ٌش مو الاخش، د خىان نبذ الشخمً خشذـــ مً َذي العىت الىبٍى

َـ(، صدخه 179مالً بً ؤوغ بً مالً بً نامش ألاضبحي اإلاذوي )اإلاخىفى:  مىؾإ ؤلامام مالًـــ 

 –وسكمه وخشج ؤخادًثه ونلم نلُه: دمحم فااد نبذ الباقي، الىاشش: داس بخُاء الترار الهشبي، بحروث 

 م 1985 -َـ  1406لبىان نام اليشش: 

، ؤبى نبذ هللا ؤخمذ بً دمحم بً خىبل بً َالٌ بً ؤظذ الشِباوي ذ ؤلامام ؤخمذ بً خىبلمعىـــ 

نادٌ مششذ، وآخشون، بششاف: د نبذ هللا بً نبذ  -َـ(، املخلم: شهُب ألاسهاوؽ 241)اإلاخىفى: 

 م 2001 -َـ  1421املخعً التروي، الىاشش: ماظعت الشظالت، الؿبهت: ألاولى، 

َـ(، 211ش نبذ الشصاق بً َمام بً هافو الخمحري الُماوي الطىهاوي )اإلاخىفى: اإلاطىف، ؤبى بىـــ 

 1403الهىذ الؿبهت: الثاهُت،  -املخلم: خبِب الشخمً ألانكمي، الىاشش: املجلغ الهلمي

 ـــ الىذوة الذولُت للخىىم الثلافي واصمت البذاثل، ضفاكغ


