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التعايش االقتصادي مع أصحاب الدايانت األخرى وتطبيقاته يف عهد النبوة
Economic Coexistence with the People of other Religions and its
Examples in the Prophet's Era
*

 حبيب الرمحن عبد الوهاب حنيف.د

Abstract
In this research, the researcher collected Thirty-Seven examples of economic coexistence
with the people of other religions during the era of the Prophet (Peace be upon him) so
that it would be a guiding light in the field of economic coexistence. These guiding
principles may help to respond to the misconceptions associated with economic dealings
with the people of other faiths and highlight the tolerance of the Islamic religion, its
coexistence with others and its acceptance of differences which is a universal law in life.
It further shows that the applications of economic coexistence with non-Muslims were
comprehensive in all its fields, and that its continuation until his death is evidence of being
a decisive, it is not abrogated. And that these applications were based on the exchange of
interests of the two parties. It did not result in humiliation of Muslims nor lose their
prestige. If coexistence deviates from this path and tends to violate the principles of Sharia
and involves corruption, then it is prohibited because of this deviation and contravention.

Keywords: Economic coexistence, People of other religions, Examples, Prophet's
era.
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مقدمة

امحلد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول هللا ،وبعد،
اإن الإسالم دين عاملي خادل ،ورسالته عامة لبين البرش اكفة ،ولو شاء هللا لهدى الناس اإليه مجيعا ،لكن اقتضت حمكته
أن يبقى الاختالف بينهم قامئا يف عقائدمه وأدايهنم ،ول مبدل لهذه الس نة الرابنية {وَ
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رَبُّكَ وَلـِذَلِكَ خَـلَقَُهمْ} [ه ُْود  ]118،119وعرب الإمام البغوي بأن الاختالف املذكور يف الآية هو

اختالفهم عىل أداين ش ىت من بني هيودي ونرصاين وجمويس ومرشك ومسمل .ونقل عن عطاء واحلسن أن معىن قوهل
تعاىل {:وَلِذَلِكَ خَلَقَُهمْ} :لالختالف خلقهم 1،مما يدل بقاء الاختالف يف الداين عىل ِّمر العصور عىل وجه
هذه البس يطة.
ومن السنن الكونية الإلهية اجملمع عليها عند احلكامء والاجامتعيني أن الإنسان مد ٌّين بطبعه ،حمتاج اإىل غريه يف معاشه
وسائر شؤونه ،وأن قدرة الواحد منهم قارصة عن حتصيل حاجته غري موفية هل ،ويكون هذا الغري جممتعا معه يف دينه
وعقيدته أو خمتلفا عنه يف ذكل)2( .
فاإذا اكن الاختالف بني البرش س نة كونية ،وافتقار بعضهم اإىل بعض رضورة برشية ،فاإن التعايش معهم واجب
حضاري أقره ادلين احلنيف ،وط َّبقه نيب الرمحة صىل هللا عليه وسمل يف حياته ،وخلفاؤه الراشدون من بعده ،وظلت
عليه احلضارة الإسالمية كام يشهد بذكل اترخيها.
 1أبو محمــد احلسـني بن مسعود الشافعي البغــويَ ,م َعـامل التنــزيل يف تفســري القــرأآن ،املشهور ابلتفسري البغوي ،حتـقيق :عبــد الرزاق املهـدي ) ،بريوت :

دار اإحياء الرتاث العريب 1420 ،ه(.472/2
Abu Mohammad al Hussain bin Masood al Shafʻaī Al Baghāwī, Mu’ālīm altānzeel fī tafsīr al qurʻān
(Tafsīr Al baghāwī). Tahqīq Abdur Razaq Almahdi, (Beirut: Darūl ihyā wattūrāth al Arabi, 1420
AH) 2/472.

 2أبو زيد ويل ادلين محمد بن محمد ابن خدلون احلرضيم الإشبييل  ,ديوان املبتـدأ واخلـرب يف اترخي العــرب والرببر ومن عــارصمه مــن ذوي الشــأن الكــرب،
املشهور مبقدمة ابن خدلون حتقيق :خليــل حشـــادة ،دار الفـــكر ،بريوت ،ط:الثانية1408 ،هـ 1988/م .ص.54
محمد بن عبد هللا بن أيب بكر و ابن العريب املعافري,احملصول يف أصول الفقه حتقيق :حسني عيل البدري ) ،عامن :دار البيارق1420 ,ه (ـ .ص.28
Ibn Khaldūn, Abu Zaid Waliūddīn Mohammad bin Mohammad Ibn Khaldūn al Hadhrāmī al Ishbelī
,Dīwān al Mūbtādā wāl Khabār fī Tārīkh al Arāb wāl Barbar wā mān ‘Aasārhūm mīn zawī al Shān
al Akbār, al Mashhūr bī muqaddāmāh ibn Khaldūn, Tahqīq: Khalīl shahādah, (Beirut: Dār
Alfikr,1408 H / 1988 AD), 54.
Muhammad bin Abdullah Abī Bakār Ibn Al- Arabī Al- Maʻāfirī, Al-Mahsūl Fī Usūl al- Fīqh, Tāhqīq
Husain al- Badrī, ( Uman: Dār ul- Byārīq, 1420), 28.
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وجرموهما واعتربوها
حفرموها َّ
وقد أساء قوم يف هذا العرص فهم التطبيقات العملية للتعايش مع غري املسلمني َّ
مناقضة ملقتضيات النصوص الرشعية ،وغلوا يف ذكل وشددوا ،حىت وصل هبم المر اإىل التشنيع عىل من يدعو ابس مترار
ذكل التعايش احلضاري مع غري املسلمني ،وتكفري من يقمي العالقات الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية معهم من احلاكم
واحملكومني؛ جلهلهم وسوء فهمهم للتطبيقات النبوية العملية لها.
ذلا اكن مجع التطبيقات النبوية العملية للتعايش مع غري املسلني من خالل املروايت احلديثية مطلبا ملحا؛ لرد
تكل املفاهمي الفكرية اخلاطئة اليت س ببت يف تقويض المن ونرش الفوىض وهتك العراض وسفك ادلماء وتشويه صورة
الإسالم ،ولبيان سامحة ادلين الإساليم ،وتعايشه مع ادلايانت الخرى ،وقبوهل لالختالف اذلي هو س نة كونية يف هذه
احلياة.
ولتعدد صور التعايش ومناذهجا ،وتعذر حرصها يف مثل هذه البحوث اخملترصة ،ولقوة أثر الاقتصاد يف اجملالت
الخرى للتعايش ،وشدة ترابطه مع العالقات الس ياس ية والاجامتعية وادلينية -مما هو مشاهد يف عاملنا املعارص -اكتفيت
بتناول تطبيقات النيب صىل هللا عليه وسمل العملية للتعايش الاقتصادي مع غري املسلمني الواردة يف الرواايت احلديثية
املنترشة يف دواوين الس نة يف هذا البحث اذلي أمسيته " التعايش الاقتصادي مع أحصاب ادلايانت الخرى وتطبيقاته
يف عهد النبوة" ،سائال من هللا العون والسداد والتوفيق.
ولقد كتبت يف تعايش املسلمني وتعاملهم مع غري املسلمني كتب كثرية ،لكنين مل أجد أحدا أفرد التعايش
الاقتصادي هبذا السرب والتقس مي ومجع التطبيقات النبوية العلمية يف تعايشه مع غري املسلمني يف هذا اجملال .مفن الكتب
اليت تناولت التعايش والتعامل مع غري املسلمني:
التقارب والتعايش مع غري املسلمني ،لدلكتور محمد موىس رشيف ،والإسالم والتعايش مع بني الداين يف أفق
القرن احلادي والعرشين ،لدلكتور عبد العزيز التوجيري .تطرق الباحثان فيهام اإىل مجةل من املوضوعات املفيدة ابلتعايش
بني الداين ،لكنهام مل يربطها بعهد النبوة ،ومل هيمت بذكر الحاديث الواردة يف ذكل.
التعامل مع غري املسلمني يف الس نة النبوية ،لعبد الرمحن العقل ،ولعبد احلق الرتكامين وفتحي املوصيل ولعبدهللا
اجلربين :مجع فيه الباحثون مجةل طيبة الحاديث الواردة يف التعامل مع غري املسلمني يف أبواب ش ىت ،اإل أهنم مل يربزوا
التعايش الاقتصادي يف مجيع جمالهتا ،وأغلفوا جوانب منها ،كام أن هنج هذا البحث وسربه وتقس اميته خمتلفة عنهم.

مهنج البحث
وقد سلكت الباحث املنهج الاس تقرايئ التحلييل ،لس تقراء الحاديث الواردة يف تعايش النيب صىل هللا عليه
وسمل الاقتصادي مع غري املسلمني ،مع توثيقها وخترجيها واحلمك عليها ابختصار ،وحتليلها يف ضوء أقوال أهل العمل اليت
توحض اإابحة التعامالت الاقتصادية اليت س يقت من أجلها الحاديث يف عرصان احلارض.
وهذه الصور املذكورة لكها تدل عىل سامحة ادلين الإساليم يف جانب التعايش الاقتصادي مع الآخرين ،وحرصه عىل
تبادل املنافع واملصاحل معهم ،وإاقراره لختالف ادلايانت ،واعتباره ذكل س نة كونية يف هذه احلياة ،وقبوهل للآخر ،وعدم
اإجباره وإاكراهه عىل الإسالم ،أسال هللا املوىل القدير أن ينفع به الاكتب والقارئ اإنه مسيع جميب.
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املبحث الول :التعايش مع الآخرين يف جمال التجارة يف عهد النبوة.
بدأ النيب صىل هللا عليه وسمل حياته اتجرا ،وسافر اإىل بالد الشام اليت اكنت اتبعة لدلوةل البزينطية الرومانية
النرصانية ،وبعد النبوة ظل يتعامل مع الآخرين بيعا ورشاء حسب احلاجة بناء عىل اإابحة القرأآن الكرمي للتجارة للبيع
اَّللُ ْ
َّ َّ
َا
ِب
َ الر
َّم
َر
َح
َ و
البَيْع
َل
َح
َأ
بدون متيزي دلين عن دين يف ذكل ،حيث قال هللا تعاىل { :و
}[البقرة ،]275:كام ظل الناس يتوافدون اإىل املدينة بتجاراهتم يف عهد النبوة وبعدها ،ويتعاملون مع املسلمني ابلبيع
والرشاء قال ابن جحر " :وما زال املرشكون يقدمون املدينة ،ويعاملون املسلمني ابلبيع وغريه".3
وقد تعددت تطبيقات التعايش التجاري وصوره مع غري املسلمني يف عهد النبوة ،وإاليمك مناذج منها:

التعامل معهم ابلبيع والرشاء

تعامل املسلمون مع غري املسلمني ابلبيع والرشاء يف عهد النبوة من دون نكري من مقام النبوة ،بل ابرش النيب
صىل هللا عليه وسمل البيع والرشاء من غري املسلمني بنفسه ،وأمثةل ذكل كثرية ومبثوثة يف دواوين الس نة ،وهذه أمثةل
عليها:
شرؤاه صلى هللا عليه وسلم شاة من رجل مشرك

[]1عن عبـ ِّد الـرمحن بن أيب بكــر ريض هللا عنهمـا ،قـــال :كنا مع النيب صىل هللا عليه وسمل ،مثَّ جــاء
رجـــل مشـرك مـشعان 4طــــويل بغنـــ ٍم يـســوقـــها ،فقال النيب صىل هللا عليه وسمل " :بيعا أم عطية؟  -أو قال - :أم
هبة " ،قال :ل ،بـل بيـــع ،فــاشــرتى منــه شــاة" .متفق عليه.5
3

شهاب ادلين أبو الفضــل ،أمحــد عيل بن جحر العقسالين ,فتح الباري ،حتقيق ،محمَّــد فــؤاد عـــبد البايق) ،بريوت :دار املـــعرفة ،ط1379 :ه(ـ.
.301/10

Shihābuddīn Abul Fāḍhl Ahmad Ali Bin Hajār Alasqālāni ,Fāt hūl Bārī Sharāh Sahīh al Bukhārī,
Tahqīq: Mohammad Fuād Abdul Bāqī, (Beriut: Dār Almā’rīfāh,1379 H), 10/301.
 4أبو السـعادات املبــارك بن محمــد بن محمــــد ابن اجلـــزري ابن الثـــري ،النهاية يف غريب احلديث والثر ،حتقيق :طاهر الزاوي ومحمد الطنايح) ،بريوت :
املكتبة العلمية  ،ط1399 :هـ1979/م(.482/2 ,
Abu S‘ādat al-Mubārak bin Muhammad ibn al Jazari Ibn al Athīr, (D 256H) Al Nahāyāh fī Ghārīb
al Hadīth wā al Athār,: Tahir uzzawī, wā muhād uttanahī, (Beirut:Al maktābāh aelmeyāh,1399H,
1979AD) 2/482.
 5أبو عبـــد هللا محمــد بن إامســـاعيل بن اإبراهيـــم اجلعــفــي البخـــاري ,حصيح البخـــاري  ،حتـقـيــق :حمـمــد زهـــري الناصـــر )،بريوت :دار طوق النجاة،

1422هـ(80/3 ،ح2216
Al-Būkhārī,abi abdūllah Muhammad bin Isma’īl bin Ibrahīm al-ja’fī, Sahīh al- Bukhārī. Tahqīq:
Muhammad Zuhair al-Nasir, (Beirut:Dār Taūq al Najāh,1422H), 3/80,H,2216.
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قال العيين يف فوائد هذا احلديث" :فيه جواز بيع الاكفر وإاثبات ملكه عىل ما يف يده".
شراء عثمان رضي هللا عنه التمر من اليهود يف سوق بين قيقناع

[ ]2عن عامثن قال :كنت أبتاع المتر من بطن من اليهود يقال هلم :بنو قينقاع ،فأبيعه برحب ،فبلغ ذكل رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل ،فقال« :اي عامثن ،اإذا اشرتيت فاكتل ،وإاذا بعت فلك».
أخرجه أمحد 7من طريق أيب سعيد موىل بين هامش ،والبيهقي 8من طريق سعيد بن أيب مرمي ،وابن ماجة 9من طريق
عبد هللا بن يزيد وعبد بن محيد 10من طريق ابن املبارك لكهم عن ابن لهيعة عن موىس بن وردان عن ابن املسيب عنه
به ،ولفظ البيهقي أن عامثن قال :اإين كنت أشرتي المتر كيال فأقدم به اإىل املدينة أمحهل أان وغلامن وذكل من ماكن قريب
من املدينة بسوق قينقاع فأرحب الصاع والصاعني...احلديث.
ابن احلجاج أبو احلسني بن مسمل القشريي ,حصيح مسمل  ،حتقيق :محمد فؤاد عبد البايق )بريوت :دار اإحياء الرتاث العريب,(1626/3 ،ح.2056
Ibn al-Hajjāj abu al-Husaīn al-bin Muslim al-Qūshairī ,Sahīh Muslim. Tahqīq: Muhammad Fu’ād
Abdul Baqī,(Beirut: Dār ihyā’ al Turāth al Arabi, 3/1626),H2056
 6بدر الــدين أبو محمــد محمــود بن أمحد العينتايب احلنفي العينـــــي ،معــدة القـــاري يف شـرح حصيح البخــاري) بريوت :دار اإحيـــاء التــراث العـــريب(1421،
.26/12
Badr ud-Dīn Abu Muhammad Mahmūd bin Ahmad al-‘Eintābī al-Hanafi Al-‘Aīnī ,Umdāt ul Qārī
Shārh Sahīh al-Bukhārī,( Beirut: Dār ihyaā’ at-turaāth al-arabi, 1421 H/ 2001AD)12/26.
7أبو عبد هللا أمحــد بن حنبــل الش يبــاين  ,مســـند أمحــــد ،حتقيــــق :عبـــد هللا بن عبـــد احملـــسن التـــريك وأآخـــرون ،ط) ،1 :بريوت :مؤســسة الـــرساةل،

1421هـ2001/م497/1 (.ح.444
Abu Abdullah Ahmad bin Hambāl Al Shaībanī, Mūsnād Ahmad, Tahqīq: Abdullah Bin Abdul
Mohsīn Al Turkī wā Akharūn, 1st ed. (Beirut: Moāssasāh Al Risālāh, 1421 H / 2001 AD).
1/497H2230.
 8أبــو بكر ،أمحــد بن احلســني اخلــراســاين البيهـقي ,السنــن الكــربى ،حتقيق :محمــد عبـــد القــادر عـــطا ،ط )، 3:بريوت :دار الكتب العلمية ،

1424هـ2003/م( 514/5
Al Baīhaqī abi Bākr Ahmad bin al-Hussaīn al Khurāsāni ,Al Sunān al Kūbrā. Tahqīq: Muhammad
Abdul Qadir Atā’, 3rd ed. ( Beirut: Dār ul Kutūb al ‘Ilmīyyāh, 1424H /2003AD)5/514
 9أبو عبــد هللا محمــد بن يــزيد بن مـــاجه القزويين  ,سنـــن ابن مـــاجه ،حتقيــق :شعيــب الرنــؤوط وأآخــرون ،ط) ،1 :بريوت :دار الــرسـالـة العــاملية،
1430هـ2009/م(341/3 .ح.2230
Abi abdūllah Muhammad bin yazīd bin Mājāh al-qūzwainī, Sunān ibn Mājāh Tahqīq: Shu’aib al
Arnā’ūt wa Ᾱkharūn,1st ed. ( Beirut: Dār ar-Risālāh al-aalamīyyāh,1430H /2009AD).3/341H2230.
 10أبو محمد عبد امحليد بن محيد الكيش  ,املنتخب من مس ند عبد بن محيد ،حتقيق :صبحى السامرايئ ،ومحمود الصعيدي ,ط )1 :القاهرة :مكتبة الس نة،

1418هـ1988/م( .ص47ح.52
Abu Muhammad Abdul Hamīd bin Hamīd al Kashī, Al Mūntākhāb mīn Mūsnād ‘Abd bin Hūmaīd,
Tahqīq: Subhi Al Samraī wa Mahmūd al Saīdi, , 1st ed. (Qahirah: Maktābā al Sunnāh , 1418H / 1988
AD). P47H52
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ويف س نده ابن لهيعة اإل أنه هذا احلديث من قدمي مروايته ،وقد روى عبد هللا بن يزيد وعبد هللا بن املبارك
عنه قبل اختالطه ،ذلا حسن احلافظ ابن جحر 11احلديث وحصحه اللباين12 .
ففي هذا احلديث أن ذا النورين عامثن ريض هللا عنه اكن يتعامل مع غري املسلمني ابلبيع والرشاء ابملدينة،
ويشاركهم يف أسواقهم ،ووأن النيب صىل هللا عليه وسمل عرف منه ذكل فمل ينكر عليه.
إرساله صلى هللا عليه وسلم من يشرتي له الثوب من التاجر اليهودي والنصران

[ ]3عن عائشـة أم املؤمنني -ريض هللا عنها -قـالت« :اكن عىل رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل -ثوابن
قطراين ،فاكن اإذا قعد فعرق ثقال عليه ،فقدم ُّبز من الشام لفالن اليهودي ،فقلت هل :اي رسول هللا ،لو بعثت فاشرتيت
منه ثوبني اإىل امليرسة ،فأرسل اإليه ....احلديث».
أخرجه أمحد 13والرتمذي 14والنسايئ 15من طريق عامرة بن أيب حفصة عن عكرمة عنها به.
وقـال الرتمــذي :هــذا حــديث حسـن حصيـــح غريب .وحصــحه اللبــاين.
[ ]4عن أنــس بن مــاكل -ريض هللا عنه -قـال :بعثين رســول هللا –صـــىل هللا عليـــه وســــمل -اإىل حليق النرصاين
ليبعث اإليه بأثواب اإىل امليرسة...احلديث.
أخرجه أمحد 16من طريق يزيد بن جابر –وليس هو ابجلعفي -عن الربيع بن أنس عنه به .وس نده ضعيف جلهاةل يزيد،
وحديث عائشة يشهد هل ،وقد رمز هل الس يوطي ابحلسن.
 11ابن جحر ،فتح الباري .18/1

Ibn Hajar, , Fāth ul Bārī 1/18.

.

 12حمــمد انصــر ادلين اللــباين ,اإرواء الغـليل يف ختــرجي أحــاديث منــار الس بيـل  ،ط) 2 :بريوت :املكتـب ا إلســاليم 1405 ،هـ1985/م(.179/5
Muhammad Nasir ud Dīn al al Banī, Irwā ul ghālīl fī takhrīj Ᾱhādīth Manār as Sabīl, 2nd ed. (Bierut:
al-Maktāb al-Islamī ,1405H/1985AD), 5/179 .

 13الإمام أمحد ،مس ند أمحد 70/42ح.25141
Al Imam Ahmad, Mūsnād Ahmad. 42/70H25141
 14أبو عيـىس محمـــد بن عيــىس بن ســورة الـرتمــذي ,جـامع الــرتمـذي ،حتـقيق :محمــد فـؤاد عبد البايق ،ط )،2:مرص :شـركـة مصطـفى البـايب احلــليب

1395ه1975/م510/3 (.ح.1213
Abi Isā Muhammad bin Isā bin Surūh at-Tīrmizī, Jāme’ al Tīrmizī, Tahqīq: Muhammad Fu’ād
Abdul Baqī, 2nd ed. (Misr: Sharīkāh Mustafa al-Babī al-Halābī, 1395H/1975 AD), 3/510H1213.
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ  ،سنن النسايئ حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط) ،2:حلب :مكتبة املطبوعات الإسالمية1406 ، ،هـ1986/م(.

294/7ح.4628
Abu abdūr Rahman Ahmad bin Shu’aib an-Nasā’i, Sūnān an-Nasā’i. Tahqīq: Abdul Fath abu
Ghadah,2nd ed. (Halab:Maktābāh al-Māt’būāt al-Islāmiyyāh,1406H /1986AD), 7/294H4628.
16

الإمام أمحد ،مس ند أمحد 183/21ح13559
Al Imam Ahmad, Mūsnād Ahmad.21/183H13559 .
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القرض والرهن وحسن الداء
فقد اس تقرض النيب صىل هللا عليه وسمل من أعرايب بعريا اإىل أجل:
[ ]5عن أيب هـريـرة رضـي هللا عـنه :أن رجــال تقاىض رسول هللا صــىل هللا عـليـه وس َّــمل ،فأغلظ هل فه َّم به أحصابه،
فقال« :دعوه ،فاإن لصاحب احلق مقال ،واشرتوا هل بعريا فأعطوه اإايه» وقالوا :ل جند اإل أفضل من س نه ،قال« :اشرتوه،
فأعطوه اإايه ،فاإن خريمك أحس نمك قضاء» .متفق عليه.17
[]9 ،8 ،7 ،6والقصة مروية أيضا يف حديث أيب رافع عند مسمل 18،وحديث العرابض بن سارية عند ابن ماجة،19
وحديث عائشة عند أمحد ،20وحديث أيب سعيد عند ابن ماجه21.
وقد َّبوب البخاري عىل هذا احلديث بـ "ابب اس تقراض الإبل" ،والرجل املذكور اكن اكفرا وقيل اكن هيوداي ،واس تظهر
ابن جحر الول 22،وتغليظه القول لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل وقوهل (واغدراه) يدل عىل أنه من كفرة العراب
اجلالف ،وفيه اس تقراض رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وحسن قضائه لهذا الرجل رمغ تغليظه هل يف القول.
رهن صلى هللا عليه وسلم درعه عند يهودي مقابل طعام استلفه منه.

[]10عـن عـائشة رضـي هللا عنـها :أن النـيب صـىل هللا علـيه وسلـم« :اشرتى من هيودي طعاما اإىل أجل ،ورهنه
درعه» متفق عليه.23
ويف لفظ هلام :تـويف رسول هللا صـىل هللا علـيه وسـمل ودرعـه مـرهـونة عنـد هيـودي بثـالثني صـاعـا مـن شعـري.
 17البخاري ،حصيح البخاري116/3ح ،2390ومسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 1225/3ح.1601
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī3/116H2390 and Muslim , Sahīh Muslim.3/1225H1601
18

مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 1224/3ح1600
Muslim , Sahīh Muslim3/1224H1600

 19ابن ماجه ،سنن ابن ماجه 496/3ح.2426
Ibn Mājah,, Sūnān ibn Mājah 3/496H2426

 20الإمام أمحد ،مس ند أمحد 338/43ح.25312
Al Imam Ahmad, Mūsnād Ahmad.43/338H25312

 21ابن ماجه ،سنن ابن ماجة 388/3ح.2286
Ibn Mājah,, Sūnān ibn Mājah 3/388H2286
22

ابن جحر ،فتح الباري 56/5

23

البخاري ،حصيح البخاري 142/3ح ،2509مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 1226/3ح1603

Ibn Hajar, , Fāthūl Bārī5/56
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī3/142H2509 & Muslim , Sahīh Muslim.3/1226H1603
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وقال ابن جحر" :ويف احلديث جواز معامةل الكفار فامي مل يتحقق حترمي عني املتعامل فيه ،وعدم الاعتبار بفساد معتقداهتم
ومعامالهتم فامي بينهم"24
وصدور هذا التعامل منه صىل هللا عليه وسمل يف أآخر حياته دليل عىل اس مترار اإابحة التعامل مع أهل الكتاب بيعا
ورشاء وقرضا ورهنا ،وأهنا مل تنسخ.
استعارة النيب صلى هللا عليه وسلم األدرع من صفوان بن أمية يوم حنني قبل أن يسلم

[ ]11عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عنهام أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل سار اإىل حنني  ...احلديث ،وفيه :مث
بعث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإىل صفوان بن أمية فسـألـه أدراعـا عنده ،مـائة درع ومـا يصـلحها مـن عـدهتـا،
فقـال :أغصـبا اي حمـمد؟ فقال« :بل عارية مضمونة حىت نؤدهيا عليك» ،مث خرج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل سائرا.
أخرجه احلامك 25والبيهقي ،26وقال احلامك :حصيح الإس ناد ،ووافقه اذلهيب.
[ ]12واحلديث رواه احلامك من حديث ابن عباس 27.وقال :حصيح عىل رشط مسمل ومل خيرجاه ،ووافقه اذلهيب.
[ ]13ورواها كذكل أمحد 28وأبو داود  29من حديث صفوان بن أمية ،بنحوه،
وقال أبو داود :واكن أعاره قبل أن يسمل مث أسمل.

الإجتار يف أسواقهم
ومن أبرز تطبيقات تعايش املسلمني التجاري مع غريمه من أهل الكتاب وغريمه ما حصل يف أول عامصة اإسالمية يف
عهد النيب صىل هللا عليه وسمل من كبار جتار الصحابة اذلين عرفوا ابلتبادل التجاري وإابرام الصفقات مع غري املسلمني يف
24

ابن جحر ،فتح الباري .141/5

25

أبو عبد هللا احلامك محمد بن عبد هللا ابن البيع النيسابوري  ،املستـدرك عـىل الصحيـحني ،حتقيـق :مصطـفى عبـد القـادر عـطا ،ط )1يروت :دار الكـتب
العلمـية1411 ،هـ1990/م( 54/2

Ibn Hajar, , Fāth ūl Bāri5/141

Abu Abdullah Al Hākīm, Muhammad bin Abdullah ibn Al Bī’a Al Neshāburī, Mustādrāk Ala
Sahīhaīn Tahqīq: Mustafa Abdul Qadir Ataa, Dār Al KutūbAl Ilmīyyāh, 1st ed.(Beirut: 1411 H /
1990 AD).2/54.
26

البيهقي ،السنن الكربى 147/6
Al Baihāqī, As Sunān al Kūbrā, 6/147

 27احلامك ،املس تدرك عىل الصحيحني 54/2
Al Hakīm, Al Mūstādrāk, 2/54
28

أمحد بن حنبل ،مس ند أمحد 12/24ح15302
Al Imam Ahmad, Mūsnād Ahmad.24/12H15302

29

أبو داود ،سنن أيب داود 414/5ح.3562
Abu Daūd, Sūnān abi Daūd,5/414H3562
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أسواقهم اخلاصة ،فقد اكن صىل هللا عليه وسمل يغىش سوقهم ،وعامثن ريض هللا عنه اكن يتاجر فيه معهم ابلبيع والرشاء،
أما عبد الرمحن بن عوف ريض هللا عنه فقد غدا اإىل سوق بين قينقاع يف أول أايم جهرته اإىل املدينة بدلةل أخيه سعد
بن الربيع حيث أثرى من خالل التجارة يف هذه السواق ،ويدل عىل ذكل الحاديث الآتية:
[ ]14عـن أيب هـريرة ريض هللا عنه قـال :خـرجـت مـع رسـول هللا صـىل هللا عليـه وسـمل يف طائفة مـن النهار ،ل
30
يلكمين ول ألكمه ،حىت جاء سوق بين قينقاع ،مث انرصف ...احلديث .متفق عليه.
[ ]15عن اإبراهمي بن عبد الرمحن بن عوف قال :ملا قدموا املدينة أآىخ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني عبد الرمحن
بن عوف ،وسعد بن الربيع  ...احلديث ،وفيه :أين سوقمك؟ فدلوه عىل سوق بين قينقاع ،مفا انقلب اإل ومعه فضل من
أقط ومسن ،مث اتبع الغدو ....احلديث .أخرجه البخاري31 .
هذه بعض الامنذج التطبيقية لتعامالت النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه التجارية مع غري املسلمني بش ىت صورها من
بيع ورشاء وقرض وسلف ورهن وحنوها يتبني من خاللها سامحة هذا ادلين ونبهل وعامليته وتعايشه مع أحصاب ادلايانت
الخرى فامي حيقق مصلحة امجليع ،وقد ذكر القايض عياض والنووي اإجامع أهل العمل عىل جواز التعامل التجاري مع غري
املسلمني32.
جفميع الصور التجارية املرشوعة يف ديننا جيوز للمسمل أن يتعامل هبا مع غري املسلمني ،أما البيوع املنهية عنها أو املؤدية
اإىل املفاسد فال جيوز التعامل هبا مع املسلمني ول مع غريمه.

املبحث الثاين :التعايش مع الآخرين يف اجملال الزراعي يف عهد النبوة.

اإن رشيعتنا السمحة حتث الإنسان عىل حتقيق عامرة الرض اليت اس تخلف فيها ،ول متنع من التعاون واملشاركة
مع غري املسلمني فامي حيقق مصلحة امجليع يف هذا الصدد ،فالس تفادة من جتاب الآخرين ،ونقل خرباهتم ،والعمل معهم،

 30البخاري ،حصيح البخاري 66/3ح ،2122مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 1882/4ح.2421
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 3/66H2122 & Muslim , Sahīh Muslim.4/1882H2421

 31البخاري ،حصيح البخاري 31/5ح3780
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 5/31H3780
32

عياض بن موىس اليحصيب أبو الفضل السبيت القايض عياض  ،اإمكـال املعلـم بفــوائد مسـمل ،حتقيـق :حيـىي اإمسـاعيـل ،ط )، 1 :مـرص :دار الـوفاء
للطـباعة 1419 ،هـ1998/م( ،304/5 .حمي الـدين أبو زكـراي حيـىي بن شـرف الـنووي  ,املنـهاج شـرح حصيـح مسلـم بن احلـجاج ،ط:
) 2ـريوت :دار اإحـياء الـرتاث الـعريب ،ب1392 ، ،هـ(.40/11.

Ayādh bin Musa Al Yahsābi Abul Fāḍhl Al Sabti Alqadhī Ayādh, Ikmāl ul Mūallīm befwaīd
& Muslim. Tahqīq Yahya Ismaāl, 1st ed. (Masr: Dār Alwāfaā liltība’āh, 1419H / 1998 AD). 5/304
Muūhyaddīn abi zakarīyāyahya bin sharaf Alnāwawī, Al Mīnāhj Sharāh Sahīh Muslim bin al
Hajjāj,2nd ed.( Beirut: Dār Ihayā al Turāth Al Arabi, 1392 H).11/40.

92

التعايش الاقتصادي مع أحصاب ادلايانت الخرى وتطبيقاته يف عهد النبوة
وعقد التفاقيات اليت ختدم مصلحة امجليع يف اجملال الزراعي ،وما يتعلق به من بناء السدود والهنار وحنوها مطلوب يف
الإسالم مرغوب فيه.
واملدينة املنورة اكنت بدلة زراعية ،ذات خنيل وبساتني ،واكنت الزراعة همنة أهلها ،من الوس واخلزرج اذلي
ترشفوا بنرصة النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه املهاجرين اإليهم ،واليهود اذلين بقوا عىل دينهم ومل يقبلوا هدى هللا بعد
معرفتهم محمدا مكعرفتهم أبناهئم ،وظل التعايش الزراعي والتعاون يف هذا اجملال بني أهل املدينة قامئا بعد جهرة النيب صىل
هللا عليه وسمل اإليها ،كام اس متر ذكل ترشيعا اإسالميا وتعامال جتاراي عرب التارخي الإساليم ،وصور التعايش مع الآخرين
يف عهد النبوة ومناذهجا يف اجملال الزراعي كثرية ،أذكر منها ما يأيت:
غرس النيب صلى هللا عليه وسلم النخل يف مزرعة يهودي

[ ]16عن بريدة ريض هللا عنه جاء سلامن اإىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حني قدم املدينة مبائدة عليها
رطب...احلديث ،وفيه :واكن لليهود فاشرتاه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بكذا وكذا درهام ،وعىل أن يغرس خنال
فيعمل سلامن فيها حىت تطعم .قال :فغرس رسول هللا صىل هللا عليه وسمل النخل اإل خنةل واحدة غرسها معر ،حفملت
النخل من عاهما ومل حتمل النخةل .فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " :ما شأن هذه؟ " قال معر :أان غرس تها اي
رسول هللا .قال :فزنعها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،مث غرسها حفملت من عاهما.
أخرجه أمحد– 33واللفظ هل -والزبار 34من طريق زيد بن احلباب عن حسني بن واقد عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه
به .وقال الهيمثي " :رواه أمحد والزبار ،ورجاهل رجال الصحيح" .35وحصحه البوصريي.36
معاملته صلى هللا عليه وسلم يهود خيرب ابملزارعة واملساقاة بعد فتحها

 33مس ند أمحد 103-102/28ح22997
أبو بكر أمحد بن معر الزبار العتيك ,مسـند الـزبار البحر الزخار ،حتقيـق :حمفـوظ الـرمحن زين هللا ،وأآخـرون ،،ط )،1:املــدينة املنــورة :مكتـبة العـلوم واحلــمك،
1988م(293/10 .ح.4407
Al Imam Ahmad, Mūsnād Ahmad.28/102-103H22997

Abi Bākr Ahmad bin Umār bin Bazzār Alatkī , Mūsnād Al Bazzār,Al Bāhr Al Zākhaār, Tahqīq:
Mahfūz ur Rahmān Zaīnullāh, Wā Akharūn, 1st ed.( Al Madīnāh al Mūnawwarāh: Maktābāh al
Uloom wā al hīkām,1988 AD), 10/293H4407.
 35أبو احلــسن نور الـدين بن أيب بكــر الهيثــمي ,مجمـع الــزوائد ومنبــع الفــوائد ) ،بــريوت لبـنان :دار الكـتاب العـريب.337/9 ( 2010.
Abul Hasan Nurūddīn bin Abi Bakār Al Haīthamī, Mājmā’a Al Zawāid wā Manbā’a Al Fāwāid,
(Beirut Lebnon: Dār al Kitāb Al Arabi,2010) 9/337.
 36أبو العبــاس شــهاب الــدين أمحـد بن أيب بكـر الكنـاين الـبوصـريي ,اإحتـاف اخلـرية املـهرة بزوائد املـسانيد العـرشة ،حتقيـق :دار املشـاكة ابإشـراف ايسـر
اإبراهيـم ،ط ) ،1:الرايض :دار الوطن1420 ،هـ.65/7 (1999/
Abi al-Abbas Shīhaāb ud Dīn Ahmad bin abi Bākr al-Kīnanī Al-Bosaīrī, Ittīhāf al-Khīyarāh alMāharāh bī Zawā’īd al Masānīd al-a’sharā, Tahqīq: Dār al-Mīshkīh bi-Ishraf Yasir Ibrahīm, 1st ed.
(Riyadh: Dār al-Watān,1420H /1999 AD),7/65.
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[ ]17عن عبد هللا ريض هللا عنه ،قال« :أعطى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل خيرب اليهود ،أن يعملوها ويزرعوها
وهلم شطر ما خيرج منها» .رواه البخاري.37
دل احلديث عىل تطبيق النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه للتعايش مع الآخرين يف اجملال الزراعي اذلي هبا حياة الناس
ومعاشهم ،كام دل عىل اإابحة رشاكة الكفار مع املسلمني يف العامل التجارية والزراعية ،لن تعامل النيب صىل هللا عليه
وسمل مع أهل خيرب نوع من املشاركة واملضاربة ،فالرض اكن للمسلمني وقد فتحوها ،والعمل اكن لليهود عىل شطر ما
خيرج منها ،ذلا ترمج البخاري رمحه هللا لهذا احلديث بباب مشاركة اذليم واملرشكني يف املزارعة.

املبحث الثالث :التعايش مع الآخرين يف جمال الصناعة يف عهد النبوة.

أوىل الإسالم قضية التصنيع والصناعة أمهية واحضة ،حيث أشار القرأآن اإىل ألوان من الصنائع اليت مل تكن
العرب تعرفها ،وذكر مناذج رائدة يف املهارة الصناعية من أنبياء هللا وغريمه ،فهذا نوح عليه السالم اكن جنارا ،وصناعته
للسفينة متكرر يف القرأآن ،وهذا دواد عليه السالم قد علمه ربه صنعة لبوس احلرب ،وألن هل احلديد ،فاكن يعمل ألت
احلرب ومعداته ،وهذا ذو القرنني اكن مثال للتفوق الصناعي حيث أقام الس َّد اذلي س َّد به فساد يأجوج ومأجوج من
زبر احلديد ،ومل يعرف هل مثيل يف التارخي ،والنيب صىل هللا عليه وسمل حث عىل الإتقان يف لك يشء.
واملدينة املنورة يف عهد النبوة وإان اكنت همنة أغلب ساكهنا الزراعة ،اإل أن الصناعة اكنت همنة بعضهم ،فقد عرف من
بين قينقاع أهنم اكنوا أهل صناعة وصياغة ،فاكنوا يصنعون الظروف والواين وألت احلرب من الس يوف وغريها،
ويصيغون احليل ،38وقد اش تهرت صناعات حربية عند املسلمني يف عهد النبوة من صناعة غريمه من اليهود والهنود
وغريمه ، 39واكن لبين قينقاع سوق كبري داخل حصنهم ،واكن املسلمني يغشون هذا السوق ،ويتعاملون معهم يف جمال
الصناعة والصياغة والتجارة ،كام اكنت المتعة واللبسة اليت تس تودر اإىل املدينة من بدلان غري املسلمني ،وقد اشرتى
النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه هذه املصنوعات املس توردة واس تخدموها يف مجيع أغراضهم احلربية والاجامتعية
والتجارية والشخصية ،مفن مناذج ذكل:
 37البخاري ،حصيح البخاري 140/3ح.2499
38

Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 3/140H2499

حمــمد بن أيب بن أيوب ابن ابن القـمي ,زاد املــعاد يف هــدي خــري العــباد ،ط) ,27:بريوت:مــؤسسة الــرســاةل1415 ، ،هـ1994/م(،115/3 ،
صـفي الــرمحـن املبــاركــفوي ,الـرحـيق املــختوم ، ،ط:ا)دمشق :دار العصــامء1427 ،هـ (.ص.215

Muhammad bin Abi bin Ayyūb Ibn al-Qayyīm, Zaād al- Ma’aād fī Hadyī Khaīr al-Ibaād, 27th ed.
(Beirut: Mu’assasāh al-Rīsalāh 1415H/1994 AD).115/3& Safi ur Rahman Al- Mūbrākpūrī, AlRāhīq al-Makhtūm, (Dimishq: Dār al-U’samaā, 1427H),215.

 39فـاكنت الـعرب تفتـخر بسـيوفهم املهـندة ،وسيـوف النـيب صـىل هللا علـيه وسـمل الـثالثة :البــتار ،واحلتـف ،وقـلعي ،وأقـواسه :الـروحاء والبيـضاء ،ودرعـا
من فـضة وأخـرى يقـال لها :الصـدغـية ،لكـها اكنت مـن صنـع هيـود بين قينـقاع ، .حمــمد بن عــمر السهـمي السلــمي الــوقدي ,املـغازي ،حتقـيق:
مـارسـدن جـونس ،ط) ,3:بريوت:دار العلـمي1409هـ1989/م(178/1 .
Mohammad bin umar alsāhmī alaslāmī Alwaqdī, Almagāzī. Tahqīq: Marsdon Jonse,3rd ed. (Beirut:
Dār alīlmī, 1409 H /1989 AD) 1/178.
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استخدام النيب صلى هللا عليه وسلم هلذه املصنوعات املستوردة من غري بالد املسلمني:

[ ]-لبسه صىل هللا عليه وسمل ثوبني قطريني .كام تقدم برمق (.)3
40
[ ]18ولبسه للجبة الشامية الرومية الضيقة المكني،كام ثبت يف الصحيحني حديث املغرية.
41
قال البيهقي" :واجلبة الشامية يف عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل من نسج املرشكني".
استعمال أصحابه وأهل بيته هلذه املصنوعات املستوردة:

[ ]19عن أمين –وهو اخملزويم -قال :دخلت عىل عائشة ريض هللا عنها ،وعليها درع قطر ،مثن مخسة درامه  ،فقالت:
«ارفع برصك اإىل جارييت انظر اإليها ،فاإهنا تزىه أن تلبسه يف البيت ،وقد اكن يل منهن درع عىل عهد رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل ،مفا اكنت امرأة تقني ابملدينة اإل أرسلت اإيل تس تعريه» رواه البخاري.42
تعامل الصحابة مع أهل الصناعة من غري املسلمني:

[ ]20وعن عيل ريض هللا عنه قال« :اكنت يل شارف من نصييب من املغمن ،واكن النيب صىل هللا عليه وسمل أعطاين
شارفا من امخلس ،فلام أردت أن أبتين بفاطمة بنت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،واعدت رجال صواغا من بين قينقاع
أن يرحتل معي ،فنأيت ابإذخر أردت أن أبيعه من الصواغني ،وأس تعني به يف ولمية عريس» ،متفق عليه.43
قال ابن جحر" :يؤخذ منه جواز معامةل الصائغ ولو اكن غري مسمل ويؤخذ منه أنه ل يلزم من دخول الفساد يف صنعة أن
44
ترتك معامةل صاحبها".
[ ]21عن أيب عون قال :اكن من أمر بين قينقاع أن امرأة من العرب قدمت جبلب لها ،فباعته بسوق بين قينقاع،
وجلست اإىل صائغ هبا  ...احلديث .ويف رواية :ليصوغ لها حليا ،وفيه أن الصائغ اكن هيوداي.

 40البخاري ،حصيح البخاري 81/1ح ،363مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 229/1ح274
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 1/81H363 & Muslim , Sahīh Muslim.1/299H274

 41البيهقي ،السنن الكربى (.)577/2
 42البخاري ،حصيح البخاري 165/3ح.2628

Al Baihaqi, Al Sūnān al Kūbrā, 2/577.
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 3/165H2628

 43البخاري ،حصيح البخاري 60/3ح ،2089مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 1569/3ح.1979
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 3/60H2089 & Muslim , Sahīh Muslim.3/1569H1989

 44ابن جحر ،فتح الباري .317/4
Ibn Hajar, , Fāthūl Bārī, 4/137
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أخرجه ابن هشام 45بس نده عن أيب عون ،وهو محمد بن عبد هللا الثقفي الكويف العور ،اتبعي صغري مل يدرك القصة،
فهيي مرسةل ،ولكن يس تأنس هبا من الناحية التارخيية ،لس امي وقد اتفق أهل السرية عليها حىت قال الشافعي :مل خيتلف
أهل السرية عندان أن بين قينقاع ...وذكر القصة.46 ،
تعلم الطب وصناعة األدوية

ومن الاس تفادة من خربات الآخرين وجتارهبم ،تعمل النيب صىل هللا عليه وسمل وأهل بيته الطب وصناعة الدوية ووصفها
من وفود العرب والعجم اليت اكنت تفد اإىل املدينة.
[ ]22فعن عائشة أنه قيل لها :من أين تعلمت الطب؟ قالت :اكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل رجال ِّم ْسقَا ًما واكن
يقدم عليه وفود العرب والعجم فتنعت هل فتعلمت ذكل.
أخرجه أبو نعمي يف الطب النبوي 47عن ابن أيب مليكة ،وأمحد يف املس ند 48واحلامك يف املس تدرك 49عن عروة الكهام عنها به.
قال احلامك :حصيح الإس ناد ،ومل خيرجاه ،فتعقبه اذلهيب بأنه عىل رشط البخاري ومسمل.
صناعة السرج ونقله خربهتا من الشام إىل املدينة

اإن صناعة الرسج وإايقادها من اخلربات اليت نقلت من الشام اإىل املدينة يف أآخر عهد النيب صىل هللا عليه
وسمل ،فمل يكن أهل املدينة يعرفون الرسج وتكن املصابيح ترسج يف بيوهتم يف بداية عهد النبوة ،كام يف:

 45جامل دلين أبو محمد عبد املكل بن هشام املعافري ,السرية النبوية ،حتقيق :مصطفى السقا وأآخرون ،ط) ،2:القاهرة :مكتبة الصفا1375 ,هـ1955/م(.
48/2
Jamāl ud dīn Abu Muhammad Abd al-Malik bin Hisham al-Mu’āfarī, Al Sīrāh al-Nabāwīyyāh.
Tahqīq: Mustafa al Saqā wā Ᾱkharūn 2nd ed. (Cairo:Māktāba As-Sāfā, 1375H /1955AD). 2/48.

 46البيهقي يف السنن الكربى 337/9۔
Al Baihaqī, Al-Sūnān al-Kūbrā, 9/337
 47أمحد بن عبد هللا بن اإحساق الصفهاين  ،الطب النبوي ،حتقيق :مصطفى خرض الرتيك ،،ط) ,1:بريوت :دار ابن حزم2006 ،م( 203/1
Abu Nū’aem al-Asfahānī, Ahmad bin Abdullah bin Ishāq al-Asfahānī, Al-Tīb al-Nabāwī. Tahqīq:
Mustafa Khazir al-Turki, 1st ed. (Beirut: Dār ibn Hāzm, 2006 AD),1/203.

 48الإمام أمحد ،مس ند أمحد 441/40ح24380
Imam Ahmad, Mūsnād Ahmad 40/441H24380

 49احلامك ،املس تدرك عىل الصحيحني .218/4
Al-Hakīm, Al Mūstdrāk 4/218
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[ ]23حديث عــائشة ريض هللا عنها قالت« :كنت أانم بني يدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ورجالي ،يف قبلته
فاإذا جسد مغزين ،فقبضت رجيل ،فاإذا قام بسطتهام» ،قالت :والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح .متفق عليه ،50قال ابن
بطال " :هذا يدل أهنا اإذ حدثت هبذا احلديث اكنت املصابيح يف بيوهتم".51
وقد ُر ِّو َى أن متامي ادلاري ريض هللا عنه هو اذلي قام بنقل هذه اخلربة اإىل املدينة:
[ ]24عن أيب هند ريض هللا عنه قال :محل متمي -يعين ادلاري -من الشام اإىل املدينة قناديل وزيتا ومقطا ،فلام انتهيى
اإىل املدينة وافق ذكل ليةل امجلعة ،فأمر غالما يقال هل أبو الزباد ،فقام فنشط املقط ،وعلق القناديل ،وصب فيها املاء
والزيت ،وجعل فيها الفتيل ،فلام غربت الشمس أمر أاب الزباد فأرسهجا ،وخرج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإىل
املسجد فاإذا هو هبا تزهر ،فقال« :من فعل هذا؟» قالوا :متمي ادلاري اي رسول هللا ،فقال« :نورت الإسالم نور هللا
عليك يف ادلنيا والآخرة أما اإنه لو اكنت يل ابنة لزوجتكها».
رواه القرطيب 52وابن جحر 53من طريق سعيد بن زايد عن أبيه عن جده عنه به .وس نده ضعيف جدا ،لن
سعيد بن زايد –وهو ابن فائد بن زايد بن أيب هند ادلاري -قال عنه الزدي ،مرتوك ،وذكر ابن حبان بأنه روى نسخة
من رواية سعيد عن أبيه عن جده ،وقال" :ل أدري البلية ممن يه؟ منه أو من أبيه أو من جده ،لن أابه وجده ل
54
يعرف هلام رواية".
 50حصيح البخاري 86/1ح ،382حصيح مسمل 367/1ح512
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 1/86H382;Muslim , Sahīh Muslim.1/367H512

 51ابن بطال ،رشح حصيح البخاري .54/2
2/54 Ibn Battal, Sharh Sahīh al- Būkhārī

 52مشـس الـدين أبو عبـد هللا حمـمد بن أمحـد النصـاري اخلـزريج الـقرطـيب ،اجلـامع لحــاكم الـقرأآن ،املشهور بتفسري القرطيب ،حتقيـق :أمحــد الـربدوين،
وإابراهــمي أطفيــش ، ،ط) 2:القـاهرة ,دار الكــتب املـرصية1384 ، ،هـ1964/م( .274/12 ,

Shāms ud Dīn Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansārī al-Khazrājī Al- Qurtūbī, Al-jāme’ li
Ahkām al-Qur’ān,al Mashūr bī Tafsīr al Qurtūbī, Tahqīq: Ahmad al-Bardūnī, wā Ibrahīm Atfīsh,
2nd ed. (al-Qāhirāh:Dār ul Kutūb al-Misrīyyāh, ,1384H /1964 AD)12/274.
 53شـهاب الـدين أبو الفـضل أمحـد بن عـيل بن جحـر العســقالين  ،الإصـابة يف متيـزي الصـحابة ،حتقيق :عـادل عبـد املـوجود وعيل معـوض ،ط ) 1:القـاهرة :

دار الكتـب العلـمية 1415 ،هـ30/7 (.
Ibn Hajār, Shihabūddīn Abul Fadhl Ahmad Ali Bin Hajār Alasqālanī , Al Isābāh fīTāmīz Aal
Sahābā. Tahqīq: Ᾱdil Abdul Mawjūd wā Ali Mūawīdh,1st ed. ( Cairo: Dār Al Kutūb Al Ilmīyyāh, ,
1415H)30/7
 54حمــمد بن حـبان أبو حـامت الـدرايم البـس يت ,اجملـروحــني مـن احملـدثني والضعـفاء واملـرتوكـني ،حتقيـق :محمـود اإبراهيـم زايد ،ط) 1:حلب :دار الوعي،

1396هـ(327/1.
Muhammad bin Hibbān Abu Hatīm Al Darimī Al Basti, Al Majrūhīn Mīnāl Muhadithīn wāl Dhū’afā
wā Mātrūkeen. Tahqīq: Mahmūd Ibrhim Zaed, 1st ed.( Halāb: Dār Alwayee, 1396H). 1/327.
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هذه الرواية وإان اكن ضعيفة اإل أن عددا من أهل العمل نقلوا يف ترمجة متمي ادلاري أنه أول من أرسج الرسج يف املساجد،
57
ُ 55وروى ذكل يف حديث أيب سعيد اخلدري عند ابن ماجه 56.وأيب هريرة عند الطرباين يف الكبري.

 55انظر مثال :ابن جحر ،فتح الباري  ،46/12اذلهيب ،سري أعالم النبالء .448/2
Ibn Hajār, , Fāthūl Bārī, 5/141& Addāhabū, Seyaru aalam en nubala2/448

 56ابن ماجه ،سنن ابن ماجه 250/1ح760
57

Ibn Mājah,, Sūnān ibn Mājah, 1/250H760
أبو القامس ،سلامين بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين ,املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبد اجمليد السلفي ،ط) 2:القاهرة :مكتبة ابن تميية

1415هـ1994/م(49/2 .ح .1247
Abul Qasim, Sulaiman bin Ahmad bin Ayuūb al Lākhmī Al Tabrāni, Almo‘ajām al Kabīr. Tahqīq:
Hamdi Abdul Majeed al Salāfi, 2nd ed. (Qahīrāh: Maktābā ibn Taimiyah,1415H /1994 AD).
2/49H1247.
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املبحث الرابع :التعايش مع الآخرين يف جمال العمل والعامل يف عهد النبوة.
اإن التعايش يف هذا اجلانب اكن مشهورا يف عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،فقد ثبت أن النيب صىل هللا عليه
وسمل اكن يرعى الغمن لهل مكة عىل قراريط ،وأخرب أنه ما من نيب اإل وقد رعى الغمن ،ومعل بعض الصحابة عند غري
املسلمني ،كام اش تغل بعض غري املسلمني عامل وخداما دلى املسلمني يف مناذج عديدة أذكر منها ما يأيت:
استئجار النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر رجال مشركا عند اهلجرة

[ ]25عن عائشة ريض هللا عنها قالت " :اس تأجر النيب صىل هللا عليه وسمل وأبو بكـر رجـال مـن بين الـديل ،مث
مـن بين عبـد بن عـدي هـاداي خـريتا -اخلـريت :املـاهـر ابلهـداية -قـد مغـس ميني حـلف يف أل الـعاص بن وائـل ،وهـو
عـىل دين كـفار قـريش ،فـأمناه فدفــعا اإليـه راحلتيهام ،وواعـداه غـار ثور بعـد ثالث ليال ،فـأاتهام براحلتيهام صبيـحة
ليال ثالث ،فارحتال وانطلق معهام عامر بن فهرية ،وادلليل ادلييل ،فأخذ هبم أسفل مكة وهو طريق الساحل .أخرجه
58
البخاري
ويف اإس ناد هذا العمل اخلطري يف ظروف الهجرة الصعبة لهذا اخلبري اخملالف لدلين ما يشهد لتطبيقات النيب صىل هللا
عليه وسمل عىل الاس تعانة عىل املهام اخلطرية بذوي اخلربة من غري املسلمني.
استعمال النيب صلى هللا عليه وسلم اليهود يف خدمته:

[ ]26عن أنس ريض هللا عنه قال :اكن غالم هيودي خيدم النيب صىل هللا عليه وسمل ،مفرض ،فأاته النيب صىل هللا
عليه وسمل يعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال هل« :أسمل» ،فنظر اإىل أبيه وهو عنده فقال هل :أطع أاب القامس صىل هللا عليه
59
وسمل ،فأسمل ...احلديث .أخرجه البخاري.
وهذا يشهد لإاتحة الإسالم فرصة العمل املزنيل لغري املسلمني ولو للصغار منهم.
[ ]-تقدم معنا أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها برمق ()17
عمل بعض الصحابة أبجر يف سقي خنل غري املسلمني:

[ ]27عن عيل بن أيب طالب ،يقول :خرجت يف يوم شات من بيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وقد أخذت
اإهااب معطوان ...احلديث خفرجت ألمتس شيئا مفررت بيهودي يف مال هل وهو يسقي ببكرة هل فاطلعت عليه من ثلمة يف
احلائط .فقال :ما كل اي أعرايب؟ هل كل يف لك دلو بمترة؟ قلت :نعم ،فافتح الباب حىت أدخل ففتح فدخلت فأعطاين
دلوه فلكام نزعت دلوا أعطاين مترة حىت اإذا امتلت كفي أرسلت دلوه وقلت :حس يب فألكتها مث جرعت من املاء
فرشبت...احلديث.
 58البخاري ،حصيح البخاري88/3ح.2263
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī,3/88H2263

 59البخاري ،حصيح البخاري 94/2ح1356
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī,2/94H1356
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أخرجه الرتمذي 60عن محمد بن كعب القرظي حدثين معن مسع عليا عنه به .وس نده ضعيف ،واحلديث احلديث حسن
لغريه لعتضاده مبتابعة عامر بن أيب عامر عن عيل فامي أخرجه هناد يف الزهد ،61وحبديث ابن عباس اذلي أخرجه ابن
ماجه.62
[ ]28وقد حصل قصة قريبة من هذه القصة لرجل من النصار ،وأن ذهب يسقي ليهودي يف خنهل بلك دلو مترة.
63
أخرجه الرتمذي.
هذه بعض أمثةل التعايش يف جمال العمل والعامل يف عهد النبوة ،مما يدل عىل اإابحة الإسالم لهذا النوع من التعايش
والتعاون اإذا مل يتضمن مفسدة دينية.
قال ابن املنري" :اس تقرت املذاهب عىل أن الصناع يف حوانيتهم جيوز هلم العمل لهل اذلمة ول يعد ذكل من اذلةل
64
خبالف أن خيدمه يف مزنهل وبطريق التبعية هل".
وقد ُسئلت اللجنة ادلامئة ل إالفتاء يف اململكة العربية السعودية عن ذكل فأجابت :تأجري املسمل نفسه للاكفر :ل بأس به
65
اإذا اكن العمل اذلي يقوم به مباحاً :كبناء جدار ،أو بيع سلعة مباحة ،أو ما أش به ذكل من العامل املباحة.

املبحث اخلامس :التعايش عىل تبادل الهدااي والهبات املالية.

 60الرتمذي ،جامع الرتمذي 645/4ح.2473
61

At-tirmizi,.Jāme’ at-tīrmizī, 4/645H2437
أبو الرسي هناد بن الرسي بن مصعب المتميي ادلاريم ,الـزهـد ،حتقيق :عـبد الرمحـن الـفريوايئ ،ط )1:الكـويت :دار اخلـلفاء للكـتاب الإسـاليم،

1406ه(ـ .389/2
Abu as-Sirī Hanād bin Sirī Mus’āb al Tāmimī al Darmī , Az-zūhd, Tahqīq: Abdur Rahman alFariwai,1st ed. (Kuwait: Dār ul Khūlafā’ Līl Kītūb al-Islamī,1406H), 2/389.

 62ابن ماجه ،سنن ابن ماجه 512/3ح2446
Ibn Mājah,, Sūnān ibn Mājah, 3/512H2446

 63ابن ماجه ،سنن ابن ماجه 514/3ح2448
Ibn Mājah,, Sūnān ibn Mājah, 3/415H3448

 64انظر :ابن جحر ،فتح الباري 252/4
Ibn Hajar, , Fāthūl Bārī, 4/252
 65اللجنة ادلامئة ،فتاوى اللجنة ادلامئة ،اجملموعة الوىل ،مجع أمحد ادلرويش ،رئاسة اإدارة البحوث-دار الإفتاء-الرايض.486/14 (.2004،
Al-Lājnāh al-Da’īmāh, Fatawā al-Lājnāh al-Dā’imāh, al-Majmū’āh al-Oūla, Jamā’a Ahmad alDarwesh,(Al Riyadh: Ri’aasā Idarāh al-Buhooth Dār al Iftaā’2004)14/486.
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اإن املهاداة عادة اجامتعية قدمية يف اجملمتعات الإنسانية ،وقد حفظ لنا القرأآن الكرمي قصة هدية ملكة س بأ لنيب
هللا سلامين عليه السالم ،ومن صفات النيب صىل هللا عليه وسمل املذكورة يف الكتب السابقة قبوهل للهدية ،فقد اكن يقبل
الهدية ولو اكن ذراع شاة ،ويرغب فيها ،ويدعوا اإىل قبولها ،ويثيب عليها.
ومل تكن هماداة النيب صىل هللا عليه وسمل مقترصة عىل املسلمني ،بل اكن هيدي ويقبل هدية غري املسلمني ،مما يدل عىل
أن التعايش مع الآخرين عىل تبادل الهدااي والهبات املالية من المور اليت أقرها ادلين احلنيف ،ويف هذا املبحث أذكر
مجةل من الامنذج التطبيقية لتبادل الهدااي مع غري املسلمني.
إهداء عمر رضي هللا عنه احللة ألخيه املشرك

[ ]29عن ابن معر ريض هللا عنهام ،قال :رأى معر حةل عىل رجل تباع ،فقال للنيب صىل هللا عليه وسمل :ابتع هذه
احلةل تلبسها يوم امجلعة ،وإاذا جاءك الوفد؟ فقال« :اإمنا يلبس هذا من ل خالق هل يف الآخرة» ،فأيت رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل منها ،حبلل ،فأرسل اإىل معر منها حبةل ،فقال معر :كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال« :اإين مل
66
أكسكها لتلبسها ،تبيعها أو تكسوها» ،فأرسـل هبا عـمر اإىل أخ لـه من أهـل مكـة قـبل أن يسـمل .متفق عليه.
وقد بوب عليه البخاري رمحه هللا بباب الهدية للمرشكني
مجع النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه التربعات للمرأة املشركة

[ ]30فعن معران بن حصني ريض هللا عنه قال كنا يف سفر مع النيب صىل هللا عليه وسمل ....احلديث ،فقال النيب
صىل هللا عليه وسمل« :امجعوا لها» .جفمعوا لها من بني جعوة ودقيقة وسويقة حىت مجعوا لها طعاما كثريا جفعلوها يف ثوب
ومحلوها عىل بعريها ،ووضعوا الثوب بني يدهيا...احلديث ،ويف أآخر احلديث أهنا أسلمت ودخل قوهما يف الإسالم .وهذه
67
القصة خمرجه يف الصحيحني.
وهذه القصة دليل عىل أن التعاون الاقتصادي مع غري املسلمني مؤثر يف نفوسهم ،مرغب هلم يف الإسالم ،مظهر هلم
سامحة هذا ادلين وتعايشه وتعاونه وعظمته ،فمل تلبث هذه املرأة بعد التعامل احلسن للنيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه
وتعاوهنم معها اإل أن قالت :اإنه رسول هللا حقا ،وصار هذا املوقف سببا دلخولها ودخول قوهما يف الإسالم ،من أجل
ذكل اكنت "املؤلفة قلوهبم" يه اإحدى مصادر الزاكة الامثنية يف الإسالم.
املهاداة اليت حصلت بني النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب سفيان

 66البخاري ،حصيح البخاري164/3ح ، 2619مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 1638/3ح2068
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 3/164H2619 & Muslim , Sahīh Muslim.3/1638H2068

 67البخاري ،حصيح البخاري 76/1ح ،344مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 474/1ح.682

Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 1/76H344 & Muslim , Sahīh Muslim.1/474H682

101

)Al-Milal: Journal of Religion and Thought, 3:1 (2021

[ ]31عن عكرمة ،أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل «أهدى اإىل أيب سفيان متر جعوة ،وهو مبكة مع معرو بن أمية،
وكتب اإليه يس تهديه أدما ،فأهداها اإليه أبو سفيان».
70
69
أخرجه أبو عبيد يف الموال 68،وابن سعد يف الطبقات  ،وحصح اإس ناد احلافظ يف الإصابة.
صلة أمساء بنت أيب بكر أبمها املشركة وقبوهلا هديتها

[ ]33 ،32عـن أمسـاء بنت أيب بكر ريض هللا عنهـام ،قـالت :قـدمت عيل أيم وهـي مـرشكـة يف عـهد رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ،فاس تفتـيت رسول هللا صـىل هللا علـيه وسلــم ،قلـت :ويه راغبـة ،أفـأصل أيم؟ قال« :نعـم
صيل أمـك» .متفق عليه . 71وقد ُروي هذه القصة من حديث عبد هللا بن الزبري وذكر فيه :أهنا أهدت اإىل أسامء قرطا
وأش ياء ،فكرهت أن تقبلها حىت تأيت رسول هللا صـىل هللا عليــه وسـمل فأنزل هللا عزوجل { اَل ا
َّللُ
ُ اه
ُم
ْهاك
ين
عانِ ه
الذِينا المْ ُيقاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ}الآية ،فقبلت هديتها .أخرجه الطياليس وغريه.
وقد اش متل هذا احلديث عىل توجيه النيب صىل هللا عليه وسمل لسامء بصةل أهما املرشكة ،بناء عىل توجيه القرأآن الكرمي
يف أآية املمتحنة ،كام دل احلديث أيضا عىل جواز قبول هدااي املرشكني من القارب وأويل الرحام .قال الرافعي" :ومقصود
72
احلديث أنه جيوز صةل املرشك والتصدق عليه ،وفيه أن رشك الوادلين ل مينع من مطلق الرب اإليهام".
قبول هدااي املشركني

 68القـاسـم بن سـالم بن عبـد هللا الهـروي البغدادي ,كتاب المـوال ،حتقيـق :خـليل حمـمد هـراس )،بريوت :دار الفـــكر  (2007،ص.328
Al Qasim bin Salām bin Abdūllah Al HarāvīAl Bagdādī , Kītāb ul Amwāl. Tahqīq: Khalīl
Muhammad Harrās, (Beirut:Dār Al fīkr, 2007),328.
 69أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهامشي مولمه البرصي ,الطبقات الكربى (الطبقة الرابعة من الصحابة) ،حتقيق :دعبد العزيز السلويم) ،الطائف :مكتبة

الصديق 1416ه(ـ .ص.76
Abi Abdullah Muhammad bin Sa’ād bin Munī’ al-Hashmi Maulahum al- Basrī, Al-Tābaqāt alKūbrā. Tahqīq: Dr. abdul aziz as-saloomi , (At-Taīf maktābāh as-siddiq, 1416h),76.

 70ابن جحر ،الإصابة .333/3
Ibn Hajar, Al Isābāh,3/333

 71البخاري ،حصيح البخاري 164/3ح ،2620مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 696/2ح1003
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 3/164H2620 & Muslim , Sahīh Muslim.2/696H1003
72

عبـد الكــرمي بن حمــمد بن عبــد الكــرمي أبو القـاسـم الـرافعي القزويين ,شـرح مسـند الشـافعي ،حتقـيق :أبو بكر وائل محمد بكر زهـران ،ط )1:قطر:وزارة
الوقـاف والشؤون الإسالمية 1428هـ2007/م.171/2 (.

Abdul Karīm bin Muhammad bin abdul Kareem Abul -Qasim al-Rafa’ei al-Qūzwaīnī, Sharāh
Mūsnād al-Shafā’ei. Tahqīq: Abu Bākr wā’il Muhammad Bākr Zahrān, 1st ed. (Qatar: Wazarāt alAūqaāf wā al-Sha’ūn al Islāmīyyāh,1428H /2007 AD).172/2
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[ ]34حديث عبد الرمحن بن أيب بكر أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال للرجل املرشك املشعان صاحب الغمن
أبيعا أم عطية .وقد تقدم برمق (.)1
قال احلافظ ابن جحر" :وفيه هذا احلديث قبول هدية املرشك ،لنه سأهل هل يبيع أو هيدي؟ وفيه فساد قول من محل
73
رد الهدية عىل الوثين دون الكتايب؛ لن العرايب اكن وثنيا".
74
[ ]35عن أنس ريض هللا عنه« :اإن أكيدر دومة اجلندل أهدي للنيب صىل هللا عليه وسمل جبة س ندس» .متفق عليه
[]36عن عيل ،أن أكيدر دومة أهدى اإىل النيب صىل هللا عليه وسمل ثوب حرير ،فأعطاه عليا ،فقال« :شققه مخرا بني
75
الفواطم».رواه مسمل
[ ]37عن بريدة ريض هللا عنه قال :أهدى أمري القبط اإىل النيب صىل هللا عليه وسمل جاريتني أختني وبغةل ،واكن
يركب البغةل ابملدينة ،واختذ اإحدى اجلاريتني لنفسه فودلت هل اإبراهمي ،ووهب الخرى حلسان بن اثبت .أخرجه احلارث
يف مس نده 76وابن أيب عامص 77وحسن اإس ناده احلافظ يف الإصابة.78
دلت الحاديث السابقة عىل تعايش املسلمني مع غريمه من املرشكني وأهل الكتاب وتبادهلم للهدااي والهبات املالية يف
عهد النبوة ،وأن اإابحة هذا النوع من التعامالت يبقى مس مترا ما مل تود اإىل مفسدة.

 73ابن جحر ،فتح الباري 232/5
 74البخاري ،حصيح البخاري 163/3ح ،2615مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 1916/4ح.2469
Al-Būkhārī, Sahīh al-Būkhārī, 3/163H2615 & Muslim , Sahīh Muslim.4/1916H2469

 75مسمل بن احلجاج ،حصيح مسمل 1645/3ح.2071
Muslim , Sahīh Muslim, 3/1645H2071

 ، 76أبو محمـد احلـارث حمـمد اخلصـيب ابن أيب أسـامة مسنـد احلارث ،مكــا يف بغية البـاحـث عن زوائد مسنـد احلــارث للهيــمثي  ،حتقيق :حسني الباكري،
ط) 1:املدينة  :مركز خدمة الس نة والسرية النبوي1413 ,هـ1992/م151/(1.
Abu Muhmmad al Harīth Muhammad Al Khūsaīb Al Harīth Ibn Abi Usama, Mūsnād Al Harīth,
Bughyat Al Bahīth an Zawāid Mūsnād al Harīth līl Haīthamī ,Tahqīq: Dr.Husain Al Bakīri, 1st ed.
(Madinah: Markāz Khīdmat al Sunnāh wā al Sīrah al Nabāwīyah, 1413 H /1992 AD).1/151.
 77أبو بكر بن أيب عامص أمحد بن الضحاك الش يبياين ،الآحاد واملثاين ،حتقيق :ابمس اجلوابرة ،ط) ,1الرايض :دار الراية1411 ،هـ1991/م(447/5 .
Abi Bākr bin Abi Asim Ahmad bin al-Dahāk al-Shaībaānī, Al-Ᾱhād wāl Mathānī. Tahqīq: Basīm
al-Jawabīrāh, 1st ed. (al-Riyadh: Dār al-Rāyah, 1411H /1991 AD).5/447.

 78ابن جحر ،الإصابة 311/8
Ibn Hajār, Al Isābāh,8/311
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وهبذا اجلهد املتواضع لتناول موضوع التطبيقات العملية للتعايش الاقتصادي بني املسلمني وغريمه يف عهد النبوة اذلي
يبىن عليه ما بعده من التعايش يف هذه اجملالت املهمة اليت يه عامد املدنية اليت جاءت الداين لتمنية العالقات البرشية
من خاللها أردت أن أسهم يف هذه اجملةل املتخصصة ابدلراسات املتعلقة ابلداين والفاكر جبمهورية ابكس تان الإسالمية
لنربهن للعامل أن ديننا دين مدنية وحضارة وتعاون وتاكمل ورمحة وعظمة حيث ميد اليد للآخرين بلك تسامح لنتعايش
مجيعا يف أمن وأمان.

النتاجئ
توصلت من خالل هذا البحث اإىل نتاجئ عديده ،من أمهها:
• اإن تطبيقات التعايش الاقتصادي مع غري املسلمني يف عهد النبوة اكنت شامةل مجليع جمالته ،من البيع والرشاء
والقرض والسلف والرهن ،والإعارة ،والاجتار يف أسواقهم ،ومشاركتهم يف املعامالت التجارية ،واملزارعة
واملساقاة ،واس تعامل املصنوعات املس توردة من بالدمه ،والتعامل مع أهل الصناعة وتعمل الصنعة منهم ،ونقل
خرباهتم اإىل البدلان الإسالمية ،والعمل عندمه يف جتارهتم وخنلهم وزرعهم ،واس تخداهمم يف بعض العامل
التجارية والزراعية واملزنلية ،والاس تفادة خرباهئم يف أعامل املسلمني ،وصةل القريب منهم ،مجع التربعات هلم،
وتبادل الهدااي والهبات املالية معهم.
• اإن اس مترار تطبيقات تعايش النيب صىل هللا عليه وسمل الاقتصادي مع الآخرين اإىل حني وفاته دليل عىل بقاء
حمكه حمكام دون نسخ.
• اإن هذه التطبيقات العملية الاقتصادية الكثرية لتعايش النيب صىل هللا عليه وسمل وأحصابه مع غري املسلمني
اكن قامئا عىل تبادل مصاحل الطرفني ،ومل يورث للمسلمني مذةل ،ومل يفقدمه هيبة ،ومل يدخلهم يف معامالت
ل يقرها ادلين احلنيف ،فاإذا احنرف التعايش عن هذا املسار ،واجته خملالفة تعلاميت الرشيعة ،وغلب فيه جانب
املفسدة ،فاإنه يكون حمظورا من أجل الاحنراف واخملالفة.
• اإن صور التعايش الاقتصادي املذكورة مع غري املسلمني ل تتعارض مع نصوص الرباء معهم ،لن النيب صىل
هللا عليه وسمل طبقها يف عهده ،وهو أعظم الناس توحيدا ،وأشدمه براءة من الكفر والكفار ،فاعتبارها من
مقتضيات الرباء احنراف فكري أدت اإىل احنرافات سلوكية س ببت يف تقويض المن وانتشار الفويض وتشويه
صورة الإسالم الناصعة.

التوصيات
•
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اإن أثر الاقتصاد يف العالقات الس ياس ية والاجامتعية وادلينية بني الفراد والمم ظاهر يف عاملنا املعارص ،مما
يؤكد رضورة التعايش مع الآخرين يف هذا اجملال اذلي به قوام حياة البرشية ،جبعل تطبيقات النبوة يف هذا
الباب نرباسا هيتدى به.

التعايش الاقتصادي مع أحصاب ادلايانت الخرى وتطبيقاته يف عهد النبوة
•

•
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جيب عىل املؤسسات التعلميية والهيئات ادلينية املنترشة يف البدلان الإسالمية تظافر اجلهود لرد الش بهات املثرية
عىل الإسالم ،إواظهار صورة الإسالم الناصعة ،وبيان سامحته وجامهل وقبوهل للتعايش مع الآخرين ،لن رسالتها
عظمية يف تبصري اجملمتع.
أوىص جبمع تطبيقات املسلمني يف التعايش الاقتصادي مع غري املسلمني يف القرون الثالثة ودراسة ومناقش تها
وبيان س بل الاس تفادة منها يف واقعنا املعارص يف أطروحة علمية مس تقةل ،فالباحث مل جيمع هنا اإل ()37
تطبيقا يف العهد النبوي ،ومل يمتكن من حرص مجيع الحاديث ،وذكر تعليقات أهل العمل ورشاح احلديث،
والاسهاب يف التحليل واملناقشة من أجل التقييد حبدود هذا البحث اخملترص.
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