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 قياته في االسالمثقافة السلم وأخال

ن هللا حياة التي هي سر هذا الوجود مقدسة، ألن الأن الوجود نعمة ربانية، وأال يشك عاقل 

بقاء االنسان متمتعا إو من وهبها لإلنسان، فهو وحده سبحانه، من بيده الحق في ه جل وعال

 لهي،إبقرار  -كذلك -وتستمر لهي،إسلبها منه؛ لذا فحياة االنسان بدأت بقرار  بهذه الحياة،أو

 ن تزهق روح ظلما وعلوا،أوحتى القوانين الوضعية، واألديان، فال يجوز في التشريعات

 1وبدون سبب وحجة

نه تباع الديانات السماوية، بحرمة إجهاض الجنين،ألأولذلك أفتى الفقهاء المسلمون، وشاركهم 

 1وليس لإلنسان تقرير المصير فيها للنفس البشرية التي أوجدها هللا سبحانه، إزهاق

سالم يأمر بعدم ن اإلإف ذا كانت تسبب ضررا على حياة االنسان،إ ،بل حتى األحكام الفقهية

 1ذا كان سيلحق ضررا على الحامل والمرضعإمثل الصوم  ،القيام بها

وال تقتلوا أنفسكم ان هللا كان " :مصداقا لقوله تعالى ن يقتل نفسه،أنه يحرم على االنسان أكما 

 "رحيما بكم

ويظهر هذا جليا من خالل النصوص الدينية، حيث لم  سالم ينشر ثقافة الحياة وقدسيتها،ن اإلإ

 سالم،فالدماء خط احمر في اإل وإزهاق النفس، عظم من جرم القتل،أسالم جرما اإل يجعل

 " ل الناس جميعامن قتل نفسا بغير نفس او فساد في االرض فكأنما قت" :يقول جل وعال

ذا عفا ولي إال يجب إزهاق النفس فيه  يجد حتى القصاص، ربنا ن المتأمل في كتابإبل 

  "جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف في القتل ومن قتل مظلوما فقد"الدم،

رمة وحن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشار في كثير من األحاديث الى خطورة الدم إو

 هوقول" في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ءال يزال المر:"النفس؛ من ذلك قوله إزهاق

وقوله عليه الصالة " الزال المسلم بخير ما لم يقترف دما: "عليه وسلم صلى هللا

 " دون حقوأهلها أهون عند هللا من دم إنسان يسفك من  الدنيا لزوال :"والسالم

 1ول ما يقضي فيه هللا عزوجل بين الناس الدماءأ نأ لىإكما أشار صلى هللا عليه وسلم 

إن الدراسة الواعية للنصوص االسالمية، ومواقف الرسول صلى هللا عليه وسلم في سيرته، 

 1وبوضوح القيمة الكبيرة التي يوليها االسالم للحياة تبين

 كبرأو جماعة من الناس، باسم االسالم فهو تشويه أي إزهاق للنفس يقوم به فرد أن إومن ثم ف

 وأي محاولة إللصاق هذه التهمة باإلسالم والمسلمين،إنما هي ظلم في لالسالم الدين الحنيف،

 1مبادئ الدينلى السلم والتعايش والحوار والتسامح وفق إوتدعو  حق أغلبية عظمى مسالمة،



ويقف عند مواقفه صلى هللا  ،ن الذي يقرأ سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم بفقه وتدبرإ

ونكل بهم، ومثل بجثث أصحابه، وكيف تعامل  وسلم ممن كاد لإلسالم والمسلمين، عليه

بل  ال للقتل والسفك،و لم يلجأ عليه السالم لالنتقام، ى عليهم ،وتقو   تمكن منهم، حين معهم،

 1نه عفا وأصفحإ

ية آويستشهدون بجزء من  ن هؤالء يريدون ان يردونا عن ديننا،إوكثير من الناس يقولون 

ذا إيفيد الوجوب خصوصا  مر الهي،أهم جزء فيها وهو أ ويغضون الطرف عن قرآنية

حسدا من عند  لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراود كثير من أهل الكتاب " وهي قوله تكرر،

فاعفوا " فيقف عند هذه اآلية دون ان يتأمل قوله تعالى" تبين لهم الحق أنفسهم من بعد ما

  "ن هللا على كل شيء قديرإهللا بأمره  واصفحوا حتى يأتي

 وكان فيها موقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين دخل مكة فاتحاً،وليتأمل كل واحد منا 

بسوء  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيمسهأخير ظانا ففر هذا األ ،عكرمة بن ابي جهل

حياة  نه ابن عدو الرسول، ولكن زوجته أتت الرسول عليه الصالة والسالم تستأمنه علىأل

صلى هللا  ن يصال مكة التفت الرسولأفذهبت تطلب زوجها، وقبل  عطاها األمان،زوجها فأ

يؤذي الحي وال  ن السبإباه فأسيأتيكم عكرمة فال تسبوا " :لى أصحابه قائال لهمإعليه وسلم 

 "الميت يبلغ

 االستفزاز على كل ن ال يخالف امر هللا في التعامل مع مواقفألهذا على المسلم العاقل 

 ليتجنب ن يمارس أقصى درجات االنضباط في مواجهة مثل هذه الحاالت،أ، والمستويات

الوقوع فريسة في صراع الحضارات التي تدعوا اليه بعض فئات المجتمعات 

عن الحوار  الذي يريد ان ينأى بعقالء القوم واالبتعاد كذلك عن الجدل العقيم، البشرية،

 1يفضي الى التعايش والتسامح الجاد،الذي


