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[سورة المائدة ،اآلية.]48 :

تقديم

يعتب�ر الدي�ن والتدي�ن من أق�وى وأه�م العوامل
المحركة للسلوك البشري ،فاإلنسان يسعى ويتحرك
في الحياة بدوافع فس�يولوجية ونفس�ية متعددة ،لكن
األف�كار المرتبط�ة بالدي�ن والعقيدة تتغل�ب على ما
س�واها م�ن المؤث�رات والدواف�ع ،مم�ا يحت�م على
المهتمي�ن باإلصالح والتغيير في العالم أن يولوا هذا
الموضوع أهمية بالغة ،حتى ال تتحول الدوافع الدينية
إلى عامل صراع بين بني البشر.
فالعالم اليوم يعيش حالة من االضطراب والصراع
بس�بب الفه�م الخاطئ للدي�ن ،واس�تغالل الجهات
السياسية لحالة الجهل بحقيقة التدين.

وهذه الصفحات التي بين يديك ـ عزيزي القارئ
ـ مجموع�ة م�ن األف�كار المهم�ة في مج�ال إيضاح
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حقيق�ة التدي�ن ،وإمكانية التعايش م�ع التعدد الديني
والفك�ري ،قدمه�ا س�ماحة الش�يخ حس�ن الصف�ار
في ثلاث محاض�رات متفرق�ة ،وقد قم�ت بجمعها
وترتيبها لتأخذ طريقها إلى ش�باب األمة ،ولتنتظم مع
مؤلفات س�ماحته المهمة في هذا المجال ،فقد كتب
ع�دد ًا من المؤلف�ات ف�ي التعددية والح�وار هي من
أوائل األطروحات الرائدة،
منها على سبيل المثال ال الحصر:

1 .1التعددية والحرية في اإلسالم.
2 .2التسامح وثقافة االختالف.

3 .3الحوار واالنفتاح على اآلخر.

4 .4السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل.
5 .5التنوع والتعايش.

يقول الش�يخ محمد مهدي ش�مس الدين (رحمه
الل�ه) ف�ي تقديمه للطبع�ة الثاني�ة لكت�اب (التعددية
والحرية في اإلسالم):
«وق�د ق�رأت هذا الكت�اب ،وأهنئ فضيلة الش�يخ
الجلي�ل عل�ى توفيق الل�ه له ف�ي إنجاز ه�ذا العمل،

يدقت
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الذي يشق طريق ًا في مجال غير مطروق في األبحاث
الفقهية والفكرية اإلسالمية.

أستطيع أن أقول :إن فضيلة الشيخ الجليل قد وفق
توفيق ًا كبير ًا في إثارة األس�ئلة الصعبة في هذا الحقل،
ووفق إلى حدٍّ كبير في تقديم اإلجابات المالئمة عن
هذه األسئلة.
ويضي�ف (رحمه الل�ه)  :الكتاب فيما أعتقد يلبي
حاجة ماس�ة ومتنامية في مجتمعاتنا اإلسلامية التي
تعصف بها خالفات مذهبية وطائفية»(((.

فم�ا أحوجن�ا الي�وم إلى الفه�م الصحي�ح للدين،
الذي يوسع أفق التفكير ،ويشرح طبيعة التدين ،ويقرأ
الفكر اآلخر بش�يء من الموضوعي�ة ،وعندها يمكن
أن نتخلص من كثير من حاالت التش�نج والحساسية
المفرطة تجاه اآلخر.

وقد اس�تفدت ش�خصي ًا من أفكار س�ماحته ،فهو
يفت�ح جمي�ع الملف�ات المغلق�ة ،ويجي�ب ع�ن كل
األس�ئلة الحرج�ة ،بم�ا يش�عر اإلنس�ان باالطمئن�ان
((( التعددية واحلرية يف اإلسالم ،الطبعة الرابعة2010م،
(بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي).
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والراحة النفس�ية ،بحيث يقت�رب ـ تلقائ ًيا ـ من جميع
الناس ويتفهم دوافعهم وقناعاتهم.

وأش�يد ف�ي خت�ام ه�ذا التقديم بس�ماحة الش�يخ
حس�ن الذي يتميز بمعالجة قضايا الس�اعة و ُينَ ِّظر لها
بأفكار عملية تالمس الواقع من خالل تأصيل عميق،
يرتك�ز على آيات القرآن الكريم ،وأحاديث الرس�ول
األعظم وسيرته العطرة ،وتوجيهات أئمة الهدى،B
إضاف�ة إل�ى انفتاح�ه عل�ى التج�ارب اإلنس�انية ،بما
يحقق الواقعية في معالج�ة القضايا المعاصرة ،وهي
مر
المهمة الصعبة التي يمتحن فيها علماء الدين على ّ
العصور.
مهدي �صليل
1436 /5 /13ﻫ

في معنى التعددية الدينية

ماذا يعني م�صطلح (التعددية الدينية)؟
التعددية:من التع�دد ،وهو التن�وع والتكثر ،فتارة
تكون أمام خيار واحد ،وتارة تكون أمام
خي�ارات متع�ددة ،والتكث�ر والتنوع في
كل شيء يطلق عليه (تعددية).

الدين:ه�و م�ا يدين ب�ه اإلنس�ان م�ن رؤي�ة نحو
الك�ون والحي�اة ،نح�و وج�وده ومصيره،
فاإلنس�ان باعتب�اره كائن� ًا عاق ً
لا مفك�ر ًا ؛
فإنه يفكر ويتس�اءل عمن أت�ى به إلى هذه
الحياة ،وعن س�بب مجيئ�ه ،وعن مصيره،
وما يتفرع عن ذلك من أسئلة ،واإلجابات
عن هذه التساؤالت ،وااللتزامات التي قد
تنت�ج عنها في حي�اة اإلنس�ان ،كالعبادات
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والطق�وس واألنظمة الس�لوكية؛ كل ذلك
يش�كل م�ا يطلق علي�ه دين ًا ،فحينم�ا نقول
التعددي�ة الديني�ة ،نعني تن�وع وتعدد رؤى
الناس فيما يعتقدونه دينًا.

تعدد الأديان
لي�س هنالك دي�ن واحد ألبن�اء البش�ر ،وال رؤية
واحدة تتفق على جمي�ع التفاصيل في اإلجابات عن
التس�اؤالت التي تنتصب أمام عقل اإلنسان ،أو تتفق
في برنامج االلتزامات التي تكون على اإلنسان في هذه
الحياة ،فواضح من خالل تاريخ البشر أن هناك تنوع ًا
وتع�دد ًا فيم�ا يدين به الناس ،هناك ع�دد من األديان،
وف�ي داخ�ل كل دي�ن هنال�ك ع�دد م�ن المذاه�ب،
وداخ�ل كل مذه�ب هن�اك ع�دد م�ن الم�دارس ،إ ًذا
هنال�ك تعددي�ة فعلية ف�ي التوجهات الدينية للبش�ر،
ويمك�ن مراجع�ة اإلحصائي�ات التي تذكره�ا مراكز
األبح�اث المتخصصة حول عدد األديان والمذاهب
وأتباعه�ا ف�ي العالم ،فهناك عش�رات األديان ومئات
المذاهب التي يقتنع أتباعها بصحتها وأحقيتها.

لماذا تتعدد األديان والمذاهب؟

لم�اذا ال يك�ون الن�اس كله�م عل�ى دي�ن واح�د
ومذهب واحد؟!

هذا تس�اؤل مط�روح ،عادة م�ا يطرح�ه الباحثون
ومؤرخ�و األدي�ان والمذاه�ب ومؤرخ�و االجتم�اع
البشري ،وهناك عدة تفسيرات لهذه الظاهرة ،بعضها
واقعية إيجابية ،وبعضها تشاؤمية.

التف�سير الأول :التعدد م�ؤامرة على الدين
هناك من يفسر هذه الظاهرة بوجود مؤامرات ،أي
إن هنال�ك من يتآمر عل�ى الدين الحق ،ويختلق طر ًقا
أخرى.
ف�ي مقابل�ه؛ بس�بب الخب�ث وألج�ل المصال�ح
واألغراض ،وإال ف�إن الدين الحق واحد ،والمذهب
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الحق واحد ،وه�و الذي بعث الله به األنبياء ،وهو ما
تهدي إليه الفطرة والعقل.

فعل�ى س�بيل المث�ال يعتق�د اليه�ود أن النصرانية
جاءت نتيج�ة تآمر ،والمس�يحيون يعتق�دون أن بقاء
اليهود على يهوديتهم هو نتيجة تواطؤ ،والمس�لمون
يعتقدون في اليهودية والنصرانية كذلك.
ويمك�ن االستش�هاد بمثل قول�ه تعالىَ { :ي�ا َأ ْه َل
ا ْل ِكت ِ
�ق بِا ْل َباطِ ِ
�ل َو َت ْكت ُُم َ
َ�اب لِ َم َت ْلبِ ُس َ
ون ا ْل َح َّق
�ون ا ْل َح َّ
َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون}[سورة آل عمران ،اآلية.]71:

أيضا؛ الش�يعة ي�رون أن الحق في
وداخل األديان ً
إمامة أهل البيت واضح ،لكن هناك من كان له غرض
ومصلحة فأخذ طري ًقا آخر ،والسنة يرون نشوء الفرق
والمذاهب ف�ي األمة أمر مصطنع ،أحدثه أش�خاص
مغرضون مثل ابن سبأ.

ه�ذا هو التفس�ير بالمؤامرة ،التفس�ير الذي يعتقد
أن�ه ال ينبغ�ي أن يكون تعدد في األدي�ان والمذاهب،
فالحق واضح وينبغي أن ُيجمع عليه كل البش�ر ،لوال
وج�ود المؤامرات م�ن قوى منحرف�ة مصلحية تمنع
اجتماع الناس على الحق.
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اذملاو نايدألا ددعتت اذامل

التف�سير الثاني :التعدد عناد �أمام الحق
هناك من يفس�ر وج�ود التعددية الديني�ة على أنها
بس�بب حالة العن�اد وتعنت أكثرية الن�اس تجاه الحق
رغم اتضاحه ،ويستش�هد أصحاب هذا الرأي ببعض
اآليات القرآنية:
{و َأ ْك َث ُر ُه ْم لِ ْل َح ِّق ك ِ
َار ُه َ
ون}[سورة المؤمنون ،اآلية.]70 :
َ
{و َل ِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْشك ُُر َ
ون}[سورة النمل ،اآلية.]73 :
َ
{ َف َأ َبى َأ ْك َث ُر الن ِ
ورا}[سورة اإلسراء ،اآلية.]89 :
َّاس إِالَّ ُك ُف ً
فوج�ود وظهور مذاهب أخرى هو بس�بب العناد،
وإال فالحق واضح ،حسب هذا التفسير.

التف�سير الثالث :التعددية انحراف فكري
تفس�ير ثالث ي�رى أن غالبية البش�ر منحرفو الفكر
والفه�م ،وس�يئو التفكي�ر ،لس�بب أو آلخ�ر ،ونتيجة
لتأثي�رات عدم الوعي ال يدرك�ون الحقائق ،ويتبعون
األوه�ام فيتعلق�ون به�ا ،ويستش�هد أصح�اب ه�ذا
{و َل ِك َّن
التفسير ببعض اآليات القرآنية ،كقوله تعالىَ :
َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس ال َي ْع َل ُم َ
ون}[سورة سبأ ،اآلية.]28 :
�م الَ
وكقول�ه تعال�ىَ :
{و َأ ْك َث ُر ُه ْ

ِ

َي ْعق ُل َ
ون}[س�ورة
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المائدة ،اآلية.]103 :

�م إِلاَّ َظنّ ًا إِ َّن ال َّظ َّن
وقول�ه تعالىَ :
{و َما َيتَّبِ ُع َأ ْك َث ُر ُه ْ
ِ ِ
ِ
يم بِ َما َي ْف َع ُل َ
ون}[سورة
ال ُي ْغني م َن ا ْل َح ِّق َش ْيئ ًا إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
يونس ،اآلية.]36:

فالمس�ألة ال تنطلق من العناد تجاه الحق ،وال من
الوق�وع في خط�ط المتآمرين على الح�ق ،وإنما هي
ناتج�ة م�ن جهل أكثر الن�اس بالح�ق ،لتقصيرهم في
استخدام عقولهم ،وخطأ نمط تفكيرهم.

التف�سير الرابع :التعددية اتباع للعواطف
وبحس�ب هذا التفس�ير فإن الس�بب التباع الناس
ديان�ات ومذاه�ب مختلف�ة ه�و تأثي�ر العواط�ف
واالنفعاالت ،كتأثير االنتماء لعائلة أو لبيئة اجتماعية،
كثيرا في الدي�ن والمذهب
تجعل اإلنس�ان ال يتأم�ل ً
ال�ذي يؤمن ب�ه ،وإنم�ا يتبع أس�رته ومجتمع�ه اتبا ًعا
عاطف ًيا انفعال ًيا.

ويمكن االستشهاد على هذا التفسير بآيات قرآنية
كقوله تعالىَ { :ب ْل َقا ُلوا إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َلى ُأ َّم ٍة َوإِنَّا
َع َلى آ َث ِار ِه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون}[سورة الزخرف ،اآلية.]22:

التعددية طبيعة بشرية

وف�ي مقاب�ل تل�ك التفس�يرات التش�اؤمية ،هناك
ُفسر هذه الظاهرة باالختالف الطبيعي
نظرة إيجابية ،ت ِّ
بين بيئات الناس وظروفهم ،فكل إنس�ان يجد نفس�ه
ف�ي بيئة وظرف معي�ن ،يدفعانه نحو قناع�ات معينة،
إضاف�ة إلى اختلاف اجته�ادات الن�اس ،خاصة في
قراءة النصوص الدينية ،فليست المسألة دائم ًا مسألة
عن�اد أو انحراف فهم أو غلب�ة عاطفة أو تآمر ،بل هذا
م�ا قادهم إليه تفكيرهم في هذه اآلية أو تلك الرواية،
فتن�وع األديان والمذاهب س�ببه عند غالبية الناس هو
اختالف البيئات والظروف واالجتهادات ،دون إنكار
تأثير العوامل السابقة على أوساط من أبناء البشر.
ونج�د في الق�رآن الكريم آيات كثي�رة تصف أكثر
المخالفي�ن للحق بأنهم ال يعلم�ون ،و أنهم غافلون،
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ويس�توحى منها أن القلة من مخالفي الحق يتعمدون
المخالفة بس�بب عنادهم وس�وء نياتهم ومقاصدهم،
بينم�ا األكثري�ة تخال�ف الحق بس�بب جهله�ا به وأن
كانت قد تتحمل مسؤولية التقصير في البحث.
 يقول تعالىَ { :ب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون ا ْل َح َّق َف ُه ْم
ُم ْع ِر ُض َ
ون}[سورة األنبياء ،اآلية.]24:
ِ
�م ال َي ْع َل ُم َ
ون}
 ويق�ول تعال�ىَ :
{و َلك� َّن َأ ْك َث َر ُه ْ
[سورة األنعام :اآلية.]37:
{و َل ِك َّن َأ ْك َث َ�ر الن ِ
َّاس ال َي ْع َل ُم َ
ون}
 يق�ول تعالىَ :
[سورة الجاثـية :اآلية.]26:

 ويقول تعال�ىَ { :ل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
ون}[س�ورة البقرة،
اآلية.]102:



�و ٌم ال َي ْع َل ُم َ
ويق�ول تعالىَ { :ذلِ َ
ون}
�ك بِ َأن َُّه ْم َق ْ
[سورة التوبة ،اآلية.]6:

وق�د ورد مث�ل ه�ذا التعبير ف�ي عش�رات اآليات
الكريمة.
بينما ينص القرآن الكريم على أن هناك من يخالف
الحق متعمد ًا ،فمخالفته عن علم وقصد.

ةيرشب ةعيبط ةيددعتلا
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ِ
�م َل َي ْكت ُُم َ
ون ا ْل َح َّق
يق�ول تعالىَ :
{وإِ َّن َف ِريق� ًا من ُْه ْ
َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون}[سورة البقرة ،اآلية.]146

الحظ�وا الدق�ة في اته�ام فريق منه�م بالتعمد في
مخالفة الحق.
�ون َع َل�ى ا ْلك ِ
َ�ذ ِ
{و َي ْح ِل ُف َ
ب َو ُه ْم
ويق�ول تعال�ىَ :
َي ْع َل ُم َ
ون}[سورة المجادلة ،اآلية.]14

من االحتراب الديني إلى التسامح

أ ًيا كانت األسباب ،فإن البشر يعيشون حالة التنوع
كثيرا من
في األديان والمذاهب ،وقد عانت البش�رية ً
التعامل السلبي مع هذا التنوع والتعدد ،فأهل كل دين
وأه�ل كل مذه�ب يحاولون فرض دينه�م ومذهبهم
على اآلخرين ،واآلخرون يرفضون؛ ألنهم يتمسكون
بدينه�م ومذهبه�م ،فتح�دث الح�روب والنزاعات،
كم�ا أن بع�ض الجه�ات تح�اول أن تس�تغل الدي�ن
والمذه�ب وتهيمن باس�مه على اآلخري�ن ،وتحاول
النيل م�ن حقوقه�م واالعتداء عليها ،لذلك عاش�ت
البش�رية صراعات ونزاع�ات طوال تاريخه�ا ،وكان
الفهم الخطأ لطبيعة االختالف سبب ًا رئيس ًا من أسباب
الصراعات والنزاعات.
فقد عاش�ت أوروب�ا في الق�رون الثالث�ة األخيرة
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حرو ًب�ا دامي�ةُ ،قتل فيه�ا مئ�ات األلوف م�ن الناس،
وانتهكت فيها الحقوق ،وحدثت مشاكل كثيرة داخل
المجتمع�ات األوربية ،وغال ًبا م�ا كان اختالف الدين
والنزاعات الدينية س�بب ًا في تلك الح�روب أو عنوان ًا
له�ا ،وهذا ما دف�ع المفكرين في أوروب�ا للتفكير في
هذا الموضوع ،وتس�اءلوا بإلح�اح :إلى متى والناس
يعيشون هذه الحروب والصراعات؟
وبدأ يس�ود تفكي�ر عقالني ف�ي أوروب�ا ،لتجاوز
تل�ك الصراع�ات والخالفات الديني�ة ،وانبثقت عدة
مفاهي�م ،منه�ا مفه�وم (النزع�ة اإلنس�انية) ومفه�وم
(حق�وق اإلنس�ان) ومفه�وم (التس�امح) ،ومن تلك
المفاهي�م الت�ي انبثق�ت :مفه�وم (التعددي�ة الدينية)
وتبنى ه�ذا المفهوم جمع من المفكري�ن في أوروبا،
ون َّظروا له ،وتحدثوا عنه تحت هذا العنوان ،أو عنوان
(البلورالية) وأصل كلمة (بلورال) االعتقاد أن بإمكان
اإلنسان في الكنيسة أن يقوم بعدة مناصب ومهام ،فهو
اصطالح كنسي ،فالذين رأوا إمكانية تعدد المناصب
للش�خص في الكنيس�ة س�موا بالبلوراليين ،ثم انتقل
هذا المفهوم إلى الفلسفة وإلى الحياة العامة .

ستلا ىلإ ينيدلا بارتحالا نم
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ومن أش�هر المن ّظرين لمفهوم التعددية الدينية هو
البريطاني (جون هيك) في كتابه (فلسفة الدين) الذي
طبعت طبعته األولى س�نة ١٩٦٣م ،ثم توالت طباعة
ه�ذا الكت�اب ،وأصبحت له ش�هرة كبي�رة ،وانتقلت
ه�ذه الفكرة إل�ى العال�م العربي واإلسلامي ،فتبنى
هذا المفهوم بعض المفكري�ن وكتبوا ون َّظروا حوله،
مثل :محمد أركون ،والدكتور عبد الكريم س�روش،
وغيرهما.
وم�ن الكتب المفي�دة في معالجة ه�ذا الموضوع
كت�اب (التعددي�ة الديني�ة ـ نظ�رة ف�ي المذه�ب
البلورالي)((( لألس�تاذ الش�يخ حيدر ح�ب الله ،وهو
م�ن المص�ادر الت�ي اس�تفدنا منها ف�ي اإلع�داد لهذه
المحاضرة.

((( الطبعة األوىل 2001م( ،بريوت :دار الغدير).

فلسفة التعددية وتجلياتها

هنالك ع�دد من المعان�ي التي يطرحه�ا القائلون
بالتعددية الدينية ،نركز على أهمها ،وهي ثالثة ٍ
معان:
المعنى األول :تعدد الحقيقة

بمعن�ى انبس�اط الحقيق�ة ف�ي ُمختل�ف األدي�ان
والمذاهب وعدم انحصارها في دين أو مذهب واحد.

حي�ث يتحدث من يتبنى ه�ذا المعنى عن احتمال
الحقاني�ة في األدي�ان والمذاهب المختلفة ،ونس�بية
منحصرا
الحقانية فيه�ا ،أي إن الحق والصواب ليس
ً
بالمطل�ق في دين أو مذهب واح�د ،وأن بقية األديان
والمذاهب باطلة تمام ًا ،بل هنالك احتمال النبس�اط
وانتش�ار الص�واب والحقاني�ة ف�ي جمي�ع األدي�ان
والمذاه�ب ،فلي�س هناك دي�ن أو مذه�ب يتمحض
للحق والصواب ،ودين آخر أو مذهب آخر يتمحض

26

التعددية الدينية..

قراءة يف املعىن

للباطل والخطأ ،وإنما كل دين أو مذهب فيه نسبة من
احتمال الحق .

ويق�ول أصح�اب ه�ذه النظري�ة  :إن كل األدي�ان
والمذاه�ب ال تقطع بأن كل تفاصي�ل دينها ومذهبها
ح�ق ،كي�ف واالختالف�ات داخ�ل دينه�ا أو مذهبها
الخاص موجودة ،فهناك مساحة معينة يقطع أصحاب
كل دي�ن أو مذه�ب بصوابه�ا وصحتها ف�ي دينهم و
مذهبه�م ،وهن�اك مس�احة يحتمل�ون فيه�ا الصح�ة
والخط�أ تبع� ًا الختالفاته�م الداخلي�ة ،ويصنفونه�ا
ضمن عنوان المس�ائل الظني�ة ،التي يوجد فيها نقاش
وخي�ارات وآراء ،كم�ا أن أتب�اع األدي�ان والمذاهب
يعترفون بوجود أش�ياء دخيلة في أديانهم ومذاهبهم،
حيث يوجد تزوير وتحريف وموضوعات ،فال يوجد
مس�لم يقول ب�أن كل ما في تراث اإلسلام بمختلف
مذاهبه حق وصواب ،نعم قد يوجد اختالف في نسبة
التحريف وكيفية دخوله وغير ذلك من التفاصيل .
ويق�ول أصحاب ه�ذه النظري�ة إن هنالك مفاهيم
وقيما مشتركة بين ُمختلف األديان والمذاهب ،سواء
ً
ف�ي الجانب األخالق�ي ،أو في الجان�ب االعتقادي،

تايلجتو ةيددعتلا ةفسلف
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وهذا يدل على أن هناك نس�بة من الحق عند مختلف
األدي�ان والمذاه�ب ،وه�ذا دليل على (النس�بية) في
قديما يتحدث عن أن البشر
الحقانية ،بل كان بعضهم ً
يؤمنون بحقائ�ق واحدة ولكن يختل�ف تعبيرهم عن
هذه الحقائ�ق ،تما ًما كاللغات ،ألس�نة مختلفة تعبر ـ
في كثير من األحيان ـ عن أمر واحد ،وهكذا الحقائق
الديني�ة ،ترج�ع إل�ى أص�ل واح�د ،ولك�ن تعبيرات
البش�ر عنها مختلف�ة ،فالبوذي يعبر ع�ن الله بطريقة،
والهندوس�ي بأخ�رى ،وهك�ذا اليه�ودي والنصراني
والمس�لم وغيره�م ،لك�ن الجوهر قد يك�ون واحد ًا
مش�ترك ًا ،وإخ�وان الصفا المعروفون كان�وا يؤكدون
في رس�ائلهم على ه�ذا المعنى ،وتجد ف�ي كلماتهم
التعبير بمثل هذه العبارة ـ «الحق موجود في كل دين،
والحق يجري على كل لسان».
أو كما قال الشاعر :
ِعبارا ُتنَـا َش َّتى وحسن َُك و ِ
احدٌ
َ
َ ُ ْ
َ َ

اك ا ْل َج ِ
ُــل إ َلى َذ َ
َوك ٌّ
شير
ـمال ُي ُ
َ
ٍ
منحصرا ٍ
واح�د من بين جميع
بدين
فليس الح�ق
ً

األدي�ان ،أو مذه�ب من بي�ن المذاهب ،ب�ل الحقيقة
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متوزع�ة بي�ن مختل�ف األدي�ان والمذاه�ب بنس�ب
مختلف�ة ،ه�ذا ه�و رأي انبس�اط الحقيقة ،ف�ي مقابل
انحص�ار الحقيق�ة ،الذي يتحدث عنه أتب�اع األديان،
فغالب أتب�اع األديان يرون أن الح�ق في دينهم فقط،
وأن بقي�ة األدي�ان أو المذاه�ب ال تمتل�ك ش�ي ًئا من
ت ا ْليهود َليس ِ
الحق ،يقول تعالى{ :و َقا َل ِ
ت الن ََّص َارى
َ
َُ ُ َْ
ع َل�ى َش ٍ
ِ
ِ
�ارى َل ْي َس�ت ا ْل َي ُه�و ُد َع َل�ى
�يء َو َقا َل�ت الن ََّص َ
ْ
َ َ
َش ْي ٍء}[س�ورة البق�رة ،االي�ة ،]113 :وكذلك بين المذاهب
اإلسالمية ،نجد حالة التكفير لصاحب الرأي اآلخر،
وللمختلف مذهب ًيا ،ورميه بالشرك أو االبتداع .

المعنى الثاني :المعذورية وإمكانية الخالص في اآلخرة

أصح�اب هذا الرأي ال يؤمنون بانبس�اط الحقانية
ف�ي كل اآلراء والمذاه�ب (كما ف�ي المعنى األول)،
لكنه�م يقول�ون :إنه حتى م�ع فرض انحص�ار الحق
والص�واب ف�ي دين ومذه�ب واحد ،ه�ل الخالص
األخ�روي منحص�ر بأصح�اب الدي�ن أو المذه�ب
الحق؟!
نح�ن نع�رف أن األديان تس�تهدف فوز اإلنس�ان
ونجاته في اآلخرة .

تايلجتو ةيددعتلا ةفسلف
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االنحصاري�ون يدع�ون أن الجنة ه�ي لجماعتهم
فقط ،أما باقي الناس فكلهم في النار ،يتحدث القرآن
الكريم عن هذه المقولة عند اليهود والنصارى ،يقول
{و َقا ُلو ْا َلن َيدْ ُخ َ�ل ا ْل َجنَّ َة إِالَّ َمن ك َ
َان ُهو ًدا َأ ْو
تعالىَ :
ِ
ِ
ُم}[س�ورة البقرة،
ن ََص َارى ت ْل َك َأ َمان ُّي ُه ْم ُق ْل َهاتُو ْا ُب ْر َها َنك ْ
اآلية.]111 :

وينقل�ون ع�ن أح�د الدعاة المس�يحيين ف�ي القرن
الثالث عش�ر قوله «إن نس�بة الناجين ـ أي الناجين من
الن�ار ـ ي�وم القيامة ال تتجاوز الواح�د من كل مئة ألف
شخص» ،وأما البقية فمصيرهم إلى النار وبئس القرار.

أيض�ا عند أصحاب األديان وأصحاب
ونجد هذا ً
المذاه�ب ،الذين تعتق�د كل طائفة منه�م أنها الفرقة
الناجية ،كما جاء ف�ي الحديث المروي عن النبيA
أنه قال« :تفترق أمتي على ثالث وس�بعين فرقة كلهن
ف�ي النار إال واح�دة»((( وكل جماعة ـ قل�وا أم كثروا
ـ يعتق�دون أنهم هم الفرق�ة الناجية وبقي�ة الفرق من
المسلمين في النار ،فضلاً عن غير المسلمين .
((( جممع الزوائد للهيثمي .ج ،1ص  .189ومثله يف اخلصال ،ص
 ،585حديث.11
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أم�ا أصح�اب التعددي�ة به�ذا المعن�ى الثاني فال
يقبل�ون هذا ال�كالم ،بل يقول�ون إن مخالفينا وإن لم
يؤمنوا بالحق ،لكنهم غير معاندين.

لعله�م لم يؤمن�وا بالح�ق؛ ألن الحق ل�م يصلهم
ولم يتضح لهم ،فكيف يدخلهم الله النار وهو القائل
{و َما ُكنَّ�ا ُم َع ِّذبِي َن َحتَّى َن ْب َع َ
ث َر ُسوالً}[س�ورة اإلس�راء
َ
أيض�ا { َف ِل َّل ِه ا ْل ُح َّج� ُة ا ْل َبالِ َغ ُة}
اآلي�ة ،]15 :وه�و القائل ً
[سورة األنعام ،اآلية ،]149 :إنهم حتى لو كانوا على باطل،
لكنهم لم يعرف�وا الحق وانحرفوا عنه ،وإنما عاش�وا
في بيئ�ة ووضع جعله�م ال يكتش�فون الحق ،فكيف
يكون هؤالء في النار؟!
ولإلم�ام الخميني ـ رحمة الله عليه ـ كلمة جميلة
في هذا الموضوع ،يقول :

(أكثره�م ـ أي الكف�ار ـ إال م�ا ّ
ق�ل ون�در جه�ال
قاصرون ال مقصرون .أما عوامهم فظاهر؛ لعدم انقداح
خالف ما هم علي�ه من المذاهب في أذهانهم ،بل هم
قاطع�ون بصحة مذهبه�م ،وبطالن س�اير المذاهب،
نظير عوام المسلمين ،فكما أن عوامنا عالمون بصحة
مذهبه�م ،وبطلان س�اير المذاهب ،من غي�ر انقداح

تايلجتو ةيددعتلا ةفسلف
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خالف في أذهانهم ،ألجل التلقين والنش�و في محيط
اإلسلام ،كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه
الجه�ة ،والقاطع مع�ذور في متابعة قطع�ه ،واليكون
عاصي ًا وآثم ًا ،وال تصح عقوبته في متابعته.

وأم�ا غي�ر عوامه�م فالغال�ب فيه�م أن�ه بواس�طة
التلقينات من أول الطفولية والنش�و في محيط الكفر:
صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة ،بحيث
كل م�ا ورد على خالفه�ا ردوها بعقوله�م المجبولة
على خالف الحق من بدو نش�وهم ،فالعالم اليهودي
والنصران�ي كالعال�م المس�لم ،ال ي�رى حج�ة الغي�ر
صحيحة ،وصار بطالنها كالضروري له ،لكون صحة
مذهبه ضرورية لديه ال يحتمل خالفه.
نع�م فيه�م من يك�ون مقص�ر ًا لو احتم�ل خالف
مذهبه ،وترك النظر إلى حجته عناد ًا أو تعصب ًا)(((.

ف�إذا كان لش�خص فرصة أن يبح�ث ،أو اتضح له
الحق وعاند ،فهذا قد يكون مستحق ًا للعقاب لتقصيره
أو لعناده.
((( كتابه املكاسب املحرمة .ج ،1ص ١٣٣ـ.١٣٤
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إ ًذا فالتعددي�ة هنا تعني أن أغل�ب الناس من أتباع
مختلف األديان والمذاهب معذورون ،لعدم وصول
الحجة لهم ،ولعدم اتضاح الحق أمامهم ،والنصوص
كثيرة من اآليات والروايات التي تدل على سعة رحمة
الل�ه تعال�ى ،وبناء عليه فال يصح تضيي�ق رحمة الله،
وال تصح الرؤية االنحصارية عن النجاة في اآلخرة.

توجد آي�ات كثيرة ُيستش�هد بها في هذا الس�ياق،
كقول�ه تعال�ىُ { :ق ْ�ل يا ِعب ِ
�اد َي ا َّل ِذي� َن َأ ْس َ�ر ُفوا َع َلى
َ َ
َأن ُف ِس ِه ْم ال َت ْقنَ ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة ال َّل ِه إِ َّن ال َّل َه َي ْغ ِف ُر ُّ
ُوب
الذن َ
َج ِمي ًعا}[سورة الزمر ،اآلية.]53 :
رب ش ّفعني
وقد روي عنه Aأنه قال « :فأقول يا ّ
ف�ي من وقع في النار ،فيقول الل�ه عز وجل :أخرجوا
من عرفتم فيخرج أولئك حتى ال يبقى منهم أحد ،ثم
يأذن الله عز وجل في الشفاعة فال يبقى نبي وال شهيد
إال ش�فع ،فيقول الله عز وج�ل :أخرجوا من وجدتم
ف�ي قلبه زنة الدينار دين�ار إيمانًا ،فيخرج أولئك حتى
ال يبقى منهم أحد ،ثم يش�فع الله فيقول :أخرجوا من
وجدت�م ف�ي قلبه إيمانً�ا ثلثي دينار ،نص�ف دينار ،ثم
يقول ثلث دينار ،ثم يقول ربع دينار ،ثم يقول قيراط،
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ث�م يقول حبة من خردل ،فيخرج أولئك حتى ال يبقى
منه�م أحد ،وحتى ال يبقى في النار من عمل لله خير ًا
قط ،وال يبقى أحد له شفاعة إال شفع ،حتى إن إبليس
يتط�اول مم�ا يرى من رحم�ة الله عز وج�ل رجاء أن
يشفع له»(((.
بنا ًء على هذه النظرة ،وهذه الرؤية ،فأغلب الناس
من أتب�اع األديان والمذاهب ق�د يكونون معذورين،
ويمك�ن أن ينج�وا م�ن الن�ار ويدخل�وا الجن�ة ،وفي
ت�راث أه�ل البيت توج�د روايات مؤيدة له�ذا القول
كالرواي�ة الواردة عنهم Bحول ي�وم عرفة« ،إن الله
تعالى يباهي مالئكته عش�ية عرف�ة بالحجاج فيقول :
غبرا ،اشهدوا أني قد غفرت لهم»(((.
انظروهم شع ًثا ً

المعنى الثالث :القبول االجتماعي

بغ�ض النظ�ر ع�ن الح�ق والباط�ل وانحصارهما
أو انبس�اطهما ،وبغ�ض النظر عن النجاة ي�وم القيامة
وعدمه�ا ،فنح�ن اآلن نعي�ش في ه�ذه الدني�ا ،كيف
ينبغي أن ننظم حياتنا االجتماعية؟
((( تفسري ابن كثري .ج ،2ص.154
((( كنز العامل .ج ،5ص ،70حديث .12099
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كيف ينبغي أن نتعامل مع بعضنا ً

قراءة يف املعىن

يرى أصحاب هذا الرأي بأن على الناس أن يقبلوا
بعضا ،وال يفرض أح�دٌ دينه أو مذهبه على
ببعضه�م ً
اآلخ�ر ،ألن كل واحد من األطراف يعتقد أن دينه هو
الح�ق والصواب ويريد فرضه عل�ى اآلخر ،وبالتالي
يعيش الن�اس في صراع ونزاع ،فهل نعيش متحاربين
طول حياتنا؟! يقتل بعضنا بعضا !!

عوائد وفوائد القبول االجتماعي

إن التعددي�ة به�ذا المعن�ى فيه�ا مصلح�ة وخي�ر
للجمي�ع ،وعلينا أن نقبلها ونأخذ بها لتحقيق الس�لم
واألم�ن ف�ي مجتمعاتن�ا البش�رية ،وذلك لألس�باب
التالية:

اً
أول :إن التع�دد أمر واقع ،ونحن ش�ركاء في هذه
الحياة ؛ فال أحد يدعي أن الله خلق األرض وخيراتها
{واألَ ْر َض َو َض َع َها
لفئة خاصة ،ألن الله تعالى يقولَ :
لِلأْ َنَا ِم}[سورة الرحمن ،اآلية ،]10 :أي لكل الناس ،ويقول
ِ
َاه ْم فِ�ي ا ْل َب ِّر
{و َل َق�دْ ك ََّر ْمنَ�ا َبن�ي آ َد َم َو َح َم ْلن ُ
تعال�ىَ :
وا ْلبح ِر ور َز ْقنَاهم من ال َّطيب ِ
ات}[سورة اإلسراء ،اآلية.]70 :
ُ ِّ َ ِّ َ
َ َ ْ ََ
وف�ي م�ورد آخر بع�د أن يتح�دث الق�رآن الكريم
ع�ن اختلاف مصير الن�اس في اآلخرة ،بي�ن كافرين
اخت�اروا المصالح المادية العاجلة ف�ي الدنيا ومآلهم
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إل�ى الن�ار ف�ي اآلخ�رة ،ومؤمني�ن أقبلوا عل�ى الحق
وسعوا إليه فشكر الله سعيهم بالجنة في اآلخرة ،يقرر
الل�ه س�بحانه أن هذا االختلاف بي�ن المصيرين في
اآلخ�رة ،ال يحرم إحدى الجهتي�ن من التمتع بفرص
نعم الله وخيرات الحياة في الدنيا ،فكالهما (كافرين
ومؤمني�ن) يمنحهم الله عطاءه في الحياة و ال يحظره
عل�ى أي منهما ،فخي�رات الحياة يش�ترك فيها جميع
البشر بغض النظر عن توجهاتهم الدينية.
َان ُي ِريدُ ا ْل َع ِ
يقول تعالىَ { :م ْن ك َ
اج َل َة َع َّج ْلنَا َل ُه فِ َيها
ِ
الها َم ْذ ُموم ًا
َما ن ََش�ا ُء ل َم ْن ن ُِريدُ ُث َّم َج َع ْلنَا َل ُه َج َهن ََّم َي ْص َ
َمدْ ُحور ًا * َو َم ْن َأ َرا َد الآْ ِخ َر َة َو َس� َعى َل َها َس� ْع َي َها َو ُه َو
ال ن ُِمدُّ هؤ ِ
ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َل ِئ َك ك َ
َان َس� ْع ُي ُه ْم َم ْشكُور ًا * ُك ً
الء
َ ُ
الء ِمن ع َط ِ
وهؤ ِ
اء َر ِّب َك َو َما ك َ
َان َع َطا ُء َر ِّب َك َم ْح ُظور ًا}
ْ َ
َ َ ُ
[سورة اإلسراء ،اآليات 18:إلى .]20
ثان ًي�ا :مصلحتنا جمي ًعا أن نتع�اون ونتعايش ،ورد
ع�ن اإلم�ام الباق�ر Eأنه ق�ال« :صالح ش�أن الناس
بعضا أو ن�اوأ بعضنا
التعاي�ش»((( ،ف�إذا قت�ل بعضن�ا ً
بعض� ًا ،فل�ن نهنأ ول�ن نتمت�ع بحياتن�ا ،ه�ذه القناعة
((( بحار األنوار .ج ،71ص ،167حديث.34
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وص�ل له�ا األوربي�ون بع�د ما قاس�وا م�ن الحروب
الديني�ة ،فقرروا غ�ض النظر عن االختلاف الديني،
فه�م مختلفون ف�ي توجهاته�م ،لكنه�م متصالحون
ومتعايش�ون في أراضيهم وأوطانهم ،يحترم بعضهم
بعضا ،وذلك هو ثمرة القبول بالتعددية الدينية.
ً

ثال ًث�ا :التعاي�ش ه�و الخي�ار األفض�ل لألدي�ان
والمذاهب ،فإنه يتيح المجال لكل إنس�ان أن يمارس
معتقدات�ه ب�كل حري�ة ،ويمكن�ه م�ن ع�رض عقيدته
ومذهب�ه ،وحين يكون اإلنس�ان واثق ًا م�ن أحقية دينه
فعلي�ه أن يثبت ذل�ك لآلخرين عب�ر المنطق العلمي،
كما يقرر القرآن الكريم ذلك ،يقول تعالىُ { :ق ْل َهاتُوا
برها َنكُم إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
اد ِقي َن}[سورة البقرة ،اآلية.]111:
ْ َ
ُْ َ ْ
ويقول تعالىُ { :ق ْل َه ْل ِعنْدَ ك ُْم ِم ْن ِع ْل ٍم َفت ُْخ ِر ُجو ُه
َلنَا}[سورة األنعام ،اآلية.]148:

وعل�ى اإلنس�ان إذا م�ا أراد مناقش�ة اآلخري�ن
المخالفين له في الدين ،أن يحاورهم بأدب واحترام،
و بأفضل أس�لوب وخطاب ،يق�ول تعالى{ :ا ْد ُع إِ َلى
�ة وا ْلمو ِع َظ ِة ا ْلحس�ن َِة وج ِ
ِ
ِ
َس�بِ ِ
اد ْل ُه ْم
َ َ َ َ
يل َر ِّب َك بِا ْلحك َْم َ َ ْ
ِ ِ
�و َأ ْع َل ُم بِ َم� ْن َض َّل َع ْن
�ي َأ ْح َس� ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َ
بِا َّلت�ي ه َ
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َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ْل ُم ْهت َِدي َن}[سورة النحل ،اآلية.]125:
{وال تُج ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِلاَّ
َ َ
ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم َو ُقو ُلوا آ َمنَّا بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو ُأن ِْز َل
إِ َليكُم وإِ َلهنَا وإِ َلهكُم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون}[سورة
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
العنكبوت ،اآلية.]46:

وكما يتمسك اإلنسان بدينه فإن من حق اآلخرين
ُ�م ِدينُك ُْم
أن يتمس�كوا بأديانه�م ،يق�ول تعالىَ { :لك ْ
َولِ َي ِد ِ
ين}[سورة الكافرون ،اآلية.]6:

إن الق�رآن الكري�م ل�م يتجاه�ل أتب�اع الديان�ات
األخ�رى ،بل ذكرهم في س�ياق االعتراف بوجودهم
الخارج�ي ككيان�ات قائم�ة ف�ي االجتماع البش�ري،
داعي ًا الجميع لتعزيز القيم اإليمانية ،والتوجه لصالح
األعمال.
يق�ول تعال�ى{ :إِ َّن ا َّل ِذي� َن آ َمنُ�وا َوا َّل ِذي� َن َه�ا ُدوا
ِ
ِ
�و ِم الآْ ِخ ِر
الصابِئي� َن َم ْن آ َم� َن بِال َّله َوا ْل َي ْ
�ارى َو َّ
َوالن ََّص َ
و َع ِم َ�ل صالِح ًا َف َله�م َأجره ِ
ف
�م َوال َخ ْو ٌ
َ
َ
�م عنْدَ َر ِّب ِه ْ
ُ ْ ُْ ُ ْ
َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزن َ
ُون}[سورة البقرة ،اآلية.]62:
وفي آي�ة أخرى يذكر الله تعال�ى تنوع الوجودات
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الدينية ،مشير ًا إلى استمرارية وجودها في الحياة ،وأن
الحسم والفصل بينها مؤجل إلى يوم القيامة،
يق�ول تعال�ى{ :إِ َّن ا َّل ِذي� َن آ َمنُ�وا َوا َّل ِذي� َن َه�ا ُدوا
ِ
وس َوا َّل ِذي َن َأ ْش َ�ركُوا
�ارى َوا ْل َم ُج َ
َو َّ
الصابِئي� َن َوالن ََّص َ
إِ َّن ال َّل َه َي ْف ِص ُل َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِ َّن ال َّل َه َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء
َش ِهيدٌ }[سورة الحج ،اآلية.]17:
ويوجه الل�ه تعالى أتب�اع الديان�ات المختلفة إلى
البحث عن القواس�م المشتركة فيما بينها بدل التوجه
إلى التنازع واالحتراب.
يقول تعالىُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َلى ك َِل َم ٍة
�و ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َألاَّ َن ْع ُبدَ إِلاَّ ال َّل َه َوال ن ُْش ِ
�ر َك بِ ِه َش ْيئ ًا
َس َ
ون ال َّل ِ
ِ
�ذ بع ُضنَ�ا بعض ًا َأرباب ًا ِمن د ِ
�ه َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا
ْ ُ
َْ
َْ
َوال َيتَّخ َ َ ْ
َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون}[سورة آل عمران ،اآلية.]64:

وم�ن مؤش�رات القب�ول بالوج�ودات الديني�ة
المختلفة ذكر القرآن الكريم معابد تلك الديانات إلى
جانب ذكر المس�اجد،و وضعها جميع ًا تحت عنوان
أنها يذكر فيها اسم الله.
ِ
َّ�اس َب ْع َض ُه ْم
�وال َد ْف ُع ال َّل�ه الن َ
{و َل ْ
يق�ول تعال�ىَ :
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ِ
ات َومس ِ
بِ َب ْع ٍ
�اجدُ
�ض َل ُهدِّ َم ْ
�ع َوبِ َي ٌ
�ت َص َوام ُ
�ع َو َص َل َو ٌ َ َ
ِ
اس ُم ال َّل ِه كَثِير ًا }[سورة الحج ،اآلية.]40:
ُي ْذك َُر ف َيها ْ

ومن مس�لمات الفكر والفقه والتاريخ اإلسلامي
اس�تيعاب األم�ة وحضارته�ا للوج�ودات الديني�ة
المختلف�ة ،ومنحه�م حريته�م الديني�ة ،وحقوقه�م
اإلنس�انية ،تجس�يد ًا لقبول التعددية الدينية في الواقع
االجتماعي.

منهج األنبياء في إدارة الخالف الديني

من حق اإلنس�ان أن يبشِّ�ر بالرأي ال�ذي يؤمن به،
ألن�ه حينما يؤمن بفكرة ،قد يك�ون عميق اإلخالص
لفكرت�ه ،فيندفع للتبش�ير به�ا ،وفي بع�ض الحاالت
تصبح الفكرة جزء ًا من الذات ،فنش�ر الفكرة هو نوع
من االنتصار للذات ،ففي المسألة جانب ذاتي.
م�ن جان�ب آخر فإن ح�االت التح�دي والصراع
على المصالح بين المجتمعات البشرية تجعل الرأي
أو المعتق�د نوع ًا م�ن المظلة و الهوي�ة ،وبالتالي فإن
اإلنس�ان حينم�ا يبش�ر بدين�ه وبرأي�ه ،إنما ه�و يخدم
ويعزز هويته ،ويقوي المظلة التي يستظل بها.

و لك�ن ماذا حي�ن يخالف اآلخ�رون رأيك؟ ماذا
يكون الموقف؟
حينما نعود إلى آيات القرآن الكريم وهي تتحدث
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ع�ن مش�كلة الخالفات الفكرية ،عل�ى ضوء دعوات
األنبياء ،ورساالت السماء ،فإننا نجد معالم واضحة،
ومنظوم�ة متكامل�ة م�ن اله�دي ،ينبغ�ي أن نتفهمه�ا
ونستوعبها.

وف�ي مقدمة ذلك إش�ارة واضحة لل�دور الرئيس
{و َما ن ُْر ِس ُل ا ْل ُم ْر َس ِلي َن
لألنبياء والرسل ،يقول تعالىَ :
ِ
إِلاَّ ُم َب ِّش ِ
ف
�ح َفال َخ ْو ٌ
�ري َن َو ُمنْذ ِري� َن َف َم� ْن آ َم َن َو َأ ْص َل َ
َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزن َ
ُون}[سورة األنعام ،اآلية.]48:
{و َما ن ُْر ِس ُل ا ْل ُم ْر َس ِلي َن إِلاَّ ُم َب ِّش ِري َن
ويقول تعالىَ :
ومن ِْذ ِرين ويج ِ
اد ُل ا َّل ِذي� َن َك َف ُروا بِا ْل َباطِ ِل لِ ُيدْ ِح ُضوا بِ ِه
َ َُ َ
َ ُ
ِ
ِ
َّخ ُ
ا ْل َح َّق َوات َ
�ذوا آ َياتي َو َما ُأنْذ ُروا ُه ُزو ًا}[س�ورة الكهف،
اآلية.]56:

ويخاط�ب الل�ه تعال�ى نبي�ه األك�رم محم�دA
�ت َع َل ْي ِه ْم
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َ
بقول�ه تعالىَ { :ف َذك ِّْر إِن ََّما َأن َ
بِ ُم َص ْيطِ ٍر}[سورة الغاشية ،اآليتان.]22-21:
�م بِ َما َي ُقو ُل َ
ْت
ون َو َما َأن َ
و يق�ول تعالى{ :ن َْح ُن َأ ْع َل ُ
آن من ي َخ ُ ِ ِ
ِ
اف َوعيد}[سورة ّق،
َع َل ْي ِه ْم بِ َج َّب ٍار َف َذك ِّْر بِا ْل ُق ْر َ ْ َ
اآلية.]45:

ا فالخلا ةرادإ يف ءايبنألا جهنم
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فدور األنبياء الرئيس هو التذكير والتبشير واإلنذار،
فـ{ال إِك َْرا َه فِي الدِّ ِ
ين}[سورة البقرة ،اآلية.]256:

وف�ي الق�رآن الكريم حديث مس�تفيض حول هذا
الموض�وع ،وكي�ف تعامل األنبي�اء والرس�ل مع من
يختلفون معهم أو يعارضونهم ،فاألنبياء يأتون بدعوة
يعرضونه�ا على الناس ،وهناك من يقبلها ،وهناك من
يرفض الدعوة أو يعارضها.

أنموذجا
وقد ق�دم األنبياء ـ وفق ًا للتوجيه اإللهي ـ
ً
رائع ًا للبشرية في كيفية التعامل مع اآلراء والمعتقدات
المخالفة والمناوئة ،يمكن أن نقرأها في النقاط التالية:

اً
أول :التركيز على الواقعية في التفكير

ينبغي أن تك�ون واقعي ًا ،مهما آمنت بحقانية دينك
وفكرت�ك أنه�ا الحق والصواب ،ف�إن عليك أن تعلم
أن اآلخري�ن له�م أديانهم وآراؤهم ،وه�م ـ كما أنت
ـ ي�رون أن رأيهم هو األصح واألص�وب ،فعليك أن
تنظر لألمور بواقعية ،أنت ال تستطيع أن تغير آراء كل
الناس ،هناك من س�يقبل فكرتك وهناك من يرفضها،
فعلي�ك أن تك�ون واقعي� ًا ،وال تع�ش ف�ي الخي�ال،
وتتص�ور أن الن�اس بمجرد أن تع�رض عليهم رأيك،
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فإنهم يقبلونه!!

مهم�ا كان�ت أدلت�ك وبراهين�ك ،ف�إن المس�ألة
ليس�ت معرفية محض�ة ،بل تؤثر فيه�ا عوامل أخرى:
بيئية ،وتربوية ،ومصلحي�ة ،وهناك تفاوت في الوعي
واإلدراك عند الناس.

فعلي�ك أن تك�ون واقعي� ًا ،وله�ذا فإن الل�ه تبارك
وتعالى يخاطب أنبياءه بهذا المعنى :أيها النبي ،الدين
ال�ذي عندك هو الحق ،وما عند الناس باطل ،واألدلة
التي عندك صادقة ،معج�زات وبراهين منطقية ،لكن
عليك أن تعل�م أن ذلك غير كاف في تقبل كل الناس
لدعوت�ك وكالم�ك ،هناك م�ن ال يقبل مهم�ا كانت
األدلة!

يخاط�ب الل�ه تعالى نبيه محم�د ًا  Aبقوله تعالى
�ت ا َّل ِذين ُأوتُ�و ْا ا ْل ِكتَاب بِك ُِّل آي ٍ
�ة َّما تَبِ ُعو ْا
{و َل ِئ� ْن َأ َت ْي َ
َ
َ
َ
َ
ِق ْب َلت َ
نت بِتَابِ� ٍع ِق ْب َلت َُه ْم َو َما َب ْع ُض ُه�م بِتَابِ ٍع ِق ْب َل َة
َ�ك َو َمآ َأ َ
َب ْع ٍ
ض}[س�ورة البق�رة ،اآلي�ة ،]145 :ق�د تص�ل الحالة إلى
مستوى من التمس�ك والتعصب الذي يتجاوز األدلة
والبراهين ،هذا يجب أن يكون واضح ًا عند اإلنسان.
في آي�ة أخرى يخاط�ب الله تعالى نبي�ه  Aبأنك
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مهم�ا عملت ،ولو صعدت إلى الس�ماء أو نزلت إلى
أعماق األرض ،ال تس�تطيع أن تغير كل عقول الناس
وأفكاره�م ،س�يكون هن�اك من ل�ه رأي آخ�ر ،يقول
{وإِن ك َ
اس َت َط ْع َت
َان َك ُب َر َع َل ْي َك إِ ْع َر ُ
تعالىَ :
اض ُه ْم َفإِن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأن َت ْبت َِغ َي َن َفق ًا في األَ ْر ِ
الس َمآء َفت َْأت َي ُه ْم
ض َأ ْو ُس� َّلم ًا في َّ
بِآ َي ٍة َو َل ْو َشآ َء ال َّل ُه َل َج َم َع ُه ْم َع َلى ا ْل ُهدَ ٰى َف َ
ال َتكُو َن َّن ِم َن
ا ْل َٰج ِه ِلي َن}[سورة األنعام ،اآلية.]35:
{ َف َ
لا َتكُو َن َّن ِم� َن ا ْل َٰج ِه ِلي َن} م�ن الذين يجهلون
ه�ذه المع�ادالت والحقائ�ق ف�ي حي�اة البش�ر ،وهو
خطاب قوي شديد.
ثاني ًا :الحذر من االنفعال والتأزم النفسي

حينما يكون لإلنسان رأي يعتقد بصحته وصوابيته،
ويعرضه على م�ن حوله ،وله أدلته وبراهينه ،لكنه قد
يفاج�أ بأنه�م ال يقبلون منه ،هنا ق�د تحصل حالة من
التأزم والتشنج النفسي عند اإلنسان،
لماذا ال يقبل هؤالء الناس؟ !!

هل أنا مقصر في عملي وطرحي؟!

هل أنا مخطئ في طريقي ونهجي؟!
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اآلي�ات الكريم�ة تري�د أن تعالج هذه المش�كلة،
فالمسألة ليست أنك على خطأ ،وليست أنك مقصر،
لكنه واقع يعيشه البشر ،فعليك أن ال تتأزم نفس ًيا.

كان رسول الله Aيبذل كل جهده من أجل هداية
أولئك الكفار و المشركين ،وما كان ُي َق ِّصر في الدعوة
والتبيي�ن ،وه�م يعيش�ون الضلال والش�قاء ،ويريد
إنقاذه�م ،فم�ا كانوا يقبلون من�ه ،وكان يتألم ويتمزق
نفس�ي ًا ،ويمك�ن تمثي�ل ذلك كحال إنس�ان عطش�ان
يوش�ك أن يم�وت من العط�ش ،وأنت توف�ر له الماء
البارد ،لكنه يعاند وال يشرب الماء ،أو مريض يوشك
أن يم�وت من مرضه ،وأنت توفر ل�ه الدواء والعالج
فيرفض!
أن�ت تتأل�م وتتس�اءل م�اذا ب�ه؟! لم�اذا ال يقب�ل
لمصلحته؟!

النبي Aكان يعيش في بعض األحيان هذه الحالة،
فيأتيه التوجيه من الله س�بحانه يق�ول تعالىَ {:ل َع َّل َك
ب ِ
اخ ٌع َّن ْف َس َك َأالَّ َيكُونُو ْا ُم ْؤ ِمنِي َن * إِن ن ََّش ْأ ُنن َِّز ْل َع َل ْي ِه ْم
َ
ِ
ِ
ِ
ن }[س�ورة
�مآء آ َي ًة َف َظ َّل ْت َأ ْعنَا ُق ُه ْم َل َها َخاضعي َ
الس َ
ِّم َن َّ
الشعراء ،اآليتان.]4-3 :
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{ َلع َّل َك ب ِ
اخ ٌع َّن ْف َس َ
�ك} بخ�ع النفس يعني هالك
َ َ
النف�س م�ن ش�دة الغ�م ،ال يح�ق ل�ك أن تتعامل مع
نفسك بهذه الطريقة.
وف�ي آي�ة أخرى يق�ول تعال�ىَ { :ف�إِ َّن ال َّل� َه ُي ِض ُّل
ب َن ْف ُس َ
َمن َي َش�آ ُء َو َي ْه ِدي َمن َي َش�آ ُء َف َ
�ك َع َل ْي ِه ْم
ال ت َْذ َه ْ
حسر ٍ
ات}[س�ورة فاط�ر ،اآلي�ة ]8:أن�ت ق�م بواجب�ك،
َ َ َ
والمسألة ترتبط بهم { َّل ْي َس َع َل ْي َك ُهدَ ُاه ْم َو َلـ ِٰك َّن ال َّل َه
َي ْه ِدي َمن َي َشآ ُء}[سورة البقرة ،اآلية.]272 :
ثالث ًا :التزام النهج الصحيح في الدعوة

ف�ي بع�ض األحي�ان يت�أذى اإلنس�ان م�ن موقف
المخالفي�ن أو المعارضين ،مما قد يدفعه للممارس�ة
الخطأ،

ق�ال أح�د العلم�اء :ذهبت إل�ى قرية م�ن القرى،
فرأي�ت عالم ًا يخطب في جماعته ،يصب عليهم جام
غضبه ،يس�بهم ويش�تمهم ،وسألته مس�تنكر ًا :ما هذا
الخطاب؟!
فقال :آذوني ،وكل يوم أنصحهم فال يستجيبون!
فقلت له :إذن تسبهم أو تضربهم بالعصا؟؟
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أن�ت علي�ك أن تلت�زم النهج الس�ليم ف�ي الدعوة
والط�رح ،الل�ه تعال�ى يخاطب نبيه Aبقول�ه تعالى:
{ا ْد ُع إِ َلى َس�بِ ِ
يل َر ِّب َ
�ك بِا ْل ِحك َْم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َس�ن َِة
وج ِ
اد ْل ُه ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}[سورة النحل ،اآلية.]125 :
َ َ
رسول الله Aمع كل ما عمله معه المشركون من
مخالف�ة وعن�اد ،حين جاءه المالئكة ،يا رس�ول الله:
ادع عليهم ،كما ورد في بعض الروايات ،رفع يديه ثم
قال« :اللهم ِ
اهد قومي فإنهم ال يعلمون»(((.
المصل�ح يري�د أن يرش�د الن�اس إل�ى الطري�ق
الصحي�ح ،ف�إذا ل�م يقبل�وا ،ينبغ�ي أن يحاف�ظ على
أعصابه ويلتزم بالنهج السليم في الدعوة.

يتح�دث القرآن الكري�م عن نبي الل�ه صالح،E
�م} بعد نقاش وكالم طويل عريض مع
{ َفت ََو َّل ٰى َعن ُْه ْ
قومه ،رآهم مصرين على االنحراف والكفرَ { :فت ََو َّل ٰى
�و ِم َل َقدْ َأ ْب َل ْغ ُتك ُْم ِر َس�ا َل َة َر ِّبي َون ََص ْح ُت
َعن ُْه ْم َو َق َال َٰي َق ْ
ِ ِ
َلكُ�م و َل ِكن الَّ ت ِ
ُح ُّب َ
ن}[س�ورة األعراف ،اآلية:
ون النَّٰاصحي َ
ْ َ
.]79

((( بحار األنوار.ج  ، ٣٥ص١٧٧
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ِ
ِ
ٰب َواألُ ِّم ِّيي َن
{و ُق ْل ِّل َّلذي َن ُأوتُو ْا ا ْلك َت َ
ويقول تعالىَ :
َأ َأ ْس َل ْمت ُْم َفإِ ْن َأ ْس َل ُمو ْا َف َق ِد ْاهتَدَ و ْا َّوإِن ت ََو َّل ْو ْا َفإِن ََّما َع َل ْي َك
ا ْلب َٰل ُغ وال َّله ب ِصير با ْل ِعب ِ
اد}[سورة آل عمران ،اآلية.]20 :
َ
َ َ َُ ٌ

من وحي السيرة النبوية

كان بعض األصحاب حول الرس�ول Aينفعلون
تجاه بعض المش�ركين ،ويقولون كالم ًا قاسي ًا ،فكان
الرس�ول Aينهاهم قائالً« :لم أبع�ث طعانًا وال لعانًا
ولكن بعثت داع ًيا ورحمة»(((.

وج�اء في الس�يرة النبوي�ة أنه لما ق�دم وفد نجران
على رس�ول الله ،Aدخلوا عليه مس�جده بعد صالة
العص�ر ،فح�ان وق�ت صالته�م ،فقام�وا يصلون في
مس�جده ،فأراد الن�اس منعهم ،فق�ال« :Aدعوهم،
فاستقبلوا المشرق ،فصلوا صالتهم».
هذه الرواي�ة موجودة في الس�يرة النبوية ،وذكرها
اب�ن قيم الجوزية ف�ي كتابه زاد المع�اد في هدي خير

((( تفسري السمرقندي .أبو الليث السمرقندي ،ج ،١ص.٢٧٦
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العباد((( ،واستنتج منها مسائل فقهية متعدّ دة ،منها:
جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين.

تمكي�ن أه�ل الكت�اب م�ن صالته�م بحض�رة
أيض�ا ،إذا كان ذل�ك
المس�لمين ،وف�ي مس�اجدهم ً
عارضا ،وال ُيمكّنون من اعتياد ذلك(((.
ً

وهذه الحادثة تنسجم مع مبادئ اإلسالم والقرآن،
��راهَ ف ِي ّ
الذي يقول﴿ :لا إ ِ ْك َ
الد
ِين﴾ ،وفي آية أخرى:
ِ
َ ُ ْ ُ ُ
ل دِين﴾ ،ويق�ول تعالى﴿ :أَفَ َأن ْ َ
ك ْم َو َ
ت
﴿لكم دِين
ِ
َ
ْ
ُ
ُ ْ ُ َّ َ َ ّ َ ُ
كونوا ُمؤ ِمن َ
ِين﴾ .فمبادئ القرآن
تك ِره الناس حتى ي
حر في
كله�ا تؤكد على الحرية الدينية ،وأن اإلنس�ان ٌّ
معتقداته الدينية ،وفي ممارساته وشعائره العبادية ،بل
إن الحرية الدينية هي من أهم الحريات عند اإلنسان؛
ألن التدين في أعماق نفس اإلنسان ،وحينما ُيمنع من
ممارسة تدينه وشعائره الدينية ،فإنما تُصادر حرية من
وحق من أهم حقوقه اإلنسانية.
أهم حرياتهٌّ ،
وفي تشريعات اإلسالم أن أتباع الديانات األخرى،
له�م الحرية ف�ي أماكن عباداته�م :كنائس�هم ،بِ َي ِع ِهم،
((( زاد املعاد يف هدي خري العباد .ج ،3ص.629
((( املصدر نفسه ،ج ،3ص.638
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يصح التضييق عليه�م ،وال منعهم من
معابده�م .وال ّ
ممارس�ة حريتهم الدينية ،فذل�ك لون من ألوان الظلم
وق�د توعد رس�ول الل�ه Aبقوله« :م�ن آذى ذم ًّيا فأنا
خصمه»((( ،و«من ظلم معاهدً ا كنت خصمه»(((.

الش�ـريعة اإلسلامية تؤكد أن مص�ادرة الحر ّيات
الدينية من أبرز ألوان الظلم والتعدي،

جاء في الس�يرة النبوية أن رسول الله Aكتب إلى
أس�قف نجران ،رسالة يلتزم فيها للمسيحيين بحماية
معابدهم وحريتهم الدينية ،هذا نصها:

«بس�م الل�ه الرحم�ن الرحي�م م�ن محم�د النب�ي
لألسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران ،وكهنتهم،
ورهبانهمّ ،
وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير ،جوار
الله ورس�وله ،ال يغير أس�قف من أسقفته ،وال راهب
م�ن رهبانيته ،وال كاهن م�ن كهانته ،وال يغير حق من
حقوقهم ،وال س�لطانهم ،وال ما كانوا عليه من ذلك،
جوار الله ورس�وله أبدً ا ما أصلح�وا ونصحوا عليهم
((( كنز العامل ،ج 4ص.362
((( مستدرك الوسائل ،ج 11ص.168
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غير مبتلين بظلم وال ظالمين»(((.

وق�د س�ار خلف�اء المس�لمين األوائ�ل على نفس
النه�ج ،وم�ن ذل�ك عهد الخليف�ة عمر ب�ن الخطاب
إل�ى أهل إيلي�اء ـ الق�دس« :أعطاهم أمانًا ألنفس�هم
وأمواله�م وكنائس�هم وصلبانه�م وس�ائر ملته�م ،ال
تس�كن كنائس�هم ،وال تهدم ّن وال ينتق�ص منها ،وال
من حيزها ،وال من صليبها ،وال يكرهون على دينهم،
يضار أحد منهم»(((.
وال
ّ

وقد ذكر الفقهاء :أن اليهودي إذا كان يعتقد حرمة
يصح للمس�لمين أن يجبروه
العمل يوم الس�بت ،فال ّ
عل�ى العمل يوم الس�بت .وأن المس�يحي إذا كان في
بالد المس�لمين ،وكان من دينه االلتزام بالذهاب إلى
يصح منعه عن ذلك(((.
الكنيسة في يوم األحد ،فال ُّ

كم�ا أن مواثي�ق حقوق اإلنس�ان ك َّله�ا تنص على
حق اإلنسان في أن يعتقد ما يقتنع به من دين ومذهب
ّ
ورأي ،وأن يم�ارس ش�عائره وحريت�ه الديني�ة ،وأن
((( البداية والنهاية ،ج 5ص.59
((( تاريخ الطربي ،ج 3ص.105
((( يوسف القرضاوي .غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي،
الطبعة السادسة1415ﻫ( ،بريوت :مؤسسة الرسالة)،
ص.43
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على الحكومات ف�ي ِّ
كل بلد أن تحمي هذه الحقوق
لمواطنيها ،وال تس�مح بالنيل أو االنتقاص منها ،فقد
تك�ون في البلد أكثري�ة دينية ،في ّ
ظل وج�ود ديانات
أخرى ،م�ن ح ّقه�م أن يلتزم�وا دينهم ،وش�عائرهم،
وممارس�اتهم ،وإن كان�وا أقلي�ة ،وكذل�ك الحال إذا
كان�ت هناك أكثرية مذهبية ،فإنه ال يبرر االنتقاص من
الحريات الدينية ،لألقليات المذهبية األخرى.
هذا هو األدب القرآني الحضاري ،يلزم الله تعالى
به أنبياءه ،مع القطع يصحة وصدق دعوتهم الموحاة
إليهم م�ن الله ،أما أنا وأنت حي�ن تكون عندنا بعض
األف�كار ،فإنم�ا هي اجته�ادات ش�خصية ،يمكن أن
تك�ون صحيحة أو خطأ ،النب�ي القاطع بصحة كالمه
{وإِ ْن ت ََو َّل ْوا َفإِن ََّما َع َل ْي َك
م�ع ذلك يتعامل بهذا النه�ج َ
ا ْلبال ُغ وال َّله ب ِصير بِا ْل ِعب ِ
اد} ،في المقابل كيف نتصرف
َ
َ َ َُ ٌ
نحن إذا صارت عندنا فكرة معينة ،حول قضية عقدية،
أو فقهية أو سياسية ،وفي بعض األحيان قضايا جانبية
ح�ول موضوع تاريخي ،حصلت ه�ذه الحادثة أو لم
تحص�ل ،ح�دث هذا الموض�وع أو لم يح�دث ،هذا
العمل مناسب أو غير مناس�ب ،أنا أطرح رأيي وأنت
تطرح رأيك ،قد نتفق وقد نختلف.
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يقول الشاعر:
نَحن بِما ِع ِ
نت بِما
ندنا َو َأ َ
ُ
ٍ
ف
ِعندَ َك
أي ُمخت َِل ُ
الر ُ
راض َو َ

لك رأيك ولي رأيي ،لماذا نتعادى؟!

هذا خالف التوجيه القرآني ،فقد أراد الله سبحانه
وتعالى لهذه الدنيا أن تكون دار امتحان.
{و َل ْو َشآ َء َر ُّب َك آل َم َن َمن فِي األَ ْر ِ
ض
يقول تعالىَ :
َّاس َحت َّٰى َيكُونُو ْا ُم ْؤ ِمنِي َن}
ُك ُّل ُه ْم َج ِميع ًا َأ َف َأ َ
نت ُتك ِْر ُه الن َ
[سورة يونس ،اآلية ،]99 :إرادة الله هكذا.
واآلية الكريمة تقولَ { :أ َف َل ْم َي ْي َأ ِ
س ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َأن
َّاس َج ِميع ًا}[سورة الرعد ،االية.]31:
َّل ْو َي َشآ ُء ال َّل ُه َل َهدَ ى الن َ
هن�اك تعددية في حياة البش�ر ،هن�اك آراء أخرى،
وعلى اإلنس�ان أن يتكيف مع هذه الحقيقة ،ويتعامل
مع اآلخرين بالحسنى ،وإن اختلفوا معه في الدين أو
الرأي.
ما أحوجنا إلى هذا الهدي القرآني ،حتى نس�تطيع
إدارة خالفاتنا الفكرية والعقدية ،عند اختالف اآلراء
والمذاه�ب ،وعندم�ا نختلف ف�ي اآلراء السياس�ية،

يوبنلا ةريسلا يحو نم
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علينا أن نهتدي بهذا الهدي.

واقع الم�سلمين
حينما نقرأ واقع المسلمين اليوم ،نجد بون ًا شاسع ًا
بين أس�لوب التعاطي مع االختالف الديني والفكري
وبي�ن ما يدعو ل�ه الق�رآن الكري�م ،وكان يجب على
درسا في طريقة
المسلمين أن يأخذوا من هذه اآليات ً
تعامله�م مع اختلاف اآلراء والمعتقدات فيما بينهم
كمس�لمين ،حينم�ا تتع�دد المذاه�ب وتتن�وع اآلراء
والقناع�ات ،وفيم�ا بينه�م وبين غيره�م ،ولكن بدل
أن يأخذ المس�لمون الموقف م�ن الخالفات الفكرية
والعقدي�ة م�ن هدي الق�رآن ،فإنه�م أخذوه م�ن بيئة
االس�تبداد التي عاش�وها؛ ألن المس�لمين في أغلب
عصورهم ،كانوا يعيشون في ظل االستبداد السياسي
والفك�ري ،فتش�بعوا به�ذه الحالة ،فما ع�اد الموقف
م�ن االختلاف العق�دي أو الفكري ،ناب ًع�ا من هدي
وتش�ربوه من
الق�رآن ،وإنم�ا هو من وحي ما عاش�وه
َّ
حالة استبدادية في حياتهم.

المجتمعات الغربية والتعددية

نجد المجتمعات األخرى المتقدمة ،ليس عندهم
مش�كلة في اختالف اآلراء والمعتق�دات ،كل واحد
ُي َب ِّشر بديانته ،ويمارس دينه ومذهبه.

رأي�ت بعض المبش�رين في أمري�كا ،يأتي ويطرق
الب�اب ،ويقول لك :أنا من الديان�ة الفالنية ،أحب أن
أطرح عليك ديانتي ورأيي هل تسمح لي؟ هل تحب
أن تس�مع من�ي؟ إذا قل�ت ل�ه :ال ،يقول لك :ش�كر ًا
ويذهب إلى منزل آخر.
ف�ي المطارات  ..ف�ي الحدائق واألماك�ن العامة،
كل واح�د عن�ده فكرة يط�رح فكرته ،والن�اس أحرار
يقبلون أو يرفضون.
المجتم�ع الغرب�ي وصل إل�ى مس�توى رفيع من
النض�ج ف�ي ه�ذا المج�ال ،فأصب�ح يؤم�ن بحق�وق
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اإلنسان وحرية المعتقد ،وحرية التعبير عن الرأي.

هذا نضج في تل�ك المجتمعات ،لكن مجتمعاتنا
ال يزال أبناؤها يتحاربون ويتقاتلون على اختالف في
المذهب أو الرأي ،مع أن قرآننا يطرح لنا هذا الهدي،
وخالصت�ه :أن على اإلنس�ان أن يقب�ل التعددية ،وأن
يقبل وجود الرأي اآلخر.

واجب الدولة حماية الحريات الدينية
م�ن أه�م واجب�ات الحكوم�ة ـ أي حكوم�ة ـ أن
تحم�ي حق�وق ّ
كل مواطنيها ،وأن تحم�ي الحريات
الدينية للجميع.
صحي�ح أن األمر يحتاج إلى تقنين وتنظيم ،إال أن
التقنين والتنظيم ينبغ�ي أن ُيراعي العدل واإلنصاف،
ليك�ون من أجل مصلح�ة الجميع ،وم�ن أجل حفظ
النظ�ام ،وليس االنتق�اص من حقوق فئ�ة لصالح فئة
أخرى.

ونح�ن اآلن نعيش ف�ي عصـر العولم�ة ،وعصـر
دع�وات حق�وق اإلنس�ان ،والدف�اع ع�ن حق�وق
األقلي�ات ،وح�وار األدي�ان ،والح�وارات الوطني�ة،
لذلك ليس مقب�ولاً أبدً ا ،أن تكون هناك ضغوط على

يددعتلاو ةيبرغلا تاعمتجملا
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بع�ض المواطني�ن ،الذي�ن يتع ّب�دون بمذهبه�م ،بأن
يكون لهم مس�جد يصل�ون فيه ،أو مجال�س يقيمون
فيه�ا ش�عائر مذهبه�م؛ ألن ذلك ال ي�ؤذي أحدً ا ،وال
يضر
يضـ�ر بأحد ،بل إن منع هذه الش�عائر ه�و الذي ّ
ّ
بالوطن؛ ألنه ُي َو ِّلد الغضب والسخط والكراهية ،كما
يش�وهوا سمعة البلد ،وأن
يعطي الفرصة لألعداء كي ّ
تص�در التقارير من المنظمات الحقوقية واإلنس�انية،
وه�ي تتحدّ ث عن انتهاك الحريات الدينية ،وانتقاص
حقوق األقليات ،ويكون أرضية لوجود الحساسيات،
والنفور بين األطراف المختلفة.

وال يخف�ى عل�ى أح�د وج�ود متش�دّ دين ف�ي
المجتمعات الس�نية والشيعية ،فقد ال يعجب البعض
أن تكون في أوس�اطهم مس�اجد أو مراكز دينية ألهل
المذه�ب اآلخر ،وهن�ا يأت�ي دور الحكومة من أجل
أن تحفظ العدل واألمن واالس�تقرار ،فتضع تقنينات
بما يراعي حقوق ومصلحة الجميع ،فليس مقبولاً أن
ُيحرم آالف من المواطنين السنة في منطقة شيعية ،أو
من الش�يعة في منطقة ذات أغلبية سن ّية ،من أن تكون
لهم مس�اجدهم ،ومراكز إقام�ة برامجهم الدينية ،في
الوق�ت الذي تتي�ح في�ه الحكومات الغربي�ة الفرصة
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للجاليات اإلسلامية في بلدانها ،إلقامة مساجدهم،
ومؤسساتهم الدينية ،بمختلف مذاهبهم.
ّ
أما القول بأن المساجد مفتوحة ليصلي فيها السنة
والش�يعة ،وال داع�ي لوجود مس�اجد لألقلية الس�ن ّية
أو الش�يعية ،فهو تبرير غير صحيح ،ي�راد منه تذويب
األقلي�ة ،وعدم االعتراف بهو ّيتها المذهبية؛ ألن واقع
التنوع المذهبي في مختلف أنحاء العالم اإلسلامي،
قائم على أساس اختصاص ّ
كل طائفة بمساجدها.
ش�خص ألن�ه أقام
كم�ا لي�س مقب�ولاً أن يس�جن
ٌ
مجل�س عزاء في بيته ،أو أقام فيه صالة جماعة ،حين
الحي مسجد لهم ،فالناس مس ّلطون على
ال يكون في
ّ
أموالهم وأنفس�هم ،طالما كان ذلك ف�ي إطار مراعاة
يضر بأحد.
القانون العام للدولة ،وال ّ

إننا نأمل ألاَّ تتاح الفرصة للتوترات والتش�نجات،
وللمغرضي�ن الذي�ن يري�دون أن يصطادوا ف�ي الماء
العكر ،وللجهات المعادية التي تريد أن تش�وه سمعة
اإلسالم والمسلمين ،نأمل أن تعالج مثل هذه األمور
بالحكم�ة والع�دل ،لضمان حق�وق الجميع ،وحفظ
األمن واالستقرار ألوطان ومجتمعات المسلمين.
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