بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم

الدين.

وثيقة األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين
األستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي
المقدمة إلى المؤتمر الديني الدولي:

األديان السماوية ودعوتها الى التعايش السلمي ،واالعتدال ،وحسن الجوار
مدينة نالتشيك  /30/أكتوبر 2014

ف قد دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على المشتركات الكثيرة بين جميع البشر  ،منها أنهم
جميعاً من التراب واألرض  ،ثم من آدم  ،وحواء  ،وان رحم اإلنسانية يشملهم فقال تعالى َ ( :يا
ٍ ِ ٍ
َِّ
ق ِم ْنها َزو َجها وَب َّ
الن ُ َّ
أَيُّهَا َّ
ث ِم ْنهُ َما ِر َجااً َكثِي اًر
اس اتقُوْا َرَّب ُك ُم الذي َخلَقَ ُكم ِّمن نَّ ْفس َواح َدة َو َخلَ َ َ ْ َ َ
ونِساء واتَّقُوْا اللّه الَِّذي تَساءلُ ِ ِ
ان َعلَ ْي ُك ْم َرِقيباً ) [النساء  ]1 :كما أن اهلل
َ
ام إِ َّن اللّهَ َك َ
َ َ
ون به َواأل َْر َح َ
َ َ َ
َح َس َن ُك َّل َش ْي ٍء
تعالى أودع في كل واحد منهم منذ الخليقة نفخة من روحه فقال تعالى ( :الَِّذي أ ْ
ين ثَُّم س َّواه وَنفَ َخ ِف ِ
ق ِْ
ين ثَُّم َج َع َل َن ْسلَهُ ِمن ُس َاللَ ٍة ِّمن َّماء َّم ِه ٍ
نسا ِن ِمن ِط ٍ
يه ِمن
َخلَقَهُ َوَب َدأَ َخْل َ
اإل َ
َ َُ
ِ ِ
ِِ
ون ) [السجدة  ]9 -7:فالبشر جميعاً
ص َار َو ْاألَ ْفئ َدةَ َقليالً َّما تَ ْش ُك ُر َ
َّم َع َو ْاأل َْب َ
ُّروحه َو َج َع َل لَ ُك ُم الس ْ
مشاركون في كل هذا ولذلك ا يجوز ااعتداء على أي نفس فقال تعالى ( :أََّنهُ َمن قَتَ َل َن ْفساً
س أ َْو فَ َس ٍاد ِفي األ َْر ِ
بِ َغ ْي ِر َن ْف ٍ
َح َيا َّ
ض فَ َكأََّن َما قَتَ َل َّ
النا َس َج ِميعاً
اها فَ َكأََّن َما أ ْ
اس َج ِميعاً َو َم ْن أ ْ
َح َي َ
الن َ
ولَقَ ْد جاءتْهم رسلَُنا بِالبي َِّن ِ
ات ثَُّم إِ َّن َكثِي اًر ِّم ْنهُم َب ْع َد َذلِ َك ِفي األ َْر ِ
ون [المائدة . ]23 :
َ
ض لَ ُم ْس ِرفُ َ
َ َ ُْ ُ ُ
ولكن المشتركات بين المسلمين وأهل األديان السماوية أكبر وأكثر حتى إن الرسول صلى اهلل
عليه وسلم وأصحابه قد فرحوا حينما هزم الروم المسيحيون المشركين المجوس ،كما حزنوا لهزيمة

الروم ،حتى يجتمع أهل األديان ويتعاونوا أكثر لخدمة التعايش والتنمية وخدمة اانسانية .

ونحن على يقين بأن إحراز التقدم في مجال العالقات العامة ،ا يمكن دون إحياء وتعزيز

المبادئ األخالقية في اإلنسان .تلك المبادئ التي وضعها الخالق .كما ا يمكن إحراز تقدم دون

أن يتدبر اإلنسان ويعي مهمته على هذه األرض ،ومسؤوليته أمام الخالق ،عن مصيره وعن حياة
اآلخرين ،وعن البشرية والعالم أجمع .فإدراك اإلنسان لمهمته ومسؤوليته يولد مفهوم الواجب

األخالقي ومفهوم الشرف والكرامة ،ويربي في اإلنسان السمات العالية النبيلة .
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وهذا ما ظهر في إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم ) ،(1990الذي اعتمدته جميع

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ،بعد عرضه على المجامع الفقهية وكبار العلماء

وموافقتهم عليه ،حيث نصت المادة ( )1على  ( :أن البشر جميعاً أسرة واحدة ) ونصت المادة

( )3على  ( :الحياة  -هبة اهلل وهي مكفولة لكل إنسان  ...والمحافظة علي استمرار الحياة

البشرية إلى ما شاء اهلل واجب شرعي " ونصت المادة ( )2على أنه  ( :ا يجوز قتل المدنيين )

كما نصت المادة ( )4على أنه  ( :لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته  ،وبعد

مماته).

ونحن المسلمين نؤمن بأن اهلل خلق األرض لجميع البشر وسائر المخلوقات  ،وليس للمسلمين
ض َعهَا لِ ْْل ََن ِام ) [الرحمن  ]11 :أي
ض َو َ
وحدهم وا لليهود أو النصارى فقط  ،فقال تعالى َ ( :و ْاأل َْر َ
تعد على حق اآلخر  ،كما أن
لجميع الخلق  ،وحينئذ يجب التعايش بعدل وسالم  ،دون ظلم أو ّ
النصوص الشرعية تدل على أن ااختالف في األلوان واألقوام واألفكار واألديان من سنة اهلل
ِِ
ِ
ُّك لَ َج َع َل َّ
ك
اس أ َّ
ين إِاَّ َمن َّرِح َم َرُّب َ
تعالى فقال تعالى َ ( :ولَ ْو َشاء َرب َ
ون ُم ْختَلف َ
ُمةً َواح َدةً َواَ َي َازلُ َ
الن َ
َولِ َذلِ َك َخلَقَهُ ْم ) [هود  ]119 -111:فاهلل خلق الناس ليتحد بعض الناس على دين معين  ،ويختلف
الد ِ
اآلخرون  ،ولذلك اَ ِإ ْك َراهَ ِفي ِّ
ين  ،أو في فرض فكر على آخر فقال تعالى ( :اَ ِإ ْك َراهَ ِفي
الد ِ
ِّ
الر ْش ُد ِم َن اْل َغ ِّي فَ َم ْن ) [البقرة  ]352 :وقال تعالى  ( :فَ َمن َشاء َفْلُي ْؤ ِمن َو َمن َشاء
َّن ُّ
ين قَد تََّبي َ
َفْل َي ْكفُ ْر ) [الكهف  ]39 :وقد نصت المادة ( )11من إعالن القاهرة  ( :اإلسالم دين الفطرة  ،وا
يجوز ممارسة أي لون من اإلكراه على اإلنسان أو استغالل فقره  ،أو جهله على تغيير دينه ) .

ونحن نرى أن الهدف الذي يجب أن يجمعنا كلنا هو القيم السامية والخلق القويم ،ونشر الخير

والتقوى وانكار الشر بكل أنواعه ومظاهره .فالديانة اإلسالمية تعارض تلك الرذائل ااجتماعية
والشخصية مثل  :الكذب  ،والخيانة  ،والغش والتدليس  ،واايذاء وكل ما يضر باانسان في دينه
 ،ونفسه  ،وعقله وماله  ،ونسله وعرضه  ،مثل  :شرب الخمر ،وتعاطي المخدرات  ،والنمط
الخليع الفاجر في الحياة .واألديان السماوية تنفر من

الجبن  ،وتغذي في اإلنسان سجية

الشجاعة اإليجابية دون التهور ،وتدعو إلى عالقات صحيحة تجاه األسرة واألطفال ،كما تحض

على إسعادها والعناية بها ،وتحمل مسؤولياتها .وتدعو إلى حب الوطن والوعي بضرورة دعم

الوطن والدفاع عنه.

إن اإلسالم أولى عناية قصوى بالرحمة والرأفة والجوانب اإلنسانية حتى حصر اهلل تعالى مهمة
اك إِ َّا َر ْح َمةً
سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم في نشر الرحمة وتحقيقها فقال تعالى َ ( :و َما أ َْر َسْل َن َ
ِّ ِ
ين [األنبياء  ]117 :وأن على المسلم الملتزم أن يبدأ كل أنشطته بذكر الرحمن الرحيم
لْل َعالَم َ
فيقول عند البدء بصالته  ،وجميع أعماله  ( :بسم اهلل الرحمن الرحيم ) وأن اهلل تعالى كرر هذه
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الصفة مئات المرات في القرآن الكريم  ،ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم  ،الرؤوف الرحيم ،

الرب الكريم .

كل ذلك حتى يكون المسلم رحيماً بكل شيء في هذا الكون رفيقاً مشفقاً عليه محافظاً  ،وألجل

هذه الرحمة دخلت امرأة عاصية الجنة ألنها سقت كلباً عطشان  ،ودخلت ام أرة مسلمة أخرى

النار بسبب أنها حبست هرة حتى ماتت من الجوع  -كما وردت هاتان القصتان في كتب السنة

بسند صحيح -

فإذا كان حبس هرة موجباً للنار فما ظنكم بحبس إنسان أو قتله  ،أو تعذيبه ؟ وهذا ما نصت

عليه المادتان 31و 31من إعالن حقوق اإلنسان اإلسالمي .

َِّ
ين
إن القرآن الكريم قد دعا الناس جميعاً إلى الدخول في السلم والسالم فقال تعالى َ ( :يا أَيُّهَا الذ َ
السْلِم َكآفَّةً واَ تَتَّبِعوْا ُخطُو ِ
ات َّ
الش ْيطَ ِ
ان إَِّنهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِين ) [البقرة  ]311 :وقال
آمُنوْا ْاد ُخلُوْا ِفي ِّ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
يم ) [األنفال  ]21 :وقد
سبحانه َ ( :وِان َج َن ُحوْا لِ َّ
لسْلِم فَ ْ
اج َن ْح لَهَا َوتََوك ْل َعلَى اللّه إَّنهُ ُه َو السَّميعُ اْل َعل ُ
جاءت هذه اآلية من سورة األنفال بعد اآلية  21الداعية إلى إعداد القوة حتى تمنع الحرب  ،ما
يسمى في العالم العسكري بنظرية الردع  ،وهذا أكبر دليل على أن اإلسالم هو دين السلم والسالم
 ،وأن أحد أسماء اهلل تعالى المكرر في القرآن الكريم هو ( السالم ) وأن تحية المسلمين السالم ،

وأن نهاية الصالة وهي الركن الثاني األهم في اإلسالم بأن يسلم المصلي بالسالم على من في
يمينه ويساره من اإلنسان وجميع المخلوقات  ،أي يعطي العهد بعد هذا ااتصال مع اهلل تعالى
بأنه يكون سلماً وسالماً وا يؤذي أحداً إاّ من باب الدفاع ودرء الضرر واألذى.

وبناء على المبادئ الثابتة في القرآن فإن الجهاد في اإلسالم ليس خاصاً بالقتال  ،بل هو شامل

لبذل كل ما في قدرة اإلنسان لخدمة الدين والوطن واإلنسان  ،وأن الجهاد بمعنى القتال ا يجوز

ألجل الهيمنة والجاه والمال والتعدي  ،وانما يجب أن يكون في سبيل اهلل  ،وأنه في هذه الحالة

مي بآية السيف  -إاّ
للدفاع ودرء العدوان والضرر  ،فال توجد آية في القرآن الكريم  -حتى ما ُس ّ
وهي مقيدة برد العدوان وبعدم التعدي على حقوق اآلخرين  ،فقال سبحانه فيما سماه البعض بآية
ِ
ِ
ون ُك ْم َكآفَّةً ) [التوبة  ]22 :فاآلية خاصة بالمشركين
ين َكآفَّةً َك َما ُيقَاتِلُ َ
السيف َ ( :وقَاتلُوْا اْل ُم ْش ِرك َ
ون ُك ْم َكآفَّةً ) أي فهي رد
المعتدين  ،وأنها واضحة في رد العدوان  ،ألنها تقول َ ( :ك َما ُيقَاتِلُ َ
بالمثل.

والحق أن القرآن الكريم لخص عالقات الدولة اإلسالمية بغيرهم في ثالث آيات  ،وهيَ ( :ع َسى
َِّ
َّ
اد ْيتُم ِّم ْنهُم َّم َوَّدةً َواللَّهُ قَِدير َواللَّهُ َغفُور َّرِحيم َا َي ْنهَا ُك ُم اللَّهُ َع ِن
ين َع َ
اللهُ أَن َي ْج َع َل َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن الذ َ
ِ
َِّ
الد ِ
ين لَ ْم ُيقَاتِلُو ُك ْم ِفي ِّ
وه ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِه ْم إِ َّن اللَّهَ ُي ِح ُّ
ب
ين َولَ ْم ُي ْخ ِرُجو ُكم ِّمن د َي ِارُك ْم أَن تََب ُّر ُ
الذ َ
ِ
َِّ
ِِ
َّ
الد ِ
ين قَاتَلُو ُك ْم ِفي ِّ
اه ُروا َعلَى
ين َوأ ْ
َخ َرُجو ُكم ِّمن د َي ِارُك ْم َوظَ َ
ين إَِّن َما َي ْنهَا ُك ُم اللهُ َع ِن الذ َ
اْل ُم ْقسط َ
َّ ِ
ِ
َّ
َّ
إِ ْخر ِ
ون [الممتحنة . ]9 -7 :
اج ُك ْم أَن تََول ْو ُه ْم َو َمن َيتََولهُ ْم فَأ ُْولَئ َك ُه ُم الظال ُم َ
َ
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إننا نعتقد أن أول دستور مكتوب يعطي حقوق المواطنة الكاملة لغير المسلمين هو دستور

المدينة الذي ذكرته كتب السنة وسمته بصحيفة المدينة أو وثيقة المدينة حيث جمع الرسول صلى
اهلل عليه وسلم ممثلي اليهود  ،والوثنيين بالمدينة في السنة األولى من الهجرة عام 232م  ،وكتب

لهم هذه الصحيفة التي تتكون من  53مادة  ،تتعلق  35منها بتنظيم أمور المسلمين  ،و 37مادة
تتعلق بشؤون غير المسلمين حيث سمح لجميع أهل األديان األخرى بالعيش بسالم  ،وحرية في

إقامة شعائرهم  ،كما أوجب عليهم حقوق المواطنة من الدفاع  ،حيث نصت إحدى موادها على :
( وان بينهم  -أي بين المسلمين واليهود  -النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ،وأن بينهم

البر دون ااثم)
النصح والنصيحة و ّ

يراجع لنصوص وثيقة المدينة  :كتب السنة والسيرة  ،مثل سيرة ابن هشام ط .دار

الفكر بدمشق  ،وال سيرة النبوية ابن كثير ط .مكتبة المعارف ببيروت ويراجع لتحقيقها والحكم على صحتها  :األستاذ محمد حميد اهلل ،
مجموعة الوثائق السياسية ص 41-29وأ.د .أكرم ضيلء لبعمري  :السيرة النبوية الصحيحة ط .مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة

قطر 1411هـ (. )311-373/1

إن اإلسالم بما أنه جاء رحمة للعالمين ومن رب العالمين أمرنا بالخطاب الجميل  ،والكلمة
الطيبة  ،وبالحكمة والموعظة الحسنة  ،وبالحوار بالتي هي أحسن فقال تعالى ْ ( :ادعُ إِلِى سبِ ِ
يل
َ
َح َس ُن ) [النحل  ]135 :بل أكد ذلك فقال َ ( :وَا
َرب َ
ِّك بِاْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِعظَ ِة اْل َح َس َن ِة َو َج ِادْلهُم بِالَّتِي ِه َي أ ْ
َه َل اْل ِكتَ ِ
َح َس ُن ) [العنكبوت  ]42 :فهو يحارب خطاب الكراهية والحقد واثارة
تُ َج ِادلُوا أ ْ
اب إِ َّا بِالَّتِي ِه َي أ ْ
الحساسيات  ،والدخول في النيات وما وراء الظاهر  ،وذلك ألن واجب المسلم هو الدعوة إلى اهلل
تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة  ،وحوار اآلخر بالتي هي أحسن حتى إن بعض العلماء يقولون

لو وجد طريقان للدعوة إلى اهلل تعالى  ،طريق حسن  ،وطريق أحسن لما جاز للسلم أن يأخذ

بالطريق الحسن  ،بل عليه ان يتخذ الطريق األحسن  ،ألن اهلل تعالى أمر بالجدال بالتي هي

أحسن  ،ونهى عن غير ذلك .

إن اإلسالم يرفض الموقف العدائي من غير المسلمين  ،بل يدعو إلى التعايش والسعي إلى

التعاون على كل ما يحقق الخير للجميع فقال تعالى َ ( :وتَ َع َاوُنوْا َعلَى اْل ِّبر َوالتَّ ْق َوى َواَ تَ َع َاوُنوْا
َعلَى ِ
اإلثِْم َواْل ُع ْد َو ِ
ان ) [المائدة  ]3 :وهنا يالحظ أن اهلل تعالى لم يحدد لنا الطرف الذي نتعاون معه

مسلماً أو غير مسلماً  ،وانما المهم أن يكون التعاون ألجل ااحسان والبر والتقوى .

إن القرآن الكريم  -لو قرئ بتدبر -لوجدناه سف اًر عظيماً في الحوار  ،وكأنه كتاب حوار في

معظم آياته  ،بل شمل هذا الحوار بأسلوب راق  ،الحوار بين اهلل تعالى وبين الشيطان  ،حيث

أعطاه اهلل تعالى المجال ألن يقول ما يريد  ،ويطلب ما يريد  ،واستجاب اهلل تعالى لبعض ما
ال فَِإَّن َ ِ
ِ
يريد فقال الشيطان ( :قَا َل َر ِّ
ين إِلَى َي ْوِم اْل َوْق ِت
ون قَ َ
ك م َن اْل ُمنظَ ِر َ
ب فَأَنظ ْرنِي إِلَى َي ْوِم ُي ْب َعثُ َ
ِ
َجم ِعين إِ َّا ِعب َ ِ
اْلم ْعلُ ِ
ين
وم ) [ص  ]11 -79 :ثم هدد وقال( :قَ َ
ال فَبِ ِع َّزتِ َك َأل ْ
َ
اد َك م ْنهُ ُم اْل ُم ْخلَص َ
ُغ ِوَيَّنهُ ْم أ ْ َ َ
َ
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[ص]12 -13 :

الطواغيت.

وكذلك حواره مع المالئكة ،وحواره مع األنبياء والرسل ثم حوار الرسل مع

من كل ذلك يفهم بوضوح أن الحوار فريضة شرعية وضرورة مدنية وحضارية  ،وأنه السبيل

الصحيح والصراط القويم لحل جميع المشاكل بين اإلنسان وأخيه اإلنسان مهما كانت هناك
اختالفات وعقبات.

إن أسس المجتمع اإلسالمي تقوم على ااخوة اايمانية  ،والعدل  ،والشورى والتعاون على البر

والتقوى  ،وطاعة اهلل ورسوله  ،واحترام أوامر ولي األمر بالمعروف وعدم إثارة الفوضى والفتنة
بين الناس .

إن القرآن الكريم دعا المسلمين جميعاً أن يكونوا قدوة في اإلحسان والخير واابداع واألخالق

الراقية والقيم النبيلة في جميع األحوال  ،مع المسلمين ومع غيرهم  ،وخصص سورة كاملة ألحد

قدم لهم خدمات جليلة  ،بل
األنبياء الذي عاش بين غير المسلمين  ،وسجن ظلماً  ،ومع ذلك ّ

أنقذهم من الهالك المحقق بفضل اهلل تعالى ،إنه سيدنا يوسف عليه السالم حيث وضع خطة

محكمة لمدة  14سنة وقام على رأسها ونفذها  ،وأصبح بمثابة رئيس الوزراء في دولة غير مسلمة
 ،فوثق به ملك مصر في ذلك العصر  ،وقال  ( :إِ َّن َك اْليوم لَ َد ْي َنا ِم ِكين أ ِ
َمين ) [يوسف  ]54 :ولما
َْ َ
علم سيدنا يوسف بان هذه الخطة لن يستطيع أحد أن ينفذها إاّ هو وطلب الو ازرة والحكم لنفسه
اج َعْلنِي َعلَى َخ َزآئِ ِن األ َْر ِ
ض إِِّني َح ِفيظ َعلِيم ) [يوسف  ]55 :وقد أكد اهلل تعالى بأن هذا
فقال ( :قَ َ
ال ْ
ِ
َّ ِ
ِ
ف ِفي األ َْر ِ
يب بِ َر ْح َمتَِنا َمن
ض َيتََب َّوأُ ِم ْنهَا َح ْي ُ
وس َ
اء ُنص ُ
ث َي َش ُ
التمكين منه فقال َ ( :و َك َذل َك َمكِّنا لُي ُ
ِِ
َّن َشاء واَ ُن ِ
ين ) [يوسف . ]52 :
ضيعُ أ ْ
َج َر اْل ُم ْحسن َ
َ
فرسول اهلل يوسف بن يعقوب قدوة األقليات اإلسالمية في البالد غير اإلسالمية وفي وائهم

للوطن  ،وفي خدمتهم ألهله  ،وفي مشاركتهم في اابداع وتقدم الوطن  ،وفي احترامهم للقوانين

التي تنظم األمور  ،وفي الحفاظ على األمن العام للوطن والمواطن  ،حيث يجب المسلم أن يكون
اإل ْح َسان إِ َّا ِْ
وفياً لمن أحسن إليه ( َه ْل َج َزاء ِْ
اإل ْح َسان) [الرحمن  ]21 :ومصلحاً با اًر .
تعد بمثابة العقد ااجتماعي
إن المسلم الذي يعيش في أي بلد كان مرتبط بأنظمة البلد التي ّ

الذي ينظم العالقات  ،والعهد الذي التزم به الجميع  ،والعقد الذي ينظم الحقوق والواجبات ،
ولذلك يجب احترامها ما دامت ا تتعارض مع نص قطعي فقال تعالىَ ( :وأ َْوفُوا بِاْل َع ْهِد إِ َّن اْل َع ْه َد
َِّ
ين آمُنوْا أَوفُوْا بِاْل ُعقُ ِ
ود ) [المائدة  ]1 :واذا وجدت
َك َ
ان َم ْس ُؤواً ) [اإلسراء  ]24 :وقال تعالىَ ( :يا أَيُّهَا الذ َ َ ْ
األقلية قانوناً ملزماً مخالفاً فعليهم التعبير عن ذلك بأسلوب سلمي حضاري  ،وهو الحوار بالتي
هي أحسن دون إثارة المشاكل وااضطرابات وسفك الدماء  ،فواجب المسلم هو النصيحة واألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر اامكان  ،كما أن رعاية الزمن والتدرج  ،وعدم ااستعجال

مطلوبة في ااسالم .
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إن اإلسالم  -في جوهره و حقيقته  ،وفي غاياته ومقاصده في العقائد والعبادات وسائر شعائره

وأوامره ونواهيه  -يريد تكوين الفرد الصالح المنتج ،واألسرة الصالحة السعيدة ،والمجتمع الصالح
القوي ،واألمة الصالحة الخيرة  ،والدولة الصالحة العادلة  ،ولذلك ربط بين العقيدة والعبادات وبين

فعل األعمال الطيبة  ،واألنشطة النافعة  ،وترك المنكرات وااعتداءات ،وما يضر أي شخص.
وقد لخص اهلل تعالى مقاصد هذا الدين في قوله تعالى( :إِ َّن اللّهَ َيأْمر بِاْل َع ْد ِل و ِ
اإل ْح َس ِ
ان َوِايتَاء
ُُ
َ
ِ
ِ
َّ
ون ) [النحل  ]91 :وقوله تعالى :
ذي اْلقُ ْرَبى َوَي ْنهَى َع ِن اْلفَ ْح َشاء َواْل ُمن َك ِر َواْل َب ْغ ِي َيعظُ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
ونه م ْكتُوباً ِع َ ِ
َِّ
َِّ
َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ول َّ ِ
ْم ُرُهم
ون َّ
الر ُس َ
ين َيتَّبِ ُع َ
(الذ َ
ند ُه ْم في الت ْوَراة َواإل ْنجيل َيأ ُ
النب َّي األ ُِّم َّي الذي َيج ُد َ ُ َ
ِ
ص َرُه ْم
اه ْم َع ِن اْل ُمن َك ِر َوُي ِح ُّل لَهُ ُم الطَّي َِّبا ِت َوُي َحِّرُم َعلَ ْي ِه ُم اْل َخ َبآئِ َ
بِاْل َم ْع ُروف َوَي ْنهَ ُ
ث َوَي َ
ضعُ َع ْنهُ ْم إِ ْ
الن َِّ
ِ
َِّ
ي أُ ِ
ك
نز َل َم َعهُ أ ُْولَـئِ َ
َواأل ْ
َغالَ َل الَّتِي َك َان ْ
ت َعلَْي ِه ْم فَالذ َ
ور الذ َ
آمُنوْا بِه َو َع َّزُروهُ َوَن َ
ص ُروهُ َواتََّب ُعوْا ُّ َ
ين َ
ِ
ون ) [األعراف  ]157 :وقال تعالى في الصالة التي هم الركن الثاني من أركان اإلسالم:
ُه ُم اْل ُم ْفل ُح َ
َّالةَ تَْنهَى َع ِن اْلفَ ْح َشاء َواْل ُمن َك ِر) [العنكبوت  ]45 :وقال تعالى في الزكاة ُ ( :خ ْذ ِم ْن أ َْم َوالِ ِه ْم
(إِ َّن الص َ
َّ
ون ) [البقرة  ]112 :أي تتقون
ص َدقَةً تُ َ
طهُِّرُه ْم َوتَُزِّكي ِهم بِهَا ) [التوبة  ]112 :وقال في الصوم( :لَ َعل ُك ْم تَتَّقُ َ
َ
ث َواَ
ض ِفي ِه َّن اْل َح َّج فَالَ َرفَ َ
اهلل في ترك المعاصي وفعل المنكرات ،وقال في الحج( :فَ َمن فَ َر َ
ال ِفي اْل َح ِّج و َما تَ ْف َعلُوْا ِم ْن َخ ْي ٍر َي ْعلَ ْمهُ اللّهُ وتََزَّوُدوْا فَِإ َّن َخ ْي َر َّ
الزِاد التَّ ْق َوى َواتَّقُ ِ
ون َيا
وق َواَ ِج َد َ
فُ ُس َ
َ
َ

أُولِي األَْل َب ِ
اب)
ْ
العبادة إلصالحهم ،ولتحقيق الخير لهم في الدنيا واآلخرة.
[البقرة ]197 :

فاهلل تعالى غني عن عباده وعن عبادتهم  ،ولكن فرض اهلل عليهم

فاإلسالم يريد أن يجمع بين الشعائر التعبدية والفضائل واألعمال ،ويربط بينهما ،وان يغير

الداخل إلى ما هو األحسن ،فيصبح القلب سليماً ،والنفس مطمئنة لوامة على فعل الشر ،والروح

سامية ،والعقل مبدعاً.

إن الغاية من خلق اهلل اإلنسان هو تعمير الكون بما يحقق الخير للبالد والعباد فقال تعالى :
( ُهو أَن َشأَ ُكم ِّم َن األ َْر ِ
ض َوا ْستَ ْع َم َرُك ْم ِفيهَا ) [هود  ]21 :حتى قال العلماء :إن هذه اآلية تدل على أن
َ
زود اهلل تعالى هذا
تعمير األرض فريضة شرعية  ،وضرورة لبقاء اإلنسان وتطوره ،ولذلك ّ
اانسان بكل األسباب التي تحقق له هذا الغرض من العلم الذي هو مفتاح التقدم والحضارة ومن

القدرة واإلرادة ،والعقل العظيم.

لذلك يجب على المسلمين بمن فيهم األقليات ان يكونوا في القمة من حيث العلم واابداع

لتحقيق التنمية الشاملة والحضارة الجامعة النافعة .

إن اإلسالم هو دين الوسطية وااعتدال في جميع تشريعاته وأنشطته  ،وأحكامه فقال تعالى:
الن ِ
ونوْا ُشهَ َداء َعلَى َّ
ش ِهيداً ) [البقرة ]142 :
ون َّ
( َو َك َذلِ َك َج َعْل َنا ُك ْم أ َّ
الر ُسو ُل َعلَْي ُك ْم َ
ُمةً َو َسطاً لِّتَ ُك ُ
اس َوَي ُك َ
وهكذا كان منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم في تعامله مع الناس ،ومع صحابته ،ومع
المنافقين ،والمشركين وغيرهم فأمرهم بالرفق وااعتدال ونهاهم عن العنف والغلو في الدين وعن
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يد بِ ُك ُم اْل ُع ْس َر ) [البقرة  ]115 :وقال
يد اللّهُ بِ ُك ُم اْلُي ْس َر َواَ ُي ِر ُ
التشدد والعسر فقال تعالىُ ( :ي ِر ُ
َه َل اْل ِكتَ ِ
اب اَ تَ ْغلُوْا ِفي ِدينِ ُك ْم) [النساء ، ]171 :وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم:
تعالىَ ( :يا أ ْ

(إنما ُبعثت بالحنيفية السمحة) رواه الطبراني في األوسط ،ويراجع :السيوطي في ااشباه والنظائر ص 121ولما سئل
صلى اهلل عليه وسلم :أي األديان أحب إلى اهلل ؟ قال( :الحنيفية السمحة) رواه البخاري في األدب المفرد،
يراجع كشف الخفاء ( )52-53/1والمقاصد الحسنة ص115

وقال صلى اهلل عليه وسلم( :إن الدين يسر  ،ولن

يشاد الدين أحد إاّ غلبه  ،فسددوا وقاربوا وأبشروا)

على ذلك أكثر من أن تحصى في هذه الوثيقة.

صحيح البخاري كتاب اايمان مع الفتح ()92/1

واألدلة

وهنا أيضاً نؤكد على ما يلي:

أوا :أن إحداث الفرقة والفتنة بين المسلمين لمن أعظم الكبائر عند اهلل تعالى بإجماع المسلمين،

وتدل على خطورة ذلك مئات من اآليات الكريمة ،واألحاديث النبوية الشريفة ،منها قوله تعالى

}والفتنة أشد من القتل{ ]البقرة اآلية  ،[191وقوله تعالى } :والفتنة أكبر من القتل { ]البقرة اآلية
اعتَ ِ
ص ُموا بِ َحْب ِل اللَّ ِه
﴿و ْ
 ،[317وقوله تعالى في الوحدة ،والعذاب العظيم للذين يتسببون في الفرقةَ :
ِ
َص َب ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َو ًانا
اء فَأَلَّ َ
يعا َوَا تَفََّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أ ْ
ف َب ْي َن ُقلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
َع َد ً
َجم ً
ِ ِ َّ
الن ِار فَأ َْنقَ َذ ُكم ِم ْنها َك َذلِ َك يبي َّ
َو ُك ْنتُ ْم َعلَى َشفَا ُح ْف َرٍة ِم َن َّ
ون﴾] ،آل عمران
ِّن اللهُ لَ ُك ْم آ ََياته لَ َعل ُك ْم تَ ْهتَ ُد َ
َُ ُ
ْ َ
اآلية ،[115-112ولذلك تدعو الوثيقة هؤاء اإلخوة المعارضين أو المسلحين إلى الوحدة
والت صالح والعودة إلى أحضان األمة ،والقيام بالدعوة والتربية .ثانيا :إن قتل المسلمين من أهل
القبلة لمن أعظم الكبائر بإجماع المسلمين ،مستندا على النصوص القطعية في الكتاب والسنة،
منها قوله تعالى ( :ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ،وغضب اهلل عليه ولعنه ،و

أعد له عذابا عظيما ) سورة النساء اآلية  ،92فلننظر إلى أن اهلل تعالى رتب على قتل مؤمن

متعمدا خمس عقوبات عظيمة للقاتل ،وهي -1 :جزاؤه جهنم -3 ،الخلود فيها –2 ،غضب اهلل

عليه –4 ،لعنته عليه –5 ،إعداد العذاب العظيم له .وروى البخاري في صحيحه وأحمد بسندهما
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ( :ا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما

حراما) ،وقد ورد في حديث صححه األئمة أن الشيطان يتوج جنديه الذي يوسوس له في قلب

شخص حتى يقتل شخصا ،فيقول ( :أنت أنت ويلبسه التاج ) رواه ابن حبان في صحيحه،

والحاكم وصححه ،ووافقه الذهبي.

ثالثا :أن إعالن الجهاد  -بمعنى القتال – ليس من حق شخص أو مجموعة ،أو جماعة ،وانما
هو حق األمة جمعاء ،وأنه ا يجوز اإلعالن عليه بإجماع المسلمين إا في حالة الدفاع عن

النفس ،وطرد الغزاة المحتلين كما في فلسطين .ولو قرأنا جميع آيات الجهاد والقتال في سورة
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التوبة لوجدناها تؤكد على أن القتال إنما يوجه ضد المعتدين والمتربصين األعداء ،وأن الجهاد

والقتال هو للدفاع وليس للهجوم وبناء على ما سبق نؤكد على ما يلي:

إن عمليات القتل وااغتياات والتفجير التي تحدث في بعض البالد عمليات محظورة شرعاً،

وغير مقبولة عقالً ،وا تتفق مع أحكام اإلسالم ومبادئه ،باإلضافة الى ّأنها تشوه صورة اإلسالم،
وتعطي مبررات لْلعداء للهجوم على اإلسالم ووصفه باإلرهاب والقسوة وبالتالي عدم انتشاره،
وحينئذ أصبحت هذه األعمال مع حرمتها تصبح حاج اًز أمام انتشار اإلسالم ،وفتنة لغير

المسلمين .إن إطال ق اسم الجهاد على هذه التفجيرات التي توجه نحو المدنيين مسلمين أو غير
مسلمين ،ظلم كبير وتشويه خطير لهذا المصطلح اإلسالمي الجميل الذي يراد به استفراغ الجهد

لنشر الدعوة ،واصالح الناس ،والدفاع عنه بجميع الوسائل ،في حين أن هذه العمليات تدخل
فعالً ضمن العنف المحظور واإلرهاب المحرم ،وااعتداء الجائر ،والظلم البين بحق من يقتل من

األبرياء من األطفال والشيوخ والنساء ،فقال تعالى في بيان حرمة ااعتداء على النفس اإلنسانية
ِ
س أ َْو فَ َس ٍاد ِفي ْاأل َْر ِ
مطلقاً بدون حق ﴿ أََّنهُ َم ْن قَتَ َل َن ْف ًسا بِ َغ ْي ِر َن ْف ٍ
ض فَ َكأََّن َما قَتَ َل َّ
يعا ،
اس َجم ً
الن َ
ِ
ِ
ِ ِ
ض َّ
َع َّد لَهُ
ب اللهُ َعلَ ْيه َولَ َع َنهُ َوأ َ
اؤهُ َجهَنَّ ُم َخال ًدا فيهَا َو َغ َ
﴿و َم ْن َي ْقتُ ْل ُم ْؤ ِمًنا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َز ُ
ويقول تعالى َ
ِ
يما﴾.
َع َذ ًابا َعظ ً
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم
ويقول الرسول الكريم في حديث صحيح متفق عليه  ( :فإن
َ
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" (صحيح البخاري  -مع الفتح – ،145/1

 )1211 ،142ومسلم (..)1279

من المعلوم في الشريعة اإلسالمية بداهة أن حقوق الناس مصانة محفوظة ا يجوز ااعتداء

عليها ،وأن الحسنات حتى الجهاد وااستشهاد في سبيل اهلل لن تكون كفارة وازالة لحقوق الناس،
تلت
فقد ورد في الحديث الصحيح أن أبا قتادة قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أرأيت إن قُ ُ
في سبيل اهلل أتكفر عني خطاياي ،فقال رسول اهلل" :نعم وأنت صابر محتسب غير مدبر إا

الدين ،فإن جبريل قال لي ذلك" رواه مسلم الحديث (.)3511
ّ

رابعا :التكفير والتفسيق لقد أرسل اهلل تعالى رسوله إلى الناس كافة بالهداية والرحمة والشفاء،
وجعل أمته خير أمة أخرجت لمنفعة الناس ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة ،والجدال بالتي
هي أحسن ،وهدايتهم وخدمتها ،وتحقيق العدل بينهم والدفع ،والدفاع بالتي هي أحسن .إن تكفير

أحد من أهل القبلة ليس من منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح من العلماء والفقهاء
الربانيين ،بل هو منهج الخوارج الذين قالوا بتكفير أهل الكبائر ،رداً على المرجئة الذين قالوا بعدم
ضرر المعاصي كبيرة أو صغيرة مع اإليمان ،فكالهما منهج خطأ مخالف لنصوص الشريعة من

الكتاب والسنة ،وانما الصواب هو المنهج الوسط الذي اتخذه أهل السنة والجماعة معتمدين على
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الجمع بين جميع النصوص المعتمدة ،وهو أن المؤمن المرتكب للكبيرة – ما عدا الشرك – ليس
ِ
بكافر ،ولكنه عاص يستحق العذاب ،وأمره الى اهلل تعالى ،قال تعالىَّ ﴿:
َن
إن اللَّهَ َا َي ْغف ُر أ ْ
ي ْشر َك بِ ِه وي ْغ ِفر ما ُد َٰ ِ ِ
اء﴾ سورة النساء اآلية  . 112وقد ذكر اإلمام الشوكاني في
ََ ُ َ َ
ون َذل َك ل َم ْن َي َش ُ
ُ َ
خطورة التكفير في عصره في كتابه السيل الجرار على حدائق األزهار ( )911/1فقال" :وها هنا

ويناح على اإلسالم وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من
تُسكب العبرات ُ
لسنة وا لقرآن ،وا لبيان من اهلل وا لبرهان ،بل لما غلَت به مراج ُل العصبية
الترامي بالكفر ا ّ

في الدين وتم ّكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين ،لقّنهم الزامات بعضهم لبعض بما هو
شبيه الهباء في الهواء والسراب بقيعة ،فيا هلل والمسلمين من هذه ِ
الفاقرة التي هي أعظم فواقر

الرزية التي ما ُرزئ بمثلها سبيل المؤمنين "...ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع
الدين و ّ
الفتاوى (" :)422/13وليس ألحد أن يكفر أحداً من المسلمين ،وان أخطأ وغلط ،حتى تقام عليه
الحجة ،وتبين له المحجة ،ومن ثبت إسالمه بيقين ،لم ُيزل ذلك عنه بالشك ،بل ا يزول إا بعد
إقامة الحجة ،وازالة الشبهة" ،وقد صدرت ق اررات من المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء في
العالم بعدم جواز تكفير أي احد من أهل القبلة ولو كان عاصيا.

خامسا :موضوع دار الحرب ودار اإلسالم

إن من المعلوم فقها أن مصطلح دار الحرب ودار السالم مصطلح فقهي ليس واردا في الكتاب
والسنة ،ولذلك ذهب جمع كبير من الفقهاء القدامى إلى وجود نوع ثالث وهو دار العهد ،وهي

حسب مصطلحاتنا المعاصرة الدول التي لها عالقات دبلوماسية مع الدول اإلسالمية ،ألن من
المعلوم فقها ودليال وحجة أن

اإلسالم يحافظ على عهود الدولة ومواثيقها ،بل حتى من أفرادها،
ِ ِ
﴿يا
اهلل عليه وسلمَ ... " :وَي ْس َعى بِذ َّمت ِه ْم أ َْد َن ُ
اه ْم  ،"..فقال تعالى َ
﴾ ،المائدة ،اآلية  ،1وقد اتفق الفقهاء على أن المنطقة ،والدولة،

حيث قال سيدنا محمد صلى
َِّ
ين آَمُنوا أَوفُوا بِاْل ُعقُ ِ
ود
أَيُّهَا الذ َ َ ْ
التي يعيش فيها المسلمون ،والتي تقام فيها شعائر اإلسالم ،وأحكامه ،وأن أهله يتمتعون بالحرية
الدينية ا تعتبر دار حرب ،بل تعتبر دار إسالم وسالم ،حتى ولو كانت هناك هيمنة عليها من

دولة غير مسلمة ،حيث صدرت فتاوى من كبار فقهائنا السابقين عن هيمنة المغول والتتار على
بعض البالد اإلسالمية التي حافظت على إسالمها .وبناء على ذلك وعلى أدلة معتبرة ،يرى

الموقعون على هذه الوثيقة أن جمهورية داغستان ونحوها من الجمهوريات التي يعيش فيها

المسلمون ويتمتعون فيها بحريتهم الدينية ،وتقام فيها الشعائر واألحكام ليست من دار الحرب أو

العهد ،وانما هي من دار اإلسالم والسالم ،فال يجوز إعالن القتال فيها ضد المسلمين ،كما أنه
ا يوجد أي مسوغ شرعي لذلك.

والخالصة أن اإلسالم هو دين األخالق والقيم من الرحمة ،والعدل ،والشورى ،والعزة ،والكرامة،

والعلم واألمانة ،والتنمية والحضارة ،وهو دين يدعو إلى ااخوة اإلنسانية الجامعة ،والى رفع الظلم
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والعنصرية  ،والى إزالة الضرر والتعسف في البالد وعن العباد ليعيش الناس بأمن وأمان وسكينة

في الداخل ،وباستقرار في الخارج لتتحول الدنيا إلى دار السالم في الدنيا للوصول إلى جنة
السالم في اآلخرة ،ثم في ظل ذلك يكون التنافس على فعل الخيرات وتحقيق الحضارات فقال
ون إِلَى َعالِِم اْل َغ ْي ِب و َّ
اد ِة
الشهَ َ
تعالىَ ( :وُق ِل ْ
ون َو َستَُرُّد َ
اع َملُوْا فَ َس َي َرى اللّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َواْل ُم ْؤ ِمُن َ
َ
ون ) صدق اهلل العظيم [التوبة .]115 :
فَُي َنبُِّئ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُ َ

رب العالمين
وأخر دعوانا أن الحمد هلل ّ
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه الفقير إلى ربه

أ.د .علي محيى الدين القره داغي
األمين العام
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