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دور التسامح الديين يف منع اإلابدة اجلماعية
يف ضوء الكتاب والسنة (دراسة حتليلية)
ميكائيل رشيد علي الزيبارم
قسم اللغة العربية ،جامعة دىوؾ ،كلية الًتبية/عقرة ،اقليم كوردستاف-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
يهدف البحث إىل معرفة التسامح وأتثًنه يف منع اإلابدة اجلماعية من منظور إسالمي؛ وذلك من خالل هتذيب وتقومي سلوك الفرد يف اجملتمع

عامة أبشع اجلرائم ويعد من الكبائر واإلابدة اجلماعية (القتل اجلماعي) أبشع منها بكثًن ،دلا فيها من إزىاق
ادلدين؛ ألن القتل يف اإلسالم بصورة ّ

ادلتطرفة يف اجملتمعات وال
حرمها هللا تعاىل ،وانتهاك حرماهتم وأعراضهم والتعدي عليهم بكافّة ادلظامل اليت تقوم هبا اجلماعات ّ
أرواح األبرايء اليت ّ

مينحون ذلم حق العيش معهم كأانس بغض النظر عن معتقداهتم وداينتهم.

مبا أن التسامح اليوم أصبح جزءاً ال يتجزأ من أخالقيات وتوجهات األفراد واجملتمعات؛ ولو دور ابرز ميكن أن متارسو يف رلاالت احلياة كافّة
 ،السيما يف الوقت احلاضر نتيجة الختالط اجملتمعات بعضها ببعض بطرق وأساليب متعددة سواء أكان من خالل العالقات الدبلوماسية أم

السياسية أم االجتماعية أم التجارية واالقتصادية أم غًنىا.

وابلتايل يكون للتسامح دور كبًن يف منع ىذه الظاىرة اخلطًنة والبشعة من خالل التغيًنات الفكرية والثقافية والسلوكية إلصالح ثقافة الفرد

داخل اجملتمع ،وىذا يؤدي إىل حتقيق التكيّف واالندماج والتماسك االجتماعي بٌن مجيع مكوانتو وأطيافو السياسية واالجتماعية ،وذلك لتقليل

جراء االحتقان الديين والطائفي وادلذىيب والتهجًن والقتل احلاصل بفعل اجلماعات اإلرىابية
البغض االجتماعي والسياسي بٌن شرائح اجملتمع من ّ
وادلتطرفة .وكل ذلك ميكن أن يتم بفعل دور التسامح الديين إلمخاد انر الفتنة ادلؤدية إىل اإلابدة اجلماعية بٌن األفراد يف اجملتمع ،بصرف النظر
عن دينو ولونو وجنسو ومذىبو والطائفة اليت ينتمي إليها.

وبذلك سنحاول من خالل ىذه الدراسة بيان دور تسامح الدين اإلسالمي دلنع اإلابدة اجلماعية (القتل اجلماعي) ابألدلة من القرآن والسنة
النبوية الشريفة.

الكلمات ادلفتاحية :التسامح ،الفتل اعبماعي ،الكتاب كالسنٌة.

ادلقدمة

دبا أ ٌف التسامح  ي اإلسبلـ ىو جوىرة القيٌم النبيلة
فيو ،كىو دبنزلة العمود الفقرم للتعايش اؼبشًتؾ دكف
قتل كعنف كتطرؼ ،كبذلك يكوف من ضركرايت
اغبياة بُت األفراد كذلك على صعيد الفرد كاجملتم ،
قائما على االنفتاح كإصغاء
كأساس التسامح يكوف ن
بعضنا لبعض ،كاالنسجاـ ينبغي أف تبذؿ  ي اؼبدارس

كاعبامعات ،كعن طريق التعليم  ،ك ي اؼبنزؿ ،ك ي مواق
العمل كإبمكاف كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ أف يكوف ؽبا
فعاؿ  ي تبادؿ اغبوار كالنقاش  ي نشر قيم
دكر ٌ
التسامح  ي اإلسبلـ كبياف ـباطر اعبماعات
كاأليديولوجيات غَت اؼبتساؿبة؛ ألف أفكار ىذه
اغبقد كالكراىية كالغضب،
اعبماعات تورث القتل ك ى
النفس  ي األمراض الفتاكة كالفنت
ككذلك يوقعاف
ى
اؼبفسدة.كإف التفاعل اإلجيايب م اآلخر يثبت كجود
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مساحة من الرقي كالوعي اللذين ينبعاف من نفس
تقدر اإلنسانية كربب السبلـ.
كىذه النظرة العظيمة لئلنسانية ال ديتلكها ٌإال الدين
اإلسبلمي كاؼبسلموف؛ ألهنم يقركف بينهم كجود شرائ
مغايرة لشريعتهم ،كيرفضوف إكراه أحد على ترؾ ملٌتو،
كيرضوف أف يتألف اجملتم من مسلمُت كغَت مسلمُت،
كيشرعوف نيظي نما عادلة ،لتطبق عليهم كعلى ىمن  ي
ذمتهم من أىل الكتاب أك أية ملٌة أيخرل.
ٌ
أمهية البحث:

تتجلى أمهية ىذا البحث من كونو يعد ؿباكلة هتتم
بدراسة التسامح ؼبن القتل اعبماعي  ي اجملتمعات من
منظور شرعي كفق الكتاب كالسنة ذات العبلقة
اؼبباشرة بتصرفات كسلوكيات األفراد  ي اجملتم اؼبدين.
مشكلة البحث:

تًتكز إشكالية البحث حوؿ النقاط اآلتية-:

 -1ما الدكر الذم ديكن أف يلعبو التسامح  ي الفكر
كالعقيدة اإلسبلمية ؼبن اإلابدة اعبماعية داخل اجملتم
اؼبدين ؟
 -2ما اؼببادئ اليت تؤدم إذل من ىذه الظاىرة البشعة
 ي اجملتمعات ؟
 -3ما اغبلوؿ كاؼبقًتحات اليت ديكن تقدمها لتجنب
اإلابدة اعبماعية ؟
منهجية البحث:

أما عن اؼبنهج الذم اتبعناه فهو اؼبنهج االستنباطي
كالتحليلي الذم يقوـ على استنباط كربليل النصوص

سواء أكانت من القرآف الكرمي أـ من السنة النبوية
الشريفة.
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قسمت حبثي على اؼبباحث
كعلى غرار ذلك ٌ
اآلتية:
اؼببحث األكؿ :ماىية التسامح.
اؼببحث الثاين :مبادئ تسامح الدين اإلسبلمي ؼبن
اإلابدة اعبماعية  ي اجملتم اؼبدين.
اؼببحث الثالث :دكر تسامح الدين اإلسبلمي ؼبن
اإلابدة اعبماعية  ي اجملتم .
اؼببحث الراب  :مناذج من التسامح الدين اإلسبلمي م
غَت اؼبسلمُت  ي اجملتم اؼبدين.
ادلبحث األول :ماىية التسامح.

واصطالحا.
ادلطلب األول :التسامح لغةً
ً

واصطالحا:
أوالً :معىن التسامح لغةً
ً

التسامح لغة :يدكر معناه اللغوم حوؿ معنيُت رئيسُت؛ ألنو
مأخوذ من الفعل ظبح _ يسمح ،كمها:
األكؿ :السمح :السخاء كاعبود ،أم إذا جاد كأعطى عن كرـ
كسخاء ،يقاؿ :ظبح بكذا إذا جاد ،كسماحة اغبامت الطائي،
أم ىو جواد كرمي (.)1
الثاين :السهولة كالتيسَت ،كاؼبساؿبة :اؼبساىلة ،كتساؿبوا:
تساىلوا (.)2كيؤكد ىذه اؼبعاين قوؿ النيب ( )اآليت(( :يقوؿ
(.)3
اح ًو إً ىذل عبً ً
ىظبحوا لًعب ًدم ىكإً ٍظب ً
ً
يدم))
ى
ى
هللا عز كجل :أ ٍ ي ىٍ
كالتسامح اصطبلحان :لو العديد من التعريفات اؼبعاصرة،
كمن أمهها ما أييت:
ىو بذؿ اعبهد إذل اؼبساكاة كربقيق العدالة بُت صبي األفراد
 ي اؼبعاملة حىت م من خيتلف معنا  ي الرأم كاؼبعتقد كاألفكار
كغَتىا كؿباكلة فهم ىؤالء اؼبختلفُت كالتعاطف معهم (.)4
ككذلك يعٍت تقبل آراء اآلخرين مهما تعددت كاختلفت فهو
يعٍت تقبل الفرد لآلخرين الذين خيتلفوف معو  ي الرأم كالعقيدة
الدينية كاؼبذىبية كالقيم كالعادات كالتقاليد االجتماعية كليس
ابلضركرة اؼبوافقة عليها كاالعتقاد أبف من حق اآلخرين أف
يعربكا كفق ما يعتقدكف (.)5
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أيضا دعوة إذل نبذ القتل كالعنف كالتطرؼ  ي اجملتم
كىو ن
اؼبدين كىو( :كلمة دارجة تستخدـ لئلشارة إذل اؼبمارسات
اعبماعية كانت أـ الفردية تقضي بنبذ التطرؼ أك مبلحقة كل
ٌم ٍن يعتقد أك يتصرؼ بطريقة ـبالفة قد ال يوافق عليها اؼبرء)
(.)6
كالذم يبدك من ىذه التعريفات أف التسامح ىو اللُت
كالتساىل كتقبل اآلخر كما ىو ،كبذلك يؤدم إذل احملبة
كالتآلف كنبذ القتل كالعنف كالتنافر ،كابلتارل ىو :ينب من
القلب النابض غبياة طيبة كنفس زكية خالية من العنف
كالتطرؼ ذباه اآلخرين.
اثنيًا :التسامح يف القرآن والسنّة النبوية

صيغ لفظ التسامح يف القرآن الكرمي

دل يرد فعل (ظبح) كاشتقاقاتو  ي القرآف الكرمي ،كلكن
كردت كلمات كألفاظ ذات صلة ابلتسامح تعطي اؼبعٌت ذاتو،
ىي:
(العفو كالصفح) ك (اإلحساف) ،اللذاف مها :ضد التعنت،
كالتعصب ،كالتطرؼ ،كالغلو.

 -1العفو كالصفح:
أمػر هللا سبحانو كتعػاذل نبيو أبعلى درجػات التسػامح
اص َف ْح ۚ إِ َّن َّ
ب
اَّللَ ُُِي ُّ
فقػاؿ لػو تعػاذل :فَا ْع ُ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
ِِ
ٌن[ اؼبائدة ،]13:كمعٌت العفو :ترؾ اؼبؤاخذة
ال ُْم ْحسن َ
ابلذنب ،كمعٌت الصفح :ترؾ أثره من النفس ( )10ككونو دل يبق
أثره  ي النفس قمة  ي التسامح كىو بغية اؼبؤمن الذم يدعو
َّ ِ
ين َجاءُوا ِمن بَ ْع ِد ِى ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا
هللا تعاذل إليهاَ  :والذ َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
وان ِاب ِْإلميَ ِ
ان َوَال ََتْ َع ْل ِيف قُلُوبِنَا
ين َسبَ ُق َ
ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ك رء ٌ ِ
ِ ِِ
ِ
يم[ اغبشر،]10 :
ين َ
وف َّرح ٌ
غ ِّال لّلَّذ َ
آمنُوا َربَّنَا إنَّ َ َ ُ
ف يَ ْعلَ ُمو َن
س ْو َ
كقاؿ تعاذل :فَ ْ
اص َف ْح َع ْن ُه ْم َوقُ ْل َس َال ٌم ۚ فَ َ
.
[الزخرؼ]89 :
 -2اإلحساف:
ككما نعلم أف اإلحساف ىو مقابلة السيئة ابغبسنة كىو
فوؽ اغبلم ،كإف كاف اغبلم ىو أف تعفو عمن ظلمك،
فاإلحساف ىو أف ربسن إذل من أساء إليك.

قاؿ تعاذل وإِ ْذ أ َ ِ
ِ ِ
يل َال تَ ْعبُ ُدو َن إَِّال
َ
َخ ْذ َان ميثَا َق بَِين إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
اَّللَ َوِابل َْوالِ َديْ ِن إِ ْحس ًاان َوذي الْ ُق ْرَ َٰب َوالْيَ تَ َام ٰى َوال َْمساك ِ
َّ
ٌن
َ
َ
ِ
الص َالةَ َوآتُوا َّ
َوقُولُوا لِلن ِ
الزَكاةَ ُُثَّ تَ َولَّْي تُ ْم
يموا َّ
َّاس ُح ْسنًا َوأَق ُ
ضو َن[ البقرة .]83 :كقاؿ تعاذل:
إَِّال قَلِ ًيال ِّمن ُك ْم َوأَنتُم ُّم ْع ِر ُ
ك ِاب ْحلِ ْكم ِة والْمو ِعظَ ِة ا ْحلسنَ ِة ۖ وج ِ
ا ْدعُ إِ َ ٰىل َسبِ ِ
اد ْذلُم
يل َربِّ َ
ََ ََ
َ َ َْ
ِ
ض َّل َعن َسبِيلِ ِو ۖ
س ُن ۚ إِ َّن َربَّ َ
ك ُى َو أَ ْعلَ ُم ِمبَن َ
ِابلَِّيت ى َي أ ْ
َح َ
ِ
ين[ النحل.]125 :كقاؿ تعاذل :إِ َّن
َو ُى َو أَ ْعلَ ُم ِابل ُْم ْهتَد َ
اإلحس ِ
ِ ِ
َّ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَ َٰب َويَ ْن َه ٰى َع ِن
اَّللَ ََي ُْم ُر ابل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
ش ِاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي ۚ يَِعظُ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
الْ َف ْح َ
[النحل.]90 :
يتبُت أف التسامح ىو الصفح كالعفو كاإلحساف،
كفبا تق ٌدـ ٌ
يقابلو التعنت كالتعصب كالتطرؼ كالغلو.
التسامح يف السنّة النبوية الشريفة

قبل اػبوض  ي األحاديث النبوية الشريفة ،الب ٌد لنا من أف
نبُت أف من كربل نعم هللا علينا كعلى اإلنسانية إرساؿ نبينا
ٌ
دمحم( )ابغبنيفية السمحاء رضبة للعاؼبُت ،كؽبذه الرضبة أنواع
من احملبٌة كالتسامح كالصفح ،كالتناصح اليت تكاثرت نصوصها
من القرآف كالسنة ،كبدأ فقو ىذا التسامح  ي اؼبدينة اؼبنورة  ي

اؼبرحلة األكذل من مسَتة اإلسبلـ إذ تعامل الرسوؿ ( )م
اؼبسلمُت كغَتىم هبذا السمت النبوم الشريف ،فقد اجتمعت
األقواؿ كاألفعاؿ ،فإذا بو قاموس حيتوم على صبي مفردات
السماحة ككذا يشمل كل نواحي اغبياة.
فقد مشل اإلسبلـ بيسره كرفقو كظباحتو صبي الناس ،حىت
م غَت اؼبسلمُت؛ فتسامح معهم  ي كثَت من القضااي
كثَتا من اغبقوؽ .عمبلن ابآلايت القرآنية
كاألحكاـ ،كمنحهم ن
كالسنة النبوية كما يظهر  ي النصوص الكردية (.)7
ؿبمدا ( )رضبة للعادل أصب قاؿ تعاذل:
إف هللا تعاذل أرسل ن
ِ
ٌن[ األنبياء.]107 :
َ وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر ْْحَةً لل َْعال َِم َ
كجو الداللة:
تب ٌُت ىذه اآلية الكردية أف ظباحة النيب ( )كرضبتو ال
زبتص ابؼبسلمُت فقط ،بل ىي شاملة ؽبم كلغَتىم من
اؼبخلوقات  ي الدنيا كافٌة.
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ككذا يتب ٌُت التسامح الديٍت  ي كل األمور اؼبتعلقة حبياة
ع،
(رًح ىم ه
اَّللي ىعٍب ندا ظبىٍ نحا إً ىذا ىاب ى
اإلنسانية ،لذا قاؿ النيب ( ( :)ى
ضى)) ( .)8كىذا النص النبوم
ظبىٍ نحا إً ىذا ا ٍشتىػىرل ،ظبىٍ نحا إً ىذا اقٍػتى ى
شامل يشمل صبي أفراد اجملتم اؼبسلم كغَت اؼبسلم دكف فرؽ
بينهم.
لذا قاؿ ابن حجر :قولو (رضبو هللا) (رحم هللا ىعٍب ندا) حيتمل
الدعاء كحيتمل اػبرب ،كابألكؿ جزـ ابن حبيب اؼبالكي كابن
بطاؿ كرجحو الداكدم ...قولو (ظبٍ نحا) بسكوف اؼبيم
سهبل ،كىي صفة مشبهة تدؿ على
كابؼبهملتُت أم:
ن
الثبوت ،...كاؼبراد ىنا اؼبساىلة ،قولو( :إذا اقتضى) أم طلب
قضاء حقو بسهولة كعدـ إغباؼ ...كفيو اغبض على
السماحة  ي اؼبعاملة كاستعماؿ معارل األخبلؽ ،كترؾ
اؼبشاحة ،كاغبض على ترؾ التضييق على الناس  ي اؼبطالبة،
كأخذ العفو منهم (.)9
كالذم يبدك من السنة النبوية أف التسامح ىو التساىل
كاؼبساىلة  ي كل جوانب اغبياة؛ لذا قاؿ ( (( :)ىرًح ىم ه
اَّللي
ضى)) (.)10
ع ،ىكإًذىا ا ٍشتىػىرل ،ىكإًذىا اقٍػتى ى
ىر يج نبل ظبىٍ نحا إًذىا ىاب ى
مصداؽ على منهجية السلم كالسبلـ
كإ ٌف سَتتو ()
ه

كالتسامح  ي األمة؛ كالرسوؿ ( )حامل راية فقو التسامح  ي
اجملتم اإلنساين؛ ألنو حيمل للبشرية صبي صور الرضبة فيقوؿ
هاس إهمنىا أ ىىَن ىر ٍضبىةه يم ٍه ىداةه)) ( ،)11كبذلك يكوف
( ( :)ى
(أيها الن ي
الرسوؿ الكرمي ( )قائد اغبركة السلمية البلٌ تطرفية  ي اتريخ
ب ال ًٌدي ًن إً ىذل هللاً
ىح ُّ
العادل .كهبذه اؼبعاين كلها قاؿ ((( :)أ ى
اغبىنً ًيفيهةي ال هس ٍم ىحة)) (.)12
ٍ
ادلطلب الثاين :مفهوم اإلابدة اجلماعية.

أوالً-تعريف اإلابدة:

كبيادا
لغواين اإلابدة مأخوذة من بيد :ابد الشيء يبيد بيدان ن
كبيودا كبيدكدة األخَتة عن اللحياين :انقط كذىب .كابد يبيد
ن
بيدان إذا ىلك .كأابده هللا أم أىلكو .كيقاؿ :أب هد أبيد ،كما
ً
يودا ،إذا نىًف ىد،
كابد الشيءي يىبيد بي ن
دىر ىدىَت كداىر .ى
قالواٍ :
الدىر إابدة ( .)13كابد ىلك كاببو ابع كجلس كأابده
كأابده ي
(.)14
هللا أىلكو
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اإلابدة ( )exterminationىي القتل اؼبتعمد اعبماعي
جملموعة كاملة من األشخاص ،كىي من ضمن اعبرائم ضد
اإلنسانية .أما اإلابدة اعبماعية (- )genocideكىي مؤلفة
من كلمتُت يوَننيتُت مها  genoكتعٍت العرؽ أك القبيلة،
ك cideكتعٍت القتل-فيمكن تعريفها أبهنا الفظاعات اليت
ترتكب أثناء العدكاف ،القائمة على أساس عرقي أك ديٍت (.)15
اثنيًا-تعريف اإلابدة اجلماعية:

موجودا قبل عاـ
 -1مصطلح اإلابدة اعبماعية ،الذم دل يكن
ن
جدا ،حيث يشَت
1944ـ ،ىو مصطلح ذك مدلوؿ خاص ن
إذل جرائم القتل اعبماعي اؼبرتكبة حبق ؾبموعات من
األشخاص .كحقوؽ اإلنساف ،كما ىو مبُت  ي إعبلف األمم
اؼبتحدة العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر  ي عاـ 1948ـ ،ىو
مفهوـ يتعلق حبقوؽ األفراد .ك ي عاـ 1944ـ ،سعى ؿباـ
يهودم بولندم يدعى رافائيل ليمكُت (1900ـ1959-ـ)
إذل كض كصف للسياسات النازية للقتل اؼبنظم ،دبا  ي ذلك
إابدة الشعب اليهودم األكركيب .كقاـ بتشكيل مصطلح
"اإلابدة اعبماعية"( )genocideعن طريق اعبم بُت كلمة
"صباعي" ( )geno-اليوَننية كاليت تعٍت سبللة أك قبيلة ،م
كلمة "اإلابدة"( )-cideالبلتينية اليت تعٍت القتل .كحينما كاف
يقوـ بصياغة ىذا اؼبصطلح اعبديد ،كاف (ليمكُت) يض  ي
اعتباره مفهوـ "كض خطة منظمة تتألف من إجراءات ـبتلفة
هتدؼ إذل تدمَت األساسيات الضركرية غبياة ؾبموعات قومية،
ابإلضافة إذل إابدة اجملموعات نفسها ".ك ي العاـ التارل،
كجهت احملكمة العسكرية الدكلية  ي مدينة نورمربخ أبؼبانيا
االهتامات إذل كبار القادة النازيُت ابرتكاب "جرائم ضد
اإلنسانية ".كقد اشتملت االهتامات على كلمة "اإلابدة
مصطلحا
اعبماعية" ،كلكن ككلمة كصفية ،كليست ابعتبارىا
ن
قانونينا(.)16
عرفتها اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة كما كرد  ي نص
ٌ -2
اتفاقية (من جردية اإلابدة اعبماعي كالعقاب عليها)  ي
 ،1948/12/9حيث حددت اؼبادة 2/من االتفاقية
(اإلابدة اعبماعية) ((بكوهنا من األفعاؿ التالية اؼبرتكبة بقصد
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التدمَت الكلي أك اعبزئي عبماعة قومية أك إثنية أك عنصرية أك
دينية ،بصفتها ىذه:

أ -قتل أفراد اعبماعة.

ب -إغباؽ ضرر جسدم أك ركحي أبعضاء اعبماعة.

عمدا ألحواؿ معيشية يراد هبا تدمَتىا
ت -إخضاع اعبماعة ن
اؼبادم كلينا أك جزئينا.

ث -فرض تدابَت تستهدؼ اغبلوؿ دكف إقباب األطفاؿ
داخل اعبماعة.

ج -نقل أطفاؿ اعبماعة عنوة إذل صباعة أخرل)).
كجاء  ي اؼبادة  18من مشركع مدكنة اعبرائم ضد أمن
كسبلمة البشرية لعاـ  1996خبصوص تعريف اعبرائم ضد
اإلنسانية كربديد صورىا أبهنا " كل فعل من األفعاؿ التالية
عند ارتكابو بشكل منتظم أك علي نطاؽ كاس بتحريض أك
توجيو من إحدل اغبكومات أك من أم منظمة أك صباعة
كتشمل القتل العمد – اإلابدة – التعذيب – االسًتقاؽ –
االضطهاد ألسباب سياسية أك عنصرية أك دينية – التمييز
النظامي ألسباب عنصرية أك إثنية أك دينية كالذم يشمل
انتهاؾ اغبقوؽ كاغبرايت األساسية لئلنساف كيؤدم إرل ضرر
جسيم جبزء من السكاف – اإلبعاد التعسفي أك النقل القسرم
للسكاف – االحتجاز التعسفي – اإلخفاء القسرم
لؤلشخاص كالدعارة القسرية كاألشكاؿ األخرل من اإلعتداء
ضررا
اعبنسي – األعماؿ البل إنسانية األخرل اليت تلحق ن
جسيما ابلسبلمة اعبسدية أك العقلية أك ابلصحة العامة أك
ن
ابلكرامة اإلنسانية مثل التشويو كاإلصاابت اعبسدية اعبسيمة
" (.)17

 -3عرفها فقهاء القانوف الدكرل ،على أهنا :خطة فبنهجة
لتصرفات ؿبددة هتدؼ إذل تدمَت أساس كجود غبياة ؾبموعة
كطنية ( .)18ككذلك أبهنا "قتل متعمد ألغلب أك كل أعضاء
صباعة ـبتارة ،جملرد إهنا صباعات كثنية أك طائفية ( ،)19فهي
كسيلة منظمة تتخذ من قبل اغبكومات كتصدر على شكل

أكامر حكومية (.)20

ادلطلب الثالث :مفهوم اإلابدة اجلماعية يف اإلسالم أي

القتل اجلماعي

واصطالحا:
أوالً-القتل لغةً
ً

أ -القتل لغةً:
البلـ أىصل ً
يح يى يد ُّؿ ىعلىى إً ٍذىال وؿ
(قىػتى ىل) الٍ ىق ي
اؼ ىكالتهاءي ىك ه ي ٍ ه ى
صح ه
ىكإً ىماتىوة (.)21
القتل من قتلو يقتلو قتبلن إذا أماتو بضرب أك حجر أك سم
أك علة .كرجل قتيل ،مقتوؿ كاعبم قتبلء حكاه سيبويو.
كقتلى كقتاذل ،كامرأة قتيل كمقتولة .ك ي اغبديث(( :أشد الناس
عذااب يوـ القيامة من قتل نبيا أك قتلو نيب)) أم من قتلو ىو
كافر .كتقاتل القوـ كاقتلوا كتقتلوا كقتلوا ابلشدة كقتلوا بكسر
القاؼ كقتلو مقاتلة كقتاال .كاؼبقاتلة بكسر التاء  ي الصحاح
القوـ الذين يصلحوف للقتاؿ .كقاؿ الفراء فيقولو تعاذل :قُتِ َل
ِْ
سا ُن َما أَ ْك َف َرهُ[ عبس ]17 :أم لعن اإلنساف ،كقاتلو
اإلنْ َ
هللا لعنو ،كاقتتل فبلف :قتلو العشق ،أك قتلتو اعبن (.)22

اصطالحا:
ب -القتل
ً
اعبناايت على النفس ثبلثة(( :عمد كخطأ كشبو عمد)) ،أما
العمد احملض :فهو أف يتعمد قتل النفس دبا يقط حبدة
كاغبديد أك دبا ديور  ي اللحم مور اغبديد ،أك ما يقتل غالبنا
بثقلو كاغبجارة كاػبشب فهو قتل عمد يوجب اغبد .كقاؿ أبو
حنيفة(( :العمد اؼبوجب للقود ما قتل حبدة من حديد كغَته
مورا ،كال يكوف ما قتل بثقلو أك أؼبو من
إذا مار  ي اللحم ن
()23
عمدا كال يوجب قودان))  .كالقتل
اغبجار كاألخشاب ن
العمد أف يقتل شخصان معصوـ الدـ عن قصد دبا يقتل غالبنا
كآلة القتل أك بغَت ذلك كالتحريق كالتغريق كاإللقاء من مكاف
شاىق أك خبنقو أك سقي السم فهذا جيب فيو القصاص (.)24
يرل أكثر العلماء كمنهم الشافعية كاغبنابلة :أف القتل ثبلثة
أنواع :قتل عمد ،كشبو عمد ( ،)25كخطأ.
كشبو العمد :ىو قصد الفعل العدكاف كالشخص دبا ال يقتل
غالبان ،كضرب حبجر خفيف أك لكمة ابليد ،أك بسوط ،أك
عصا صغَتين أك خفيفُت ،كدل يواؿ بُت الضرابت ،كأال يكوف
صغَتا أك ضعي نفا ،كأال
الضرب  ي مقتل ،أك كاف اؼبضركب
ن
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حرا أك برد مساعد على اؽببلؾ ،كأال يشتد األدل كيبقى
يكوف ن
إذل اؼبوت .فإف كاف شيء من ذلك فهو عمد؛ ألنو يقتل
غالبان .كال قصاص  ي شبو العمد ،كإمنا فيو دية مغلظة أبيٌنها
 ي حبث الدايت (.)26
كذىب مالك إذل أف القتل إما عمد أك خطأ كال اثلث
عمدا أك ال يقصده
ؽبما؛ ألنو إما أف يقصد القتل فيكوف ن
فيكوف خطأ .كقاؿ ليس  ي كتاب هللا إال العمد كاػبطأ (.)27
كمن مشهور مذىب اؼبالكية ( :)28أف القتل نوعاف :عمد،
كخطأ؛ ألهنما اؼبذكوراف فقط  ي القرآف الكرمي ،لبياف حكم
ابعا زاد على النص،
قسما اثلثنا أك ر ن
نوعي القتل ،فمن زاد ن
كأنكر مالك شبو العمد.
أما العمد :فهو أف يقصد القاتل القتل مباشرة بضرب
دبحدد أك مثقل ،أك تسببنا إبحراؽ أك تغريق أك خنق ،أك يس ٌم
قاصدا بو موتو ،فمات ،أك
أك غَتىا ،كمن طعاـ أك شراب ن
قصد ؾبرد التعذيب ،سواء دبا يقتل غالبنا أك دبا ال يقتل غالبنا،
إف فعل ذلك لعداكة أك غضب ال على كجو التأديب .فإف
كاف القتل بسبب الضرب على كجو اللعب أك التأديب فهو
من اػبطأ ،إف كاف الضرب بنحو قضيب ،ال بنحو سيف.
كأما اػبطأ :فهو أال يقصد الضرب كال القتل ،كما لو
إنساَن.
صيدا فأصاب ن
سقط إنساف على غَته فقتلو ،أك رمى ن
كشبو العمد :ىو أف يقصد الضرب كال يقصد القتل،
كاؼبشهور عندىم أنو كالعمد (.)29
كيبلحظ فبا سبق أف الفقهاء اتفقوا على بعض حاالت
القتل العمد كالقتل بسبلح ،كعلى حالة القتل اػبطأ،
كاختلفوا  ي حاالت ثبلث :ىي القتل شبو العمد ،كما أجرم
ؾبرل اػبطأ ،كالقتل بسبب.
كما يبلحظ أف الفقهاء اعتمدكا  ي إثبات العمد كشبو
ماداي أك
اػبطأ ،على اآللة اؼبستعملة  ي القتل ابعتبارىا دليبلن ن
حسيان على توافر القصد أم (العمد).

392

ادلبحث الثاين :مبادئ تسامح الدين اإلسالمي دلنع
اإلابدة اجلماعية يف اجملتمع ادلدين
شبة بعض اؼببادئ العامة اإلسبلمية اغباكمة للعبلقات
اإلنسانية دكف اؼبساس بكرامة اإلنساف أك قتلو أك حبسو أك
حىت ذبرحيو  ي اجملتم :

 -1العدل واإلحسان:

أمر هللا تعاذل ابنتهاج العدؿ كاإلحساف  ي تعامل البشر
اإلحس ِ
ِ ِ
بعضهم ببعض :قاؿ تعاذل :إِ َّن َّ
ان
اَّللَ ََي ُْم ُر ابل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي
َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َ
يَ ِعظُ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن[ النحل ،]90:كقاؿ تعاذل َ ايأَيُّ َها
الَّ ِذين آمنوا ُكونُوا قَ َّو ِام ِ ِ
اء ِابل ِْق ْس ِط َوَال ََْي ِرَمنَّ ُك ْم
َ َُ
َ
ٌن ََّّلل ُش َه َد َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ب للتَّ ْق َوى َواتَّ ُقوا
َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَى أ ََّال تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُى َو أَق َْر ُ
اَّللَ إِ َّن َّ
َّ
اَّللَ َخبًِنٌ ِمبَا تَ ْع َملُو َن[ اؼبائدة.]8 :
تعمم اػبطاب
كاؼبلحوظ  ي اآليتُت الكرديتُت أف األكذل ٌ
موجو إذل البشر كافٌة
ابألمر ابلعدؿ كاإلحساف فهو خطاب ٌ
منهجا يؤمن للجماعة البشرية – كما قاؿ اإلماـ دمحم
بوصفو ن
متورل الشعراكم – إقامة ؾبتم صحي تسرم فيو العبلقات
بُت أبنائو  ي سبلمة كيسر ،أما اآلية الثانية فهي تتوجو إذل
اجملتم اإلسبلمي ،فبل يؤمنوف حىت يقيموا العدؿ حىت م
اػبصوـ كاألعداء ،فالعدؿ حق للكافة كالتزاـ على الكافة أاي
ؿبكوما (.)30
حاكما أك
ن
كاف موقعهم  ي اجملتم  ،كسواء كاف ن

 -2حترمي الظلم:

كحرمو فيما بُت عباده كأنذر
حرـ هللا الظلم على نفسو ٌ
ٌ
أبشد أنواع العذاب على من يظلم  ،كىو دل يفرؽ  ي
استحقاؽ العذاب علي الظادل بُت أف يق الظلم على مؤمن أك
على كافر  ،فالظلم الذم يق على أم إنساف يبوء فاعلو
بغضب من هللا  ،يقوؿ هللا تعاذل  فَ َق ْد َك َّذبُوُك ْم ِمبَا تَ ُقولُو َن
ِ
ص ًرا َوَم ْن يَظْلِ ْم ِم ْن ُك ْم نُ ِذقْوُ َع َذ ًااب
ص ْرفًا َوَال نَ ْ
فَ َما تَ ْستَطيعُو َن َ
ِ ِ
ِ
ٌن
ًنا [ الفرقاف ،]19 :كقاؿ تعاذل إِ َّان أَ ْعتَ ْد َان للظَّال ِم َ
َكب ً
ط هبِِ ْم ُس َر ِادقُ َها َوإِ ْن يَ ْستَ ِغيثُوا يُغَاثُوا ِمبَ ٍاء َكال ُْم ْه ِل
َحا َ
َان ًرا أ َ
ِ
س َّ
ت ُم ْرتَ َف ًقا[ الكهف:
اء ْ
الش َر ُ
اب َو َس َ
يَ ْش ِوي ال ُْو ُجوهَ ب ْئ َ
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ِ
ٌن َم ْع ِذ َرتُ ُه ْم َوَذلُُم
 ،]29كقاؿ تعاذل يَ ْو َم َال يَ ْن َف ُع الظَّال ِم َ
اللَّ ْعنَةُ َوَذلُ ْم ُسوءُ الدَّا ِر[ غافر ،]52 :كقاؿ تعاذل َ وَم ْن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
احتَ َم َل بُ ْهتَ ًاان
ب َخطيئَةً أ َْو إِ ْْثًا ُُثَّ يَ ْرم بِو بَ ِريئًا فَ َقد ْ
يَ ْكس ْ
َوإِ ْْثًا ُمبِينًا[ النساء.]112 :

كؼبا كانت جردية اإلابدة اعبماعية اؼبتمثلة  ي ارتكاب أحد
األفعاؿ الداخلة  ي تعريفها ،اليت تتناكؿ ابإليذاء اعبسيم
للضحااي بغَت سبييز بُت مذنب كبرئ  ،كىي بذلك تعد أبعد
ما تكوف عن العدؿ كاإلحساف كالقسط الذم أمر هبم الشارع
اغبكيم ،كىي تعميم للظلم بُت أفراد صباعة معينة بغَت ذنب
ظلما
جنوه؛ بل لعلٌو بسبب ال دخل إلرادهتم فيو كىو ما يعد ن
هنى عنو الشارع اغبكيم كأنذر بتوقي أقسي أنواع العذاب سواء
كق علي مسلم أك ذمي بل كعلى الكافر ،فاعبردية بذلك سبثل
خركجا على مقتضيات العدؿ كاإلحساف كالقسط كتعريض
ن
لدعائم اجملتم البشرم َنىيكم عن دعائم اجملتم اإلسبلمي
(.)31

 -3عدم االعتداء:
هنى اإلسبلـ بنصوص قاطعة عن االعتداء حىت كلو تعلق
ردا لعدكاهنم على
األمر ابػبصوـ كاألعداء إال أف يكوف ن
اؼبسلمُت ،كبذات قدر االعتداء ،كإذا كاف ذلك اؼببدأ اثبتان  ي
حالة اغبرب ،فهو أكذل ابلتطبيق  ي كقت السلم ،كيكوف ذلك
منهجا يسلكو الناس  ي عبلقاهتم ،فلم يكن االختبلؼ – ٌأاين
ن
مربرا لبلعتداء على اؼبختلفُت –
كاف سببو عرقيان كاف أك دينينا ن
فاختبلؼ العرؽ ال ديكن أف يكوف سببنا لبلعتداء ،ذلك أف
البشر  ي هناية األمر من أصل كاحد (.)32
َّاس إِ َّان َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْ ثَى
قاؿ تعاذل َ ايأَيُّ َها الن ُ
وجعلْنا ُكم ُشعواب وقَ بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد َِّ
اَّلل
ََ ْ
َ ََ َ ْ ُ ً َ َ َ ََ َ
أَتْ َقا ُكم إِ َّن َّ ِ
يم َخبًِنٌ[ اغبجرات ]13 :كقاؿ تعاذل
اَّللَ َعل ٌ
ْ
س وِ
ِ
اح َدةٍ
ِ
َّ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
َ ايأَيُّ َها الن ُ
ِ
ث ِم ْن هما ِرج ًاال َكثِ ِ
ساءً َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ
َو َخلَ َق م ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ ُ َ َ
ً
ًنا َون َ
َّ ِ
ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ساءَلُو َن بِو َو ْاأل َْر َح َ
الذي تَ َ
[النساء.]1 :

ك ي اغبديث الشريف الذم يقوؿ الرسوؿ ( (( )ىاي أىيػُّ ىها
()33
اح هد كإً هف أىاب يكم ك ً
ً
ً
هاس
اح هد))
هاس أىىال إ هف ىربه يك ٍم ىك ى ى ٍ ى
 ،ك((الن ي
الن ي
آدـ ًمن تيػر و
اب)) (.)34
بػىنيو ى
آد ىـ ىك ى ي ٍ ى
كاؼبلحوظ  ي اػبطاب القرآين ك ي اغبديث الشريف أهنما
يفرؽ  ي اػبطاب بُت مسلم كغَت
ٌ
موجهاف إذل الناس كافٌة ال ٌ
اؼبسلم ،فهو للبشر صبيعان تذكَتان ؽبم أبهنم من أصل كاحد فبل
ديكن تربير االعتداء ابختبلؼ األعراؽ أك األثنية.
كذلك ال ديكن تربير االعتداء الختبلؼ الدين؛ بل كلو
تعلق األمر دبشرؾ فالدعوة إذل سبيل هللا جيب أف تكوف
ابغبسٌت ،قاؿ تعاذل ا ْدعُ إِ َىل َسبِ ِ
ك ِاب ْحلِ ْك َم ِة َوال َْم ْو ِعظَ ِة
يل َربِّ َ
ِ
ا ْحل ِ ِ
ك ُى َو أَ ْعلَ ُم ِمبَ ْن
س ُن إِ َّن َربَّ َ
سنَة َو َجاد ْذلُ ْم ِابلَِّيت ى َي أ ْ
َح َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين[ النحل،]125 :
َ
ض َّل َع ْن َسبيلو َو ُى َو أَ ْعلَ ُم ابل ُْم ْهتَد َ
فهذا منهج ينبغي إتباعو م كل من خيتلف معنا  ي الدين ،مث
أتيت نصوص تتعلق بكيفية إدارة اػببلؼ م أىل الكتاب،
ادلُوا أ َْىل ال ِ
يقوؿ تعاذل  وَال َُتَ ِ
ْكتَ ِ
اب إَِّال ِابلَِّيت ِى َي
َ
َ
س ُن[  ...العنكبوت :من اآلية .]46
أْ
َح َ

كقاؿ اإلماـ علي بن أيب طالب ((( :)أىنهوي قاؿ أ ًيم ٍرىَن ًأبى ٍف
ً
ً
ً
ب)) (.)35
نػىٍتػيرىك يه ٍم كما يىدينيو ىف ىكمثٍػليوي ىال يىكٍذ ي

ككما قاؿ خالد بن الوليد ( ،)ككما قاؿ أبو عبيدة (،)
ككما قاؿ الفاربوف العًظاـ :لنا ما ؽبم كعلينا ما عليهم ،ؽبم ما
حىت كلو دل يسلموا فإ ٌف ؽبم حقوقنا كما أ ٌف
لنا كعليهم ما عليناٌ ،
عليهم كاجبات ،يدفعوف اعبزية (.)36
ك ي شأف اؼبعاىدين قاؿ ً
رسوؿ هللا ( )قولو(( :أال ىمن
ظىلم م ً
عاىدان أك انتقصو أك كلهىفو ى ً
أخذ منوي شيئان
فوؽ طاقىتو أك ى
ي
ى ىي
ي
ً ()37
ً
ً
بًغ ًَت ط ً
يب نى ً
يجوي يوـ القيامة))  .كركاه أبو
فس فأَن ىحج ي
داكد بلفظ(( :أال من ظلم معاىدان أك انتقصو أك كلفو فوؽ
طاقتو أك أخذ منو شيئان بغَت طيب نفسو فأَن خصمو يوـ
القيامة)) (.)38
بل إف األمر لو تعلق أبحد اؼبشركُت فبل عدكاف عليو ،بل
إف على اؼبسلم أف جيَته إف أستجاره ،كدينحو األماف لقولو
تعاذل وإِ ْن أَح ٌد ِمن الْم ْش ِركٌِن استَجار َك فَأ ِ
َج ْرهُ َح ََّّت يَ ْس َم َع
َ َ َ ُ َ ْ ََ
َك َالم َِّ
ك ِِبَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم َال يَ ْعلَ ُمو َن
اَّلل ُُثَّ أَبْلِ ْغوُ َمأ َْمنَوُ َذلِ َ
َ
393
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[التوبة ،]6:فإذا كاف ذلك اغبكم متعلقان دبشرؾ يطلب األماف
كقت اغبرب فيلزـ القرآف اؼبسلم أبف يؤمنو حىت يسم كبلـ
هللا فإف إعطاء األماف  ي غَت كقت القتاؿ أكذل.
كإذا كانت ىذه اؼببادئ ىي الواجبة اإلتباع بعامة  ي
أكقات السلم أك أكقات اغبرب ،فإنو إابف ظركؼ القتاؿ اليت
قد تغرم اؼبقاتلُت ابلعدكاف على من يقاتلوهنم قبد أف اإلسبلـ
قد حظر سبامان االعتداء إال على من اعتدل ،بل أكجب
التناسب بُت االعتداء كما يقابلو فبل جور كال سبادم  ي
يل َِّ َّ ِ
العدكاف ،يقوؿ تعاذل َ وقَاتِلُوا ِيف َسبِ ِ
ين يُ َقاتِلُونَ ُك ْم
اَّلل الذ َ
ِ
َوَال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن َّ
ين[ البقرة.]190 :
اَّللَ َال ُُِي ُّ
ب ال ُْم ْعتَد َ
ِ
ِ
ين
كقاؿ تعاذل َ وقَاتِلُ ُ
وى ْم َح ََّّت َال تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ َويَ ُكو َن ال ّد ُ
ِ
ِِ ِ
ٌن[ البقرة:
ََّّلل فَِإن انْ تَ َه ْوا فَ َال ُع ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّال ِم َ
.]193
كيقوؿ تعاذل َ وإِ ْن َعاقَ ْب تُ ْم فَ َعاقِبُوا ِمبِثْ ِل َما عُوقِْب تُ ْم بِ ِو
ِ
صبَ رُُتْ َذلُو َخ ْي ر لِ َّ ِ
ين[ النحل.]126 :
َولَئ ْن َ ْ َ ٌ
لصاب ِر َ
فإذا أردَن أف نعرؼ حكم جردية اإلابدة اعبماعية على
ضوء مبدأ عدـ االعتداء لعلمنا أهنا أفعاؿ يشجبها اإلسبلـ ؼبا
فيها من تعميم للعقاب كعدكاف يناؿ الناس بغَت سبييز كإغباؽ
األذل بغَت جريرة؛ بل إنو حىت كلو كق اعتداء من بعض أفراد
اعبماعة اؼبستهدفة ابعبردية فإف ذلك ال يربر مد العدكاف على
بقية أفرادىا إعماالن للمبدأ اإلسبلمي الراسخ َ ...وَال تَ ِزُر
َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْخ َرى ُُثَّ إِ َىل َربِّ ُك ْم َم ْرِج ُع ُك ْم فَ يُ نَ بِّئُ ُك ْم ِمبَا ُك ْن تُ ْم
تَ ْعملُو َن إِنَّوُ َعلِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر[ الزمر.]7 :
ات ُّ
ٌ
َ
()39
 -4الرْحة :
للرضبة  ي اإلسبلـ موض متميز  ي أحكاـ الشرع
كثَتا من ىذه األحكاـ كانت "الرضبة "
اإلسبلمي ذلك أف ن
علٌتها كمقصدىا ،كذلك مصداقان لقولو تعاذل  ي سورة األنبياء
ِ
ٌن[ األنبياء .]107 :كإذا
َ وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر ْْحَةً لل َْعال َِم َ
كنا نرل (للرضبة) ظبلن  ي الكثَت من األحكاـ ٌإال أف ما يهمنا
على كجو اػبصوص  ي ىذا اؼبوض ىو مكانة الرضبة  ي تعامل
البشر بعضهم م بعض فلقد حث القرآف الكرمي على الًتاحم

بُت الناس كأعترب ذلك ظبة من ظبات اؼبؤمنُت ،قاؿ تعاذل ُُ ثَّ
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ِ َّ ِ
اص ْوا ِابل َْم ْر َْحَ ِة
اص ْوا ِاب َّ
لص ِْْب َوتَ َو َ
آمنُوا َوتَ َو َ
ين َ
َكا َن م َن الذ َ
[البلد.]17 :
كعن الرسوؿ ( )حينما طلب إليو يدعو على اؼبشركُت
أجاب ((إنٍت دل أبعث لعاَنن ،كإمنا بعثت رضبة)) (.)40
ىذا اؼببدأ أمر اإلسبلـ ابلتزامو حىت م األعداء الذين
قاتلوا اؼبسلمُت فأظهرىم هللا على أعدائهم فأمرىم ابلرضبة م
األسرم كاعبرحى ،بل كم القتلى.
فأما الرضبة ابألسرل فهناؾ من النصوص القرآنية كالسنٌة
الفعلية كالقولية ما يشَت إذل ضركرة التزاـ الرضبة  ي التعامل م
األسَت ،قاؿ تعاذل فبتدحان فريقان من اؼبؤمنُت ألهنم يفضلوف
غَتىم على أنفسهم إبطعامهم الطعاـ حىت كلو كانوا  ي حاجة
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
يما
إليو بقولو َ ويُطْع ُمو َن الطَّ َع َ
ام َعلَى ُحبّو م ْسكينًا َويَت ً
ِ
ًنا[ اإلنساف.]8 :
َوأَس ً
ِ َّ ِ
الرقَ ِ
ب ِّ
اب
ين َك َف ُروا فَ َ
ض ْر َ
كقاؿ تعاذل فَِإذَا لَقيتُ ُم الذ َ
ِ ِ
ِ
وى ْم فَ ُ
َح ََّّت إِذَا أَثْ َخ ْن تُ ُم ُ
شدُّوا ال َْوَاث َق فَإ َّما َمنِّا بَ ْع ُد َوإ َّما ف َداءً
ب أ َْوَز َارَىا[ ...دمحم ]4 :كتعٍت ىذه اآلية
َح ََّّت تَ َ
ض َع ا ْحلَْر ُ
الكردية أف هللا حث اؼبقاتلُت اؼبسلمُت على قتاؿ من قاتلهم
فإذا أزبذكا منهم أسرل فإهنم عندئذ ابػبيار بُت اؼبن عليهم
إبطبلقهم أك أف أيخذكا منهم الفدية ،دكف أف أيمرىم بقتلهم
األسرل.
أما السنٌة الشريفة فإهنا تشَت إذل إحساف الرسوؿ ()
أسَتا منهم من
لؤلسرل  ي موقعة بدر اليت ٌ
أسر فيها سبعُت ن

ساموا اؼبسلمُت سوء العذاب دبن فيهم رسوؿ هللا ( )نفسو
كؿباكلة قتلو ،كم ذلك فحينما كقعوا ربت يده أسرل أحسن
إليهم كأكصى هبم أصحابو ابإلحساف إليهم إذل اغبد الذم دف
الصحابة إذل إيثارىم بطيب الطعاـ بل كاف األسَت يركب
كالصحايب يسَت على قدميو.
أما عن الرضبة  ي التعامل م اعبرحى فعلتو أهنم أصبحوا
غَت قادرين على القتاؿ فيأخذكف حكم من هنى الرسوؿ ()
بقتاؽبم  ي اغبرب ،فلقد كاف الرسوؿ يوصي قادة جيوشو إذا
خرجوا للقتاؿ بقولو ((أغزكا ابسم هللا ك ي سبيل هللا كال تغلوا
كال تغدركا كال سبثلوا كال تقتلوا كليدان)) (.)41
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كقد ركم أبو عبيد القاسم بن سبلـ  ي كتابو " األمواؿ "

أف رسوؿ هللا ( )أمر مناديو يوـ فتح مكة أف ينادم  ي
الناس " أف ال جيهزف على جريح ،كال يتبعن مدبر ،كال يقتلن
أسَت ،كمن أغلق اببو فهو آمن " كيقوؿ األستاذ كىبو الزحيلي
((كىذا ليس خاصان أبىل مكة ،فإف اللفظ عاـ كيتمسك بو
على عمومو)) (.)42
بل إف الرضبة كاجبة  ي التعامل م القتلى ،بعدـ التمثيل
جبثثهم فلقد هنى الرسوؿ ( )عن اؼبثلة بل حىت كلو مثلوا

جبثث اؼبسلمُت ،فلقد كفر الرسوؿ ( )عن ديُت أقسم بو أف
ديثلن بسبعُت من اؼبشركُت حينما رأم ما فعلوه يوـ أحد بعمو
ضبزة ( ،)بعدما أنزؿ هللا تعاذل قولوَ وإِ ْن َعاقَ ْب تُ ْم فَ َعاقِبُوا
ِ ِِ ِ
ِ
صبَ رُُْت َذلُو َخ ْي ر لِ َّ ِ
ين
ِمبثْ ِل َما عُوق ْب تُ ْم بو َولَئ ْن َ ْ َ ٌ
لصاب ِر َ
[النحل.]126 :
ما موض جردية اإلابدة اعبماعية من مبدأ الرضبة الذم دييز
الشرع اإلسبلمي اغبنيف بو؟ إف األفعاؿ اؼبكونة ؽبذه اعبردية
كفاعليها أبعد ما يكونوف من الرضبة كمقتضياهتا.
كبذلك فإف ىذه اعبردية تصبح خارجة سبامان عن اؼببادئ
اليت أرساىا اإلسبلـ غبكم العبلقات فيما بُت البشر كافٌة ٌأاين
كاف جنسهم أك عرقهم أك دينهم أك ثقافتهم.

 -5التكرمي الرابين لإلنسان:
كرٌمو هللا على سائر
فاإلنساف  ي نظر اإلسبلـ ـبلوؽ كرمي ٌ
ـبلوقاتو ،فنفخو بنفخة علوية من ركحو ،كأعطاه اؼبواىب
كالطاقات اليت سب ٌكنو من اصبلح األرض كتعمَتىا ابغبياة
الراقية ،كجعلو خليفتو  ي أرضو ،كسخر لو كل ما حيتاج إليو
لتحقيق رسالتو اؼبنبثق ابلسبلـ كاألمن بُت اجملتم َ  .ولَ َق ْد
اى ْم ِم َن
َك َّرْمنَا بَِين َ
اى ْم ِيف الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْنَ ُ
آد َم َو َْحَلْنَ ُ
اىم َعلَى َكثِ ًٍن ِِمَّن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
الطَّيِب ِ
ات َوفَ َّ
ض ًيال
ْ
َّ
ضلْنَ ُ ْ

[اإلسراء.]٠َ :
كرـ ركح اإلنساف  ي اغبياة ،بوصفو إنساَنن،
لذا اإلسبلـ ٌ
بصرؼ النظر عن عقيدتو كدينو كشرعو كجنسو كلونو ككطنو،
فأعطاه حقو  ي اغبياة كيفما يريده ىو كخيتاره بدكف اكراه على
كحرـ
كجو األرض ،كم ذلك صاف عرضو كمالو كمسكنوٌ ،

دمو أف يسفك ،كعرضو أف ينتهك ،كحريتو أف يعتدل عليها،
كضمَته أف يتحكم فيو ،كدل جيعل ىذه اغبقوؽ عرضة للعبث
كالضياع.
ككذا أف هللا تعاذل حرر اإلنساف من ظل كل عبودية ألم
ـبلوؽ مهما كاف فضلو كعظمتو ،كرفض الواسطة بُت العبد
كربو ،كظهر أثر ذلك  ي تصرفات  ي الدايَنت السابقة فقاؿ
ون َِّ
تعاذل :ا ََّّتَ ُذوا أَحبارُىم ورْىبانَهم أَرابابً ِمن ُد ِ
اَّلل
ْ
ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوَما أُم ُروا إَِّال ليَ ْعبُ ُدوا إِ َذلاً َواحداً ال إِلَوَ
َوال َْمس َ
إَِّال ُى َو ُس ْب َحانَوُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َن[ التوبة.]31 :
 -6حرمة الدـ البشرم
فحرـ قتلو
اؼبعلوـ من الدين ابلضركرة حرمة الدـ البشرمٌ ،
كسفك دمو إالٌ ابغبق ،حيث ال فرؽ بُت إنساف كإنساف  ي
اَّللُ إِالَّ
س الَِّيت َح َّرَم ّ
اجملتم  ،قاؿ تعاذل َ والَ تَ ْقتُ لُواْ النَّ ْف َ
ِابحلَ ِّق [ اإلسراء]٣٣ :؛ هبذا اعترب النفوس كلها كاحدة ،من
اعتدل على إحداىا ،فكأمنا اعتدل عليها صبيعا؛ ألنو اعتدل
على حق اغبياة ،كمن ق ٌدـ خَتان إلحداىا ،فكأمنا ق ٌدـ اػبَت
ِ
ك َكتَ ْب نَا عَلَى بَِين
َج ِل ذَلِ َ
لئلنسانية كلٌها ،قاؿ تعاذل م ْن أ ْ
س أَو فَس ٍ
ِ ِ
ِ
اد ِيف األ َْر ِ
ض
يل أَنَّوُ َمن قَ تَ َل نَ ْفساً بغَ ًِْن نَ ْف ٍ ْ َ
إ ْس َرائ َ
فَ َكأَََّّنَا قَ تَل النَّاس َِ
َّاس
َحيَ َ
اىا فَ َكأَََّّنَا أ ْ
مجيعاً َوَم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ
ِ
ِ
َّ
مجيعاً ۚ َولَ َق ْد َجاءَتْ ُه ْم ُر ُسلُنَا ابلبَ يّنَات ُُثَّ إن َكثًناً ّم ْن ُهم بَ ْع َد
ك ِيف األ َْر ِ
ض ل َُم ْس ِرفُو َن[ اؼبائدة.]٣٣ :
ذَلِ َ
 -7عدم االفساد – ():)43

اإلفساد :فعل ما بو الفساد ،كاؽبمزة فيو للجعل ،أم :جعل
األشياء فاسدة ،كالفساد أصلو ربوؿ منفعة الشيء الناف إذل
مضرة بو أك بغَته ،كقد يطلق على كجود الشيء مشتمبلن على
مضرة كإف دل يكن فيو نف من قبل .يقاؿ :فسد الشيء بعد
فاسدا من أكؿ كىلة،
أف كاف صاغبان ،كيقاؿ :فاسد إذا كجد ن
ككذلك يقاؿ :أفسد إذا عمد إذل شيء صاحل فأزاؿ صبلحو،
أفس ىد إذا أكجد فسادان من أكؿ األمر(.)44
كيقاؿ :ى
كالقرآف الكرمي يتحدث كثَتان عن (اإلفساد  ي األرض)
كينعى على اؼبفسدين فيها ،أك يبغوف فيها الفساد أك يعينوف
عليو ،ذلك أف هللا -تعاذل -خلق األرض صاغبة كأكدع فيها
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الربكة الكافية من فوقها :قُ ْل أَئِنَّ ُك ْم لَتَ ْك ُف ُرو َن ِابلَّ ِذي َخلَ َق
ض ِيف يَ ْوَم ْ ِ
ٌن،
ك َر ُّ
ادا ذَلِ َ
ٌن َوََتْ َعلُو َن لَوُ أَنْ َد ً
ب ال َْعال َِم َ
ْاأل َْر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّر فِ َيها أَق َْواتَ َها
َو َج َع َل ف َيها َرَواس َي م ْن فَ ْوق َها َوَاب َر َك ف َيها َوقَد َ
ِيف أَرب ع ِة أ ََّايٍم سواء لِ َّ ِِ
ٌن[ فصلت.]10 ،9 :
لسائل َ
َْ َ
ََ ً
كؽبذا خشيت اؼببلئكة من إفساد األرض عندما أخربىا
هللا -سبحانو -أبنو جاعل  ي األرض ـبلوقات من البشر
ك لِل َْم َالئِ َك ِة إِِّين
خيلف بعضهم بعضان فيهاَ  :وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
جِ
اع ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً قَالُوا أ َََتْ َع ُل فِ َيها َم ْن يُ ْف ِس ُد فِ َيها
َ
ِ
ك ال ِّدماء وََْنن نُسبِ ِ ِ
ِ
ال إِِّين
َك قَ َ
سلَ
َويَ ْسف ُ َ َ َ ُ َ ّ ُ
ح ِبَ ْمد َك َونُ َق ّد ُ
أَ ْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمو َن[ البقرة .]30 :كذلك ألف أثر الفساد
كاإلفساد ليس لو حدكد لو سارت األمور على مقتضى أىواء
اؼبتطرفُت كاؼبفسدين ،فالكوف كلو يفسد لو سارت أموره
حبسب أىواء أىل الفساد قاؿ تعاذلَ  :ولَ ِو اتَّبَ َع ا ْحلَ ُّق
أ َْىواء ُىم لََفس َد ِ
ض َوَم ْن فِي ِه َّن
ت َّ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ََ ْ
َ

[اؼبؤمنوف ،]71 :كلو دل يقف اؼبصلحوف  ي كجو اؼبفسدين
لعم الفساد أرجاء األرض كلشمل الضبلؿ كل أطرافها ،كلكن
ٌ
من رضبة هللا أنو يدف فساد اؼبفسدين إبصبلح اؼبصلحُت
ولَوَال دفْع َِّ
ض لََف ِ
اَّلل النَّاس بَ ْع َ ِ
ض
س َدت ْاأل َْر ُ
َْ َ ُ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
ول ِ
َك َّن َّ
ٌن[ البقرة.]251 :
اَّللَ ذُو فَ ْ
ض ٍل َعلَى ال َْعال َِم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا من د َاي ِرىم بغَ ًِْن َح ٍّق إ َّال أَن يَ ُقولُوا َربُّنَا
الذ َ
اَّلل ۗ ولَوَال دفْع َِّ
ض ُهم بِبَ ْع ٍ
ص َو ِام ُع
ض َّذلُِّد َم ْ
َّاس بَ ْع َ
ت َ
َُّ َ ْ َ ُ
اَّلل الن َ
اج ُد ي ْذ َكر فِيها اسم َِّ ِ
ات ومس ِ
ًنا ۗ
َوبِيَ ٌع َو َ
اَّلل َكث ً
ُ ُ َ ُْ
صلَ َو ٌ َ َ َ
نص ُرهُ ۗ إِ َّن َّ
نص َر َّن َّ
ي َع ِز ٌيز[ اغبج:
اَّللَ لََق ِو ّّ
اَّللُ َمن يَ ُ
َولَيَ ُ
هً
يخ ًر يجوا ًم ٍن ًد ىاي ًرًى ٍم } أم :أعبئوا إذل اػبركج
ين أ ٍ
 {.]40الذ ى
ابألذية كالفتنة { بًغى ًٍَت ىح وٌق إًهال } أف ذنبهم الذم نقم منهم
كحدكا هللا،
أعداؤىم { أى ٍف يػى يقوليوا ىربػُّنىا ه
اَّللي } أم :إال أهنم ٌ
كعبدكه ـبلصُت لو الدين.

ادلبحث الثالث :دور تسامح الدين اإلسالمي دلنع
اإلابدة اجلماعية يف اجملتمع
فإف اغبفاظ على اغبياة ىي من الكليات اػبمس اليت
تتحقق هبا مقاصد الشرع ،كلذا كاف إزىاؽ الركح منذ بدء
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ِ
آد َم
ين َ
اػبليقة إحدل الكبائر قاؿ تعاذل َ واتْ ُل َعلَْيه ْم نَبَأَ ابْ َ ْ
ِ
َح ِد ِمهَا َوَملْ يُتَ َقبَّ ْل ِم َن ْاْل َخ ِر
ِاب ْحلَ ِّق إِ ْذ قَ َّرَاب قُ ْرَاب ًان فَ تُ ُقبِّ َل م ْن أ َ
اَّلل ِمن الْمت َِّق ِ
ْت
َّك قَ َ
قَ َ
ال َألَقْتُ لَن َ
سط َ
ال إِ ََّّنَا يَتَ َقبَّ ُل َُّ َ ُ َ
ٌن ،لَئ ْن بَ َ
ِ
ِ ٍِ ِ
ك إِِّين
إِ ََّ
ك ِألَقْتُ لَ َ
ي إِل َْي َ
يل يَ َد َك لتَ ْقتُ لَ ِين َما أ ََان ببَاسط يَد َ
ب ال َْعال َِم َ ِ
اف َّ
ك
اَّللَ َر َّ
َخ ُ
وء ِبِِ ْْثِي َوإِ ْْثِ َ
أَ
ٌن ،إِّين أُ ِري ُد أَ ْن تَبُ َ
ِ
ِ
َص َح ِ
ت
ٌن ،فَطََّو َع ْ
اب النَّا ِر َوذَلِ َ
فَ تَ ُكو َن م ْن أ ْ
ك َج َزاءُ الظَّال ِم َ
لَو نَ ْفسو قَ ْتل أ ِ
َخ ِيو فَ َقت لَوُ فَأَصبح ِمن ْ ِ
ين [ اؼبائدة:
َ
اخلَاس ِر َ
َْ َ َ
ُ ُُ َ
.)30- 27
كتدؿ ىذه اآلايت على ع ٌدة معاف ىي أف اإلحجاـ عن
القتل إمنا ىو من ـبافة هللا كمن مث ضرب من ضركب اإلدياف،
كأف القتل إمث يستحق عنو العذاب  ي النار كأف من يرتكبو
يكوف من اػباسرين ،كاف ذلك كلو  ي كقت دل تكن فيو دكؿ
أك حكومات ،كم ذلك شرع هللا للبشر منذ ذلك اغبُت ربرمي
القتل (.)45
مث جاء القرآف بعد ذلك ليشَت إذل حكم قتل اإلنساف
لئلنساف ،يتمثل  ي حكم عاـ ال خيص صفة معينة  ي اؼبقتوؿ
أك القاتل ،كإمنا ىو خطاب موجو إذل الكافٌة ،قاؿ تعاذل ...
س أَو فَس ٍ
َم ْن قَ تَل نَ ْف ِ
اد ِيف ْاأل َْر ِ
ض فَ َكأَََّّنَا قَ تَ َل
سا بغَ ًِْن نَ ْف ٍ ْ َ
َ ً
َحيا النَّاس َِ
النَّاس َِ
مج ًيعا َولََق ْد
َحيَ َ
مج ًيعا َوَم ْن أ ْ
اىا فَ َكأَََّّنَا أ ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك يف
ًنا م ْن ُه ْم بَ ْع َد ذَل َ
َج َ
اءتْ ُه ْم ُر ُسلُنَا ابلْبَ يّنَات ُُثَّ إن َكث ً
ْاأل َْر ِ
ض ل َُم ْس ِرفُو َن[ اؼبائدة.]32 :
كركم عن ابن عباس (رضي هللا) عنهما قيتً ىل ابؼبدينة قتيل

فصعد النيب ()
على عهد رسوؿ هللا ( )دل يػي ٍعلى ٍم ىم ٍن قتلوي،
ى
تيل كأَن فيكم ،كال يػي ٍعلى يم
الناس يػي ٍقتى يل قى ه
اؼبنرب ،فقاؿ(( :اي أيها ي
من قتلوي ،لو اجتم أىل السماء كاألرض على ً
قتل امر وئ
لعذهبم هللا إال أف يفعل ما يشاء)) (.)46
كالذم يبدك أف ىذا اغبكم ينصرؼ إذل الناس كافٌة يستوم
 ي ذلك أف يكونوا مسلمُت أك غَت مسلمُت؛ بل إف الرسوؿ
( )قد خص اؼبعاىدين كأىل الذمة حبديثُت مفادمها أف
()47
((من قتل
معاىدا دل يرح رائحة اعبنة)) (( ،كمن قتل قتيبلن
ن
من أىل الذمة حرـ هللا عليو اعبنة)) ( ،)48كىذين اغبكمُت
يتفقاف م ما جاء  ي اآلية الكردية  ي شأف من قتل مؤمنان ،
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ِ
ِ
َّم َخالِ ًدا
قاؿ تعاذل َ وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَ َع ّم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهن ُ
ِ
ِ
ِ
ب َّ
يما
اَّللُ َعلَْي ِو َول ََعنَوُ َوأ َ
َع َّد لَوُ َع َذ ًااب َعظ ً
ف َيها َوغَض َ
[النساء ،]93 :كيق ذات اعبزاء علي من أشًتؾ  ي القتل ،
يقوؿ الرسوؿ ((( )من أعاف على قتل مؤمن كلو بشطر
كلمة جاء يوـ القيامة مكتوب بُت عينيو آيس من رضبة هللا))

(.)49
سن
كاؼبؤمن ال جيوز لو أف يقتل إال خطأ ك ي ىذه اغبالة ٌ
الشارع اغبكيم ما جيب أداؤه ديننا كدنيواين قاؿ تعاذل َ وَما َكا َن
لِ ُم ْؤِم ٍن أَ ْن يَ ْقتُ َل ُم ْؤِمنًا إَِّال َخطَأً َوَم ْن قَ تَ َل ُم ْؤِمنًا َخطَأً فَ تَ ْح ِر ُير
ٍ ٍِ ِ
ص َّدقُوا[ النساء:
سلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْىلِ ِو إَِّال أَ ْن يَ َّ
َرقَ بَة ُم ْؤمنَة َوديَةٌ ُم َ

.]92
مث إف اإلسبلـ قد شرع القصاص أبف يكوف بذات قدر
ِ
َّ ِ
ِ
اص
ب عَلَْي ُك ُم الْق َ
ين َ
ص ُ
اعبناية قاؿ تعاذل َ ايأَيُّ َها الذ َ
آمنُوا ُكت َ
ِيف الْ َق ْت لَى ا ْحلُُّر ِاب ْحلُِّر َوال َْع ْب ُد ِابل َْع ْب ِد َو ْاألُنْ ثَى ِاب ْألُنْ ثَى فَ َم ْن
ع ِابلْمعر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وف َوأ ََداءٌ إِل َْي ِو
ُعف َي لَوُ م ْن أَخيو َش ْيءٌ فَاتّبَا ٌ َ ْ ُ
ِبِِحس ٍ
ان[ البقرة.]178 :
َْ

مظلوما ،قاؿ تعاذل
حكما عاما  ي شأف من يقتل
مث يض
ن
ن
س الَِّيت َح َّرَم َّ
اَّللُ إَِّال ِاب ْحلَ ِّق َوَم ْن قُتِ َل
َ وَال تَ ْقتُ لُوا النَّ ْف َ
وما فَ َق ْد َج َعلْنَا لَِولِيِّ ِو ُس ْلطَ ًاان فَ َال يُ ْس ِر ْ
ف ِيف الْ َق ْت ِل إِنَّوُ
َمظْلُ ً
ورا[ اإلسراء.]33 :
َكا َن َم ْن ُ
صً
ك ي اآلايت اؼبذكورة ح ٌدد الشارع حكم القتل اػبطأ كالقتل
اؼبتعمد  ي الدنيا ففي اغبالة األكذل تكوف ال ٌدية كالعتق إال أف
يعفي لو من كرل اؼبقتوؿ فتسقط الدية ،أما القتل العمد فيتمثل
ابلقصاص فيقتل القاتل حران كاف أك عبدان أك أنثي كيشًتط
سباثل القاتل كاؼبقتوؿ.
إال أف يقبل كرل اؼبقتوؿ الدية أك أف يعفو عمن قتل ،مث
ظلما  ي القتل فبل أيخذ
جاء األمر أبال يسرؼ كرل اؼبقتوؿ ن
أحدان آخر غَت القاتل جبريرة ىذا األخَت ،كلو أف يعفو أبف
أيخذ الدية.
كاألحكاـ السابقة تشَت إذل التحرمي القاط لئلابدة
اعبماعية حىت كلو  ي مواجهة شخص قاتل ينتمي إذل صباعة

معينة فيتم إابدة اعبماعة انتقامان من القاتل فذلك خيالف كافة
األحكاـ الواردة  ي ىذا الشػأف.
لذا قد ك ٌفل اإلسبلـ لئلنساف اغبق  ي األماف ،يقوؿ
الغامدم(( :إف اإلسبلـ زايدة على احملافظة على اغبياة حرص
على ترقية اغبياة اإلنسانية كال يكوف ذلك ٌإال ابألمن بكل
صوره سواء كاف  ي أمن الفرد  ي نفسو كذلك ما يتحقق
ابالعتقاد الصحيح أك م اعبماعة كيكوف ابلسلوؾ اؼبرتكز
على العقيدة)) (.)50
ككذا الضرر اعبسدم أك العقلي يدخل  ي ابب اإليذاء
َّ ِ
ين يُ ْؤذُو َن
الذم هنى عنو هللا سبحانو ،يقوؿ تعاذل َ والذ َ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُوا بُ ْهتَ ًاان
سبُوا فَ َقد ْ
ال ُْم ْؤمن َ
ٌن َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ًِْن َما ا ْكتَ َ
َوإِ ْْثًا ُمبِينًا[ األحزاب.]58 :
كيقوؿ اإلماـ الغزارل(( :إف جلب اؼبنفعة كدف اؼبضار
مقاصد اغبق كصبلح اػبلق  ي ربصيل مقاصدىم ،لكنٌا نعٍت
ابؼبصلحة على مقصود الشرع كمقصود الشرع من اػبلق
طبسة ،كىو أف حيفظ عليهم دينهم كأنفسهم كعقلهم كنسلهم
كماؽبم ،كل ما تضمن حفظ ىذه األصوؿ اػبمسة فهو
مصلحة ككل ما يفوت ىذه األصوؿ فهو مفسدة)) (.)51
ك قَولُو ِيف ا ْحلياةِ
لذا قاؿ تعاذل َ وِم َن الن ِ
َّاس َم ْن يُ ْع ِجبُ َ ْ ُ
ََ
َد ِْ
اَّللَ َعلَى َما ِيف قَلْبِ ِو َو ُى َو أَل ُّ
الدُّنْ يَا َويُ ْش ِه ُد َّ
ص ِامَ ،وإِذَا
اخل َ
تَ َو َّىل َس َعى ِيف ْاأل َْر ِ
َّس َل
ك ا ْحلَْر َ
ض لِيُ ْف ِس َد فِ َيها َويُ ْهلِ َ
ث َوالن ْ
َو َّ
اد[ البقرة.]205-204 :
اَّللُ َال ُُِي ُّ
سَ
ب الْ َف َ
فإىبلؾ اغبرث أم ما يتقوت بو اإلنساف كإىبلؾ النسل
يقصد  ي أحد اؼبعاين إىبلؾ نسل األنعاـ اليت تستفيد منها
اعبماعة البشرية  ،كما قد يؤخذ على معٍت إىبلؾ النسل
اآلدمي بوسائل من شأهنا أف تؤدم إرل من اإلقباب  ي
اعبماعة ككل ذلك صور من اإلفساد  ي األرض احملرـ شرعان،
قاؿ تعاذل َ وَال تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ص َال ِح َها
ض بَ ْع َد إِ ْ

[األعراؼ.]56 :
كيدخل  ي معٌت الفساد  ي األرض االعتداء على حرمة
اؼبؤمن ٌأاين كاف شكل االعتداء ،كلقد عدد اؼبفسركف صور
اإلفساد  ي األرض كجعلوا من قتل النفس أحد صوره ،كمن
397
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ابب أكذل ما دكف ذلك فبا قد يؤدم إذل اؽببلؾ  ي النهاية
كمنها زعزعة األمن كحمل السبلح على الناس كهتديدىم
ابألقواؿ الفاسدة.
كيرل الباحث أ ٌف اإلابدة اعبماعية  ي ضوء األحكاـ
السابقة جيعل منها فساد  ي األرض منهي عنو كمقدر لو
َّ ِ
ين
عقوابت دنيوية كآخركية :حيث قاؿ تعاذل إِ ََّّنَا َج َزاءُ الذ َ
اَّللَ َوَر ُسولَوُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ُُيَا ِربُو َن َّ
ادا أَ ْن يُ َقتَّ لُوا أ َْو
سً
ض فَ َ
يصلَّبوا أَو تُ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ َال ٍ
ف أ َْو يُ ْن َف ْوا ِم َن
َ ْ ْ َ ُْ ُْ ْ
َُُ ْ
()52
ْاأل َْر ِ
ض[ اؼبائدة.]33 :

ادلبحث الرابعَّ :ناذج من التسامح الدين اإلسالمي مع
غًن ادلسلمٌن يف اجملتمع ادلدين

الفعالة  ي القرآف الكرمي
ىناؾ العديد من النماذج اغبيٌة ك ٌ
كاغبديث النبوم الشريف يبعدَن على القتل كاإلابدة اعبماعية
 ي اجملتمعات اإلنسانية ،منها على سبيل الذكر ال اغبصر :

 -1أصحاب األخدكد:
قُتِل أَصحاب األ ْخ ُد ِ
ود[ الربكج ،]4 :يقوؿ :لعن
َ َْ ُ
()53
أصحاب األخدكد .
ىذه اآلية الكردية تدؿ على من يقوـ بقتل األبرايء بغَت ذنب
ارتكبوه لعنوا أم أيبعدكا أك طردكا عن رضبة هللا  ي اآلخرة  ،أم
أخرب هللا سبحانو كتعاذل أف ؽبم عذاب اغبريق م عذاب
جهنم ،كلو دل يكونوا أحرقوا  ي الدنيا ،دل يكن لقولو :ىكىؽبيٍم
اغبىًر ًيق معٌت مفهوـ ،م إخباره أف ؽبم عذاب جهنم؛
اب ٍ
ىع ىذ ي
ألف عذاب جهنم ىو عذاب اغبريق م سائر أنواع عذاهبا  ي
اآلخرة ،كاألخدكد :اغبفرة ربفر  ي األرض ،فإف عملية القتل
ىذه رباكي ما يدكر من ظلم  ي أايمنا اليت نعيشها ،من ذلك
القتل اعبماعي ( اإلابدة اعبماعية) اليت دل يكن للضحااي ذنب
ارتكبوه.

 -2جزاء قتل النفس الواحدة:

َّ ِ
ين ُُيَا ِربُو َن
قاؿ هللا تعاذل  ي كتابو الكرمي:إِ ََّّنَا َج َزاء الذ َ
اَّللَ َوَر ُسولَوُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف األ َْر ِ
َّ
صلَّبُواْ
سً
ادا أَن يُ َقتَّ لُواْ أ َْو يُ َ
ض فَ َ
أَو تُ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو يُن َف ْوا ِم َن األ َْر ِ
ض
َ ْ ْ َ ُْ ُ ّْ
ْ
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ِ
ِ
ِ ِ
يم
ذَلِ َ
ي ِيف الدُّنْ يَا َوَذلُ ْم ِيف اْلخ َرة َع َذ ٌ
ك َذلُ ْم خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
ِ
ِ
َّم
[اؼبائدةَ .]33 :وَمن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُّمتَ َع ّم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َّ
يما
اَّللُ َعلَْي ِو َول ََعنَوُ َوأ َ
َع َّد لَوُ َع َذ ًااب َعظ ً
َخال ًدا ف َيها َوغَض َ
[النساء.]93 :والَّ ِذين ال ي ْدعو َن مع َِّ
آخ َر َوال
اَّلل إِ َذلًا َ
َ َ َ ُ ََ
س الَِّيت َح َّرَم َّ
اَّللُ إِالَّ ِاب ْحلَ ِّق َوال يَ ْزنُو َن َوَمن يَ ْف َع ْل
يَ ْقتُ لُو َن النَّ ْف َ
س الَِّيت
ذَلِ َ
ك يَل َ
ْق أ ََاث ًما[ الفرقافَ .]68 :والَ تَ ْقتُ لُواْ النَّ ْف َ
ِ
َح َّرَم َّ
وما فَ َق ْد َج َعلْنَا لَِولِيِّ ِو
اَّللُ إِالَّ ِاب ْحلَ ِّق َوَمن قُت َل َمظْلُ ً
ورا[ االسراء:
ُس ْلطَ ًاان فَالَ يُ ْس ِرف ِّيف الْ َق ْت ِل إِنَّوُ َكا َن َم ْن ُ
صً

.]33
تبُت أ ٌف اإلسبلـ بعيد كما يزاؿ كسوؼ
كل اآلايت ٌ
لذا ٌ
يبقى كل البعد من األعماؿ اإلرىابية من قتل األبرايء كتفجَت
كتركي كهتجَت الناس من دايرىم؛ كذلك أل ٌف النفس البشرية
معصومة  ي اإلسبلـ سواء أكاف مسلمان أـ غَت مسلم قاؿ هللا
ِ
تعاذل  ي حق اؼبسلمَ  :وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ
جهن ِ ِ
ِ
ب َّ
اَّللُ َعلَْي ِو َول ََعنَوُ َوأَعَ َّد لَوُ َع َذ ًااب
َّم َخال ًدا ف َيها َوغَض َ
ََ ُ
ِ
يما[ النساء .]٣٣ :كقاؿ سبحانو  ي حق ال ٌذمي الذم
َعظ ً
ذمة  ي حكم قتل اػبطأ َ وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَ ْن يَ ْقتُ َل ُم ْؤِمنًا
لو ٌ
إَِّال َخطَأً َوَم ْن قَ تَ َل ُم ْؤِمنًا َخطَأً فَ تَ ْح ِر ُير َرقَ بَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة َو ِديَةٌ
سلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْىلِ ِو[ النساء .]٣٣ :فإذا كاف الذم لو أماف إذا
ُم َ
قتل خطأن فيو الدية كالك ٌفارة فكيف إذا قتل عمدان أك إابدة
شعب أك صباعة فإف اعبردية تكوف أعظم كاإلمث يكوف أكرب كقد
اى ندا ىدلٍ يىر ًٍح
((م ٍن قىػتى ىل يم ىع ى
صح عن رسوؿ هللا ( )أنو قاؿ :ى
ىرائً ىحةى اعبىن ًهة)) (.)54
كالذم يبدك أبنٌو ال جيوز التعرض ألفراد اجملتم أبم نوع
من األذل فضبلن عن قتل شعب بكاملو ،م العلم ىذا كعيد
شديد ؼبن قتل معاىدان كأنو كبَتة من الكبائر اؼبتوعد عليها
بعدـ دخوؿ القاتل اعبنة.

 -3ككذا ق ٌدـ الرسوؿ ( )مناذج عملية حية ذات طبيعة
تعليمية ،كتعد أحد أساليب من اإلابدة اعبماعية  ي اجملتم
على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر منها قولو(-: )
 -اذىبوا فأنتم الطلقاء:

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،408-387عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –27كانون الثاني 4242

اغبق أف اإلسبلـ نشر بشريعتو اغبكيمة السمحة ،كما
اجا إال عن اقتناع كحب لتعاليمو،
دخل الناس  ي دين هللا أفو ن
كيكفيو مثبل  ي العفو عن اؼبسيئُت ،كالتسامح م احملاربُت ما
حصل منو يوـ فتح مكة ،كقولو ؼبن آذل كقاتل ،كقتل من
اؼبسلمُت من قتل ،أف قاؿ ؽبم :ما تظنوف أين فاعل بكم؟
قالوا :أخ كرمي كابن أخ كرمي ،قاؿ :اذىبوا فأنتم الطلقاء.
إف اإلسبلـ دين السماحة ،ال دين القسوة ،دين السبلـ ال
لسل ِْم فَاجنح َذلا وتَوَّكل علَى َِّ
اَّلل
دين اغبرب َ وإِن َجنَ ُحوا لِ َّ
َْ ْ َ َ َ ْ َ

[ األنفاؿ ]61 :دين حرية العقيدة ،ال دين القهر
كاإلرىاب ،دين الرضبة ابلضعفاء ال يقتل صبينا كال امرأةن كال
عجوزا من األعداء.
شيخا ن
ن
ىكذا كانت تعاليمو عند القتاؿ ،بل حىت بعد القتاؿ،
كبعد النصر على األعداء ،كبعد أخذ الغنائم كالسيب ،إذا دخل
من كانوا حاربوا  ي دين هللا كأسلموا ردت إليهم أمواؽبم
كسباايىم ،كعاشوا أحر نارا آمنُت (.)55

_ عن أيب سعيد كأيب ىريرة ،عن رسوؿ هللا ( )قاؿ(( :لو
أف أىل السماء كأىل االرض اشًتكوا  ي دـ مؤمن ألكبهم هللا
 ي النار)) (.)56
_ عن أيب سعيد عن رسوؿ هللا ( )قاؿ(( :خيرج عنق من
النار يتكلم يقوؿ ككلت اليوـ بثبلثة بكل جبار كدبن جعل م
هللا اؽبان اخر كدبن قتل نفسان بغَت نفس فينطوم عليهم فيقذفهم
 ي غمرات جهنم)) (.)57
– عن الرباء بن عازب عن رسوؿ هللا ((( :)لزكاؿ الدنيا
()58
أىوف على هللا من قتل مؤمن بغَت حق))
– عن عبد هللا ابن عمرك عن رسوؿ هللا ( )قاؿ(( :من قتل
معاىدان دل يرح رائجة اعبنة)) ((( ،)59من قتل رجبلن من أىل
الذمة دل جيد ريح اعبنة كإف رحيها ليوجد من مسَتة سبعُت
عامان)) ((( ،)60من قتل نفسان معاىدة بغَت حلها حرـ هللا عليو
اعبنة أف يشم رحيها)) (.)61
– عن بريدة عن الرسوؿ ( )قاؿ(( :قتل اؼبؤمن أعظم عند
هللا من زكاؿ الدنيا)) (.)62

عن معاكية عن رسوؿ هللا ( )قاؿ(( :كل ذنب عسى هللامتعمدا))
كافرا أك الرجل يقتل مؤمننا
ن
اف يغفره اال الرجل ديوت ن
(.)63
رجبل على ً
كحديث(( :أديا و
دمو مث قتلو؛ فأَن من
رجل أ همن ن
ً
كافرا)) ( )64كت ٌبُت األحاديث
القاتل برمءه ،كإف كاف
ي
اؼبقتوؿ ن

النبوية الشريفة أبف اإلسبلـ دين سبلـ ال دين خيانة كقتل
كسفك دماء األبرايء من أفراد اجملتم ؛ ككذا ت ٌبُت خطورة
األعماؿ اإلرىابية كيف أابح ىؤالء ألنفسهم أف يتعدكا على
فرد من أفراد اجملتم بغض النظر عن دينو كعقيدتو كمذىبو
كلونو من خوؼ أك شرد أك هتجَت أك قتل أك أبم نوع من
الظلم ،أبم كتاب أـ أبية سنة أـ أبم عقل يفعل ذلك
كاغبديث النبوم الشريف صريح بلفظ (كإف كاف اؼبقتوؿ
كافرا).
ن
يتبُت ربرمي قتل النفس اؼبعصومة بغَت
كبناءن على ما تق ٌدـ ٌ
حق؛ كمن األنفس اؼبعصومة  ي اإلسبلـ ...أنفس اؼبعاىدين
كأىل الذمة كاؼبستأمنُت كمن يعيش معهم  ي اجملتم بغض
حق ييقتل عشوائيان صباعات
كأبم ٌ
النظر ٌ
عما ىو عليو .ككيف ٌ
يفجر نفسو  ي اؼبساجد كاؼبدارس
صباعات ببل ذنب ،أك ٌ
كاألسواؽ الشعبية ،كيقتل ىمن فيها من الناس من األطفاؿ
كالنساء كالشيوخ ،كغَتىم من اؼبخلوقات ،ابسم ىذا الدين
العظيم اؼبعركؼ بدين السلم كالسبلـ.

 -4كلقد سار اػبليفة الراشد عمر بن اػبطاب ( )على
ىذا النهج فيما أكرده  ي عهده إذل أىل بيت اؼبقدس كاؼبعركفة
ابسم " العهدة العمرية " كاليت جاء فيها
((بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،ىذا ما أعطي عبد هللا عمر أمَت
اؼبؤمنُت إذل أىل اإللياء من األماف أعطاىم أماَنن ألنفسهم
كأمواؽبم كلكنائسهم كصلباهنم كسقمها كبريئها كسائر ملتها
 ...أنو ال تسكن كنائسهم كال هتدـ كال ينقص منها كال من
حيزىا كال من صليبهم كال من شيء من أمواؽبم كال يكرىوف
على دينهم كال يضار أحد منهم .)65( ))... ...
فحكٍم اؼبسلمُت رغم كل ما ديكن أف يو هجو إليو من انتقاد ىو
ي
أفضل حكم  ي التاريخ ،فهم دل يعرفوا إكراه أحد على دينهم
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كما فعل الغرب ببعض الشعوب اليت احتل ببلدىا ،كال
مارسوا اإلابدة اعبماعية اليت أكقعها الغرب بعدد من األمم اليت
ساقها قضاؤىا للوقوع ربت سلطانو ،كال نزحوا ثركات الببلد
اليت حكموىا كما صن الغرب بثركات الببلد اليت ه
توذل أمرىا،
بل انصهركا  ي تلك األمم كعاش الفريقاف معا على اغبلوة
اؼبرة (.)66
كٌ
فمن الثابت أف اإلسبلـ قد كفل لئلنساف اغبق  ي األماف،
يقوؿ الغامدم(( :إف اإلسبلـ زايدة على احملافظة على اغبياة
حرص على ترقية اغبياة اإلنسانية كال يكوف ذلك إال ابألمن
بكل صوره سواء كاف  ي أمن الفرد  ي نفسو كذلك ما يتحقق
ابالعتقاد الصحيح أك م اعبماعة كيكوف ابلسلوؾ اؼبرتكز
على العقيدة)) (.)67
كالضرر اعبسدم أك العقلي يدخل  ي ابب اإليذاء الذم
هني عنو هللا سبحانو ،يقوؿ تعاذل كالذين يؤذكف اؼبؤمنُت
كاؼبؤمنات بغَت ما اكتسبوا فقد احتملوا إشبان كهبتاَنن مبينان
[األحزاب.]58 :
كيقوؿ اإلماـ الغزارل ((إف جلب اؼبنفعة كدف اؼبضار
مقاصد اغبق كصبلح اػبلق  ي ربصيل مقاصدىم ،لكنا نعٍت
ابؼبصلحة على مقصود الشرع كمقصود الشرع من اػبلق
طبسة ،كىو أف حيفظ عليهم دينهم كأنفسهم كعقلهم كنسلهم
كماؽبم ،كل ما تضمن حفظ ىذه األصوؿ اػبمسة فهو
مصلحة ككل ما يفوت ىذه األصوؿ فهو مفسدة)) (.)68
كإجبار اعبماعة على العيش  ي ظركؼ صعبة تؤثر على
حالتهم اعبسدية كالنفسية ،أك تؤثر على مواردىم اليت يرتزقوف
منها كيتعيشوف هبا ىو ضرب من ضركب اإلفساد  ي األرض
الذم حيرمو هللا كيكرىو.
ك قَولُو ِيف ا ْحلياةِ
قاؿ تعاذلَ  :وِم َن الن ِ
َّاس َم ْن يُ ْع ِجبُ َ ْ ُ
ََ
َد ِْ
اَّللَ َعلَى َما ِيف قَ ْلبِ ِو َو ُى َو أَل ُّ
الدُّنْ يَا َويُ ْش ِه ُد َّ
ص ِامَ ،وإِ َذا
اخل َ
تَ َو َّىل َس َعى ِيف ْاأل َْر ِ
َّس َل
ك ا ْحلَْر َ
ض لِيُ ْف ِس َد فِ َيها َويُ ْهلِ َ
ث َوالن ْ
َو َّ
اد[ البقرة .]205-204 :فإىبلؾ
اَّللُ َال ُُِي ُّ
سَ
ب الْ َف َ
اغبرث أم ما يتقوت بو اإلنساف كإىبلؾ النسل يقصد  ي
أحد اؼبعاين إىبلؾ نسل األنعاـ اليت يستفيد اعبماعة البشرية
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منها ،كما قد يؤخذ على معٌت إىبلؾ النسل اآلدمي بوسائل
كل ذلك
من شأهنا أف تؤدم اذل من اإلقباب  ي اعبماعة ك ٌ

شرعا ،قاؿ تعاذل َ وَال
صور من اإلفساد  ي األرض احملرـ ن
تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ص َال ِح َها[ األعراؼ.]56 :
ض بَ ْع َد إِ ْ

اخلامتة

بعد ىذه اعبولة  ي رايض اآلايت القرآنية كاألحاديث
النبوية الشريفة توصل البحث إذل نتائج كتوصيات من أمهها:

أوالً :النتائج

 -1مقاصد القرآف الكرمي يدعو إذل السعي لتحقيق اؼبساكاة
مكوَنت اجملتم كافٌة ،بغض النظر عن دينو
كالعدالة بُت ٌ
كعقيدتو كلونو ....اخل ،بل اؽبدؼ الرئيس  ي اإلسبلـ ىو
ربقيق اغبياة الطيٌبة اؼبطمئنٌة للمجتم  ،كتوفَت االستقرار كنبذ
القتل كالعنف كالفساد  ي األرض.
 -2من خبلؿ التمعن  ي سَتة النيب ( )كالصحابة الكراـ
رضواف هللا تعاذل عليهم قبد التعامل الراقي م أىل األدايف
األخرل دكف فرؽ  ي أظبى العبلقات اإلنسانية اليت تورث
القتل كالعنف كالتطرؼ كسحق الفرد من اجملتم .
عامة
 -3إف اؼبتأمل  ي اآلايت القرآنية جيد أبف القتل بصورة ٌ
من طبائ النفس البشرية الشريرة منذ بداية خلق اإلنساف كما
قصة قتل قابيل ألخيو ىابيل حيث قاؿ تعاذل:
نراه  ي ٌ
ت لَو نَ ْفسو قَ ْتل أ ِ
َخ ِيو فَ َقت لَوُ فَأَصبح ِمن ْ ِ
ين
َ
اخلاس ِر َ
َْ َ َ
فَطََّو َع ْ ُ ُ ُ َ
حرـ القتل بغَت حق كعاجل
[اؼبائدة ]30 :إالٌ أ ٌف هللا تعاذل قد ٌ
س الَِّيت َح َّرَم
ذلك بنهي كاضح فقاؿ تعاذلَ  :وَال تَ ْقتُ لُوا النَّ ْف َ
َّ
اَّللُ إَِّال ِاب ْحلَ ِّق [ اإلسراء من اآلية،]33 -كما أ ٌكد هللا
سبحانو خطورة قتل نفس كاحدة لكي ال تتعدل إذل الفتل
س أَو فَس ٍ
اعبماعي بقولوَ  :من قَ تَل نَ ْف ِ
اد ِيف
سا بغَ ًِْن نَ ْف ٍ ْ َ
َ ً
ض فَ َكأَََّّنَا قَ تَل النَّاس َِ
َّ
ْاأل َْر ِ
َحيَا
َحيَ َ
اىا فَ َكأََّنَا أ ْ
مج ًيعا َوَم ْن أ ْ
َ
َ
النَّاس َِ
مج ًيعا[ اؼبائدة من اآلية.]32 -
َ
 -4إ ٌف دراسة القرآف الكرمي كاغبديث النبوم الشريف بتأمل
كنظر كتوعية الناس دبقاصدمها من أفضل كأقبح الطرؽ لًتبية
فرد كاع ذم بصَتة ربمي صاحبها من ارتكاب مثل ىذه
اعبرائم البشعة اليت تعمل على ازىاؽ ركح إنساف برئ.
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 -5ح ٌذر اإلسبلـ بشكل مطلق اإلنساف من الوقوع  ي جردية
القتل ،كش ٌدد على ذلك على ربرمي قتل نفس كاحدة ،كمن
قتل نفسان كأٌمنا قتل الناس صبيعان فكيف ابلقتل اعبماعي ؟!.

كخاصة
 -6الب ٌد لكل فرد من الوقوؼ عند حدكد هللا،
ٌ
اإلابدة اعبماعية ،ؼبا فيها انتهاؾ كاعتداء كاضح على أركاح
الربيئة اليت ال ديلكها إالٌ خالقها.
 -7الوالء كالرباء  ي اإلسبلـ ال يعٍت سحق كاستئصاؿ
اآلخرين من اجملتم ؛ ككذلك التعايش كالتعامل األخوم معهم
ال تتعارض م أصوؿ الدين اغبنيف.
 -8إف من يقوـ ابإلابدة اعبماعية كيزعم أنو مسلم فاإلسبلـ
منو برمء إذ أف اإلسبلـ هنى عنها صبلةن كتفصيبلن.
اثنياً :التوصيات:

 -1بياف منهج هللا سبحانو كتعاذل من خبلؿ كتابو كسنٌة
نبيو( )أب ٌف السبيل الوحيد لنجاة الفرد من الوقوع  ي التعدم
على أركاح الناس صبيعان دكف فرؽ بينهم.

الركح اإلنسانية ألهنا أغلى من الكوف برمتو؛
 -2اغبفاظ على ٌ
الركح الربيئة من أجل
لذا على كل فرد منٌا اغبفاظ على ىذه ٌ
بقاء الكوف.
 -3كض اسًتاتيجية تربوية فكرية من قبل اؼبختصُت من
اؼبفكرين الًتبويُت  ي اجملتم اإلسبلمي تعمل على ربصُت
األجياؿ من القتل كالتهجَت كإاثرة الفنت بُت أفراد اجملتم .

 -4تكثيف اؼبؤسبرات كالندكات كاحملاضرات كالربامج الًتبوية
على كسائل االعبلـ اليت ربث الفرد على القيم اإلسبلمية
السامية اليت تدعو الفرد اذل تقبل التعايش اؼبشًتؾ  ي اجملتم ،
ٌ
بعيدان عن النعرات الطائفية الضيٌقة  ....األمر الذم يعمل
على خلق ؾبتم مسادل متسامح.
 -5ترصبة مفهوـ التسامح  ي اإلسبلـ إذل اللغات األخرل
اغبية ،للتعريف بسماحة اإلسبلـ كعدالتو كبياف أبف اإلسبلـ دل
يكن يومان ما تدعو إذل اقصاء كهتميش اآلخرين على أساس
دينو أك عقيدتو أك مذىبو.

اذلوامش

()0دمحم جن مكرم جن منؼور ا ٔلفرًلي املرصي (ت777 :ىػ) :لسان الـرب :حتلِق :ؾحد
هللا ؿًل الكدري وآٓخرون ،ط ،3دار ظادر ،تريوت7474،ىػ .27 ،489/2 ،الفِويم،
ٔآمحد جن دمحم جن ؿًل امللري (ت777:ه) ،املعحاح املنري ،املكذحة الـلمَة-
تريوت288/7،
()0اجن منؼور :لسان الـرب .295/5 ،دمحم جن ٔآيب جكر جن ؾحد اللادر الرازي (ت:
 ،)727خمخار العحاح :حتلِقَ :لود خاظر ،النارش مكذحة لحنان انرشون ،تريوت،
 7475ه 7995-م .737/7 ،دمحم جن ًـلوب الفريوزآٓابدى (ت :)877 :اللاموس
احملَط ،مؤسسة الرساةل ،تريوت.288/7 ،
()3رواه الامام ٔآمحد يف مس نده :رمق احلدًر (ٔ ،774/7 )75آتو ؾحد هللا ٔآمحد جن
دمحم جن ننح جن ىلال جن ٔآسد الضُدا ي (ت247 :ىػ) :مس ند الٕمام ٔآمحد جن ننح :
حتلِق :صـَة ا ٔلرهؤوط  -ؿادل مرصد ،وآٓخرونٕ ،ارشاف :د ؾحد هللا جن ؾحد
احملسن الرتيك ،مؤسسة الرساةل ،ط 7427 ،7ىػ  2777 -م .إس ناده نسن
()4ؾحد الواسؽ دمحم غالة الغض ميئ ،آمري فاض سـد ،جسامح الٕسلايم كراءة يف
مـعَاثو الفكرًة وآٓاثره الواكـَة يف ضوء الكذاب والس نة ،الـدد ( ، )27اجملةل الرشًـة
وادلراسات الٕسلامِة7434 ،ه=2773م ،ص.75
()5املعدر الساتق هفسو :ص.76
()6الدسامح يف الٕسلام :حبر منضور ؿىل موكؽ تواتة الفجر ،وؿىل الراتط الخايل:
 ،www.elfagr.comاترخي الزايرة2779/5/27 :م.
()7املعدر الساتق هفسو.
(ٔ )8آخرجو اجن ماجو يف سننو :كخاب :ابب :رمق احلدًر ( ، 327/3 )273اجن ماجة -
وماجة امس آٔتَو ٍزًد ٔ -آتو ؾحد هللا دمحم جن ٍزًد اللزوًين (ت273 :ىػ) ،سنن اجن
ماجو :حتلِق :صـَة ا ٔلرهؤوط  -ؿادل مرصد َ -لَّد اكم كره تلًل  -ؾَحد اللّعَف
نرز هللا ،دار الرساةل الـاملَة ،ط 7437 ،7ىػ  2779 -م .إس ناده حصَح.
(ٔ )9آمحد جن ؿًل جن جحر ٔآتو الفض الـسللا ي الضافـي ،فذح الحاري رشح حصَح
الحخاري :رمق كخحو و ٔآتواتو و ٔآحادًثو :دمحم فؤاد ؾحد الحايق ،كام ابٕخراجو وحصحو و ٔآرشف
ؿىل ظحـو :حمة ادلٍن اخلعَة ،دار املـرفة  -تريوت7379 ،ه.377/4 ،
(ٔ )01آخرجو الحخاري يف حصَحو :كخاب الحَوع :ابب السيوةل والسٌلحة يف الرشاء
والحَؽ ،ومن ظلة نلا فلَعلحو يف ؾفاف :رمق احلدًر ( ،57/3 )2776دمحم جن
إسٌلؾَ ٔآتو ؾحدهللا الحخاري اجلـفي ،اجلامؽ املس ند العحَح اخملخرص من ٔآمور رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو و ٔآايمو = حصَح الحخاري ، :حتلِق :دمحم زىري جن انرص النارص ،دار
ظوق النجاة (معورة ؾن السلعاهَة ابٕضافة حركمي حركمي دمحم فؤاد ؾحد الحايق)  ،ط،7
7422ىػ.
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(ٔ )00آخرجو الحهيلي يف صـة الٕميان :حنب النيب ( :)فع يف رشف ٔآظهل وظيارة

 .743/3دمحم جن ٔآمحد جن ا ٔلزىري اليروئ ،آتو منعور (ت377 :ىػ) ،هتذًة اللغة:

مودله ( :)رمق احلدًر (ٔ ،529/2 )7339آمحد جن احلسني جن ؿًل جن موىس

حتلِق :دمحم ؾوض مرؾة ،دار إنِاء الرتاث الـريب-تريوت ،ط2777 ،7م .62/9 ،

ُْس ْوجِ ردي اخلراسا ي ،آٔتو جكر الحهيلي (ت458 :ىػ)  ،صـة الاميان :حتلِق :دمحم
اخل ْ َ

نسن موىس وؾحد الفذاح العـَدي ،الٕفعاح يف فلو اللغةٔ .634-633/7 :آتو هرص

السـَد ثس َو ي زغلول ،دار الكذة الـلمَة – تريوت ،ط7477 ،1ه ..كال الحهيلي

إسٌلؾَ جن نٌلد اجلوىري الفارايب (ت393 :ىػ) ،العحاح اتج اللغة وحصاح الـرتَة:

رمحو هللا  :ىذا مرس و رواه زايد جن حيىي احلسا ي ؾن ماكل جن سـري ؾن ا ٔلمعش

حتلِقٔ :آمحد ؾحد الغفور ؾعار ،دار الـمل للملاًني – تريوت ،ط 7477 ،4ىػ -

موظول تذكر ٔآيب ىرٍرة فِو.

 7987م.7798/5 ،

(ٔ )00آخرجو الحخاري يف حصَحو :ابب ادلٍن الُْس.76/7 :

(ٔ )03آمحد جن دمحم جن آٔمحد جن جـفر جن محدان ٔآتو احلسني اللدوري (ت 428 :ىػ)،

()03اجن منؼور ،لسان الـرب .97/3 :رمزي منري تـلحيك ،مجيرة اللغة :دار الـمل

الخجرًد لللدوري :الخحلِق :مركز ادلراسات الفليَة والاكذعادًة ٔآ .د دمحم ٔآمحد اراج

للملاًني ،تريوت7987 ،م.7779/3 ،

ٔ ...آ .د ؿًل مجـة دمحم ،دار السلام – اللاىرة ،ط 7427 ،2ىػ  2776-م،

()04دمحم جن ٔآيب جكر جن ؾحداللادر الرازي (ت ،)727 :خمخار العحاح :حتلِقَ :لود

5578/77

خاظر ،مكذحة لحنان انرشون7475 ،ىػ 7995 -م ،تريوت.28/7 ،

()04ؿلاء ادلٍنٔ ،آتو جكر جن مسـود جن ٔآمحد الاكسا ي احلنفي (ت587 :ىػ) ،تدائؽ

()05حافغ ادلايل" .الٕابدة ادلاؾَة" .املوسوؿة الـرتَة.Retrieved 2012-03-01 .

العنائؽ يف حرثُة الرشائؽ :دار الكذة الـلمَة ،ط7476 ،2ىػ 7986 -م.93/7 ،

()06

Kakar, M. Hassan. Afghanistan: The Soviet

()05مسي تذكلٔ ،لهو آٔص حو الـمد يف اللعد ،وٌسمى ٔآًض ًا خعبٔ معد ،ومعد خعبٔ،

Invasion and the Afghan Response, 1979–1982.

وخعبٔ ص حو معد.

Berkeley: University of California Press, 1995. ISBN

()06دمحم اخلعَة الرشتُين ،مغين احملخاج إىل مـرفة مـا ي آٔلفاظ املهناج :دار الفكر-

0520085914.

تريوتٔ ،3/4 ،آتو دمحم موفق ادلٍن ؾحد هللا جن ٔآمحد جن دمحم جن كدامة ادلاؾًَل

()07ؾحد اللادر الليويج ،اللاهون ادلويل اجلنايئ ،منضورات احلليب احللوكِة،

امللديس مث ادلمضلي احلنحًل ،الضيري ابجن كدامة امللديس (ت627 :ىػ) ،املغين:

تريوت2777،م ،ط ،7ص .732-737

مكذحة اللاىرة ،تدون ظحـة7388 ،ىػ 7968 -م 576 /8 :وما تـدىا.
()08

()07دمحم ؿًل العاتو ي ،ظحؽ ؿىل هفلة :نسن ؾحاس الرشتخًل ،روائؽ الحَان ثفسري

1953: 2 (Crisis Of Genocide) Volume II OUP Oxford

آٓايت ا ٔلناكم :مكذحة الغزايل  -دمضق ،مؤسسة مناى الـرفان – تريوت ،ط،3

Mark Levene, The European Rimlands 1939-

(19 Dec 2013) , p.10
()09

Manus I. Midlarsky , The Killing Trap: Genocide

7477ىػ 7987 -م.498/7 ،
()08

ٔآتو دمحم ،و ٔآتو فارس ،ؾحد الـزٍز جن إجراىمي جن ٔآمحد اللريش المتميي الخوويس

in the Twentieth Century, Cambridge University

املـروف ابجن جزٍزة (ت 673 :ىػ) ،روضة املس خخني يف رشح كخاب الخللني :حتلِق:

Press (20 Oct 2005), p.6.

ؾحد اللعَف زاكغ ،دار اجن نزم ،ط 7437 ،7ىػ  2777 -م .7277/2 ،دمحم جن

Rubinstein, Genocide

a

D.

()01

William

History, Routledge; one edition (19 Feb 2004), p.2.

ٔآمحد جن دمحم جن رصد اللرظيب آٔتو الولَد (ت595 :ه) ،تداًة اجملهتد وهناًة امللذعد:
دار الفكر  -تريوت ،ب س ط.398-397/2 ،

(ٔ )00آمحد جن فارس جن زكراي اللزوًين الرازئ ،آتو احلسني (ت395 :ىػ) :مـجم

(ٔ )09آتو جكر جن نسن جن ؾحد هللا الكض ناوي (ت 7397 :ىػ)ٔ ،آسي املدارك

ملاًُس اللغة :حتلِق :ؾحد السلام دمحم ىارون ،دار الفكر7399 ،ىػ 7979 -م،

«رشح إرصاد الساكل يف مذىة إمام ا ٔلمئة ماكل» :دار الفكر ،تريوت – لحنان،

.56/5

ط ،2ب س ط.728/3 ،

(ً)00نؼر :اجن منؼور ،لسان الـربٔ .656-657/77:آمحد جن فارس جن زكرايء

()31د .دمحم السـَد ادلكاق جرمية الٕابدة ادلاؾَة من املنؼورٍن ادلويل والٕسلايم:

اللزوًين الرازئ ،آتو احلسني (ت395 :ىػ)ٍ ،ل اللغة لجن فارس :دراسة وحتلِق:

ملدم لندوة ثعور الـلوم الفليَة ،مناجه الخجدًد ادلًين والفلييي ٔ 8-5 -آجرً س نة

زىري ؾحد احملسن سلعان ،مؤسسة الرساةل – تريوت ،ط 7476 ،2ىػ  7986 -م ،

الخايل:

402

2775م،

الححر

منضور

يف

()google

ؿىل

الراتط
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https://nadwa.mara.gov.om/wp-content/.../bhth-sltdntt-

رسول هللا  :حتلِقٍ :لوؿة من احملللني ،دار اجلَ – تريوت ،العحـة :معورة من

 .aman.docxاترخي الاظلاع 2779/8/22م .ص.77

العحـة الرتكَة املعحوؿة يف اس خاهحول س نة  7334ىػ..

()30د .دمحم السـَد ادلكاق ،جرمية الٕابدة ادلاؾَة من املنؼورٍن ادلويل والٕسلايم:

(ٔ )40آخرجو مسمل يف حصَحو :كخاب الحَوع :ابب وظَة ٔآمراء اجلُش :رمق احلدًر

ص.77

(.739/5 )4542

()30املعدر الساتق هفسو.

()40مضار إىل ىذا النط يف ٔآ.د .زًد جن ؾحد الكرمي الزًد ،ملدمة يف اللاهون ادلويل

()33خرجو الامام امحد يف مس ندهَ :ح ِد ُ
هللا ؿَلَ َْ ِو
ًر َر ُج ٍ ِم ْن َآ ْحص ِ
َاب النَّ ِ ِ ّيب َظ َّىل ُ
َو َس َّ َمل :رمق احلدًر ( .474/38 )23489إس ناده حصَح

الٕوسا ي يف الٕسلام ،معحوؿات اللجنة ادلولَة للعلَة ا ٔلمحر  2774ص.33
()43حدًر اللرآٓن ؾن الفساد واملفسدٍن :الخعنَف :الٓداب وا ٔلخلاق والركائق،

(ٔ )34آخرجو الامام امحد يف مس نده :مس ند ٔآتو ىرٍرة ( :)رمق احلدًر ()77782

ٍلوؿة مواكؽ مداد ،اترخي النرش 27 :صوال  ، )78-77-2777( 7428مذوفر ؿىل

 .456/76إس ناده نسن.

الراتط الخايل.http://midad.com :

()35ؿلاء ادلٍن الاكسا ي (ت587 :ه)  ،تدائؽ العنائؽ يف حرثُة الرشائؽ :دار

()44دمحم العاىر جن دمحم جن دمحم العاىر جن ؿاصور الخوويس (ت 7393 :ىػ) ،الخحرٍر

الكذاب الـريب -تريوت7982 ،م.747/7 ،

والخنوٍر «حترٍر املـىن السدًد وثنوٍر الـل اجلدًد من ثفسري الكذاب اجملَد» :ادلار

()36املفع يف رشح حدًر « َم ْن ت َ َّد َل ِدًنَ ُو فَا ْك ُذلُو ُه » :إؿداد :الحانر يف اللرآٓن

الخووس َة للنرش – ثووس 7984 ،ىػ.284/7 ،

والس نة ،ؿًل جن انًف الضحود ،الكذاب مذوفر ؿىل حمرك الححر ( )googleوؿىل

()45اللعَف جن سـَد الغامدي :نلوق ا ٔلوسان يف الٕسلام ،ص84

الراتط الخايلhttps://www.noor-book.com/ :ـ اترخي الزايرة:

()46
الس نَّ ِة:
ٔآخرجو الحهيلي يف السنن الكربى :كخاب النفلات ُ :
ابب َحتر ِمي ال َلذ ِ ِم َن ُّ

2779/9/5م.

ؿًل الحهيلي
رمق احلدًر ( ،153/16 )7 5962أبو بكر ٔآمحد جن احل َُسني جن ٍّ

()37رواه ٔآتو داوود يف سننو :ابب يف ِّال ِّمي ٌ ِ
ُسمل يف ِ
تـغ الس نةٔ ،آؿَلَو جزً ٌة؟ :رمق

(ت 458 :ىػ) ،السنن الكربى حتلِق :ادلكخور ؾحد هللا جن ؾحد احملسن الرتيك ،مركز

احلدًر (ٔ ،658/4 )3752آتو داود سلامين جن ا ٔلصـر جن إحساق جن ثضري جن صداد

جهر للححوث وادلراسات الـرتَة والٕسلامِة (ادلكخور  /ؾحد الس ند نسن ميامة)،

السجِ ْس خا ي (ت275 :ىػ)  ،سنن ٔآيب داود :حتلِق :ص َـَة
جن معرو ا ٔلزدي ِّ

ط 7432 ،7ىػ  2777 -م .وكال اليَمثى ىف ٍلؽ الزوائد  :297 ،296 /7رواه

ا ٔلرهؤوط َ -حم َّمد اك ِم كره تلًل ،دار الرساةل الـاملَة ،ط 7437 ،7ىػ  2779 -م.

العرباىن ورجاهل رجال العحَح ،غري ؾعاء جن مسمل وزلو اجن ندان وضـفو جٌلؿة.

إس ناده نسن
()38خرجو السخاوي يف اجلوتة :حدًر" :من آٓذى ذمًِا فبٔان خعمو" :رمق احلدًر

()47رواه الحخاري يف حصَحو :كخاب اجلزًةَ :اب ُب ا ْ ِمث َم ْن كَذَ َ ُم َـاىَدً ا ِتغ ْ َِري ُج ْر ٍم :رمق
ِ
احلدًر (.99/4 )3766

( :79 ،76 /7 )3مشس دمحم جن ؾحد الرمحن السخاوي (ت 972 :ىػ) ،ا ٔلجوتة

(ٔ )48آخرجو النسايئ يف سننو العغرى :كخاب اللسامة :ثَ ْـ ِؼ ُمي كَ ْذ ِ الْ ُم َـا ِى ِد :رمق

املرضَة فامي س ئ السخاوي ؾنو من ا ٔلحادًر النحوًة :حتلِق :د .دمحم إحساق دمحم

احلدًر (ٔ ،25/8 )4757آتو ؾحد الرمحن ٔآمحد جن صـَة جن ؿًل اخلراسا ي ،النسايئ

إجراىمي ،دار الراًة للنرش والخوزًؽ ،ط 7478 ،7ىػ .وس نده ل تبٔس تو ولا سكت

(املخوىف373 :ىػ) :اجملخىب من السنن = السنن العغرى للنسايئ ،حتلِق :ؾحد الفذاح

ؾنو ٔآتو داود.

ٔآتو غدة ،مكذة املعحوؿات الٕسلامِة – حلة ،ط 7476 ،2ه7986 -م[ .نمك

()39د .دمحم السـَد ادلكاق ،جرمية الٕابدة ادلاؾَة من املنؼورٍن ادلويل والٕسلايم،

ا ٔللحا ي] حصَح.

ص.78

(ٔ )49آخرجو اجن ماجو يف سننؤ :آتواب ادلايتَ :اب ُب الخَّ ْغ ِلَغِ ِيف كَ ْذ ِ م ُْس ِ ٍمل ُػلْ ًما :رمق

(ٔ )41آخرجو مسمل يف حصَحو :كخاب الرب والعةل والٓداب :ابب الهنيي ؾن لـن

احلدًر ( .647/3 )2627إس ناده ضـَف جدً ا.

ادلواب وغريىا :رمق احلدًر ( ،2776/4 )2599مسمل جن احلجاج ٔآتو احلسن

()51اللعَف جن سـَد الغامدي ،نلوق ا ٔلوسان يف الٕسلام ،حمارضات ٔآاكدميَة

اللضريي النُساتوري (ت267 :ىػ) ،مسمل جن احلجاج ٔآتو احلسن اللضريي

انًف الـرتَة للـلوم ا ٔلمنَة2777 ،م ،ص87

النُساتوري (ت 267 :ىػ) :املس ند العحَح اخملخرص تنل الـدل ؾن الـدل إىل

(ٔ )50آتو حاد دمحم جن دمحم الغزايل ،املس خعفى يف ؿمل ا ٔلظول ،املعحـة ا ٔلمريًة 7333
ىػ ج 7ص288 – 287
403
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()50د .دمحم السـَد ادلكاق ،جرمية الٕابدة ادلاؾَة من املنؼورٍن ادلويل والٕسلايم:

املنـم صليبٔ ،آرشف ؿلَو :صـَة ا ٔلرانؤوط ،كدم هل :ؾحد هللا جن ؾحد احملسن

ص.25-22

الرتيك ،مؤسسة الرساةل – تريوت ،ط 7427 ،7ىػ  2777 -م .نمك ا ٔللحا ي :حصَح.

()53دمحم جن جرٍر جن ٍزًد جن كثري جن غالة الٓمًلٔ ،آتو جـفر العربي (ت377 :ىػ)

(ٔ )60آخرجو النسايئ يف سننو الكربى :كخاب احملارتة :ابب ثـؼمي ادلم :رمق احلدًر

 ،جامؽ الحَان يف ثبٔوً اللرآٓن :حتلِقٔ :آمحد دمحم صاكر ،مؤسسة الرساةل ،ط7427 ،7

( .477/3 )3436نمك ا ٔللحا ي :حصَح.

ىػ  2777 -م.342-337/24 ،

(ٔ )63آخرجو الامام ٔآمحد يف مس نده :مس ند الضامِنيَ :ح ِد ُ
ًر ُم َـا ِوً َ َة ْج ِن َآ ِيب ُس ْف َِ َان:

(ٔ )54آخرجو الحخاري يف حصَحو :كخاب اجلزًةَ :اب ُب ا ْ ِمث َم ْن كَذَ َ ُم َـاىَدً ا ِتغ ْ َِري ُج ْر ٍم :رمق
ِ
احلدًر (.99/4 )3766

رمق احلدًر ( .772/28 )76977حدًر حصَح لغريه ،وىذا إس ناد نسن .و ٔآخرجو
ٔآتو داوود يف سننو :ابب يف ثـؼمي كذ ِ املؤمن :رمق احلدًر ( .325/6 )4277نمك

(ٔ )55آ د .موىس صاىني لصني ،فذح املنـم رشح حصَح مسمل :دار الرشوق ،ط،7

ا ٔللحا ي :حصَح.

 7423ىػ  2772 -م.385/7 ،
(ٔ )56آخرجو الرتمذي يف سننو :آٔتواب ادلايتَ :ابب الْ ُح ْ ِمك ِيف ّ ِادل َما ِء :رمق احلدًر

(ٔ )64آخرجو اجن ندان يف حصَحو :كخاب اجلناايتِ :ذ ْك ُر َّالز ْج ِر ؾ َْن كَ ْذ ِ الْ َم ْر ِء َم ْن َآ ِمنَ ُو
ؿَ َىل َد ِم ِو :رمق احلدًر ( ،327/73 )5982الٕنسان يف ثلرًة حصَح اجن ندان :دمحم

(ٔ ،77/3 )7398آتو ؿُىس دمحم جن ؿُىس الرتمذي ،حتلِق :د .ثضار ؾواد مـروف،

جن ندان جن ٔآمحد جن ندان جن مـاذ جن َم ْـحدَ  ،المتميئ ،آتو حامت ،ادلاريم ،الخُس ِت

دار اجلامؽ الكدري(سنن الرتمذي) :اجلَ ػ تريوت  :دار الغرب الٕسلايم ػ تريوت،

(ت354 :ىػ) ،حرثُة :ا ٔلمري ؿلاء ادلٍن ؿًل جن تلحان الفاريس (ت 739 :ىػ)،

ط7998 ،2مَ .ح ِد ٌ
ًِة.
ًر غَر ٌ

نللو وخرج ٔآحادًثو وؿلق ؿلَو :صـَة ا ٔلرهؤوط ،مؤسسة الرساةل ،تريوت ،ط،7

()57
اَّلل َؾ ْنوُ :رمق
ِض َّ ُ
ٔآخرجو الامام ٔآمحد يف مس نده :م ُْس نَدُ َآ ِيب َس ِـ ٍَد الْخُدْ ِ ّ
رِي َر ِ َ

7478ىػ7988-م .إس ناده نسن.

احلدًر ( .457/77 )77354تـضو حصَح لغريه ،وىذا إس ناد ضـَف لضـف

(ٔ )65آتو جـفر دمحم جن جرٍر العربي (ت  377 :ىػ) :اترخي ا ٔلدم وامللوك ،دار الكذة

ؾعَة ،وىو اجن سـد الـويف ،وابيق رجاهل زلات رجال الض َخني غري مـاوًة جن

الـلمَة – تريوت ،ط7477 ،7ه.449/2 ،

ىضام ،مفن رجال مسمل ،وروى هل الحخاري يف "ا ٔلدب املفرد" ،وىو نسن احلدًر.

()66د .إجراىمي ؾوض ،هعوص اجنلزيًة اسدرشاكِو ؾن الٕسلام :كخاب ظادر من

صُدان :ىو اجن ؾحد الرمحن النحوي ،وفراس :ىو اجن حيىي اهلمدا ي اخلاريف .وكال:

ص حكة

رواه الزبار ،واللفغ هل ،و ٔآمحد ابخذعار ،وآٔتو ًـىل تنحوه ،والعربا ي يف "ا ٔلوسط"،

.493/7 ،/https://www.alukah.net/library/0/37908

و ٔآحد إس نادي العربا ي رجاهل رجال العحَح .وللحدًر دون كوهل" :ومن كذ هفساً

()67اللعَف جن سـَد الغامدي :نلوق ا ٔلوسان يف الٕسلام ،ص.87

تغري هفس" صاىد من حدًر ٔآيب ىرٍرة ؾند الرتمذي ( ، )2574وكال :نسن غرًة

(ٔ )68آتو حاد دمحم الغزايل ،املس خعغي يف ؿمل ا ٔلظول :املعحـة ا ٔلمرٍكِة ،الرايض،

حصَح ،وفِو ذكر املعورٍن ،تدل" :من كذ هفس ًا تغري هفس".

 7333ه ،ص.388-387

(ٔ )58آخرجو اجن ماجو يف سننؤ :آتواب ادلايتَ :اب ُب الخَّ ْغ ِلَغِ ِيف كَ ْذ ِ م ُْس ِ ٍمل ُػلْ ًما :رمق

ادلصادر وادلراجع

احلدًر ( .639/3 )2679نمك ا ٔللحا ي :حصَح.
()59س حق خترجيو.
(ٔ )61آخرجو الامام ٔآمحد يف مس نده :م ُْس نَدُ الضامِنيَ :ح ِد ُ
َاب النَّ ِ ِ ّيب
ًر َر ُج ٍ ِم ْن َآ ْحص ِ
( :)رمق احلدًر ( .674/29 )78772حدًر حصَح.
()60
الرشائِطِ ال َّ ِِت ًَبْخ ُُذىَا ْال َما ُم ؿَ َىل
ٔآخرجو النسايئ يف سننو الكربىِ :مجَا ُع آَتْ َو ِاب َّ َ
ِ
ون ِم ْن زِ َمارِ َآ ْى ِ ِّال َّم ِة
َآ ْى ِ ِّال َّم ِة َ ,و َما ٍَ ُك ُ
ون ِمهنْ ُ ْم ه َ ْلضً ا لِلْ َـيْ ِدَ :اب ُب َل ًَبْخ ُُذ الْ ُم ْس ِل ُم َ

َو َل َآ ْم َوا ِلي ِْم صَ ُْئًا ِتغ ْ َِري َآ ْمر ِ ِِْه ا َذا َآؾ َْعوا َما ؿَلَهيْ ِ ْمَ ،و َما َو َر َد ِم َن الدَّضْ ِدً ِد ِيف ُػلْ ِمي ِْم
ِ
َوكَ ْذ ِلي ِْم :رمق احلدًر (ٔ .345/9 )78734آتو ؾحد الرمحن ٔآمحد جن صـَة جن ؿًل
اخلراسا ي ،النسايئ (ت373 :ىػ)  ،السنن الكربى :نللو وخرج ٔآحادًثو :نسن ؾحد
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الالوكة،

وىو

مذوفر

ؿىل

الراتط

الخايل:

القران الكرمي أوالً.
ادلصادر العربية:
أ د .موسى شاىُت الشُت ،فتح اؼبنعم شرح صحيح مسلم :دار الشركؽ،
ط 1423 ،1ىػ 2002-ـ.
أ.د .زيد بن عبد الكرمي الزيد ،القانوف الدكرل اإلنساين  ي اإلسبلـ
مقدمة ،مطبوعات اللجنة الدكلية للصليب األضبر 2004ـ.
ابن ماجة -كماجة اسم أبيو يزيد -أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت
(ت273 :ىػ) ،سنن ابن ماجو :ربقيق :شعيب األرنؤكط -
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عادؿ مرشد -ؿب همد كامل قره بللي  -ىعبد اللٌطيف حرز هللا،
دار الرسالة العاؼبية ،ط 1430 ،1ىػ  2009-ـ.
أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناكم (ت 1397 :ىػ) ،أسهل
اؼبدارؾ «شرح إرشاد السالك  ي مذىب إماـ األئمة مالك»:
دار الفكر ،بَتكت – لبناف ،ط ،2ب س ط.
أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم (ت  310 :ىػ) :اتريخ األمم كاؼبلوؾ،
دار الكتب العلمية – بَتكت ،ط1407 ،1ق.449/2 ،
أبو حاد دمحم الغزارل ،اؼبستصفي  ي علم األصوؿ :اؼبطبعة األمريكية،
الرايض 1333 ،ق
أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك
ً
الس ًج ٍستاين (ت275 :ىػ) ،سنن أيب داكد :ربقيقك
األزدم ٌ
شعيب األرنؤكط -ؿب همد ً
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاؼبية،
ى
ى
ط 1430 ،1ىػ  2009-ـ.

أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك
ً
الس ًج ٍستاين (ت275 :ىػ)،سنن أيب داكد :ربقيق:
األزدم ٌ
شعيب األرنؤكط -ؿبى همد ك ًامل قره بللي ،دار الرسالة العاؼبية،
ى
ط 1430 ،1ىػ  2009-ـ.

أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اػبراساين ،النسائي (ت:

أبو عيسى دمحم بن عيسى الًتمذم ،اعبام الكبَت (سنن الًتمذم):
ربقيق :د .بشار عواد معركؼ ،دار اعبيل ػ بَتكت  +دار
الغرب اإلسبلمي ػ بَتكت ،ط1998 ،2ـ.
أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أضبد بن دمحم بن قدامة اعبماعيلي
اؼبقدسي مث الدمشقي اغبنبلي ،الشهَت اببن قدامة اؼبقدسي
(ت620 :ىػ) ،اؼبغٍت :مكتبة القاىرة ،بدكف طبعة1388 ،ىػ
1968ـ>أبو دمحم ،كأبو فارس ،عبد العزيز بن إبراىيم بن أضبد القرشي التميمي
التونسي اؼبعركؼ اببن بزيزة (ت 673 :ىػ) ،ركضة اؼبستبُت
 ي شرح كتاب التلقُت :ربقيق :عبد اللطيف زكاغ ،دار ابن
حزـ ،ط 1431 ،1ىػ  2010-ـ.
أبو نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم الفارايب (ت393 :ىػ) ،الصحاح
اتج اللغة كصحاح العربية :ربقيق :أضبد عبد الغفور عطار ،دار
العلم للمبليُت – بَتكت ،ط 1407 ،4ىػ  1987-ـ.
أضبد بن اغبسُت بن علي بن موسى اػبي ٍسىرٍكًجردم اػبراساين ،أبو بكر
البيهقي (ت458 :ىػ) ،شعب االدياف :ربقيق :دمحم السعيد
بسيوين زغلوؿ ،دار الكتب العلمية – بَتكت ،ط،1
1410ىػ.

303ىػ) ،السنن الكربل :حققو كخرج أحاديثو :حسن عبد

أضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي ،فتح البارم

اؼبنعم شليب ،أشرؼ عليو :شعيب األرَنؤكط ،قدـ لو :عبد هللا

شرح صحيح البخارم :رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو :دمحم فؤاد عبد

بن عبد احملسن الًتكي ،مؤسسة الرسالة – بَتكت ،ط،1

الباقي ،قاـ إبخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو :ؿبب الدين

 1421ىػ  2001-ـ.

اػبطيب ،دار اؼبعرفة -بَتكت1379 ،ق.

أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اػبراساين ،النسائي (ت:

أضبد بن فارس بن زكراي القزكيٍت الرازم ،أبو اغبسُت (ت395 :ىػ):

303ىػ)  ،السنن الكربل :حققو كخرج أحاديثو :حسن عبد

معجم مقاييس اللغة :ربقيق :عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دار

اؼبنعم شليب ،أشرؼ عليو :شعيب األرَنؤكط ،قدـ لو :عبد هللا

الفكر1399 ،ىػ 1979-ـ.

بن عبد احملسن الًتكي ،مؤسسة الرسالة – بَتكت ،ط،1
 1421ىػ  2001 -ـ
أبو عبد هللا أضبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين (ت:
241ىػ) ،مسند اإلماـ أضبد بن حنبل :ربقيق :شعيب

أضبد بن فارس بن زكراي القزكيٍت الرازم ،أبو اغبسُت (ت395 :ىػ)،
ؾبمل اللغة البن فارس :دراسة كربقيق :زىَت عبد احملسن
سلطاف ،مؤسسة الرسالة – بَتكت ،ط 1406 ،2ىػ -
 1986ـ.

األرنؤكط -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد هللا بن عبد

أضبد بن دمحم بن أضبد بن جعفر بن ضبداف أبو اغبسُت القدكرم (ت:

احملسن الًتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1ىػ 2001-

 428ىػ) ،التجريد للقدكرم :التحقيق :مركز الدراسات

ـ.
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الفقهية كاالقتصادية أ .د دمحم أضبد سراج  ...أ .د علي صبعة
دمحم ،دار السبلـ – القاىرة ،ط 1427 ،2ىػ  2006-ـ.
أضبد بن دمحم بن علي اؼبقرم (ت770:ىػ) ،اؼبصباح اؼبنَت :الفيومي،
اؼبكتبة العلمية-بَتكت.

الفكر-بَتكت ،ب س ط.
دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي (ت:
1393ىػ)،التحرير كالتنوير «ربرير اؼبعٌت السديد كتنوير العقل

حسن موسى كعبد الفتاح الصعيدم اإلفصاح  ي فقو اللغة.:

اعبديد من تفسَت الكتاب اجمليد» :الدار التونسية للنشر –

د .ميكائيل رشيد علي الزيبارم ،مفهوـ التسامح  ي اجملتمعات اؼبدنية:

تونس 1984 ،ىػ.

ؾبلة آداب الرافدين علميٌة ؿب ٌكمة فصليٌة ،العدد (،)74
اؼبوصل1439 ،ق= 2018ـ.
رمزم منَت بعلبكي ،صبهرة اللغة :دار العلم للمبليُت ،بَتكت1987 ،ـ.
مشس دمحم بن عبد الرضبن السخاكم (ت 902 :ىػ) ،األجوبة اؼبرضية

دمحم بن أضبد بن األزىرم اؽبركم ،أبو منصور (ت370 :ىػ) ،هتذيب
اللغة :ربقيق :دمحم عوض مرعب ،دار إحياء الًتاث العريب-
بَتكت ،ط2001 ،1ـ.
دمحم بن أضبد بن دمحم بن رشد القرطيب أبو الوليد (ت595 :ىػ) ،بداية

فيما سئل السخاكم عنو من األحاديث النبوية :ربقيق :د .دمحم

اجملتهد كهناية اؼبقتصد :دار الفكر-بَتكت ،ب س ط

إسحاؽ دمحم إبراىيم ،دار الراية للنشر كالتوزي  ،ط1418 ،1

دمحم بن إظباعيل أبو عبد هللا البخارم اعبعفي ،اعبام اؼبسند الصحيح

ىػ.

اؼبختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو = صحيح

عبد الرضبن بن َنصر بن عبد هللا السعدم (ت1376 :ىػ) ،تيسَت

البخارم :ربقيق :دمحم زىَت بن َنصر الناصر ،دار طوؽ النجاة

الكرمي الرضبن  ي تفسَت كبلـ اؼبناف :ربقيق :عبد الرضبن بن

(مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي)،

معبل اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ىػ  2000-ـ.

ط1422 ،1ىػ.

عبد العظيم بن عبد القوم بن عبد هللا ،أبو دمحم ،زكي الدين اؼبنذرم

دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربم (ت:

(ت 656 :ىػ) ،الًتغيب كالًتىيب من اغبديث الشريف:

310ىػ) ،جام البياف  ي أتكيل القرآف :ربقيق :أضبد دمحم

ضبط أحاديثو كعلق عليو :مصطفى دمحم عمارة ،مكتبة

شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1ىػ  2000-ـ.

مصطفى البايب اغبليب – مصر ،تصوير /دار إحياء الًتاث

بد ،التميمي ،أبو حامت،
دمحم بن حباف بن أضبد بن حباف بن معاذ بن ىم ٍع ى

العريب – بَتكت ،ط 1388 ،3ىػ  1968-ـ.
عبد القادر القهوجي ،القانوف الدكرل اعبنائي :منشورات اغبليب اغبقوقية،
بَتكت ط2001 ،1ـ.
عبد الواس دمحم غالب الغشيمي ،أمَت فاضل سعد ،اتسامح اإلسبلمي
قراءة  ي معطياتو الفكرية كآاثره الواقعية  ي ضوء الكتاب

الدارمي ،البيسيت (ت354 :ىػ)،اإلحساف  ي تقريب صحيح
ابن حباف :ترتيب :األمَت عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي

(ت 739 :ىػ) ،حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو :شعيب
األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط1408 ،1ىػ-
1988ـ.

كالسنة ،لعدد ( ،)21اجمللة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية،

دمحم بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ ،الًتمذم ،أبو عيسى
(ت279 :ىػ) ،سنن الًتمذم :ربقيق كتعليق :أضبد دمحم

عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أضبد الكاساين اغبنفي (ت:

شاكر ،كدمحم فؤاد عبد الباقي ،كإبراىيم عطوة عوض اؼبدرس  ي

587ىػ) ،بدائ الصنائ  ي ترتيب الشرائ  :دار الكتب

األزىر الشريف ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب –

1434ق=2013ـ.

العلمية ،ط1406 ،2ىػ 1986-ـ.
اللطيف بن سعيد الغامدم ،حقوؽ األنساف  ي اإلسبلـ ،ؿباضرات
أكادديية َنيف العربية للعلوـ األمنية2000 ،ـ.
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دمحم اػبطيب الشربيٍت ،مغٍت احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاج :دار

مصر ،ط1395 ،2ىػ 1975-ـ.
دمحم بن مكرـ بن منظور األفريقي اؼبصرم (ت711 :ىػ) :لساف العرب:
ربقيق :عبد هللا علي الكبَت كآخركف ،ط ،3دار صادر،
بَتكت1414،ىػ.
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دمحم بن يعقوب الفَتكزآابدل (ت ،)817 :القاموس احمليط :مؤسسة
الرسالة ،بَتكت.
دمحم علي الصابوين ،ركائ البياف تفسَت آايت األحكاـ :طب على نفقة:
حسن عباس الشربتلي ،مكتبة الغزارل -دمشق ،مؤسسة مناىل
العرفاف – بَتكت ،ط1400 ،3ىػ 1980-ـ.
ـبتار الصحاح :دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم (ت،)721 :
ربقيق :ؿبمود خاطر ،مكتبة لبناف َنشركف ،بَتكت1415 ،
ق 1995-ـ.
مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتم النيسابورم (ت 261 :ىػ):
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IN THE LIGHT OF QURAN AND SUNNAH
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ABSTRACT
The aim of this study is to identify forgiveness and its impact in preventing genocide from the
Islamic perspective through evaluating the behavior of individuals in the civil society because
killing in Islam is the most heinous crime and is considered of major sins and genocide (mass
murder) is much horrible than that because it takes lives of many innocent souls that Allah Has
prohibited , and the violates of their impunities and honor and abuses them in all the wicked
ways that are done by extremist groups in societies and do not give them the right to live with
them as humans regardless of their beliefs and religion .Forgiveness today has become an
Inseparable part of individuals and societies morals and tendencies and has a prominent role
that can be experienced in different fields of life, especially recently as a result of intermingling
societies together in different ways whether through diplomatic,political,social ,commercial, and
economic relations or other ways.
Consequently, forgiveness has a great role in preventing this dangerous horrible attitude
through intellectual,cultural,and behavioral changings by fixing the individuals intellect within
the society , and this leads to strengthen the social fusion and ties among its political and social
sects to decrease the social political hatred among the social segments which are caused by the
religious dogmatic ideological conjunction , and displace and murder that are done by the
extremist terrorist groups . all this can be done through the role of religious forgiveness to quill
the disputes that lead to genocide (mas murder) among individuals in society regardless of their
religion,gender,and the ideology they belong to.
Forgiveness in Isla is the essence of noble values and it represents the corner stone of
coexistence with out killing ,and violence. And it is one of the necessities of life among
individuals at the level of individual and society. The basic of forgiveness is the openness and the
mutual understanding between among us. Familiarizing must be considerably payed attention to
at schools and colleges through education, at home , and in work sites.besides, social media can
have vital role in dialogue exchanging to prevail the value of forgiveness in Islam , and show the
risks of these ideologist groups because their belief causes envy, killing, hatred, and rage, and
causes merciless disease to soul alongside corruption. And the positive interaction with the
others approves the existence of superiority and awareness gap that appreciate the value of
humanity and loves peace.
And this magnificent view towards humanity is possessed only by Islam and Muslims,
because they have decisive agreement about accepting that there are legislations that contradict
theirs , and they reject to force anyone to leave his people , and they accept that the society be
consisted of Muslims and non muslins , and they legislate fair laws to be applied upon them and
those who are and religiously justified from Ahl al kitab or any others.
So through this study we will try to show the role of Islamic forgiveness to prevent genocide
in the light of Quran and sunnah.
KEY WORDS: tolerance, collective rebellion, the Qur’an and Sunnah.
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