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النظرة االسالمية للتعايش مع االغيار
الدكتور حممد سرفراز خالد



Islam is a unique revealed religion which ensures the dignity of man. In
Islam all human beings are descendants of Adam and have the equal
rights. They have been preached for a single brotherhood of Muslim
Ummah and for peaceful mutual co-existence with the followers of
other religions. The Holy Prophet Muhammad(SWA) taught to treat the
slaves with kindness. Blood, wealth and honur of every person are
respectable to others. Even non Muslim have all the rights like Muslim in
an Islamic state but they have to pay jizya. This article explore the
Islamic concept of co-existence in the light of the Quran and Sunnah
which guarantees peace and prosperity of all human beings. All the
conflicts in an Islamic state can be solved in accordance with the
injunctions of Islam.

يف ظل العودلة وتقاصر ادلسافات بُت الناس وسرعة االتصال وضرورتو باالخرين
وعدم القدرة على العيش دبعزل عن اجملتمع الدويل اصبح من الضروري ان تعرف اجملتمعات
ويعرف ادلرأ ما ىي اساليب التعامل مع اجملتمعات واجلماعات واالفراد ,ما لنا من حقوق
وما علينا من واجبات وما ىي حدود االمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر وما ىي اصلع
االساليب ادلتبعة يف الدعوة اىل االسالم فنشأت احلاجة اىل معرفة النظرة االسالمية للتعايش
مع غَتنا شلن قد خنتلط بو مضطرين ولسنا سلتارين ويكون شريكا لنا يف معامالتنا احلياتية
وادلهنية رغما عنا لكون ان العامل اصبح قرية صغَتة كما ان من اىم االمور اليت جيب علينا
توضيحها يف ىذه االيام نظرا لشدة اذلجمة على االسالم وادلسلمُت من كل حدب
وصوب ىو (النظرة االسالمية للتعايش مع االغيار) فاذلجمة مل تقتصر على اعداء الدين
من اليهود والنصارى واذلنود والوثنيُت بل مشلت من يتسمى بتسمية ادلسلمُت ومن يدعي
– بسوء فهمو  -بانو من اشد ادلدافعُت على االسالم ولكنو يعاين من جهل مركب فنراه
ال يتجرأ عن تكفَت ادلسلمُت ال بل واستحالل سفك دمائهم متذرعا بضعاف االحاديث
والروايات اليت ال ديكن ان تكون اساسا صحيحا لالجتهاد والفتوى فحجتو واىية ودليلو
وت لَب يت الْعْن َكب ِ
ِ
ِ
وت لَ ْو َكانُو
خاو كبيت العنكبوت الذي قال هللا فيوَ ":وإنَّأ َْوَى َن الْبيُ َ ْ ُ َ ُ

يَ ْعلَ ُمو َن" ١

 استاذ مساعدقسم اللغة العربية والعلوم االسالمية جامعة جي سي – الهور
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خلق هللا اخللق وىو – جلت قدرتو – اعلم دبا يصلح ذلم وجعل ىذه الدنيا دار بالء
وسبحيص لبٍت البشر الذين اكرمهم هللا على ما سواىم من خلقو بنعمة العقل لكي دييزو ما
ينفعهم من غَت ذلك وجعل اذلم من ىذه احلياة الدنيا ىو الفوز والنجاة يف االخرة فهذه
ٍ
ض َها
احلياة الدنيا ىي مزرعة االخرة وما سنزرع ىنا سنجٍت ىناك فاما صلاة وفالح و" َجنَّة َع ْر ُ
ات و ْااَرضأُعِد ِ ِ
الس ِ
ُت"  2واما – والعياذ باهلل  -ضالل وخيبة ونار لظى "َال
مو َ ْ َ ْ
َّت للْ ُمتَّق َْ
َّ َ
ِ
ِ
ب َوتَ َوّىل َو َسيُ َجنَّبُ َها ْااَتْ َقى الَّذي يُ ْؤِِت َمالَوُ يَتَ َزَّكى"  3وقد
يَ ْ
ص َال َىا إَِّال ْااَ ْش َقى الّذي َك َّذ َ
حفت اجلنة بادلكاره وزينت النار بالشهوات وكان من البديهي ان يكون ذلذه دعاة ولتلك
دعاة وكل ينادي على لياله وىذا يولد دبا ال يقبل الشك اختالف الرؤى دلا يصلح وما ال
يصلح وىذا يعٍت ان ىناك فريق واخر غَته ان مل نقل فرق اخرى كل لو اسلوبو وطريقة
عملو وتفكَته وما يراه مناسبا وغَت مناسب كل ىذا يؤدي بنا اىل سؤال يطرحو ادلنطق
وىو ىل ان هللا سبحانو وتعاىل استعمرنا يف ىذه االرض لكي يقتل بعضنا البعض نظرا
الختالف ارائنا ومعتقداتنا ام البد لنا من التعايش مع االغيار وان كان االمر كذلك فما
ىي احلدود الشرعية ذلذا التعايش وما ىي القوانُت اليت ربكمو.
كل ىذه اسئلة منطقية حباجة اىل اجابة شافية تبُت النظرة االسالمية للتعايش مع الغَت
وتبُت دبا ال يقبل اللبس كيفية التعامل مع الكفار من الوثنيُت ومن مث مع الكتابيُت وبعد
ذلك ادلخالفُت من الفرق االسالمية ومن بعد كل ىذا كيفية التعامل مع الغَت شلن يدعي
انو من اىل السنة واجلماعة واىل السنة واجلماعة منو براء وىذا ما سنحاول ان نطرقو يف
عجالتنا ىذه.
معٌت اسم الدين الذي ندين بو (كلمة االسالم) ىو االمن واحملبة والسالمة وىذا خَت رد
على من يتشدق بان االسالم دين يدعو اىل التسلط على الغَت وارىابو واجباره على تغيَت
معتقداتو بالسيف وكذلك يعطي قاعدة اساسية تقولبنا يف تعامالتنا مع االغيار وىي انو ال
صلرب احدا على شئ ال يريده فقد قال سبحانو وتعاىلَ":ال إِ ْكَر َاه ِيف الّ ِديْ ِن" .4
اجلِ َّن
ت ْ
يعرف كل مسلم ان هللا مل خيلق اخللق عبثا بل خلقهم لغاية مقدسة " َوَما َخلَ ْق ُ
اانْ ِسِّال لِي عب ِ
َو ِْ
دون" 5ولعل من اشرف العبادات اعمار االرض ومن اىم متطلبات االعمار
َ ُْ
ان يأمن الناس على انفسهم وامواذلم واالسالم بفضل هللا حفظ الدماء واالموال واالعراض

وما اىل ذلك سواءا كانت للمسلمُت ام لغَتىم وىذا دليل اخر على ان التعايش بُت ضبلة
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االفكار ادلختلفة ىو السبيل الصلاز واسبام ادلهمة اليت خلق هللا اخللق الجلها وسنفصل
ذلك بعض الشئ فنقول بعد ضبد هللا والصالة والسالم على رسولو الكرًن:
حظر قتل غَت ادلسلمُت وايذائهم :لعل من اوضح ما اوصى بو االسالم ىو ان قتل اي
نفس مهما كان معتقدىا او لوهنا او دينها من غَت برىان قاطع على استحقاقها لذلك
فقد ارتكب اشبا عظيما والدليل على ذلك قولو سبحانو وتعاىلَ " :م ْن قَتَ َل نَ ْف َساً بِغَ َِْت
ض فَ َكأَََّا قَتَل الْنَاس َِ
نَ ْف ٍسأ َْو فَ َس ٍاد ِيف ْاا َْر ِ
صب َيعاً"  6ففي االية الكردية مل حيدد هللا سبحانو
َ َ
وتعاىل النفس بل ىي مطلق النفس ايا كان مذىبها او لوهنا او معتقدىا ومل يكتفي الشارع
ادلقدس بذلك بل ان رسول هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم قال  " :من قتل معاىدا مل يرح
رائحة اجلنو وان رحيها توجد من مسَتة اربعُت عاما"  7ىنا خصص رسول هللا صلى هللا
عليو وآلو وسلم ادلعاىد وىو الغَت مسلم الذي يعيش يف ديار ادلسلمُت ولكن من غَت
احلاق االذى هبم كما ان الشارع ادلقدس حرم قتل سفراء غَت ادلسلمُت ادلبتعثُت لديار
االسالم اليصال رسالة او القيام دبفاوضات وما اىل ذلك شلا يتطلبو االمر بُت الدول
ادلختلفة فقد ورد سنن الدارمي حديث عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنو حيث قال:
"اين كنت عند رسول هللا صلى هللا عليو وسلم جالسا اذ دخل ىذا (عبدهللا بن نواحة)
ورجل وافدين من عند مسيلمة فقال ذلما رسول هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم :اتشهدان
اين رسول هللا؟ فقاال لو :نشهد ان مسيلمة رسول هللا فقال :آمنت باهلل ورسولو ,لو كنت
قاتال وافدا لقتلتكما".8
فما اوضح من ىذا االمر يف حفظ حياة الرسل بُت الدول كون رسول هللا صلى هللا عليو
وآلو وسلم يعلم علم اليقُت ان مسيلمة الكذاب باطل الدعوة وان ىؤالء مغرر هبم ولكنو
حفظ ارواحهما نظرا لتقيده بشرع هللا الذي ال ذبد لو تبديال وال ربويال.
كذلك ديكن االشارة اىل شلانعة االسالم لقتل من يتسمون لعلماء واحبار ورىبان اىل
الكتاب مع علم ادلشرع باهنم يدعون اىل ضالل ولكن هللا امر بالدعوة اىل الدين باسلوب
ِ
احلِكْم ِة والْموعِظَِة ْ ِ ِ
اخر اال وىوْ ":ادعُ َاىل سبِْي ِل ربِّ َ ِ
س َن" 9
احلَ َسنَة َو َجاد ْذلُ ْم بِالَِّيت ىيَأ ْ
ك ب ْ َ َ َْ
َ َ
َح َ
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كما ان عبدهللا بن عباس قال":كان رسول هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم اذا بعث جيوشو
قال :ال تغدروا وال تغلوا وال سبثلوا وال تقتلوا الولدان وال اصحاب الصوامع"  10كما ان
االسالم مل دييز بُت دية ادلسلم من غَته فقد روى عبد الرضبن بن بيلماين فقال" :ان رجال
من ادلسلمُت قتل رجال من اىل الكتاب فرفع اىل النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم ,فقال
رسول هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم :انا احق من وىف بذمتو مث امر بالرجل فقتل"  11كما
ان علماء ادلسلمُت افتوا بتساوي الديات بُت ادلسلم وغَته من اىل الكتاب فقد ورد ان
االمام ابو حنيفة النعمان بن ثابت قال":دية اليهودي والنصراين واجملوسي مثل دية ادلسلم
احلر"12

ولعل من اروع مظاىر الديتهما سواء تسامح مع االغيار وقبوذلم يف اجملتمع االسالمي ان
الدين االسالمي احلنيف امر بعدم ىدم بيع وضوامع ومراكز عبادة االغيار رغم انو ينادي
انو ما انزل هللا هبا من سلطان ولكن اعطاىم احلق يف شلارسة شعائرىم الدينية الفاسدة
بشرط ان ال يؤذوا ادلسلمُت بذلككما ان الدين االسالمي مل يسمج للمسلمُت باجبار
الغَت على اعتناق االسالم بل دعى اىل تبليغ الدين باالسلوب الذي يرتضيو العقل والفطرة
السليمة فلذلك منع من سب ىلة الكفار وادلشركُت لكي ال تثور ثائرهتم فيسبوا هللا عدوا
كما قال سبحانو وتعاىلَ ":وَال تَ ُسبُّوا الَّ ِذيْ َن يَ ْدعُ ْو َن ِم ْن ُد ْو ِن هللا فَيَ ُسبُوا هللا َع ْد َواً بِغَ َِْت عِ ْل ٍم
كانُوا يَ ْع َملُو َن" 13
َك َذلِ َكَزيَنَّا لِ ُكِ َُّم ٍة َع َملَ ُه ْم ُمثَّ َاىل َرّهبِِ ْم َّم ْرِج َع ُه ْم فَيُنَبِّئَ ُه ْم ِدبَا َ
االسالم بصفتو اخر االديان والشرائع اليت انزذلا هللا سبحانو وتعاىل لبٍت البشر وكونو دستور
متكامل للحياة مل يعطي رلاال يف اجملتمع االسالمي دلن قد تسول لو نفسو بالتعدي على
الغَت فنرى انو انزل اشد العقوبات على من يتجرأ بتجاوز حدود هللا يف التعامل مع غَته
من افراد اجملتمع ايا كان دينو او مذىبو
مل يًتك االسالم شيئا شلا ديكن ان يبتلى بو اجملتمعات من امور اال ووضع ذلا الضوابط
والقوانُت اليت ربكمها فنرى انو جاء بتفصيل دقيق لكيفية التعامل مع احلاكم الفاسق الذي
سلط على اجملتمع االسالمي فوضع بذلك لنا ضوابط التعامل مع االغيار شلن يدعي انو
من ادلسلمُت ولكن فعلو يشهد على غَت ذلك.
لعل من أوضح ما أشار إليو الدين ااسالمي احلنيف ىو أن ادلؤمنُت إخوة وىذه ااخوة
ااديانية أكثر قربة وشدة من القرابة وااخوة العصبية أو النسبية حيث جاء يف ما قالو جل

القلم  ---دمسرب  2012ء

النظرة االسالمية للتعايش مع االغيار) (369

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعال يف زلكم كتابو وفصل خطابو":إََِّا الْ ُم ْؤِمنُ ْونَِ ْخ َوةٌ"  14كما أن رسول هللا صلى هللا
عليو وسلم أعطى ذلذه الرابطة وصفا دلا اعضاء البدن الواحد من رابطة وأضاف بأن بقاء
ادلسلمُت وادلؤمنُت ببقاء ىذه الرابطة حيث قال":مثل ادلؤمنُت يف توادىم وتراضبهم
وتعاطفهم مثل اجلسد اذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمى"
فعندما يصاب عضو من اعضاء اجلسد بعاىة او مرض معُت نرى ان ذلك االمل واحلمى
تسري يف كل البدن فعالقة التعايش بُت اعضاء اجلسد الواحد صباعية وليست انفرادية فلذا

15

بقاء ادلسلمُت وسبكنهم من اداء واجبهم ادلقدس يف تبليغ الدين وتطبيق شرع هللا وسنة
رسولو الكرًن منحصر بقبوذلم لبعضهم البعض والتعايش السلمي فيما بينهم واحًتام
االخرين وليس فقط عدم التسبب بايصال االذى لغَته من ادلسلمُت بل دبنع غَته شلن قد
تسول لو نفسو بذلك.
فقد قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم":ادلسلم اخو ادلسلم ال يظلمو وال خيذلو وال
حيقره" 16فهنا يشَت رسول هللا صلى هللا عليو وسلم اىل ان من واجبات االخوة االسالمية
ان ال يظلم احدنا االخر وال خيذلو بالقول او الفعل او بالتشجيع على ارتكاب ادلعاصي
واحملذورات او بعدم هنيو عما قد تسول لو نفسو من ادلوبقات وان ال حيقره وال يستحقره
النو اخ لو يف اخللق والدين فدين االسالم ىو دين االمن واحملبة والسالمة والدعوة اىل
طريق احلق فقد اوضح جل جاللو بان االسلوب االصلع يف الدعوة اىل احلق وطريقة ىو
بيان ان فطرت هللا ىي االسلوب االفضل للحياة وىو السبيل الوحيد حلياة حرة كردية لبٍت
البشر من غَت فرق فيما بينهم لعرق او لون او معتقد"قُ ِْ ن ٍَِّت ى َد ِاين رِّب َاىل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقْي ٍم
َ َّ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ُت"  17فبعد ضمان سالمة اجملتمع من
ديْنَاً قيَ َماً ملَّةَإِبْ َراىْي َم َحنْي َفاً َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َْ

االفات وادلصائب جيب مراعاة امن اجلماعة ومن يعيش بكنفهم من غَت ادلسلمُت ايضا
ومن ادلواصفات ادلطلوبة يف ادلسلم اجليد ان يكون غَته من ادلسلمُت يف منأى عن لسانو
ويده حيث قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم":ادلسلم من سلم ادلسلمون من لسانو
ويده" 18فاللسان وان بدا دلن تلمسو عبارة عن قطعة حلم ال ديكنها ان تؤذي ولكن ما

تسببو من االم ومعاناة اشد فتكا شلا تسببو السيوف فجرح السيوف شلكن ذلا ان تندمل
دبرور الزمن بعكس جرح اللسان فال ديكن اندمالو وان تقادم عليو الزمان وشلا يشمل ىذه
ادلصائب اليت ديكن ان تصدر من اللسان ىو الشتم والذم والنميمة وىتك العزة والطعن

القلم  ---دمسرب  2012ء

النظرة االسالمية للتعايش مع االغيار) (370

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغَتىا كثَت ذلذا اشار رسول هللا صلى هللا عليو وسلم اىل ذلك وقرنو بالقتال فقال":سباب
ادلسلم فسوق وقتالو كفر"19
من ادلعلوم ان التسبب بأيِّأذاً لبٍت ادم من الضرب او االرىاب او التذليل او االرعاب ىو
شلا يتسبب باختالل امر اجملتمع واحلاق االذى بشرحية عريضة منو شلا يؤثر سلبا على
سلتلف مناحي احلياة يف ذلك اجملتمع كما ان العضب يسلب االنسان عقلو ولردبا يف حالة
الغضب ادلفرق خيرج االنسان عن سيطرتو على اعصابو شلا يسهل عليو ارتكاب ادلعاصي
اليت يندم عليها كثَتا عند عودة رشده اليو كما ان من يعتدي على النا س قد يواجو برد
اشد من فعلتو من قبل الطرف ادلقابل وىذه العداوات قد تستمر نسال بعد نسل ذلذا
السبب ارشد رسول هللا صلى هللا عليو وسلم بعدم االشارة باستخدام السالح فمن ادلمكن
ان ترتعش اليد او حيدث اي مكروه فيقع احملذور حيث قال صلى هللا عليو وسلم":ال يشَت
احدكم اىل اخيو بالسالح فانو ال يدري احدكم لعل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة
النار"20

من
فالتعايش فيما بيننا يتطلب ان حيًتم بعضنا البعض وان خنتار بدال من فرض االراء
واالستبداد هبا ازباذ االخوة السبيل االمثل للتعامل مع االخرين فالدرس الذي اعطاه رسول
هللا صلى هللا عليو وسلم لالنسانية باحًتام االنسان واحلفاظ على حقوقهم مل جيرؤا احدا
من اقوام العامل ومفكريهم بتقدًن ا وذج يقًتب من كمالو فكل ادلسلم ومتعالقتو زلًتم
ومصون بالنسبة لغَته من ادلسلمُت حيث قال صلى هللا عليو وسلم":كل ادلسلم على
ادلسلم حرام دمو ومالو وعرضو"  21ففي الظاىر ان ىذه االلفاظ ثالثة فقط ولكن بالتدبر
الدقيق فيها سنجدىا تشمل كل ما يتعلق بالفرد فجميع متعلقات احلياة مرتبطة بطريقة او
اخرى هبذه االشياء الثالثة فمن يرغب بان يكون مالو وعرضو ونفسو مصانة عليو بصيانة
ىذه االمور ومتعلقاهتا لالخرين وبالنتيجة سيكون اجملتمع مصان من التعدي والظلم
ِ
ت َو ْ
احلَيَاةَ
واالضطهاد وىذا ما يريده هللا من بٍت ادم حُت قال":الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
ِ
َح َس ُن َع َم َالً" 22فالعبادة من ضمنها اعمار االرض والذي ال يتم اال اذا امن
ليَْب لَُوُك ْمأَيُّ ُك ْمأ ْ
الناس على حياهتم وماذلم وعزهتم وبذلك يتخد اجملتمع االسالمي افضل سبل الرفاه
والتطور وذلك بسبب حفظ احلقوق ومعرفة الواجبات.
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اوىل االسالم امهية قصوى حلفظ ادلال والنفس والعزة للمسلم حيث نالحظ ان رسول هللا
صلى هللا عليو وسلم اشار اىل ذلك يف خطبة حجة الوداع واليت سبثل الفرصة التارخيية اليت
استغلها رسول هللا صلى هللا عليو وسلم الرساء قوانُت اجملتمع االسالمي ودعائمو وقد
عجز العامل دبفكريو ومبدعيو من االتيان دبثل تلك القوانُت اليت سنها رسول هللا صلى هللا
عليو وسلم يف تلك البقعة ادلباركة ,كيف ال وىو الذي قال يف شانو رب العزة جل
جاللوَ ":وَما يَْن ِط ُق َع ِن ا ْذلََوى أِ ْن ُى َوإَِّال َو ْح ٌي يُ ْو َحى"  23فقد قال صلى هللا عليو وسلم يف
تلك اخلطبة":ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم ىذا يف شهركم
ىذا" 24

ىذا يف بلدكم
ونظرا دلا للنفس االنسانية وخصوصا لالنسان ادلؤمن من امهية قصوى فقد اشار رسول هللا
صلى هللا عليو وسلم وىو يطوف بالكعبة فقال" :والذي نفس زلمد بيده حلرمة ادلؤمن
اعظم عند هللا حرمة منك مالو ودمو" 25
ادلسلمون الذين اشار هللا تعاىل اليهم بصفة االخوة فيما اشار رسول هللا صلى هللا عليو
وسلم اىل العالقة اليت بينهم وشبهها بعالقة اعضاء اجلسم الواحد توجب علينا كل ىذه
التوجيهات ان نكون متحدين قلبا وقالبا ونعيش سواسية مغلبُت روح االيثار واحملبة على
غَتىا من النزعات فكلنا نعلم حال جزيرة العرب بصورة عامة ومكة وما حوذلا بصورة
خاصة قبل ادلبعث النبوي وكيف ان اسلوب القتل والغارات والغزو كان ىو السائد ولكن
نرى خالل اقل من عشرون سنة سبكن االسالم من صبعهم على احملبة وااللفة واالخوة
ف
فنسوا وتناسوا االحقاد والثارات القددية وانصهروا يف بودقة االسالم "إ ْذ ُكْنتُ ْمأ ْ
َع َداءً فَأَلَّ َ
ِ ِ
خ َوانَاً" 26
َصبَ ْحتُ ْم بِن ْع َمت ِهِ ْ
بَ َْ
ُت قُلُ ْوبِ ُك ْم فَأ ْ
وكان رسول هللا صلى هللا عليو وسلم كثَتا ما يقرن العيش مع اجلماعة حبرمة النفس
االنسانية ووجوب احًتامها وتقديسها وكان ينبو كثَتا وحيذر من ان يرجع ادلسلمون اىل
عصبيتهم القبلية اليت كانت قبل االسالم فيقتتلوا فتضعف قوهتم وزبور ويتفتت اجملتمع
االسالمي الرسايل الذي بناه رسول هللا على اساس احملبة وادلساواة يف احلقوق والواجبات

دون النظر اىل ان الفرد عبدا ام سيدا فقال":ال تردو بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب
بعض"27
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نظرة االسالم وتقييمو حلرمة النفس االنسانية ديكن معرفتها من مالحظة النصوص القرءانية
واالرشادات النبوية ادلتعلقة هبذا ادلوضوع فقد قال هللا سبحانو وتعاىلَ " :م ْن قَتَ َل نَ ْف َساً بِغَ َِْت
ض فَ َكأَََّا قَتَل الْنَاس َِ
نَ ْف ٍسأ َْو فَ َس ٍاد ِيف ْاا َْر ِ
صب َيعاً"  28فيما قال رسول هللا صلى هللا عليو
َ َ

وسلم":قتل ادلؤمن عند هللا اعظم من زوال الدنيا"  29كما نبو الشارع ادلقدس اال ان من
اعظم االمور قتل النفس االنسانية بغَت حق وذلك يؤدي اىل الذلة واخلزي يف احلياة الدنيا
وتوعد فاعل ىذا الفعل الشنيع بعذاب اليم يوم القيامة فقد قال هللا سبحانو وتعاىلَ ":وَم ْن
يَّ ْقتل مؤِمنِاً مت ع ِمداً فَجزاؤه جهن ِ ِ
ِ
ِ
ب هللا َعلَْيو َولَ َعنَوُ َوأ َ
َع َّد لَوُ
َّم َخال َداً فْي َها َو َغض َ
ُ ْ ُ ْ َُ َ ّ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ
َع َذابَاًأَلِْي َماً" 30ولكي حيافظ الشارع ادلقدس على عالقة االخوة الدينية بُت افراد اجملتمع
االسالمي فقد اوجب الدية على كل مسلم يقتل مسلما باخلطأ وىذه الدية تساعد اولياء

ادلقتول على امور دنياىم ادلعيشية كما اهنا عبارة عن رسالة اعتذار من القاتل الغَت متعمد
لذوي ادلقتول وللمجتمع االسالمي حيث قال هللا سبحانو وتعاىلَ ":وَم ْن قَتَ َل ُم ْؤِمنَاً َخطَأً
ٍ ٍِ ِ
ص َّدقُوا" 31
فَتَ ْح ِريْ ُر َرقَبَة ُم ْؤمنَة َوديَةٌ ُم َسلَّ َمةٌإَِّال أَ ْن يَّ َ
لقد اعًتض الكثَت من ادلتفلسفُت وادلتفيهقُت على نظام القصاص االسالمي الذي ىو قتل
القاتل وادعو ان الدين االسالمي يدعو اىل سفك الدماء وما اىل ذلك من اخلزعبالت
والدين االسالمي من كل تلك التفاىات براء فاالن ويف ىذا العصر ديكن مالحظة ان
الدول اليت يطبق فيها نظام القصاص تقل نسبة جرائم القتل بنسبة كبَتة جدا عن غَتىا
من اجملتمعات فالقصاص يعطي اولياء ادلقتول حقهم ويزيل اضغان قلوهبم عن اولياء القاتل
كما انو يعطي عربة للمجتمع بان من يرتكب ىذا الفعل الشنيع عليو ان يتاكد بانو
سيقتل وعلى اعُت ادل فهذا الرادع القوي سيعطى اجملتمع اذلدوء والسكينة واالمان من
ص ِ
اص َحيَاةٌ يَا
استهتار االوباش وقد نبو هللا سبحانو وتعاىل اىل ذلك بقولوَ ":ولَ ُك ْم ِيف الْ َق َ
أُوِيل ْااَلْب ِ
ن"32
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُق ْو َ
ْْ َ
ديكن القول ومن دون ادىن شك ان الدين االسالمي ىو من رفع لواء العزة لالنسان
وحفظ كرامتو وصاهنا من الضياع وىذا ال ينحصر بادلسلمُت فقط بل بكل بٍت ادم من
دون ادىن تفريق بينهم للون او مذىب او معتقد او جنس كما قال هللا تعاىلَ ":ولََق ْد َكَّرْمنَا
آد َم" 33فلذا نرى ان الشارع ادلقدس ارشدنا اىل اعطاء احلرية حلملة ادلعتقدات واالديان
بٍَِت َ
وادلذاىب االخرى دلزاولة شعائرىم وطقوسهم الدينية كما يشاؤون على شرط ان ال يؤذوا

القلم  ---دمسرب  2012ء

النظرة االسالمية للتعايش مع االغيار) (373

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غَتىم من افراد اجملتمع ومل يدعونا اىل اكراىهم على اعتناق الدين االسالمي قفد قال هللا
ِ
ُت الُّْر ْش ُد ِم َن الْغَ ِّي"  34وانقل جلناب القارئ
سبحانو وتعاىلَ":ال إِ ْكَر َاه ِيف الْ ّديْ ِن قَ ْد تَبَ َّ َ
الكرًن ما قالو احلافظ ابن كثَت يف تفسَت ىذه االية":ال تكرىوا احدا على الدخول يف دين
االسالم فانو بُت واضح جلي دالئلو وبراىينو ال حيتاج اىل ان يكره احد على الدخول
ِِ
ُت لَوُ الْ ِّديْ َن َولَو َك ِرَه
فيو"35كما قال هللا جلت قدرتو يف موضع اخر":فَ ْادعُ ْوا هللا سلُْلص َْ
ن"36
الْ َكافُِرو َ

كما اسلفنا سابقا فان الدين االسالمي دين االمن واحملبة والسالم لذا فقد امر رسول هللا

صلى هللا عليو وسلم باحلفاظ على ارواح الناس وامواذلم وصون اعراضهم دون النظر اىل
مذاىبهم ومعتقداهتم وقد كان معيار ادلسلم اجليد ىو من ال يكلف الناس امرا ال يرغبوا فيو
حيث قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم":ادلؤمن من ِأمنَوُ الناس على دمائهم
وامواذلم" 37وقال يف موضع اخر":ادلسلم من سلم الناس من لسانو ويده" 38
ىل يوجد اكثر من ىذا العدل بان صبيع ادلعامالت تتم بُت الناس بنفس القانون والصيغة
دون النظر اىل مذىبهم واعتقادىم او لوهنم وجنسهم؟ ىذا ىو االنصاف الذي ارسل هللا
من اجلو  124الف نيب ورسول حىت ختمهم خبامت النبُت زلمد ادلصطفى صلى هللا عليو
وسلم الذي جاء بشريعة متكاملة لبٍت البشر ما ان اتبعناىا حىت بلغٌت الثريا وان تركناىا مل
نغادر الثرى كما ان القرءان الكرًن اعطى لب لباب االصول حيث قال هللا سبحانو
وتعاىل":وَال َجي ِرمنَّ ُكم شنئا ُن قَوٍم علَى أَّال تَع ِدلُوا ِ
ب لِلْتَّ ْقوى" 39
ْ
َ ْ َ ْ َ ََ ْ َ
ْ
إعدلُو ُى َوأَقْ َر ُ َ
برغم من ان كفار مكة اخرجوا رسول هللا صلى هللا عليو وسلم من موطنو رغما عنو فنراه
عندما مكنو هللا منهم يف فتح مكة مل خيطر ببالو االنتقام واخذ الثار بل قال":اذىبوا فانتم
الطلقاء" 40كما انو توجو اىل اىل مكة فقال":من دخل دار اّب سفيان فهو آمن ومن
القى السالح فهو آمن ومن اغلق بابو فهو آمن" 41
كما حفظ االسالم سًت غَت ادلسلمُت وشلتلكاهتم وسن للمسلمُت قانونا ال ديكن ذلم ان
يتجاوزوه حيث قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم":وان هللا مل حيل لكم ان تدخلو بيوت
شبارىم" 42

اىل الكتاب اال باذن وال ضرب نسائهم وال اكل
كما ان من يسكن مع ادلسلمُت من اىل الذمة من غَت ادلسلمُت لو نفس احلقوق اليت
يتمتع هبا ادلسلمون من غَت ادىن فرق او تفرقة وعلى حكومة الوقت ان ربافظ على امواذلم
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وارواحهم وشلتلكاهتم فقد أ ّك َد رسول هللا صلى هللا عليو وسلم يف مواقع متعددة من حياتو
الشريفة على ضرورة احلفاظ على ارواح وشلتلكات من يسكن مع ادلسلمُت من اىل
الكتاب والكفار فقد قال يف احد ادلواضع":اال واين احرم عليكم اموال ادلعاىدين بغَت
حقها"43

كما ان االمام علي بن اّب طالب رضي هللا عنو وارضاه اوضح اسباب دفع اىل الذمة
للجزية وذلك الن مسؤلية احلفاظ على ارواحهم وشلتلكاهتم تقع على عاتق احلكومة
االسالمية كما ان احلكومة االسالمية مسؤولة عن حصوذلم على صبيع حقوقهم من غَت
تفريط هبا لكوهنم من دين اخر او ملة اخرى ومن اوجب واجبات احلكومة االسالمية
ضباية اىل الذمة من استغالل الناس ذلم وتوفَت العدل واالنصاف ذلم دبا ال يدع رلل
لطامع ان يطمع يف امواذلم وشلتلكاهتم حيث قال رضي هللا عنو موضحا اسباب دفع
اجلزية":ا ا بذلوا اجلزية لتكون دماؤىم كدمائنا وامواذلم كاموالنا" 44
اوضح رسول هللا حقوق اىل الذمة وضرورة توفَت االمن واالمان ذلم يف اكثر من موضع
ولعل اكثرىا وضوحا قولو صلى هللا عليو وسلم":اال من ظلم معاىدا او انتقصو او كلفو
فوق طاقتو او اخذ منو شيئا بغَت طيب نفس فانا حجيجو يوم القيامة"

 45الن الدين

االسالمي ال يفرق بُت الناس الختالف معتقداهتم بل يدعوا اىل توفَت العدل واالنصاف
جلميع بٍت البشر ال بل يطالب اجملتمع االسالمي باالحسان اىل ضيوفهم من اىل الذمة
ااحس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ان" 46
كما قال هللا تعاىل":إ َّن هللا يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدل و ْ ْ َ
كما ان الشارع ادلقدس مل يدع مناسبة اال ونبو على ضرورة العدل يف احلكم دون النظر اىل
طريف النزاع سواءا كان احد االطراف مسلما واالخر غَت ذلك او كان قريبا للقاضي
واالخر من اعدائو او ان احدىم رئيسا واالخر مرءوسا وما اىل ذلك من االختالفات يف
اع ِدلُو َولَ ْو َكا َن ذَا
ادلذىب واللون واجلنس وادلعتقد فقد جاء يف القرءان الكرًنَ ":وإِذَا قُلْتُ ْم فَ ْ
قُ ْرَ "47
ان الدعوة الصادقة والصرحية اليت نادى هبا الدين االسالمي لتكرًن بٍت البشر دون النظر
اىل اختالفاهتم ادلذىبية واالعتقادية واجلنسية او اللونية ىي اصدق دعوة للتعايش مع
االغيار بسالم وامان فلم يعطي الدين االسالمي احلق الحد بان يسلب غَته حياتو او
مالو من غَت جرم ارتكبو فقد جعل هللا قتل نفس واحدة من غَت حق كقتل الناس صبيعا
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حيث قال جل وعالَ " :م ْن قَتَل نَ ْفساً بِغَ َِْت نَ ْف ٍسأ َْو فَس ٍاد ِيف ْاا َْر ِ َّ
اس
ض فَ َكأَ َا قَتَ َل الْنَ َ
َ
َ َ
َِ
صب َيعاً" 48فيمكن ادلالحظة ىنا ان حفظ النفس كان من غَت االشارة اىل مذىبها او
معتقدىا او جنسها ولوهنا وىذا دليل صادق وصريح على ان الدين االسالمي ىو دين

التعايش والتسامح واحملبة ونبذ الكره وادلقت والشحناء والبغضاء وما ينغص حياة بٍت البشر
وراء الظهور.
لشدة اىتمام الشارع ادلقدس هبذا االمر فقد اوىل رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ىذا االمر
جل اىتمامو فقد ورد ان رجال من ادلسلمُت قتل رجال من اىل الكتاب فرفع اىل النيب
صلى هللا عليو وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم" :انا احق من وىف بذمتو مث امر
بو فقتل"49
كما اعطى رسول هللا درسا قيما بشان حرمة دماء واموال اىل الذمة حيث قال يف مقام
اخر ان":من قتل معاىدا يف غَت كنهو حرم هللا عليو اجلنة" 50
شلا مر اعاله ديكن مالحظة ان الدين االسالمي ىو التشريع االوحد الذي حفظ الكرامة
االنسانية ودعى اىل ذلك بأبلغ العبارات وأفصحها فدعى اىل صون النفس االنسانية من
الظلم والتعدي وذلك بالدعوة اىل التعايش بُت االفكار وادلذاىب ادلختلفة ضمن اجملتمع
الواحد من خالل رسم سياسة متناسقة ربفظ حقوق اجلميع ومن غَت إيذاء طرف منها
وبذلك توفر للمجتمع أسباب التطور والرقي من خالل توفَت االمن والعدل الذي ىو
الركيزة ااساس للمجتمع السليم
واحلمد هلل على نعمة االسالم
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