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  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی
 ٢٠١٨ جنوری ٢١

  

 !آزادی دينی و) رض(حضرت عمر
ت عبارت ايمان از نظر اھل سنت والجماع(قبل از ھمه بايد گفت، که 

 .)از اقرار به لسان ، تصديق به قلب وعمل به جوارح است 

ِقالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل «  ُ ُْ َْ ََّ َ َ َ ََ ََ ْْ ْْ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ُ َّ َّ َ ُ َ

ْاإليمان في قلوبكم وإن تطيعوا هللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ َْ ِّ ْ َ ََ ُ ُ َُ َ َ ََّ ُ ِ ِ ُ ُ ُ ِ ً شيئا ْ َْ

ٌإن هللا غفور رحيم ِ َّ ٌ ُ َ َ َّ َّ  )١۴ الحجرات ۀسور(» ِ

!) ای پيامبر(» ايمان آورده ايم«: گفتند) باديه نشين(اعراب : ترجمه

اسالم آورده ايم، وھنوز : شما ايمان نياورده ايد، ليکن بگوئيد«: بگو

ايمان در دلھايتان وارد نشده است واگر خدا وپيامبرش را اطاعت کنيد 

اعمالتان کاسته نمی شود، ھمانا خداوند آمرزندۀ ) پاداش( از چيزی

 .»مھربان است

ُإنما المؤمنون الذين آمنوا با ورسوله ثم لم يرتابوا وجاھدوا « َ َ ََ َ ََ َُ َُ ْ ْ َ َّ ُ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ُُ َُ َْ ْ َّ ِ

َبأموالھم وأنفسھم في سبيل هللا أولئك ھم الصادقون ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُ َّ ِ َ ْ ْ ُْ َ ََ  الحجرات سوره(» َ

١۵(  

نکرده ) وترديد(شک ) در اين باره(تنھا کسانی اند که به هللا  و پيامبرش ايمان آورده اند، سپس ) حقيقی(مؤمنان : ترجمه

  .اند، وبا اموال خود وجان ھای خود در راه خدا جھاد کرده اند، اينانند که راستگويانند

 .ده است فوق الذکر به صراحت توضيح شتو تعريف مؤمن ھم در آي

. نگھداشته مطابق به اوامر و احکام الھی عمل می نمايد) جل جالله( خود را با هللا ۀيعنی مؤمن با ايمان قلبی  رابط 

  . قلبی به اجبار حاصل شده نمی تواند و نمی شودۀمسلم است که ايمان و رابط

 مبارکه به تدر اين آي »ھاتوا برھانكم« :در خطاب به کفار می فرمايد)  انبياءۀ سور٢٤ تآي( پروردگار با عظمت در

: توانيم گفته می  ًءبنا »ونه اجبار است ومنطق دليل طرفدار برھان،« :شود که دين مبين اسالم وضاحت تام معلوم می

   :يک حقيقت است بيانگر )اكراه در دين نيست - بقره   ۀ، سور ٢۵۶   تآي (» الاكراه فى الدين« ۀجمل
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 كار، چنين ايمانى پيدا ۀًشود؛ بلكه عمدتا با برھان، حكمت، موعظه، اخالق و ديدن نتيج صل نمىايمان قلبى با اجبار حا

با استفاده از اين شعار ، انسان دست به ھر عمل منکری بزند، وبگويد که من  شود؛ البته اين بدان معنا نيست كه مى

يد گفت که در دين مقدس اسالم، نھى از منكر، برای اين عده از انسان ھا با. ھستم ودر دين اسالم جبر نيست آزاد 

بد اخالقان با تدابير و قوانين خاصی، وجو  جھاد، تعزيرات، حدود، ديات و قصاص براى برخورد با قانون شكنان و

  .دارند

وعمل صالح بدون اختيار  فضيلت  توانيم که ھمين را فھميده می )الاکراه فی الدين( ۀمبارک  تاز فھم ومحتوای آي

 .گردد وعمل صالح حاصل نمی يلتفض

پيامبر اسالم محمد صلی  «.ِآنچه درآن اعمال اکراه و اجبار می توان نمود ، صورت دين الھی است نه حقيقت آن بلی، 

با شعار برابری، آزادی،  ، اساس وتھداب دين مقدس اسالم رانمود سال که در مکه زندگی ١٣ هللا عليه وسلم در مدت 

ناميده شده  اسالم به اين دليل اسالم: ونبايد فراموش کرد که . روياند حبت در دل ياران خود میبرادری، شادی و م

  .ھمراه دارد را برای پيروان وعالم بشريت به  است چون سالمتی وسربلندی وعزت

ين مبحث مشھوری را طرح نموده اند، که ما برای توضيح بيشتر ا قول پنج  ) بقرهۀسور ٢۵۶  تآي( مفسرين در تفسير

   :به توضيح مختصر آن می پردازيم

نبايد گفت که با  نموده اند ، بدين اسالم مشرف شده  ودين اسالم را قبول   آنعده از اشخاصی که بعد از جنگ، -:اول

   .اکراه دين مقدس اسالم را پذيرفته اند

ماليه حسب قوانين (ول پرداخت جزيه پس از قب ھستند، که اھل کتاب » الاکراه فی الدين «  متبرکهت ھدف در آي-:دوم

  .آنان را مجبور به پذيرش دين اسالم نکنيد) امروز

 ۀ سور٧٣  توآي قتال ۀدربا توبه،   ۀسور ۵( آيات نزول کفار بوده، ولى سپس با  ۀھم   متبرکه،ت ھدف از آي- :سوم

ای پيامبر با (» رو ماوھم جھنم و بئس المصييا ايھا النبی جاھد الکفار و المنافقين واغلظ عليھم « جھاد   ۀتوبه، در بار

البته (  .  نسخ  شده استت،اين آي) کافران و منافقان بستيز و بر آنان سخت بگير و جايگاه آنھاجھنم و بد سرانجامی است

که  تعداد شان  بی نھايت قليل اند، پيشکش نموده اند،ی نسخ را أر ) بقرهۀسور ٢۵۶  تآي( که در مورد یمفسرين

  .)رت به بحث تفصيلی داردضرو

 طوری اند، انصار بوده تعدادی معينی از » الاکراه فی الدين «  از مفسرين بدان عقيده اند که ھدف ازی تعداد-  :چھارم

بنی سالم بن عوف،   ۀ مردی ازاھل مدينه واز قبيلۀکه اين سوره در بار : آمده استمبارکه  تنزول اين آي که در شأن 

 که خودش مسلمان شده بود، دو»  حصين«: طوری است که قصه : ، نازل شده است»حصين« نام ه بیدر مورد شخص

 .نشده بودند مشرف   بودند وتا ھنوز بدين اسالم نصرانی به دين پسر داشت که

 :عر ض داشتند محمد صلی هللا عليه و سلم  حضوره ب داستان پسران خويش را اين مرد 

را مجبور به قبولی دين اسالم کنم؟ چون آنان حاضر نيستند که غير  پسر خويش دو آن توانيم  آيا می! يا رسول هللا

   دين ديگری را بپذيرند؟ نصرانيت از 

  .نازل شد » ... ال اکره فی الدين  «ۀشريف  تآي شخص متذکره جواب ت درقدرھمين و

« نام ه ب پوست  سياه  غالمی  داشت  ار انص مردی از : فرموده اند که   ت نزول اين آي ھمچنان برخی مفسرين درشأن 

بر پيامبر محمد » ال اکراه فی الدين  «تدر ھمين اثنا آي. دين اسالم به زورمجبور سازند خواستند اورا به  می » صبيح

تا درپذيرش دين کوچکترين اجبار  داد شد  ھدايت  وتمام مسلمانان  » صبيح« صلی هللا عليه وسلم نازل شد وبه 
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به اين ترتيب . باشند می از کمال اختيار وآزادی برخوردار که انسان ھا: وفرمود  را برمردم روا ندارند واکراھی 

  .ندارد زور واکراه امکان  ايمان  حقيقت برپذيرش  در

قرار داده است  وعدم ايمان را از اموری  ، بلکه ايمان  ظاھری ندانسته ارتباط ايمان را با اعضای  اسالم  دين مقدس 

  :فرمايد که خداوند متعال می طوری. او دارد  ورضايت درونی  اساسی به خواست خود انسان وميل  که ارتباط 

( از سوی پروردگار تان ) ھمان چيزی است که(حق : و گب (»فليؤمن ومن شا ءفليکفر وقل الحق من ربکم فمن شاء «

ايمان ) بدان(خواھد  پس ھرکس که می) ؤمنان است مۀوھم  من ۀومن آن را با خود آورده ام وبرنام( است ) آمده 

   )٢٩:  الکھفۀسور(.) کافر شود) بدان( بياورد وھرکس می خواھد

وبندی به ظاھر  آزادی نيست؛ بلکه قيد  باشد  الھی  حق وصراط المستقيم  از مسير  که خارج   از نظر اسالم آزادی ًءبنا

نفس  ھوای  که اسير  شمارد؛ بردگانی  می آزاد را برده  به ظاھر  ی از انسانھا که دين اسالم بسياری  آزادی است، 

حاصل  صلی هللا عليه وسلم را که در پرتو بندگی احکام الھی وسنت پيامبر اسالم  وطعم شيرين آزادی واقعی  گشته آند 

  .گردد نچشيده اند می

فرمايد تا در نشر وتبليغ دين خط مشی  می  حسنه است و اين دين به پيروان خويش ھدايت ۀدين اسالم دين موعظ

به دين اسالم جلب واز جبر واکراه  نيک مردم را  را تعقيب نمايند وبر اساس حکمت ، گفتار نيک وکردار  حکيمانه  

: النحل  ۀسور( » والوعظة الحسنه وجادلھم بالتی ھن أحسن ربک با لحکمة  أدع إلی سبيل  «.عمل آرنده ب جلوگيری 

وبا ايشان  ارت، فراخوان گپرورد به راه  وزيبا نيکو ھای واندرز را با سخنان استوار وبه  مردمان  : مبرای پيا( )١٢۵

  :بنابر ھمين سياست الھی است )تر گفتگو کن  نيکو  ۀبا شيو

مسلمانان و که يھوديھا  قيد کرد  مدينه، بعد از ھجرت  قانون  در اولين ) صلی هللا عليه وسلم(محمد  اسالم  که پيامبر 

  .به دين شان اعتراف کرد در باقی ماندن  وبه حق آنان . می دھند را تشکيل   باھم مشترک زندگی آرام 

بلکه فھم .  ھيچ شخص ويا ھم ھيچ جماعتی نازل نشده استۀ دربارت از مفسرين بدين عقيده اند که اين آيیتعداد -:پنجم

 اعتقادى و قلبى است و اکراه و ألۀدين يک مس :رحکم آن آمده استاست که د شمول و انسانى پيامى جھان تعالی اين آي

ناگفته نبايد گذاشت که اين نظريه توسط کثيری از مفسرين . باشد  اجبار در آن محال است و بنده مختار و مخير می

 .قرار گرفته است  ھم ئيدأمورد ت

سه اختيار دارند قتال، جزيه و يا (ن آ کفار درًناءقانون شريعت اسالم به زور است ب  به اين نظر ھستند کهءبعضی علما

اما نفس خود ايمان آوردن اختياری است و حتی ايمان به زور مورد قبول هللا متعال جل جالله نيز نمی ) ايمان آوردن

 شخص يھودی و يا عيسوی ًمثال.  اسالم طبق قوانين مشخص فقھی قرار داردۀو آزادی اديان ديگر ھم در سيطر گردد

کنند طبق ارشادات دين   عکس اگر ايشان بين خود نکاح میهگر دزدی کند چه عکس العمل با او صورت می گيرد اما با

نصورت طبق اصول شريعت اسالمی با ايشان برخورد آخود شان صورت می گيرد اما اگر مشکلی بين شان پيدا شد در

ش در قبال يھود و نصاری در اين جمالت وی که در صفحات بعدی ھمين مبحث مذکور استو سياست طوری .می شود

خواھد در  ھايشان آزاد باشند ھر کاری که دلشان می ايم که در عبادتگاه ھا تعھد داده ما به آن(شود که فرمود خالصه می

ری دشمن ياھا را درمقابل  ھا را مجبور به انجام چيزی نکنيم که از توانشان خارج باشد و آن جا انجام دھند و ما آن آن

گاه ما بر  ين خود مسايل خود را حل نمايند، مگر اين که با رضايت خود به ما مراجعه نمايند آنئدھيم، بر اساس احکام آ

 )ھا قضاوت خواھيم کرد اساس احکام خويش در ميان آن

يد به  مرتد گردً خود شخص است اما چون مسلمان شد و بعداۀو در عين وقت مسلمان شدن و يا جزيه دادن به اراد 

 .گردد  میءاساس احاديث صحيح حکم مرتد بااليش اجرا
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 ۀ مبارکه در فوق بيان يافت ، قول ونظريت اين آي که از مجموع اقوال مفسرين، که درتفسير استھمچنان قابل تذکر

  :نمودبايد  چنين استنباط » الاکراه فی الدين « ۀ متبرکتواز فھم ومحتوای آي. باشد اخيرالذکر نزديک به صواب می

 می روشن در دين وراه ھدايت و رشد روشن است؛ دين که حقيقت اى اينبر دين امرى اجبارى و غير ارادى نيست،

تواند راه صواب  می انسان ًءبنا .مان و کفر آزاد و مختار استدر پذيرش اي ّباشد، راه غى و ضاللت ھم روشن، وانسان

خسران دنيا واخرت است انتخاب ای مسير زندگی خويش که ھمانا بررا ضاللت  تواند راه را انتخاب کند ويا ھم می

   .کند

که (دردوران خالفت خويش ) رضی هللا عنه(بر بنياد ھمين رھنمود ھای قرآنی است که امير المؤمنين حضرت عمر 

جنب ساير خدمات فراموش ناشدنی، بنيادی واساسی  در) مدت ده سال وشش ماه وچھار روز را دربر گرفت

اسالم   اولۀباره روش رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و خليف ھای دينی اھميت وتوجه خاصی داشت و در اين ادیآز به

ادامه داد، چنان که اھل کتاب را بر دين خودشان گذاشت ومعابد  را تعقيب و) رضی هللا عنه(حضرت ابوبکر صديق 

ٖولوال دفع ٱ ٱلناس بعضھم ببعض «:رمايد عمل نمود ف ھا را به حال خود رھا کرد ومطابق اين حکم الھی که می آن ۡ ۡ ََّ َ َ َِ ُ ُِ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ

ۗلھدمت صومع وبيع وصلوت ومسجد يذكر فيھا ٱسم ٱ كثيرا ٗ ِ ِ ِ َِ ََّ َُّ ِۡ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُۡ ُ ِ ٰ َ ََ َ َ َ َٞ ٰ َٰ ٞ ۡ ًاصال اگر خداوند بعضی ازمردم را .()۴٠: الحج ۀسور(»  ِّ

شود،  تخريب و ويران  ھا خدا بسيار ياد می ھا و مسجدھا که درآن  و کنشت  بعضی دفع نکند ديرھا و کليساھاۀبه وسيل

 ).گردد می

ًلين امور که مصروف فتوحات بودند اکيدا ھدايت می ومنين حضرت عمر برای مسؤؤنويسند امير الم مؤرخين می

  .طور جدی رعايت فرماينده را ب فرمود که بايد اين اصل 

اين اصل را دردستور  الم به اديان ديگر و عدم اجبار افراد برای ورود به دين اس با تمام احترام ) رض(حضرت عمر 

  .ندانان خود قرار داده بودروز قوم

خليفه قبل از اين که به او چيزی . آمد و خواستار کمک شد ) رض(گويند روزی پيرزنی نصرانی نزدحضرت عمر  می

پس مسلمان شو تا در دنيا .  عليه وسلم را به حق فرستاده استخداوند محمد صلی هللا: بدھد، از روی نصيحت به او گفت

گاه عمر حاجت او  آن. من پيرزنی ھستم که بر لب گور قرار دارم: پيرزن گفت. و آخرت در امن و سالمت به سر ببری

نابراين استغفار کرد را برآورد و از اين که او را به اسالم فرا خوانده بود ترسيد که مبادا دعوت او اجبار به حساب آيد، ب

  :و گفت

 صفحهمعاملة غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، إدوار غالي ( ی کردم و قصد اجبار نداشتمئمن او را راھنما! بار الھا

۴١(. 

مسلمان شو تا بتوانم از تو : عمر به من گفت: گويد او می. داشت» اشق«ھمچنين حضرت عمر غالمی نصرانی به نام 

  .چرا که شايسته نيست در امور آنان از غير مسلمان کار گرفته شود. انان استفاده کنمدر امور مسلم

ِال إكراه في ٱلدين« :عمر گفت. من نپذيرفتم و مسلمان نشدم ِّ ِ َ َ ۡ ِ ٓ   .»در دين ھيچ اجباری در کار نيست«.»َ

ھر : گفت برايشآزاد ساخت و را قرار داشت، او بر بستر مرگ که اين غالم مؤرخين می افزايند، زمانی

  ).١/٥٨(نظام الحكم في الشريعةوالتاريخ اإلسالمي .(توانی بروی می خواھی می که جا

  !محترم   ۀخوانند

اھل کتاب، به شعاير و عبادات دينی خود چه  در زمان خالفت حضرت عمر بن خطاب  م،که در فوق متذکر شدي طوری

ھا حق  زيرا که اسالم به آن. کرد ھا ايجاد مزاحمت نمی سی برای آنھای خود آزاد بودند و ک در عبادتگاھھا و چه در خانه
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نوشته بود ذکر ) قدس( عمر را که برای اھل ايليا ۀچنان که مؤرخ مشھور طبری، متن عھدنام. آزادی دينی داده بود

   :کرده و در آن آمده است

  )تاريخ الطبري.(ت حکومت اسالمی ھستندھای خود آزاد و تحت محافظ و عبادتگاهاھل ايليا با جان و مال و صليبھا 

۴/١۵٨(  

   : عمرو بن عاص به والی مصر که برای مصريان نوشته، آمده استۀھمچنين در عھدنام

  .بسم هللا الرحمن الرحيم

ھای آنان در ھمه جا از   عمرو بن عاص به اھل مصر است که بر اساس آن، جان، مال، عبادتگاه و صليبۀاين امان نام

 خدا و پيامبر ۀمفاد اين عھدنامه بر ذم: توثيق عھدنامه در پايان آمده است ل برخوردار خواھند بود و به خاطرامنيت کام

  .)٧/٩٨ البداية والنھاية(  .و امير المؤمنين و ساير مسلمانان نوشته شده است

، آزادی دينی داده شود تا  نمايندمی  دولت اسالمی زندگیۀنظردارند که بايد با کافرانی که تحت سل نيز اتفاق  فقھای اسالم

ھا در اين باره مزاحمت ايجاد نمايد، مگر اين که بخواھند  شعاير مذھبی خود را آزادانه انجام دھند، و نبايد کسی برای آن

   .در شھرھای مسلمان نشين شعاير دينی خود را آشکارا انجام دھند

البته در شھرھا وقريه جات که صد . ممانعت صورت گيرد  بخواھند صليبھا را بيرون بياورند، در اين صورت ًمثال

  ).٢/٧٢۵ (الدھلوي محمد . السلطة التنفيذية د.( ندارد ممانعت درصد خودشان ھستند،

 دنيا ۀگان ھای پنج آزادی فکر و انديشه آن طور که در اسالم مطرح است در ھيچ يک از قاره: گويد شيخ غزالی می

ينی اين اتفاق نيفتاده است که پس از تسلط کامل بر بخشی ئنيا جز برای اسالم برای ھيچ آًاصال در د. شناخته شده نيست

حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم . ( خاکی به مخالفين خود حق آزادی فکر و عقيدتی بدھندۀاز اين کر

  .)١١١المتحدة ص

 در جامعه رايج کرده و سياستش در قبال يھود و ، آزادی فکر و عقيده را به عنوان يک قانون)رض(حضرت عمر 

  :شود که فرمود نصاری در اين جمالت وی خالصه می

ھا  جا انجام دھند، و ما آن خواھد در آن ھايشان آزاد باشند ھر کاری که دلشان می ايم که در عبادتگاه ھا تعھد داده ما به آن

ين ئاحکام آھا را درمقابل دشمن ياری دھيم، بر اساس  شد و آنرا مجبور به انجام چيزی نکنيم که از توانشان خارج با

گاه ما بر اساس احکام خويش در  خود مسايل خود را حل نمايند، مگر اين که با رضايت خود به ما مراجعه نمايند آن

  .)١١٧نظام الحكم في عھد الخلفاء الراشدين صفحه.(ھا قضاوت خواھيم کرد ميان آن

شدند  کرد و اگر از پرداخت جزيه عاجز می  خطاب نقل است که با ذميان با تسامح برخورد میھمچنين در مورد عمر بن

   .کرد آنان را معاف می

اردربين محالت ذمشغول گشت وگ) رض(امير المؤمنين حضرت عمر  که طورمثال در يکی از روز ھا زمانیه ب

ی وجمع کردن ئمصروف گدا ای  ايستاده و از مردم نهی را ديد که درکنار خائپيرمرد نابينا  مدينه بود، در شھرمختلف

گر ئيکه محتاج وگدا ازرعيت خود را ببيند شخصی بود که وناخوشايند برای خليفه ناگوار  خير می باشد، ديدن اين وضع

ز ا! پيرمرد نابينا گفت ی کرده است؟ ئو گدا ال گریؤس چه چيز تو را مجبور به! واز پير مرد پرسيد رفت پيش. باشد

   .خليفه بپرس و دگرگونی زمانه

   گيری؟ آيا نياز داری از بيت المال نمی: پرسيدند )رض( حضرت عمر

   .زيرا من يھودی ھستم! ھرگز: پيرمرد جواب داد
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ھای ضعيف و ناتوان پير مرد فقير  جواب، خليفه دستش را به آرامی بر پشت پير مرد کشيد آنگاه دست پس از شنيدن اين

   .ھايش گرفت و با محبت از او خواست ھمراھش برودرا در ميان دست

که خود را  بدون آن )رض(عمر  کجا بايد بيايم؟ حضرت: شناخت پرسيد را نمی )رض(عمر مرد نابينا که حضرت

پير مرد به راه . خواھم مقداری پول به تو بدھم، زيرا اکنون چيزی ھمراه ندارم می.  من بياۀبه خان: معرفی کند فرمود

اين پير مرد يھودی است، به : دار بيت المال گفت مرد يھودی را به خانه اش برد و به خزانه )رض(عمر وحضرتافتاد 

مساکين مسلمان و اھل کتاب است در  ايم، زيرا صدقات از آن فقراء و خدا قسم که ما در حق او به عدالت رفتار نکرده

ش را ومحبت منين استؤمرد يھودی وقتی فھميد او اميرالم  پير.باشد حالی که او از افراد نيازمند است که اھل کتاب می

مرد نابينا مبلغی پول داد سپس برای  به پير )رض (حضرت عمر .  توحيد را برزبان اوردۀدر مقابل خويش ديد، کلم

توان  ا میتفصيل موضوع ر( .ی نکنند و آبروی شان محفوظ بماندئھا حقوقی تعيين کردند تا گدا امثال او از غير مسلمان

مولوی غالم حيدر : محمد کامل حسن الحامی مترجم :عمر بن خطاب نوشته  فاروق اعظمۀنام زندگی:کتاب  در

  . فرمايد مطالعه).١/٣٨ (القيم  أھل الذمة البن ، أحكام۵٧ األموال ألبي عبيد صفحه«ويا ھم در کتاب  فاروقی
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