
 

 

 موقف اإلسالم من التطرف
 

ALI OMAR MOFTAH MEDON 

 
 ملخص البحث

 
تناولت ىذه الدراسة  اإلسالـ والسلم حيث أكدت على أف اإلسالـ  ينادي دائما 

القتاؿ إال دفاعا عن النفس بالسلم وحيث ادلسلمُت على ذبنب العدواف ومل يبح ذلم 
وىو حالة عامة حصلت يف ادلاضي وربصل اآلف ويف ادلستقبل و كاف لزاما على أية 
دولة محاية مواطنيها وتوفَت األمن ذلم بالدفاع عن النفس ورد العدواف. والدفاع عن 

.  النفس حق طبيعي أقرتو الشرائع السماوية والقوانُت الوضعية دبا فيها القانوف الدويل
كما تناولت ىذه الدراسة اإلسالـ وحوار احلضارات وأكدت على إف اإلسالـ نبذ 
العنف والتطرؼ واإلرىاب ودعا إىل احلب والعدؿ والتسامح فقبل الديانات األخرى 
وحاورىا يف كثَت من األحياف حيث مل يكن اإلسالـ منغلقا بل كاف منفتحا على 

وضوع بعدما  م إلصاؽ مهمة التطرؼ تلك الديانات, وتأيت أمهية دراسة ىذا ادل
واإلرىاب على اإلسالـ وادلسلمُت فكاف البد من دراسة ىذا ادلوضوع لنبُت موقف 
اإلسالـ من التطرؼ والتأكيد على أف اإلسالـ دين وسط واف اجملموعات اإلرىابية 

 السبثل اإلسالـ وإمنا سبثل نفسها فقط فاإلسالـ بريء من مثل ىذه األعماؿ اليت ال
سبت لو بصلة وللوصوؿ إىل ربقيق ىذا اذلدؼ  م إتباع ادلنهج التحليلي, وقد  م 
التوصل لعدة نتائج أمهها إف اإلسالـ دين زلبة ووئاـ وسالـ حيث أطلق دعوة 
السالـ للتعايش السلمي بُت الشعوب ونبذ العدواف على مستوى العالقات 
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رؼ واإلرىاب واكرب دليل على اخلارجية وأيضا أكد اإلسالـ على نبذه للعنف والتط
 دلك انو ينادي حبوار احلضارات.

 
Key words:          اإلرهاب ،العنف  ،التطرف  ،االسالم  

 
Abstract 

 

This research talks about Islam and peace and assures that Islam always called for 

peace and encouraged Muslims to avoid violence, and do not permit for them to 

fight only to defend themselves, and it is a general situation that happenes in the 

past and will happen now and in the future, and it is the states responsibility to 

defend its people and provide safety for them. Defending the self being is a normal 

right approved by all religions and human laws including the International law. 

The research also talks about Islam and the Dialogue of Civilizations and proven 

that Islam abandons violence, extremism and terrorism and calls for love, 

tolerance and being just so it accepts all religions and believes and made dialogue 

with them, Islam have been always open to the other. The importance of this study 

is that extremism and terrorism have been attached to Islam, so it was important to 

show Islam position from extremism and showing clearly that any terrorist group 

do not represent Islam by any means and Islam is totally innocent from such 

actions, and to prove this we followes the analysis method, and we reachs to many 

results, the most important one is that Islam is the religion of peace and love, and 

it called for coexistence between all the people and refuses violence in any 

international relation, also Islam have always abandones violence and extremism 

as it always calls for civilizations dialogue. 

 

Key words :  Islam , Extremism , Terrorism , violence. 

 

Abstrak 

 
Kajian ini membincangkan mengenai Islam dan perdamaian. Ia menjelaskan 

bahawa Islam sentiasa menyeru kepada perdamaian dan menyuruh umat Islam 

untuk menjauhi permusuhan bahkan mengharamkan umatnya membunuh 

melainkan untuk tujuan mempertahankan diri. Prinsip Islam ini jelas sejak dahulu, 

kini dan  selamanya. Sudah menjadi kewajipan terhadap mana-mana negara untuk 

mempertahankan  penduduknya serta memastikan keamanan dengan melindungi 

nyawa mereka dan menolak permusuhan. Sesungguhnya mempertahankan diri 

adalah hak asasi manusia yang diakui oleh semua syariat langit dan undang-
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undang dunia. Kajian ini juga membincangkan hubungan Islam dan dialog 

peradaban dan ia menjelaskan bahawa Islam menolak keganasan bahkan mengajak 

kepada kasih sayang, keadilan dan tolak ansur. Dalam hal ini Islam mengiktiraf 

agama-agama lain, sentiasa berdailog dan tidak bersikap menutup pintunya 

terhadap agama-agama ini. Kepentingan kajian ini boleh dilihat dari aspek tuduhan 

yang dilemparkan sebagai  pengganas dan pelampau terhadap Islam di mana ia 

menjawab tuduhan-tuduhan ini dengan menjelaskan sikap sebenar Islam terhadap 

keganasan serta membuktikan kumpulan-kumpulan pengganas dan pelampau ini 

hakikatnya tidak diterima di sisi Islam. Kajian ini menggunakan metod analisa dan 

antara dapatan penting yang diperolehi adalah bahawa Islam adalah agama 

perdamaian dan kasih sayang serta menganjurkan supaya semua manusia hidup 

dengan aman damai, menjauhkan permusuhan dan keganasan di semua peringkat 

dan antara buktinya adalah bahawa Islam sentiasa mengajak kepada dialog antara 

tamadun. 

 

 ادلقدمة
التطرؼ قضية مهمة بل ىي من أىم قضايا العصر احلاضر دلا اقًتف هبا من ظروؼ 
وعوامل وما ازبذتو من صيغ وقوالب وأساليب وشعارات وتنظيمات جعلت من 
احملتم على ادلختصُت والباحثُت أف يعنوا بتقدمي ظواىر ىذه ادلعضلة ,  اإلسالـ دين 

مهم فهو بريء من غوائل التطرؼ جبميع مساوي انزلو هللا تعاىل للعباد من أجل سعاد
صوره وأشكالو وىو بريء من دعاوى ادلناوئُت من أعداء اإلسالـ الذين نسبوا إليو 
التطرؼ ، وىو بريء أيضا من أولئك الذين ينتسبوف إليو ويقوموف بعمليات 
اإلرىاب . فهو دين الوسطية والتسامح واالعتداؿ منهجاً وفكراً وشريعة ومعاملة. و 

تطرؼ ىو ادليل عن الوسط لطريف اإلفراط والتفريط وإعماؿ العقل فيما ال ينبغي ال
أف يعمل فيو. فإذا كاف األمر كذلك، فهل اخلطاب اإلسالمي أو ما نزؿ من 
أحكامو ربث ادلسلمُت على التطرؼ وتدعوىم إىل عدـ االعًتاؼ باألخر بل 

اإلسالـ كذلك فلماذا  وزلاربتو ، أي إنو دين السيف كما يقاؿ ؟ وإذا مل يكن
باعتباره  –اخلطاب ادلتشدد الذي تتبناه بعض احلركات اإلسالمية ورفضها التسامح 
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مع اآلخر على النطاؽ الديٍت أو الفكري أو الثقايف على ادلستويُت  –واجباً أخالقياً 
 .الداخلي واخلارجي؟ وىذا ما سنتناولو يف ىذا ادلقاؿ

 
 اإلسالم والسلم

 
عن القوانُت الوضعية يف تنظيم حياة اإلنساف. فأحكامو مل تقتصر  خيتلف اإلسالـ

على اجلانب ادلادي للمسلم بل تتعداه إىل اجلانب الروحي. فكانت أحكاـ الصالة 
والصـو وغَتىا لتنظم عالقتو خبالقو دوف أف يعطل ادلهمة اليت ُخلق من أجلها وىي 

ماعة والعامل فكانت عمارة األرض وما تقتضيو من عالقات على مستوى اجل
 األحكاـ فردية واجتماعية.

ومل يفرض اإلسالـ على ادلسلم أف يقف زلايدا ذباه العدؿ والظلم واحلرية 
والطغياف سواء فيما يتعلق بادلسلم كفرد أو باعتباره جزء من رلتمع. إمنا اوجب عليو 

يطلب  أف يلتـز جانب العدؿ ضد الظلم ، وجانب احلرية يف مواجهة الطغياف واف
التقدـ ويرفض التخلف. وىكذا يصبح ادلسلم فاعال يف اجملتمع ألف ادلسلم ال حيمل 
قضية زبصو لوحده حىت يبقى متحجرا منعزال عن رلتمعو، وإمنا تتجاوزه إىل اجملتمع 

)زلمد طلعت   الذي يعيش فيو. كذلك اجملتمع ادلسلم حيمل قضية تتعداه إىل العامل
 .( 769.  ص 3791الغنيمي ، 

استنادا إىل ىذا التصور وىو واقع حصل يف ادلاضي وديكن أف حيصل يف 
ادلستقبل يكوف للمجتمع اإلسالمي خصائصو اليت سبيزه عن غَته من اجملتمعات 
األخرى، كما لو نظامو، ولو عالقاتو مع اجملتمعات األخرى. ومن ىنا تسقط مقولة 

عزؿ اجملتمع عن الدين وفصل  إف الدين ىو عالقة الفرد بربو فقط واليت مهدؼ إىل
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الدين عن تنظيم شؤوف اجملتمع. ألف اإلسالـ ال يهدؼ إىل خلق مجاعة أو أفراد 
مؤمنُت بو مث يكوف ذلم األمر فيما بينهم يف القضايا ادلختلفة دوف أف تكوف لو رؤية 
خاصة يف كل موقف وهنج يف حيامهم. ومن جانب آخر ال يريد اإلسالـ أف خيلق 

اسيا دوف أف يكوف لو عالقاتو باجملتمعات األخرى. وهبذا ترتسم مالمح رلتمعا سي
اجملتمع اإلسالمي وتتكامل خطوط الدولة )زلمد مشس الدين ، اإلسالـ السياسي ، 

 (. 82، ص 3771إيراف ، 
فإذا ما تكّوف اجملتمع اإلسالمي وكاف لو نظامو ودولتو فال ديكن ذلذا 

منعزلة عن اجملتمع الدويل بل البد من التعايش مع اجملتمع أو ىذه الدولة أف تعيش 
اجملتمعات األخرى وهبذا تكوف للدولة اإلسالمية عالقامها االجيابية أو السلبية مع 

مصاحل أطراؼ العالقة. وحبكم ادلصاحل ادلتناقضة  وتقتضي الدوؿ وحسب ما
واإلرادات السياسية غَت ادلتفقة تكوف الدولة عرضة للعدواف كحاؿ بقية الدوؿ 

وىو حالة عامة حصلت يف ادلاضي وربصل  –حصل العدواف  األخرى. فإذا ما
م كاف لزاما على أية دولة محاية مواطنيها وتوفَت األمن ذل  –اآلف ويف ادلستقبل 

 بالدفاع عن النفس ورد العدواف.
والدفاع عن النفس حق طبيعي أقرتو الشرائع السماوية والقوانُت الوضعية دبا 

من ادليثاؽ ) ليس 73فيها القانوف الدويل. وىذا ما أكدتو األمم ادلتحدة يف ادلادة 
يف ىذا ادليثاؽ ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدوؿ  فرادى أو مجاعات يف 

 اع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء األمم ادلتحدة(.الدف
ومل يكن اإلسالـ بدعا من النظم األخرى حُت فرض القتاؿ على ادلسلمُت 

} كتب عليكم القتاؿ وىو كره دفاعا عن أنفسهم. مقرا ىذه احلقيقة يف قولو تعاىل 
ا وىو شر لكم{ لكم وعسى أف تكرىوا شيئا وىو خَت لكم وعسى أف رببوا شيئ
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(. وهبذا ُشرّع القتاؿ يف اإلسالـ ال ألجل القتاؿ أو بدافع السيطرة  836البقرة :)
} وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال على اآلخرين وإمنا للدفاع عن النفس 

(. ألزمت اآلية ادلسلمُت بالقتاؿ  371البقرة :  تعتدوا إف هللا الحيب ادلعتدين {)
د العدواف ومل تأمرىم بالقتاؿ اذلجومي بل منعتهم من البدء يف القتاؿ يف حالة ر 

 واالعتداء فقالت اآلية }وال تعتدوا{.
واالعتداء ادلقصود يف اآلية ادلذكورة ىو إما اخلروج عن احلد ادلطلوب لرد 
العدواف. كاستعماؿ القوة ادلفرطة أو االبتداء بالقتاؿ ألف ) الدفاع زلدود بالذات ، 

 عدي خروج عن احلد( )الطباطبائي، ادليزاف (.والت
وشلا يؤكد إف القتاؿ ادلأمور بو دفاعي ىي اآليات اليت تلت اآلية ادلتقدمة 
} واقتلوىم حيث ثقفتموىم وأخرجوىم من حيث أخرجوكم والفتنة اشد من القتل 
وال تقاتلوىم عند ادلسجد احلراـ حىت يقاتلوكم فيو فاف قاتلوكم فاقتلوىم كذلك 
جزاء الكافرين* فاف انتهوا فاف هللا غفور رحيم * وقاتلوىم حىت التكوف فتنة ويكوف 

(.   371،   373البقرة :   الدين هلل فاف انتهوا فال عدواف إال على الظادلُت {)
التوبة : }..وقاتلوا ادلشركُت كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إف هللا مع ادلتقُت{)

} أُذف للذين يقاتلوف بأهنم ظُلموا واف هللا على نصرىم اىل وكما يف قولو تع  ( 16
 .لقدير{

ومع إف القتاؿ الذي أمر هللا بو ىو قتاؿ دفاعي فقد حدد ضوابطو ومل 
يًتؾ احلبل على الغارب حىت ال ُيستغل مبدأ الدفاع عن النفس على ضلو ما ىو 

داعي السالـ. ألف  متبع اآلف. ومن ىذه الضوابط إضافة دلا ذكرنا االستجابة إىل
احلرب كما يراىا اإلسالـ ليست وسيلة لتحقيق ادلصاحل وإمنا وسيلة للدفاع عن 
النفس. وإذا ما كاف باإلمكاف درء العدواف بوسيلة أخرى كوسيلة السالـ سواء 
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االبتدائي )قبل وقوع احلرب( أو يكوف نتيجة لنهاية احلرب فعلى ادلسلمُت إتباع 
ا ربمي اجملتمع وتصوف كرامتو وسواء كاف القتاؿ بُت ادلسلمُت ىذه الوسيلة طادلا إهن

} واف طائفتاف من ادلؤمنُت اقتتلوا فأصلحوا بينهما فاف بغت أنفسهم كما يف اآلية 
أحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفئ إىل أمر هللا فاف فاءت فأصلحوا 

 . ( . 7حلجرات : ابينهما بالعدؿ وأقسطوا إف هللا حيب ادلقسطُت{) 
اخلطوات اليت رمستها اآلية ادلذكورة إلهناء العدواف أخذت هبا األمم ادلتحدة 
يف الفصل السادس والسابع من ادليثاؽ اليت منحت دبوجبهما سلطات إىل رللس 
األمن يف قمع العدواف مع اختالؼ يف التسميات. فاآلية أمرت باإلصالح بُت 

ن ادليثاؽ على انو ) جيب على أطراؼ أي نزاع من م 11ادلتقاتلُت. ونصت ادلادة 
شأف استمراره أف يلتمسوا حلو بادئ ذي بدء بطريق ادلفاوضة والتحقيق والوساطة 
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أف يلجأوا إىل الوكاالت والتنظيمات 

وال زبتلف اإلقليمية أو غَتىا من الوسائل السلمية اليت يقع عليها االختيار (. 
ادلذكورة  11إجراءات ادلفاوضة والتحقيق والوساطة وغَتىا شلا نصت عليها ادلادة 

عن الصلح الوارد يف اآلية ادلشار إليها أعاله. ألف الصلح ال يتم إال إذا سبقتو 
 ادلفاوضات والوساطة والتوفيق وغَتىا من اإلجراءات.

ستمرار يف القتاؿ فينبغي أما إذا أصرت إحدى الدولتُت ادلتحاربتُت على اال
مقاتلتها من قبل اجلميع. وكلمة اجلميع يدؿ عليها ماجاء يف الشطر الثاين من 

} فاف بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفئ إىل أمر هللا{ اآلية
(. وقد اقر ادليثاؽ ىذا ادلبدأ يف حالة عدـ توصل األطراؼ ادلتنازعة  7احلجرات : )

لمي إذا كاف من شأف ىذا النزاع أف يهدد السلم واألمن الدويل بأف إىل حل س
وما تالىا من  18جمللس األمن ازباذ التدابَت العسكرية وىذا ما نصت عليو ادلادة 
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ادليثاؽ حيث نصت ادلادة ادلذكرة على انو ) إذا رأى رللس األمن إف التدابَت 
إهنا مل تف بت، جاز لو أف  التفي بالغرض أو ثبت 13ادلنصوص عليها يف ادلادة 

يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعماؿ ما يلـز حلفظ السلم واألمن 
 الدويل أو إلعادتو إىل نصابو..(.

عند ىذا احلد سكت ادليثاؽ سوى عن الوسائل ادلتبعة لتمكُت رللس 
لى قتاؿ اجلميع األمن من أداء مهمتو يف استخداـ القوة. أما اآلية فلم تتوقف ع

للمعتدي بل ومل تنتو مهمة اجلميع عندما تفئ الدولة ادلعتدية عن القتاؿ. بل ذىبت 
إىل ابعد من ذلك وىو اإلصالح بالعدؿ بُت الطرفُت حىت بعد إهناء القتاؿ. على 
أف ال تُفرض على الدولة ادلهزومة نتيجة عدـ قدرمها يف مواجهة اجلميع شروطا غَت 

من ترسيم للحدود وغَتىا من  3773مع العراؽ يف حرب عاـ  –ع عادلة. كما اتُب
ومهمة اإلصالح تقع  –الشروط اليت أضرت بالشعب العراقي ومل تتعداه إىل النظاـ

} فاف فاءت فأصلحوا بينهما بالعدؿ واقسطوا إف هللا حيب على اجلميع أيضا 
 .ادلقسطُت{

تلة إسالمية كانت أـ ووضع اإلسالـ قاعدة تنطبق على مجيع الفئات ادلتقا
} واف جنحوا للسلم فاجنح غَت إسالمية إال وىي اجلنوح إىل السلم كما يف اآلية 

 (.  63األنفاؿ : ذلا وتوكل على هللا انو ىو السميع العليم { )
وتشجيعا لغَت ادلسلمُت يف االستجابة إىل دعوة السلم. فاف مثل ىذه 

} قل للذين كفروا االستجابة يًتتب عليها عدـ مؤاخذمهم على اعتداءامهم السابقة 
أف ينتهوا يغفر ذلم ماقد سلف، واف يعودوا فقد مضت سنة االوليُت، وقاتلوىم حىت 

األنفاؿ : فاف هللا دبا يعملوف بصَت{ )التكوف فتنة ويكوف الدين كلو هلل فاف انتهوا 
12 ) . 
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شلا تقدـ تبُت أف اإلسالـ فرض القتاؿ للدفاع عن النفس ومل يتوسع فيو بل 
حدده بضوابط معينة. وىو حق طبيعي اعًتفت بو كل األنظمة القانونية وأيدتو. 

ها ومن أىم ما تقـو بو الدوؿ دلمارسة ىذا احلق ىو إعداد القوات ادلسلحة وتدريب
وصناعة األسلحة أو شرائها وإنشاء القواعد العسكرية. وكل ىذا ماىو إال إعداد 
للقوة الغرض منها اخافة العدو من أف يقدـ على مغامرة غَت زلسوبة النتائج. وىو 

} واعدوا ذلم ما من سورة األنفاؿ  61عُت ادلبدأ الذي اقره القراف يف اآلية 
بوف بو عدو هللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترى

  .(61األنفاؿ : تعلموهنم هللا يعلمهم{ )
يروف  –على قلتهم  –لكن الالفت للنظر ىو إف بعض فقهاء القانوف 

ضرورة احلرب الوقائية يف حالة توقع ىجـو ذري. األمر الذي استغلتو إسرائيل يف 
امت بو الواليات ادلتحدة األمريكية . وما ق3721ضرهبا دلفاعل سبوز العراقي عاـ 

ومارست تفتيش السفن  3768من فرض احلصار البحري على شواطئ كوبا عاـ 
ادلتجهة إىل كوبا. واكتفت أمريكا بإخطار األمم ادلتحدة دبا تقـو بو من إجراءات 
وعللتها حبقها يف الدفاع عن نفسها ) الدولة والقانوف، األكادديية العربية يف 

 (.الدمنارؾ
واالنكى من ذلك تبنت الواليات ادلتحدة األمريكية مبادئ السبت إىل الدفاع 

 عن النفس بصلة وىي استعماؿ القوة العسكرية لتحقيق األىداؼ السياسية ومنها:
مبدأ تروماف أو القوة الضاربة: ويقـو على أساس إف احلق للواليات ادلتحدة  -3

ذلك. وطبق ادلبدأ يف كوبا   باستعماؿ القوة العسكرية إذا اقتضت مصاحلها
 كما اشرنا وفيتناـ وأمريكا الالتينية.
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نظرية مأل الفراغ للحفاظ على ادلصاحل األمريكية. وىي نظرية وضعها  -8
 آيزهناور.

مبدأ التدخل السريع وادلباشر وحيق دبوجبو للواليات ادلتحدة أف تستعمل  -1
. و م وضع القوة العسكرية يف حالة حصوؿ تطاوؿ على مصاحلها احليوية

ادلبدأ من قبل الرئيس األمريكي كارتر. ويعترب بعد خروجو من السلطة 
 محامة السالـ اليت تطوؼ العامل.

مبدأ االستخداـ األوسع لنظرية القوة ادلسلحة. اليت أصبحت القوة   -1
العسكرية دبوجبو الوسيلة لفض ادلنازعات الدولية وطُبق يف العقد األخَت 

اال يطبق يف عهد الرئيس جورج بوش االبن. وجرى من القرف ادلاضي وال ز 
دبوجب ادلبدأ ادلذكور تقدمي القوة ادلسلحة على الوسائل السياسية )  

 (. 11شعباف ، اإلسالـ واإلرىاب الدويل ، ص
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 اإلسالم وحوار األديان )احلضارات(
 

 بعد أف أطلق اإلسالـ دعوة السالـ للتعايش السلمي بُت الشعوب ونبذ العدواف
على مستوى العالقات اخلارجية. وىي غاية آماؿ اجملتمعات مل يغب عنو رسم 
الطريق الذي يؤدي إىل ربقيق ذلك. فهو ليس الدين الوحيد إمنا كاف احللقة األخَتة 
من األدياف وسبقتو أدياف كثَتة كاف آخرىا الديانتُت ادلسيحية واليهودية. أطلق 

ىل الكتاب( إشارة إىل التوراة اليت نزلت القراف على أصحاب ىاتُت الديانتُت )أ
على النيب موسى )ع( واإلصليل الذي انزؿ على عيسى )ع(. وتأكيدا العًتافو هبما. 
ومل يكن ىذا االعًتاؼ متبادال إمنا كاف من طرؼ واحد وىو الطرؼ اإلسالمي. 

 3777ولتحقيق التعايش السلمي بُت اجلميع رسم اخلطوات التالية )سيد قطب ، 
 ( : 27ص، 
بدء باجملتمع اإلسالمي فدعا أفراده إىل االعتداؿ يف السلوؾ واألخالقيات  -3

واالبتعاد عن التشدد يف األخالقيات واألفكار والسلوؾ. أي انو بدء بادلسلم كفرد 
لتهذيبو ومن خاللو يبٍت اجملتمع الذي ينشده. حيث هنى ادلسلمُت عن ادليل إىل 

ت والزينة )حسن عزوزي  ، اإلسالـ وترسيخ ثقافة نزعة التشدد بتحرديهم الطيبا
http: //www . balagh . com/ islam /1y1d6wog.htm    احلوار احلضاري ، مقالة

} يا أيها الذين آمنوا كلوا من (. بقولو تعاىل 8117منشورة على االنًتنت ، 
.   ( 398البقرة :  طيبات ما رزقناكم واشكروا هلل اف كنتم إياه تعبدوف{)

} قل من حـر زينة هللا اليت اخرج لعباده والطيبات وبالنسبة إىل الزينة خاطبهم بقولو 
} يا أيها (. بل وهنى ادلسلمُت عن ربرمي ما ُأحل ذلم  18األعراؼ : من الرزؽ{)

الذين آمنوا ال ربرموا طيبات ما احل هللا لكم وال تعتدوا إف هللا ال حيب ادلعتدين { 
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هني ترتب على سلالفتو اعتداء على أمر هللا سبحانو من جانب ،  ( . 29ادلائدة : )
                                                                                                ومن جانب آخر اعتداء على حقوؽ اآلخرين فيما احل ذلم.                                                                           

تقدـ اإلسالـ خطوة أخرى ضلو أصحاب الديانات لتحقيق اذلدؼ األمسى وىو  -8
} اليـو احل لكم التعايش السلمي فأحّل للمسلمُت طعاـ أىل الكتاب فقاؿ 

(.  7ادلائدة : الطيبات وطعاـ الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ذلم{ )
بناء العالقات بُت ادلسلمُت وغَتىم على مصراعيها. فلم هبذا فتح اإلسالـ باب 

تعد ىناؾ عقبات للتواصل والتعايش. إذ لو كاف طعاـ كل من الطرفُت زلـر على 
الطرؼ األخر لكاف ذلك حرج وعقبة سبنع من تعايشهم معا، فعمد اإلسالـ إىل 

 ىذه العقبة فرفعها.
ض ربقيق امسي ىدؼ وبعد أف أزاؿ اإلسالـ العقبات ادلادية اليت تعًت 

تنشده البشرية يف كل األزماف. ألتفت إىل العقبات ادلعنوية اليت تعًتض تالقح 
األفكار ورباور العقائد دلا ذلما من نفع يعم اجلميع من مسلمُت وغَت مسلمُت. 
فبدء كعادتو بالفرد ادلسلم ودعاه إىل عدـ التشدد يف عقيدتو وافهمو أف الدين يسر، 

حىت يكوف مؤمنا مفيدا لنفسو ورلتمعو، ال أف ينكفئ على نفسو  ورفع عنو احلرج
}وما جعل فيعتزؿ اجملتمع أو أف يكوف ضرره اكرب من نفعو. فخاطب ادلسلمُت 
 92احلج :  عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراىيم ىو مساكم ادلسلمُت {)

ة ادلثلى اليت أرادىا (. وشدد على أف اليسر يف احلياة ادلادية وادلعنوية ىي الطريق
اإلسالـ للمسلمُت الجتناب الضرر الناشئ عن حياة العسر على اجملتمع اإلسالمي 

} (. 71، ص3131والشعوب األخرى)زلمد أمحد مفيت، سامي صاحل الوكيل ، 
 (. 327البقرة : يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر{ )
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مل يكتف اإلسالـ باخلطاب السابق ألىل الكتاب بل سعى إلجياد 
مشًتكات بُت األدياف تكوف أساسا لالنطالؽ إىل رلاؿ أكثر رحابة وامنت عالقة. 

} يا أىل الكتاب ال تغلوا فجعل التوحيد اخلالص هلل ىو األساس ذلذه ادلشًتكات 
سى ابن مرمي رسوؿ هللا وكلمتو يف دينكم وال تقولوا على هللا إال احلق إمنا ادلسيح عي

ألقاىا إىل مرمي وروح منو فامنوا باهلل ورسلو وال تقولوا ثالثة انتهوا خَتا لكم إمنا هللا 
الو واحد سبحانو إف يكوف لو ولد لو مايف السماوات وما يف األرض وكفى باهلل 

وحيد هلل . أوؿ ادلشًتكات اليت أرادىا اإلسالـ إذف ىي الت ( 93النساء :  وكيال{)
 تعاىل ليكوف منطلقا للخطوة التالية. 

بعد إجياد أىم ادلشًتكات اليت تبناىا اإلسالـ. وىي التوحيد اخلالص هلل 
توجو أيضا إىل ادلسلمُت فحدد كيفية وشروط الدعوة الصلاز ىذا اذلدؼ ومن أىم 

ف ألديانو بأ } ال إكراه يف الدين{شروطها أف تكوف بالكلمة بدال من السيف إذ 
االعتقاد مسألة معنوية ال سيطرة للقوة عليها وإمنا اإلقناع والتذكَت مها السبيالف 

 } فذكر إمنا أنت مذكر* لست عليهم دبصيطر{)الوحيداف دلقارعة الفكر بالفكر 
} يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من .وقاؿ  ( 88،  83الغاشية : 

ادلائدة :  مجيعا فينبئكم دبا كنتم تعملوف {)ضل إذا اىتديتم إىل هللا مرجعكم 
 } من اىتدى فإمنا يهتدي لنفسو{وقاؿ يف موضع آخر  ( 317

} ولو (.وأكد ىذه احلقيقة بشكل واضح وال لبس فيها بقولو تعاىل 37)اإلسراء:
شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس حىت يكونوا 

( وأمرىم بإتباع 86ىػ، ص 3139مد خَت ىيكل، ( . )زل 77{) يونس : مؤمنُت
}ادع إىل سبيل ربك احلكمة واحلسٌت يف الكلمة حىت يتحقق الغرض ادلنشود منها 
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باحلكمة وادلوعظة احلسنة وجادذلم باليت ىي أحسن إف ربك ىو اعلم دبن ضل عن 
 .سبيلو وىو اعلم بادلهتدين {

ادلبنية على التكافؤ ما أف اوجد اإلسالـ األرضية اخلصبة للعالقات 
} واالحًتاـ ادلتبادؿ أطلق دعوتو الشهَتة للحوار مع أىل الديانات األخرى بقولو 

قل يا أىل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرؾ بو 
شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دوف هللا فاف تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 

. وما صحيفة ادلدينة اليت سبت بُت ادلسلمُت   ( 61أؿ عمراف :  {)مسلموف
واليهود إال دليال ناصعا على تطبيق مبدأ التسامح. حيث ناؿ اليهود دبوجبها 
حقوقهم كاملة ومن بنودىا ) واف بٍت عوؼ امة مع ادلؤمنُت لليهود دينهم 

يوتغ إال نفسو وأىل وللمسلمُت دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأمث فانو ال 
بيتو(. كما أقرت الوثيقة نفس احلقوؽ إىل يهود بٍت النجار وبٍت احلارث وبٍت ساعدة 

 (. 312، ص  8117وغَتىم من يهود القبائل األخرى )يوسف القرضاوي ، 
ويرى الباحث إف اإلسالـ تبٌت التسامح باعتباره واجبا أخالقيا يقـو على 

حقهم يف احلرية والعدؿ. وإدراكا منو إذا ما ساد  أساس ادلساواة بُت الناس وعلى
التسامح استقر اجملتمع وبذلك يتفرغ إىل معاجلة ما ىو أفضل. وهبذا يكوف التسامح 

 وسيلة لتقدـ وازدىار الشعوب إضافة إىل كونو فضيلة أخالقية.
انتبو الفالسفة إىل أمهية التسامح قبل ثالثة قروف وربطوا بينو وبُت احلرية 

دؿ. منهم جوف لوؾ الذي اعترب أف ىدؼ اجملتمع ادلتسامح ىو احلرية. وقاؿ والع
فولتَت ) كلنا ضعفاء وميالوف للخطأ لذا دعونا نتسامح مع بعضنا البعض ونتسامح 
مع جنوف بعضنا البعض بشكل متبادؿ وذلك ىو ادلبدأ األوؿ لقانوف الطبيعة. ادلبدأ 

اؿ على إف التسامح واجب أخالقي األوؿ حلقوؽ اإلنساف كافة (. واستقر احل
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والفرد ليس لو احلق األخالقي إف يرفض التسامح. وال يؤثر التسامح على حرية 
الفرد بل يزيدىا متانة. لذلك يقوؿ بيًت نيكلسوف ) إسهاـ التسامح يف احلرية ال 
يقتصر على اعتبار إف الشخص الذي  م التسامح معو سبت لو احلرية بل أيضا إف 

يربح احلرية لنفسو. فعندما –ومن دوف أف يكوف متخليا عن أية حرية  –ادلتسامح 
ال يكوف مقيدا حلريتو  –يرضى ادلتسامح طوعا بالتسامح وبادراؾ كاؼ دلا يقـو بو 

يف العمل بقدر مايكوف صانع خيار أخالقي وىو من مقومات احلياة احلرة ) بن 
عماد حقوؽ اإلنساف  حسن ، التسامح 
http://www.aihr.org.tn/arabic/revueArabe/pdf/revue2ok/2-21-38.pdf ) . 

النظرية قبل ثالثة وإذا كاف الفالسفة قد تناولوا مبدأ التسامح من الناحية 
قروف وأشبعوه حبثا. إال أف العامل احلديث مل يلتفت إليو إال بعد تأسيس األمم 
ادلتحدة وصدور ادليثاؽ الذي جاء يف ديباجتو )ضلن شعوب األمم ادلتحدة وقد آلينا 
على أنفسنا ]..[ أف نأخذ أنفسنا بالتسامح، واف نعيش معا يف سالـ وحسن 

و من تسامح مل يكن إال شعار حىت تنسى الشعوب ما حّل جوار(. وما توصلوا إلي
هبا من دمار نتيجة احلروب. ودلا مل جيف احلرب الذي ُكتب فيو االتفاؽ على 
التسامح حىت بدأت احلرب الباردة بُت العمالقُت ادلنتصرين الواليات ادلتحدة 

العامل على األمريكية واالرباد السوفييت. وما تبعها من الرعب النووي الذي وضع 
حافة حرب ال يعرؼ مداىا إال هللا. وبعد انتهاء احلرب الباردة بتفكك االرباد 
السوفييت حلت على العامل نقمة الرأمسالية ادلتوحشة اليت بدأت تلتهم العامل شيئا 
فشيئا وصوال إىل اذلدؼ الذي خطط لو احملافظوف اجلدد يف إقامة اإلمرباطورية 

 (.92، ص 199 8ي، عزيزشكر  األمريكية )زلمد
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/toshiba/Desktop/)http:/www.aihr.org.tn/arabic/revueArabe/pdf/revue2ok/2-21-38.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/toshiba/Desktop/)http:/www.aihr.org.tn/arabic/revueArabe/pdf/revue2ok/2-21-38.pdf
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مع كل ىذا اخلطاب ادلتسامح الذي محلو اإلسالـ إىل البشرية مجعاء 
وىدفو يف إقامة عامل يسوده احًتاـ األدياف واخلصوصية الذاتية لكل رلتمع، صلد من 
الغربيُت من ينفي التسامح عن اإلسالـ وىو خطأ الشك كبَت. يؤكد الدكتور عبد 

التسامح يف الفكر العريب اإلسالمي ) التسامح يشكل احلسُت شعباف يف كتابو فقو 
األساس يف اإلسالـ(. ويثبت ذلك من خالؿ السَتة النبوية وادلواثيق اليت ابرمها مع 

 (  . 311، ص 8117اآلخرين)شعباف ، 
إذا كاف اإلسالـ قبل أكثر من ألف وأربعمائة عاـ قد طرح فكرة حوار 

يطرح أفكارا متطرفة. أمثاؿ فرانسيس  احلضارات وطبقها فعال. صلد اليـو من
فوكوياما الياباين األصل األمريكي اجلنسية الذي يعتقد أف التاريخ قد توقف 
والدديقراطية مل تعد يف خطر من أعدائها معلال ذلك باهنيار االرباد السوفييت 
 وادلنظومة الشرقية، وعرفت نظريتو بنهاية التاريخ. وما إف ىدأت الضجة اليت ولدمها
النظرية ادلذكورة حىت انربى آخر ليعلن نظرية أخرى أكثر تطرفا ىي صراع 
احلضارات. يرى ىنتنغتوف صاحب ىذه النظرية إف النزاعات اجلديدة ال ترتكز على 

 العمَتي، هللا عبد االيدولوجيا أو االقتصاد وإمنا ستكوف أسباهبا ثقافية )زلمد
 (.17، ص2004

مر زلتـو مع اإلسالـ دلا حيملو من قيم كما يرى ىنتنغتوف إف الصراع أ
وتراث فيعترب العدو اجلاىز ويقوؿ يف ىذا الصدد ) يعترب التفاعل بُت اإلسالـ 
والغرب صداـ حضارات ، إذ أف ادلواجهة التالية ستأيت حتما من العامل اإلسالمي 

ف اليت وستمتد ادلوجة الكاسحة اليت سبتد عرب األمم اإلسالمية من ادلغرب إىل باكستا
تناضل من اجل نظاـ عادلي جديد (. وبعد أف يؤكد الفروؽ بُت احلضارات ويعتربىا 
فروقا أساسية يعود فيؤكد ىذا التميز والصراع عندما يتحدث عن اإلسالـ فيقوؿ ) 
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ليس صحيحا إف اإلسالـ ال يشكل خطرا على الغرب واف ادلتطرفُت اإلسالميُت 
أربعة عشر قرنا يؤكد بأنو خطر على أية ىم اخلطر. إف تاريخ اإلسالـ خالؿ 
دعى ىنتنغتوف إىل سيادة الغرب معلال ذلك  حضارة واجهها خصوصا ادلسيحية. و

بأنو )صلح يف اإلمساؾ بناصية ادلؤسسات الدولية: البنك الدويل، صندوؽ النقد 
الدويل، رللس األمن..( ويتابع القوؿ ) إف أي أمر خيدـ مصاحل الغرب تستجيب لو 

ادلؤسسات. ويف األمر شواىد كثَتة:احلرب على العراؽ، العقوبات ضد  ىذه
يدعو الدوؿ العربية واإلسالمية إىل توجيو االمهامات إىل ىذه  ليبيا..(. وىذا ما

ادلؤسسات باعتبارىا أدواة بيد الغرب البتزاز ىذه البلداف )شعباف ، اإلسالـ 
 ( . 67واإلرىاب الدويل. ص

وسياسيو الغرب على قيمهم يف احلرية والعدالة وعلى ىذا يشدد مفكرو 
وحقوؽ اإلنساف يف خطابامهم واف كاف سلوكهم يتناقض مع تلك اخلطابات. يف 

 –وىم أقلية ضئيلة ولكنها مرتفعة الصوت –الوقت نفسو يتخلى بعض ادلسلمُت 
عن القيم احلقيقية لإلسالـ وأساسها العدؿ ويتبنوف خطابا متطرفا. شلا دعى الغرب 

 أف ينظر إىل اإلسالـ على انو عائقا إماـ التسامح.
 

 اخلالصة
 

خالصة القوؿ إتضح للباحث إف  اإلسالـ ينادي دائما بالسلم وحيث ادلسلمُت 
على ذبنب العدواف ومل يبح ذلم القتاؿ إال دفاعا عن النفس وىو حالة عامة 
حصلت يف ادلاضي وربصل اآلف ويف ادلستقبل و كاف لزاما على أية دولة محاية 

لعدواف. والدفاع عن النفس حق مواطنيها وتوفَت األمن ذلم بالدفاع عن النفس ورد ا
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طبيعي أقرتو الشرائع السماوية والقوانُت الوضعية دبا فيها القانوف الدويل. و اإلسالـ 
نبذ العنف والتطرؼ واإلرىاب ودعا إىل احلب والعدؿ والتسامح فقبل الديانات 
األخرى وحاورىا يف كثَت من األحياف حيث مل يكن اإلسالـ منغلقا بل كاف منفتحا 

لى تلك الديانات. و إف التطرؼ ومقدماتو ال خيتص هبا شعب معُت وال دين ع
معُت وإمنا حالة شاذة ذلا أسباهبا وديكن حدوثها يف إي بلد يف العامل. فكما حدث 
اإلرىاب يف أمريكا ومن قبل أمريكيُت ووقع يف بريطانيا وقاـ بو بريطانيوف كذلك 

وغَتىا وقاـ بو مسلموف. إال إف ما ذبب وقع يف بالد إسالمية كالسعودية واألردف 
اإلشارة إليو ىناؾ حواضن التطرؼ تديرىا مؤسسات معينة كانت نتيجة أفكار 

 متشددة تبناىا من لبس رداء الدين لتحقيق أىدافو السياسية.
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