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ABSTRACT 
 

This research focused on highlighting the purposes of Islam in 
achieving peace. This paper explains how Islam is the religion of peace and 
security for the worlds. Its provisions, legislations and purposes ensured all 
mankind the right to security and security of all kinds: Psychological 
security, financial security, social security and other types of security 
which ensure that humanity can live in peace. This is without any kind of 
these securities being subjected to any slight aggression, sabotage, 
deprivation or injustice, and if any of that happens then it would be a 
manifestation of violence and terrorism that is neither accepted nor 
recognized by Islam which is the religion of peace. The research has shown 
that Islam has preceded all international laws and norms with respect to the 
legalization of human rights in peace and war times alike and the 
sanctioning of those who violate them in this world and in the Hereafter. 
This is done with supporting evidence from the Quran, the Sunnah, the 
work of the leaders of Muslim Ummah throughout the Islamic centuries, 
and the testimonies of non-Muslims who have lived the mercy of Islam and 
come to know the observance of Islam of human rights.  

The aims of the research are: To demonstrate the legitimate purposes 
that Islam has brought to preserve human dignity and security. To show the 
precedence and superiority of Islamic law in the field of human rights care. 
To highlight the rich Islamic heritage of human values and civilization 
through the rules of humanitarian dealing in Islamic jurisprudence in war 
and peace, and the contributions of the purposes of the Sharia in the 
development of rules for the preservation of rights and freedoms. 
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)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢٠٦ 

 : املقدمة

نبينا حممد وعلى آله وصحبه ، خامت املرسلنيالم على والس والصلواة، اخلالق العليماحلمد �  

  : أما بعد أمجعني.

أو مذهبه أو ، أو عرقه، كان دينه  أ�ً فإن الدين اإلسالمي هو احلامي احلقيقي حلقوق اإلنسان  

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين ﴿: عزوجل قولهوإن كل تعاليمه تراعي مصلحته وحتافظ على كرامته انطالقًا من ، هانتماؤ 

على كل مسلم ومسلمة  جيبكربى اليت القاصد املجاء اإلسالم حمققًا  وعلى هذا البناء، )١(﴾آَدمَ 

تربط  لألمة األحكام اليتويبنون العلماء ، فظ الضرورات اخلمسمشتهرة عند العلماء حبهي و ، تعّلمها

وزدادت  ومنذ غاب العلم وظهر اجلهل واهلوى، الناس يف أمن وسالم حيث يعيش �ذه املقاصد العظيمة

   .غري مراعة هذه املقاصد املذكورة الشبهات ظهرت على األرض الفنت العظيمة والقتل من

من نعم  نعمة وأنه، وجلّ عزّ  مه هللالإلنسان الذي كرّ ب و مطلاحلقيقي  وال شك يف ذلك أن األمن

 ملسو هيلع هللا ىلصنها رسول هللابيّ اليت و أنزل هللا تعاىل اليت فاألحكام ، يف ا�تمع املسلم أمجعني الناس تعم هللا تعاىل اليت

سواء نفسه أو عرضه أو ماله  ،الذي يعيش يف ا�تمع اإلسالمي على مضمون غري املسلم أيضاً هي تدل ف

ومل توجبها املصاحل ، أوجبها اإلسالمبيّنة اليت وهي أحكام ، األحكام مادام هو يلتزم مبا تقتضي به تلك

ذه األحكام هل والسبب يف ذلك أن، زمنا �ا قواعد القانون الدويلمل تل كما،  ادلة بني املسلم والكافراملتب

فهي واجب ، تطبيقها والعمل �ا على الدولة اإلسالميةجيب ، نب مهم من شريعة اإلسالم الكاملةجا

  .مصلحة سياسية أو التزاماً دولياً يتعبد هللا به قبل أن يكون ، ديين

دراسة مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم (ـ وألجل ما سبق �يت هذا البحث والذي عنونت له ب

حيث ، الربهانليؤكد هذه احلقائق �حلجة و  )لية تطبيقية حلفظ حقوق اإلنسانيةمقاصدية �صي

وأن ، هو دين السالم واألمان للعاملني الشرعي والتطبيق العملي كيف أن اإلسالمأوضحت فيه �لتأصيل 

 األمن واألمان �نواعه.أحكامه وتشريعاته ومقاصده كفلت للبشرية مجعاء إىل قيام الساعة حقها يف 

  : آمالً أن أصل من خالل هذا البحث إىل األهداف التالية

 .سالم حلفظ كرامة اإلنسان وأمنهاإلاليت جاء �ا الشرعية املقاصد  إظهار -

  .يف جمال رعاية حقوق اإلنسان وتفوقها املميزالشريعة اإلسالمية  سبقبيان  -

إبراز الرتاث اإلسالمي الزاخر �لقيم اإلنسانية واحلضارية من خالل قواعد التعامل اإلنساين يف  -

 تطوير قواعد حفظ احلقوق واحلر�ت. وإسهامات مقاصد الشريعة يف ، الفقه اإلسالمي يف احلرب والسلم

  : وذلك وفق اخلطة التالية

  وحتته مطلبان، املقاصد والسالم: املبحث األول
______________________________________ 

 ٧٠: سورة اإلسراء  )١(



 
 مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم ٢٠٧

   .السالمو املقاصد : تعريف مصطلحي: املطلب األول

  .عالقة املقاصد اإلسالمية بتحقيق السالم لإلنسانية: املطلب الثاين

  وحتته أربعة مطالب، حفظ حقوق اإلنسان اصد اإلسالم يفتطبيقات على مق: املبحث الثاين

  .مقصد اإلسالم يف حفظ كرامة اإلنسان: املطلب األول

  .مقصد اإلسالم يف حرية معتقد اإلنسان: املطلب الثاين

 .مقصد اإلسالم يف حتقيق العدل بني بين اإلنسان: املطلب الثالث

  .مقصد اإلسالم يف حفظ ضرورات حياة اإلنسان: املطلب الرابع

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات: امتةاخل

  املقاصد والسالم : املبحث األول

  السالمو  املقاصد: تعريف مصطلحي: املطلب األول

  تعريف املقاصد: أوالً 

  : وهلا يف اللغة معان عدة منها، بكسر الصاد وفتحها، مقصد مجع: املقاصد لغة 

  .أي توسط: وقصد يف األمر، إليه عامداً وتوجه ، أي طلبه بعينه: وإليه قصداً ، وله، قصد الشيء

وهذه املعاين تناسب ما حنن بصدد احلديث عنه من مقاصد اإلسالم حيث إ�ا تطلب مصاحل 

  .)١(العباد وتتوجه وتعمد إليها مبنهج وسط

  : املقاصد اصطالحاً 

مبثابة يف جمملها هي ، عدةالعلماء يف التعبري عن مقاصد الشريعة وتعريفها مصطلحات  استعمل

وأغراض  وِعَلُل الشريعة، وغا�ت الشريعة، ِحَكُم الشريعة: ومن ذلك توضيح ملقاصد الشريعةالشرح و ال

  .وأسرار الشريعة، الشريعة

  .)٢(الغا�ت اليت ُوِضعت الشريعة هلا ألجل حتقيقها ملصلحة العباد": أ�ا فمما قيل يف تعريفها

"الشارع عند كل حكم من أحكامهاالغاية واألسرار اليت وضعها ": وقيل هي
)٣(.  

عنهم ودرء املفاسد ، وتكميلهاالعباد صاحل مجللب  ومن هنا فإن شريعة اإلسالم جاءت

______________________________________ 

، هـ١٣٢٩الطبعة األوىل: ، مصر، مطبعة الكتب، خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر، " الرازيانظر مادة " قصد  )١(

الطبعة الثانية: ، بريوت، مؤسسة الرسالة، زهري عبد احملسن: حتقيق، جممل اللغة، أمحد بن فارسو  ؛١٢٣ص:

، دار إحياء الرتاث العريب ،املعجم الوسيط، �بيعن �مع اللغة العربية جمموعة مؤلفنيو  ؛٧٥٥ص:، هـ١٤٠٦

 ٤٢٧ص:، هـ١٤٢٩ ، الطبعة األوىل:، لبنانبريوت

  ٧ص:، الر�ض، املكتبة العاملية للكتاب اإلسالمي، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين  )٢(

  ٧ص:، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب  )٣(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢٠٨ 

ولذا جاء اإلسالم قاصدًا حتقيق هذا ، ين أن يعيش العباد يف سالم وأمانوهذا يف حقيقته يع، وتقليلها

. وهذا ما سنعرض العقو�ت على األعمال املضادة لهوتقرير ، ن خالل تشريع األحكام اجلالبة لهاملعىن م

  .له بشيء من اإليضاح يف ثنا� هذا البحث

  تعريف السالم: �نياً 

ها مبعىن الصلح بكسر السني وفتح: والسلم، مأخوذ من الفعل الثالثي سلم: غةالسالم ل 

ترك : واملساملة، ضد احلرب :والسلم، تصاحلوا: وتساملوا، الرباءة والعافية والتحية: والسالم والسالمة

  .)١(والتسامل التصاحل، احلرب

  .جاء على عدة معاٍن سأقتصر منها هنا على ماله صلة مبوضوع حبثنا: السالم اصطالحاً  

 .السالم تدل على الطاعة واملوادعةفمن ذلك أن كلمة 

يـَُّها الَِّذيَن �ََ ﴿: جاء يف كتاب هللا عزوجلكما ،  ترك احلرب وعدم القتال: ومن تلك املعاين أيضاً 

ْلِم َكافَّةآَمُنوا    .)٢(﴾اْدُخُلوا ِيف الّسِ

   .)٣("الباطنةي من اآلفات واملنغصات الظاهرة و "التعر : ومما عرف به السالم أنه 

مفهوم كلي وشامل يعين األمن والطمأنينة للجميع �حلفاظ على احلقوق املتساوية : وقيل إنه 

   .)٤(والقيام �لواجبات

و�ذا يتضح أن معىن السالم يدور يف فلك األمن والطمأنينة مع التجرد مما يضاد ذلك من  

   .منغصات أ�ً كانت

 اإلسالمية بتحقيق السالم لإلنسانيةاملقاصد عالقة : املطلب الثاين

: تعاىللقد خلق هللا اإلنسان ليكون خليفة يف األرض خالفة قائمة على العبادة والعمارة كما قال 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن﴾ وأرسل الرسل  ،)٦(ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة﴾﴿: وقال، )٥(﴿َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

 . )٧(وأنزل الكتب مبا فيه خريه ومصلحته لتحقيق هذه الغاية املفضية إىل سعادته يف الدنيا ويف اآلخرة 

وملا خلقه جعل من فطرته اليت فطره عليها ضرورة اجتماعه مع بين جنسه وخمالطته هلم وتعاونه 

يصون كرامته وحيقق  وشرع له من األحكام ما، ه ومصاحله اليت يعجز عنها مبفردهتلبية احتياجاتلمعهم؛ 
______________________________________ 

  ٣ص:، الدار البيضاء، مكتبة الوحدة العربية، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، عالل الفاسي  )١(

 ٢٠٨سورة البقرة:   )٢(

  ٢٣٩ص:، بريوت، دار املعرفة، حممد سعيد كيالين: حتقيق، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين  )٣(

 ٢٧١ص:، عصر العوملةمعجم مصطلحات ، الدكتور، إمساعيل عبد الفتاح  )٤(

  ٥٦: سورة الذار�ت  )٥(

  ٣٠: سورة البقرة  )٦(

  ١٨ص:، م٢٠٠٨الطبعة الثانية: ، دار الغرب اإلسالمي، مقاصد الشريعة �بعاد جديدة، عبد ا�يد النجار  )٧(



 
 مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم ٢٠٩

أرسل �ا الرسل وهلذا كان من مقاصد الشرائع اليت ، ويدفع عنه الظلم وانتقاص حقوقه، أمنه وسالمه

 .)١(حتقيق هذا املطلب الفطري لإلنسان

بغية ؛ ة يف خمتلف النصوص التشريعيةناملضم وإن الغوص يف استنباط تلك املقاصد الشرعية

وإبرازها ، عليها األحكام جعلها قواعد تبينومن مث ؛ إرادة الشارع وأهدافه من وضع التشريع إدراك

   .األحباث على الفكر التشريعي أدقمن للبشرية بوضوح وجالء 

والشك أن املوضوعات املعاصرة اليت تليق أن تبحث عن مقاصدها وأهدافها هي اليت هلا عالقة 

وكيف يتم التعايش ، وحفظ أمنه وكرامته من حيث هو إنسان أ�ً كان دينه وعرقه ولونه ولسانه�إلنسان 

يف  نسانإلا حفظ حقوق للشارع احلكيم من وراء التحقيق حول اإلرادة التشريعية الكليةمن خالل معه 

  .واليت بدورها يتحقق يف العامل السالم، اإلسالم

، د علماء األصول واملقاصد بعد �ملهم يف نصوص الشريعة هذا املقصد األمسى لإلسالمولقد أكّ  

اليت مل  ن أصول الشريعة قد أحاطت مبا يلزم لفظ املقاصد اخلمسةأ": عيسويالشيخ أمحد يقرر حيث 

، والعقل، والنفس، الدين: وهذه املقاصد هي، تشرع الشرائع السماوية أو الوضعية إال خلدمتها وحفظها

، فمهما تنوعت الشرائع و القوانني فإ�ا ترمي �حكامها إىل احملافظة على هذه املقاصد، واملال، والنسل

عدد ال ينحصر من أصول املصاحل اليت ويدخل يف ذلك ، فمدار الشريعة على جلب املصاحل ودرء املفاسد

يف النهاية إىل حتقيق غاية مصلحية  يؤولمما ، ومن أمهات املفاسد اليت يُنهى عن إتيا�ا، يُؤمر بتحصيلها

عمارة األرض حبفظ نظام : عليا هي املقصود من إنزال الوحي وتطبيق الشريعة وتكليف الناس �ا وهي

"وقيامهم مبا كلفوا به من عدل واستقامة، ح املستخلفني فيهاواستمرار صالحها بصال، التعايش فيها
 )٢(.  

ومن أعظم ما يقتضيه عموم ": إذ يقول عامة لكل األمم )٣(يرى ابن عاشور وهذه املقاصد كما

ألن التماثل يف إجراء األحكام ؛ الشريعة أن تكون أحكامها سواء لسائر األمم املتبعني هلا بقدر االستطاعة

وهلذه احلكمة واخلصوصية جعل هللا هذه الشريعة ، عون على حصول الوحدة االجتماعية يف األمةوالقوانني 

)٤(مبنية على اعتبار احلكم والعلل اليت هي مدركات العقول ال ختتلف �ختالف األمم والعوائد
. 

______________________________________ 

لفاء املصلحة العامة من منظور إسالمي ويليه تطبيقات املصلحة العامة يف عصر اخل، الدكتور، فوزي خليل  )١(

  ٢٦٥ص:، م٢٠٠٣الطبعة األوىل: ، بريوت، مؤسسة الرسالة، الراشدين

 ١١٠ص:، مطبعة دار التأليف، الفقه اإلسالمي، أمحد عيسوي  )٢(

نقيب اشراف تونس وكبري علمائها ويل ، حممد بن الطاهر بن حممد الشازلينب عبد القادربن حممد بن عاشور: هو  )٣(

، خري الدين، الزركلي: انظر، ه١٢٤٨وتويف يف تونس سنة ، ه١٢٧٢الفتيا مث ، ه١٢٢٧القضاء يف تونس 

 ٦/١٧٣، م٢٠٠٢الطبعة اخلامسة عشر: ، بريوت، دار العلم واملاليني، األعالم

وزارة األوقاف والشؤون ، حممد احلبيب بن اخلوجة: حتقيق، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر، ابن عاشور  )٤(

 ٢٦٢ص:، م٢٠٠٤ ،اإلسالمية بقطر



 
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢١٠ 

كان أنه إذا تقرر أن اإلسالم جعل احملافظة على حقوق اإلنسان أً�  : وخالصة القول مما سبق 

فإذا ، فإن على املسلم أن يعتقد أن هذا دين وعبادة يدين هللا ويتعبده به، مقصدًا من مقاصده العظام

  .نعاً من انتهاكها أو التنقص منهاوما، حتقق ذلك فسيكون �عثاً وحافزاً الحرتام حقوق اإلنسان

يف حيا�م ومتثلها  ،قاصداستحضار هذه امل -عات وحكومات ًدا وجمتمافر أ - نيعلى املسلمإن و 

على علمائهم وطلبة العلم فيهم والدعاة منهم أن يتخذوا كما أّن ،  خصوصًا مع غري املسلمنيمال�م وتعا

والفقهّية املتعلقة بغري  ،لالختيار والرتجيح بني خمتلف االجتهادات العقديّةقاصد طريقًا هذه امل من

ة وأخرى من شباب األمة وأدعياء لحد مما يظهر بني فئيتهم عليها لونشرها بني جيل األمة وترب، املسلمني

بدعوى أن ذلك من  -معصوم الدم والعرض واملال  -الغرية عليها من انتهاك حلقوق اإلنسان وخصوصاً 

   .وهو منه يف احلقيقة براء، اإلسالم

فيجمع فظ له ماله حيو ، سلم له عقله وعرضهيو ، نفسهدينه و حول  شك أن الفرد إذا �من وال 

و�ذا تظهر ، تحقق مقصد الشريعة من خلق اإلنسان واستخالفه يف األرضيو ، اأطراف األمن كله

  .اإلسالمية وحتقيق السالم لإلنسانيةاملقاصد العالقة القوية بني 

 تطبيقات على مقاصد اإلسالم يف حفظ حقوق اإلنسان: املبحث الثاين

وأحسنها  ،وأكملها ،شريعته خامتة الشرائعأن و ،خامت األنبياء و أفضل الرسل  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا  

واملتأمل يف النصوص ، قوقه أ�ً كان جنسه ولونه ولسانهوحفظ حاعتنت أميا عناية بكرامة اإلنسان، وقد 

وهلذا فقد رأيت أن أبرز هذا املقصد من خالل ، يدرك أنه مقصد من مقاصد الشريعة بذلك اليت تعين

من اجلانب  واليت نلحظ أ�ا تنطلق �رة، أمن اإلنسان وكرامتهحفظ  مقصدعلى  استقراء النصوص الدالة

مبعىن نفي ، لهنطلق من اجلانب السليب توأخرى ، هحفظًا ل؛ مبعىن إثبات حكم ما، صدذا املقاإلجيايب هل

  .هذا املقصددفعاً الختالل ؛ حكم ما

بل هي �بعة للمصاحل واملفاسده ، إن هللا تعاىل مل تشرع أوامره ونواهيه والتكاليف الشرعية جزافاً 

وهلذا فسأتناول يف املباحث التالية أبرز مقاصد الشريعة فيما يتعلق حبقوق ، الكامنة يف متعلقا�ما

مع تعزيز ذلك �مثلة من ، الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة اإلنسان من خالل النصوص الشرعية من

وفعل صحابته والتابعني من بعده والذين هم أعرف ، ملسو هيلع هللا ىلصالتطبيق العملي هلذه املقاصد من فعل النيب 

مع ذكر بعض أقوال املنصفني من غري ، وأكثرهم حرصًا على تطبيقها، الدينالقرون مبقاصد هذا 

مما ، ذه املقاصد يف حياة غري املسلمنياملسلمني ممن ذاقوا حالوة هذه املقاصد كشاهد على أثر ه

وأنه مقصد من ، حقوق اإلنسانوأمن و حفظ اإلسالم لكرامة، رقة �صعة عن سيجعلنا خنرج بصفحة مش

 .أو قانون على مر العصور واألزمانحتظ اإلنسانية مبثله يف أي تشريع، مقاصده اليت مل 
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  مقصد اإلسالم يف حفظ كرامة اإلنسان: املطلب األول

افة يف احلقوق إن من املقاصد اليت أتى �ا اإلسالم حفظ كرامة اإلنسان واملساواة بني الناس ك

وال أدل على ذلك من تكرمي هللا جلنس بين آدم على غريهم من خملوقاته مؤمنهم وكافرهم إذ ، اإلنسانية

﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدمَ ﴿: يقول تعاىل
وألجل ذلك سخر هلم ما يف السماوات واألرض وأسبغ عليهم ، )١(

تـََرْوا أَنَّ ا�ََّ َسخََّر َلُكْم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَأْسَبَغ أَملَْ ﴿: تعاىلكما قال   ،نعمه ظاهرة و�طنة

﴾ ُمِنريٍ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوَ�ِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف ا�َِّ ِبَغْريِ ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتابٍ 
)٢(.  

العالية والتشريف الرفيع الذي ُخصَّ به بنو آدم ولتحقيق هذا املقصد وانطالقًا من هذه املكانة 

وال فضل ألحدهم على آخر ال بلون وال جنس وال ، جعلهم هللا متساوين يف اإلنسانية من حيث احلقوق

اُكْم ِمْن ذََكٍر َ� أَيـَُّها النَّاُس ِإ�َّ َخَلْقنَ ﴿: لغة إال مبا جعله هللا معيارًا للتفاضل وهو التقوى كما قال تعاىل

﴾يٌم َخِبريٌ َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً� َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ا�َِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ ا�ََّ َعلِ 
 ملسو هيلع هللا ىلصويؤكد النيب، )٣(

، َواِحدٌ  أََ�ُكمْ  َوِإنَّ ، َواِحدٌ  َربَُّكمْ  ِإنَّ  َأَال ، النَّاسُ  أَيـَُّها �َ «: ف يف حجة الوداع قائالً على ذلك يف أعظم موق

 ِإالَّ ، َأْمحَرَ  َعَلى َأْسَودَ  َوَال ، َأْسَودَ  َعَلى َأْمحَرَ  َوَال ، َعَرِيبٍّ  َعَلى لَِعَجِميٍّ  َوَال ، َعَجِميٍّ  َعَلى لَِعَرِيبٍّ  َفْضلَ  َال  َأَال 

»أَبـَلَّْغتُ  ِ�لتـَّْقَوى
)٤(.  

وأال  ،مشاعرهم أن تراعى هلذا املقصد وخصوصًا مع غري املسلمني وإن مما أرشد هللا إليه حتقيقاً 

َوَال ُجتَاِدُلوا ﴿: عاىلكما قال ت  ،وأن تكون خماطبتهم واحلوار معهم �ليت هي أحسن، تسب آهلتهم حبضر�م

ُهمْ  ﴾أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِ�لَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ
َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ﴿: وقال، )٥(

َ َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلمٍ  ﴾ا�َِّ فـََيُسبُّوا ا�َّ
)٦(.  

منهجاً يف تلقي أخبار أهل  ملسو هيلع هللا ىلصوحرصاً على حتقيق هذا التعامل مع غري املسلمني وضع لنا النيب 

آمنا �� : بل نقول ،أيضاً  فال نصدقهم يف ذلك مطلقًا وال نكذ�م، الكتاب اليت يوردو�ا من كتبهم

َثُكمْ  ِإَذا«: ملسو هيلع هللا ىلصكما يف احلديث عنه ،  وكتبه ورسله : َوُقوُلوا، ُتَكذِّبُوُهمْ  َوَال  ُتَصدُِّقوُهمْ  َفَال  اْلِكَتابِ  أَْهلُ  َحدَّ

  .)٧(»ُتَصدُِّقوُهمْ  ملَْ  َ�ِطًال  َكانَ  َوِإنْ ، ُتَكذِّبُوُهمْ  ملَْ  َحق�ا َكانَ  فَِإنْ ، َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  ِ��ِ  آَمنَّا

______________________________________ 

  ٧٠ سورة اإلسراء  )١(

  ٢٠: سورة لقمان  )٢(

 ١٣: سورة احلجرات  )٣(

 ١٢/٢٢٦الطبعة الثانية: بدون سنة الطبع، دار سحنون، بريوت، ، ٢٣٤٨٩رقم احلديث: أمحد بن حنبل، املسند،   )٤(

  ٤٦: سورة العنكبوت  )٥(

  ١٠٨: سورة األنعام  )٦(

  ٢٨/٤٦٠، ١٧٢٢٥رقم احلديث: ، املسند، أمحد بن حنبل  )٧(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢١٢ 

آهلة الكفار والنيل منها إذا كان ذلك سيؤدي إىل  ولقد منع هللا املسلمني وحرم عليهم سبّ  

فيحصل ، مني لتجرؤوا على سب إله املسلمنيإذ لو مسع املشركون شتم آهلتهم من املسل؛ هللا تعاىل سبّ 

وهلذا فاحرتام شعور اإلنسان حنو األشياء اليت ، ضافة ملا سبق جرح مشاعر الفريقنيبذلك من احملظور إ

  .يقدسها هو يف احلقيقة احرتام لكرامته

وال يتعرض ، وال كنائسهم، وال دينهم، ال حيل ملسلم أن يسب صلبا�م": )١(القرطيب ويف هذا قال

"ألنه مبنزلة البعث على املعصية؛ إىل ما يؤدي إىل ذلك
)٢(.  

كرامة اإلنسان أن أوجب اإلميان جبميع األنبياء والرسل وإن من حرص اإلسالم على حقوق  

يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِ��َِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه �ََ ﴿ :وتقديرهم كما قال تعاىل، وحمبتهم

ِ��َِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل َوَمْن َيْكُفْر 

َ َعْدًوا بَِغْريِ ِعْلمٍ ﴿: وقال، )٣(﴾بَِعيًدا   .)٤(﴾َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا�َِّ فـََيُسبُّوا ا�َّ

ولو كان غري املسلمني آمنوا ، هللا خصوصاً وألتباعهم عموماً ويف هذا املنهج الر�ين تكرمي ألنبياء 

والعداوات خترج من أتباع ، والضغائن، كإميان املسلمني برسل هللا كافة ملا رأينا تلك األحقاد  ملسو هيلع هللا ىلصمبحمد

ولعاش الناس مجيعاً ، السالمأو غريه من األنبياء والرسل عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصتلك الد��ت ضد نبينا وحبيبنا حممد 

  .واحرتام متبادل جتاه رسل هللا وأنبيائه وما أتوا به من كتب وتشريعات يف سالم

أو إحسان وحنو ، أو صفات، ني أن يُعتَـَرف مبا لديهم من فضلوإن من صور كرامة غري املسلم 

:  كان القوم يتحدثون عن الرومهو الصحايب اجلليل عمرو بن العاص رضي هللا عنه يقول حني فها، ذلك

د فرة ، وأوشكهم كرة بعفتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة : إ�م ألحلم الناس عندال أربعاً إن فيهم خلصا"

  .)٥(": وأمنعهم من ظلم امللوكة مجيلة، وخامسة حسنوخريهم ملسكني ويتيم وضعيف
و احرتام كرامة اإلنسان أ�ً  يعلم أصحابه ويربيهم وفق هذا املقصد اإلسالمي وه ملسو هيلع هللا ىلصوكان النيب 

 ِإَذا«: فقد كان �مرهم �لقيام إذا رأوا اجلنازة حىت تتجاوزهم فيقول، ذلك عمليًا أمامهمويطبق ، كان
______________________________________ 

اخلزرجي القرطيب، املفسر، كان عباد هللا الصاحلني  هو: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري  )١(

، وله مؤلفات كثرية، ٧٦١والعلماء العارفني الزاهدين يف الدنيا، تويف يف ليلة اإلثنني التاسع من شوال سنة 

: مد بن علي، طبقات املفسرين، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىلانظر: الداؤدي، مشس الدين حم

 ٢/٦٩م، ١٩٨٣

 ٧/٦١، هـ١٣٥٢الطبعة األوىل: ، القاهرة، دار الكتب املصرية، اجلامع ألحكام القرآن، حممد أمحد، القرطيب  )٢(

  ١٣٦: سورة النساء  )٣(

  ١٠٨سورة األنعام   )٤(

رقم احلديث: ، �ب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، كتاب الفنت وأشراط الساعة،  صحيحال، مسلم بن احلجاج  )٥(

 ٣/٢٢٢٢، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حممد فؤاد، حتقيق: ٢٨٩٨
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»ُختَلَِّفُكمْ  َحىتَّ  فـَُقوُموا، اجلََناَزةَ  َرأَيـُْتمُ 
إ�ا جنازة : يل لهفق، فمرت به يومًا جنازة فقام هلا حىت مرت )١( 

  .)٢( »نـَْفًسا أَلَْيَستْ «: فقال .يهودي
اإلسالم أتباعه حكامًا وحمكومني على مقصد حفظ كرامة اإلنسان وإن كان غري ولقد رىب  

  : ومن أبرزها ،وطبقه خلفاء املسلمني يف وقائع كثرية يطول ذكرها، مسلم

إنصاف أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه للقبطي املصري الذي ضربه ابن عمرو بن  

ويستدعي ذلك االبن و�خذ القبطي  ،فتصل الشكوى إىل عمر، أ� ابن األكرمني: العاص وهو يقول

  .)٣("مىت استعبدمت الناس وقد ولد�م أمها�م أحراراً ": وعمر يقول قولته املشهورة، حقه منه أمام املأل

وإن مما شرعه اإلسالم حتقيقًا ملقصد حفظ كرامة اإلنسان أن كفل لغري املسلمني حقهم يف أن 

وعلى هذا رىب ، وأن حيظوا �لرب واإلحسان ماداموا مساملني مل يظهروا صريح العداء، يعاملوا معاملة حسنة

يـَُّها �ََ ﴿: إذ يقول تعاىل ،ورسم هلم منهجًا �بتًا إىل يوم القيامة، القرآن أتباعه يف كيفية التعامل مع هؤالء

زََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل َوَمْن َيْكُفْر ِ��َِّ الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِ��َِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَـ 

وهذه قاعدة جليلة يف التعامل مع غري ، )٤(﴾َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا

  فهي كلمة جامعة لكل معاين املعاملة احلسنة. ، أرشدت إليها اآليةوما أعظم كلمة (الرب) اليت ، املسلمني

أعلى يف حسن معاملة ولقد متثل عليه الصالة والسالم ذلك واقعًا عمليًا يف حياته إذ كان مثاًال 

ى مع ذلك كان يداوم عل إذ كان له أقارب وجريان من غري املسلمني من مشركني ويهود، غري املسلمني

، بل والصدقة عليهم، والتجارة معهم، وعيادة مرضاهم، وقبول هدا�هم، وصلتهم، إليهم واإلهداء، برهم

  .وكتب السرية والسنة مليئة من ذلك �لكثري

وقام بنفسه على ، يف مسجده ملسو هيلع هللا ىلصومنه أنه ملا جاء وفد نصارى احلبشة أنزهلم رسول هللا  

املهاجرين من املسلمني يف احلبشة يف بداية  ملا قاموا به جتاه؛ وكان هذا منه وفاء هلم، ضيافتهم وخدمتهم

  .)٥(»ِإنـَُّهْم َكانُوا ِألَْصَحابَِنا ُمْكرِِمَني َوِإّينِ أحب أن أكافيهم«: وكان يصرح بذلك قائالً ، الدعوة

وإن من عناية اإلسالم لتحقيق هذا املقصد ما كفله لغري املسلمني ممن يعيشون يف أرضه  
______________________________________ 

دار ، ١٣٠٧، رقم احلديث: �ب القيام للجنازة، كتاب اجلنائز،  صحيحاجلامع ال، حممد بن إمساعيل، البخاري  )١(

 ٢/٨٦ ،الثانية الطبعة، تونس، سحنون

  ٢/٨٥، ١٣١٢رقم احلديث: ، �ب من قام جلنازة يهودي، كتاب اجلنائز،  اجلامع الصحيح  )٢(

، م١٩٩٦، بريوت، دار صادر، إحسان وبكر عباسحتقيق: ، التذكرة احلمدونية، حممد بن احلسن بن محدون  )٣(

٣/٢٠٩  

  ١٣٦: سورة النساء  )٤(

دار هجر ، عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي: حتقيق، البداية والنهاية، بن عمرإمساعيل ، أبو الفداء، ابن كثري  )٥(

 ٤/١٦٥، م١٩٩٧: األوىل الطبعة، للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن



 
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢١٤ 

حيث أوجب على الدولة اإلسالمية كفالة العاجزين ، الرغيد واحلياة الكرميةيف العيش ويتفيئون ظله حقهم 

املال حىت فينفق عليهم من بيت ، يف أرضها من مسلمني وغري مسلمني عن الكسب املشروع ممن هم

ريخ اإلسالمي خري شاهد على هذا التكافل والتضامن االجتماعي الذي اوالت، يسد عوزهم ويزول فقرهم

  كما هناك أمثلة عديدة على ذلك يف التاريخ اإلسالمي،  بني املسلم وغريهال يفرق فيه 

، م يف حفظ كرامة اإلنسان أ�ً كانوبعد أن مت عرض ما سبق يتبني لنا جبالء أثر مقصد اإلسال

األكرب يف شيوع األمن بني  مما له األثر، كافل االجتماعي واملعاملة احلسنةوحرصه على حفظ حقه يف الت

إطفاء �ر العنف والعداوة من خالل القضاء على كل مظهر من املظاهر اليت ميكن أن تزعزع و ، الناس

   .حتقيق هذا املقصد بغري وجه مشروع

  مقصد اإلسالم يف حرية معتقد اإلنسان: املطلب الثاين

إن من املقاصد اليت يسعى اإلسالم إىل حتقيقها أن يدين الناس به طواعية من دون إكراه وال 

بل جعل ذلك عائداً ، وهو �ذا يعترب الدين الوحيد الذي ال جيرب خمالفيه على الدخول فيه واعتناقه، إجبار

َال يـَنـَْهاُكُم ا�َُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ ﴿: وهذا بصريح آي القرآن ومبا طبقه النيب  إذ يقول تعاىل، إىل اختيارهم

وهذه "، )١(﴾ْن ِدَ�رُِكْم أَْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ ا�ََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّيِن َوملَْ ُخيْرُِجوُكْم مِ 

جاء  وإذا ،يدينون �ليهودية والنصرانية الذين كان هلم أبناءقد  رجال من األنصار بعض  اآلية نزلت يف شأن

"فنزلت هذه اآلية ملنعهم من ذلك، إجبار أبنائهم على اعتناق اإلسالم واجتهدوا، اإلسالم وأسلموا هم
 )٢(.  

يف القرآن آية كرمية تفيض �لصدق واحلكمة يعرفها ": ويف هذه اآلية قال إدوين كالغريل األمريكي

، )٣(﴾الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـنيََّ ﴿: وهي تقول ،وجيب أن يعرفها غريهم، املسلمون مجيعاً 

إذ مل يكره أحداً على ، وعلمه ألصحابه وأمته، هذا املبدأ اإلسالمي العظيم مع خمالفيه ملسو هيلع هللا ىلصوقد طبق النيب

أو البقاء على ، وخيريهم بني الدخول فيه، إلزام بل كان يعرضه على الناس دون إكراه وال، اعتناق اإلسالم

، وحصول األمان هلم على دينهم، مقابل متتعهم بذمة هللا ورسولهدينهم ويف أرضهم مع دفع اجلزية 

   .)٤(وأعراضهم وأمواهلم

الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يعرض اإلسالم على  ملسو هيلع هللا ىلصهو تلميذ حممد وها

أ� عجوز  : فتقول، �حلق ملسو هيلع هللا ىلصإن هللا بعث حممداً ، أسلمي أيتها العجوز تسلمي": عجوز نصرانية قائًال هلا

َهاُكُم ا�َُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّيِن َوَملْ ﴿: وقرأ، "اللهم اشهد: فقال عمر، كبرية واملوت أقرب َال يـَنـْ

______________________________________ 

  ٨: سورة املمتحنة  )١(

  ٣/٩٥، التذكرة احلمدونية، و ١/٩٧، معجم الشيوخ  )٢(

  ٢٥٦: سورة البقرة  )٣(

  ١١٤ص:، أسباب النزول  )٤(



 
 مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم ٢١٥

َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ    .)١(﴾ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِدَ�رُِكْم أَْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا إِلَْيِهْم ِإنَّ ا�َّ

بل أكد يف تشريعه السمح على إ�حة ، برعاية حقهم يف التمسك بعقيد�م اإلسالمومل يكتف 

وكان عليه الصالة والسالم �مر أصحابه بعدم االعتداء ، ممارسة شعائرهم وعدم املساس �ماكن عباد�م

كان املسلمون ال يكادون يعقدون ": لورا فتشا اإليطاليةويف هذا تقول الدكتورة ، عليهم يف ذلك

وحىت حيجموا عن إكراه أحد من أبنائها على ، عوب حىت يرتكوا هلا حرية املعتقداالتفاقات مع الش

  .)٢(الدخول يف الدين اجلديد

فمنذ عهد اخللفاء الراشدين واليهود والنصارى ، كذا عاش الناس يف ظل دين اإلسالموه 

ومل ميسوا أو متس أماكن ، رية وأمانويقيمون شعائرهم يف ح، ن أتباع الد��ت يؤدون عبادا�موغريهم م

  .دليًال على ذلك -وما أكثرها  -وكفى بشهادة أهل هذه الد��ت، عباد�م بسوء

كفل هلم   وكما أبقى اإلسالم غري املسلمني على حريتهم يف عقائدهم ومل يكرههم على اإلسالم

زواج وطالق وحنوه وفق  وإقامة حيا�م االجتماعية من، كذلك حقهم يف التزامهم �حكام شرعهم

أو يلجأوا إىل حكم ، أن يتحاكموا إىل حماكمهم اخلاصة وهلم يف حماكما�م وخصوما�م، تشريعا�م

َوِإْن َحَكْمَت ﴿: بذلك يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصكما أمر هللا نبيه ،  وحينئذ جيب أن حيكم بينهم �لعدل، اإلسالم

 َ نَـُهْم ِ�ْلِقْسِط ِإنَّ ا�َّ   .)٣(﴾حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ فَاْحُكْم بـَيـْ

أو فيما تنص عليه أوامر ويل األمر ، احلدود إال فيما يعتقدون حترميه ويف العقو�ت ال تقام عليهم 

فقد قرر الفقهاء أن احلدود ال تقام عليهم إال فيما "وهلذا ، مما ينطبق عليهم وعلى غريهم من أفراد الرعية

"فيما يعتقدون حله كشرب اخلمر وأكل حلم اخلنزيرال ، يعتقدون حترميه كالسرقة والز�
)٤(.  

بلغ من ومن خالل ما سبق يتضح لنا �لتأصيل الشرعي والتطبيق العملي كيف أن اإلسالم  

 �ريخأو حكم أو نظام أو قانون على مدى ، جة ال نظري هلا يف أي تشريع ديينالتسامح مع املخالفني در 

 ملسو هيلع هللا ىلصوكيف تعامل النيب ، االعتقاد فلم يكرهه أو جيربه �عتناق اإلسالمكفل لإلنسان حرية إذ  ؛ البشرية

و�ذا يظهر أثر مقصد اإلسالم يف حرية ، وخلفاء األمة وحكامها من بعده مع اإلنسانية وفق هذا املبدأ

وجتفيف منابع العنف ومظاهر اإلرهاب ، معتقد اإلنسان والذي يسهم بدوره يف توطيد األمن بني الناس

  .تنشأ جراء الفهم اخلاطئ هلذا املبدأ العظيم اليت قد

______________________________________ 

  ٨: سورة املمتحنة  )١(

الطبعة الثالثة: ، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، عادل زعيرت/ترمجة ، حضارة العرب، غوستاف لوبون  )٢(

  ١٢٨ص:، م١٩٥٦

  ٤٢: سورة املائدة  )٣(

  ٢٠ص:، جدة، الدار السعودية للنشر، حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية، أبو األعلى املودودي  )٤(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢١٦ 

  مقصد اإلسالم يف حتقيق العدل بني بين اإلنسان: املطلب الثالث

ولذا فإن اإلسالم هو ، إن من أمسى املقاصد اليت أتى �ا اإلسالم إلسعاد البشرية مقصد العدل

َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلنَا ﴿: الكتب كما قالومن أجله أرسل الرسل وأنزل ، دين العدل قام عليه ودعا إليه وأمر به

وأمر به مع النفس واألقربني واآلخرين ، )١(﴾ِ�ْلبَـيَِّناِت َوأَنـْزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقوَم النَّاُس ِ�ْلِقْسطِ 

يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  �ََ ﴿: عاىلمنها قوله ت ،كما قرر ذلك يف آ�ت كثرية،  حىت ولو كانوا من األعداء واملخالفني

َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس أَْن ﴿: وقال، )٣(﴾ُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوىاْعدِ ﴿: وقال، )٢(﴾ُكونُوا قـَوَّاِمَني ِ�ْلِقْسطِ 

ويف هذا ، مؤمنهم: مؤمنهم وكافرهم وقريبهم وبعيدهم ومل يقل، "بني الناس": فقال، )٤(﴾َحتُْكُموا ِ�ْلَعْدلِ 

  �كيد على حق البشرية مجعاء يف إقامة العدل بينها مهما اختلفت الد��ت واأللوان واللغات.

ولتحقيق هذا املقصد أمر هللا سيد املرسلني وهو أمر له وملن بعده أن حيكم �لعدل إذا حتاكم  

َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم ﴿: إليه من هم على غري دينه فقال نَـُهْم ِ�ْلِقْسِط ِإنَّ ا�َّ ﴾بـَيـْ
)٥(.  

اإلسالمي وما يزال صفحات مشرقة إلقامة العدل من أبناء اإلسالم مع  تاريخل الولقد سجّ 

إذ العدل هو األساس يف كل ؛ غريهم ممن ليسوا مسلمني يف قضا� عديدة من �ب التمثيل ال احلصر

   .مع غريهمتعامالت املسلمني ولو 

من إقامة مبدأ العدل ولو مع أقرب الناس  ملسو هيلع هللا ىلصومن هذه النماذج املشرقة ما أعلنه قدو�م وإمامهم حممد

  .)٦("يََدَها لََقطَْعتُ  َسرََقتْ  ُحمَمَّدٍ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  أَنَّ  َلوْ  هللاِ  َواميُْ ": إليه وأحبهم إىل قلبه

، بل ولو كان أمريهم أو إمامهم، من علية القوموالعدل يف اإلسالم ال حيايب أحداً حىت ولو كان 

، فهذا علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يتنازع مع يهودي على درع أمام القاضي شريح بن احلارث

   .)٧(فيحكم شريح بقواعد الشرع يف القضاء كما بدت له وتكون احملاكمة من صاحل اليهودي

بل أمر يف املساواة بني اخلصمني ، وإعطائه حقهيكتف �نصاف املظلوم والعدل يف اإلسالم مل  

من  وحنوها مما يصدر، ورفع الصوت، واإلشارة، والنظر، والسماع، اء يف ا�لسحني ميثالن أمام القض

ِإَذا ابـْتُِلَي َأَحدُُكْم ِ�ْلَقَضاِء بـَْنيَ «: هذا يقول عليه الصالة والسالمويف مراعاة ، القاضي جتاه املتحاكمني إليه
______________________________________ 

  ٢٥: احلديد سورة  )١(

  ١٣٥: سورة النساء  )٢(

  ٨: سورة املائدة  )٣(

 ٥٨: سورة النساء  )٤(

 ٤٢: سورة املائدة  )٥(

رقم احلديث: ، والنهي عن الشفاعة يف احلدود، �ب قطع السارق الشريف وغريه، كتاب احلدود،  صحيح مسلم  )٦(

٣/١٣١١، ١٦٨٨  

 ١/٣١، م١٩٥٠، القاهرة، املكتبة التجارية، عبد العزيز املراغي قيقحت، أخبار القضاة، حممد بن خلف بن حيان  )٧(



 
 مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم ٢١٧

َشاَرةِ  نَـُهْم ِيف النََّظِر َواْلَمْجِلِس َواْإلِ »َفَال يـَْرَفُع َصْوَتُه َعَلى َأَحٍد اخلَْْصَمْنيِ َأْكثـََر ِمَن اْآلَخرِ ...اْلُمْسِلِمَني فـَْلُيَسوِّ بـَيـْ
وروي ، )١(

 .�لفاظ أخرى خمتلفة متقاربة

أو ، أو عرق، صب لدينولقد شهد غري املسلمني بعدل اإلسالم مع اإلنسانية مجعاء دون تع 

إ�ا أسست يف ": ولز عن تعاليم اإلسالمهربرت جورج ويف هذا يقول املؤرخ الربيطاين ، لون أو إنسان

، كما أ�ا إنسانية السمة،  وإ�ا لتنفخ يف الناس روح الكرم والسماحة، العامل تقاليد عظيمة للتعامل العادل

ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عما يف  فإ�ا خلقت مجاعة إنسانية يقل، ممكنة التنفيذ

"أية مجاعة أخرى سبقتها
)٢(.  

ومن خالل ما سبق يظهر جلياً كيف أن اإلسالم قصد املساواة بني البشر يف حق احلصول على 

وكيف تعامل املسلمون حكامًا وحمكومني مع هذا املبدأ ، العدل ورفع الظلم إذا حتاكموا إىل شريعته

اإلسالمي واليت تبني عدل  تاريخمن خالل ما مت التمثيل به من مواقف مشرقة على مدار ال، العظيم

مما يربز من خالله حرص اإلسالم على حتقيق األمن ، اإلسالم الشامل لكل بين آدم دون تفرقة بينهم

  . والعيش بسالم لكل إنسان

  انمقصد اإلسالم يف حفظ ضرورات حياة اإلنس: املطلب الرابع

وكان من مقاصد هذا الدين أن حيفظ ، بدين اإلسالم رمحة للعاملني ملسو هيلع هللا ىلصلقد بعث هللا نبيه حممداً  

: وهي ،للبشرية على حد سواء مسلمهم وكافرهم احلقوق األساسية اليت ال غىن عنها للحياة املستقرة

وال ، لغري املسلمنيوهذه احلقوق مكفولة وحمفوظة حىت ، واملال، والعرض، والعقل، والنفس، حفظ الدين

وقد مر بنا كيف حفظ هلم اإلسالم ، جيوز انتهاكها إال مبسوغ شرعي مثلهم يف ذلك مثل املسلمني

  .وعدم إكراههم على اعتناق الدين وأ�ح هلم أداء شعائرهم والتحاكم إىل دينهم، حريتهم يف العقيدة

فال جيوز ، نفسهماألمن على أ وكما حفظ هلم اإلسالم األمن على معتقدهم ودينهم فقد حفظ هلم 

 األمر على الرعية أو مبا يراه ويل، إال مبا شرع هللا من حد أو قصاص وال إزهاق أرواحهم، االعتداء عليهم

بل شنع االعتداء عليهم وجرَّم عقوبته إذ قال عليه الصالة و  ،ومل يكتف اإلسالم بذلك، على وجه سواء

»َعاًما أَْربَِعنيَ  َمِسريَةِ  ِمنْ  لَُيوَجدُ  رَِحيَها َوِإنَّ ، اجلَنَّةِ  رَاِئَحةَ  يَرِحْ  ملَْ  ُمَعاَهًدا نـَْفًسا قـََتلَ  َمنْ «: السالم
)٣(.  

رجالً من املسلمني يراعي مثل هذه املقاصد العظيمة يف حفظ أنفسهم حيث يروي أن  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب وقد كان  

______________________________________ 

الطبعة األوىل: ، املدينة املنورة، مكتبة اإلميان، عبد الغفور عبد احلق. د قيقحت، املسند، إسحاق بن راهويه   )١(

، دمشق، دار الثقافة، حسني سليم أسدقيق حت، املسند، أمحد بن علي التميمي، أبو يعلى ؛١/٨٣، هـ١٤١١

 ١٠/٢٦٤، هـ١٤١٢الطبعة األوىل: 

 ١٤٦ص:، هـ١٤٢٠الطبعة األوىل: ، بريوت دار الوراق، من روائع حضارتنا، د مصطفى السباعي   )٢(

  ٩/١٢، ٦٩١٤رقم احلديث: ، �ب إمث من قتل ذّمياَ بغري جرم، كتاب الد�ت،  اجلامع الصحيح  )٣(



 
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢١٨ 

  .)١(مث أمر به فقتل »بِِذمَِّتهِ  أَْوىفَ  َمنْ  أََحقُّ  أَ�َ «: فقال ملسو هيلع هللا ىلصهللاقتل رجالً من أهل الذمة فرفع ذلك إىل رسول 

حيفظ لنا من ذلك الكثري يف مساواة غري املسلم �ملسلم ممن هم  ملسو هيلع هللا ىلص بعد رسول هللا تاريخهو ال وها 

ففي خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قتل رجل من بين بكر بن وائل ، يف أرض اإلسالم

  )٢( .فسلم إليهم فقتلوه، فأمر عمر رضي هللا عنه بتسليمه إىل أولياء املقتول ليقتلوه، الذمة �حلرية رجالً من أهل

واملتمثل ، وهلذا ما شرع قتل هؤالء واالعتداء عليهم إال بسببه الشرعي الذي أذن هللا تعاىل فيه

  : إمجاالً فيما يلي

َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل ا�َِّ الَِّذيَن ﴿: تعاىلكما قال ،  أن يكون القتل ردًا على اعتداء املعتدين -

َ َال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ  ﴾يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ ا�َّ
)٣(. 

َوِإْن َنَكثُوا أَْميَانـَُهْم ِمْن ﴿: كما قال تعاىل،  أن يكون القتل عقا�ً ملن نكث العهود واملواثيق منهم -

تَـُهونَ بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَ  ﴾ُنوا ِيف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم َال أَْميَاَن َهلُْم َلَعلَُّهْم يـَنـْ
)٤(. 

َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ﴿: ورفعاً للظلم عنهم كما قال تعاىل، أن تكون نصرة للمظلومني -

َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْهُلَها  ا�َِّ َواْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجالِ 

﴾َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِي�ا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا
)٥(. 

: كما قال تعاىل،  بينهم وبينهوحال ، أن تكون ردعًا ملن منع تبليغ الدين ووصوله إىل الناس

َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن �َِِّ فَِإِن انـْتَـَهْوا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّالِ ﴿ ﴾ِمنيَ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ
)٦(.  

لرفع ؛ اإلسالم أذن لرسوله �جلهاد": إذ يقول، وما أروع ما قاله بيجي رودريك يف بيان ذلك

تلك الدعوة اليت ال تكره أحداً ، وإلزالة العقبات اليت تقف يف وجه الدعوة لإلسالم، واالضطهادالظلم 

ولذلك ما إن ، وترتك هلم احلرية الكاملة لالختيار، وإمنا تدعو الناس إليه، على الدخول يف هذا الدين

، هو دين السالم إن اإلسالم، يدخل الناس يف اإلسالم حىت يتمسكوا به ويستميتوا يف الدفاع عنه

"والسالم مع الناس مجيعاً ، السالم مع هللا
)٧(.  

، فإنه قصد كذلك إىل صون أعراضهم وأمواهلم، وكما قصد اإلسالم إىل حفظ أنفسهم ودمائهم 
______________________________________ 

، ١٥٩١٩: حديث رقم، هـ١٣٤٧، القاهرة، املطبعة الرمحانية، ىالسنن الكرب ، أمحد بن احلسني، البيهقي   )١(

٨/٥٦ 

  ١٨ص:، حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية  ) ٢(

  ١٩٠: سورة البقرة  )٣(

  ١٢: سورة التوبة  )٤(

  ٧٥: سورة النساء  )٥(

  ١٩٣: سورة البقرة  )٦(

 ٢٨٨ص:، هـ١٤١٢الطبعة األوىل: ، الر�ض، قالوا عن اإلسالم الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،عماد خليل  )٧(



 
 مقاصد اإلسالم يف حتقيق السالم ٢١٩

ويف احلديث قال ، فمن خالف ذلك واعتدى فقد وجب إقامة احلد عليه، وحرَّم أن يعتدى عليهم فيها

»ِحبَقَِّها ِإالَّ  اْلُمَعاَهِدينَ  أَْمَوالُ  حتَِلُّ  َال  َأَال «: عليه الصالة والسالم
)١(.   

إ�م إذا أدوا اجلزية مل حتل لكم أمواهلم إال بطيب ": وقال ابن عباس رضي هللا عنه يف أهل الذمة

"أنفسهم
 )٢(.  

، مالنا -أي الذمي  -إنه بعقد الذمة وجب له ": عراضهم يقول الفقيه ابن عابدينويف حفظ أ 

"إن ظلم الذمي أشد: بل قالوا، فإذا حرمت غيبة املسلم حرمت غيبته
 )٣(.   

بل  ،قد يناهلم ما داموا يف أرض اإلسالم یً كذلك جيب حفظهم ومحايتهم من أي اعتداء أو أذ 

ما وكل هذا حق هلم حمفوظ مكفول مقابل ، أسراهم من األعداء وفكّ ، والدفاع عنهم والقتال دو�م

 َأَال «: ويف بيان وجوب محايتهم من كل أذى صغر أم كرب يقول عليه الصالة والسالمدفعوه من اجلزية، 

ًئا ِمْنهُ  َأَخذَ  أَوْ ، طَاقَِتهِ  فـَْوقَ  َكلََّفهُ  أَوْ ، انـْتَـَقَصهُ  أَوِ ، ُمَعاِهًدا ظََلمَ  َمنْ   َحِجيُجهُ  فََأ�َ ، نـَْفسٍ  ِطيبِ  بَِغْريِ  َشيـْ

»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ 
، وعلماء األمة، املقصد السامي سار فقهاء اإلسالموعلى هذا املبدأ العظيم ووفق هذا ، )٤(

  وأمراء املسلمني.

حقوقه  -عرب مقاصد تشريعه  - وبعد استعراض ما سبق يتبني لنا كيف كفل اإلسالم لإلنسان  

، أ�ً كان هذا اإلنسان، وعقله، وعرضه، وماله، ونفسه، دينه: األساسية اليت ال غىن له عنها يف احلياة يف

وتوعد وجمازاة من تسول له نفسه االعتداء على ، مما يربز عناية اإلسالم احلقيقية بتحقيق األمن لإلنسانية

  .هذه األساسيات �ي شكل من األشكال والعمل على جتفيف منابعها

 وفيها أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة

  : سبق فإن أهم النتائج اليت يؤكد عليها هذا البحث ما يليبعد استعراض ما  

وأن ذلك ليس خاّصا �ملسلمني ، التأكيد على أن اإلسالم هو دين السالم واألمان للعاملني -١

وأن أحكامه ، بل إنّه يشمل كّل من عاش حتت كنف دولة اإلسالم أ�ً كان دينه ومعتقده، فقط

–وتشريعاته ومقاصده كفلت للبشرية مجعاء إىل قيام الساعة حقها يف األمن واألمان �نواعه 

وغريها ، واألمن االجتماعي، واألمن املايل، واألمن النفسي، واألمن األخالقي، األمن اإلعتقادي

______________________________________ 

 ٢٨/١٦، ١٦٨١٦رقم احلديث: سند، ، املأمحد بن حنبل  )١(

الطبعة الثانية: ، بريوت، املكتب اإلسالمي، حبيب الرمحن األعظميقيق حت، عبد الرزاق بن مهام، الصنعاين  )٢(

  ٦/٩١، هـ١٤٠٣

  ٣/٢٢٤، م١٩٩٠: املطبعة األمريية، املختاررد احملتار على الدر ، حممد أمني ،بن عابدينا  )٣(

�ب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا ، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء،  السنن، سليمان بن األشعث، أبو داؤد  )٤(

، م٢٠٠٩: األوىل الطبعة، دار الرسالة العاملية، شَعيب األرنؤوط بتحقيق، ٣٠٥٢رقم احلديث: ، �لتجارات

٣/١٧٠ 



 
)٢العدد:  ٦ا�لد (جملة علمية حمكمة

 ٢٢٠ 

وع من أنواع دون أن ينال أي ن -من أنواع األمن اليت تكفل لإلنسانية العيش يف سلم وسالم 

  .أو ظلم، أو تنقص، هذا األمن أدىن اعتداء أو ختريب

 .أن حفظ أمن اإلنسان وكرامته مقصد شرعي دلت النصوص الشرعية على حفظه ورعايته  -٢

أن االعتداء على أي إنسان يف أي نوع من أنواع األمن بغري حق يعد مظهرًا من مظاهر العنف  - ٣

  .بل رتب عليها العقو�ت الشديدة يف الدنيا واآلخرة، السالمال يقرها اإلسالم دين  واإلرهاب اليت

حيث  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من خصائص النيب ، ومما تبني لنا مما سبق إن األسالم رسالة عاملية جلميع الناس -٤

 .وحتمل كثريا من األخطار واملتاعب يف ذلك ،بذل جهده يف دعوة العامل اإلنساين إىل هذا الدين

، البالد اإلسالمية �طل من القول غري املسلمني يفن ما يثار من شبهات حول امتهان حقوق أ -٥

ومت يف هذا ، الواقع العملي منذ فجر اإلسالم وحىت اآلنالتأصيل واملقصد الشرعي و يدحضه 

وما حيدث من بعض املسلمني مما هو خمالف لإلسالم قليل البحث استعراض طرفًا من ذلك 

  .عن اإلسالم ومبادئه وال ميت له بصلة ال يعرب، �در

  : أما التوصيات فأمها

واحلذر من واملستأمنني وشعوً� �لعدل مع املعاهدين ، وعلماء، وجوب اهتمام املسلمني قادة -١

بل ، ترويعهم وإخافتهم أو العمل على ،أعراضهم وأ، أمواهلم وأ، يف أنفسهم التعدي عليهم

تعبدًا � بذلك وإظهارًا ملقاصد ؛ تظهر مساحة اإلسالم ومسو رسالتهيعاملون املعاملة احلسنة اليت 

 .الشريعة السمحة

وحقوق ، ليعرف املسلم حق هللا عليه؛ العناية بنشر العلم الشرعي الصحيح يف بلدان املسلمني -٢

وتفشي اجلهل سبب عظيم النتهاك ،فإن غياب العلم الشرعي، واملعاهدين، واملستأمنني، املسلمني

 .ووقوع الفنت وانتشارها، حلقوقهذه ا

خالدة ال تقتصر على وقيم عالية ومفاهيم إنسانّية ، إبراز أن دين اإلسالم جاء مبقاصد سامية -٣

، والّرتاحم، والّتعاون والّتكافل، واحلرية، كالعدل: بل تتعّداهم إىل غري املسلمنياملسلمني فقط، 

ويف كافة ، واالقتصادية، واالجتماعيةوذلك على كافة املستو�ت السياسية ، وحفظ احلقوق

وأن كل هذا من مقاصد ، وا�الس الدولية، واملؤمترات واالجتماعات، واملهرجا�ت، احملافل

 . اإلسالم السامية وقيمه العالية

وما ، وأنه دين سالم عاملي، أن ترتجم املقاصد الشرعية اليت تظهر مساحة اإلسالم ومسو رسالته -٤

وتنشر عرب ، مثلة مشرقة يف التعامل مع غري املسلمني إىل اللغات العامليةذكر يف �رخيه من أ

 .وسائل اإلعالم املختلفة حىت تظهر الصورة احلقيقية هلذا الدين العظيم

 
 


