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 المقدمة:

فراده منعزلين  أال يمكن أن تجد فردا أو مجتمعا، يعيش   إن التعايش مع اآلخر، أمر البد منه، تفرضه الحياة التي نتقاسم العيش فيها،
واإلنسان  عن العالم. فما استقامت حياة الناس االمن خالل العيش المشترك ، ألن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه يحن إلى بني جنسه،

 صل معهم.في قضاء حوائجه ومصالحه، وتبادل المنافع والخبرات، من الالزم عليه مخالطة الناس والتوا

ه وضع لهذا واإلسالم لم يمنع يوما المسلمين من مخالطة اآلخر، المخالف لنا سواء من حيث جنسه أو عرقه أو لغته، أو دينه، بيد أن
ءت التعايش أسس وضوابط، كما أن الرسالة التي نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هي خاتمة الرساالت، وهي رسالة جا

 للعالمين.

         قال عز وجل: " : ز وجلقال ع

    "1 

 المحور األول : التأصيل للتعايش من خالل نصوص  الوحيين 

 :في اللغة واالصطالح مفهوم التعايش .1
 التعايش في اللغة: (1-1

 تتعدد المعاني التي تدل عليها لفظة عيش ومما يتفرع عنها من صيغ صرفية.

 عَيش ] العين والياء والشين أصل واحد[يدل على: -
 المطعم والمشرب: والمعيشة الذي يعيش بها اإلنسان -
 .2الطعام: من مطعم ومشرب وما تكون به الحياة -
 العلم للجماعة: وعيشون علم جماعه -
 .3ياة: الحياة وقد )عاش الرجل( يعيش )عيشا( ومعاشا )ومعيشة(الح -

                                                           
 .28سورة سبأ، اآلية  - 1
 4/194اب العني، ابب العني والياء وما يثلثهما مقاييس اللغة البن فارس، كت - 2
من احملققني، ابب  هـ( تح: مجاعة1205احلسيين، أبو الفيض، امللقب ابملرتضى الزبيدي )ت د بن عبد الرزاق اتج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حمم - 3

 ف، دار اهلدايةبتصر  283-18/282الشني، فصل العني، 
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 4البقاء: العيش ) يدل على الحياة والبقاء، قال الخليل، العيش: الحياة( -
 .5األلفة والمودة: عاشوا )وتعايشوا( على األلفة والمودة ومنه التعايش السلمي -

ل للمنافع(، ة، تحيل على الحياة، وما تقوم به من )مأكل ومطعم، وتبادوبالتالي فإن معنى لفظ التعايش، كما جاء في المعاجم اللغوي
 وما تكون عليه من المودة واأللفة.

 : التعايش في االصطالح:2-1

ماء عند تتبعي للمعاجم االصطالحية، لم أجدهم يوردون تعريفا لمفهوم التعايش من حيث االصطالح، بيد أن المتأخرين من العل
 تعريفات متعددة لهذا المفهوم من الناحية االصطالحية.والمفكرين أعطوا 

 تعريف عبد العزيز التويجري:

 .6فيما بينهم وفق قاعدة يتم تحديدها وتمهيد السبل المؤدية إليها" -أي الحياة–" اتفاق طرفين أو عدة أطراف على تنظيم وسائل العيش 

 لتعايش بين بني البشر.يضم هذا التعريف مجموعة من الركائز تعتبر من أسس تحقيق ا

 حصول االتفاق بين الناس )أي هناك تواصل وتحاور بينهم( -1
 تنظيم العالقات الحياتية فيما بينهم، للخروج من دائرة الفوضى والعشوائية إلى النظام -2

 تعريف عباس الجراري:

بصفته دين السماحة الذي ال ضيق فيه وال  يقول: ] التعايش: سمة مميزة تطبع المجتمع الذي يدعوا اإلسالم إلى قيامة والتعايش فيه
تعصب، وال غلوا وال تطرف، وال عنف، وال إرهاب سواء مع الذات أو مع اآلخر، ونقصد الذين يعيشون في هذا المجتمع من المسلمين 

 .7وغيرهم بكونهم أصحاب حقوق"

طرف أو ع المتعايش من سماحة واالبتعاد عن كل تيالحظ أن هذا التعريف أعطى اآلداب واألخالق التي تبغي أن يكون عليها المجتم
 عنف، أو غلو وضمان الحقوق لكل فرد سواء كان مسلما أو غير مسلم، فال تهضم حقوقهم.

                                                           
 4/194املصدر نفسه، البن فارس  - 4
 ، دار الدعوة، مصر.2/239ع اللغة العربية، ابلقاهرة، ابب العني املعجم الوسيط، جمم - 5
ة ورات املنظمة العربية اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافمنش /2م والتعايش بني األداين يف أفق القرن احلادي والعشرين، عبد العزيز التوجيري، ص: اإلسال - 6

 هـ1419إيسيسكو، 
 ، بتصرف11-14: التعايش يف اإلسالم، عباس حممود اجلراري، ص - 7
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يها األطراف التعايش :نوع من التعاون الذي يبنى بالثقة واالحترام ويهدف إلى إيجاد أرضية تتفق عل تعريف  الدكتور طارق محمد:
 عن طريق االقتناع الداخلي، والرضا واالختيار الكامل.المختلفة، ويتم 

أبرز هذا التعريف على أن أساس التعايش، هو خلق روح التعاون بين الناس، فيما بينهم وفق قواعد مشتركة، تحد من الخالفات التي 
 .8مجتمع( تؤدي إلى الفرقة والعنف، وهذا كله وفق مبدأ االحترام )أي احترام خصوصية كل فرد، وخصوصية كل

حدد تنستخلص مما سبق أن التعايش بين الناس، ينبغي أن يقوم على التوافق والتعاون بين الناس، وفق قواعد مشتركة، وضوابط  
 الحقوق والواجبات، حتى ال تنتهك.

لى ما يقتضيه ذلك " فالتعايش يحيل على اعتراف كل طرف لآلخر بحقه في التمسك بقناعاته ومعتقداته وممارسة شعائره الدينية، وع
 .9من تعامل الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، متعاونين لتحقيق المصلحة العامة ومواجهة األخطار المشتركة"

 ويؤكد هذا التعريف قول فؤاد السروجي:

ع بعضهم البعض، وال يتطلب " التعايش بأن مجتمعات متكاملة يعيش فيها الناس من مختلف األعراق واألجناس واألديان منسجمين م
 .10أدنى فكرة للتعايش سوى أن يعيش أعضاء هذه الجماعات معا دون أن يقتل أحدهم اآلخر"

 التعايش في القرآن الكريم:  2 

 ورد لفظ " عيش" وما يتصرف عنه من اشتقاقات صرفية في ثمانية مواضع من القرآن الكريم :

 واآليةالسورة  عدد وروده في القرآن اللفظ الرقم
 7، القارعة:21الحاقة:  مرتان عيشة 1
 11النبأ: مرة واحدة معاشا   2
 124طه: مرة واحدة معيشة 3
 58القصص: مرة واحدة معيشتها 4
 92الزخرف:  مرة واحدة معيشتهم 5

                                                           
 com3www.mawfoo.2015يونيو  7تاريخ بمبوقع املوضوع العريب التعايش بني األداين، طارق حممد، مقال  - 8
 م.1999، 1، دار الساقي، بريوت، لبنان، ط94لتنوع والتعايش، حبث يف أتصيل الوحدة االجتماعية والوطنية، حسن الصفار، ص: ا - 9

 1426، 1وت، لبنان، ط، دار األهلية، بري 29السروجي، ص:  ديد اإلنسانية بعد الصراع اإلثين، ساير، انطوينا، ترمجة: فؤادحييل التعايش معا جت - 10
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 15، الحجر:7األعراف:  مرتان معايش 6
 مالحظة:

 الحياة وهذا العيش دنيويا أو أخرويا.لقد دلت دالالت اآليات على الحياة سواء كانت هذه 

 إن اإلسالم هو الدين الذي حمل لواء فكرة التعايش السلمي بين الناس، وقد أسس القرآن لذلك.

 االختالف الفطري:

لكن لخلق، القد خلق هللا عز وجل الناس مختلفين في هيأتهم وألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم، وهذا االختالف من سنن هللا عز وجل في 
 هذا االختالف يقتضي التعاون، والتعارف، والتعايش في ظل ذاك االختالف.

            قال عز وجل:"

    "11.  

جاء عند األم القرطبي، قال سعيد بن جبير: على ملة اإلسالم وحدها، وقال الضحاك: أهل دين واحد، أهل الضاللة أو أهل هدى، وال 
يزالون مختلفين أي على أديان شتى، قاله مجاهد وقتادة ] إال من رحم ربك[ استثناء منقطع، أي لكن من رحم ربك باإليمان والهدى 

نك خلقهم[ قال الحسن ومقاتل وعطاء لإلشارة الختالف، أي ولالختالف خلقهمفإنه لم   .12يختلف، ]وا 

نما هي على التحقيق الم  ويذكر د، وهبة الزحيلي، ] قول أهل السنة، نقال عن أبي حيان، أن الالم )في ولذلك خلقهم" ليست للتعليل، وا 
نما خلقهم ليصير أمرهم إلى االختالف الصيرورة في ذلك المحذوف، أي ليس االختالف والرحمة علة  .13الخلق، وا 

 " قال عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم الذي كان شديد الحرص على هداية الناس ودخولهم في الدين.

     "14. 

 

                                                           
 119-118سورة هود، اآلية  - 11
 9/115أحكام القرآن، القرطيب،  - 12
 12/179التفسري املنري، وهبة الزحيلي،  - 13
 103سورة يوسف، اآلية  - 14
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 عدم اإلكراه مطلقا:

      :" : لإلنسان حرية المعتقد كقاسم مشترك قوله عز وجلفاإلسالم كفل 

   "15. 

ال إفي ظل التعايش بين الناس، ال يحق ألحد أن يمارس الضغط واإلجبار ألحد على الدخول في معتقده، ألن ذاك ال يتم ف
 وهذا يتحقق عن طريق التحاور والمجادلة بالحسنى.باالختيار 

          "16"قال عز وجل: 

 لة، فيترتب عن هذااهلل عز وجل أودع في اإلنسان مشيئة االختيار، فهو الذي يختار إما طريق الحق أو طريق الضالف
 االختيار مسؤولية و محاسبة.

           "17"قال عز وجل:          
 

           : "وله عز وجل: ق

    "18.  

 ن من أسس التعايش بين الناس، عدم إكراه أحد على الدخول في دينك، أي احترام اإلرادة الحرة لدى كل إنسان.إ
ن كان يقول د، بسام داود عجك: " أقر اإلسالم بوضوح تام حرية االعتقاد لكل الناس ، فال إكراه ألحد على اعتناق اإلسالم، وا 

يدعوهم إليه، ويرغبهم فيه، والدعوة إلى دخول اإلسالم، واإلكراه عليه، أمران متضادان تماما، فاألول جائز مشروع، والثاني: 
 19حرام ممنوع"

                                                           
 256سورة البقرة، اآلية  - 15
 29سورة الكهف، اآلية  - 16
 22-21سورة الغاشية، اآلية  - 17
 99سورة يونس، اآلية  - 18
 45احلوار اإلسالمي املسيحي، داود عجك، ص:  - 19
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         "سبحانه وتعاىل : قال  

           

     "20.  

تعايش في مصلحة الناس، هو ضرورة شرعية سواء مع الموافق لنا أو المخالف، وألنه به يتحقق الالتعاون على الخير ولتحقيق ف
 جو من السالم والتسامح.

 العدل واإلحسان مع اآلخر:
ل إنه جعل إن القرآن الكريم ال يتحرج في أن يحقق اإلنسان مبدأ التعايش السلمي بينه وبين المخالف له في دينه ومعتقده، ب

 وكد األمور.ذاك من أ

          قال عز وجل:"

           

  "21. 

اآلية الكريمة بشارة عظيمة للمؤمنين، بأنه سبحانه كفيل بأن يجمع شملهم بكثير من أقاربهم الكافرين، وبأن يحول العداء الذي بينهم ف
و أن إلى مودة ومحبة، والذي تطمئن إليه النفس أن هاتين اآليتين ترسمان للمسلمين المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه مع غيرهم، وه

من لم يقاتلنا من الكفار ولم يعمل أو يساعد على إلحاق األذى والضرر بنا، فال بأس من بره وصلته...، وتعاملوهم بمقتضى العدل، 
 .22وال تجوروا عليهم في حكم من األحكام

دوبات، ذا من باب المنولذلك فإن التعايش مع اآلخر، يقتضي إقامة العدل معه وعدم ظلمه أو الجور عليه، بل األكثر من ذلك، وه
 اإلحسان إليه، ومساعدته.

                                                           
 2سورة املائدة، اآلية  - 20
 8سورة املمتحنة، اآلية  - 21
 14/335التفسري الوسيط، سيد طنطاوي،  - 22
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 التدافع اإلنساني:

 إن االحتكاك والتواصل بين بني البشر، يؤدي إلى تحقيق التفاعل بين المجتمعات والشعوب، وهو ما يقوم مبدأ التدافع.

           "قال عز وجل: 

   "23.  

قصير حكمة يقول سيد قطب رحمه هللا في تفسير اآلية، متفيئا  ظاللها:"... وهنا تتوارى األشخاص واألحداث لتبرز من خالل النص ال
تكشف على توانطالق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاخب المواز، وهنا هللا العليا في األرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات 

ك اليد الحكيمة مد البصر ساحة الحياة المترامية األطراف تموج بالناس، في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات...، ومن ورائها جميعا تل
 اف.بق، إلى الخير والصالح والنماء، في نهاية المطالمدبرة تمسك بالخيوط جميعا، وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسا

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض، ولوال أن في طبيعة الناس التي فطرهم هللا عليها أن تتعارض 
 24مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة...، وفي النهاية يكون الصالح والخير والنماء"

يستفيد كل فبين أن اإلنسان خلق لعمارة األرض واإلصالح فيها، وال يتحقق ذاك إال بمبدأ أن يتعايش الناس مع بعضهم البعض، وهذا ي
 واحد منهم من تجربة وخبرة وطاقات اآلخر.

          قال عز وجل: "

             

 "25. 

 هم.بادتهم وصيانتها على اختالف مللهم ومعتقداتيتضح بجالء أن التدافع بين الناس كفيل بحماية حرية الناس، وحفظ أماكن ع

                                                           
 251سورة البقرة، اآلية  - 23
 1/270يف ظالل القرآن، سيد قطب،  - 24
 40سورة احلج، اآلية  - 25
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وباختالله -يقول د. حسن محمد خليفة: " أن التدافع متوجه قرآنيا إلى حقيقة يتكيء عليها االجتماع اإلنساني، الذي به عمارة األرض، 
الغريزة، تعني التصالح في المنافع، وهي غريزة االستخدام الذي جعل عليه اإلنسان، واالستجابة لهذه  -يختل العمران وتفسد األرض

 .26والتمدن، والتعاون االجتماعي، مع إظهار حقيقة التمايز واالختالف والتعددية"

 التعايش من خالل السنة النبوية: 3

مع عايش لقد شكلت سيرة وحياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أسمى وأرفع أنموذج عرفته البشرية على مر التاريخ في تحقيق الت
هللا عليه  اآلخر، وال أدل على ذلك مواقفه ومعامالته صلى هللا عليه وسلم مع اآلخر غير المسلم ولذلك فإن لنا في رسول هللا صلى

 وسلم األسوة الحسنة والقدوة الطيبة في كل شيء.

            قال عز وجل: "

     "27. 

برزها وثيقة أكما قلنا فقد ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنا نماذج للتعايش مع اآلخر داخل الدولة اإلسالمية وخارجها، ولعل 
 المدينة" الذي أرسى قواعد وأسس التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم.المدينة أو ما يصطلح عليها " دستور 

ين واليهود والذي بعد أن هاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأقام بها كتب ميثاقا للتعاهد والتعايش بين المسلم
 سمي ب "وثيقة المدينة"

د منها عن األخرى اختالفا واضحا، وكان يوجه بالنسبة إلى كل فئة منها مسائل تضمنت الوثيقة ثالث فئات يختلف أحوال كل واح
عديدة المسائل التي كان يوجهها بالنسبة إلى األخرى، قدم معهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاهد ترك لهم فيها مطلق الحرية في 

 .28الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة األبعاد أو المصادرة والخصام"

 فهذه الفئات هي:

 أصحابه الصفوة الكرام البررة )رضي هللا عنهم(، من المهاجرين واألنصار. -1

                                                           
هـ، رابطة اجلامعات 1425األول،  ، سلسلة مركز الدراسات احلضارية، العدد282اإلسالم واحلوار مع احلضارات املعاصرة، حسن حممد خليفة، ص:  - 26

 اإلسالمية.
 21سورة األحزاب، اآلية  - 27
 1ط ، دار اهلالل، بريوت، لبنان،173هـ(، ص: 1427توم، صفي الرمحان املباركفوري )ت الرحيق املخ - 28
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 المشركون من قبائل المدينة، ومعهم المنافقون الذين كانوا يبطنون الكفر والعداوة ضد رسول هللا والمسلمين. -2
 ينة منهم ثالث قبائل مشهورة.اليهود وكانوا أهل تجارة ) من بيع الحبوب، والتمور، والثياب، وكان بالمد -3
 بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة. -4
 بنو النضير  -5
 بنو قريظة )وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء لألوس( وكانوا بضواحي المدينة. -6

 وسنحاول أن نعرض بعضا من النصوص التي تضمنتها الوثيقة.

 بسم هللا الرحمن الرحيم:

م أمة من محمد صلى هللا عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق لهم، وجاهد معهم إنه " هذا كتاب
 واحدة من دون الناس، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض من دون الناس.

نه من تبعنا من يهود فإن يهود فإن له النصرة واألسوة غير مظلومين وال متناصرين عليهم.  وا 

ن سلم المؤمنين واحدة ال يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل هللا، إال على سواء وعدل بينهم." و   ا 

لى محم نكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى هللا عز وجل وا  د صلى هللا وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه...، وا 
 عليه وسلم.

فسهم مواليهم وأن موا محاربين وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم،وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين مادا
ثم فإنه ال يوتغ )معناها يهلك( إال نفسه وأهل بيته.  إال من ظلم وا 

ن ذه الصحيف" وأن هللا على أبر هذا، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل ه ة، وا 
 بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم...، وأن النصر للمظلوم.

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين...، وأن هللا على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وأن بينهم النصر على من هم 
ذا دعوا إلى الصلح يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إ لى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إال من حارب في الدين، على يثرب، وا 

ن البر دون اإلثم، وال يكسب كاسب إال على نفسه...، وأن هللا على أصدق ما في هذه  كل أناس حصنهم من جانبهم الذي قبلهم...، وا 
 .29الصحيفة وأبره.."

                                                           
 722-2/270السرية النبوية، البن هشام،  - 29
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 لفئات.بات، وقواعد وأسس، بها يحصل مبدأ التعايش بين تلك اولقد حوت هذه الوثيقة، كما ذكرنا قبل، مجموعة من الحقوق والواج

انية األمن من خالل ما سبق ذكره في تلك الوثيقة، سنحاول أن نستخلص مجموعة من الدالالت التي إذا تم تحقيقها اليوم، تحقق لإلنس
 والسالم,حفظ الحقوق والوجبات.

واطنة، المسلمين وفي هذا تأسيس مبدأ التعايش على أساس من الماعتبر النبي صلى هللا عليه وسلم يهود بني عوف أمة مع  -1
 واألخوة البشرية، وعدم التعصب أو العنصرية عرقية أو دينية، فحرية االختيار لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.

 .ت اآلخرضمان الحقوق المالية واالقتصادية لكل الطرفين )من المسلمين واليهود( وفي هذا أيضا حفظ لحقوق وممتلكا -2
لمسلمين تحقيق مبدأ الدفاع في حال تعرض المدينة ومن فيها للحرب أو أذى من جهة ما، فيكون هنا التعاون واجبا في حق ا -3

 وغيرهم، للدفاع عن المدينة ونصرة بعضهم لبعض.
صلحة ل فوق كل مالدفاع عن حقوق المظلومين واالنتصار لهم، ألن الظلم ال يقبله أحد، والحق فوق كل قوة، وتحقيق العد -4

 شخصية.
لعيش إقرار مبدأ النصيحة والدعوة، وتحقيق مبدأ اإلحسان وفعل كل أنواع البر والخير لما فيه صالح اإلنسان وضمان ل -5

 وتحقيقا لألمن والسالم.

 .30يقول ابن هشام: " وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية لإلسالم ولتوسيع منطقة األمن والسالم"

 ي هذه الوثيقة.فل داللة قاطعة على أن التعايش مبدأ وأساس مقرر في اإلسالم بنص الكتاب، كما ذكرنا قبل، وبما رأينا وهذه الوثيقة تد

 :الخاتمة

 من خالل ما سبق ذكره في هذا المبحث يتضح بجالء ما يلي :

  .  ينبغي على العالم اليوم  اهتمام  بقضية الحوار، وقبول اآلخر والتواصل معه  حتى يعم األمن والسالم 
 لمسلمين ضرورة االقتداء والتأسي بخير البرية محمد صلى هللا عليه وسلم الذي كان النموذج األمثل في التعايش مع غير ا

 وقبول األخر على اختالق دينه وعرقه وجنسه .
 تأسيس ذلك لق جو من التفاهم بين التيارات الفكرية وبين أتباع الديانات وأبناء الحضارات، والثقافات المتعددة، و وجوب خ

والتسامح  على مجموعة من األخالق والمبادئ اعتبرها نهجا وطريقا للحوار مع اآلخر من أهمها التعارف واالحترام المتبادل
 واالبتعاد عن العنف. والسالم والتعايش ونبذ كل أشكال التعصب 

                                                           
 174الرحيق املختوم، املباركفوري، ص:  - 30
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 الئحة المصادر و المراجع :
 القران الكريم رواية ورش.

سالمية للتربية اإلسالم والتعايش بين األديان في أفق القرن الحادي والعشرين، عبد العزيز التويجري، منشورات المنظمة العربية اإل
 هـ1419والعلوم والثقافة إيسيسكو، 

هـ، رابطة 1425المعاصرة، حسن محمد خليفة، سلسلة مركز الدراسات الحضارية، العدد األول، اإلسالم والحوار مع الحضارات 
 الجامعات اإلسالمية.

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بالمرتضى الزبيدي )ت 
 هـ( تح: جماعة من المحققين، ، دار الهداية.1205

 هـ.1418، 3سير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لوهبة بن مصطفى الزحيلي،  دار الفكر المعاصر، دمشق، طالتف
 م.1998، 1التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي،  دار النهضة، مصر، ط

 م. . 1999، 1قي، بيروت، لبنان، طالتنوع والتعايش، بحث في تأصيل الوحدة االجتماعية والوطنية، حسن الصفار، دار السا
 2015www.mawfoo3.comيونيو  7التعايش بين األديان، طارق محمد، مقال بموقع الموضوع العربي بتاريخ 

الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح األنصاري، الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت 
 م.1964هـ/ 1484، 2البردوتي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط هـ(، تح: أحمد 671

هـ( تح 213السيرة النبوية، البن هشام، وهو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، المعافري، أبو محمد، جمال الدين )ت 
 م.1955هـ/1375، 2مصطفى السقا ومن معه،  مكتبة مصطفى الحلبي وأوالده، مصر، ط

 .2المسيحي :بسام داود عجك،المكتبة العلمية بيروت لبنان,ط الحوار اإلسالمي
 .1هـ(، دار الهالل، بيروت، لبنان، ط1427الرحيق المختوم، صفي الرحمان المباركفوري )ت 

 م.1996هـ/1417مفهوم التعايش في اإلسالم، عباس الجراري، اإليسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية، 
ه(تح عبد السالم محمد هارون، دار 395س أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت معجم مقاييس للغة البن فار 

 م.1979ه/1399 1الفكر، بيروت، ط
 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، بالقاهرة، دار الدعوة، مصر.

، 1سروجي،دار األهلية، بيروت، لبنان، طيحيل التعايش معا تجديد اإلنسانية بعد الصراع اإلثني، ساير، انطوينا، ترجمة: فؤاد ال
1426. 
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