
أوراق العمل



األسس الشرعية للتعايش االجتماعي 

يدصالح بن عبد الله  بن حم: سماحة الشيخ الدكتور 
إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجمع الفقه 

اإلسالمي الدولي 
والمستشار بالديوان الملكي 



.وعرقيا  دينيا  معاصر معناه القبول باآلخر المختلف مصطلح االجتماعي التعايش •

األمريكي والبريطاني للعراق والتمهيد لخلق خالفات وتقسيماتاالحتالل •

.في منطقة الشرق األوسطوإثنية ودينية طائفية 

هجير والتتنظيمات متطرفة دموية، تستحل القتل على الهوية الدينية ظهور •

التعايشالطائفي ، واختفاء القسري لألقليات الدينية أو العرقية، والذبح 

.اإلسالميالسلمي بين مكونات المجتمع 

مقدمة



مبدأ العيش المشترك في ظل الدولة التي بناها النبي 
(:وسلمالله عليه صلى )

 المشتركوالمواثيق أساس للتعايش السلمي العهود.

 ش وثيقة معاهدة بين المسلمين وطوائف المدينة، تؤسس ألسس العيإبرام

.المشترك وحقوق األفراد والجماعات وواجباتهم



سنة الله في البشر اختالف أذواقهم، وفهومهم، وإدراكاتهم، وحدة إن من •

.طباعهم، وهدوئهم، وذكائهم، وقناعاتهم

نوع المسلك الحكيم هو في التعامل مع ما قضته سنة الله من حقائق التإن •

.االجتماعي

.والتعايش شعور داخلي جميل في النفس اإلنسانيةاالنسجام •

.االنسجام والتعايش ينشر األلفة والتعاون والترابطإن •

ش س التعاي :وقفات حول أس



القلوب مقدم على كسب المواقف، ووحدة القلوب مقدمة على كسب •

.اآلراءوحدة 

كام إال لم تشرع شرائع الدين، ولم تفرض فرائض اإلسالم، ولم تتنزل األح•

ناته بعد أن استقر المسلمون المهاجرون واألنصار في مجتمع المدينة بمكو

.وتنوعه

.موقف الصحابة من اجتماع األمة•

القول الحسن والتعامل الحسن ال يتوقف على دين أو مذهب ، بل هو حق•

.لكل الناس

ش س التعاي :(عيتب)وقفات حول أس



(:يتبع)وقفات حول أسس التعايش 

.  التفريق بين التعايش والرد على المخالف•

.وحدة الصف واجتماع الكلمة غايات مطلوبة في كل حين•



:شروط لتحقيق العيش المشترك

 النظر عن اللون أو الجنس أو للمواطنين كافة بغض المساواة أمام الشرع

.االجتماعيالعرق أو الدين أو الموقع 

 هامحكماتحرية الرأي وحرية النقد بما ال يتعارض مع أصول الشريعة و احترام.

ة حفظ حرمة المسلم ، وتعظم بقدر نفعه وأثره في رعاية وحفظ الشرع ورحم

الخلق

 النقد البّناء حق محفوظ بضوابطه مع مالحظة العدل والموضوعية.



(:يتبع)شروط لتحقيق العيش المشترك 

وقضائيةهيئة علمية حكم شرعي البد أن يصدر عن التكفير.

 الفوارق الطبقية تقليص.

إقامة العدل بين الناس.



نهاية العرض


