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ً
وانتباها إىل ما حييط
إن نظرة بسيطة إىل ما حولنا يف الكون املادي الطبيعي،

بعاملنا وحميطنا اخلاص ،عىل مساحة الكرة األرضية ،والتفاتة بسيطة إىل آفاق السامء

وأعامق األرض ،وإىل األكوان األخرى يف املجرات األخرى ،جتعل اإلنسان يتلقى
ً
فورا إحدى أكرب احلقائق املوضوعية التي تطبع عامل الشهادة القريب والبعيد ،تطبع
األكوان كلها ،وهي التنوع اهلائل املدهش الذي تتسم به كل العوامل :عامل املادة
اجلامدة بشتى جتلياهتا ،من الذرة وما تستبطنه من عوامل إىل املجرات الكربى ،وعامل
((( رئيس المجلس االسالمي الشيعي األعلى في لبنان ،توفي رحمه الله بتاريخ  15شوال
1421هـ.
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النبات بكل تنوعاته املدهشة والرائعة واملعجبة ،من البذرة الصغرية املتناهية يف

الصغر ،إىل األشجار العمالقة ،أشجار السيكويا العمالقة.

وعامل احليوان بكل تنوعاته الرائعة من النملة الصغرية إىل الكائنات الكبرية.
ً
تنوعا يف األشكال فقط ،بل هو تنوع يف املهامت ويف الوظائف،
هذا التنوع ليس

ويف الرتكيب الداخيل ،ويف املظاهر اخلارجية ،إنه تنوع يستوعب كل يشء ،ويشمل

كل يشء .

من هنا ،فإن التنوع يعترب ظاهرة كونية ،وهذا التنوع يف عامل الطبيعة بشتى

جتلياهتا مل حيدث صدفة ،كام مل حيدث بطبيعة احلال خارج اإلرادة اإلهلية املقدسة،
بل َّ
دل الكتاب العزيز والسنة املطهرة ،عىل أن هذا التنوع من مظاهر اخللق الكربى،
ومن مظاهر اإلعجاز يف اخللق ،ومظاهر اإلبداع يف اخللق ،وتالحظ اآليات املباركة

التي تنص عىل هذه احلقيقة يف عامل املمكنات ،فهي تدل عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل
وتبارك هو أحسن اخلالقني ،وأبدع اخلالقني ال بمجرد إجياد األشياء من العدم ،بل

بإجيادها عىل هذه الصورة البديعة يف تنوعها واختالفها ،وهي التي تعطي نكهة
ً
ً
وطعام للعامل فتجعله ً
ً
وفاتنا .
مجيال
عاملا
وهذا التنوع ،كام تدلنا آيات الكتاب العزيز ليس هو سمة عامل الدنيا فقط ،بل
هو سمة عامل اآلخرة ً
أيضا .اآليات املباركة حدثتنا عن أن الوجود األخروي وجود

أيضاً .
متنوع ً
طبعا هناك فائزون وهناك خارسون ،أحتدث هنا عن الفائزين ،اآليات
ً
أيضا
تتحدث عن نعيم متشابه ﴿وَ ُأ ُتوا بِ ِه مُ َت َش هِاب ًا﴾ ولكن اآليات القرآنية تتحدث
عن تنوع كبري يف أوضاع الفائزين ،نسأل اهلل أن جيعلنا منهم ،ومن الرتب العالية

فيهم برمحته وكرمه.

ً
أيضا يعيشون حياة متنوعة ،وليست رتيبة ،وهذه نقطة حيسن
الفائزون هم

تقصيها يف القرآن الكريم ،ويف السنة الرشيفة املتعلقة هبذا املوضوع.
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هذا التنوع يف عامل املوجودات املادية ما خفي منها وما ظهر ،جيعلنا ننتقل

بالفكر إىل التنوع املوجود يف ميول البرش ،ويف اعتقاداهتم ونزعاهتم واجتاهاهتم،
وليس خصوص تنوعهم املادي يف أشكاهلم ولغاهتم وأمزجتهم.
ً
تنوعا فيام ال يتصل بالعقائد الدينية ،يف
نالحظ مستويني من التنوع :نالحظ
ّ
والزي ،وما إىل ذلك مما يتصل
الثقافات واألذواق ،وأنامط العيش ،وطرز البناء،

بالثقافة باملعنى العام ،يف صيغة احلياة اإلنسانية ،وممارستها عىل األرض ويف
ً
رائعا ،ألنه ينسجم مع
املجتمع .وهو تنوع هائل وقد يكون يف كثري من احلاالت
التنوع التكويني يف املخلوقات فيضيف هبجة وعنرص إثارة إىل املجتمعات اإلنسانية

وإىل حياهتا.

وهناك تنوع نالحظه يف جمال االعتقادات الدينية ،وما يتصل هبا من قناعات

واجتاهات سياسية تتعلق بالصيغة التي ينبغي أن تكون عليها حياة اإلنسان يف
جمتمعه من حيث نظامه السيايس واالجتامعي وما يتصل بذلك.

هذا التنوع ،هل هو أمر طبيعي يف املجتمعات أو أنه غري طبيعي فيها؟

هذا التنوع هو أحد مظاهر الوجود البرشي منذ العهود األوىل للجنس اآلدمي

عىل هذه األرض ،منذ أرسة آدم األوىل إىل زماننا هذا مل يأت وقت  -فيام نحسب-
ً
ً
متنوعا يف اعتقاداته الدينية والسياسية ،ومل
خمتلفا أو
عىل النوع اإلنساين ،مل يكن فيه
يكن ما يسمى بالتعددية ظاهرة ثابتة فيه.

ربام مرت فرتة صغرية قصرية عىل النوع اإلنساين وهو موحد من هذه اجلهة
اس ُأ َّم ًة وَ ِ
كام عىل بعض التفسريات الواردة يف قوله تعاىلَ :
﴿ك َ
اح َد ًة َف َبعَ َث
ان ال َّن ُ
ني مُ َب رِّ ِ
اللهَّ ُ ال َّنبِ ِّي َ
شينَ وَ مُ ْن ِذ ِرينَ ﴾ .عىل ّ
أي حال ،معظم تاريخ اإلنسان عىل األرض

هو تاريخ التنوع ،وتاريخ االختالف ،وتاريخ التعدد يف هذا املجال ،هنا نسأل:
ترى هل هذا التنوع يف باب االعتقادات ،هل ينسجم مع طبيعة اخللق اإلنساين؟
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هل ينسجم مع أهداف وغايات اخللق أو أنه ال ينسجم مع هذه األهداف وهذه

الغايات؟

إذا قارنا هذه الظاهرة يف تنوع البرش االعتقادي ،وتعدد البرش االعتقادي ،مع

ظاهرة التنوع والتعدد الشاملة لكل مظاهر اخللق املادي يف مجيع األكوان ،فينبغي
أن نراها ظاهرة طبيعية تنسجم مع أهداف اخللق ،وأهداف الوجود يف هذا العامل.
ً
تفسريا هلذا التنوع يف باب االعتقادات ينسجم مع الغايات
وجيب أن نجد

العامة للخلق.

األمر اآلخر الذي أريد أن أنبه عليه يف هذه املداخلة :هو أن هذا التنوع ترى

هل حدث بالرغم من اإلرادة االهلية ،أو أنه ينسجم مع اإلرادة اإلهلية؟
ال ريب يف أنه مل حيدث ً
رغام عن اإلرادة االهلية التكوينية ،هذا أمر ال ريب

فيه ،حيث يستحيل أن نتوهم أن ً
شيئا ما حيدث يف ّ
أي كون من األكوان خارج عن
اإلرادة اإلهلية التكوينية.

الكالم أنه هل هو موافق لإلرادة الترشيعية اإلهلية أم ال؟

بمعنى :هل هناك وضع ترشيعي يتالءم مع وجود هذا التنوع بحيث نعترب هذا
ً
مرشوعا أو غري مرشوع؟
التنوع
هنا هذه هي النقطة املركزية التي يبحث عنها وهو أنه :من منظور إسالمي عىل

مستوى العقيدة اإلسالمية ،وعىل مستوى الرشيعة اإلسالمية ،هل ينظر اإلسالم

إىل التنوع يف املجتمع البرشي ،وإىل التنوع يف داخل عامله اخلاص ،الذي قد يصل
إىل التعارض معه عىل مستوى الفكر ،وعىل مستوى العقيدة ،هل ينظر إليه عىل أنه

أمر مرشوع أم ال؟

وهنا جيب أن نفرق بني املرشوعية ،مرشوعية الوجود ،وبني حقانية الوجود.

ال نسأل عن أن هذا التنوع إذا خالف اإلسالم يف قليل أو كثري هل هو حق أم ال؟
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من هذه الناحية ،نحن املسلمني نعتقد أن كل ما خيالف اإلسالم يف قليل أو
كثري ،يف عقيدته أو رشيعته ،هو ليس ح ًّقا ،بل باطل .الكالم ليس هنا ،ليس يف

إعطاء صفة احلق ،وصفة الواقعية للمختلف ،بل يف إعطاء صفة املرشوعية ،بمعنى
ً
ً
موجودا؟
موجودا أو ال يرشع له أن يكون
هل يرشع له أن يكون
وهذه املسألة هي مسألة فقهية يف احلقيقة ،هي ليست مسألة كالمية ،من ناحية

علم الكالم يبحث يف أن املتنوعات كلها حقائق ،أو أن فيها أباطيل وفيها حقائق،
هذه مسألة كالمية فلسفية وهي ليست مورد بحثنا .نحن من زاوية فقهية وعقائدية

فلسفية نعترب أن كل يشء ما خال اإلسالم باطل بحسب ما ندين به هلل سبحانه

وتعاىل ،ولكن هل هو مرشوع؟ هل له حق الوجود؟ هل له حق االستمرار؟ هل
له حق أن يعبرّ عن نفسه؟ أن يتنوع أصحابه عن سائر املجتمع أو ال؟

الفكرة السائدة يف الفقه اإلسالمي :أن وجود التنوع غري مرشوع ،وهذه يف

الواقع هي الفكرة السائدة يف الرشائع األخرى ،يف حدود ما نعلم ،كل الرشائع،

وكل النظم العقائدية هي تنفي مرشوعية الوجود عن كل ما عداها يف قليل أو

كثري ،وكل رشيعة وكل نظام حياول أن جيعل من الناس صيغة واحدة ،ونسخة
ً
ً
متجانسا يف عامل الظهور واإلثبات عنه يف
تعبريا
واحدة عنه ،بحيث يكون الناس
عامل الثبوت ،وال يسمح بأي تنوع ،ويعترب أن أي تنوع هو خروج عىل الرشعية،

ليس هلا حق البقاء وجيب أن تقمع وأن حتارب.

رأينا هذا يف األديان الوثنية ،ورأينا هذا يف األديان التوحيدية الساموية ،رأيناه
ً
أيضا
يف املسيحية ويف اليهودية ويف املجوسية ،ويف الديانات الكربى التي نعتقد

ً
أصال يف الوحي ،مثل البوذية والكونفوشسية واهلندوسية وما إىل ذلك،
أن هلا

كلها حتاول أن تنفي اآلخر ،وأن تثبت ذاهتا ،ولذلك فإن التاريخ العاملي ،تاريخ
البرش حفل بالعديد العديد من احلروب وأعامل العنف ،التي كان منشؤها حماولة
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الدين األقوى ،أو العقيدة األقوى ،أن توحد املجتمع فيها وعليها ،وأن تنفي

وجود األغيار ،بزعم أن هذا الوجود هو غري رشعي ،ألنه خمالف للعقيدة املقدسة،

ولإلرادة اإلهلية ،وأن أصحابه ومحلته ال يتمتعون بأية حرمة ،وال يتمتعون بأية

حقوق تسمح هلم بأن يكونوا متنوعني.

ً
ً
تقريبا
تقريبا كان املحرك األعظم الظاهري فيه
بل إن تاريخ التنوع اإلنساين

هذا املحرك ،إذا غضضنا النظر عن الدوافع االقتصادية والسلطوية للحروب ،فإن
احلروب الدينية احتلت مساحة كبرية ً
جدا من تاريخ البرش.
ً
أيضا هكذا .النظرة السائدة من غري
يف اإلسالم النظرة الفقهية عنه وفيه

املسلمني إىل اإلسالم هو أنه ال يعطي رشعية ِّ
ألي غري من األغيار ،بل يفرتض أن
ً
كل التنوعات ينبغي أن تذوب ،وأن يتوحد الناس فيه ً
وتفصيال .ويف اإلسالم،
مجلة
كام يف غريه ،جتاوز األمر التوحد الديني إىل حماوالت رشسة للتوحد املذهبي ً
أيضا،
حيث يفرتض أو يدعى أن من غري املسموح أن يكون داخل املعتقد الواسع الكبري
ً
أيضا أن
تنوع مذهبي يف التفصيالت الثانوية الكربى داخل الدين .وهكذا نالحظ

هناك حروب إبادة كانت يف داخل األديان الكربى من مذهب غالب ضد املذاهب

واالجتاهات املغلوبة عىل أمرها.

ً
أيضا يف اإلسالم ،وحصلت عمليات اضطهاد وقمع
وهذه الظاهرة حصلت

وإبادة يف بعض احلاالت ضد كيانات مذهبية من قبل سلطات حتمل عقيدة أو

تعتنق عقيدة مذهبية أخرى.

النظرة الشائعة والسائدة إىل اإلسالم هو أنه ال يعطي رشعية للتنوعات.

ترى هذه النظرة من الناحية الفقهية املحضة -وقلت إننا نبحث عن املسألة

من الناحية الفقهية -هل هي نظرة صحيحة؟ هل تدل عليها نصوص رشعية من
الكتاب والسنة؟ هل كانت ظاهرة بارزة يف السرية النبوية؟
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هذه هي املسألة التي نو ّد أن نيضء بعض جوانبها تاركني التفصيل والتوسع يف
البحث الفقهي إىل مظا ِّنه..
وهذا الكتاب (التعددية واحلرية يف اإلسالم) الذي كتبه فضيلة العالمة اجلليل

الشيخ حسن الصفار أيده اهلل سبحانه وتعاىل ،يعالج ويبحث هذه النقطة .وقد

قرأت هذا الكتاب ،وأهنىء فضيلة الشيخ اجلليل عىل توفيق اهلل له يف إنجاز هذا
ً
طريقا يف جمال غري مطروق يف األبحاث الفقهية والفكرية
العمل ،الذي يشق

اإلسالمية.

ً
ً
كبريا يف إثارة
توفيقا
أستطيع أن أقول :إن فضيلة الشيخ اجلليل قد وفق

االسئلة الصعبة يف هذا احلقل ،ووفق إىل حد كبري يف تقديم اإلجابات املالئمة عن
هذه األسئلة ،التي أظهر فيها ما سنشري إليه باالمجال من أن املوقف اإلسالمي ً
فكرا
ً
ً
سلبيا.
وفقها من التنوع والتعدد هو موقف إجيايب وليس

اإلسالم يعطي رشعية الوجود يف العقائد واملذاهب واالجتاهات الفكرية

املخالفة له ،وال يفرض عىل أصحاهبا اإلذعان له من دون قناعات ،وال يكره عىل
ً
أحدا.
اعتناقه
أعود ألقول :إن الكتاب الذي بني يدي القارئ هو أحد الكتب اجلديرة

بالعناية والرعاية واالنتفاع ،وآمل من فضيلة الشيخ اجلليل ،أن يتابع اهتامماته يف
هذا احلقل ،التي أشعر بأن املسلمني بحاجة إليها فيام بينهم.

قبل كل يشء ،وقبل أن نبحث عن مشكلة عامل األفكار خارج اإلسالم ،ينبغي،

بل جيب أن نبحث عن مشكلة عامل األفكار داخل اإلسالم ،ينبغي أن ننهي املشكلة
التي عاشها املسلمون منذ قرون طويلة ،منذ هنايات القرن األول للهجرة وبدايات

القرن الثاين ،وهي مشكلة نظر أبناء املذاهب اإلسالمية إىل بعضهم وكأهنم ينتمون
إىل عوامل خمتلفة ،وقد تصل هذه النظرة إىل ِّ
حد سلب رشعية الوجود أو الرشعية
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الكاملة ،يف بعض احلاالت تسلب الرشعية املطلقة عن املذهب املخالف ،ويف

حاالت أخرى يعطى رشعية ناقصة حترم معتنقيه من كثري من حقوقهم اإلنسانية
الرشعية ،التي أقرهتا هلم الرشيعة العامة والرشائع اخلاصة.

املسلمون يواجهون مشكلة أن حيلوا إشكاهلم اخلاص ،إشكاهلم الداخيل،

فيتوحدوا داخل اإلسالم وإن تنوعوا داخل املذاهب ،وليعتربوا أن هذه املذاهب

هي تيارات موجودة داخل إسالم واحد.

أما بالنسبة إىل املبدأ العام الذي تقوم عليه رشعية التنوع العقائدي فيام بني

البرش ،وأساس رشعية التنوع يف املعتقدات يف املجتمع ،من وجهة نظر إسالمية،

نقول بإجياز :إن املبدأ األسايس يف اإلسالم ،الذي نعتقد بأنه ال ينبغي أن يكون
موضع جدل ،هذا املبدأ الترشيعي :هو عدم مرشوعية اإلكراه يف الدين ،يعني أن
ً
موضوعا لإلكراه عىل اعتناق اإلسالم ،يقول تعاىل﴿ :ال إِ ْك َرا َه فيِ
الناس ليسوا

الد ِ
ِّ
ين﴾ ،وباإلضافة إىل النص الرصيح يف هذه اآلية ،توجد عرشات النصوص
املتضمنة ملعناها بصورة أو بأخرى يف الكتاب العزيز ،ويف السنة الصحيحة.

وإذا كان اإلسالم ال يرشع َّ
أي عمل لإلكراه ،إكراه غري املسلمني عىل اعتناقه

فهنا نتساءل :هل أن دار اإلسالم باالصطالح ،جيب أن تكون نقية من وجهة نظر
إسالمية بحيث ال يسكنها إال املسلمون أو أهنا تتسع لغري املسلمني؟

نالحظ من واقع التاريخ ،ومن نصوص الترشيع ،وأحكام اجلامعات غري

املسلمة ،أن دار اإلسالم تتسع لغري املسلمني ،وهؤالء يتمتعون يف دار اإلسالم
باحلقوق السياسية واإلنسانية الكاملة.

إن هذا يكشف بصورة غري قابلة للريب عىل الظاهر أن اإلسالم رشع مبدأ

التنوع العقائدي يف املجتمع ،بطبيعة احلال يف الدولة اإلسالمية يكون هذا التنوع

حتت سلطة اإلسالم ،وحتت رشعية السلطة اإلسالمية التي تقبل بوجود هذه
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التنوعات ،وتعطي ألصحاهبا احلق يف أن يامرسوا التنظيامت والتعابري املالئمة
عن مضموهنم االعتقادي فيام بينهم ،وال يؤثر تنوعهم العقائدي عن املسلمني يف
استحقاقهم للتمتع باحلقوق اإلنسانية األساسية ،سياسية كانت أو غري سياسية،

هذه احلقوق كفلها هلم اإلسالم.

فمن الناحية الفقهية نحن نرى أن الرشيعة اإلسالمية تقر مبدأ التنوع ،وأن

االنطباع السائد خطأ عن أن اإلسالم يلغي مجيع التنوعات يف داخله ،وال يسمح

ملجتمعه بأن حيتوي عىل أية تنوعات ،وأن ِّ
أي تنوع من هذه التنوعات إذا سمح به
فإن املنتمني إليه يكونون مواطنني من الدرجة الثانية ،أو الثالثة ،بحيث يكونون

مسلويب احلقوق التي خيوهلا هلم النظام اإلسالمي العام للمواطن .فهذا أمر
ال نوافق عليه من الناحية الفقهية ،وبعض ما يبدو أنه مسلامت فقهية يف املسألة

السياسية ،ويف الفقه السيايس ،ويف الفقه اإلداري والتنظيمي ،نحن ناقشنا يف صحة
ً
كثريا مما يبدو أنه مسلامت
هذا الفهم ،يف حمل ذلك من أبحاثنا الفقهية ،ورأينا أن
يف الفقه السيايس والفقه التنظيمي اإلداري ،فهو من الظواهر التنظيمية والترشيعية

التدبريية ،التي اقتضاها ظرف تارخيي خاص ،كان املجتمع ووضع املجتمع،

وعالقات دار اإلسالم أو دول اإلسالم باألغيار ،تقتيض هذه التدابري.
أما يف زماننا فاملجال يتسع ً
وفقا لألدلة الرشعية من الكتاب والسنة ،لرؤية
فقهية أخرى إىل هذا املوضوع ..وتفصيل البحث يف هذه املسألة موكول إىل حمله
من دراساتنا يف الفقه السيايس ،والفقه اإلداري التنظيمي.

بالطبع ،فإن اإلسالم حني يسمح بوجود األغيار داخل املجتمع اإلسالمي

فإنه ال يبيح أن يقوم هؤالء بالدعوة إىل ترك اإلسالم ،وإىل اعتناق عقيدهتم،

إنه يعطي لإلنسان رشعية أن يتاميز عن اإلسالم ،وال يعطي رشعية للعمل ضد
اإلسالم ،وهذا مبدأ أسايس ال يمكن املجادلة فيه.
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من جهة أخرى ،وحيث إن اإلسالم يعي بصورة كاملة ومطلقة أن ال إكراه

يف الدين ،وأن وجوب اعتناقه يقوم عىل القناعة به ،فهو يعطي العذر لغري املعتنقني
له إذا كانت قناعاهتم مل تتكون بدرجة كافية ،بالنسبة إليه ،وهم معذورون حتى

عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وهنا نتكلم عىل املستوى الكالمي أو الفلسفي ،فإن من مل
ً
ً
وجحودا ،هو معذور
وواقعا ،وليس ادّعا ًء
تبلغه الدعوة ،أو بلغته ومل يعها ،حقيقة
عند اهلل ،وال يمكن أن يؤاخذ برتك تكليف من تكاليف اجلوانح أو اجلوارح وهو

ال يعي ،للنص القاطع الذي ورد يف الكتاب العزيز بصيغ خمتلفة منها قوله تعاىل:
ني َح َّتى َن ْبعَ َث رَ ُس ً
﴿وَ مَا ُك َّنا مُ عَ ِّذبِ َ
وال﴾.
أعود فأكرر التنويه هبذا الكتاب وبمؤلفه فضيلة العالمة اجلليل الشيخ

حسن الصفار أيده اهلل تعاىل ،والكتاب فيام أعتقد يلبي حاجة ماسة ومتنامية يف

جمتمعاتنا اإلسالمية التي تعصف هبا خالفات مذهبية وطائفية ،وخالفات بني
املسلمني امللتزمني وبني املسلمني الذي يعملون يف احلقل السيايس عىل خلفيات

من داخل أطر تنطيمية غري إسالمية ذات طابع قومي أو غري قومي ،وكذلك بعض

املجتمعات تعصف هبا اخلالفات الدينية بني املسلمني وغريهم ،إن هذا الكتاب
وأمثاله من األبحاث التي ترشح وجهة نظر اإلسالم الرحبة واملنفتحة للتعايش مع

األغيار يلبي حاجة ماسة.

واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل نبينا وسيدنا حممد وآله الطاهرين.
1416/4/11هـ املوافق 1995/9/7م
حممد مهدي �شم�س الدين

تقديم للطبعة األولى

بقلم الدكتور حممد فتحي عثمان(((

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الط ِّي َب ِ
اه ْم ِمنَ َّ
﴿وَ َل َق ْد َك َّر ْم َنا بَنِي آ َدمَ وَ حمَ َ ْل َن ُ
اه ْم فيِ ْالبرَِّ وَ ْال َب ْح ِر وَ رَ َز ْق َن ُ
ات
ري ممِ َّ نْ َخ َل ْق َنا َت ْف ِض ً
اه ْم َعلىَ َكثِ ٍ
وَ َف َّض ْل َن ُ
يال﴾((( .
كرم اهلل بني آدم عىل اختالف ألسنتهم وألواهنم ومذاهبهم الدينية والفكرية

والعملية بام منحهم يف طبيعة خلقهم من طاقات وقدرات ،وعىل رأسها الطاقة
العقلية واإلرادة احلرة ،وقدرات النطق واللغة والتعبري﴿ :وَ َع َّل َم آ َدمَ الأْ َ ْسماَ َء

*ع َّل َم ُه ْال َب َي َ
﴿خ َل َق الأِْ ْن َس َ
ُك َّلهَ ا﴾(((َ ،
ان َ
ان﴾(((.

((( أستاذ الدراسات اإلسالمية في جامعة جنوب كالفورنيا  / U.S.Cمفكر إسالمي بارز له العديد
من المؤلفات منها :حقوق اإلنسان بين شريعة اإلسالم و الفكر القانوني الغربي.
((( سورة اإلسراء ،اآلية70 :
((( سورة البقرة ،آية.31 :
((( سورة الرحمن ،اآليتان. 4-3 :

16

التعددية والحرية في اإلسـالم
بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب

وكان من نتائج العقل واإلرادة احلرة ذلك االختالف اإلنساين املشهود يف

تاريخ اإلنسانية الطويل :اختالف اإلنسان مع نفسه وتغري فكره ما بني وقت
وآخر ،واختالف اإلنسان الفرد مع غريه من أفراد البرش ،واختالف اجلامعة مع
اجلامعة .واالختالف طبيعة إنسانية ال ضري فيها إذا صانته مناهج التفكري الرشيد
وحرمات األخالق من مزالق التعصب الذي قد يدفع للكذب والعدوان عىل

احلقيقة وعىل الناس أنفسهم ،فإذا شط املرء ومجح دون ضابط دفعته طبيعته يف
االعتزاز بالنفس واالعتداء عىل الغري إىل االندفاع مع األهواء وجتاوز احلدود
املقبولة البناءة للخالف إىل االقتتال وإهدار حرية اآلخرين يف الرأي والتعبري ،وإىل

هذا أشار املالئكة يف توقعهم من جنوح ذاتية الفكر وحرية اإلرادة إىل سفك الدماء

واإلفساد يف األرض ،وألن طبيعتهم املالئكية جمبولة عىل طاعة أمر اهلل والتسبيح
بحمده ،قال تعاىلَ ﴿ :ق ُالوا َأتجَ ْ عَ ُل ِفيهَ ا مَنْ ُي ْف ِس ُد ِفيهَ ا وَ ي َْس ِف ُك ِّ
الدمَا َء وَ َن ْح ُن ُن َس ِّب ُح
س َل َك َق َ
ال إِنيِّ َأعْ َل ُم مَا ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾(((.
بِ َح ْم ِد َك وَ ُن َق ِّد ُ
وقد شاء العليم اخلبري أن يعمر اإلنسان األرض .وكان فكره وإرادته احلرة

رضوريني لتحقيق عامرة األرض وحضارة اإلنسان كام شاء اهلل .وأدى اختالف
ً
ً
أحيانا
أحيانا وإىل تناقض وتصارع
األفكار واإلرادات واألعامل إىل تكامل وتعاون
أخرى ،واهلل سبحانه يف ذلك يبتليهم باخلري والرش فتنة ،وإليه مرجعهم فيفصل
بينهم فيام كانوا فيه خيتلفون .وحمك االختبار ليس هو أن خيتلفوا أو ال خيتلفوا،

فاخلالف يف فطرة اإلنسان ال مهرب منه وال حميص عنه ،وإنام حمك االختبار

هو كيف يتعاملون مع بعضهم البعض خالل اختالفهم الفطري ،فمن اهتدى
عرف النهج الفكري واخللقي والعميل الذي يسلك باالختالف السبيل القويم

البناء فينتفع الناس من قدح العقول بعضها ببعض وتالقح األفكار بعضها مع
((( سورة البقرة اآلية 30
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َض ُب اللهَّ ُ الحْ َ َّق وَ ْال َب ِ
بعض ،قال تعاىلَ :
﴿ك َذلِ َك ي رِْ
اط َل َف َأ َّما َّ
الزب َُد َف َي ْذ َه ُب ُج َفا ًء
اس َف َي ْم ُك ُث فيِ الأْ َ ْر ِ
ض ﴾((( .أما من زاغ واتبع هواه فلم يعرف
وَ َأ َّما مَا َي ْن َفعُ ال َّن َ

حقا أو ً
إلنسان آخر ً
رأيا ،فقد انساق مع طبيعة االختالف البرشي إىل التعصب
للنفس واالقتتال مع الغري واإلفساد يف األرض .وهكذا يبتيل اهلل عباده بام ركب
فيهم من طاقات وقدرات لينظر كيف يعملون ،والبرش ليسوا مطالبني إال باملقدور

من توجيه قدراهتم وترشيد تفكريهم وأعامهلم وتزكية أنفسهم وإعالء غرائزهم،
ولكن يستحيل عليهم إلغاء طبيعتهم والتنكر لفطرهتم ،قال تعاىل﴿ :وَ َل ْو َشا َء

اس ُأ َّم ًة وَ ِ
اح َد ًة وَ ال ي ََز ُال َ
ون مخُ ْ َت ِل ِف َ
ني * إِلاَّ مَنْ رَ ِح َم رَ ُّب َك وَ لِ َذلِ َك
رَ ُّب َك لجَ َ عَ َل ال َّن َ
َخ َل َقهُ ْم﴾((( ،فالبرش خمتلفون يف طبيعتهم ،وهم يبتلون هبذا االختالف لينظر اهلل
كيف يترصفون إزاءه ،وهل يصلون من ذلك إىل املجادلة واحلوار بالتي هي أحسن
لتحقيق االختيار والتوصل إىل القرار ،أم يركب كل فرد أو مجاعة الرأس ويتبع
اهلوى وينفق طاقته العقلية والنفسية واجلسدية يف فرض ما يراه وتصفية ما عداه

من رأي ومن عداه من أصحاب اآلراء األخرى! وما يبذله يف هذا السبيل حمكوم
عليه بالفشل الذريع الشنيع ،ألنه ضد طبيعة البرش يف االختالف ،وال بد أن تنتهي

قوة اإلنسان أو ّ
أي مجاعة من البرش إىل ضعف ،وتنتهي احلياة إىل موت ،فيتاح
لآلراء األخرى وأصحاهبا الظهور من جديد ،قال تعاىل﴿ :وَ تِ ْل َك الأْ َ َّيامُ ُن َداوِلهُ َا

َبينْ َ ال َّن ِ
اس﴾(((.

وإذا كان فكر اإلنسان وإرادته احلرة يسوقان ً
حتام إىل االختالف حتى ولو

كان الناس حمصورين يف بقعة معينة ،فكيف وقد شاء اهلل أن يتنقل الناس يف فجاج
((( سورة الرعد اآلية 17
((( سورة هود اآليتان 119-118
((( سورة آل عمران اآلية 140
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ض َذ ُل ً
﴿ه َو َّال ِذي َجعَ َل َل ُك ُم الأْ َ ْر َ
وال َفا ْم ُشوا فيِ
األرض ألجل عامرهتا ،قال تعاىلُ :
َم َن ِ
ور﴾((( .وقد محل اهلل اإلنسان يف الرب والبحر
اكبِهَ ا وَ ُك ُلوا ِمنْ ِر ْز ِق ِه وَ إِ َل ْي ِه ال ُّن ُش ُ
بام أودع فيه من عقل يكشف عن آيات اهلل يف اآلفاق وسننه يف الكون ،ثم محله يف

اجلو وأجواء الفضاء ،وهو بطاقة عقله وحواسه يسري يف مدارج احلضارة وأطوارها
ويركب َ
﴿ط َب ً
قا َعنْ َط َب ٍق﴾ هتيؤه لذلك صورته البدنية التي خلقها اهلل يف أحسن
تقويم لتعني اإلنسان عىل العامرة واحلضارة ،فقدماه وقامته تساعده عىل االنتقال يف
الرب والبحر ،ويداه وذراعاه تعيناه عىل الزراعة والصناعة والتعامل ،أو قل تعيناه

عىل صناعة احلضارة ،حيثام تنقل أو استقر .وكلام أنفسح أمام اإلنسان جمال التنقل
وانبسطت أمام قدميه األرض وانبسطت أمام يديه وحواسه وعقله فنون العيش

والعمران واحلضارة ،تزايد االختالف بني البرش نتيجة اختالف البيئات واختالف
ً
شعوبا وقبائل وجمتمعات متباينة ،فإذا
التجاوب مع معطيات البيئة ،فيصري الناس

تعارفوا وتواصلوا وتعاونوا استفادوا من اختالف البيئات واألعراق والثقافات
ً
ً
ً
وعم
وتكامال ،وإذا تناكروا وتقاطعوا وتقاتلوا أهلك بعضهم
وتنوعا
ثرا ًء
بعضا ّ
اس إِ َّنا َخ َل ْق َن ُاك ْم ِمنْ َذ َك ٍر وَ ُأ ْن َثى
الرضر الغالب واملغلوب ،قال تعاىل﴿ :يَا َأ هُّ َيا ال َّن ُ
وَ َجعَ ْل َن ُاك ْم ُشعُ ً
وبا وَ َق َبائِ َل لِ َتعَ ارَ ُفوا﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :وَ َتعَ اوَ ُنوا َعلىَ ْالبرِِّ وَ ال َّت ْق َوى
وَ ال َتعَ اوَ ُنوا َعلىَ الأِْ ْثمِ وَ ْالعُ ْدوَ ِ
ان ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :وَ ا َّت ُقوا ِف ْت َن ًة ال ُت ِصي َب َّن َّال ِذينَ
اص ًة﴾(((.
َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
ومن أجل عامرة األرض التي استخلف اهلل اإلنسان واستعمره فيها ،خلق

اهلل فيها موارد الرزق من ثروات نباتية وحيوانية وأرضية ومائية وجوية وقدر فيها
((( سورة الملك اآلية 15
((( سورة الحجرات اآلية 13
((( سورة المائدة اآلية 2
((( سورة األنفال اآلية 25
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أقواهتا وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة ،ووكل اإلنسان إىل اإلفادة من هذه املوارد ويف

حتقيق هذه التنمية ابتغا ًء لفضل اهلل من «الطيبات « التي رزقها إياهم ،نراهم يتباينون
ويتفاوتون بحكم الفروق الفردية الفطرية والنسبية ،وبحكم الفوارق االجتامعية

املفروضة بالسطوة والسلطة ،وهكذا ينجم عامل آخر من عوامل االختالف

يضاف إىل سوابقه ،ويكون عىل الناس أن يتجهوا إىل حل فوارق الثورة بالعدل
واحلق ،فيتحقق تكافؤ الفرص قبل البدء يف التسابق والتنافس املرشوع ،ويكون ما

يصل إليه اإلنسان هو بجهده العقيل والنفيس والبدين ،ويُعطى العاجز عن دخول
ً
أصال لشيخوخة أو مرض أو عجز ما يكفل له رضورات العيش ،ومن
السباق
ثم جيتمع التنافس والتكافل ،وتتوازن مصالح الفرد واجلامعة .فإن استقام دوالب
التنمية واإلنتاج والتوزيع بام حيقق حوافز النفس وتوازن املجتمع ،حقق اإلنسان

أفضليته وأثبت جدارته وتفوقه عىل كثري ممن خلق اهلل ،وإن اختل ذلك أضيف

عامل اختالف بني البرش إىل عوامل أخرى ،فيفسدون يف األرض ويسفكون الدماء

وهيلكون احلرث والنسل ويدمرون أنفسهم واألرض التي استخلفوا واستعمروا
ً
تدمريا.
فيها
فكرامة بني آدم التي سجلها اهلل يف كتابه هي فيام أنعم عليهم من طاقات
وقدرات ،وعليهم رعايتها وتنميتها ّ
حتد ًثا بنعمة اهلل ووفاء بمهمتهم يف عامرة
األرض ،وهب اهلل (الكرامـة) شاملة (لبني آدم) عىل اختالف أفرادهم وشعوهبم

وقبائلهم ومللهم ونحلهم ،و (كرامة بني آدم) هي صنع عامرة األرض ،ال ينفك

أحدمها عن اآلخر ،فالبرش الذين يصونون كرامتهم اإلنسانية يف خمتلف جوانبها

حيققون العمران واحلضارة ،ويف العمران واحلضارة تعزيز لكرامة اإلنسان وتوسيع
ً
قدرا
لنطاقها وضامن (كرامة بني آدم) التي حققها اهلل لإلنسان يف خلقه وفطرته

ً
(رشعا) ،وهكذا كفل اإلسالم بعقيدته ورشيعته مطالب
ال بد من ضامن حتقيقها
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التنمية للطبيعة ولإلنسان وتنمية اإلنسان شاملة جلوانبه البدنية والعقلية والنفسية
والروحية ً
معا دون تفرقة أو شتات..
وقد اختار األخ الشيخ حسن الصفار أن يربز هذه (التعددية) أو هذا

(االختالف) الذي فطر عليه اإلنسان بام حباه اهلل من عقل وإرادة ،اتسع مداه

بالتنقل يف جنبات األرض يف الرب والبحر ،ويف اجلو والفضاء وبابتغاء الرزق يف
هذا العامل الواسع اهلائل ،وأن يربز يف كتابه النافع إن شاء اهلل ،كيف يضمن اإلسالم

للبرش (احلرية) التي تصلح وتصون وتنمي طبيعتهم يف الفكر وحرية اإلرادة من
ً
إطارا
جهة ،وكيف يكفل هلم يف تعدديتهم وحريتهم التكامل والتعاون بام حيقق هلم
من الوحدة يتناسب مع كرامة بني آدم فهي ليست وحدة القمع واملسخ والتشويه
وصب األفراد واجلامعات يف قالب واحد مفروض من الفكر والسلوك..

وأشهد أنني استمعت إىل الشيخ املؤلف وهو الداعية اإلسالمي امللتزم

بأحكامه ،فوجدته عىل خالف كثري من الدعاة امللتزمني غفر اهلل لنا وهلم ،يؤكد

حقوق اإلنسان وحريته باعتبارها نعم اهلل الكربى وركن اإلسالم الركني ،وهو
يف عرضه لإلسالم ورشيعته يف أصوله الثابتة اخلالدة ويف القضايا احلادثة يربز

هذا األصل اجلوهري يف رسالة اهلل للناس ،ولعل إبراز طابع فكر املؤلف املتميز

بالنسبة ملا يعرض اليوم يف سوق الدعوة إىل اإلسالم واحلديث عن رشيعته ودولته،
قدمت هبا ً
يتضح من كلامت جاء فيها أن ّ
كتابا يل سبق نرشه عنوانه (حقوق اإلنسان
بني رشيعة اإلسالم والفكر القانوين الغريب) وهي تلتقي مع فكر الشيخ الصفار

وكتابه:

>أتت رشيعة اهلل بإحقاق احلق وإبطال الباطل وإجراء العدل يف خمتلف

صوره التي تتناول الفرد واملجتمع والدولة والعامل ..وإذا كان احلق يعني العدل
واالستقامة واالنتظام وانتفاء امليل واالعوجاج واالضطراب بوجه عام ،وهو قائم
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ً
مجيعا مجاده وأحيائه ،فإنه أوىل ما يكون يف شأن اإلنسان الذي خلقه اهلل
يف خلق اهلل

وكرمه وفضله عىل كثري ممن خلق اهلل تفضيال.<..
يف أحسن تقويمّ ،

فعبادة اهلل وإنفاذ رشيعته كان ينبغي أن يقرتنا يف األذهان بإحقاق احلق وكرامة

اإلنسان( :فإن اهلل سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط -وهو

العدل الذي قامت به الساموات واألرض ،فإذا ظهرت إمارات العدل وأسفر

صبحه بأي طريق فثم رشع اهلل ودينه ورضاه وأمره) ..كام عبرّ يف إصابة وبالغة
ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل (املتوىف سنة  751هـ).
﴿ل َق ْد َأ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِ ْال َب ِّي َن ِ
يقول تعاىلَ :
اب وَ المِْ َيز َ
ات وَ َأ ْن َز ْل َنا مَعَ هُ ُم ْال ِك َت َ
ان
يه ب َْأ ٌس َش ِد ٌيد وَ َم َن ِ
يد ِف ِ
افعُ لِل َّن ِ
اس بِ ْال ِق ْس ِط وَ َأ ْن َز ْل َنا الحْ َ ِد َ
اس﴾((( ..ولكن
لِ َي ُقومَ ال َّن ُ

من املسلمني املعارصين من يذهب به احلامس لدينه وحتكيم رشيعته إىل الغفلة

أو التغافل عن (البينات والكتاب وامليزان والقسط) ويطفر مبارشة إىل (احلديد)
ً
ً
ً
ً
وحدودا أول ما يكون..
وقصاصا
عقابا
(قتاال) أول ما يكون ،أو
ليكون دين اهلل

وال يصلح الناس بغري حاكم يسوسهم وقد بينت رشيعة اإلسالم حقوق أويل
األمر وواجباهتم ،وال بد من عقاب املهددين ألمن اجلامعة واألفراد ومصاحلهم،
ً
أيضا من أن تأخذ
كام ال بد من دفع أعداء البالد املهامجني ألراضيها ..ولكن ال بد

هذه األحكام مكاهنا الصحيح من (الرتتيب) املنطقي والعميل ،ويبدأ فهم اإلسالم

وتطبيقه من إحقاق حقوق اإلنسان وحفظ كرامته ،بحيث يستعمل (احلديد)
والقوة يف سبيل إحقاق احلق الذي قامت به السموات واألرض وقام به رشع

اإلنسان ونزل هبام كتابه ،روى الطربي يف سياق ابتداء أمر القادسية يف أخبار سنة

 14هـ أن ربعي بن عامر دخل عىل رستم قائد الفرس يف جملسه ،فسأله رستم:
ما جاء بكم؟ فقال ربعي بن عامر :اهلل ابتعثنا ،واهلل جاء بنا :لنخرج من شاء من

((( سورة الحديد اآلية 25
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عبادة العباد إىل عبادة اهلل ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األديان إىل عدل

اإلسالم فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه..

إن اهلل قد وضع عن البرش برسالة حممد Aاآلصار واألغالل التي كانت
ً
عقابا ،واآلصار واألغالل التي يفرضها
فيام سبق من رشائع إهلية ابتال ًء أو
ً
خروجا
الطغاة املتجربون ويدعو اإلسالم املستضعفني إىل اجلهاد أو اهلجرة
الر ُس َ
عليها ومقاومة هلا ،قال تعاىلَّ :
﴿ال ِذينَ َي َّتبِعُ َ
ول ال َّنبِ َّي الأْ ُ م َِّّي َّال ِذي يجَِ ُدو َن ُه
ون َّ
يل ي َْأمُ ُر ُه ْم بِالمْ َ ْع ُر ِ
م َْك ُت ً
وبا ِع ْن َد ُه ْم فيِ ال َّت ْورَ ِاة وَ الأِْ ْن ِج ِ
وف وَ َينْهَ ُ
اه ْم َع ِن المْ ُ ْن َك ِر وَ يحُِ ُّل
الط ِّي َب ِ
ات وَ يحُ َ ِّرمُ َع َل ْي ِه ُم الخْ َ َبائِ َث وَ ي ََضعُ َع ْنهُ ْم إِصرْ َ ُه ْم وَ الأْ َ ْغ َ
لهَ ُ ُم َّ
الل َّالتِي َكا َن ْت
َع َل ْي ِه ْم ﴾((( ..وقال تعاىل﴿َ :مَا َل ُك ْم ال ُت َقاتِ ُل َ
ون فيِ َسبِ ِ
يل اللهَِّ وَ المْ ُ ْس َت ْضعَ ِف َ
ني ِمنَ
ال وَ ال ِّن َس ِ
ان َّال ِذينَ ي َُق ُ
اء وَ ْال ِو ْل َد ِ
الر َج ِ
ون رَ َّب َنا َأ ْخ ِر ْج َنا ِمنْ َه ِذ ِه ْال َق ْري َِة َّ
ول َ
الظالمِِ َأهْ ُلهَ ا
ِّ
اجعَ ْل َل َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َن ِص ً
ريا * َّال ِذينَ آ َم ُنوا ُي َقاتِ ُل َ
ون فيِ
اجعَ ْل َل َنا ِمنْ َل ُد ْن َك وَ لِ ّي ًا وَ ْ
وَ ْ
اغ ِ
الش ْي َط ِ
يل َّ
الط ُ
يل اللهَِّ وَ َّال ِذينَ َك َف ُروا ُي َقاتِ ُل َ
وت َف َقاتِ ُلوا َأ ْولِ َيا َء َّ
ون فيِ َسبِ ِ
َسبِ ِ
ان إِ َّن َك ْي َد
الش ْي َط ِ
ان َض ِع ً
ان َك َ
َّ
يفا﴾((( ..والبغي عىل حقوق اإلنسان مرفوض منكر حتى ولو
جاء من املؤمنني ،وقتال الباغني فريضة الزمة لدفع اهلل الظلم والبغي والعدوان إن
ً
مجيعا
مل يفلح اإلصالح وحث الباغي عىل اإلقالع عن بغيه باحلسنى ،واملؤمنون

مطالبون بمؤازرة املظلوم ضد الباغي حتى يرتدع ،قال تعاىل﴿ :وَ إِ ْن َطائِ َف َت ِ
ان
ِمنَ المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْي َنهُ ماَ َفإِ ْن ب ََغ ْت إِ ْح َداهمُ َ ا َعلىَ الأْ ُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا َّالتِي
َت َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْي َنهُ ماَ بِ ْالعَ ْد ِل وَ َأ ْق ِس ُطوا إِ َّن اللهَّ َ
َت ْب ِغي َح َّتى َت ِفي َء إِلىَ َأ ْم ِر اللهَِّ َفإِ ْن َفاء ْ
يحُِ ُّب المْ ُ ْق ِس ِط َ
ني﴾((( ..فإذا حتطمت األغالل واآلصار أقام اإلسالم رصح دولته
((( سورة األنفال اآلية 157
((( سورة النساء اآليتان 76-75
((( سورة الحجرات اآلية 9
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التي حتمي حقوق اإلنسان وحرياته وترعى كرامته ،وتقيم رشعة احلق بني احلاكم
واملحكوم والغني والفقري والقوي والضعيف...

وكتاب املؤلف الفاضل حداء عذب مجيل للحرية ،وتأصيل هلا يف طبيعة البرش

ودين اهلل ،وتأكيد هلا يف عاملنا املعارص وقضايانا وواقعنا ،وهو حريص عىل رفض
تراث القهر والقمع والقرس وكشف زيفه وبطالنه مهام تعددت مزاعمه أو تطاولت
أحقابه ..فرتاث (اجلور) ليس مما نرتضيه أو نلتزم بنتائجه ،ولو تضافرت سطور أو
أبواب أو كتب عىل تروجيه ،ولو توالت عهود حاكمة وشخصيات ظاملة عىل إهدار

احلقوق وإذالل البرش وترويعهم وسفك دمائهم وانتحال صفات العزيز اجلبار
املتكرب القهار املنفرد بمداومة احلمد والثناء والتسبيح الذي ﴿ال ي ُْس َأ ُل َعماَّ َي ْفعَ ُل
وَ ُه ْم ي ُْس َأ ُل َ
ون﴾(((..
وهكذا سعدت بقراءة كتاب الشيخ الصفار كام سعدت باالستامع إليه من

قبل ،صوت هادر يف الدعوة لإلسالم يف هذا العرص ،يؤكد حرية اإلنسان وحق

اآلخرين ويدافع عن (التعددية) ويدين (اإلرهاب الفكري)..

يقول -نفع اهلل به وأجزل مثوبته -يف تقديم كتابه (التعددية واحلرية يف

اإلسالم):

>ولعل من أهم القضايا التي جيب أن نستوضح رأي اإلسالم ورؤيته حوهلا

هي قضية احلرية ،فهي روح اإلنسان وعمق إنسانيته ،وهي أخطر امتحان يواجه
اإلسالميني يف هذا العرص ..فإذا كانوا يريدون تطبيق اإلسالم وبناء الدولة واملجتمع

عىل أساسه ،فام هو موقفهم من الرأي اآلخر واملعتقدات املخالفة؟ وضمن دائرة
اإلسالم هل هناك جمال للتعددية يف الرأي واملوقف؟ أم هو الرأي الواحد واملوقف

املتفرد وال موقع لسواه؟<.
((( سورة األنبياء اآلية 23
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>إن عصور التخلف املظلمة التي مرت عىل أمتنا أعطت عن اإلسالم صورة

سلبية بأنه يدعو إىل الدكتاتورية واالستبداد ،ويسمح بمامرسة القمع واإلرهاب!

كام أن بعض اجلهات والطروحات يف الساحة اإلسالمية ال تزال إىل اليوم ترص

عىل التفرد بالساحة واالستبداد بالرأي وال حترتم املوقف املغاير! وبالطبع فإن
ً
خوفا
تلك الصور السلبية من املايض واملواقف املتعصبة من احلارض حتدث
ً
ً
ً
ومربرا لدى املخالفني لتطبيق
مستمسكا
وقلقا عند الناس جتاه اإلسالم ،وتصبح

اإلسالم<..

وإنني أهلل وأكرب وأمحد اهلل عىل أن أسمعني يف شيخوختي هذه الصيحة

الصادقة من أجل احلرية باسم اإلسالم من العامل الداعية بارك اهلل فيه ،وأقول له:
ً
مرحبا بك يا أخي يف صفوف اإلسالميني امللتزمني املؤمنني باحلرية إذ ال إكراه
يف الدين ،وبحقوق اإلنسان وكرامة بني آدم ،وبالتعددية ال االستبداد والتسلط
والقولبة للمجموع حسبام يرتئيه فرد أو ثلة من األفراد يتحكم أو يتحكمون يف
ً
أيضا..
رقاب العباد وأرواحهم وأمواهلم ويف عقوهلم وتفكريهم
ً
أيضا> :إن تربية اإلسالم وتعاليمه يف الوقت الذي تبني
ويقول العامل الداعية

فيه فكر املسلم ومشاعره عىل أساس عبادة اهلل وتوحيده وااللتزام بدينه احلق فإهنا

تركز يف ذات الوقت عىل احرتام اإلنسان كإنسان مهام كان دينه أو مذهبه ما مل يكن
معتديا ً
ً
ظاملا)( .إن الدنيا دار حرية واختيار لإلنسان وهو مسؤول أمام ربه ً
غدا
يوم القيامة ،وال حيق ألحد يف الدنيا أن يفتش عقائد الناس وحياكمهم عىل أدياهنم

فذلك األمر موكول لرب اخللق يوم احلساب<...

ً
>وغالبا ما خيتلف الفقهاء يف
ويف إثبات التعددية واالنتصار هلا يقول املؤلف:

فتاواهم وآرائهم حتى ضمن املذهب الواحد ..فهناك من يصيب احلكم وهناك
من خيطئه ،ولكن من خيطئ بعد بذل غاية جهده فهو معذور ومأجور ملا ورد يف
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احلديث عن رسول اهلل> :Aإذا اجتهد احلاكم فأصاب له أجران وإن أخطأ فله

أجر<..

ويعدد املؤلف عوامل االختالف بني الفقهاء ،فإنه بعد أن يعدد العوامل (التقنية

املتعارفة -إن صح القول -من اختالف يف األصول أو حجية الرواية أو املعنى
ً
عامال ما
اللغوي ،يكشف عن برص وبصرية إذ يضع بني عوامل االختالف -بحق
أجله وما أجدره (صحيح أن العمل االجتهادي نشاط علمي له قواعده وقوانينه

وأدواته ومعداته ،ولكن املجتهد إنسان له خلفيته الفكرية ومشاعره اإلمجاعية
ً
ً
ً
حياديا)..
تعامال
جهازا آليا كالكمبيوتر يتعامل مع املسألة العلمية
وليس
وينقل املؤلف عن الفقيه الشهيد السيد حممد الباقر الصدر هذه الرؤية النفاذة

البصرية يف تراثنا الفكري ويف البرش الذي كان هذا الفقه ثمرة قرائحهم وعصارة

نفوسهم وانعكاس رؤيتهم للمجتمع وعالقتهم به:

ً
ً
ً
سياسيا عن
عزال
تقريبا
>إن حركة اإلجتهاد عند الشيعة قاست منذ تولدت
ً
تدرجييا إىل تقليص نطاق اهلدف
املجاالت االجتامعية للفقه اإلسالمي ،وهذا أدّى
الذي تعمل حركة االجتهاد عند الشيعة حلسابه ..وهكذا ارتبط االجتهاد بصورة

الفرد املسلم يف ذهن الفقيه ال بصورة املجتمع املسلم ..ومل يؤ ّد هذا فقط إىل انكامش
ً
تدرجييا إىل ترسب الفردية إىل نظرة الفقيه يف الرشيعة نفسها ..فأصبح
الفقه بل أدّى

ينظر إىل الرشيعة يف نطاق الفرد .وقد كان من نتائج ترسخ النظرة الفردية قيام
اجتاه عام من الذهنية الفقهية حياول ً
دائام حل مشاكل الفرد املسلم عن طريق تربير
الواقع وتطبيق الرشيعة عليه بشكل من األشكال ..وامتد ذلك إىل طريقة فهم
النص الرشعي ً
أيضا ،فمن ناحية أمهلت من فهم النصوص شخصية النبي واإلمام

احلاكم ورئيس الدولة ،فإذا ورد هني عن النبي ً
مثال كنهيه أهل املدينة عىل منع نقل
املاء فهو إما هني حتريم أو هني كراهية ،...مع أنه قد ال يكون هذا وال ذاك بل قد
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ً
رئيسا للدولة فال يستفاد منه احلكم الرشعي<.
صدرالنهي من النبي بوصفه

كالم جليل نفيس ،وال أرى قرصه عىل ما حدث يف تاريخ الفقه الشيعي وتراثه
فإنه بغري شك ينطبق عىل فقه السنة ً
أيضا ،فمن دار من الفقهاء مع السلطان مل حياول

أن ينظر نظرة كلية إىل االنحراف القائم وال إىل التغيري اجلذري الواجب ،بل تعامل
مع جزئيات جديدة ،وحقيقة لن تنتهي املشكالت ما دمنا يف احلياة الدنيا حيث
النصب واللغوب ،وإنام خيتلف نوع املشكالت اجلزئية باختالف الوضع الكيل

العام وخيتلف هنج حل املشكالت باالجتاه إىل احلل اجلذري أو العالج السطحي.

وأما فقهاء أهل السنة الذين مل يتورطوا مع السلطان فقد أجفلوا عن املجتمع
ً
وتقوقعوا يف بيوهتم واستحكمت نزعتهم الفردية إذ رأوا يف املجتمع ًّ
مستطريا
رشا

ً
ً
كبريا ومل يفرقوا بني جوهر اإلنسان املسلم وطوارئ اجلور املستحكمة مهام
وإثام

تطاولت وجتددت ..أما بالنسبة لشخصية الرسول اإلمام احلاكم صلوات اهلل عليه
وسالمه ،فعىل الرغم مما قرره ُ
األصوليون من أهل السنة عام صدر منه بصفته ً
إماما
ً
وقائدا للجامعة يف وقته أنه ليس يف حجيته الرشعية الدائمة مثل ما يصدر منه بوصفه
ً
رسوال ،وقد كتب القواين ً
ً
ً
مفردا عنوانه( :اإلحكام يف أصول األحكام
كتابا
نبيا
ً
فضال عن كتابه املعروف يف القواعد (الفروق) ،فإن
وترصفات القايض واإلمام)

تطبيق هذا األصل اجلامع مل جيد يف غري ما ورد به النص الرصيح من مثل ما وقع
يف غزوة بدر ،إذ رصح الرسول عليه صلوات اهلل وسالمه بأن املنزل الذي اختاره

جليشه وكان حمل اعرتاض أحد أصحابه (هو الرأي واحلرب واملكيدة) ،وبذلك

مل يعد هناك مثار نزاع إما أن جترد األمر أوالنهي من مثل هذه الداللة الرصحية،
وحاول واحد إعامل القاعدة العامة يف الفحص عن الدالالت والقرائن ،ومل جيد
ً
ضمنا،
فيها ما يؤكد أن ما ورد هو من وحي اهلل ورشعه الالزم الدائم رصاحة أو

وذهب إىل ما ذهب إليه الفقيه الشهيد يف أن احلديث قد يكون من قبيل أعامل
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ً
إماما للمسلمني فإن الدنيا تقوم وال تقعد عند تطبيق القاعدة
الرسول بوصفه
ً
وبدال من أن يرد املعرتضون عىل
األصولية املعروفة من اجلميع عىل نص بعينه
ذلك الفهم للنص ودالالته وقرائنه باحلجة واملنطق تراهم يستشنعون ويش ّنعون

عىل ّ
أي توقف عند نص صحيح ،وكأن صحة النص تلغي حماولة تفهم دالالته إن
كانت قطعية أو ظنية دائمة أو موقوتة!

فام شكا منه الفقيه الشهيد داء عام ،يشكو منه جسم تراثنا الفقهي كله ،وتارخينا

وتراثنا خلفه برش غري معصومني ،وال بد من تبيني قصور املايض لنتجنبه يف عملنا
يف احلارض ،وختطيطنا للمستقبل ،وغض البرص عن األخطاء والنظر إىل تارخينا

وتراثنا عىل أهنام غاية املراد من شأنه إحداث التشويش واالضطراب بالنسبة لفهم

املايض والعمل يف احلارض والتخطيط للمستقبل سوء بسواء..

و (التعددية) يف مفهومها تقتيض تقبل رأي الغري مهام كانت الثقة يف الذات،
وأذكر لإلمام الشافعي ً
ً
مأثورا( :رأينا صواب حمتمل اخلطأ ،ورأي غرينا -يف
قوال
رأينا -خطأ حمتمل الصواب) ..وهذه (التعددية) تتقبل الرأي اآلخر كحقيقة واقعة

بحكم الطبيعة اإلنسانية واألحكام الرشعية وحتمي حقه يف عرض حجته كام متارس
حقها يف االعرتاض عليه ،أما الداهية الدهياء فإنام هي -كام رصح املؤلف -مع من

يعتقد أن رصاعه وعداءه لآلخرين هو تكليف رشعي وأمر ديني ،حيث يسول له

الشيطان أنه وحده عىل احلق وأن اآلخرين عىل الباطل وأن واجبه معاداهتم انتصارا
ً
أفرادا ومجاعات ،حمكومني
للحق) ...وهذا هو الداء العضال بني مسلمي عرصنا
ً
وحكاما ..ومن عوامل استحكام الداء وتفاقمه (انعدام أو قلة اللقاءات بني
اجلهات املختلفة يف الرأي واملصلحة ..فال القيادات الدينية تكثف اللقاءات فيام

بينها وال احلركات اإلسالمية حترص عىل االجتامعات وال خمتلف اجلهات الفاعلة
ً
ً
وحتذيرا فيقول> :إن التكفري
حتديدا
يف املجتمع تتبادل الزيارات) ...ويزداد املؤلف
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واالهتام بالزندقة واملروق هو مظهر لإلرهاب الفكري حيث يدعي البعض لنفسه

أن اإلسالم ينحرص فيام يراه ويفهمه هو وأن من خيالفه يف ذلك كافر ال مكان له
يف أجواء اإلسالم وجمتمعه< ...وهو ينقل عن اإلمام عيل بن أيب طالب ما يعد
ً
ً
وتقريرا حلقوق (املعارضة) يف دولة اإلسالم حني ردَّ ريض اهلل عنه
تأصيال
بحق
وكرم وجهه للخوارج الذين اعرتضوا خطبته وهو قائم عىل املنرب يف املسجد ،فلم
يطردهم من بيت اهلل أو يزجهم يف غياهب السجون أو حيصدهم ً
قتال ،بل روى
عنه (املصنف) البن أيب شيبة بسنده قوله> :أال إن لكم عندي ثالث خالل ما كنتم

معنا (أي مندجمني يف اجلامعة غري متحيزين بأرض ومعلنني العصيان أو احلرب):
لن نمنعكم مساجد اهلل ،وال نمنعكم ً
فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا ،وال نقاتلكم
حتى تقاتلوا ،ثم أخذ يف خطبته< ..وهكذا ينال أولئك املعارضون حقوقهم يف
بيت املال ما أدوا التزاماهتم للجامعة ،حتى لو استعملوا ما يأخذون من املال العام
يف املعارضة ما داموا مل يبدؤوا القتال ،وال جيوز منعهم من خدمة الدولة ووظائفها

وال حرماهنم من حرية الرأي والتعبري واالجتامع ،فهل رأيت أروع وأمجع من هذا

اإلجياز املعجز ،ومن أقدر من أمري املؤمنني وقايض القضاة وأبلغ البلغاء عليه ،وإهنا
لقضية ما هلا غري أيب احلسن واحلسني رضوان اهلل عليه وعليهام ومن تبعهم بإحسان،
وانظر إىل رائعته األخرى يف وصف اخلوارج أو (املعارضة) أيضا( :إخواننا بغوا

علينا) ..وروى الغزايل يف (املستصفى) أن اإلمام عل ًّيا أمر قضاته يف البرصة بقبول

شهادة اخلوارج والقضاء هبا وهكذا تصان احلقوق املدنية والسياسية للمعارضة
ً
أفرادا ومجاعات ،وال تنال معارضتهم قيد أنملة من حقوقهم اإلنسانية املقررة.
وما أصوب ما ذكره الغزايل يف (فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة)

ونقله املؤلف حيث يقول( :فاطلب من مناظرك من أي طائفة بيان ّ
حد الكفر،

فإن زعم أن َّ
حد الكفر هو ما خيالف مذهب األشعري أو املعتزيل أو احلنبيل أو
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غر بليد قد قيده التقليد ،وناهيك حجة عىل إفحامه مقابلة دعواه
غريهم فاعلم أنه ّ
ً
ً
طويال،
تفصيال
بدعوى خصومه ..واعلم أن رشح ما يكفر وما ال يكفر يستدعي
فاقنع اآلن بوصية وقانون ،فأما الوصية فهي أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما
داموا قائلني ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ..غري مناقضني هلا واملناقضة حتصل
بنحو جتويزهم الكذب عىل رسول اهلل وأما القانون :فهو أن تعلم أن النظريات

قسامن ،قسم يتعلق بأصول العقائد وقسم يتعلق بالفروع .وأصول اإليامن ثالثة:

هي اإليامن باهلل واإليامن برسوله واإليامن باليوم اآلخر ..وما عدا ذلك فروع..
واعلم أنه ال تكفري يف الفروع ّ
ً
حكام ثبت عن
إال يف مسألة واحدة ،وهي أن ينكر
النبي بالتواتر القاطع وأمجعت عليه األمة بسائر طوائفها كإنكار وجوب الصلوات

اخلمس أو صوم رمضان ..أما ما يظن أنه تواتر هو يف احلقيقة ليس منه فهو كثري،

حصل يف عصور خمتلفة ولكنه مل حيصل به العلم القاطع لدى اجلميع).

كام نقل املؤلف عن ابن حزم -املعروف بتشدده وحدة أسلوبه -قوله الناصع

املنري يف كتابه (الفصل يف امللل واألهواء والنحل) >وذهبت طائفة إىل أنه ال يكفر

وال يفسق مسلم بقول قاله يف اعتقاد أو فتيا ،وإن كل من اجتهد من يشء من ذلك

فرأى بام رأى أنه احلق فإنه مأجور عىل كل حال ...وهذا قول ابن أيب ليىل وأيب
حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن عيل ،وهو قول كل من عرفنا له ً
قوال

ً
ً
أصال<..
خالفا يف ذلك
يف هذه املسألة من الصحابة ال نعلم منهم

ً
كثريا من
كام ينقل املؤلف عن ابن قدامة يف مقدمة كتابه (املغني)> :ثم إن

العلامء حاولوا أن جيعلوا اختالف العلامء يف مسائل األحكام رمحة هبذه األمة،
ً
وحتقيقا ليرس دينها الذي ثبت بالكتاب والسنة ،واتقوا ما حذر اهلل يف كتابه من
مضار التفريق واالختالف<.

وهبذا تتكامل (التعددية) يف الرأي مع (الوحدة اجلامعة) عىل األصول والقواعد
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الكلية لإلسالم وال يتناقضان ،وملا كان من (جهل ً
شيئا عاداه) ،فإن اطلاّ ع كل
صاحب رأي عىل الرأي اآلخر يف مصادره يقي مزالق النقل وما يسود ويتواتر من

مفرتيات وأباطيل ..وغريب أن يسعى املسلمون إىل (احلوار) مع كل صاحب دين

للتعرف إىل وجهة النظر األخرى يف حني يغضون الطرف عن (احلوار) مع الرأي

اآلخر بني مجاعة املسلمني واألخوة يف العقيدة ..وقد نقل املؤلف ما قاله مسلم بن
معاذ اهلروي لإلمام جعفر الصادق> :يأتيني الرجل فأعرفه عىل مذهبكم فأفتيه
بأقوالكم ،ويأتيني الرجل عىل غري مذهبكم فأفتيه بأقوال مذهبه ،ويأتيني الرجل
فال أعرف مذهبه فأذكر له أقوال األئمة وأدخل قولكم بني األقوال ..فأرشق وجه

اإلمام وقال :أحسنت ،هكذا أنا أفعل< ...وقد علمت أن طالب العلم من الزيدية

يف اليمن جيمعون بني الدراسة عىل شيوخ مذهبهم والدراسة عىل شيوخ مذهب
الشافعية يف البالد ،وجيازون من أولئك وهؤالء ً
معا ..وهو هنج رشيد كان من
ً
روادا يف التقريب لوال ما ابتلت به اليمن من حرب
شأنه أن جيعل علامء الزيدية
ورصاع ..وقد اجته األزهر وجهة دراسة خمتلف املذاهب دون قرص ذلك عىل

مذاهب السنة من أيام شيخه حممود شلتوت رمحه اهلل ،وكان املفروض أن يسري
ً
قدما يف هذه الوجهة بعد إعادة تنظيم جامعة األزهر بمقتىض القانون الصادر يف

عام  ..1961ولكن يبدو أن ما مر باألزهر وبمرص كلها من أحداث مل حيقق أمال
ً
سبيال مل يشأ اهلل هبا أن تعبده
املصلحني واملخططني ..وارتادت (دار التقريب)

وتوطئه للسالكني..
وبعد...

فمرحبا بالكتاب ،وبمؤلفه العامل الداعية .ولعل هذه اجلولة الرسيعة بني

صفحاته قد فتحت شهية القارئ وكشفت عن أمهية الكتاب والقضايا التي يعاجلها
والتوفيق الذي حالف صاحبه يف معاجلة تلك القضايا ذات اخلطر البالغ عىل أمة
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اإلسالم يف حارضه ومستقبله .ولربام قضت التعددية الفطرية يف الناس واملصونة

باإلسالم أن أختلف مع املؤلف يف جزئيات معدودة متناثرة هنا وهناك ،لكنني
ألتقي معه عىل اجلوهر واألصل واألساس والقاعدة ،وعىل معظم التفاصيل،

وأسأل اهلل أن يبسط لنا رمحته مع اختالفنا هذا الذي هو من قدره وعلمنا كيف
نتعامل ً
معا إزاءه يف رشعه ..وإىل نتاج متواصل من عاملنا يفتح به القلوب والعقول
ً
ووفقا لعقيدة اإلسالم يف عاملنا املعارص الذي ما أحوجه ملعرفة
للحرية باسم اهلل
اإلسالم وما أحوج املسلمني ملعرفة كيف يعرضون رسالة اهلل وخياطبون الناس بام

يفهمون..

وعىل اهلل قصد السبيل
حممد فتحي عثمان

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ون ِر َس ِ
دا إِلاَّ
َّ
االت اللهَِّ وَ يخَ ْ َش ْو َن ُه وَ ال يخَ ْ َش ْو َن َأ َح ً
﴿ال ِذينَ ُي َب ِّل ُغ َ
اللهَّ َ وَ َك َفى بِاللهَِّ َح ِس ً
يبا﴾.
الأحزاب الآية39 :

المقدمة

وانبعث اإلسالم من جديد ،متحد ًّيا كل مؤامرات طمسه وإلغائه.

كانوا يراهنون عىل الزمن إلخالق اإلسالم وجتاوزه.

وكانوا واثقني من أن جهودهم املكثفة للتبشري والتغريب قد أنست املسلمني

دينهم وحمته من ذاكرهتم.

وكانوا يوظفون حالة التخلف واالنحطاط يف بالدنا لتشويه صورة اإلسالم

وحتميله تبعات اهلزيمة.

وكانوا يعتقدون بأن تقدمهم العلمي والصناعي والتكنولوجي سيبهر العقول

واألنظار ويرصفها عن أي إلتفاتة روحية معنوية.

وكان يعينهم عىل ذلك ما ساد يف جمتمعاتنا من جهل وختلف وحتريف لإلسالم

يف مفاهيمه وأفكاره.

ولكن اإلسالم حتدى كل ذلك وانبعث من جديد :خطة إنقاذ ،ومرشوع

خالص ،وراية حترر ،ليس ألتباعه فقط وإنام للبرشية مجعاء.
***

وشاء اهلل تعاىل أن تنهار أصنام املاركسية يف الرشق ،وتعلن إفالسها وفشلها

يف العقد األول لالنبعاث اإلسالمي اجلديد ،وسيشهد العقد القادم بإذن اهلل هناية

الرأساملية يف الغرب وإعالن عجزها وتآكلها ..لتتجه البرشية نحو تكاملها الروحي
إىل جانب تقدمها املادي ،فاحلضارة البرشية اليوم مع تفوقها العلمي املذهل إال
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أهنا عرجاء عوراء ،تعتمد عىل رجل واحدة وعني واحدة ،هي املادة ،وتفتقد البعد
الروحي املعنوي املتمثل يف اإليامن والقيم ،وذلك هو مبعث آالم اإلنسان وشقائه

يف هذا العرص.

***

وكام حتدى اإلسالم يف انبعاثه اجلديد مؤامرات أعدائه ومناوئيه ،فإنه يقاوم
ً
أيضا ختلف أتباعه َّ
ومدعيه ،فقد تعرض اإلسالم عىل أيدهيم طوال عصور

االنحطاط إىل التحريف والتشويه ،حتى هبت نوره ،وخفي رونقه ،وعىل ّ
حد تعبري
اإلمام عيلُ :
ً
مقلوبا».
س الفرو
س اإلسالم ُلبِ َ
«لبِ َ
إنه ملن الرضوري ً
جدا أن نعرف اإلسالم عىل حقيقته ،وندركه عىل واقعه،

نافضني عنه غبار التخلف واالنحطاط.

***

ولعل من أهم القضايا التي جيب أن نستوضح رأي اإلسالم ورؤيته حوهلا هي

قضية احلرية ،فهي روح اإلنسان ،وعمق إنسانيته ،وهي أخطر وأهم امتحان يواجه

اإلسالميني يف هذا العرص.

فإذا كانوا يريدون تطبيق اإلسالم وبناء الدولة واملجتمع عىل أساسه ،فام هو

موقفهم من الرأي اآلخر واملعتقدات املخالفة؟ وضمن دائرة اإلسالم هل هناك
جمال للتعددية يف الرأي واملوقف؟ أم هو الرأي الواحد ،واملوقف املتفرد ،وال موقع

لسواه؟

إن عصور التخلف املظلمة التي مرت عىل أمتنا أعطت عن اإلسالم صورة

سلبية بأنه يدعو إىل الديكتاتورية واالستبداد ،ويسمح بمامرسة القمع واإلرهاب!

كام أن بعض اجلهات والطروحات يف الساحة اإلسالمية ،ال تزال إىل اليوم ترص
عىل ال َّتفرد بالساحة ،واالستبداد بالرأي ،وال تعرتف بالرأي اآلخر ،وال حترتم
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املوقف املغاير!!

وبالطبع فإن تلك الصور السلبية من املايض ،واملواقف املتعصبة يف احلارض،
ً
ً
ً
ً
ومربرا لدى
مستمسكا
وقلقا عند الناس جتاه اإلسالم ،وتصبح
خوفا
حتدث

املخالفني لتطبيق اإلسالم.

وهذه الصفحات املتواضعة ،التي كتبت يف فرتات خمتلفة ،حتاول معاجلة هذه

القضية احلساسة اخلطرية :احلرية والتعددية يف اإلسالم .عىل الصعيد الفكري،

أرجو أن يصاحبها التوفيق ،وأن يكون هلا دور فاعل يف بلورة وتوضيح مفاهيم

اإلسالم ورؤيته يف املجتمع واحلياة ،واهلل ويل التوفيق.

املـ�ؤلــف

 1410/5/24هـ
 1989 /12 /23م

الفصل األول
الإن�سان والدِّ ين
ال �إكراه في الدين
كيف انت�شر الإ�سالم؟
الإ�سالم والحرية الدينية
الحوار لغة التعامل

والدين
اإلنسان ِّ

الدين حالة وظاهرة عميقة اجلذور يف تاريخ البرش ،فعلامء التاريخ واآلثار

يؤكدون وجود مظاهر ومعامل للتدين والعبادة يف حياة خمتلف القرون والشعوب

البرشية.

ذلك ألن االعتقاد واإليامن انبعاث فطري وحاجة معنوية روحية يف شخصية

اإلنسان ال يمكن تغافلها أو جتاوزها ،كام أن للجسد حاجات ومتطلبات تفرض

نفسها عىل اإلنسان.

صحيح أن هناك من يناقش حول دوافع التدين عند البرش ويتلمس هلا أسباب ًا
وجذور ًا غري الفطرة والروح حيث يرى العامل اإلنكليزي (برتراند راسل) مث ً
ال أن
منشأ ظاهرة الدين هو اخلوف من العوامل الطبيعية ،ويرى املاركسيون أن الظروف
االقتصادية واحلالة الطبقية هي التي تصنع الدين واالعتقاد ،ولكن هذه التفسريات

ال تصمد أمام النقد العلمي املوضوعي مع أهنا قد تصدق يف بعض األحيان إال أهنا
ليست قانون ًا ينطبق عىل مجيع الديانات وال تنفي الدافع الفطري الروحي للتدين

40

التعددية والحرية في اإلسـالم
بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب

اس َع َل ْي َها ال َت ْب ِد َ
ين ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر
يل لخِ َ ْل ِق اللهَِّ َذلِ َك الدِّ ُ
﴿ ِف ْط َر َت اللهَِّ ا َّلتِي َف َط َر ال َّن َ
اس ال َي ْع َل ُم َ
ال َّن ِ
ون﴾(((.
وكتب (ويل دورانت) يقول« :إن اإليامن أمر طبيعي وهو وليد احلاجات

الغريزية واالحساسات املستقيمة بصورة مبارشة ،أقوى من اجلوع وحفظ النفس

واألمان والطاعة واالنقياد»(((.
ويقول أيض ًا« :صحيح أن بعض الشعوب البدائية ليس هلا ديانة عىل الظاهر،
فبعض القبائل األقزام يف أفريقيا مل يكن هلم عقائد أو شعائر دينية عىل اإلطالق،

إال أن هذه احلاالت نادرة الوقوع وال يزال االعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم
البرش مجيع ًا اعتقاد ًا سلي ًام وهذه يف رأي الفيلسوف حقيقة من احلقائق التارخيية
والنفسية»((( .

ويف هذا الصدد يقول (بلوتارك) املؤرخ اإلغريقي الشهري منذ نحو من ألفي
سنة« :من املمكن أن نجد مدن ًا بال أسوار وال ملوك وال ثروة وال آداب وال مسارح
ولكن مل ير قط مدينة بال معبد ،أو ال يامرس أهلها عبادة»((( .

فبام أن اإلنسان كائن عاقل مفكر فمن الطبيعي أن يتساءل مع نفسه عن مبدئه

ومصريه ،وعن العلة والغاية من خلقته ووجوده يف هذه احلياة ،وعن تفسري الظواهر

الكونية والطبيعية التي يعايشها.

وشاءت حكمة اهلل تعاىل مساعدة البرش يف الوصول إىل احلقيقة ليتعرفوا

خالقهم وليفهموا نشأهتم ومعادهم ،فبعث اهلل األنبياء والرسل ليثريوا عقول
الناس ،ويرووا ظمأ أرواحهم بالعقيدة الصحيحة والدين اإلهلي.

((( سورة الروم اآلية 30
((( مجتبى الالري ،أصول العقائد في اإلسالم :ج ،1ص.12
((( جعفر السبحاني ،معالم التوحيد في القرآن :ص.42
((( المصدر السابق :ص.60
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حتى بلغ عدد األنبياء من بداية تاريخ البرش مئة وأربعة وعرشين ألف نبي

أوهلم آدم وآخرهم وخامتهم نبينا حممد (صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم).

وهؤالء األنبياء كانت دعوهتم واحدة ،والدين الذي يبرشون به واحد،
وإن اختلفت تفاصيل الترشيعات ،وتفاوتت مستويات التكامل ،تبع ًا الختالف

األزمنة والعهود ،وتطور حياة البرش ،إال أن اجلوهر واحد وهو عبادة اهلل وتوحيده
واالستعداد للدار اآلخرة.

وهناك أمم وأجيال من البرش حرمت نفسها من االستضاءة هبدى السامء،
ولكنها ال تستطيع احلياة من دون عقيدة أو دين فاصطنعت لنفسها أديان ًا ومذاهب،

نسجتها من تصوراهتا البرشية املحدودة ،وأشادهتا عىل اخلرافات واألساطري

واألوهام.

كام أن العديد من الديانات الساموية تعرضت للتحريف والتشويه وحتولت إىل

أديان ممسوخة بعيدة كل البعد عن واقع الرساالت اإلهلية.

ولو تصفحنا تاريخ الديانات وألقينا نظرة عىل أوضاع شعوب العامل املعارص

املتدينة لرأينا شتى الديانات املختلطة باألوهام والقائمة عىل األساطري.

فقد كان العرب يف اجلاهلية يعبدون األصنام املصنوعة من احلجارة ،وبعضهم
كان يصنع له صن ًام من التمر فيعبده كإله فإذا ما جاع أكله ..وإىل اآلن نجد يف
اهلند مث ً
ال من يعبد البقر أو املاء أو اجلنس ..وال زال بقايا املجوس يعبدون النار..
وهناك من يعبد الشمس أو القمر أو سائر النجوم إىل آخر ما هنالك من أديان

وعبادات..

توارث الأديان:

غالب ًا ما يكون الدين متوارث ًا بأخذه اجليل الناشئ من سلفه ،فاألبناء يتعرفون
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إىل الدين يف أحضان عوائلهم ،وبسبب الرتبية والبيئة ،وانشداد األبناء لعادات

وتقاليد أهاليهم وتقديسهم هلا ،فإن األبناء جيدون أنفسهم مندفعني لتقبل وتقمص
عقائد ومذاهب عوائلهم دون أن يستخدموا عقوهلم أو يعملوا أفكارهم يف دراسة

ومناقشة تلك العقائد واملذاهب التي ورثوها.

أي دين جديد يالقي صعوبة يف االنتشار مبدأ ظهوره ،وهذا
ومن هنا ،فإن ِّ

ما واجهه األنبياء والرسل فقد كان متسك الناس بعاداهتم وتقليدهم السالفهم
حاجز ًا عن تقبلهم لدعوات األنبياء ،وعادة ما تستغل مراكز القوى هذه احلالة يف
حماربة الدعوة اجلديدة.
﴿و َك َذلِ َك َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْب ِل َك فيِ َق ْر َي ٍة ِم ْن َن ِذي ٍر إِلاَّ َق َ
وها إِ َّنا
ال ُمترْ َ ُف َ
يقول تعاىلَ :
َو َجدْ َنا آ َبا َء َنا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِ َّنا َعلىَ آ َثا ِر ِه ْم ُم ْق َتدُ َ
ون﴾(((.
ويف آية أخرى يقول تعاىلَ ﴿ :ب ْل َقا ُلوا إِ َّنا َو َجدْ َنا آ َبا َء َنا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِ َّنا َعلىَ آ َثا ِر ِه ْم

ُم ْه َتدُ َ
ون﴾(((.

ومن تكرار مثل هذه اآليات يف القرآن احلكيم وعند احلديث عن خمتلف

األمم واملجتمعات يتبني مدى معاناة األنبياء من هذه املشكلة وكيف كانوا يسعون

لتجاوزها.

﴿وإِ َذا ِق َ
يل لهَ ُ ُم ا َّتبِ ُعوا َما َأ ْنزَ َل اللهَّ ُ َقا ُلوا َب ْل َن َّتبِ ُع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه آ َبا َء َنا
يقول تعاىلَ :
ون َش ْيئ ًا َوال هَ ْي َتدُ َ
ان آ َباؤُ ُه ْم ال َي ْع ِق ُل َ
َأ َو َل ْو َك َ
ون﴾(((.
َ
الر ُس ِ
﴿وإِ َذا ِق َ
ول َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َما
ويقول تعاىلَ :
يل لهَ ُ ْم َت َعا َل ْوا إِلىَ َما أ ْنزَ َل اللهَّ ُ َوإِلىَ َّ
ون َش ْيئ ًا َوال هَ ْي َتدُ َ
ان آ َباؤُ ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
َو َجدْ َنا َع َل ْي ِه آ َبا َء َنا َأ َو َل ْو َك َ
ون﴾(((.

((( سورة الزخرف اآلية 23
(((سورة الزخرف اآلية 22
(((سورة البقرة اآلية 107
((( سورة المائدة اآلية 104
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وحينام يناقش نبي اهلل إبراهيم Eقومه حول سبب عبادهتم لألصنام والتامثيل

فإن دليلهم وبرهاهنم الوحيد عىل صحة عبادهتم وراثتهم هلا من آبائهم.
ال لأِ َ بِ ِ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ إِ ْب َر ِ
يم * إِ ْذ َق َ
يه َو َق ْو ِم ِه َما َت ْع ُبدُ َ
ون * َقا ُلوا
يقول تعاىلَ :
اه َ
َن ْع ُبدُ َأ ْصنَام ًا َفن ََظ ُّل لهَ َا َع ِ
اك ِفنيَ * َق َ
ال َه ْل َي ْس َم ُعو َن ُك ْم إِ ْذ َتدْ ُع َ
ون * َأ ْو َي ْن َف ُعو َن ُك ْم َأ ْو
ون * َقا ُلوا َب ْل َو َجدْ َنا آ َبا َء َنا َك َذلِ َك َي ْف َع ُل َ
ض َ
َي رُ ُّ
ون﴾(((.
بالطبع ليس انشداد األبناء لتقليد آبائهم هو السبب الوحيد يف توارث األديان

واملعتقدات بل إن ضغط اآلباء وإرصارهم عىل أبنائهم لاللتزام بدينهم هو عامل
مؤثر يف هذا املجال ومكمل للعامل السابق ،فالوالدان حيث يعتقدان بصحة

طريقتهام ال يرغبان ألوالدهم الضالل ،فيبذالن جهدمها إلقناع األبناء بدينهام

ومنعهم من خمالفته وتركه إىل غريه.
فمصعب بن عمري مث ً
ال حينام أسلم بذل أبواه جهد ًا كبري ًا بالرتغيب والرتهيب
إلرجاعه إىل الكفر حتى سجنوه يف غرفة ضيقة يف منزله ومنعوا عنه وسائل الراحة،
مع أنه كان أرفه شاب يف جمتمعه كام يقول رسول اهلل> :Aلقد رأيت مصعب ًا هذا،

حبا هلل ورسوله<((( .
وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه ،ثم ترك ذلك كله ًّ
وسعد بن أيب وقاص أيض ًا استخدمت أمه معه أقسى األساليب إلبعاده عن
اإلسالم حيث قالت له :لترتكن دينك هذا أو ال آكل وال أرشب حتى أموت،

فيعريك الناس يب ،ويقولون لك :يا قاتل أمه .

فقال هلا سعد :ال تفعيل يا أماه ،فإين ال أترك ديني هذا ليشء .فأرضبت عن

الطعام والرشاب حتى ضعفت فجاءها فقال هلا يف عزم وتصميم :يا أماه واهلل لو
كانت لك مئة نفس ،فخرجت نفس ًا نفس ًا ما تركت ديني فإن شئت فكيل أو ال
((( سورة الشعراء اآليات 74-69
((( أحمد الشرباصي ،موسوعة الفداء في اإلسالم :ج 2ص.407
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تأكيل(((.

وينقل التاريخ أيض ًا عن الشاعر املعروف السيد إسامعيل احلمريي املتوىف سنة

 173هـ أنه حينام اعتنق مذهب أهل البيت Bحاربه أبواه وكانا خارجيني يبغضان
عليا ويشتامنه فلام علام بمذهبه ّ
مها بقتله فأتى عقبة بن مسلم اهلنائي فأخربه بذلك
ًّ
وبوأه منز ً
ال وهبه له فكان فيه حتى ماتا فورثهام(((.
فأجاره ّ

اختيار الدين:

وإذا كان غالبية الناس يتوارثون أدياهنم ومعتقداهتم عن آبائهم وأسالفهم

فإن هناك من يتنبه فكره أو يتحرك عقله للتأمل والبحث ليختار دينه وعقيدته عن

وعي وإدراك.

فسلامن الفاريس الذي ولد ونشأ يف قرية «جي» من أصفهان إيران يف عائلة

وبيئة جموسية ربته عىل عبادة النار لكنه حينام تفتح وعيه وتعرف املسيحية اعتنقها

ألنه وجدها أقرب إىل الصواب من املجوسية ،وبعد فرتة اتضحت له نقاط الضعف
والثغرات يف الديانة اجلديدة التي اعتنقها ،فصار يتنقل من بلد إىل بلد معرض ًا نفسه

أي اعتربته عبد ًا
للمغامرات واألخطار حتى هنبت منه مجاعة أمواله واسرت ّقتهْ ،
متتلكه وباعته عىل هيودي مزارع من يثرب ،كل ذلك تقبله بسعة صدر يف سبيل

البحث عن احلق واحلقيقة ،حتى أدرك أمنيته وترشف بخدمة الرسول حممدA

وأسلم عىل يديه(((.
إن أفراد ًا مثل سلامن الفاريس ممن يندفعون ذاتي ًا للبحث عن الدين احلق هم
قليلون ونادرون يف تاريخ البرشية .نعم ،قد يسبب ظهور دعوة ديانة جديدة هزة

((( أحمد الشرباصي ،موسوعة الفداء في اإلسالم :ج 1ص.161
((( عبد الحسين األميني ،الغدير :ج 2ص.232
((( عبد الله السبيتي ،سلمان الفارسي :ص 26،49الطبعة الثالثة بيروت 1977م.
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يف املجتمع تدفع البعض وخاصة من فئة األحداث والشباب إىل إعادة النظر يف
ديانتهم املوروثة والتمرد عليها باعتناق الدين اجلديد.
والطبقة الشابة يف كل جمتمع متثل أرض ًا خصبة لتقبل األفكار اجلديدة عادة،

لتطلعهم للتغيري واستعدادهم للمغامرة ،ولضعف تشبعهم بالفكر السائد ،لذلك
ورد عن رسول اهلل Aقوله« :أوصيكم بالشبان خري ًا فإهنم أرق أفئدة ،إن اهلل
بعثني بشري ًا ونذير ًا فحالفني الشبان ،وخالفني الشيوخ ،ثم قرأَ :ف َط َ
ال َع َل ْي ِه ُم الأْ َ َمدُ
وب ْم (((».
َف َق َس ْت ُق ُل هُ ُ
إن تأثر األبناء وتقبلهم ألفكار وعادات أهاليهم يف مرحلة الصغر أمر طبيعي،

ولكن بعد أن يتجاوز اإلنسان مرحلة الطفولة والصغر ويمتلك رشده ونضجه

العقيل فإن عليه أن جيتهد يف التفكري والبحث ويناقش اآلراء والعقائد السائدة،
ليتبني الصواب من اخلطأ ولن يكون معذور ًا أمام اهلل وأمام عقله ووجدانه

باالسرتسال يف تقليد أبويه.

واإلسالم يؤكد رضورة استخدام العقل والفكر يف قضايا العقيدة والدين ويذم

التقليد األعمى واالتباع الساذج ،ومنطق القرآن احلكيم يف الربهنة واالستدالل

قائم عىل إثارة العقل واالحتكام إليه.

قدا�سة الدين:

من البدهيي أن كل مجاعة تؤمن بدين أو مذهب معينَّ فإهنا ترى فيه الصحة
والصواب ،وإال فلن تعتنق ً
مبدأ تعتقد زيفه وفساده اللهم إال أن يكون ذلك ملجرد

العصبية والتظاهر.

ويتبوأ الدين يف نفوس معتنقيه مكانة رفيعة من القداسة واالحرتام ،بحيث

((( حسن الصفار ،مسؤولية الشباب :ص.90
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يندفع املتدينون للدفاع عن عقيدهتم ويقاومون كل من يمس قداستها ،ويضحون

بأنفسهم حلامية مبادئهم وأدياهنم.

عباد األوثان واألصنام يثأرون ممن يوجه إساءة ألصنامهم وخيوضون
وحتى ّ

املعارك واحلروب للدفاع عن عبادهتم الزائفة ..فنبي اهلل إبراهيم Eحكم عليه
قومه الوثنيون باملوت حرق ًا فألقوه يف النار ألنه كان يسخر من عبادهتم وأصنامهم

ويعلن بطالهنا وفسادها ،يقـول تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َح ِّر ُقو ُه َوا ْنصرُ ُ وا هِ َ
آلت َُك ْم إِ ْن ُك ْن ُت ْم
اع ِلنيَ * ُق ْلنَا َيا َن ُار ُكونيِ َب ْرد ًا َو َسالم ًا َعلىَ إِ ْب َر ِ
َف ِ
يم﴾(((.
اه َ
وطريف جدًّ ا أن ننقل هنا عن (املهامتا غاندي) تقديسه واحرتامه لعبادة البقرة

يف اهلند وهو شخصية سياسية قيادية مرموقة حتررت اهلند عىل يديه ،يقول حتت

عنوان (أمي البقرة) ما ييل:

(إن محاية البقرة التي فرضتها اهلندوسية هي هدية اهلند إىل العامل ،وهي

إحساس برباط األخوة بني اإلنسان وبني احليوان ،والفكر اهلندي يعتقد أن البقرة

أم لإلنسان وهي كذلك يف احلقيقة ،إن البقرة خري رفيق للمواطن اهلندي وهي خري

محاية للهند..

عندما أرى بقرة ال أعدنيِّ أرى حيوان ًا ،ألين أعبد البقرة وسأدافع عن عبادهتا

أمام العامل أمجع..
ُ
وأمي البقرة تفضل ُأمي احلقيقية من عدة وجوه ،فاألم احلقيقية ترضعنا مدة
عام أو عامني وتتطلب منا خدمات طول العمر نظري هذا ،ولكن أمنا البقرة متنحنا
اللبن دائ ًام ،وال تتطلب منا شيئ ًا مقابل ذلك سوى الطعام العادي ،وعندما مترض
األم احلقيقية تكلفنا نفقات باهظة ،ولكن ُأمنا البقرة فال نخرس هلا شيئ ًا ذا بال،
وعندما متوت األم احلقيقية تتكلف جنازهتا مبالغ طائلة ،وعندما متوت أمنا البقرة

((( سورة األنبياء اآليات 69- 68
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تعود علينا بالنفع كام كانت تفعل وهي حية ،ألننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى
العظم واجللد والقرن.

أنا ال أقول هذا ألقلل من قيمة األم ،ولكن ألبينِّ السبب الذي دعاين لعبادة
البقرة إن ماليني اهلنود يتجهون للبقرة بالعبادة واإلجالل وأنا أعد نفيس واحد ًا من

هؤالء املاليني)((( .
إن عدد ًا من املعارك واحلروب نشأت يف التاريخ القديم واحلديث من منطلق
محاية الدين والدفاع عن العقيدة ،وحتى يف أوروبا املعارصة التي تسودها املادية
فإن فيل ًام قد عرض خالل السنة املاضية فيه إساءة وجتريح لشخصية السيد املسيح

عيسى بن مريم Eبعنوان «اإلغواء األخري للسيد املسيح « فحصلت عىل أثره
ضجة ومظاهرات من قبل املسيحيني وأحرقوا عدة دور للسينام كانت تعرض ذلك

الفيلم.

ويف هذه األيام يعيش العامل ضجة كربى بسبب انفجار غضب املسلمني ضد ما

كتبه مرتزق حتميه بريطانيا يدعى (سلامن رشدي) يف كتابه (اآليات الشيطانية)(((

من هتجم عىل مقدسات اإلسالم وإساءة للقران الكريم والرسول العظيم حممدA
فاندلعت املظاهرات الصاخبة يف خمتلف أنحاء العامل ،وأصدر اإلمام اخلميني حك ًام
هبدر دم الكاتب والنارشين املغرضني للكتاب وعىل أثر ذلك قطعت اجلمهورية

اإلسالمية اإليرانية عالقاهتا مع بريطانيا وال زالت تفاعالت القضية مستمرة
وتشكل أنموذج ًا للغرية عىل الدين والدفاع عن قداسته.

((( أحمد شلبي ،أديان الهند الكبرى :ص.36
((( كاتب من أصل هندي ولد  1947م في بمبي من عائلة مسلمة ولكنه ارتد عن اإلسالم حينما
درس في المدارس الغربية وتوطن لندن.
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انت�شار الأديان:

أي دين هو
ألن الدين شأن قلبي روحي لذلك فإن الطريق الطبيعي لقبول ِّ

االقتناع واالختيار احلر ،فبمقدار ما يمتلك أي دين من حجة وأسلوب مؤثر،
وحسب مستوى دعاة ذلك الدين وكفاءهتم ،يكون إقبال الناس عليه واعتناقهم

له.

وقد اعتمدت األديان الساموية منطق احلجة واإلقناع يف طرح مبادئها عىل

الناس ،وكانت أخالق األنبياء واألوصياء خري وسيلة لالستقطاب والتأثري.
يقول القرآن احلكيم مقرر ًا ومؤكد ًا هلذا املنهج﴿ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِيلِ َر ِّب َك بِالحِْ ْك َم ِة
َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة َو َجادِلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه
ين﴾(((.
َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمْ ُ ْهت َِد َ
كام يستعرض القرآن احلكيم قصص األنبياء وطريقة تبليغهم للرسالة وعرضها

عىل أقوامهم بالدليل والربهان واستقبال حاالت التكذيب والرفض بسعة الصدر،

وحسن اخللق.

فهذا نبي اهلل نوح Eيطوي مئات السنني داعي ًا قومه إىل رسالة اهلل متحم ً
ال

األذى واإلهانة والتكذيب دون أن يتخىل عن أسلوب الطرح اهلادئ وخماطبة
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُنوح ًا إِلىَ َق ْو ِم ِه إِنيِّ َل ُك ْم َن ِذ ٌير ُمبِنيٌ *
الوجدان والعقل يقول تعاىلَ :
يم * َف َق َ
َأ ْن ال َت ْع ُبدُ وا إِلاَّ اللهَّ َ إِنيِّ َأ َخ ُ
ين َك َف ُروا ِم ْن
ال المْ َلأَ ُ ا َّل ِذ َ
اب َي ْو ٍم َألِ ٍ
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
اك إِلاَّ َبشرَ ًا ِم ْث َلنَا َو َما َن َر َ
َق ْو ِم ِه َما َن َر َ
ين ُه ْم َأ َر ِاذ ُلنَا َب ِ
الر ْأيِ َو َما
اك ا َّت َب َع َك إِلاَّ ا َّل ِذ َ
اد َي َّ
َن َرى َل ُك ْم َع َل ْينَا ِم ْن َف ْضلٍ َب ْل َن ُظ ُّن ُك ْم َك ِ
اذبِنيَ * َق َ
ال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن ُك ْن ُت َعلىَ َب ِّين ٍَة ِم ْن
وها َو َأ ْن ُت ْم لهَ َا َكا ِر ُه َ
ون﴾(((.
َربيِّ َوآ َتانيِ َرحمْ َ ًة ِم ْن ِع ْن ِد ِه َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ُك ْم َأ ُن ْل ِز ُم ُك ُم َ
((( سورة النحل اآلية 125
((( سورة هود اآليات 28-25
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ونبي اهلل شعيب Eوحينام هدَّ ده قومه بأن يرمجوه باحلجارة حتى املوت أجاهبم
بكل ثقة وهدوءَ ﴿ :ق َ
ال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن ُك ْن ُت َعلىَ َب ِّين ٍَة ِم ْن َربيِّ َو َر َز َقنِي ِم ْن ُه ِرزْ ق ًا
است ََط ْع ُت َو َما
َح َسن ًا َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َخالِ َف ُك ْم إِلىَ َما َأنهْ َ ُاك ْم َع ْن ُه إِ ْن ُأ ِريدُ إِلاَّ الأِْ ْص َ
الح َما ْ
َت ْو ِف ِ
يب﴾((( وبمراجعة رسيعة لقصص األنبياء يف
يقي إِلاَّ بِاللهَِّ َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َوإِ َل ْي ِه ُأنِ ُ
القرآن الكريم تبدو هذه احلقيقة جلية واضحة.

((( سورة هود اآلية 88

ال إكراه في الدين

من الطبيعي أن يسعى أصحاب كل دين أو مذهب لنرش دينهم والتبشري

بعقيدهتم ليغطي أكرب مساحة ممكنة من أبناء البرش.

فام داموا يعتقدون الصواب واحلق يف دينهم فسيكونون مندفعني لدعوة الناس
إليه ،كام أن وفاء وإخالص كل شخص لدينه جيعله متحمس ًا للتبشري به ،وألن
الدين يصبح جزءا مهماًّ من ذاتية اإلنسان وشخصيته فأي تقدم أو مكسب للدين
يعتربه اإلنسان تقدم ًا ومكسب ًا ذاتي ًا وشخصي ًا.

باإلضافة إىل ذلك فإن بعض األديان توجه أبناءها ومعتنقيها للعمل من أجل
نرشها وإقناع اآلخرين هبا ،كام هو شأن اإلسالم مث ً
ال الذي يقول عىل لسان نبيه
حممد« Aوأيم اهلل ألن هيدي اهلل بك رج ً
ال واحد ًا خري لك مما طلعت عليه الشمس

وغربت»(((.

بالطبع هناك بعض الديانات حترص نفسها يف عرق معينَّ وتغلق أبواب دعوهتا

((( محمد الشيرازي ،الصياغة الجديدة :ص.372
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عىل من مل ينحدر من تلك العروق كام ينقل عن املجوسيني الزرادشتيني الذين
حيرمون عىل أي إنسان مل يولد زرادشتي ًا أن يعتنق دينهم رغم اعتقادهم بأفضلية
دينهم عىل سائر األديان ولذلك أرشف دينهم عىل االنقراض حيث ال يزيد عدد

حاليا عىل ( )120ألف جمويس يف العامل.
أتباعه ًّ

ولكن كيف تكون الدعوة إىل الدين؟ وكيف ينجح اإلنسان يف إدخال أكرب

عدد من الناس إىل حظرية الدين الذي يؤمن به؟

إن الطريق الصحيح واملرشوع هو حماولة إقناع اآلخرين والتأثري عىل نفوسهم

باجتاه الدين -كام سبق احلديث -ولكن البعض قد يستخدم القوة والعنف لفرض
الدين أو املذهب الذي يؤمن به عىل اآلخرين ،وهذا ناتج عن اجلهل أو روح

التسلط والظلم.

فمن يفرض دينه عىل الناس بالقوة والقهر إنام يعرتف بفشل عقيدته وعجزها

عن استقطاب الناس وإقناعهم ،أو أنه يستغل الدين كستار وغطاء لعدوانه وتسلطه

عىل الناس.

وكم عانت البرشية وحتملت املصائب واملآيس يف حروب ورصاعات دامية

حتت شعارات دينية وفكرية.

ففي العصور الوسطى مث ً
ال رزحت الشعوب األوروبية يف ظل القمع واإلرهاب
سن امللك الفرنيس (شارملان) قانون ًا يقيض
باسم الكنيسة والدين املسيحي حيث َّ
بإعدام كل من يرفض أن يتنرص .وملا قاد محلته القاسية عىل السكسونيني واجلرمان

أعلن أن غايته إنام هي تنصريهم(((.

وملحاكم التفتيش التي أنشأهتا الكنيسة يف تلك العصور سمعة سيئة وسجل

قاتم مظلم ،فقد اجتهدت يف فرض آراء الكنيسة عىل الناس باسم الدين ،والتنكيل
((( جورج جرداق ،بين علي والثورة الفرنسية :ص.43
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بكل من يرفض أو يعارض شيئ ًا من تلك اآلراء ،فنصبت املشانق وأشعلت النريان
إلحراق املخالفني ،ويقدر أن من عاقبت هذه املحاكم يبلغ عددهم (،)300 ،000

أحرق منهم ( )32000أحياء ،كان منهم العامل الطبيعي املعروف (برونو) ،نقمت
منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوامل ،وحكمت عليه بالقتل ،واقرتحت

حيا ،وكذلك كان .وهكذا عوقب
بأن ال تراق قطرة من دمه وذلك يعني أن حيرق ًّ
العامل الطبيعي الشهري غاليلو ( )Galilioبالقتل ألنه كان يعتقد بدوران األرض

حول الشمس((( .

وحينام جاء اإلسالم أعلن موقفه الواضح والرصيح من حرية االعتقاد

واختيار الدين ،وأرسى القرآن احلكيم مبدأ احلرية الدينية الفكرية يف قوله تعاىل:
﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي ﴾(((.
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ
يقول العالمة الطباطبائي يف تفسريه امليزان:

ويف قوله تعاىل﴿ :ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
ين﴾ نفي الدين اإلجباري ،ملا أن الدين

وهو سلسلة من املعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية جيمعها أهنا اعتقادات،
واالعتقاد واإليامن من األمور القلبية التي ال حيكم فيها اإلكراه واإلجبار ،فإن

اإلكراه إنام يؤثر يف األعامل الظاهرية واألفعال واحلركات البدنية املادية ،وأما

االعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سنخ االعتقاد واإلدراك ،ومن
املحال أن ينتج اجلهل عل ًام ،أو تولد املقدمات غري العلمية تصديق ًا علمي ًا ،فقوله:
﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
ين﴾ إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتج حك ًام
ديني ًا ينفي اإلكراه عىل الدين واالعتقاد وإن كان حك ًام إنشائي ًا ترشيعي ًا كام يشهد

الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي﴾ كان هني ًا عن احلمل عىل
به ما عقبه تعاىل من قولهَ ﴿ :قدْ َت َبينَّ َ ُّ
((( أبو الحسن الندوي ،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين :ص.192
((( سورة البقرة اآلية 256
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االعتقاد واإليامن كره ًا ،وهو هني م َّت ٍ
ك عىل حقيقة تكوينية ،وهي التي مر بياهنا أن
اإلكراه إنام يعمل ويؤثر يف مرحلة األفعال البدنية دون االعتقادات القلبية(((.
ويقول الشهيد سيد قطب يف تفسري اآلية الكريمة:

«إن قضية العقيدة -كام جاء هبا هذا الدين -قضية اقتناع بعد البيان واإلدراك

وليست قضية إكراه وغصب وإجبار ،ولقد جاء هذا الدين خياطب اإلدراك البرشي
بكل قواه وطاقاته ،خياطب العقل املفكر ،والبداهة الناطقة ،وخياطب الوجدان

املنفعل كام خياطب الفطرة املستكنة ،خياطب الكيان البرشي كله ،واإلدراك البرشي
بكل جوانبه ،يف غري قهر حتى باخلارقة املادية التي قد تلجئ مشاهدها إجلا ًء إىل
اإلذعان ،ولكن وعيه ال يتدبرها وإدراكه ال يتعقلها ألهنا فوق الوعي واإلدراك.

وإذا كان هذا الدين ال يواجه احلس البرشي باخلارقة املادية القاهرة ،فهو من

باب أوىل ال يواجهه بالقوة واإلكراه ليعتنق هذا الدين حتت تأثري التهديد أو مزاولة

الضغط القاهر واإلكراه بال بيان وال إقناع وال اقتناع.

وكانت املسيحية -آخر الديانات قبل اإلسالم -قد فرضت فرض ًا باحلديد

والنار ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد
املسيحيني القالئل من رعاياها الذين اعتنقوا املسيحية اقتناع ًا وحب ًا! ومل تقرص
وسائل القمع والقهر عىل الذين مل يدخلوا يف املسيحية ،بل إهنا ظلت تتناول يف
رضاوة املسيحيني أنفسهم الذين مل يدخلوا يف مذهب الدولة وخالفوها يف بعض

االعتقاد بطبيعة املسيح!

فلام جاء اإلسالم عقب ذلك جاء يعلن -من أول ما يعلن -هذا املبدأ العظيم

الكبري:

﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي ﴾
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ

((( الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن :ج 2ص.342
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ويف هذا املبدأ يتجىل تكريم اهلل لإلنسان ،واحرتام إرادته وفكره ومشاعره،

وترك أمره لنفسه فيام خيتص باهلدى والضالل يف االعتقاد ،وحتميله تبعة عمله

وحساب نفسه ..وهذه هي أخص خصائص التحرر اإلنساين..

إن حرية االعتقاد هي أول حقوق «اإلنسان « التي يثبت له هبا وصف «إنسان «
فالذي يسلب إنسان ًا حربة االعتقاد ،إنام يسلبه إنسانيته ابتدا ًء ..ومع حرية االعتقاد
حرية الدعوة للعقيدة ،واألمن من األذى والفتنة ..وإال فهي حرية باإلسم ال

مدلول هلا يف واقع احلياة.

واإلسالم -وهو أرقى تصور للوجود وللحياة ،وأقوم منهج للمجتمع

اإلنساين بال مراء -هو الذي ينادي بأن ال إكراه يف الدين ،وهو الذي يبني ألصحابه

قبل سواهم أهنم ممنوعون من إكراه الناس عىل هذا الدين ..فكيف باملذاهب والنظم
األرضية القارصة ،املتعسفة وهي تفرض فرض ًا بسلطان الدولة ،وال يسمح ملن

خيالفها باحلياة؟!.

والتعبري هنا يرد يف صورة النفي املطلق﴿ :ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
ين﴾ نفي اجلنس كام

يقول النحويون ..أي نفي جنس اإلكراه ،نفي كونه ابتدا ًء فهو يستبعده من عامل

الوجود والوقوع .وليس جمرد هني عن مزاولته .والنهي يف صورة النفي -والنفي
للجنس -أعمق إيقاع ًا وآكد داللة»((( .
واآلية الكريمة ﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
ين﴾ عىل وضوحها ورصاحتها ليست هي

املورد الوحيد إلعالن احلرية الدينية وتأكيدها يف القرآن احلكيم ،بل هناك العديد
من اآليات الرشيفة التي تعالج موضوع حرية العقيدة والفكر من خمتلف اجلوانب

واألبعاد.

فاإلنسان يف نظر القرآن ليس مسيرّ ًا جمرب ًا عىل أعامله وترصفاته بل هو حر

((( سيد قطب ،في ظالل القرآن :ج 1ص.425
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السبِ َ
يل
خمتار ،وبالتايل فهو مسؤول أمام اهلل عام يصدر منه ،يقول تعاىل﴿ :إِ َّنا َهدَ ْينَا ُه َّ
إِ َّما َش ِ
﴿و َهدَ ْينَا ُه ال َّن ْجدَ ْي ِن﴾(((.
اكر ًا َوإِ َّما َك ُفور ًا﴾((( ويقول تعاىلَ :
واألنبياء وظيفتهم التبليغ والتذكري وليس هلم حق الفرض عىل الناس أو

إكراههم عىل اإليامن برساالهتم فلو أن اهلل تعاىل يريد الطاعة من الناس بالقرس
لكان سه ً
﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك لآَ َم َن َم ْن فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
ال ويسري ًا عىل قدرته ،يقول تعاىلَ :

اس َح َّتى َي ُكو ُنوا ُم ْؤ ِمنِنيَ ﴾(((.
ُك ُّل ُه ْم جمَِيع ًا َأ َف َأن َْت ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
ويف آية أخرى يقول تعاىلَ ﴿ :ف َذ ِّك ْر إِ َّنماَ َأن َْت ُم َذ ِّك ٌر * َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم
بِ ُم َص ْي ِط ٍر﴾(((.

﴿و ُقلِ الحْ َ ُّق ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر﴾(((.
ويقول تعاىلَ :
ون َو َما َأن َْت َع َل ْي ِه ْم بِ َج َّبا ٍر َف َذ ِّك ْر بِا ْل ُق ْر ِ
ويقول تعاىلَ ﴿ :ن ْح ُن َأ ْع َل ُم بِماَ َي ُقو ُل َ
آن َم ْن
اف َو ِع ِ
يخَ َ ُ
يد﴾(((.
وآيات عديدة كثرية يف القرآن احلكيم تشكل منظومة كاملة حول حرية اإلنسان

يف هذه احلياة ،وما اآلية الكريمة ﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
ين﴾ إال اخلالصة والعنوان هلذه
املهمة اخلطرية.
املنظومة َّ

وباملناسبة ،فإن املفرسين ينقلون يف سبب نزول اآلية الكريمة الروايتني

التاليتني:

•أخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن جماهد قال :كانت النضري

((( سورة اإلنسان اآلية 3
((( سورة البلد اآلية 10
((( سورة يونس اآلية 99
((( سورة الغاشية اآليتان 22-21
((( سورة الكهف اآلية 29
((( سورة ق اآلية 45
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(قبيلة من اليهود) أرضعت رجا ً
ال من األوس ،فلام أمر النبي Aبإجالئهم
قال أبناؤهم من األوس :لنذهبن معهم ولندينن دينهم ،فمنعهم أهلوهم

وأكرهوهم عىل اإلسالم ،ففيهم نزلت هذه اآليـة﴿ :ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
ين﴾

•وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس يف قوله﴿ :ال إِ ْك َرا َه فيِ

الدِّ ِ
ين﴾ قال :نزلت يف رجل من األنصار من بني سامل بن عوف يقال له:
احلصني كان له ابنان نرصانيان ،وكان هو رج ً
ال مسل ًام فقال للنبي :Aأال
استكرههام فإهنام قد أبيا إال النرصانية؟ فأنزل اهلل فيه ذلك(((.

ومناسب أن ننقل ما قاله أحد الغربيني يف هذا املجال :يقول :Lane Poole

أنه يف الوقت الذي كان التعصب الديني قد بلغ مداه جاء اإلسالم ليهتف
﴿ َل ُك ْم ِدين ُُك ْم َوليِ َ ِد ِ
ين﴾((( وكانت هذه مفاجأة للمجتمع البرشي الذي مل يكن
يعرف حرية التدين وربام مل يعرفها حتى اآلن ،وسار حممد عىل هذا املنوال مسرية

مل تعرف الرتدد(((.

((( الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،ج 2ص.347
((( سورة الكافرون اآلية 6
((( أحمد شلبي ،مقارنة األديان ،اإلسالم :ص.296

كيف انتشر اإلسالم؟

إن من يقرأ تاريخ الديانات وأساليب انتشارها ،يالحظ متيز ًا فريد ًا اختص به

اإلسالم يف مسرية انتشاره ،فقد اتسعت رقعة اإلسالم ،واعتنقته أمم كثرية ،يف فرتة

زمنية قياسية ال مثيل هلا يف تاريخ الديانات.

فاإلسالم قد ظهر يف جمتمع متخلف وأمة ضعيفة ،ومل تكن ألتباعه جتربة

حضارية ،وال خربة سياسية يف اإلدارة واحلكم ،وال إمكانات مادية مساعدة

جتعلهم يف مستوى مواجهة سائر األديان والدول واحلضارات.

وبالتايل فإن الظروف اإلمجاعية التي انبثق فيها اإلسالم مل تكن تؤهله للتقدم
الرسيع واالنتشار الواسع ،ولكن وبالرغم من كل ذلك فقد سجل اإلسالم رق ًام

قياسي ًا يف تقدمه وانتشاره ،مما جعل الكثري من املفكرين واملؤرخني -من غري
املسلمني -يعربون عن دهشتهم وتعجبهم لرسعة انتشار اإلسالم.

يقول املؤرخ األمريكي (ستودارد) :كاد يكون نبأ نشوء اإلسالم النبأ األعجب

دون يف تاريخ اإلنسان ،ظهر اإلسالم يف أمة كانت من قبل ذلك العهد
الذي ّ
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متضعضعة الكيان والبالد منحطة الشأن فلم يمض عىل ظهوره عرشة عقود حتى
انترش يف نصف األرض ممزق ًا ممالك عالية الذرى ،مرتامية األطراف ،وهادم ًا أديان ًا
قديمة كرت عليها احلقب واألجيال ،ومغري ًا ما بنفوس األمم واألقوام ،وباني ًا عامل ًا
حديث ًا مرتاص األركان هو عامل اإلسالم ،كلام زدنا استقصا ًء يف رس تقدم اإلسالم

وتعاليه زادنا ذلك العجب العجاب هبر ًا فارتددنا عنه بأطراف خارسة وقد عرفنا أن
سائر األديان العظمى إنام نشأت تسري يف سبيلها سري ًا بطيئ ًا مالقية كل صعب حتى
كان أن قيض اهلل لكل دين منها ما أراده له من ملك نارص وسلطان قاهر انتحل
ذلك الدين ثم أخذ يف تأييده والذب عنـه حتى رسخت أركانه ومنعت جوانبه

فبطل النرصانية (قسطنطني) والبوذية (اسوكا) واملزدكية (قباء كرسى) وكل منهم

ملك جبار أ ّيد دينه الذي انتحله بام استطاع من القوة واأليد ،وليس األمر كذلك
يف اإلسالم ،اإلسالم الذي نشأ يف بالد صحراوية جتوب فيها شتى القبائل الرحالة

التي مل تكن من قبل رفيعة املكان واملنزلة يف التاريخ ،فلرسعان ما رشع يتدفق
وينترش وتتسع رقعته يف األرض جمتاز ًا أفظع اخلطوب وأصعب العقبات ،دون أن

يكون من األمم األخرى عون يذكر وال إزر مشدود ،وعىل شدة هذه املكاره فقد
نرص اإلسالم نرص ًا مبين ًا عجيب ًا ،إذ مل يكد يميض عىل ظهوره أكثر من قرنني حتى
باتت راية اإلسالم خفاقة من (الربانس) حتى (مهاليا) ومن صحاري أواسط آسيا
حتى صحاري أواسط إفريقيا»((( .

ويقول مؤرخ آخر هو (فيرش) يف كتابه (تاريخ أوروبا)« :مل يكن هنالك يف

جزيرة العرب قبل اإلسالم أثر حلكومة عربية أو جيش منتظم أو طموح سيايس
عام ،كان العرب شعراء خياليني حماربني وجتار ًا مل يكونوا سياسيني ،إهنم مل جيدوا
يف دينهم قوة تثبتهم أو توحدهم ،إهنم كانوا عىل نظام منحط من الرشك ،وبعد مائة

((( محمد الشيرازي ،الصياغة الجديدة :ص.431
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سنة عمل هؤالء اخلاملون ألنفسهم قوة عاملية عظيمة ،إهنم فتحوا سورية ومرص
وبالد فارس وملكوا باكستان الغربية وجزء ًا من سنجاب ،إهنم انتزعوا أفريقية من
البيزنطينيني والرببر وإسبانيا إىل حدود فرنسا يف الغرب ،والقسطنطينية يف الرشق،

وخمرت أساطيلهم املصنوعة يف اإلسكندرية وموانئ سورية يف البحر املتوسط،
واكتسحت اجلزائر اليونانية وحتدت القوة البحرية لإلمرباطورية البيزنطينية ،مل

يقاومهم الفرس وبربر جبال األطلس ،إهنم شقوا طريقهم بسهولة حتى صعب أن

يقف يف وجههم واقف ،ويعرقل سريهم يف الفتح واالستيالء أحد ،مل يعد البحر
املتوسط بحر الروم ،بل أصبح حوض ًا عثامني ًا ال سيطرة فيه لغري الرتك ووجدت
الدول النرصانية من أقىص أوروبا إىل أقصاها منذرة مهددة بحضارة رشقية مبنية

عىل دين رشقي»(((.

ويقول أحد املؤلفني الشيوعيني« :ان اإلنسان ليدهش إذا تأمل الرسعة الغريبة

التي تغلب هبا طوائف صغرية من الرحالني الذين خرجوا من صحراء العرب
مشتعلني بحامسة دينية عىل أقوى دولتني يف الزمن القديم ،مل يمض مخسون سنة

عىل بعثة حممد Aحتى عزم أتباعه عىل الفتح عىل حدود اهلند يف جانب ،وعىل
ساحل بحر االطالنطيكي يف جانب آخر ،إن خلفاء دمشق األولني حكموا عىل
إمرباطورية مل تكن لتقطع يف أقل من مخسة أشهر عىل أرسع مجل ،وحتى هناية

القرن األول للهجرة كان اخللفاء أقوى ملوك العامل ،كل نبي جاء بمعجزات آية
ملا يقول وبرهان ًا عىل صدقه ،ولكن حممد Aهو أعظم األنبياء وأجلهم ،إذ كان
انتشار اإلسالم أكثر آيات األنبياء وأروعها إعجاب ًا وخرق ًا للعادة ،إن إمرباطورية

اغسطس الرومية بعد ما وسعها بطلها (تراجان) نتيجة فتوح عظيمة يف سبعة قرون

مل تساو اململكة العربية التي أسست يف أقل من قرن .إن اإلمرباطورية اإلسكندرية
((( المصدر السابق :ص.432
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مل تكن يف اتساعها إال كرس ًا من كسور مملكة اخللفاء الواسعة ،إن اإلمرباطورية
الفارسية قاومت الروم زهاء ألف سنة ولكنها غلبت وسقطت أمام سيف اهلل يف

أقل من عرش سنوات»(((.

لقد كان العامل األساس يف رسعة انتشار اإلسالم ،وإقبال األمم والشعوب

عىل اعتناقه ،أحقية مبادئ اإلسالم وانسجامها مع الفطرة والعقل ،وأفضلية
القوانني والتعاليم التي جاء هبا ،وعامل آخر َّأدى دور ًا مساعد ًا هو كفاءة وجدارة

ورواده األوائل ويف طليعتهم الرسول األعظم حممد Aواألئمة
محلة اإلسالم ّ
األطهار من أهل بيته والصحابة األخيار الذين تربوا عىل يده.

بيد أن بعض الكتاب املعادين لإلسالم اختلقوا تفسري ًا آخر مليزة التقدم

والتوسع اإلسالمي ،من وحي موقفهم املعادي وليحجبوا احلقائق عن شعوهبم،
حيث أشاعوا أن اإلسالم انترش بالسيف والقوة ،واستدلوا لفريتهم هذه بوجود

فريضة اجلهاد يف اإلسالم ،واآليات القرآنية التي تأمر املسلمني بالقتال يف سبيل اهلل
وحماربة الكفر والضالل.

وقد بادر علامء اإلسالم إىل ر ّد هذا االدعاء الزائف الذي أطلقه وروجه بعض

املسترشقني املغرضني وفندوه بالرباهني واألدلة التارخيية والعلمية.

لسنا نريد اآلن معاجلة هذا املوضوع بتفصيل واستيعاب لكننا نكتفي باإلشارة

إىل احلقائق التالية:

أو ًال :أثبت الباحثون املسلون أن حروب رسول اهلل Aكانت دفاعية أو
ين آ َمنُوا
وقائية ،وأن السلم هو شعار اإلسالم وغايته ،يقول تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ

الس ْل ِم َكا َّف ًة ﴾(((.
ا ْد ُخ ُلوا فيِ ِّ

((( محمد الشيرازي ،الصياغة الجديدة :ص.432
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اجن َْح لهَ َا َو َت َو َّك ْل َعلىَ اللهَِّ﴾((( فاحلرب حالة
ويقول تعاىلَ :
لس ْل ِم َف ْ
﴿وإِ ْن َجن َُحوا لِ َّ

استثنائية اضطرارية وخيار أخري يف التعامل مع األعداء ،ولذلك يضع اإلسالم هلا
قوانني وتعاليم للتخفيف والتقليل من آثارها وأرضارها .فمث ً
ال يذكر أحد الكتاب

أن مجيع القتىل مـن الطرفني (املسلمني واملرشكني) مل يتجاوز ألف ًا وبضعة أشخاص
يف كل احلروب التي خاضها الرسول Aوالتي كانت أكثر من ثامنني حرب ًا ..ويذكر
كاتب آخر أن عدد الذين قتلوا يف مجيع احلروب هم ألف وثامنية عرش شخص ًا..

ويذكر مؤلف ثالث :أن عدد الكفار واملسلمني الذين قتلوا يف مجيع احلروب مل
يتجاوز ألف ًا وأربعامئة ..وهذا أكرب عدد ذكر يف هذا املوضوع ،بينام الدكتور حممد
محيد اهلل يف كتابه (حممد) Aيذكر أن حممد ًا Aمع أنه استوىل عىل أكثر من مليون
ميل مربع مما يعادل كل أوروبا باستثناء روسيا ،ومع أنه كان يسكن هذه املنطقة
ماليني من البرش ،مل يقتل يف كل حروبه -من طرف املسلمني -إ ّ
ال مائة ومخسون

مسل ًام ،ويضيف أن هذا العدد يعادل :قتي ً
ال واحد ًا يف كل شهر تقريب ًا.

ثاني ًا :اإلسالم كنظام حيايت متكامل كان يسعى لبناء دولته وكيانه السيايس

االجتامعي ،ومن ثم محاية هذه الدولة والكيان ،وضامن القوة والنفوذ لعرض

الرسالة وتبليغها لشعوب األرض.

فلم تشهد معارك اإلسالم إجبار أحد عىل اعتناقه وإنام تعزيز دولة اإلسالم

ومحايتها ،وتوفري فرص تبليغ الدعوة وعرضها عىل اآلخرين.

وأكرب شاهد عىل هذا األمر فتح مكة سنة  8للهجرة ،التي كانت معق ً
ال لكفار

قريش ،وقد تآمروا عىل الرسول لقتله فيها فاضطر للهجرة منها ،وأنزلوا باملسلمني
أقسى ألوان املضايقات والتنكيل وشنوا ضد املسلمني املعارك واحلروب ،ومع

ذلك فحينام فتحها رسول اهلل Aوأوقع اهلزيمة بمناوئيه الذين أعلنوا عجزهم عن
((( سورة األنفال اآلية 61
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املقاومة ،لكنه مل جيرب أحد ًا من أهل مكة عىل اعتناق اإلسالم ،بل خاطبهم قائ ً
ال:
أخ كريم.
>يا معرش قريش ما ترون أين فاعل بكم<؟ قالوا :خري ًا أخ كريم ،وابن ٍ
قال> :اذهبوا فأنتم الطلقاء<(((.

وقبول اإلسالم للجزية من غري املسلمني وهي رضيبة املواطنة تأخذها الدولة

اإلسالمية من غري املسلمني كام تأخذ اخلمس والزكاة من املواطنني املسلمني دليل
عىل حرية العقيدة يف ظل اإلسالم وإال جلعل اإلسالم اعتناقه خيار ًا وحيد ًا ملن

يقعون حتت سلطانه.

ثالث ًا :إن التاريخ يف نقله وتسجيله لظروف ومالبسات دخول كثري من البلدان
والشعوب يف اإلسالم ليكشف عن مدى استجابة وتقبل األمم لإلسالم إعجاب ًا

منهم بمبادئه وترشيعاته ،دون أن يكون للقهر والفرض دور يف انتامئهم واعتناقهم

لإلسالم.

فاملدينة املنورة ،هي أول بلد احتضن اإلسالم ومنها انطلق ،هل استجاب

أهلها لإلسالم حتت ضغط القوة والسيف؟ وأي قوة آنذاك كانت ملحمد املطرود

من وطنه الباحث عن ملجأ؟
إنه ال يمكن الشك أبد ًا يف إسالم أهل املدينة بحريتهم واختيارهم.
وانتشار اإلسالم يف ُأندونيسيا وأفريقيا أيض ًا مل ترافقه قوة عسكرية وإنام
استقطب بجامل عقيدته ورشيعته ،وقد جاء الصليبيون إىل الرشق إ َّبان ضعف

اخلالفة العباسية واخلالفة الفاطمية ملحو اإلسالم والقضاء عليه ،وإذا باإلسالم
جيذب مجوع ًا منهم فيدخلونه وحياربون يف صفوف املسلمني ،يقول «توماس
أرنولد» :لقد اجتذبت الدعوة املحمدية إىل أحضاهنا من الصليبيني عدد ًا مذكور ًا

حتى يف العهد األول -أي القرن الثاين عرش -ومل يقترص ذلك عىل عامة النصارى،
((( ابن األثير ،الكامل في التاريخ :ج 2ص.252
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بل أن بعض أمرائهم وقادهتم انضموا -أيض ًا -إىل املسلمني يف ساعات انتصارات
املسيحيني ويروي «توماس أرنولد» عن بعض مؤرخي النصارى قوله :أن ستة
من أمراء مملكة القدس استوىل عليهم الشيطان (!!) ليلة معركة حطني فأسلموا

وانضموا إىل صفوف األعداء دون أن يقهروا من أحد عىل ذلك ..فهل يمكن أن

نقول إن اإلسالم انترش بني الصليبيني بالقوة؟

ويف القرن السابع اهلجري هجم املغول عىل العامل اإلسالمي ،وكان هجومهم
وحشي ًا قاسي ًا مدمر ًا ،سفكوا الدماء فسالت أهنار ًا وحطموا احلضارة اإلسالمية
وهدموا القصور واملساجد ،وأحرقوا الكتب وقتلوا العلامء ،وامتدت أيدهيم إىل

اخلليفة فقتلوه وقتلوا معه أهله .وأزالوا اخلالفة العباسية سنة  656هـ ،وأصبحت

للمغول اليد العليا وهوت أمامهم كل قوى املسلمني يف عاصمة اخلالفة وما

حوهلا ،ولكن رسعان ما جذب اإلسالم إليه الفاحتني الغزاة ،ورسعان ما دخله
املغول الذين هامجوه وعملوا عىل تقويضه فهل يمكن أن نقول أن اإلسالم انترش

بني املغول بالقوة؟

ويتحدث أحد الكتاب املسيحيني وهو الكاتب الفرنيس «هوبري ديشان «

حاكم املستعمرات الفرنسية بأفريقية حتى سنة 1950م يف كتابه « الديانات يف
أفريقية السوداء» عن دخول اإلسالم إىل أفريقية فيقول:

«إن انتشار دعوة اإلسالم يف أغلب الظروف مل تقم عىل القرس وإنام قامت عىل
ال وال طو ً
اإلقناع الذي كان يقوم به دعاة متفرقون ال يملكون حو ً
ال إال إيامهنم
العميق برهبم ،وكثري ًا ما انترش اإلسالم بالترسب السلمي البطيء من قوم إىل قوم،

فكان إذا ما اعتنقته األرستقراطية وهي هدف الدعاة األول تبعتها بقية القبيلة ،وقد
يسرّ انتشار اإلسالم أمر ًا آخر هو أنه دين فطرة بطبيعته ،سهل التناول ،ال لبس وال
تعقيد يف مبادئه ،سهل التكليف والتطبيق يف خمتلف الظروف ،ووسائل االنتساب
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إليه أيرس وأيرس إذ ال يطلب من الشخص إلعالن إسالمه سوى النطق بالشهادتني
فيصبح بذلك يف عداد املسلمني «.

وقال «أرنولد» يف كتابه الدعوة إىل اإلسالم« :ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن

السيف كان العامل يف حتويل الناس إىل اإلسالم بعيدة عن التصديق وأن السيف إذا
كان يمتشق أحيان ًا لتأييد قضية الدين ،فإن الدعوة واإلقناع ،وليس القوة والعنف
كانا مها الطابعني الرئيسيني حلركة الدعوة هذه».

أما «غوستاف لوبون» فيقول« :وسريى القارئ حني نبحث يف فتوح العرب
وأسباب انتصاراهتم أن القوة مل تكن عام ً
ال يف انتشار القرآن ،فقد ترك العرب
الفاحتون املغلوبني أحرار ًا يف أدياهنم ،فإذا حدث أن اعتنق بعض األقوام النرصانية
اإلسالم ،واختذوا العربية لغة هلم فلام رأوه من عدل العرب الغالبني مما مل يروا مثله

من سادهتم السابقني ،وملا كان عليه اإلسالم من السهولة التي مل يعرفوها من قبل،
والتاريخ أثبت أن األديان ال تفرض بالقوة ،فلام قهر النصارى عرب األندلس فضل

هؤالء القتل والطرد عىل آخرهم عىل ترك اإلسالم ،ومل ينترش اإلسالم بالسيف بل
انترش بالدعوة وحدها ،وبالدعوة وحدها اعتنقت اإلسالم الشعوب التي قهرت
العرب مؤخر ًا كالرتك واملغول»(((.

((( محمد حسين فضل الله ،اإلسالم ومنطق القوة :ص.214 ،212

اإلسالم والحرية الدينية

انطالق ًا من رؤية اإلسالم حلكمة وجود اإلنسان يف هذه احلياة ،وأنه وجود

ابتالء وامتحان ،ليختار اإلنسان طريقه بمحض إرادته وحريته ،ثم يتحمل
يل إِ َّما َش ِ
السبِ َ
اكر ًا
مسؤولية هذا االختيار أمام اهلل تعاىل يف اآلخرة ﴿إِ َّنا َهدَ ْينَا ُه َّ

َوإِ َّما َك ُفور ًا﴾((( ،لذلك يبني اإلسالم جمتمعه ونظامه السيايس عىل أساس احلرية
الدينية ،فهو يعرض مبادئه ،ويبني أحكامه ،والناس بعد ذلك أحرار يف قبوله أو
رفضه ﴿ َف َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر﴾(((.
ففي ظل اإلسالم ال تلغى الديانات األخرى ،وال حيظر وجود سائر املبادئ
وامللل ،بل خياطبهم القرآن احلكيم معرتف ًا بوجودهم ،وتارك ًا هلم حرية اختيارهم

﴿ َل ُك ْم ِدين ُُك ْم َوليِ َ ِد ِ
ين﴾(((.
((( سورة اإلنسان اآلية 3
((( سورة الكهف اآلية 29
((( سورة الكافرون اآلية 6
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بل نظم اإلسالم ترشيعات ووضع قوانني حلامية أتباع األديان األخرى

وللتعامل معهم يف إطار الدولة اإلسالمية ،فإذا ما خضعوا للنظام السيايس،
وسامهوا مالي ًا يف توفري احتياجاته عرب دفع اجلزية وهي مبلغ سنوي من املال حيدّ ده
احلاكم الرشعي عىل كل فرد ذكر قادر من غري املسلمني ،كام يدفع أفراد املسلمني

الزكاة واخلمس ،فإهنم بعد ذلك أحرار يف البقاء عىل أدياهنم وممارسة معتقداهتم،

دون أن جيربهم أحد عىل تركها أو العدول عنها.

يقول الشيخ سعيد شعبان -أحد العلامء املسلمني املعارصين يف لبنان:-

«نحارب من أجل حرية اإلنسان وحرية املعتقد ،حتى أننا نحارب من يريد أن
يكره النصارى عىل الدخول يف اإلسالم فمن يريد إدخاهلم بالقرس يكون قد نقض

ذمة اهلل»(((.

وحتى املرشكون الكفار وإن كانوا ال ينتمون إىل ديانة معينة ،ويعكفون

عىل عبادة األصنام واألوثان ،فإن اإلسالم ال يقرسهم عىل ترك دياناهتم وال

يرفض وجودهم يف ظله ،بل شأهنم كأتباع األديان األخرى من هيودية ومسيحية

وجموسية.

وهذا ما حصل يف تاريخ اإلسالم ،ويؤكد ذلك أحد مراجع الدين املعارصين

(السيد حممد الشريازي) حيث يقول« :وهذا هو الذي عمله الرسول Aفإنه ملا

ظفر بأصحاب بدر وكانوا مرشكني مل يقتلهم بل أخذ منهم الفداء وتركهم عىل
رشكهم فلم جيربهم عىل اإلسالم ،وكذلك فعل بأهل مكة فإنه Aقال هلم« :اذهبوا

فأنتم الطلقاء» ،فلم يقتلهم ومل جيربهم عىل اإلسالم ،وكذلك صنع بأهل حنني..

إىل غري ذلك مما ال خيفى عىل من له أقل إملام بتاريخ الرسول« Aويف املستدرك
عن احلسني بن عيل Eقال :فإذا آمن أحد من املسلمني أحد ًا من املرشكني -يف
((( منير شفيق ،الفكر اإلسالمي المعاصر والتحديات :ص.120
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حالة احلرب -مل جيب أن خيفي ذمته ،ويعرض عليه رش ائط اإلسالم فإن قبلوا أن
يسلموا أو يكونوا ذمة ،وإال ردوا إىل مأمنهم وقوتلوا -احلديث -فإن ظاهره قبول
الذمة هلم»« .هذا هو املقطوع به من سرية رسول اهلل Aبل وسرية املسلمني طول

التاريخ اإلسالمي فإنه مل يعهد من أي مقاتل من املسلمني أن يقتل مجيع الكفار
الذين مل يكونوا أهل الكتاب ومل يسلموا ،بل خمتلف أنواع الكفار كانوا يعيشون

يف كنف احلكومات اإلسالمية السنية والشيعية بسالم كام ال خيفى ذلك عىل من
راجع التاريخ ،ثم وهل يمكن إمكان ًا مالئ ًام ملذاق اإلسالم أن يقتل اإلسالم ماليني
الكفار غري أهل الكتاب إذا مل يسلموا ،ومن املعلوم أن الكفار ال يسلمون بسهولة
إال بعضهم ،مث ً
ال إذا سيطر املسلمون عىل اهلند يقتلون كل من مل يقبل اإلسالم
وهم عرشات املاليني؟! وهذا وإن كان استبعاد ًا حمض ًا لكنه استبعاد مالئم ملذاق

اإلسالم الذي بعث رمحة للعاملني»(((.

حرية العبادات والأحكام

وحينام يقبل اإلسالم بوجود سائر األديان واالجتاهات ضمن جمتمعه ويف

ظل دولته ،فإنه يمنحهم احلرية الكاملة يف ممارسة شعائر أدياهنم والقيام بطقوس

عباداهتم ،وتنفيذ تعاليمها وأحكامها دون أن يفرض عليهم شعائره وأحكامه أو

يتدخل يف شؤون أدياهنم.

وقد تعهد رسول اهلل Aلنصارى نجران بضامن حريتهم الدينية يف عباداهتم

وشعائرهم كام جاء يف نص معاهدته هلم ويف كتابه أليب احلارث بن علقمة أسقف

نجران وهذا نصه:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

((( الشيرازي ،الفقه -الجهاد ،ج 2ص.20-19
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من حممد النبي...

إىل األسقف أيب احلارث ،وأساقفة نجران وكهنتهم ،ومن تبعهم ،ورهباهنم:

«إن هلم ما حتت أيدهيم من قليل وكثري ،من بيعهم وصلواهتم ورهبانيتهم،

وجوار اهلل ورسوله ،ال يغيرّ أسقف من أسقفيته ،وال راهب من رهبانيته ،وال
كاهن من كهانته وال يغري حق من حقوقهم وال سلطاهنم ،وال يشء مما كانوا عليه.
عىل ذلك جوار اهلل ورسوله أبد ًا ،ما نصحوا واصطلحوا فيام عليهم غري مثقلني

بظلم وال ظاملني»((( .

وهناك حديث يعتربه الفقهاء قاعدة وأص ً
ال للعديد من األحكام الرشعية

ينص عىل حق أهل كل دين أو مذهب بااللتزام بأحكام وتعاليم دينهم وطريقتهم،
وهو ما تعارف عليه الفقهاء بقاعدة اإللزام «ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم» وعن

اإلمام عيل بن موسى الرضا« :Eأنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم».

وما رواه حممد بن مسلم عن أيب جعفر اإلمام الباقر Eقال :سألته عن

األحكام؟ قال :جتوز عىل كل ذوي دين ما يستحلون(((.

ولذا نرى أن اإلسالم ال يتعرض للمجويس ونحوه إن نكح أمه وأخته حيث

إن ذلك جائز يف دينه ،ألن اإلسالم ال يريد اإلكراه ،وإنام يريد إعطاء احلرية لكل

إنسان فيام يعمل حسب معتقده .ويف روايات متعددة« :أن املجوس يورثون عىل ما

يعتقدون وأن لكل قوم نكاحا».

فقد روى الكليني رمحه اهلل عن أيب عمري ،عن عبد اهلل بن سنان قال :قذف

جموسيا عند أيب عبد اهلل ،فقال له اإلمام الصادق« Eمه « فقال الرجل :إنه
رجل
ًّ
ينكح أمه وأخته .فقال اإلمام« :ذاك عندهم نكاح يف دينهم<.

((( حسين المنتظري ،دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية :ج 2ص.752
((( يراجع حول الموضوع )القواعد الفقهية) للشيخ ناصر مكارم :ج 4ص.163-161

التعددية والحرية في اإلسـالم
بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب

71

سب جموسي ًا بحرضة اإلمام الصادق Eفزبره
ويف رواية الغوايل :إن رجال ّ

وهناه ،فقال له :إنه تزوج بأمه .فقال :Eأما علمت أن ذلك عندهم النكاح؟<.

ويف رواية أخرى عن الصادق :Eأنه قال لبعض أصحابه :ما فعل غريمك؟
قال :ذاك ابن الفاعلة! فنظر إليه أبو عبد اهلل Eنظر ًا شديد ًا ،فقال :جعلت فداك

إنه جمويس نكح أخته ،قال اإلمام :أوليس ذلك من دينه النكاح؟(((.

وهذه النصوص تظهر روعة تسامح اإلسالم ومحايته للحريات ،فإنه ليس فقط

يمنح احلرية لسائر األديان يف عباداهتم وأحكامهم ،وإنام يأمر املسلمني باحرتام

تلك األحكام ألصحاهبا وعدم تعيريهم هبا..

ويشيد أحد الكتاب األجانب (آدم متز) بمستوى احلرية الدينية يف ظل الدولة

اإلسالمية فيقول :مل تكن احلكومة اإلسالمية تتدخل يف الشعائر الدينية ألهل الذمة،

بل كان يبلغ من بعض اخللفاء أن حيرض مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهم ،وأن
احلكومة يف حاالت انحباس املطر ،كانت تأمر بتنظيم مواكب يسري فيها النصارى

وعىل رأسهم األسقف واليهود وعىل رأسهم النافخون باألبواق(((.
ويقول جولد تسيهر:

سار اإلسالم لكي يصبح قوة عاملية عىل سياسة بارعة ففي العصور األوىل
مل يكن اعتناقه أمر ًا حمتوم ًا فإن املؤمنني بمذاهب التوحيد أو الذين يستمدون

رشائعهم من كتب منزلة كاليهود والنصارى والزرادشتية كان يف وسعهم متى
دفعوا رضيبة الرأس (اجلزية) أن يتمتعوا بحرية الشعائر ومحاية الدولة اإلسالمية،

ومل يكن واجب اإلسالم أن ينفذ إىل أعامق أرواحهم إنام كان يقصد إىل سيادهتم
اخلارجية ،بل لقد ذهب اإلسالم يف هذه السياسة إىل حدود بعيدة ،ففي اهلند مث ً
ال
((( راجع الصياغة الجديدة للشيرازي :ص.311
((( الدكتور حسين الحاج حسن :النظم اإلسالمية ص.336
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كانت الشعائر القديمة تقام يف اهلياكل واملعابد يف ظل احلكم اإلسالمي(((.

وجاء يف (األخبار النرصانية) شهادة تؤيد مدى التسامح اإلسالمي ،وهـــي

شهادة (عيشويابة) الذي توىل كريس البطريركية من سنة  657 -647هـ إذ كتب

الرب من السيطرة عىل العامل يعاملوننا كام تعرفون،
يقول :إن العرب الذين مكنهم ّ
قسيسينا ويمدّ ون يد
إهنم ليسوا بأعداء للنرصانية ،بل يمتدحون ملتنا ،ويوقرون ّ

املعونة إىل كنائسنا وأديرتنا(((.

وأكثر من ذلك يقول األستاذ متز :إن الكنائس والبيع ظلت يف اململكة
اإلسالمية كأهنا خارجة عن سلطان احلكومة ،وكأهنا ال تكون جزء ًا من اململكة

معتمدة يف ذلك عىل العهود وما أكسبتهم من حقوق ،وقضت الرضورة أن يعيش
اليهود والنصارى بجانب املسلمني ،فأعان ذلك عىل خلق جو من التسامح ال

تعرفه أوروبا يف القرون الوسطى(((.

يقص علينا أن اخلليفة عمر كتب بيده عهد ًا ألهل الكتاب
وما زال التاريخ ّ

بعد استيالئه عىل حصن (بابليون) بحامية كنيستهم ،ولعن أي مسلم خيرجهم منها،
تغيب عنه ثالثة عرش عام ًا،
وكتب أمان ًا للبطريق بنيامني ،ورده إىل كرسيه ،بعد أن ّ
عمر هبا خطب
وأمر باستقباله باحلفاوة وعندما سار إىل اإلسكندرية ،وملا لقي َ
وخوله السلطة
أمامه وشكره ،واقرتح عليه عدة أمور حتفظ الكنيسة ،فتقبلها عمر ّ

التامة عىل القبط ،وعىل شؤون الكنيسة((( .وحينام دخل اخلليفة عمر كنيسة القيامة

وحان وقت الصالة غادر الكنيسة إىل خارجها وأدى الصالة الواجبة وملا سئل يف
ذلك قال :إين أخشى إذا ما صليت يف الكنيسة أن يقول املسلمون هنا صىل عمر ثم

((( باقر شريف القرشي :النظام السياسي في اإلسالم ص.187
((( حسن القبانجي :شرح رسالة الحقوق ج 2ص.583
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
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يتخذونه مسجد ًا(((.

قواد اخلليفة املعتصم أمر بجلد إمام ومؤذن ألهنام
وينقل التاريخ إن أحد ّ

اشرتكا يف هدم معبد من معابد املجوس ،لتستخدم أحجاره يف بناء مسجد مكانه.
ّ
ويدل عىل ذلك أيض ًا أن معابد النار يف القرن العارش امليالدي بعد فتح فارس

من قبل املسلمني بثالثة قرون كانت متأل العراق وفارس وكرمان وسجستان
وخراسان وأذربيجان ،حتى أنه مل ختل مدينة من مدن فارس من معبد أو معابد

لعبادة النار كام يذكره املسعودي يف مروج الذهب(((.

احترام الديانات و�أتباعها:

املسلم املمتلئ ثقة بدينه وأنه دين اهلل احلق ،والطريق الوحيد للهدى والصواب،

وان ما عداه باطل وضالل وانحراف ،كيف ي ّتسع فكره وصدره للتعايش مع
الديانات الزائفة حسب عقيدته ومع الطقوس والشعائر اخلرافية الفاسدة لتلك

الديانات ،كعبادة النار واخلضوع لألوثان ،وكنكاح املحارم وتقديس البقر..؟

إن تربية اإلسالم وتعاليمه يف الوقت الذي تبني فيه فكر اإلنسان املسلم

ومشاعره عىل أساس عبادة اهلل وتوحيده وااللتزام بدينه احلق فإهنا ّ
تركز يف الوقت
ذاته عىل احرتام اإلنسان كإنسان مهام كان دينه أو مذهبه ما مل يكن معتدي ًا ظامل ًا أو

حمارب ًا للحق .فالناس (صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق)((( كام

يقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب. E

واحرتام اإلنسان يعني حرمة حقوقه املادية كجسده وماله وحقوقه املعنوية

كحريته وكرامته واختياره لدينه.

((( عالم الفكر ،المجلد األول /العدد الرابع ص.115
((( المصدر السابق.
((( نهج البالغة -عهده لمالك األشتر.
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من هنا يرفض اإلسالم اضطهاد الناس عىل أساس دينهم أو اعتقاداهتم ،بل

ويويص اإلسالم أبناءه بأن يكونوا املثل األعىل يف األخالق وحسن التعامل مع
فتشوه سمعته وتنفر
اآلخرين ،حتى ال حتسب ترصفاهتم غري الالئقة عىل اإلسالم
ّ

اآلخرين منه.

يشجع املسلمني عىل البرّ واإلحسان للكفار غري املعادين
إن القرآن احلكيم ّ
ين َولمَ ْ يخُ ْ ِر ُج ُ
ين لمَ ْ ُي َقاتِ ُل ُ
وك ْم فيِ الدِّ ِ
وك ْم
املحاربني ،يقول تعاىل﴿ :ال َي ْن َه ُاك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذ َ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اللهَّ َ يحُِ ُّب المْ ُ ْق ِس ِطنيَ ﴾(((.
ِم ْن ِد َيا ِر ُك ْم َأ ْن َتبرَ ُّ ُ
وإذا كان مطلوب ًا من املسلم أن يدعو إىل دينه وأن يوضح بطالن وفساد األديان

األخرى إال أن ذلك جيب أن يكون بأسلوب الئق ال جيرح مشاعر اآلخرين وال
﴿وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
ين
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِلاَّ ا َّل ِذ َ
ين ّفرهم ،يقول تعاىلَ :
َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم ﴾(((.

وما أروع تأديب اإلسالم ألبنائه وتربيته هلم عىل احرتام اآلخرين حينام ينهى

سب أصنام الكفار وأوثاهنم !! ملاذا؟ ألن الكفار
القرآن احلكيم املسلمني عن ّ
يعتربون األصنام مقدسات هلم ،وكل إنسان يدافع عن مقدساته وإن كانت زائفة
باطلة ،فإذا ما اعتدى املسلمون وأهانوا مقدّ سات الكفار فستكون ر ّدة الفعل

وسب مقدّ سات املسلمني ،وال يرىض اإلسالم تبادل
الطبيعية للكافرين إهانة
ّ
والسب كلغة حوار وتعامل بني أصحاب األديان ،فلنتأمل اآلية الكريمة
اإلهانة
ّ
ون ِم ْن ُد ِ
ين َيدْ ُع َ
ون
﴿وال َت ُس ُّبوا ا َّل ِذ َ
التالية ولنتد ّبر يف أبعادها العظيمة ،يقول تعاىلَ :
اللهَِّ َف َي ُس ُّبوا اللهَّ َ َعدْ و ًا بِ َغيرِْ ِع ْل ٍم َك َذلِ َك َز َّي َّنا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم ُث َّم إِلىَ َربهِِّ ْم َم ْر ِج ُع ُه ْم
((( سورة الممتحنة اآلية 8
((( سورة العنكبوت اآلية 46
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َف ُي َن ِّبئ ُُه ْم بِماَ َكا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾(((.
فاآلية الكريمة تلفت أنظار املؤمنني إىل عدة حقائق جيب أن يأخذوها بعني

االعتبار يف تعاملهم مع اآلخرين:

1 .1إن كل أمة أو مجاعة هلا مبدأ فإهنا تعتقد بقداسته وإن كان باط ً
ال يف نظر
اآلخرين َ
﴿ك َذلِ َك َز َّي َّنا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم﴾.

2 .2إن الدنيا دار حرية واختيار لإلنسان وهو مسؤول أمام ربه غد ًا يوم
القيامة ،وال حيق ألحد يف الدنيا أن يفتش عقائد الناس وحياكمهم عىل
أدياهنم ،فذلك األمر موكول لرب اخللق يوم احلساب.

3 .3إن أي فعل جتاه اآلخرين يسبب ر ّد فعل من نوعه وجنسه ،فإذا كان
املسلمون حريصني عىل احرتام دينهم ومقدساهتم ،فعليهم أن حيرتموا
أديان اآلخرين ومقدساهتم يف ظاهر التعامل معهم وإال فليتوقعوا اإلهانة

يسبون معتقدات اآلخرين.
ملعتقداهتم حينام ّ

وقد وردت أحاديث ونصوص كثرية تؤكد للمسلمني أمهية حسن التعامل مع
اآلخرين ،ففي سنن أيب داوود عن رسول اهلل« :Aأال من ظلم معاهد ًا أو انتقصه

أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئ ًا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»(((.

يتنعم بالعدالة ويشمله التضامن
إن من حق كل من يعيش يف ظل اإلسالم أن ّ
مر شيخ مكفوف
والتكافل اإلجتامعي وإن مل يكن مسل ًام ،ففي عهد اإلمام عيلّ E
كبري يسأل ،أي يستجدي الصدقة من الناس ،فانزعج اإلمام من هذا املشهد وقال:
ما هذا؟ ومل يقل :من هذا؟ ذلك ألن هذه احلالة غري مقبولة وال مرضية ّ
بغض النظر

عن دين صاحبها أو مذهبه .وحينام أجابه أصحابه :يا أمري املؤمنني هذا نرصاين!
((( سورة األنعام اآلية 108
((( المنتظري :دراسات في والية الفقيه ج 2ص.722
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ر ّدهم اإلمام غاضب ًا بقوله :استعملتموه حتى إذا كرب وعجز منعتموه! أنفقوا عليه
من بيت املال(((.

ومل يكتف اإلسالم باحرتام األحياء من أتباع سائر األديان بل ترى النبيA
حيرتم بنفسه أمواهتم ويأمرنا بذلك أيض ًا .ففي صحيح البخارى بسنده عن جابر
بن عبد اهلل قال« :مر بنا جنازة فقام هلا النبي وقمنا به ،فقلنا يا رسول اهلل ،إهنا جنازة
هيودي! قال« :إذا رأيتم اجلنازة فقوموا».
فمروا
وفيه أيض ًا« :كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسيةّ ،

عليهام بجنازة ،فقاما ،فقيل هلام :إهنا من أهل األرض ،أي من أهل الذمة ،فقاال :إن
النبي مرت به جنازة فقام فقيل له :إهنا جنازة هيودي ،فقال :أليست نفس ًا».
بأي ملة ودين كان حرمة
فهذا منطق اإلسالم يرى لإلنسان وحتى جلنازته ّ
وشأن ًا ما مل يتجاوز عىل حقوق غريه(((.
ذميا فقد آذاين»(((.
وعن رسول اهلل Aأنه قال« :من آذى ًّ

هبذا األسلوب وهذه الرتبية نجح اإلسالم يف حتقيق التوازن والتعادل يف نفس

اإلنسان املسلم بني ثقته املطلقة بأحقية دينه وصوابيته وبني احرتام سائر األديان

وأصحاهبا ،وقد حتدث «غوستاف لوبون» عن هذه امليزة الفريدة لإلسالم بقوله:

«إن اإلسالم هو الذي علم اإلنسانية كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين وقد

يظن أهنام ال جيتمعان»(((.
كان ّ

كام أشار «هاملتون « إىل ذلك عند تعرضه لدراسات مقارنات األديان فقال:

العرب هم أول من ألفوا يف امللل والنحل ،ألهنم كانوا واسعي الصدر جتاه العقائد
((( الحر العاملي :وسائل الشيعة ج 11ص.49
((( المنتظري :دراسات في والية الفقيه ج 2ص.724
((( الشيرازي :الصياغة الجديدة ص.334
((( أنور الجندي :قضايا العصر ومشكالت الفكر تحت ضوء اإلسالم ص.178
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األخرى ،وحاولوا أن يفهموها ويدحضوها بالربهان واحلجة ،ثم إهنم اعرتفوا بام

أتى قبل اإلسالم من ديانات توحيدية(((.

وقد كتب أبو الرحيان البريوين يف أديان اهلند يف القرن اخلامس من اهلجرة ،فلم

يمس عاطفة أحد من أهلها ،وكان إذا كتب عن نحلة يومهك أنه هو أحد أبناء تلك
النحلة ّ
لتلطفه يف وصف شعائرها.
وكان ك َّتاب العرب يذكرون مجيع املخالفني بكل حرمة ،ويف كتاب طبقات

األطباء البن أيب أصيبعة ،وطبقات احلكامء البن القفطي ،وطبقات األدباء
لياقوت ،والوايف بالوفيات للصفدي ،ويف تاريخ حكامء اإلسالم للبيهقي أمثلة هلذا
التسامح .فقد ترجم املؤلفون للنصارى واليهود والسامريني واملجوس كأهنم أبناء

ملة واحدة(((.

ويتحدث الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي يف بحثه املفصل عن «غري املسلمني

يف املجتمع اإلسالمي « فيقول :جرى العرف اإلسالمي عىل تسمية املواطنني من
غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي باسم «أهل الذ ّمة» أو «الذميني» كلمة معناها
العهد والضامن واألمان ،وإنام سموا كذلك ألن هلم عهد اهلل وعهد رسوله وعهد

مجاعة املسلمني .أن يعيشوا يف محاية اإلسالم ويف كنف املجتمع اإلسالمي آمنني

مطمئنني ،فهم يف أمان املسلمني وضامهنم بناء عىل عقد الذمة .فهذه تعطي أهلها
من غري املسلمني ما يشبه يف عرصنا اجلنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها.

فيكتسبون بذلك حقوق املواطنني ويلتزمون بواجباهتم ،فالذ ّم ّي عىل هذا األساس

من «أهل دار اإلسالم « كام يعرب الفقهاء أو من حاميل اجلنسية اإلسالمية كام يعبرّ
املعارصون اليوم.
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
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ويرى من حقوقهم عىل املسلمني:

1 .1احلامية من االعتداء اخلارجي وذلك بمنع من يؤذهيم وفك أرسهم ودفع
من قصدهم بأذى إن كانوا بدار اإلسالم.

2 .2احلامية من الظلم الداخيل ،أمر يوجبه اإلسالم ،وحيذر املسلمني أن يمدوا
أيدهيم أو ألسنتهم إىل أهل الذمة بأذى أو عدوان ،واحلامية املقررة هلم تشمل

محاية دمائهم وأنفسهم وأبداهنم كام تضمن محاية أمواهلم وأعراضهم.

ويتوجب تأمينهم عند العجز والشيخوخة والفقر.
3 .3
ّ

4 .4ويؤمن اإلسالم هلم حق احلرية وأوهلا حرية االعتقاد والتعبد وحرية
العمل والكسب.

5 .5وجعل اإلسالم من حق أهل الذمة تويل وظائف الدولة كاملسلمني إال ما
غلبت عليه الصبغة الدينية كاإلمامة ورئاسة الدولة والقضاء والقيادة يف

اجليش والوالية عىل الصدقات.

أما واجباهتم فهي:

1 .1أداء اجلزية وهذه تسقط عنهم إذا مل تستطع الدولة محايتهم أو حني
يشرتكون مع املسلمني يف القتال والدفاع عن دار اإلسالم.

2 .2التزام أحكام القانون اإلسالمي يف املعامالت املدنية ونحوها.
3 .3احرتام شعائر املسلمني ومشاعرهم(((.

إن من يقرأ تاريخ املسلمني وخاصة يف عصوره األوىل ليندهش من مستوى

اإلحسان والتسامح الذي يتعامل به املسلمون مع غريهم من أبناء الديانات
األخرى ،فقد كانوا يتعايشون مع ًا كأبناء جمتمع واحد دون أن يؤثر اختالف الدين

عىل أسلوب عالقاهتم وتعاملهم اإلنساين.

((( منير شفيق :الفكر اإلسالمي المعاصر والتحديات ص.122
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فقد روي أن غالم ًا البن عباس ذبح شاة فقال له ابن عباس :إذا سلخت فابدأ
بجارنا اليهودي ،ثم كررها حتى قال له الغالمَ :مل تقول هذا؟ فقال :إن رسول
اهلل Aمل يزل يوصينا باجلار حتى خشينا أنه سيورثه(((.

فاليهودي جماور البن عباس ،وأخالقيات اجلوار تنطبق عىل كل إنسان مهام

كان دينه.

وهذا عيل بن أيب طالب وهو أمري املؤمنني وخليفة املسلمني يرافق ذمي ًا يف

الذمي :أين تريد؟ فيجيبه اإلمام :أريد الكوفة .وعند مفرتق
طريق سفره فيسأله
ّ
الذمي يف طريقه،
الطريق إىل الكوفة ،مل يسلك اإلمام طريق الكوفة وإنام سار مع
ّ

الذمي :فلامذا جتاوزت
الذمي :أليس تريد الكوفة؟ قال :بىل ،فسأله
فالتفت إليه
ّ
ّ
يشيع الرجل
طريق الكوفة إذ ًا؟ قال اإلمام عيل :هذا من متام حسن الصحبة أن ّ
صاحبه هنيهة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبينا(((.

((( القبانجي :شرح رسالة الحقوق ج 2ص.582-581
((( القبانجي :شرح رسالة الحقوق ج 2ص.582-581

الحوار لغة التعامل

احلقيقة جيب أن تكون هي الغاية التي ينشدها اإلنسان فال يرىض لنفسه

اتباع اجلهل واخلطأ والوهم ،وخاصة يف جمال الديانة واملعتقد وهي القضية األهم
واألخطر ،فال بد أن يتصف اإلنسان باحلذر والدقة ،ويتسلح باملوضوعية واملنطق

حتى ال يتخبط يف متاهات الضالل واالنحراف.

يقر حرية العقيدة والفكر ،فإنه يف الوقت ذاته يدعو أبناء
وإذا كان اإلسالم ّ

البرش الختيار احلق واتباع اهلدى ،وأن ال تكون حاالت التعصب واالنفعال
واألهواء املصلحية سبب ًا البتعاد اإلنسان عن احلق وارمتائه يف حضيض الباطل.
محل اإلسالم دعاته وأبناءه مسؤولية هداية اآلخرين والسعي إلقناعهم
لذلك ّ

جو من احلرية واالحرتام
بالدين احلق عرب احلوار واملناقشة املوضوعية اهلادفة يف ّ

املتبادل.

واحلوار املوضوعي ال يتناىف مع احلرية بل هو مظهر صادق لوجودها وطريق

سليم للوصول إىل احلق.
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وينطلق احلوار يف نظر اإلسالم من منطلق رضورة البحث عن احلق ولزوم
الض ُ
اتباعه ،يقول تعاىلَ ﴿ :فماَ َذا َب ْعدَ الحْ َ قِّ إِلاَّ َّ
الل﴾(((.
﴿ َأ َف َم ْن هَ ْي ِدي إِلىَ الحْ َ قِّ َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن ال يهَِدِّ ي إِلاَّ َأ ْن هُ ْيدَ ى﴾(((.
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
ين َي ْست َِم ُع َ
ون َأ ْح َسن َُه ﴾(((.
﴿ا َّل ِذ َ

أما وسيلة اكتشاف احلق والتعرف إليه فهي العقل وال غريه ،فالدليل والربهان
املستند إىل العقل هو املقياس واملعيار ،يقول تعاىلَ :
ض َفت َُك َ
ريوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ون
﴿أ َف َل ْم َي ِس ُ
ون هِبا﴾((( َ
﴿أ َولمَ ْ َي َت َف َّك ُروا َما بِ َص ِ
احبِ ِه ْم ِم ْن ِج َّن ٍة إِ ْن ُه َو إِلاَّ َن ِذ ٌير
لهَ ُ ْم ُق ُل ٌ
وب َي ْع ِق ُل َ َ
ُمبِنيٌ ﴾((( ﴿ ُق ْل َها ُتوا ُب ْر َها َن ُك ْم إِ ْن ُك ْن ُت ْم َص ِ
اد ِقنيَ ﴾(((.
موضوعيا هادئ ًا بعيد ًا عن التشنج واالنفعال
وأسلوب احلوار جيب أن يكون
ًّ
وجتريح املشاعر ،يقول تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِيلِ َر ِّب َك بِالحِْ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة
﴿وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي
َو َجادِلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾((( َ
َأ ْح َس ُن﴾(((.
ضمن هذه املعادلة يشجع اإلسالم إجراء احلوار مع أصحاب الديانات
والعقائد األخرى ،وينقل لنا التاريخ صور ًا رائعة عن جمالس املناظرة واحلوار التي

كانت حتصل بني أئمة املسلمني وعلامئهم وبني قادة وأتباع سائر األديان ،وهي
صور ومشاهد جيب أن يعتز هبا تاريخ البرش كأنموذج أسمى للتعامل بني املبادئ

((( سورة يونس اآلية 32
((( سورة يونس اآلية 35
((( سورة الزمر اآلية 18
((( سورة الحج اآلية 46
((( سورة األعراف اآلية 184
((( سورة النمل اآلية 64
((( سورة النحل اآلية 125
((( سورة العنكبوت اآلية 46
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واألديان ولالنفتاح الفكري واألخالق احلضارية.

القر�آن مدر�سة الحوار:

إذا كان ربنا العظيم سبحانه يدخل مع عباده الضعفاء الذين ال قيمة هلم

وال وجود هلم إال بفضله ورمحته ،يدخل معهم يف حوار ،وجييب عن إشكاالهتم
وتساؤالهتم ،فهل حيق ألحد بعد ذلك أن يرتفع عىل النقاش أو يعترب رأيه فوق

التساؤالت واالشكاالت؟

إن القرآن احلكيم حينام خيصص مساحة وافية من آياته الكريمة للتحاور

مع الرأي اآلخر ،إنام ليكون مدرسة للمسلمني والبرشية مجعاء ،يتتلمذون من
خالله عىل أسلوب احلوار والتعامل الفكري والعقائدي بعيد ًا عن تبادل البطش

واإلرهاب..

لقد حاور القرآن احلكيم كل املخالفني لرساالت اهلل واملنكرين لوجوده تعاىل

فينقل آراءهم بأمانة وإن كانت تشتمل عىل أفكار باطلة أو عبارات بذيئة ثم يناقشها

بموضوعية ووضوح ويردها باألدلة والرباهني..

وكأنموذج ألسلوب القرآن يف احلوار ،واستعراض الرأي اآلخر ،ثم مناقشته

وتفنيده ،نتأمل اآلن بخشوع جمموعة من اآليات الكريمة من سورة الطور ،وهي

تقوالت الكفار املرشكني وتشكيكهم يف نبوة الرسول حممد Aواهتامهم
تناقش ّ

له بالكهانة واجلنون ،وأن القرآن لون من الشعر قد اصطنعه ونسبه افرتاء إىل
اهلل ،ثم تستعرض هذه املجموعة الكريمة من اآليات إنكارهم لوجود اخلالق،

وادعاءهم الفاسد بأن املالئكة بنات اهلل ،ومع فظاعة وشناعة كل هذه التقوالت

إال أن القرآن احلكيم يستعرضها ويناقشها عن طريق إثارة الوجدان الفطري،
واالحتكام إىل العقل ،وأخري ًا فإن مل حيكموا عقوهلم أو يستنطقوا ضامئرهم وإن
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أرصوا عىل كفرهم ودعواهم الباطلة فشأهنم وما اختاروا ألنفسهم واحلساب

واجلزاء عند اهلل يوم القيامة ،أما يف الدنيا فلهم حريتهم واختيارهم ،يقول تعاىل:
ون َش ِ
ت َر ِّب َك بِ َك ِ
﴿ َف َذ ِّك ْر َفماَ َأن َْت بِنِ ْع َم ِ
اه ٍن َوال مجَ ْ ن ٍ
ُون * َأ ْم َي ُقو ُل َ
ص بِ ِه َر ْي َب
اع ٌر نَترَ َ َّب ُ

المْ َن ِ
الم ُه ْم هِ َب َذا َأ ْم ُه ْم َق ْو ٌم
ُون * ُق ْل َت َر َّب ُصوا َفإِنيِّ َم َع ُك ْم ِم َن المْ ُترَ َ ِّب ِصنيَ * َأ ْم َت ْأ ُم ُر ُه ْم َأ ْح ُ
ُون * َف ْل َي ْأ ُتوا بِ َح ِد ٍ
َط ُ
ون َت َق َّو َل ُه َب ْل ال ُي ْؤ ِمن َ
ون * َأ ْم َي ُقو ُل َ
اغ َ
يث ِمث ِْل ِه إِ ْن َكا ُنوا
اد ِقنيَ * َأ ْم ُخ ِل ُقوا ِم ْن َغيرِْ شيَ ْ ٍء َأ ْم ُهم الخْ َ الِ ُق َ َ
َص ِ
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر َ
ض
ُ
ون * أ ْم َخ َل ُقوا َّ

َب ْل ال ُي ِ
ون * َأ ْم لهَ ُ ْم ُس َّل ٌم َي ْست َِم ُع َ
ُون * َأ ْم ِع ْندَ ُه ْم َخزَ ائِ ُن َر ِّب َك َأ ْم ُه ُم المْ ُ َص ْي ِط ُر َ
وقن َ
ون
ِف ِ
يه َف ْل َي ْأ ِ
ت ُم ْست َِم ُع ُه ْم بِ ُس ْل َط ٍ
َات َو َل ُك ُم ا ْل َبن َ
ان ُمبِ ٍ
ُون* َأ ْم َت ْس َألهُ ُ ْم َأ ْجر ًا
ني * َأ ْم َل ُه ا ْل َبن ُ
ون * َأ ْم ُي ِريدُ َ
ون * َأ ْم ِع ْندَ ُه ُم ا ْل َغ ْي ُب َف ُه ْم َي ْك ُت ُب َ
َف ُه ْم ِم ْن َمغْ َر ٍم ُم ْث َق ُل َ
ين
ون َك ْيد ًا َفا َّل ِذ َ
ان اللهَِّ َعماَّ ُيشرِْ ُك َ
ون * َأ ْم لهَ ُ ْم إِ َل ٌه َغيرْ ُ اللهَِّ ُس ْب َح َ
َك َف ُروا ُه ُم المْ َ ِكيدُ َ
ون * َوإِ ْن َي َر ْوا ِك ْسف ًا
وم * َف َذ ْر ُه ْم َح َّتى ُيال ُقوا َي ْو َم ُه ُم ا َّل ِذي ِف ِ
السماَ ِء َس ِ
يه
اقط ًا َي ُقو ُلوا َس َح ٌ
اب َم ْر ُك ٌ
ِم َن َّ
ون * َي ْو َم ال ُيغْ نِي َع ْن ُه ْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْيئ ًا َوال ُه ْم ُينْصرَ ُ َ
ُي ْص َع ُق َ
ون﴾(((.

م�شهد من القرن الثاني:

يف بداية القرن الثاين للهجرة ،ومع انفتاح املسلمني عىل سائر األمم،

ودخول خمتلف الشعوب يف إطار األمة ،وما رافق ذلك من ترمجة كتب الثقافات

وترسب األفكار األخرى ،كل ذلك أدى إىل تبلور اجتاهات
اإلغريقية والفارسية
ّ
إحلادية مناوئة لإلسالم ،وبروز تيارات حتريفية وتشكيكية ،تصدى اإلمام جعفر

الصادق Eملواجهتها باألسلوب الذي اختطه القرآن احلكيم يف الرصاع العقدي
الفكري ،أي باحلوار املوضوعي ،وبالنقاش املستند إىل الدليل والربهان.

لقد كان امللحدون والزنادقة يسعون لبث أفكارهم التشكيكية حتى يف األماكن

((( سورة الطور اآليات 46-29
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املقدسة للمسلمني ،كاملسجد احلرام بمكة املكرمة واملسجد النبوي باملدينة املنورة،

لكن ذلك مل حيدث أي أثر من التشنج أو االنفعال لدى اإلمام الصادق يف مناقشته

هلم ورده إشكاالهتم وآرائهم ،بل كان يتحاور معهم يف جو من احلرية واالنفتاح
حتى اعرتف له أقطاهبم بالتفوق والتميز األخالقي..

يقول املفضل بن عمر أحد أصحاب اإلمام الصادق:E
>كنت ذات يوم بعد العرص جالس ًا يف الروضة بني القرب واملنرب -بني قرب الرسول

خص اهلل به سيدنا حممد ًا Aمن الرشف والفضائل ..فإين
ومنربه -وأنا مفكر فيام ّ
استقر به املجلس
لكذلك إذ أقبل ابن أيب العوجاء فجلس بحيث أسمع كالمه فلام
ّ

إذا رجل من أصحابه قد جاء فجلس إليه ،فتكلم ابن أيب العوجاء فقال :لقد بلغ
العز بكامله ..فقال له صاحبه :إنه كان فيلسوف ًا ا ّدعى املرتبة
صاحب هذا القرب ّ
العظمى واملنزلة الكربى ..فقال ابن أيب العوجاء :دع ذكر حممد فقد حتيرّ فيه عقيل،
وضل يف أمره فكري ،وحدثنا يف ذكر األصل الذي يميش به ،ثم ذكر ابتداء األشياء
وزعم أن ذلك بإمهال ال صنعة فيه وال تقدير ،وال صانع له وال مدبر ،بل األشياء

تتكون من ذاهتا بال مدبر ،وعىل هذا كانت الدنيا مل تزل وال تزال.
قال املفضل :فلم أملك نفيس غضب ًا وغيظ ًا وحنق ًا ،فقلت :يا عدو اهلل أحلدت

يف دين اهلل ،وأنكرت الباري جل قدسه ،الذي خلقك يف أحسن تقويم ،وصورك
يف أتم صورة ،ونقلك يف أحوالك ،حتى بلغ بك إىل حيث انتهيت ،فلو تفكرت

يف نفسك ،وصدقك لطيف حسك لوجدت دالئل الربوبية ،وآثار الصنعة فيك
قائمة ،وشواهده جل وتقدس يف خلقك واضحة وبراهينه لك الئحة.
فقال ابن أيب العوجاء:

يا هذا ،إن كنت من أهل الكالم كلمناك ،فإن ثبت لك حجة تبعاك ،وإن مل

تكن منهم فال كالم لك ،وإن كنت من أصحاب جعفر بن حممد الصادق فام هكذا
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خياطبنا ،وال بمثل دليلك جيادلنا ،ولقد سمع من كالمنا أكثر مما سمعت ،فام أفحش
يف خطابنا ،وال تعدى يف جوابنا ،وإنه للحليم الرزين ،العاقل الرصني ،ال يعرتيه

خرق وال طيش وال نزق ،ويسمع كالمنا ،ويصغي إلينا ،ويستغرق حجتنا حتى إذا
استفرغنا ما عندنا وظننا أنا قد قطعناه أدحض حجتنا بكالم يسري ،وخطاب قصري
يلزمنا به احلجة ،ويقطع العذر ،وال نستطيع جلوابه رد ًا ،فإن كنت من أصحابه

فخاطبنا بمثل خطابه<(((.

>وذات يوم ،وبينام كانت حشود احلجيج تطوف بالكعبة املرشفة غارقني يف

خشوعهم وابتهاهلم ،كان يقف يف إحدى زوايا املسجد احلرام عدة نفر مــن أقطاب

الزنادقة امللحدين ،كعبد اهلل بن املقفع وعبد الكريم بن أيب العوجاء يتفرجون

ساخرين عىل مناسك احلج وعبادهتم ،وعىل مقربة منهم كان جيلس اإلمام جعفر
الصادق.

فالتفت عبد اهلل بن املقفع خماطب ًا رفاقه .ترون هذا اخللق -مشري ًا إىل الطائفني-

ما منهم أحد أوجب له اسم اإلنسانية إال ذلك الشيخ اجلالس -يعني اإلمام

الصادق -فأما الباقون فرعاع وهبائم.

واقرتبوا من اإلمام الصادق فبادرهم اإلمام بقوله :إن يكن األمر عىل ما يقول

هؤالء-الطائفون -وهو عىل ما يقولون فقد سلموا وعطبتم ،وإن يكن األمر عىل

ما تقولون وليس كام تقولون فقد استويتم أنتم وهم.

فقال ابن املققع :يرمحك اهلل ،وأي يشء نقول وأي يشء يقولون؟ ما قويل

وقوهلم إال واحد.

قال اإلمام :فكيف يكون قولك وقوهلم واحد ًا ،وهم يقولون :إن هلم معاد ًا
وثواب ًا وعقاب ًا ويدينون بأن للسامء إهل ًا ،وإهنا عمران ،وأنتم تزعمون أن السامء

((( محمد باقر المجلسي :بحار األنوار ج 3ص.57
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خراب ليس فيها أحد!

فرد ابن املقفع :ما منعه -اهلل -إن كان األمر كام تقول أن يظهر خللقه ،ويدعوهم

إىل عبادته حتى ال خيتلف منهم اثنان ،ومل احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل ولو

بارشهم بنفسه كان أقرب إىل اإليامن به؟!

فقال اإلمام :ويلك ،وكيف احتجب عنك من أراك قدرته يف نفسك ،نشؤك

ومل تكن ،وكربك بعد صغرك ،وقوتك بعد ضعفك ،وضعفك بعد قوتك ،وسقمك

بعد صحتك ،وصحتك بعد سقمك ،ورضاك بعد غضبك ،وغضبك بعد رضاك،

وحزنك بعد فرحك ،وفرحك بعد حزنك ،وحبك بعد بغضك ،وبغضك بعد
حبك ،وعزمك بعد إبائك ،وإباؤك بعد عزمك ،وشهوتك بعد كراهتك ،وكراهتك

بعد شهوتك ،ورغبتك بعد رهبتك ،ورهبتك بعد رغبتك ،ورجاؤك بعد يأسك،

ويأسك بعد رجائك ،وخاطرك بام مل يكن يف ومهك ،وغروب ما أنت معتقده عن

ذهنك..

يقول ابن املقفع .وما زال يعدّ ع ّ
يل قدرته التي هي يف نفيس التي ال أدفعها حتى

ظننت أنه سيظهر فيام بيني وبينه<(((.

م�شهد من القرن الثالث:

بإعداد من اخلليفة العبايس املأمون عقد جملس مهيب للمناظرة واحلوار بني

أئمة وقادات األديان واملبادىء ،شارك فيه اجلاثليق كبري النصارى ،ورأس اجلالوت

زعيم اليهود واهلربذ األكرب ممثل الزردشتية ،وعمران الصايب قطب الصابئة،
والفيلسوف قسطاس الرومي ومجع من املتكلمني .وكان املتصدي ملحاورهتم

ومناظرهتم أمام املسلمني اإلمام عيل بن موسى. E
دخيل :أئمتنا ج 1ص.465
((( محمد علي ّ
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وقد انعقد هذا املحفل خالل الثالث سنوات األوىل من القرن الثالث اهلجري

يف مرو ،عاصمة اخلالفة آنذاك.

إن احلوار الذي ينقل التاريخ حصوله يف ذلك املحفل املهيب يمثل وثيقة

تارخيية فكرية عظيمة ،كام أنه حوار ممتع يعكس أجواء احلرية واالنفتاح ،وروح

املوضوعية واألدب التي حتىل هبا أئمة اإلسالم.

غاصا بأهله من أصحاب الديانات ومسؤويل الدولة وقادة
كان املجلس ًّ

اجليش يتصدره اخلليفة العبايس وقد أجلس اإلمام الرضا إىل جانبه ،بينام احتل

رؤساء األديان مواقعهم البارزة.
له:

وأعلن اخلليفة املأمون بدء احلوار بالتفاتة إىل اجلاثليق كبري النصارى خماطب ًا

يا جاثليق هذا ابن عمي عيل بن موسى بن جعفر وهو من ولد فاطمة بنت

وحتاجه وتنصفه.
نبينا Aوابن عيل بن أيب طالب فأحب أن تكلمه
ّ
أحاج رج ً
حيتج عيل بكتاب أنا منكره،
فقال اجلاثليق :يا أمري املؤمنني ،كيف
ال ّ
ّ

ونبي ال أؤمن به؟
ّ

أتقر به؟
فقال اإلمام الرضا :Eيا نرصاين فإن احتججت عليك بإنجيلك ّ

أقر به عىل
أجاب اجلاثليق :وهل أقدر عىل دفع ما نطق به اإلنجيل ،نعم واهلل ّ

رغم أنفي.

شيق ًا ممتع ًا واملجلس أذن صاغية ملا يقوله الطرفان ،واإلمام الرضا
ودار احلوار ّ

حيتج عىل اجلاثليق من خالل اإلنجيل وينتزع منه االعرتافات والتناقضات.

ومن مجلة ما رد به اإلمام عىل تأليه النصارى لنبي اهلل عيسى Eأن قال

للجاثليق:

يا نرصاين ،واهلل إنا لنؤمن بعيسى وما ننقم عىل عيسى شيئ ًا إال ضعفه وقلة
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صيامه وصالته!

قال اجلاثليق :أفسدت واهلل عملك وضعفت أمرك وما كنت ظننت إال أنك

أعلم أهل اإلسالم.

قال اإلمام :وكيف ذلك؟

اجلاثليق :من قولك أن عيسى كان ضعيف ًا قليل الصوم والصالة ،وما أفطر
عيسى يوم ًا وما نام بليل قط ،وما زال صائ ًام قائم الليل.
وهنا وجد اإلمام فرصته إلبطال تأليه عيسى فإذا كان إهل ًا فلامذا يتعبد؟ هل

يعبد نفسه؟

قال اإلمام :فلمن كان يصيل ويصوم؟

وانتبه اجلاثليق إىل االستدراج الذي وقع فيه والتناقض الذي حصل يف كالمه
فلم حير جواب ًا.

ربوبية عيسى بأنه أحيا املوتى وأبرأ األكمه
وحينام استدل اجلاثليق عىل
ّ
رب مستحق ألن يعبد.
واألبرص فهو بذلك ّ

أجابه اإلمام :فإن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى ،مشى عىل املاء وأبرأ
األكمه واألبرص ،فلم تتخذه أمته ر ّب ًا ومل يعبده أحد من دون اهلل عز وجل .ولقد

صنع حزقيل النبي مثل ما صنع عيسى بن مريم ،فأحيا مخسة وثالثني ألف رجل

من بعد موهتم بستني سنة.

ثم انتقل اإلمام مع اجلاثليق للمناقشة حول اإلنجيل املتداول عند النصارى

وأنه ليس الكتاب املقدّ س الذي أنزله اهلل تعاىل عىل عيسى وإنام هو نسخة شاهبا
التحريف والتغيري والدليل عىل ذلك تعدد األناجيل.

قال اإلمام :يا جاثليق ،أال ختربين عن اإلنجيل األول حني افتقدمتوه عند من

وجدمتوه؟ ومن وضع لكم هذا اإلنجيل؟
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اجلاثليق :ما افتقدنا اإلنجيل إال يوم ًا واحد ًا حتى وجدناه ّ
غض ًا طر ّي ًا فأخرجه

إلينا يوحنا ومتى.

اإلمام :ما أقل معرفتك بسنن اإلنجيل وعلامئه ،فإن كان كام تزعم فلم

اختلفتم يف اإلنجيل؟ وإنام االختالف يف هذا اإلنجيل الذي يف أيديكم اليوم ،فإن
كان عىل العهد األول مل ختتلفوا فيه ،إنه ملا افتقد اإلنجيل األول اجتمعت النصارى
إىل علامئهم فقالوا هلم :قتل عيسى بن مريم وافتقدنا اإلنجيل ،وأنتم العلامء فام

عندكم؟

فقال هلم (لوقا) و (مرقايوس) و (يوحنا) و (م ّتى) :إن اإلنجيل يف صدورنا
نخرجه إليكم سفر ًا سفر ًا ،يف كل أحد ،فال حتزنوا عليه ،وال ختلوا الكنايس فإنا

سنتلوه عليكم يف كل أحد سفر ًا سفر ًا حتى نجمعه كله ..

وكانت اجلولة الثانية من احلوار مع رأس اجلالوت كبري الطائفة اليهودية حيث
وجه إليه اإلمام سؤاله قائ ً
ال:
احلجة عىل أن موسى ثبتت نبوته؟
ما ّ

رأس اجلالوت :إنه جاء بام مل جييء به أحد من األنبياء قبله.

اإلمام :مثل ماذا؟

حية تسعى ،ورضبه احلجر
رأس اجلالوت :مثل فلق البحر ،وقلبه العصا ّ
فانفجر منه العيون ،وإخراجه يده بيضاء للناظرين ،وعالمات ال يقدر اخللق عىل

مثلها.

اإلمام :صدقت يف أهنا كانت حجته عىل نبوته ،إنه جاء بام ال يقدر اخللق عىل

مثله أفليس كل من ادعى أنه نبي ،وجاء بام ال يقدر اخللق عىل مثله وجب عليكم

تصديقه؟

رأس اجلالوت :ال .ألن موسى مل يكن له نظري ملكانه من ربه وقربه منه ،وال
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جيب علينا اإلقرار بنبوة من ا ّدعاها ،حتى يأيت عن اإلعالم بمثل ما جاء.

اإلمام :فكيف أقررتم باألنبياء الذين كانوا قبل موسى ،ومل يفلقوا البحر ،ومل
يفجروا من احلجر اثنتي عرشة عين ًا ،ومل خيرجوا أيدهيم مثل إخراج موسى يده
بيضاء ،ومل يقلبوا العصا حية تسعى؟!

رأس اجلالوت :قد أخربتك أنه متى جاءوا عىل نبوهتم من اآليات بام ال يقدر

اخللق عىل مثله ،ولو جاءوا بمثل ما مل جييء به موسى ،أو كانوا عىل ما جاء به

موسى وجب تصديقهم.

اإلمام :يا رأس اجلالوت! فام يمنعك من اإلقرار بعيسى بن مريم وكان حييي

املوتى ،ويريىء األكمه واألبرص ،وخيلق من الطني كهيئة الطري ثم ينفخ فيه فيكون
طائر ًا بإذن اهلل؟!
رأس اجلالوت :إنه فعل ذلك ومل نشهده.

اإلمام :أرأيت ما جاء به موسى من اآليات وشاهدته أليس إنام جاء األخبار

من ثقات أصحاب موسى إنه فعل ذلك؟
رأس اجلالوت :بىل.

اإلمام :كذلك أيض ًا أتتكم األخبار املتواترة بام فعل عيسى بن مريم فكيف

صدقتم بموسى ومل تصدقوا بعيسى؟ وكذلك أمر حممد وما جاء به .

وهكذا يستمر احلوار مع بقية زعامء األديان واملعتقدات بكل حرية وموضوعية

وانفتاح ،وقد ذكر التفاصيل أبو منصور أمحد بن عيل الطربيس من علامء القرن

القيم (االحتجاج).
السادس اهلجري يف كتابه ّ

مقارنة الأديان:

انطالقأ من تعاليم اإلسالم الداعية إىل االنفتاح عىل سائر األديان واألفكار،
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واحلوار مع أصحاهبا بالتي هي أحسن ،عرب االحتكام إىل العقل والرجوع إىل الفطرة

واملنطق ،ليتضح احلق للباحثني عنه ،وتثبت احلجة عىل اجلاهلني والضالني ..فقد
متخض عن تلك املناظرات واحلوارات املوضوعية التي أدارها قادة املسلمني
وعلامؤهم مع أئمة خمتلف األديان واملبادئ متخض عنها علم جديد مل يكن متداو ً
ال

من قبل هو علم مقارنة األديان.

فقبل احلضارة اإلسالمية مل تكن للبرشية حضارة حترتم تعددية األديان ،بل كل

ديانة كانت ترفض وجود سائر الديانات يف ظلها ،وبالتايل ال تكون هناك أجواء
حوار وأخذ ورد ،وال جيد أحد دافع ًا للمقارنة العلمية املوضوعية.
ولكن اإلسالم باعرتافه باألديان واألنبياء والكتب الساموية التي جاءت قبله،

وبإقراره للحرية الدينية ،ودعوته إىل احلوار واجلدال اهلادف ،قد شق الطريق أمام

أبنائه لتأسيس هذا اللون اجلديد من العلم.
ويف البدء كان هذا العلم جزء ًا وتابع ًا لعلم الكالم الذي يبحث موضوعات
العقيدة ،حيث نبغ يف املسلمني علامء ختصصوا وتفرقوا يف جمال املناظرة واملحاكمة

بني األديان واملذاهب كهشام بن احلكم الكندي الكويف املتوىف سنة  197هـ

مقرب لإلمام جعفر الصادق Eله كتابات ومناظرات عديدة مع
وهو تلميذ ّ
شتى األديان واملذاهب ،مع الزنادقة ،وجاثليق النصارى ،والربامهة ،واإلباضية،
واملعتزلة ،وخمالفي إمامة أهل البيت .. Bوكمؤمن الطاق حممد بن عيل بن النعامن
مقرب لإلمام الصادق.E
البجيل الكويف وهو اآلخر تلميذ ّ

وعند منتصف القرن الثاين للهجرة حينام بدأت حركة التدوين والتأليف لدى

املسلمني اجته بعض علامئهم للكتابة التخصصية يف املقارنة بني األديان ،ومنهم
النوبختي ( 202هـ) الذي يعترب أول من أ َّلف يف هذا املجال وكتب كتابه (اآلراء
والديانات) وبعده كتب املسعودي ( 346هـ) كتابني عن (الديانات) ثم جاء
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املسبحي ( 420هـ) فكتب كتابه (درك البغية يف وصف األديان والعبادات) وهو

مطول يقع يف حوايل ثالثة آالف ورقة.
كتاب ّ

وكثر بعد ذلك التأليف يف هذا املجال ،ومن أبرز الكتب املشهورة كتاب (امللل

والنحل) أليب منصور البغدادي ( 439هـ) وكتاب (الفصل يف امللل واألهواء

والنحل) البن حزم األندليس ( 456هـ) وكتاب (امللل والنحل) للشهرستاين

( 548هـ) وهناك كتاب (حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة)
أليب الرحيان البريوين.

ويقرر ( )MEZأن هذا العلم علم إسالمي بقوله :إن تسامح املسلمني يف

حياهتم مع اليهود والنصارى ،ذلك التسامح الذي مل يسمع بمثله يف العصور
الوسطى ،كان سبب ًا يف أن يلحق بمباحث علم الكالم يشء مل يكن قط من مظاهر
العصور الوسطى وهو علم مقارنة األديان ونشأة هذا العلم مل تكن من جانب
ّ
للحط من األديان
املتكلمني ومعنى ذلك أن هذا العلم مل يكن وسيلة عند املسلمني
تعصب فيها ،تؤدي إىل نتائجها الطبيعية،
األخرى ،وإنام كان دراسة وصفية ،ال ّ
وبواسطة هذا العلم دخل اآلالف واملاليني يف الدين اإلسالمي(((.

وكان جيب أن هتتم اجلامعات الدينية واحلوزات العلمية للمسلمني يف هذا
العرص بعلم مقارنة األديان ،ليتخرج العامل الديني أو املبلغ عارف ًا بتاريخ وآراء سائر

األديان واملبادئ ،وقادر ًا عىل احلوار مع أرباهبا ،إلثبات عقائد اإلسالم وأفكاره،
توجه احلوزات الدينية هلذا اجلانب املهم.
ولكن املؤسف هو عدم ّ

نعم ،نبغ بعض العلامء يف هذا املجال باندفاعهم الذايت وجهدهم اخلاص،

كالعالمة املرحوم الشيخ حممد جواد البالغي النجفي ( 1282هـ –  1352هـ)

فقد أتقن اللغة اإلنكليزية والعربية (باإلضافة إىل لغته العربية والفارسية) فقرأ
((( الدكتور أحمد شبلي ،راجع مقارنة األديان /اليهودية ص.24

مصادر املسيحية واليهودية وناقشها بموضوعية وعمق يف كتبه القيمة املتخصصة

بذلك مثل كتابه (اهلدى إىل دين املصطفى) ويقع يف  700صفحة ،وكتابه (الرحلة

املدرسية واملدرسة السيارة) حوايل  600صفحة ورسالته حول (التوحيد والتثليث)
وأخرى بعنوان (أعاجيب األكاذيب) وكتاب (أنوار اهلدى) يف الرد عىل املاديني
وكتاب (نصائح اهلدى والدين) حول البهائية ..وكلها مطبوعة ومرتمجة إىل خمتلف

اللغات(((.

((( راجع ترجمته في شعراء الغري :ج 2ص 436ومجلة دراسات وبحوث /العدد السابع ،السنة
الثانية ص.129

الفصل الثاني
التعددية والوحدة
التعددية في حياة الب�شر
حديث عن الوحدة
ال للإرهاب الفكري

التعددية في حياة البشر

كل مؤمن صادق اإليامن يتمنى من أعامق نفسه أن يرى أمته وجمتمعه متوحد ًا
متامسك ًا بعيد ًا عن الرصاعات والنزاعات..

وكل جماهد وا ٍع حيمل منتهى الرجاء واألمل بأن يصبح العاملون هلل ﴿ ُي َقاتِ ُل َ
ون
فيِ َسبِ ِيل ِه َص ّف ًا َك َأنهَّ ُ ْم ُب ْن َي ٌ
وص﴾((( دون صدامات أو اختالفات..
ان َم ْر ُص ٌ
ولكن كيف تتوحد الصفوف وجيتمع الشمل ونتخلص من مشاكل الرصاعات

الداخلية؟

البعض يعتقد أن الوحدة إنام تتحقق باتفاق اآلراء وتطابق املصالح ووحدة

القيادة فإذا كانت القناعات الفكرية واآلراء السياسية واحدة ،وتوافقت مصالح

كل األطراف ،وخضع اجلميع لقيادة واحدة ..فإننا سنتخلص من أي مظهر
للتفرقة واالختالف وسننعم بام نطمح إليه من وحدة واجتامع..

وهذه صورة مثالية ومستوى رفيع قد يستحيل حتقيقه يف حياة األمة إال بوجود

((( سورة الصف ،اآلية4
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قيادة معصومة ختضع هلا كل األمة وتقبلها كقيادة الرسول األعظم حممد Aأو
حينام يظهر اإلمام املهدي صاحب العرص والزمان وهييئ اهلل له أسباب اهليمنة عىل

العامل..

واقع االختالف في حياة الب�شر:

أن خيتلف الناس يف أفكارهم وآرائهم ومواقفهم وعاداهتم فذلك أمر طبيعي

تقتضيه ظروف حياة البرش ،فلو استقصينا أزمنة التاريخ ملا وجدنا البرشية يف أي

حلظة من الزمن جتتمع وتتفق عىل كل األمور والقضايا بمجمالهتا وتفاصيها اللهم
إال تلك الفرتة البدائية القصرية التي يتحدث عنها القرآن احلكيم بقولهَ :
﴿ك َ
ان
اس ُأ َّم ًة َو ِ
احدَ ًة﴾((( أي قبل أن يعملوا عقوهلم ويتنبهوا إىل ما حوهلم من حقائق
ال َّن ُ
ومصالح..

وحتى املجتمعات اإليامنية من أبناء البرش كأتباع األنبياء واألئمة واألولياء مل
يكونوا مجيع ًا عىل مستوى واحد من الفكر وااللتزام ،وال كانت آراؤهم متطابقة
وال متفقة عىل مجيع اجلزئيات والتفاصيل الدينية واحلياتية.

جليا يف حياتنا كيف خيتلف الناس يف كل يشء حتى ال نكاد نجد أمر ًا
ونالحظ ًّ

يتفق عليه اجلميع وقد يتفاوت أفراد العائلة الواحدة يف توجهاهتم وأذواقهم.

ولعلنا نستوحي أو نستشف من بعض اآليات الكريمة يف القرآن احلكيم

حتمية وجود االختالف والتفاوت بني أبناء البرش حسبام شاءت إرادة اهلل تعاىل

وحكمته.

﴿و َل ْو َشا َء اللهَّ ُ لجَ َ َع َل ُه ْم ُأ َّم ًة َو ِ
احدَ ًة َو َل ِك ْن ُيدْ ِخ ُل َم ْن َي َش ُاء فيِ َرحمْ َ تِ ِه
يقول تعاىلَ :
َو َّ
الظالمِ ُ َ
ون َما لهَ ُ ْم ِم ْن َوليِ ٍّ َوال َن ِص ٍ
ري﴾(((.

((( سورة البقرة اآلية 213
((( سورة الشورى اآلية8 :
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اس إِلاَّ ُأ َّم ًة َو ِ
﴿و َما َك َ
اخ َت َل ُفوا َو َل ْوال َك ِل َم ٌة َس َب َق ْت ِم ْن َر ِّب َك َل ُقضيِ َ
احدَ ًة َف ْ
َ
ان ال َّن ُ
َب ْين َُه ْم ِفيماَ ِف ِ
يه يخَ ْ ت َِل ُف َ
ون﴾(((.

اس ُأ َّم ًة َو ِ
احدَ ًة َوال َيزَ ا ُل َ
ون مخُ ْ ت َِل ِفنيَ * إِلاَّ َم ْن َر ِح َم
َ
﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك لجَ َ َع َل ال َّن َ
َر ُّب َك َولِ َذلِ َك َخ َل َق ُه ْم ﴾(((.
وتوضيح ًا هلذه احلقيقة يقول العالمة الطباطبائي يف تفسريه لآلية األخرية:
«ثم االختالف ويقابله االتفاق من األمور التي ال يرتضيها العقل السليم ،ملا

فيه من تشتيت القوى وتضعيفها .وآثار أخرى غري حممودة ،من نزاع ومشاجرة
وجدال وقتال وشقاق ،كل ذلك يذهب باألمن والسالم ،غري أن نوع ًا منه ال
مناص منه يف العامل اإلنساين وهو االختالف من حيث الطبائع املنتهية إىل اختالف
البنى ،فإن الرتكيبات البدنية خمتلفة يف األفراد وهو يؤدي إىل اختالف االستعدادات

البدنية والروحية ،وبانضامم اختالف األجواء والظروف إىل ذلك ،يظهر اختالف
السالئق والسنن واآلداب واملقاصد ،واألعامل النوعية والشخصية يف املجتمعات

اإلنسانية ،وقد أوضحت األبحاث االجتامعية أنه لوال ذلك مل يعش املجتمع

اإلنساين وال طرفة عني.

وقد ذكره اهلل تعاىل يف كتابه ونسبه إىل نفسه حيث قال:
يشت َُه ْم فيِ الحْ َ َي ِ
﴿ َن ْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُه ْم َم ِع َ
اة الدُّ ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ
ض
َد َر َج ٍ
ات لِ َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْعض ًا ُس ْخ ِر ّي ًا ﴾((( .ومل يذمه تعاىل يف يشء من كالمه إال

إذا صحب هوى النفس وخالف هدى العقل»(((.
ويقول الشاعر:

((( سورة يونس اآلية19 :
((( سورة هود اآليتان 119- 118
((( سورة الزخرف ،اآلية.32 :
((( محمد حسين الطباطبائي :الميزان في تفسير القرآن ج 11ص.60
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رب قبح عند زيد

هو حسن عند عمر

فمن الصادق فيام

يدعيه ليت شعري

فهام

ضدان

فيه

وملاذا ليس للحسن

وهو وهم عند بكر

قياس لست أدري

وحتى األمور الواضحة واحلقائق اجلليه مل تسلم من اختالف البرش حوهلا..
فهل هناك حقيقة أظهر وأرصح من وجود احلق سبحانه وتعاىل؟ َ
﴿أفيِ اللهَِّ َش ٌّك
َف ِ
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض﴾(((؟ ومع ذلك يتامدى امللحدون واملنكرون يف الكفر
اط ِر َّ
بوجوده سبحانه وتعاىل والرشك به.

فيا عجب ًا كيف يعىص اإلله

أم كيف جيحده اجلاحد

ويف كل يشء له آية

تدل عىل أنه واحد

وهلل يف كل حتريكة

ويف كل تسكينة شاهد

ونحن اآلن موجودون ونعيش يف هذه الدنيا ونتعامل مع أشيائها ولكن هناك

من يناقش يف هذا األمر وينكر وجود واقع خارج الشعور ،فام هي إال تصورات
ومشاعر يظن اإلنسان من خالهلا أنه موجود وأنه يعمل كذا ويشاهد كذا متام ًا كام
يرى النائم األشياء يف أطيافه وأحالمه دون أن يستلزم ذلك وجودها اخلارجي..
وهذا هو ما يراه املثاليون ومن فالسفتهم احلديثني «باركيل» وأتباعه الذين يدعون
بأنصار الشك احلديث بقيادة «دافيد هيوم»(((.
إذ ًا فحالة االختالف بني أبناء البرش عريقة يف تاريخ وجودهم ،وشاملة تتسع

ملختلف أبعاد حياهتم..

((( سورة إبراهيم اآلية10 :
((( للتفصيل والتوسع راجع (الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية) السيد محمد تقي المدرسي.
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واملجتمعات الدينية إن كانت متتاز عن سائر البرش ،بنعمة الدين واالرتباط

باهلل واإليامن بالرسالة ،إال أن ذلك ال يلغي جماالت االختالف والتفاوت..

فهناك أسباب ومظاهر عديدة للتفاوت واالختالف بني الناس وحتى املؤمنون

منهم يف أفكارهم ومواقفهم وممارستهم ،نشري إىل أمهها:

الإيمان درجات:

ضمن دائرة اإليامن باهلل ويف إطار االعتقاد بدينه ورشيعته ،تتفاوت درجات

إيامن املؤمنني فهناك من يكون يف أدنى درجة من اإليامن وهناك من يوفقه اهلل تعاىل
لتس ّلق القمة واالرتقاء إىل أرفع الدرجات ،وبالطبع فإن تفاوت درجات اإليامن
بني املؤمنني قد تسبب متايز ًا واختالف ًا يف بعض األفكار واملواقف واملامرسات..

وهذا يشء مقبول جيب أن تتسع له صدورنا وال جيوز لنا أن نسقط اعتبار

أناس مؤمنني ألهنم خيتلفون معنا يف بعض اجلوانب والتفاصيل ،فلعل مر ّد ذلك

إىل تفاوت درجات اإليامن بيننا وبينهم بأن نكون أعىل أو أدنى منهم مرتبة ..يقول
ات ِع ْندَ اللهَِّ َواللهَّ ُ َب ِص ٌري بِماَ َي ْع َم ُل َ
ون﴾(((.
﴿ه ْم َد َر َج ٌ
تعاىلُ :
رسه» يف بحار األنوار باب ًا مستق ً
وقد أفرد الع ّ
ال
المة املجليس «قدس اهلل ً

مجع فيه األحاديث واآليات املتعلقة هبذا املوضوع حتت عنوان (درجات اإليامن

وحقائقه)(((..حري بكل مؤمن وا ٍع أن يراجعه ويتد ّبر نصوصه ليصبح أقدر عىل
فهم واقع احلياة االجتامعية والتعامل بموضوعية مع قضايا االختالف وتعدد

املواقف واآلراء..

ا -عن يعقوب بن الضحاك عن رجل من أصحابنا رساج وكان خادم ًا ألبى

عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق Eقال :بعثني أبو عبد اهلل Eيف حاجة وهو
((( سورة آل عمران اآلية163 :
((( المجلسي :بحار األنوار ،كتاب اإليمان والكفر ج 66ص .157-154
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باحلرية أنا ومجاعة من مواليه ،فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمني ،وكان فرايش يف
احلائر الذي كنا فيه نزو ً
ال ،فجئت وأنا بحال فرميت بنفيس.
فبينام أنا كذلك إذا أنا بأيب عبد اهلل قد أقبل .فاستويت جالس ًا وجلس عىل

صدر فرايش فسألني عام بعثني له ،فأخربته ،فحمد اهلل ،ثم جرى ذكر قوم فقلت:

جعلت فداك ،إنا نربأ منهم إهنم ال يقولون ما نقول!!!

فقال :يتولونا وال يقولون ما تقولون تربؤون منهم؟

قلت :نعم.

قال :فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نربأ منكم؟

قلت :ال ،جعلت فداك.

اطرحنا؟
قال :وهو ذا عند اهلل ما ليس عندنا أفرتاه َّ

قلت :ال واهلل ،جعلت فداك .ما نفعل؟
قال :فتولوهم وال تربؤوا منهم.

إن من املسلمني من له سهم ،ومنهم من له سهامن ،ومنهم من له ثالثة أسهم،

ومنهم من له أربعة أسهم ،ومنهم من له مخسة أسهم ،ومنهم من له ستة أسهم،
ومنهم من له سبعة أسهم.

فال ينبغي أن حيمل صاحب السهم عىل ما عليه صاحب السهمني ،وال صاحب

السهمني عىل ما عليه صاحب الثالثة ،وال صاحب الثالثة عىل ما عليه صاحب

األربعة ،وال صاحب األربعة عىل ما عليه صاحب اخلمسة ،وال صاحب اخلمسة
عىل ما عليه صاحب الستة ،وال صاحب الستة عىل ما عليه صاحب السبعة.(((..
إن احلديث الرشيف يقدم لنا درس ًا أخالقي ًا عظي ًام ،فإذا ما رأينا أفراد ًا أو

جتمعات داخل إطار اإليامن ،لكنها ال حتمل نفس مفاهيمنا وتوجهاتنا ،فال يصح
((( المجلسي :بحار األنوار ج 66ص.161
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أن يكون ذلك سبب ًا للتربؤ منهم وإخراجهم من دائرة اإليامن..

 -2وعن عبد العزيز القراطييس قال :قال يل أبو عبد اهلل الصادق« :Eيا

عبد العزيز إن اإليامن عرش درجات بمنزلة السلم .يصعد منه مرقاة بعد مرقاة،

فال يقولن صاحب االثنني لصاحب الواحدة :لست عىل يشء ..حتى ينتهي إىل

العارشة.

فال تسقط من هو دونك ،فيسقطك من هو فوقك ،وإذا رأيت من هو أسفل

منك بدرجة فارفعه إليك برفق ،وال حتملن عليه ما ال يطيق فتكرسه ،فإن من كرس
مؤمن ًا فعليه جربه»(((.
ويف احلديث إشارة مهمة إىل أنه حينام تقاطع من خيتلف معك فإن اآلخرين
سيقاطعونك الختالفك معهم ..كام يوجه احلديث حتذير ًا شديد ًا إىل من يسقطون

اعتبار إخواهنم املؤمنني ويتجاهلون حقوقهم وشخصياهتم ال ليشء إال ألهنم
ال يوافقوهنم يف كل ما يعتقدون أو يعملون ..عىل هؤالء أن يتأملوا قول اإلمام
الصادق(عليه السالم)« :من كرس مؤمن ًا فعليه جربه.»..
 -3عن الصباح أيب سيابة ،عن أيب عبد اهلل الصادق Eقال« :ما أنتم والرباءة

يربأ بعضكم من بعض؟

إن املؤمنني بعضهم أفضل من بعض ،وبعضهم أكثر صالة من بعض ،وبعضهم

أنفذ بصرية من بعض ،وهي الدرجات»(((.

ما أروع هذا احلديث ،وما أشد وضوحه ،وأمس احتياجنا إليه يف هذه

األوضاع ،وحيث يتجرأ بعضنا عىل تكفري اآلخرين أو تفسيقهم ،أو إسقاط قيمتهم

ومكانتهم ،الختالفه معهم يف فكرة أو موقف أو ألي سبب جانبي؟؟!!
((( المصدر السابق ص.165
((( المجلسي :بحار األنوار ج 66ص.168
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 -4عن عماّ ر بن أبى األحوص قال :قلت أليب عبد اهلل الصادق :Eإن عندنا
أقوام ًا يقولون بأمري املؤمنني ويفضلونه عىل الناس كلهم ،وليس يصفون ما نصف

من فضلكم أنتو ّ
الهم؟

فقال يل« :نعم يف اجلملة ،أليس عند اهلل ما مل يكن عند رسول اهلل؟ ولرسول

اهلل Aمن عند اهلل ما ليس لنا ،وعندنا ما ليس عندكم ،وعندكم ما ليس عند

غريكم؟

إن اهلل تبارك وتعاىل وضع اإلسالم عىل السبعة أسهم :عىل الصرب ،والصدق،

و اليقني ،والرضا ،والوفاء ،والعلم ،واحللم.

ثم قسم ذلك بني الناس فمن جعل فيه هذه السبعة األسهم ،فهو كامل اإليامن

حمتمل.

ثم قسم لبعض الناس السهم ،ولبعض السهمني ،ولبعض ثالثة أسهم،

ولبعض األربعة أسهم ،ولبعض اخلمسة أسهم ،ولبعض الستة أسهم ،ولبعض
السبعة أسهم.

فال حتملوا عىل صاحب السهم سهمني ،وال عىل صاحب السهمني ثالثة

أسهم ،وال عىل صاحب الثالثة أربعة أسهم ،وال عىل صاحب األربعة مخسة
أسهم .وال عىل صاحب اخلمسة ستة أسهم .وال عىل صاحب الستة سبعة أسهم.
فتثقلوهم وتنفروهم ولكن ترفقوا هبم وسهلوا هلم املدخل.(((»..

نمو حاالت التطرف واحلدّ ية لدى أتباعهم يف
 -5لقد وقف األئمة Bأمام ّ

التعامل مع الناس وتصنيفهم ،ودأبوا عىل توجيه تالميذهم والسائرين عىل خطهم
لاللتزام بخلق القرآن الداعي إىل سعة الصدر واالنفتاح عىل اآلخرين وتذويب

احلواجز والفواصل بني املؤمنني..
((( المصدر السابق ص.169
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مرة سمع اإلمام أبو جعفر الباقر Eمن تلميذه املخلص زرارة وهو يتحدث

علوي
بحدّ ة وتطرف عمن خيالف منهج أهل البيت .Bويقول« :من وافقنا من
ّ
أو غريه توليناه ،ومن خالفنا برئنا منه من علوي أو غريه» فر ّد عليه اإلمام الباقر
فور ًا:

«يا زرارة قول اهلل أصدق من قولك ،أين الذين خلطوا عم ً
ال صاحل ًا وآخر
وبِ ْم َخ َل ُطوا َع َم ً
آخ ُر َ
ون ْاعترَ َ ُفوا بِ ُذ ُن هِ
﴿و َ
ال َصالحِ ًا
سيئ ًا؟»((( مشري ًا إىل قوله تعاىلَ :
َو َ
يم﴾(((.
آخ َر َس ِّيئ ًا َع َسى اللهَّ ُ َأ ْن َي ُت َ
وب َع َل ْي ِه ْم إِ َّن اللهَّ َ َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ

 -6عن القاسم بن الصيقل رفع احلديث إىل أيب عبد اهلل الصادق Eقال :كنا
جلوس ًا عنده (اإلمام الصادق) فتذاكرنا رج ً
ال من أصحابنا ،فقال بعضنا :ذلك

ضعيف!

فقال أبو عبد اهلل« :Eإن كان ال يقبل ممن دونكم حتى يكون مثلكم مل يقبل

منكم حتى تكونوا مثلنا»(((.

م�ستوى المعرفة والوعي:

مدارك الناس وقدراهتم عىل االستيعاب والفهم متفاوتة ،فام كل احلقائق

يكتشفها كل الناس ،وإن اكتشفت فليس عىل درجة واحدة من الوضوح لدى

اجلميع .وصدق أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eحني يقول:
«إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها»(((.

ونصيب الناس من العلم ليس واحدا يقول تعاىلَ ﴿ :ن ْر َف ُع َد َر َج ٍ
ات َم ْن َن َش ُاء

((( المجلسي :بحار األنوار ج 66ص.174
((( سورة التوبة ،اآلية 102
((( المجلسي :بحار األ،وار ج 66ص.174
((( نهج البالغة ،قصار الحكم .147
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يم﴾(((.
َو َف ْو َق ُك ِّل ِذي ِع ْل ٍم َع ِل ٌ

وما دامت معارف الناس متفاوتة ،ومستوى اإلدراك والوعي لدهيم خمتلف ًا

فمن الطبيعي أن حيدث عىل أثر ذلك تفاوت واختالف يف العقائد واملواقف

واملامرسات..

فقد تتجىل حقيقة ما لبعضنا تقوده إىل منهج معينّ ونظرية يف العمل والتحرك..
بينام يرفض اآلخرون تلك النظرية واملنهج لعدم ّ
اطالعهم أو اقتناعهم باحلقيقة

التي قامت النظرية عىل أساسها..

من هنا قال عيل« Eالناس أعداء ملا جهلوا»(((.

وقد تتوفر ألحدنا معلومات تدفعه ملوقف معني ،بيد أن من ال يمتلك تلك

املعلومات أو ال يثق هبا ال يمكنه أن يتخذ املوقف ذاته..

املقربني ،فإذا شاءت حكمة
وهذا وارد حتى عند األنبياء واألولياء املعصومني ّ
نبي ًا عىل حقيقة معينة حيجبها عن النبي اآلخر فسوف تكون
اهلل تعاىل أن يطلع ّ

النتيجة نوع ًا من التفاوت واالختالف يف الرأي أو املوقف بني ذينك النبيني.
ومن خالل القرآن احلكيم واألحاديث الرشيفة نسوق املثالني التاليني:

بين مو�سى والخ�ضر:

موسى نبي من أنبياء اهلل العظام وأحد األنبياء اخلمسة «أولو العزم» ،واخلرض
مقرب عند اهلل تعاىل ،يقول عنه سبحانهَ ﴿ :ف َو َجدَ ا َع ْبد ًا ِم ْن ِع َب ِ
اد َنا آ َت ْينَا ُه َرحمْ َ ًة
و ٌّيل َّ

ِم ْن ِع ْن ِد َنا َو َع َّل ْمنَا ُه ِم ْن َلدُ َّنا ِع ْل ًام﴾(((.

«والذي يتحصل من الروايات النبوية أو الواردة من طرق أئمة أهل البيت يف

((( سورة يوسف ،اآلية 76
((( المجلسي :بحار األنوار ج 1ص.94
((( سورة الكهف ،اآلية 65
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قصته كام يف رواية حممد بن عامرة عن الصادق :Eأن اخلرض كان نبي ًا مرس ً
ال بعثه
اهلل تبارك وتعاىل إىل قومه فدعاهم إىل توحيده واإلقرار بأنبيائه ورسله وكتبه ،وكان

سمي
آيته أنه ال جيلس عىل خشبة يابسة وال أرض بيضاء إال أزهرت خرضاء وإنام ّ
خضـر ًا لذلك.(((»..
أوحى اهلل سبحانه إىل موسى Eأن هناك عبد ًا من عباده عنده من العلم ما

ليس عند موسى ،وأخربه أنه إن انطلق إىل جممع البحرين وجده هناك ،وهو باملكان
الذي حييي فيه احلوت امليت (أو يفتقد فيه احلوت).

فعزم موسى أن يلقى العامل ويتعلم منه بعض ما عنده إن أمكن وأخرب فتاه
﴿وإِ ْذ َق َ
وسى لِ َفتَا ُه ال َأ ْب َر ُح َح َّتى َأ ْب ُلغَ مجَ َْم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن َأ ْو َأ ْمضيِ َ
عماَّ عزم عليه َ
ال ُم َ
ُح ُقب ًا﴾(((.
وفتاه كام يف بعض الروايات هو يوشع بن نون.

فخرجا قاصدين جممع البحرين وقد محال معهام حوت ًا ميت ًا وذهبا حتى بلغا

جممع البحرين وقد تعبا وكانت هناك صخرة عىل شاطئ البحر فآويا إليها ليسرتحيا
هنيهة وقد نسيا حوهتام ومها يف شغل عنه.

وإذا باحلوت اضطرب ووقع يف البحر حي ًا ،أو وقع فيه وهو ميت ،وغار فيه
﴿ َف َلماَّ َب َل َغا مجَ َْم َع َب ْينِهِماَ َن ِس َيا ُحوتهَ ُ ماَ َفاتخَّ َ َذ َسبِي َل ُه فيِ ا ْل َب ْح ِر سرَ َ ب ًا﴾(((.

والفتى يشاهده ويتعجب من أمره غري أنه نيس أن يذكره ملوسى حتى تركا

املوضع ،وانطلقا حتى جاوزا جممع البحرين وقد نصبا .فقال له موسى :آتنا غذائنا

لقد أتعبنا السفر ،فذكر الفتى ما شاهده من أمر احلوت ،وقال ملوسى :إنا إذ أوينا
((( الطباطبائي :الميزان في تفسير القرآن ج 13ص.352
((( سورة الكهف ،اآلية 60
((( سورة الكهف ،اآلية 61
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إىل الصخرة حيي احلوت ووقع يف البحر يسبح فيه حتى غار وكنت أريد أن أذكر
او َزا َق َ
ال لِ َفتَا ُه آتِنَا َغدَ ا َء َنا َل َقدْ َل ِقينَا ِم ْن
لك أمره لكن الشيطان أنسانيهَ ﴿ :ف َلماَّ َج َ

َس َف ِر َنا َه َذا َن َصب ًا * َق َ
وت َو َما َأن َْسانِ ُيه
يت الحْ ُ َ
الص ْخ َر ِة َفإِنيِّ َن ِس ُ
ال َأ َر َأ ْي َت إِ ْذ َأ َو ْينَا إِلىَ َّ
الش ْي َط ُ
إِلاَّ َّ
ان َأ ْن َأ ْذ ُك َر ُه َواتخَّ َ َذ َسبِي َل ُه فيِ ا ْل َب ْح ِر َع َجب ًا﴾(((.

نبغ ونطلب فلنرجع إىل هناك ،فعادا عىل الطريق
قال موسى :ذلك ما كنا ِ
نفسه هيتديان بآثار مواقع أقدامهام ﴿ َق َ
ار َتدَّ ا َعلىَ آ َثارِهمِ َ ا
ال َذلِ َك َما ُك َّنا َن ْب ِغ َف ْ

َق َصص ًا﴾(((.

فوجدا عبد ًا من عباد اهلل آتاه اهلل رمحة من عنده ،وع َّلمه عل ًام من لدنه وهو
اخلرض ،فعرض عليه موسى وسأله أن يتبعه فيعلمه شيئ ًا ذا رشد مما علمه اهلل

﴿ َف َو َجدَ ا َع ْبد ًا ِم ْن ِع َب ِ
اد َنا آ َت ْينَا ُه َرحمْ َ ًة ِم ْن ِع ْن ِد َنا َو َع َّل ْمنَا ُه ِم ْن َلدُ َّنا ِع ْل ًام * َق َ
وسى
ال َل ُه ُم َ
َه ْل َأ َّتبِ ُع َك َعلىَ َأ ْن ُت َع ِّل َم ِن ممِ َّا ُع ِّل ْم َت ُر ْشد ًا﴾(((.
قال العامل :إنك لن تستطيع معي صرب ًا عىل ما تشاهده من أعاميل التي ال علم

لك بتأويلها ،وكيف تصرب عىل ما مل حتط به خربا؟
وسى َه ْل َأ َّتبِ ُع َك َعلىَ َأ ْن ُت َع ِّل َم ِن ممِ َّا ُع ِّل ْم َت ُر ْشد ًا * َق َ
﴿ َق َ
ال إِ َّن َك َل ْن
ال َل ُه ُم َ
يع َم ِع َي َصبرْ ًا* َو َك ْي َ
ف َت ْصبرِ ُ َعلىَ َما لمَ ْ تحُِ ْط بِ ِه ُخبرْ ًا﴾(((.
َت ْست َِط َ
فوعده موسى أن يصرب وال يعصيه يف أمر إن شاء اهلل ﴿ َق َ
ال َست َِجدُ نيِ إِ ْن َشا َء
اللهَّ ُ َصابِر ًا َوال َأ ْع يِص َل َك َأ ْمر ًا﴾((( .فقال له العامل باني ًا عىل ما طلبه منه ووعد به
((( سورة الكهف اآليتان 63 - 62
((( سورة الكهف اآلية .64
((( سورة الكهف اآليات .66-65
((( سورة الكهف اآليات .68-66
((( سورة الكهف اآلية .69
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﴿ َق َ
ال َفإِ ِن ا َّت َب ْعتَنِي َفال َت ْس َأ ْلنِي َع ْن شيَ ْ ٍء َح َّتى ُأ ْح ِد َث َل َك ِم ْن ُه ِذ ْكر ًا﴾(((.

فانطلق موسى والعامل حتى ركبا سفينة وفيها ناس من الركاب وموسى خايل
الذهن عام يف قصد العامل ،فخرق السفينة خرق ًا ال يؤمن معه الغرق ﴿ َفان َْط َل َقا َح َّتى

الس ِفين َِة َخ َر َق َها﴾((( .فأدهش ذلك موسى وأنساه ما وعده فقال للعامل:
إِ َذا َر ِك َبا فيِ َّ
﴿ َق َ
ال َأ َخ َر ْقت ََها لِ ُتغْ ِر َق َأ ْه َل َها َل َقدْ ِج ْئ َت َش ْيئ ًا إِ ْمر ًا﴾(((.
قال له العاملَ ﴿ :ق َ
يع َم ِع َي َصبرْ ًا﴾(((.
ال َألمَ ْ َأ ُق ْل إِ َّن َك َل ْن َت ْست َِط َ
ال ال ُتؤَ ِ
فاعتذر إليه موسى بأنه نيس ما وعده من الصربَ ﴿ :ق َ
يت
اخ ْذنيِ بِماَ َن ِس ُ
َوال ُت ْر ِه ْقنِي ِم ْن َأ ْم ِري ُعسرْ ًا﴾(((.
فانطلقا فلقيا غالم ًا فقتله العامل ،فلم يملك موسى نفسه دون أن تغري وأنكر
عليه ذلك ﴿ َفان َْط َل َقا َح َّتى إِ َذا َل ِق َيا ُغالم ًا َف َق َت َل ُه َق َ
ال َأ َق َت ْل َت َن ْفس ًا َز ِك َّي ًة بِ َغيرِْ َن ْف ٍ
س َل َقدْ
ِج ْئ َت َش ْيئ ًا ُن ْكر ًا﴾(((.
قال له العامل ثاني ًاَ ﴿ :ق َ
يع َم ِع َي َصبرْ ًا﴾(((.
ال َألمَ ْ َأ ُق ْل َل َك إِ َّن َك َل ْن َت ْست َِط َ

فلم يكن عند موسى ما يعتذر به ويمتنع به عن مفارقته ،ونفسه غري راضية هبا،
فاستدعى منه مصاحبة مؤجلة بسؤال آخر إن أتى به كان له فراقه ﴿ َق َ
ال إِ ْن َس َأ ْل ُت َك

َع ْن شيَ ْ ٍء َب ْعدَ َها َفال ُت َص ِ
اح ْبنِي َقدْ َب َلغْ َت ِم ْن َلدُ نيِّ ُع ْذر ًا﴾(((.
فانطلقا حتى أتيا قرية وقد بلغ هبام اجلوع ،فاستطعام أهلها فلم يضيفهام أحد
((( سورة الكهف اآلية .70
((( سورة الكهف اآلية .71
((( سورة الكهف اآلية .71
((( سورة الكهف اآلية .72
((( سورة الكهف اآلية .73
((( سورة الكهف اآلية .74
((( سورة الكهف اآلية .75
((( سورة الكهف اآلية .76
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منهم .وإذا بجدار فيها يريد أن ينقض ويتحدر منه الناس فأقامه العامل .قال له
موسى :لو شئت الختذت عىل عملك منهم أجر ًا فتوسلنا به إىل سدّ اجلوع فنحن يف

حاجة إليه والقوم ال يضيفوننا.
است َْط َعماَ َأ ْه َل َها َف َأ َب ْوا َأ ْن ُي َض ِّي ُفوهمُ َ ا َف َو َجدَ ا ِف َيها
﴿ َفان َْط َل َقا َح َّتى إِ َذا َأ َت َيا َأ ْه َل َق ْر َي ٍة ْ
ض َف َأ َقا َم ُه َق َ
ِجدَ ار ًا ُي ِريدُ َأ ْن َي ْن َق َّ
ال َل ْو ِش ْئ َت َل َّت َخ ْذ َت َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا﴾(((.
فقال له العاملَ ﴿ :ق َ
اق َب ْينِي َو َب ْينِ َك َس ُأ َن ِّبئ َ
ال َه َذا ِف َر ُ
ُك بِت َْأ ِويلِ َما لمَ ْ َت ْست َِط ْع َع َل ْي ِه
َصبرْ ًا﴾(((.
ورشع يبينّ ملوسى أرسار ومربرات ما كان ينكره من أعامله قائ ً
ال:

وأما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر ويتعيشون هبا وكان وراءهم
ملك ظامل يأخذ كل سفينة صاحلة غصب ًا من أصحاهبا فخرقتها لتكون معيبة ال
َ
الس ِفين َُة َف َكا َن ْت لمِ َ َس ِ
ون فيِ ا ْل َب ْح ِر َف َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ِعي َب َها َو َك َ
اكنيَ َي ْع َم ُل َ
ان
يرغب فيها﴿ :أ َّما َّ
َو َرا َء ُه ْم َم ِل ٌك َي ْأ ُخ ُذ ُك َّل َس ِفين ٍَة َغ ْصب ًا﴾(((.
وأما الغالم فكان كافر ًا وكان أبواه مؤمنني ،ولو أنه عاش ألرهقهام بكفره
وطغيانه فشملتهام الرمحة اإلهلية وأمرين اهلل أن أقتله ليبدهلام ولد ًا خري ًا منه زكاة
الم َف َك َ
ان َأ َب َوا ُه ُم ْؤ ِم َنينِْ َف َخ ِشينَا َأ ْن ُي ْر ِه َق ُهماَ ُطغْ َيان ًا
وأقرب رمحا فقتلته َ
﴿و َأ َّما ا ْل ُغ ُ
َو ُك ْفر ًا * َف َأ َر ْد َنا َأ ْن ُي ْبدِلهَ ُماَ َر هُّ ُبماَ َخيرْ ًا ِم ْن ُه َز َكا ًة َو َأ ْق َر َب ُرحمْ ًا﴾((( .
ان تحَ ْ ت َُه َكنْزٌ لهَ ُماَ َو َك َ
يمينِْ فيِ المْ َ ِدين َِة َو َك َ
﴿و َأ َّما الجِْدَ ُار َف َك َ
ان َأ ُبوهمُ َ ا
َ
ان لِ ُغال َمينِْ َيتِ َ
َصالحِ ًا﴾.فشملتهام الرمحة اإلهلية لصالح أبيهام فأمرين اهلل أن أقيمه فيستقيم حتى
يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها ،ولو سقط اجلدار النكشف الكنز وانتهبه الناس

((( سورة الكهف اآلية .77
((( سورة الكهف اآلية .78
((( سورة الكهف اآلية .79
((( سورة الكهف اآليات .81-80
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﴿ َف َأ َرا َد َر ُّب َك َأ ْن َي ْب ُل َغا َأ ُشدَّ همُ َ ا َو َي ْست َْخ ِر َجا َكنْزَ همُ َ ا َرحمْ َ ًة ِم ْن َر ِّب َك﴾((( .
وختم العامل حديثه مودع ًا موسى قائ ً
ال ﴿ َو َما َف َع ْل ُت ُه َع ْن َأ ْم ِري َذلِ َك َت ْأ ِو ُ
يل َما
لمَ ْ َت ْس ِط ْع َع َل ْي ِه َصبرْ ًا﴾(((.
لو تأملنا هذه القصة وتدبرنا مقاطعها كام ينقلها القرآن احلكيم لعرفنا أن
تفاوت مستوى العلم واملعرفة جتاه أي قضية من القضايا قد يسبب اختالف ًا وتفاوت ًا

يف النظر إىل تلك القضية واملوقف جتاهها.
وإذا كان التفاوت يف املعرفة وارد ًا عند األنبياء واملعصومني حينام تشاء حكمة

اهلل تعاىل فهو عند سائر البرش أكثر حدوث ًا بل هو األمر الطبيعي.
نبي آخر عم ً
ال معين ًا لعدم اطالعه عىل
وإذا ما ّ
صح لنبي معصوم أن ينكر عىل ّ

خلفيته ومربراته وخياطبه بأنه قد ارتكب شيئ ًا -إمر ًا -أي مفجع ًا .ومرة أخرى
يتهمه بأنه فعل شيئ ًا -نكر ًا -أي منكر يستنكره الطبع وال يعرفه املجتمع.
أفال يكون من الطبيعي أن نختلف عىل تقويم موقف أو شخص أو حادثة بسبب

عدم انكشاف كل اخللفيات واملربرات لنا مجيعا وبالدرجة ذاهتا من الوضوح؟؟

بين داوود و�سليمان:

داوود نبي من أنبياء اهلل العظام وكان حاك ًام مبسوط اليد ،وقد خاطبه اهلل تعاىل
بقولهَ ﴿ :يا َد ُاو ُد إِ َّنا َج َع ْلن َ
َاك َخ ِلي َف ًة فيِ الأْ َ ْر ِ
اح ُك ْم َبينْ َ ال َّن ِ
اس بِالحْ َ قِّ ﴾((( .
ض َف ْ
مرة تداعى لديه شخصان أحدمها يملك مزرعة واآلخر يمتلك غن ًام انطلقت

لي ً
ال إىل مزرعة صاحبه فأتلفت زرعها فحكم نبي اهلل داوود لصاحب الزرع رقاب
((( سورة الكهف اآلية .82
((( اآليات الكريمة في سورة الكهف من آية  60إلى آية  82ونقلنا القصة بتصرف من )الميزان في
تفسير القرآن) ج 13ص.350
((( سورة ص اآلية .26
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الغنم يعني أن يمتلكها .عوضا عماّ افتقده من زرع.

ولكن ابنه سليامن وهو اآلخر نبي عظيم أهلمه اهلل سبحانه احلكم يف القضية

بأسلوب آخر فاقرتح عىل أبيه داوود تعديل احلكم بأن تكون منافع الغنم يف تلك
السنة من رضع وصوف ونتاج تعويض ًا لصاحب الزرع ال أن يمتلك الغنم ذاهتا

وأمىض اهلل سبحانه أسلوب سليامن يف احلكم.
يقول تعاىل:

ث إِ ْذ َن َف َش ْت ِف ِ
﴿و َد ُاو َد َو ُس َل ْيماَ َن إِ ْذ يحَ ُْكماَ ِن فيِ الحْ َ ْر ِ
يه َغن َُم ا ْل َق ْو ِم َو ُك َّنا لحِ ُ ْك ِم ِه ْم
َ
َش ِ
َاها ُس َل ْيماَ َن َو ُكلاّ ً آ َت ْينَا ُح ْك ًام َو ِع ْل ًام َو َس َّخ ْر َنا َم َع َد ُاو َد الجِْ َب َ
ال ُي َس ِّب ْح َن
ين * َف َف َّه ْمن َ
اه ِد َ
الطيرْ َ َو ُك َّنا َف ِ
َو َّ
اع ِلنيَ ﴾(((.

واختلف املفرسون يف درجة هذا التعديل يف احلكم هل أن حكم سليامن كان
مغاير ًا ملا حكم به أبوه داوود أو أنه تعديل وتغيري يف أسلوب تنفيذ احلكم فقط؟
جاء يف جممع البيان:

«فقيل :أنه زرع وقعت فيه الغنم لي ً
ال فأكلته عن قتادة ،وقيل :كان كرم ًا وقد

بدت عناقيده فحكم داوود بالغنم لصالح الكرم ،فقال سليامن :غري هذا يا نبي اهلل!

قال :وما ذاك؟

قال :يدفع الكرم إىل صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كام كان ويدفع إىل

صاحبه ماله .عن أيب مسعود».

وروى ذلك عن أبى جعفر وأيب عبد اهلل. E

وقال اجلبائي :أوحى اهلل تعاىل إىل سليامن بام نسخ به حكم داوود الذي كان

حيكم به قبل ،ومل يكن ذلك عن اجتهاد ألنه ال جيوز لألنبياء أن حيكموا باالجتهاد،
املعول عليه عندنا.
وهذا هو الصحيح ّ

((( سورة األنبياء اآليات .79-78
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وقال عيل بن عيسى والبلخي :جيوز أن يكون ذلك عن اجتهاد ،ألن رأي النبي

أفضل من رأي غريه ،فإذا جاز التقيد بالتزام حكم غري النبي من طريق االجتهاد
فيكون أوىل من حكم النبي عىل هذا الوجه.
والذي ّ
يدل عىل صحة القول األول أن النبي إذا كان يوحى إليه وله طريق
إىل العلم باحلكم فال جيور له أن حيكم بالظن ،عىل أن احلكم بالظن واالجتهاد

يتقيد هبا يف الرشع إال يف مواضع خمصوصة
والقياس قد بينّ أصحابنا يف كتبهم أنه مل ّ
ورد النص بجواز ذلك فيها ،نحو قيم املتلفات وأروش اجلنايات ،وجزاء الصيد

والقبلة وما جرى هذا املجرى.
وأيض ًا فلو جاز للنبي أن جيتهد جلاز لغريه أن خيالفه كام جيوز للمجتهدين أن

خيتلفا ،وخمالفة األنبياء تكون كفر ًا.

﴿و َما َي ْن ِط ُق َع ِن الهْ َ َوى * إِ ْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي
هذا ،وقد قال اهلل سبحانهَ :
وحى﴾((( فأخرب سبحانه أنه إنام ينطق عن جهة الوحي ويقوي ما ذكرناه قوله
ُي َ
َاها ُس َل ْيماَ َن ﴾((( أي علمناه احلكومة يف ذلك.
تعاىلَ ﴿ :ف َف َّه ْمن َ

وقيل أن سليامن قىض لذلك وهو ابن إحدى عرشة سنة وروي عن النبي:A
«أنه قىض بحفظ املوايش عىل أرباهبا لي ً
ال وقىض بحفظ احلرث عىل أربابه

هنار ًا»(((.

ويقول العالمة الطباطبائي يف امليزان:
«فكان احلكم حك ًام واحد ًا هو حكم األنبياء والظاهر أنه ضامن صاحب الغنم

للامل الذي أتلفته غنمه.

((( سورة النجم اآليتان .4-3
((( سورة األنبياء اآلية .79
((( الشيخ الطبرسي :مجمع البيان في تفسير القرآن (سورة األنبياء) م 4الجزء السابع عشر والثامن
عشر ص.47
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فكان احلكم حك ًام واحد ًا اختلفا يف كيفية إجرائه عم ً
ال ،إذ لو كان االختالف

يف أصل احلكم لكان فرض صدور حكمني منهام بأحد وجهني إما يكون كال
واقعي ًا هلل ناسخ ًا أحدمها -وهو حكم سليامن -اآلخر وهو حكم
احلكمني حك ًام
ّ
َاها ُس َل ْيماَ َن﴾(((.
داوود لقوله تعاىلَ ﴿ :ف َف َّه ْمن َ
وإما يكون احلكامن مع ًا عن اجتهاد منهام بمعنى الرأي الظني مع اجلهل باحلكم

الواقعي وقد صدق تعاىل اجتهاد سليامن فكان هو حكمه.
أما األول وهو كون حكم سليامن ناسخ ًا حلكم داوود فال ينبغي االرتياب
يف أن ظاهر محل اآلية ال يساعد عليه ،إذ الناسخ واملنسوخ ولو كان حك ًام مها من

قبيل النسخ ومتباينني لقيل :وكنا حلكمهام أو حلكميهام ليدل عىل التعدد والتباين
لو مل يقل ﴿ َو ُك َّنا لحِ ُ ْك ِم ِه ْم َش ِ
ين﴾((( املشعر بوحدة احلكم وكونه تعاىل شاهد ًا
اه ِد َ

له الظاهر يف صوهنم عن اخلطأ ،ولو كان داوود حكم يف الواقعة بحكم منسوخ
لكان عىل اخلطأ ،وال يناسبه أيض ًا قولهَ ﴿ :و ُكلاّ ً آ َت ْينَا ُح ْك ًام َو ِع ْل ًام ﴾((( وهو مشعر
بالتأييد ظاهر يف املدح.

وأما الثاين وهو كون احلكمني عن اجتهاد منهام مع اجلهل بحكم اهلل الواقعي
َاها ُس َل ْيماَ َن ﴾((( وهو العلم بحكم
فهو أبعد من سابقه؛ ألنه تعاىل يقولَ ﴿ :ف َف َّه ْمن َ
اهلل الواقعي ،وكيف ينطبق عىل الرأي الظن بام أنه رأي ظني؟
ثم يقولَ ﴿ :و ُكلاّ ً آ َت ْينَا ُح ْك ًام َو ِع ْل ًام ﴾((( فيصدق بذلك أن الذي حكم به داوود

((( سورة األنبياء اآلية .79
((( سورة األنبياء اآلية .78
((( سورة األنبياء اآلية .79
((( سورة األنبياء اآلية .79
((( سورة األنبياء اآلية .79
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ام﴾(((
و ِع ْل ً

أيض ًا كان حك ًام
﴿و ُكلاّ ً آ َت ْينَا ُح ْك ًام َ
ظني ًا .ولو مل يشمل قولهَ :
علمي ًا ال ّ
ّ

حكم داوود يف الوقعة مل يكن وجه اليراد اجلملة يف املورد.
بل داللة عىل أن احلكم كان واحد ًا ومصون ًا عن اخلطأ .فال يبقى إال أن يكون

حكمهام واحد ًا يف نفسه خمتلف ًا من حيث كيفية اإلجراء وكان حكم سليامن أوفق

وأرفق.

وقد وردت يف روايات الشيعة وأهل السنة ما إمجاله أن داوود حكم لصاحب

احلرث برقاب الغنم وسليامن حكم له بمنافعها يف تلك السنة من رضع وصوف

ونتاج.

ولعل احلكم كان هو ضامن ما أفسدته الغنم من احلرث عىل صاحبها وكان
ذلك مساوي ًا لقيمة رقاب الغنم فحكم داوود لذلك برقاهبا لصاحب احلرث،
وحكم سليامن بام هو أرفق منه وهو أن يستويف ما أتلفت من ماله من منافعها يف

تلك السنة ،واملنافع املستوفاة من الغنم كل سنة تعادل قيمتها قيمة الرقبة عادة(((.

أسلوبي ًا فإن يف
وسواء كان االختالف بني حكمي داوود وسليامن جوهر ّي ًا أو
ّ

ألي قضية ،ويف هذه القصة
ذلك داللة عىل اختالف املوقف حينام خيتلف الفهم ّ
كان الرتجيح من قبل اهلل تعاىل لفهم سليامن للمسألة عىل فهم أبيه داوود حلكمة

شاءها اهلل سبحانه.

نبيني
وإذا كان حيدث االختالف يف أسلوب املعاجلة والتطبيق حلكم رشعي بني ّ

معصومني لتفاوت درجة فهمهام ملورد احلكم أال تتسع صدورنا لتعدد أساليب

وتنوع أشكال املامرسات و املواقف؟!
العمل والتحرك ّ
((( سورة األنبياء اآلية .79
((( الطباطبائي :الميزان في تفسير القرآن ج 14ص.311
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اختالف الفقهاء في الفتوى:

يتعرف املسلمون أحكام دينهم من الفقهاء ،ومنهم يأخذون تعاليم الرشيعة،
ّ

ألن معرفة تفاصيل األحكام وجزئياهتا من مصادر الرشيعة عسري عىل الفرد املسلم

ما مل يصل إىل مستوى من العلم واملعرفة يمكنه من استنباط األحكام ،ويعرب عن

ذلك املستوى بملكة االجتهاد والفقاهة.

واملجتهدون الفقهاء يبذل كل واحد منهم جهده العلمي ،ويستخدم قدرته
االجتهادية الكتشاف حكم اهلل يف كل مسألة ،وغالب ًا ما خيتلف الفقهاء يف فتاواهم
وآرائهم حتى ضمن املذهب الواحد.
املصوبة،
عل ًام بأن حكم اهلل تعاىل واحد ال يتعدّ د يف كل مسألة خالف ًا ملا يراه
ّ

فهناك من يصيب احلكم وهناك من خيطئه ،ولكن من خيطئ بعد بذل غاية جهده

فهو معذور ومأجور عند اهلل سبحانه وتعاىل ملا ورد يف احلديث عن رسول اهللA

«إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر»(((.

واختالف الفقهاء يف الفتوى هو مظهر من واقعية االختالف يف حياة البرش،

وقبول اإلسالم هلذه الواقعية ،وهو يف كثري من موارده نتيجة لتفاوت املستوى

العلمي واإلدراك واإلطالع.
ييل:

ذلك ألن اختالف الفقهاء إنام هو ناشئ ألسباب علمية عديدة نذكر منها ما

1 .1ا -االختالف يف حجية بعض املباين والقواعد األصولية ،فمث ً
ال اختالفهم
يف حجية خرب الواحد ،فإن اخلرب الوارد عن املعصوم إن نقله مجاعة يمتنع

تواطؤهم عىل الكذب فهو خرب متواتر يتفق الفقهاء عىل قبوله وحجيته،
أما إذا مل يكن اخلرب كذلك وإنام رواه شخص واحد مث ً
ال ومل تصاحبه
((( السيد محمد بحر العلوم :االجتهاد أصوله وأحكامه.
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قرائن توجب العلم بصدقه فهنا خيتلف الفقهاء يف حجية هذا النوع من
األخبار فبعض العلامء كالسيد الرشيف املرتىض ينكر حجيته ،والبعض
اآلخر كالشيخ الطويس يثبت حجيته(((.

فإذا ما حصل يف مسألة من املسائل الرشعية أن ورد فيها خرب من أخبار

اآلحاد فسيختلف موقف الفقهاء من املسألة بسبب اختالفهم يف حجية
الدليل الوارد يف املسألة.

2 .2اختالفهم يف سند الروايات واالطالع عليها ،فقد يرى بعض الفقهاء
وثاقة أحد الرواة فيقبلون روايته ،بينام يتوقف فيه علامء آخرون فيمتنعون

عن قبول مروياته.

وقد يطلع فقيه عىل حديث تثبت لديه صحته بينام ال يطلع الفقيه اآلخر

عىل ذلك النص.

3 .3االختالف يف فهم معاين النصوص وأبعادها .فقد يفهم فقيه من النص
معنى معين ًا بينام الفقيه اآلخر يفهم معنى مغاير ًا ،وهذا وارد يف اآليات
القرآنية والروايات وسري املعصومني.

4 .4ثقافة الفقيه ورؤيته االجتامعية ..صحيح أن العمل االجتهادي نشاط
علمي له قواعده وقوانينه وأدواته ومعداته ،ولكن املجتهد الذي يؤدي

العمل االجتهادي إنسان له خلفيته الفكرية ومشاعره االجتامعية وليس
جهاز ًا آلي ًا كالكمبيوتر يتعامل مع املسألة العلمية تعام ً
ال حياد ّي ًا.

من هنا ،فإن ثقافة الفقيه ورؤيته االجتامعية هلا تأثري حاسم عىل فتاواه ،فإذا

كان فقيه يرى رضورة قيام حكم إسالمي عادل ويعطي األولوية يف حياة األمة
لتحقيق هذه الرضورة ،بينام فقيه آخر يعتقد أن قيام احلكم اإلسالمي هو وظيفة

((( للتوسع راجع كتب أصول الفقه كأصول الفقه للمظ ّفر ج 3ص.96
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صاحب الزمان املهدي املنتظر Eوأنه طموح غري واقعي وال مطلوب رشع ًا يف
زمن الغيبة ،فإن رؤية كل منهام ستنعكس عىل استنباطاته وفتاواه ولو يف بعض
املوارد ،مما ينتج اختالف ًا يف الفتوى.
ويتحدث الفقيه الشهيد السيد حممد باقر الصدر عن تأثري رؤية املجتهد

وأفكاره عىل فتاواه يف بحث له بعنوان (االجتاهات املستقبلية حلركة االجتهاد عند
الشيعة) جاء فيه:

تقريبا عز ً
سياسي ًا عن
ال
«إن حركة االجتهاد عند الشيعة قاست منذ تولدت
ًّ
ّ

املجاالت االجتامعية للفقه اإلسالمي...
وهذا العزل السيايس أدى تدرجيي ًا إىل تقليص نطاق اهلدف الذي تعمل حركة
مر الزمن شعورها بأن جماهلا الوحيد
االجتهاد عند الشيعة حلسابه ،وتعمق عىل ّ
الذي يمكن أن تنعكس عليه يف واقع احلياة وتستهدفه هو جمال التطبيق الفردي
وهكذا ارتبط االجتهاد بصورة الفرد املسلم يف ذهن الفقيه ال بصورة املجتمع

املسلم.

إن االنكامش وأخذ املجال الفردي للتطبيق بعني االعتبار فقط نجم عنه

انكامش الفقه من الناحية املوضوعية ،فقد أخذ االجتهاد ّ
يركز باستمرار عىل
اجلوانب الفقهية األكثر اتصا ً
ال باملجال التطبيقي الفردي وأمهلت املواضيع التي

متهد للمجال التطبيقي االجتامعي.
ّ

وهذا االجتاه الذهني لدى الفقيه مل يؤ ِّد فقط إىل انكامش الفقه من الناحية

املوضوعية ،بل أدى بالتدريج إىل ترسب الفردية إىل نظرة الفقيه نحو الرشيعة

ترسخ اجلانب الفردي من تطبيق النظرية اإلسالمية
نفسها ،فإن الفقيه بسبب ّ

للحياة يف ذهنه واعتياده أن ينظر إىل الفرد ومشكالته عكس موقفه هذا عىل نظرته
إىل الرشيعة فاختذت طابع ًا فرد ّي ًا وأصبح ينظر إىل الرشيعة يف نطاق الفرد.
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وقد كان من نتائج ترسخ النظرة الفردية قيام اجتاه عام يف الذهنية الفقهية حياول

دائ ًام ّ
حل مشكل الفرد املسلم عن طريق تربير الواقع وتطبيق الرشيعة عليه بشكل
من األشكال ،فنظام الصريفة القائم عىل أساس الربا مث ً
ال بوصفه جزء ًا من الواقع
االجتامعي املعيش جيعل الفقيه حيس بأن الفرد املسلم يعاين مشكلة حتديد موقفه
ٍ
عندئذ حلل مشكلة الفرد املسلم عن
من التعامل مع مصارف الربا ويتجه البحث
طريق تقديم تفسري مرشوع للواقع املعايش بد ً
ال عن اإلحساس بأن نظام الصريفة

يعترب مشكلة يف حياة اجلامعة ككل.

وترسخ النظرة الفردية للرشيعة إىل طريقة فهم النص
وقد امتدّ أثر االنكامش
ّ
الرشعي أيض ًا ،فمن ناحية أمهلت يف فهم النصوص شخصية النبي واإلمام احلاكم
ورئيس الدولة ،فإذا ورد هني عن النبي مث ً
ال كنهيه أهل املدينة عن منع نقل املاء فهو
إما هني حتريم أو هني كراهة عندهم مع أنه قد ال يكون هذا وال ذاك بل قد يصدر
النهي من النبي بوصفه رئيس ًا للدولة فال يستفاد منه احلكم الرشعي.(((»..

اختالف الم�صالح:

املعصوم فقط هو الذي تكون دوافعه يف أفكاره وأعامله ومواقفه نابعة من
احلق وقاصدة إليه ،والعصمة رتبة عظيمة خيتص هبا املالئكة الذين هم ِ
﴿ع َب ٌاد
ون* ال َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
ُم ْك َر ُم َ
ون﴾((( .واألنبياء فالنبي معصوم
وحى﴾((( .واألئمة الذين أذهب اهلل
﴿و َما َي ْن ِط ُق َع ِن الهْ َ َوى * إِ ْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
َ

عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا.

أما سائر الناس مهام علت درجات إيامهنم فهم برش للمصالح واألهواء دخل

((( السيد حسن األمين :دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية ج 3ص.34
((( سورة األنبياء اآليتان .27-26
((( سورة النجم اآليتان .4-3
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وتأثري عىل آرائهم ومواقفهم ،فكل جهة أو فئة أو مجاعة تسعى وتعمل للدفاع عن
مصاحلها ومنافعها ،وعىل أساس ذلك تتخذ مواقفها وتتبنى قناعاهتا.

وهنا حيدث التصادم والتعارض بني مصالح الفئات ومنافعها التي قد تكون

مصالح مرشوعة.

وليس ّ
حل مثل هذا النوع من االختالف يكون دائ ًام بإعطاء األولوية ملصلحة

هذه اجلهة عىل حساب اجلهة األخرى ،ألن املصالح متشابكة واملنافع متداخلة،

ومعرفة احلدّ الفاصل بني املصالح عىل أساس احلق والعدل أمر عسري ،وإذا ما
عرفناه فإن قبول تلك اجلهات به وخضوعهم أمر أعرس ،والذين يريدون معاجلة

االختالفات االجتامعية عىل أساس مبدئي وقانوين حا ّد عليهم أن يعرفوا أن ذلك
ليس ممكن ًا وال سه ً
ال يف الغالب.
وحتى يف النزاعات الفردية واملالية فإن اإلسالم مل جيعل احلل الوحيد منحرص ًا
يف تشخيص احلق واحلكم به وإن كان ذلك وارد ًا يف الدعاوي واملنازعات حيث
البينة أو اليمني..
ترفع إىل احلاكم الرشعي فيحسمها بتحديد احلق عن طريق إقامة ّ

ولكن إىل جنب ذلك هناك طريق (الصلح) وهو عقد قائم بنفسه ،يعتمد عىل
تدخل حاسم
ترايض طريف النزاع عىل حل وسط وقبوهلام به دون أن يكون هناك ّ

من احلاكم الرشعي لتحديد حق كل من الطرفني.
إذ ًا فاختالف املصالح بني اجلهات أمر وارد وهو يسبب االختالف يف املواقف..
ولكن ذلك ال يمنع التعاون والتوافق ضمن صيغة حتفظ لكل منهم مصلحته التي
يراها ومتنعه من االعتداء عىل مصالح اآلخرين وهذا هو األسلوب احلضاري
الذي تتعامل به اجلهات املتحرضة املتمدنة يف العامل فيام بينها.

فهم يعرتفون باختالف املصالح فيام بينهم ،ويتنافسون يف اكتساب املصالح
واملكاسب ولكنهم يتعاونون يف الوقت نفسه ضمن ُأطر وصيغ مرنة.
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وهبذا األسلوب تتعايش األحزاب املتنافسة عىل املصالح يف أمريكا وأوروبا

الغربية ،فحينام يصل حزب إىل احلكم يف بلد فإن احلزب اآلخر يأخذ موقف
املعارضة ولكن ضمن حدود وأطر متفق عليها بني الطرفني ويستمر بينهام التشاور
والتعاون والتعامل وخاصة عند التحديات ويف املواقف املشرتكة.
اخلالصة:

يتبني من كل ما سبق أن االختالف يف حياة البرش أمر طبيعي وواقعي ،وحتى

يف املجتمعات اإليامنية ال تزول وال تنتهي أسباب االختالف ،فهناك تفاوت يف
درجات اإليامن ،وتفاوت يف مستوى املعرفة والوعي ،وتعارض بني املصالح.

وحينام تدعو الفطرة ويشجعنا العقل عىل التعاون ،ويأمرنا الدين بالوحدة
والتآلف فذلك ليس مرشوط ًا بأن نكون متفقني يف كل أفكارنا ومواقفنا ومصاحلنا
فذلك أمر مستحيل أو ّ
متعذر.

وإنام املطلوب م ّنا التآلف والتعاون حتى مع وجود حاالت االختالف

والتنافس.

والذين جيعلون اإلتفاق يف كل يشء رشط ًا للوحدة والتعاون إما أن يكونوا

غافلني عن احلقائق الواقعية ،وإما هم غري جا ّدين يف التطلع لوحدة األمة ومتاسك

قواها املؤمنة اخليرّ ة.

حديث عن الوحدة

()1

الوحدة والتعاون بني أبناء البرش مسألة فطريه وجدانية ال حتتاج إىل استدالل

علمي وال بذل جهد عقيل.

ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل أودع يف أعامق نفس كل إنسان فطرة صافية
ووجدان ًا نقي ًا ،وبالفطرة والوجدان هيتدي اإلنسان إىل اخلري ويكتشف موارد الرش،

والبدهييات العقلية ..يقول تعاىلِ :
﴿ف ْط َر َت
وهبا يتفق أبناء البرش عىل املبادئ اخلرية
ّ
اس َع َل ْي َها ال َت ْب ِد َ
يل لخِ َ ْل ِق اللهَِّ ﴾(((.
اللهَِّ ا َّلتِي َف َط َر ال َّن َ
إال أن تربية اإلنسان واألجواء التي ينشأ فيها قد تلوث صفاء فطرته

ونقاء وجدانه ..يقول« :Aكل مولود يولد عىل الفطرة وإنام أبواه هيودانه
وينرصانه<(((.

إنك لو سألت أي إنسان عن رأيه يف الوحدة والتفرقة ملا تردد يف اإلجابة بأن

((( سورة الروم اآلية .30
((( محمد الري شهري :ميزان الحكمة /ج 3ص.112

126

التعددية والحرية في اإلسـالم
بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب

الوحدة خري وأن التفرقة رش بغض النظر عن التفاصيل واملالبسات..

وتشري بعض اآليات الكريمة إىل أن البرش يف بدء حياهتم عىل وجه األرض

يوم كانوا يعيشون البساطة والعفوية كانوا متحدين مل يعرفوا معنى للتفرقة

واالختالف ،ولكن حينام بعث اهلل األنبياء والرسل خالفهم من تلوثت فطرته،
وهناك بدأ الرصاع واالختالف يف حياة الناس ..يقول تعاىلَ :
﴿ك َ
اس ُأ َّم ًة
ان ال َّن ُ
َو ِ
احدَ ًة َف َب َع َث اللهَّ ُ ال َّنبِ ِّينيَ ُم َب رِّ ِ
َاب بِالحْ َ قِّ لِ َي ْح ُك َم َبينْ َ
ين َو ُم ْن ِذ ِر َ
ش َ
ين َو َأ ْنزَ َل َم َع ُه ُم ا ْل ِكت َ
اخ َت َل ُفوا ِف ِ
ال َّن ِ
يه﴾(((.
اس ِفيماَ ْ

(فظاهر اآلية يدل عىل أن هذا النوع قد مر عليهم يف حياهتم زمان كانوا عىل

االحتاد واالتفاق ،وعىل السذاجة والبساطة ،ال اختالف بينهم باملشاجرة واملدافعة
يف أمور احلياة ،وال اختالف يف املذاهب واآلراء)(((.
اس إِلاَّ ُأ َّم ًة َو ِ
﴿و َما َك َ
اخ َت َل ُفوا﴾(((.
احدَ ًة َف ْ
ويف آية أخرى يقول سبحانهَ :
ان ال َّن ُ
وعادة ما تتجىل الفطرة أمام اإلنسان يف الظروف اخلطرية والدقيقة التي متر
عليه فتزيل عن قلبه حجب الغفلة والشهوة ويترصف بوحي من فطرته ووجدانه،

فلو أن جمموعة أفراد أقل ّتهم سيارة يف سفر هلم ،وكان كل واحد منهم من دين

أو مذهب معينّ  ،أو كانوا خيتلفون يف االجتاه السيايس وبشكل مفاجئ يصيبهم
حادث اصطدام أو هيامجهم بعض اللصوص وقطاع الطرق ..فهنا سيصبحون يف
حالة خطر ووضع حساس ،وبذلك سيتغري تعاملهم مع بعضهم البعض وتنتهي
حالة اخلصومة السابقة وسيترصف كل واحد يف الدفاع عن املجموع والتعاون معه
بوحي من فطرته ووجدانه ،ففي حادث االصطدام سيقوم غري املصاب بإسعاف

((( سورة البقرة اآلية 213
((( الطباطبائي :تفسير الميزان /ج 2ص.124
((( سورة يونس اآلية 19
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املصابني ويتحرك األقل إصابة ملساعدة من هو أشد إصابة ..وتسودهم حالة من
التعاون غري املتكلف وال املخطط ولكنها الفطرة والوجدان تتجىل يف مثل هذه

املواقف..

ويمكننا أن نلمس هذه احلالة الفطرية يف جمتمع األطفال الصغار وقبل أن

تستحكم الشهوات واملصالح يف نفوسهم فإهنم يتعاونون ويلعبون ،وقد يرضب
بعضهم بعض ًا ،لكن ذلك ال يؤدي هبم إىل القطعية واحلقد ،بل رسعان ما يتناسون
نزاعاهتم ويعودون إىل التعامل واللعب مع ًا .وكثري ًا ما حيدث أن يشتكي بعض
األطفال لدى عوائلهم ضد األطفال اآلخرين وحيصل النزاع واالختالف بني

أهايل األطفال ويبقى لفرتة طويلة ،بينام يتناسى األطفال رصاعاهتم ويعودون
برسعة إىل اللعب مع ًا..
إذ ّا ،فالوحدة والتعاون أمر تدعو إليه الفطرة ويؤيده الوجدان اإلنساين .

()2
نص اهلل سبحانه وتعاىل عىل وحدهتا فقال﴿ :إِ َّن َه ِذ ِه
األمة اإلسالمية التي ّ
ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِ
اع ُبدُ ِ
﴿وإِ َّن َه ِذ ِه
احدَ ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْم َف ْ
ون﴾((( ،ويف آية أخرى يقول تعاىلَ :
ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِ
احدَ ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْم َفات َُّق ِ
ون﴾(((.

وكانت هذه األمة تعيش حتت قيادة واحدة ويف وطن واحد يتعايش فيه مجيع

املسلمني كمواطنني متساوين يف حقوقهم السياسية ،ولكن هذه األمة الواحدة
والدولة الواحدة والوطن الواحد حتولت اآلن إىل أكثر من ( )43دولة ووطن ًا!!

ولكل دولة علم وشعار وحدود وعملة خاصة وقوانني معينة!! وأصبح انتقال
املسلم من بلد إسالمي إىل بلد إسالمي آخر تكتنفه العديد من املشاكل والتعقيدات،

فال بد من تأشرية دخول وجواز ومجارك وتفتيش ..إىل ما هنالك من قوانني ما أنزل

اهلل هبا من سلطان.

((( سورة األنبياء اآلية 92
((( سورة المؤمنون اآلية 52
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إن هذا التمزق السيايس العجيب الذي تعيشه األمة اإلسالمية هو سبب رئيس

لتخلفها ولضياع ثرواهتا وخرياهنا وهيمنة األعداء والطامعني عليها.

وعادة ما تنشب احلروب واخلالفات بني حكام هذه الدويالت املصطنعة

والضحية هي مصالح املواطنني حيث يقع عليهم التهجري ومصادرة األموال

ويتقاتل احلكام هبم!!

()3

إن النداء اإلهلي بالوحدة والتعاون موجه للمؤمنني الصاحلني ،فهم الذين

يريد اهلل احتادهم وتعاوهنم عىل الرب والتقوى ،ويف تلك الوحدة خري هلم وللبرشية

مجعاء ألن قوى احلق والصالح إذا اجتمعت وتكاتفت كانت أقدر عىل نرش اهلدى
واخلري وبسط العدل ومكافحة الرش والظلم..

ولذلك يوجه اهلل سبحانه وتعاىل دعوة التعاون للمؤمنني كام يف اآليات األوىل
ين آ َمنُوا ال تحُِ ُّلوا َش َعائِ َر اللهَِّ َوال َّ
الش ْه َر
من سورة املائدة ..يقول تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
او ُنوا َعلىَ
او ُنوا َعلىَ ا ْلبرِِّ َوال َّت ْق َوى َوال َت َع َ
الحْ َ َر َام -..إىل أن يقول سبحانهَ - :و َت َع َ
الأِْ ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
ان َوات َُّقوا اللهَّ َ إِ َّن اللهَّ َ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾(((.
ين آ َمنُوا ات َُّقوا اللهَّ َ َحقَّ ُت َقاتِ ِه
ويف سورة آل عمران يقول ّ
عز وجلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ون * َو ْاعت ِ
َوال تمَ ُ و ُت َّن إِلاَّ َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم َ
َص ُموا بِ َح ْبلِ اللهَِّ جمَِيع ًا َوال َت َف َّر ُقوا َوا ْذ ُك ُروا

((( سورة المائدة اآلية2 :
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نِ ْع َم َت اللهَِّ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم َأ ْعدَ ا ًء َف َأ َّل َ
ف َبينْ َ ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوان ًا﴾(((.
ويف سورة احلجرات يقول سبحانه﴿ :إِ َّنماَ المْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َبينْ َ
َأ َخ َو ْي ُك ْم َوات َُّقوا اللهَّ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْرحمَ ُ َ
ون﴾(((.
إذ ًا فالوحدة املطلوبة من قبل اهلل سبحانه هي وحدة املؤمنني مع بعضهم
البعض ،فأما الكافرون والظاملون فإن احتادهم ليس يف صالح البرشية ألن ذلك

يقوي بغيهم وضالهلم وهيدد أمن الناس وحريتهم باخلطر والسوء ..ولذلك يتوعد
ّ

اهلل املنحرفني بإلقاء العداوة والنزاع يف صفوفهم ،فعن أدعياء النرصانية املنحرفني
ارى َأ َخ ْذ َنا ِمي َثا َق ُه ْم َفن َُسوا َح ّظ ًا
﴿و ِم َن ا َّل ِذ َ
عن منهج اهلل يقول تعاىلَ :
ين َقا ُلوا إِ َّنا َن َص َ
ممِ َّا ُذ ِّك ُروا بِ ِه َف َأ ْغ َر ْينَا َب ْين َُه ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغْ َضا َء إِلىَ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َس ْو َف ُي َن ِّبئ ُُه ُم اللهَّ ُ بِماَ
َكا ُنوا َي ْصن َُع َ
ون﴾(((.
﴿و َقا َل ِ
ود َيدُ اللهَِّ َمغْ ُلو َل ٌة ُغ َّل ْت َأ ْيدِهيِ ْم
ت ا ْل َي ُه ُ
وعن اليهود املجرمني يقول تعاىلَ :
َو ُل ِعنُوا بِماَ َقا ُلوا َب ْل َيدَ ا ُه َم ْب ُس َ
وطت ِ
َان ُي ْن ِف ُق َك ْي َ
ف َي َش ُاء َو َل َي ِزيدَ َّن َكثِري ًا ِم ْن ُه ْم َما ُأ ْن ِز َل
إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ُطغْ َيان ًا َو ُك ْفر ًا َو َأ ْل َق ْينَا َب ْين َُه ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغْ َضا َء إِلىَ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة ﴾(((.
ويف الدعاء املشهور «اللهم اشغل الظاملني بالظاملني».

إن وحدة املؤمنني وتعاوهنم جيب أن يتحققا عىل مستويني:

الم�ستوى الأول:

اجلهات الفاعلة والقيادية يف جمتمعاتنا الدينية من مراجع وعلامء وحركات

ومراكز ومؤسسات.

((( سورة آل عمران اآليتان 103 - 102
((( سورة الحجرات اآلية10 :
((( سورة المائدة اآلية14 :
((( سورة المائدة اآلية 64
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الم�ستوى الثاني:
يف أوساط اجلامهري وبني الناس املؤمنني مع بعضهم البعض..
ومؤسف جد ًا أن تعاين أمتنا اإلسالمية من اخلالف والتمزق بني املؤمنني

حتى عىل أعىل املستويات ..بل إن عدم توفر الوحدة والتعاون عىل املستوى األول
هو الذي يسبب اخلالفات والرصاعات عىل املستوى الثاين ..فحينام ال تستطيع

اجلهات الفاعلة والقيادية -مع ما يفرتض فيها من وعي وإخالص -أن تتعاون
وتتحد فسوف لن تنعم اجلامهري واملجتمعات املتدينة بأجواء الوحدة واالنسجام

النعكاس اختالف القيادات عىل أوضاع القاعدة واألتباع..

فعىل صعيد املراجع والعلامء والذين هم القيادة الرشعية جلامهري األمة واحلامة

لوحدهتا واحلريصون عىل مصلحتها ..نرى بعض النزاعات واخلالفات وبعض
املجتمعات الدينية تعاين اآلن من االنقسام والتناحر بسبب اخلالفات املرجعية

والعلامئية..

وعىل صعيد احلركة والتنظيامت اإلسالمية وحتى يف املناطق الساخنة وامللتهبة

كأفغانستان والعراق ولبنان حتدث نزاعات تصل إىل حد التقاتل واستخدام السالح
أو احلرب اإلعالمية والدعائية بالتشهري املتبادل واالهتامات الرخيصة..

وعىل صعيد املراكز واملؤسسات الدينية هناك تنافس غري رشيف يف بعض

احلاالت ،وهناك صدامات وتناقضات حتى عىل مستوى املساجد واحلسينيات..

إننا ال نريد هبذا أن نرسم صورة قامتة سوداء لواقع النشاط والتحرك اإلسالمي

املعارص ،فهناك إجيابيات كبرية ومكاسب عظيمة ،ولكننا بصدد تسليط األضواء
عىل هذا املرض اخلطري الذي ينخر يف كيان مسريتنا اإلسالمية لنتحمس أكثر يف

مقاومته .فاملبتىل بوجع أسنانه ال هينأ وال يتمتع بنشاط سائر أجزاء جسمه ،وكذلك
نحن مهام تقدمت أعاملنا ونشاطاتنا فإن مرض اخلالفات والنزاعات يسلبنا
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الراحة واإلطمئنان..

ويف املرحلة األوىل علينا أن نسعى لنزع فتائل الرصاع وهتدئة األجواء وإعالن

وقف إطالق النار عىل بعضنا البعض ليسري كل يف برناجمه ويواصل مرشوعه دون
أن يضطر لرصف اجلهد واإلهتامم ملواجهة إخوانه املؤمنني وتعبئة أتباعه ضدّ هم

وحتصني أعامله عن تأثريات ختريبهم ..ثم نطمح للوصول إىل مستوى متقدم وهو

الوحدة والتعاون واالنسجام.

()4

ما هي موقعية الوحدة والتعاون يف فكر اإلسالم وتعاليم الرشيعة؟ وكيف

ينظر اإلسالم إىل حالة النزاع والتخاصم بني أبناء األمة؟
إن كثري ًا من املتدينني يعترب شكل عالقته مع إخوانه املؤمنني عم ً
ال شخصي ًا

خيضع ملزاجه ومصلحته ،وأن ال دخل للدين يف هذه املسألة ،بل له احلرية الكاملة

يف أن يعادي أو يتعاون مع من يشاء!!

مستحب ًا لن
كاملي ًا
ّ
ويف أحسن الفروض يعترب حسن عالقته مع اآلخرين شيئ ًا ّ

يسأله اهلل تعاىل عنه ولن يحُ اسب عليه يوم القيامة..

وسبب هذه التصورات الساذجة اعتقاد كثري من املتدينني انحصار الدين يف

القضايا االعتقادية واألمور العبادية ،أما شؤون احلياة وأوضاع املجتمع فذاك ال

يرتبط بالدين..

ولذا هيتم هذا الصنف من الناس بمسائل الطهارة والصالة بشكل تفصييل
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ودقيق ويراعون االحتياطات واملستحبات يف هذه األمور .بينام يتجاهلون بدهييات

مبادئ األخالق يف التعامل مع اآلخرين ويتجاوزون احلقوق االجتامعية..

فإذا ما شك يف نطقه للفظ من ألفاظ الصالة فإنه يذهب لسؤال العامل الديني

ويراجع الرسالة الفقهية العملية ملعرفة وظيفته الرشعية .أما إذا شك يف نيات

ومواقف أخيه املؤمن فهو ال يكلف نفسه عناء البحث وأخذ رأي اإلسالم يف املسألة،
بل حيكم مزاجه وأهواءه التي غالب ًا ما تقوده إىل سوء الظن واهتام املؤمنني.
ومقاييسنا يف تقويم الناس متأثرة أيض ًا هبذا الفهم الساذج للدين ،فلكي تثبت

لنا عدالة إنسان هنتم بمعرفة التزامه بالصالة والصيام وسائر العبادات ،وال هيمنا

بعد ذلك أخالقه يف التعامل مع اآلخرين ،وكأن هذه القضية ال تؤثر يف العدالة وال

ّ
ختل هبا!!

ولو رأينا شخص ًا يرتك صالة أو فريضة أو صيام يوم أو يأكل أو يرشب شيئا
حمرم ًا حلكمنا عليه بالفسوق وأسقطنا عدالته ،ولكن لو رأينا شخص ًا يستغيب

مؤمن ًا أو يفرتي عليه أو يشهر به فإن ذلك ال يؤثر عىل عدالته يف نظرنا وال يزعزع
الثقة به يف نفوسنا!!

إن قضية الوحدة والتعاون بني املؤمنني حتتل موقع ًا مهماّ ً يف ثقافة اإلسالم
وتعاليمه ،واملؤمن ليس خمري ًا بني السلوك الوحدوي واألخالقية التعاونية وبني

التفرقة والتخاصم ..بل إنه ملزم من قبل اهلل تعاىل بوحدة الصف ومل الشمل.
ومكلف باالبتعاد عن التفرقة والبغضاء..

فالوحدة والتعاون واجب رشعي وتكليف إهلي عىل كل مسلم مراعاته

وتطبيقه ..والتفرقة والعداوة بني املؤمنني عمل حمرم وجريمة نكراء حيرم اقرتافها

وممارستها..
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﴿و ْاعت ِ
َص ُموا بِ َح ْبلِ اللهَِّ جمَِيع ًا َوال َت َف َّر ُقوا﴾(((..
1 .1يقول تعاىلَ :
فاآلية حتمل أمر ًا رصحي ًا باالجتامع ،وهني ًا واضح ًا عن التفرقة..

اخ َت َل ُفوا ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم
ين َت َف َّر ُقوا َو ْ
﴿وال َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذ َ
2 .2ويقول تعاىلَ :
يم﴾((( إنه تعاىل حيذرنا بلغة جازمة من أن
ا ْل َب ِّين ُ
َات َو ُأو َلئِ َك لهَ ُ ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
نصبح متنازعني متفرقني كاليهود والنصارى ويتوعدنا بالعذاب العظيم

إن حدث لنا ذلك..

3 .3ويقول تعاىل﴿ :شرَ َ َع َل ُك ْم ِم َن الدِّ ِ
ين َما َو ىَّص بِ ِه ُنوح ًا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا
إِ َل ْي َك َو َما َو َّص ْينَا بِ ِه إِ ْب َر ِ
ين َوال َت َت َف َّر ُقوا
يموا الدِّ َ
يم َو ُم َ
يسى َأ ْن َأ ِق ُ
اه َ
وسى َو ِع َ
ِف ِ
يه﴾((( فالوحدة يف إطار الدين واالبتعاد عن التفرقة هي وصية اهلل لكل
أنبيائه ووصية األنبياء ألممهم.

4 .4ويأمرنا سبحانه بأن نتعاون مع بعضنا عىل أمور اخلري والصالح فيقول
او ُنوا َعلىَ ا ْلبرِِّ َوال َّت ْق َوى ﴾(((.
﴿و َت َع َ
سبحانهَ :
﴿وال َتن َ
َاز ُعوا
5 .5وينهانا اهلل عن التنازع ألن عاقبته الفشل وفقدان القوة َ
ين﴾(((.
الصابِ ِر َ
اصبرِ ُ وا إِ َّن اللهَّ َ َم َع َّ
َف َت ْف َش ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُحي ُك ْم َو ْ
6 .6إن انتشار العداوة والبغضاء بني املؤمنني هدف شيطاين ومن يامرسها أو
الش ْي َط ُ
يساعد عليها فإنام ينفذ إرادة الشيطان ..يقول تعاىل﴿ :إِ َّنماَ ُي ِريدُ َّ
ان
َأ ْن ُي ِ
وق َع َب ْين َُك ُم ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغْ َضا َء﴾(((.
((( سورة آل عمران ،اآلية 103
((( سورة آل عمران ،اآلية 105
((( سورة الشورى ،اآلية 13
((( سورة المائدة ،اآلية 2
((( سورة األنفال اآلية 46
((( سورة المائدة ،اآلية 91
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أما األحاديث الرشيفة الواردة عن النبي حممد وعن األئمة من آله صلوات

اهلل عليه وعليهم أمجعني ،ففيها حشد هائل من النصوص التي تؤكد أمهية الوحدة

والتعاون وأهنا من أساسيات املبادئ اإلسالمية ،وتنهى عن التفرقة واملعاداة ألهنا
من أخالق أهل النار ،ونقتبس من تلك األحاديث بعض الومضات املرشقة:
األلفة واحلب:

األصل يف شخصية املؤمن األلفة واحلب لآلخرين ،أما النفور من اآلخرين

ومعاداهتم (بالطبع غري أعداء اهلل) فليس من خلق املؤمن وإنام هي سمة الفجار.

يتحدث اإلمام الصادق Eعن انجذاب قلب املؤمن ألخيه املؤمن مقارن ًا

هلا بتنافر قلوب الفاسقني الفجار فيقول :إن ائتالف قلوب األبرار إذا التقوا وإن

مل يظهروا التودد بألسنتهم كرسعة اختالط قطر السامء عىل مياه األهنار ،وإن بعد

ائتالف قلوب الفجار إذا التقوا وإن أظهروا التودد بألسنتهم ك ُبعد البهائم من
مذ ٍ
التعاطف ،وإن طال اعتالفها عىل ْ
ود واحد(((.
والرسول األعظم Aيعترب األلفة من الناس مقياس ًا لألفضلية يف اخلري،

ويصف من يفتقد هذه اخلصلة بانعدام اخلري يف شخصيته..
عنه« :Aخياركم أحسنكم أخالق ًا الذين يألفون ويؤلفون<(((.

وأيض ًا عنه« :Aخري املؤمنني من كان مألفة للمؤمنني ،وال خري فيمن ال

يؤلف وال يألف»((( .

إن اقرتاب املؤمن من إخوانه املؤمنني وانشداده القلبي إليهم يؤهله لالقرتاب
إىل رسول اهلل Aيوم القيامة حيث يقول« :أقربكم مني جملس ًا يوم القيامة أحسنكم

((( الري شهري :ميزان الحكمة ج 1ص.128
((( المصدر السابق ص.129
((( المصدر السابق ص.129
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أخالق ًا ،املوطئون أكناف ًا الذين يألفون ويؤلفون»(((.

المقاطعة والهجرة:

أن تعامل أخاك املسلم بسلبية وإعراض ،وأن تقاطعه وهتجره فذلك أمر حمرم
مبغوض عند اهلل ،فلست حر ًا خمتار ًا يف أن تقيم عالقة مع إخوانك املؤمنني أو ال

تقيم ،بل أنت مطالب بذلك ،وإذا ما حدث سوء فهم أو تفاهم أوجب نوع ًا من
اإلعراض فال يصح أن يستمر طوي ً
ال وبالتحديد أكثر من ثالثة أيام كام تؤكد عىل
ذلك األحاديث الرشيفة:

فعنه« :Aال هجرة فوق ثالث<(((.

ويف حديث آخر يقول« :Aأيام مسلمني هتاجرا فمكثا ثالث ًا ال يصطلحان

إال كانا خارجني من اإلسالم ومل يكن بينهام والية فأهيام سبق إىل كالم أخيه كان
السابق إىل اجلنة يوم احلساب»(((.

إن الشيطان الرجيم هو املستفيد األكرب من تباعد املؤمن عن أخيه املؤمن

ومقاطعته له ،وهذا ما يؤكده اإلمام جعفر الصادق Eبقوله> :ال يزال إبليس
فرح ًا ما اهتجر املسلامن ،فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وختلعت أوصاله ونادى يا
ويله ما لقي من الثبور<(((.

وعنه« :Aهجر املسلم أخاه كسفك دمه<(((.

وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب« :Eعليكم بالتواصل واملوافقة وإياكم
((( الفيض الكاشاني :المحجة البيضاء /ج 3ص.285
((( الكليني :أصول الكافي /ج 2ص.344
((( المصدر السابق ص.345
((( المصدر السابق ص.346
((( الري شهري :ميزان الحكمة /ج 11ص.312
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واملقاطعة واملهاجرة»((( .

ويف وصيته ألبى ذر يقول« :Aيا أبا ذر إياك وهجران أخيك فإن العمل ال

يتقبل من اهلجران»((( .

وعنه« :Aيطلع اهلل إىل مجيع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه

إال ملرشك أو مشاحن»((( .

وعن اإلمام الرضا عن آبائه« :Bيف أول ليلة من شهر رمضان يغل املردة من
الشياطني ويغفر يف كل ليلة سبعني ألف ًا فإذا كان يف ليلة القدر غفر اهلل بمثل ما غفر

يف رجب وشعبان وشهر رمضان إىل ذلك اليوم إال رجل بينه وبني أخيه شحناء
فيقول عز وجل (انظروا هؤالء حتى يصطلحوا)»(((.

وخلطورة اهلجران واملقاطعة بني املؤمنني حيمل اإلمام الباقر Eطريف املقاطعة

مسؤوليتها ويعتربمها رشيكني يف اإلثم حتى املظلوم منهام فهو يستطيع إهناء اهلجر
مؤ ِمنينَ اهتجرا فوق ثالث إال وبرئت منهام يف
بالتنازل ألخيه يقول« Eما من ْ
الثالثة فقيل له :يا ابن رسول اهلل :هذا حال الظامل فام بال املظلوم؟ فقال :Eما بال
املظلوم ال يصري إىل الظامل فيقول :أنا الظامل حتى يصطلحا»(((.

وكام تنطبق هذه األحاديث عىل حالة املقاطعة واهلجر بني األفراد املؤمنني
فهي أشد انطباق ًا عىل اجلامعات املؤمنة ،فال يصح أن يكون هناك إعراض وجتاهل
ومقاطعة بني اجلامعات املؤمنة..

((( المصدر السابق ص.312
((( المصدر السابق ص.312
((( المصدر السابق ص314
((( المصدر السابق ص.314
((( المصدر السابق ص.315
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م�ساوئ االختالف والفرقة:

ينخدع البعض منا باملكاسب العاجلة واملحدودة التي قد جينيها برصاعه

واختالفه مع إخوانه املؤمنني بأن يستشعر االنتصار لذاته ،ويعبئ حوله أنصاره،

وينال بعض الغنائم ،أو يفرض رأيه يف الساحة أو ما أشبه..

ولكنا لو راجعنا التعاليم اإلسالمية وقرأنا النصوص الواردة عن قادتنا

املعصومني Bلعرفنا كيف أن هذه املكاسب الرسيعة واملحدودة تكون عىل
حساب مصاحلنا االسرتاتيجية واملصريية كمؤمنني ،وهل من العقل أن يرىض

اإلنسان بغنائم تافهة وحقرية بتنازله عن مكاسب مهمة وكبرية؟

إن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eيؤكد لنا أن ما نتصوره مكسب ًا
وخري ًا بعدائنا واختالفنا مع املؤمنني اآلخرين هلو تصور خاطئ واهم ..يقول:E

«وإن اهلل سبحانه مل يعط أحد ًا بفرقة خري ًا ،ممن مىض وال ممن بقي»(((.

ومشكلتنا هي مع من يعتقد أن رصاعه وعداءه لآلخرين هو تكليف رشعي

وأمر ديني حيث يسول له الشيطان أنه وحده عىل احلق وأن اآلخرين عىل الباطل،
وأن من واجبه معاداهتم انتصار ًا للحق!!

عليا Eينسف هذا التفكري املتعجرف بإرجاع بواعث الفرقة
إن اإلمام ًّ
واخلالف بني املسلمني إىل وساوس الشيطان وتضليالته ،وأن الفرقة والعداء
داخل املجتمع املسلم ال يمكن أن تكون مقبولة ومندوب ًا إليها من قبل اهلل تعاىل..
يقول« :Eإن الشيطان يسني لكم طرقه ،ويريد أن حيل دينكم عقدة عقدة،

ويعطيكم باجلامعة الفرقة ،وبالفرقة الفتنة فاصدفوا عن نزعاته ونفثاته»((( .

إن من أهم أسباب اهنيار احلضارات وهزيمة األمم وقوع النزاعات

((( الري شهري :ميزان الحكمة /ج 3ص.75
((( المصدر السابق ص.75
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واالختالفات يف أوساطها ..ولو درسنا تاريخ املجتمعات البرشية لواجهتنا هذه
احلقيقة الواضحة يف أزمنة التاريخ..

يقول الرسول األعظم حممد« :Aال ختتلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا

فهلكوا»(((.

وبيشء من التفصيل يستعرض اإلمام عيل Eهذه احلقيقة يف خطبته املعروفة

(القاصعة) الواردة يف هنج البالغة فيقول:
الت بِ ُس ِ
«اح َذ ُروا َما َنزَ َل بِاأل َم ِم َق ْب َل ُك ْم ِم َن المْ َ ُث ِ
وء األ ْف َع ِ
األعماَ ِل
ال و َذ ِم ِ
يم ْ
ْ
واح َذ ُروا َأ ْن َت ُكو ُنوا َأ ْم َثالهَ ُ ْم ..
َفت ََذ َّك ُروا فيِ الخْ َ يرِْ والشرَِّّ َأ ْح َوالهَ ُ ْم ْ
ف َكا ُنوا َح ْي ُث َكا َن ِ
وتَدَ َّب ُروا َأ ْح َو َ
ال المْ َ ِ
اضنيَ ِم َن المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ َق ْب َل ُك ْم َ ..فان ُْظ ُروا َك ْي َ
ت
والس ُي ُ
وف
الء مجُ ْ ت َِم َع ًة
واأله َو ُاء ُم ْؤ َت ِل َف ًة وا ْل ُق ُل ُ
ْ
األ ْم ُ
وب ُم ْعت َِد َل ًة واأل ْي ِدي ُمترَ َ ِاد َف ًة ُّ

اف َذ ًة وا ْل َعزَ ائِ ُم َو ِ
ُم َتنَاصرِ َ ًة وا ْل َب َصائِ ُر َن ِ
احدَ ًة ..
وم ُلوك ًا َعلىَ ِر َق ِ
اب ا ْل َعالمَِنيَ ؟
األر ِضنيَ ُ
َأ لمَ ْ َي ُكو ُنوا َأ ْر َباب ًا فيِ َأ ْق َطا ِر َ
َفان ُْظ ُروا إِلىَ َما َص ُاروا إِ َل ْي ِه فيِ ِ
ت ا ْل ُف ْر َق ُة و َت َش َّتت ِ
آخ ِر ُأ ُمو ِر ِه ْم ِحنيَ َو َق َع ِ
َت األ ْل َف ُة
واخ َت َل َف ِ
ت ا ْل َك ِل َم ُة واأل ْفئِدَ ُة و َت َش َّع ُبوا مخُ ْ ت َِل ِفنيَ و َت َف َّر ُقوا ُمت ََحا ِربِنيَ و َقدْ َخ َل َع اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم
ْ
ار َة نِ ْع َمتِ ِه.(((»..
اس َك َرا َمتِ ِه َ
وس َل َب ُه ْم َغ َض َ
لِ َب َ

تالقي الم�ؤمنين وتزاورهم:

حينام يبتعد املؤمن عن أخيه املؤمن ،وتنعدم اللقاءات واالجتامعات بينهام
ٍ
حينئذ ليخلق بينهام حواجز العداوة والفرقة وخاصة
فإن الفرصة مواتية للشيطان

إذا كان بينهم اختالف يف الرأي أو املصلحة ..فبسبب االبتعاد تتضخم القضايا
الصغرية يف نظر كل منهام عن اآلخر ،كام ترتاكم االنفعاالت النفسية ،ويقوم الوشاة

((( المصدر السابق ص.75
((( نهج البالغة لإلمام علي. E
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والنماّ مون بدورهم اخلبيث يف نقل املساوئ فيام بني الطرفني.

ولو التقيا لذاب كثري من اجلليد والرتاكامت النفسية التي بينهام ولتفامها عىل ما

خيتلفان عليه وجعاله يف حدوده الواقعية..

ومشكلتنا هي انعدام أو قلة اللقاءات بني اجلهات املختلفة يف الرأي أو املصلحة

حيث يبتعد كل طرف عن أماكن تواجد الطرف اآلخر ،فال القيادات الدينية تكثف

اللقاءات فيام بينها وال احلركات اإلسالمية حترص عىل االجتامعات وال خمتلف

اجلهات الفاعلة يف املجتمع تتبادل الزيارات..

وملا للقاءات واالجتامعات من أثر كبري يف تقريب النفوس وتأليف القلوب

وتضييق شقة اخلالفات نرى األحاديث الدينية تؤكدها بشكل عجيب...
ففي احلديث الرشيف« :إن اهلل عز وجل يقول :أيام مسلم زار مسل ًام فليس إياه

زار بل إياي زار وثوابه عيل اجلنة»(((.

وعن رسول اهلل« :Aمن زار أخاه يف بيته قال اهلل عز وجل له :أنت ضيفي
وزائري ،عيل ِقراك وقد أوجبت لك اجلنة بحبك إياه»(((.
وعن اإلمام الصادق« :Eلزيارة مؤمن يف اهلل خري من عتق عرش رقاب

مؤمنات»(((.

ويقول أمري املؤمنني عيل« :Eلقاء األخوان مغنم جسيم وإن قلوا»(((.

ويوجه اإلمام الصادق Eوصية لتالمذته وأتباعه يؤكد فيها املواظبة عىل

اللقاءات واالجتامعات فيام بينهم فيقول:

«اتقوا اهلل وكونوا إخوة بررة ،متحابني يف اهلل ،متواصلني مرتامحني ،تزاوروا،

((( العالمة المجلسي :بحار األنوار /ج 71ص.344
((( المصدر السابق ص.345
((( المصدر السابق ص.349
((( المصدر السابق ص.350
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وتال قوا ،وتذاكروا ،وأحيوا أمرنا»(((.

ويشري اإلمام اجلواد Eإىل أن يف اللقاءات األخوية فائدتني أساسيتني :فائدة

نفسية بتحصيل الرسور واالنرشاح النفيس ،وفائدة فكرية حيث يكون اللقاء فرصة

لتبادل اآلراء ..يقول« :Eمالقاة األخوان نرشة وتلقيح العقل»(((.

إن الزيارات واللقاءات تساعد عىل رأب الصدع ومل الشمل وختفيف حدّ ة

الرصاعات ،وهتيئ األجواء للتعاون والتقارب.

وصدق رسول اهلل Aحينام قال« :الزيارة تنبت املودة»(((.

((( المصدر السابق ص.352
((( العالمة المجلسي :بحار األنوار /ج 71ص.353
((( المصدر السابق ص.355

()5

املرحلة التي متر هبا األمة اإلسالمية ليست عادية وال طبيعية ،إهنا مرحلة جدّ

حساسة وخطرية ..حيث تتآمر وتتكاتف قوى الرشق والغرب إلجهاض الصحوة

اإلسالمية املباركة وملنع حترك األمة باجتاه دينها واستقالهلا وحريتها..

واملستهدف الرئيس يف تآمر األعداء هم طالئع األمة والفئات العاملة لتوعية

األمة وقيادهتا يف معركتها املصريية احلاسمة.

إن األعداء يسعون بكل قوة ونشاط لتصفية احلركات والنشاطات الثورية يف

األمة أو ال أقل إلضعافها وعزهلا عن التفاعل مع مجاهري األمة.

ويف مقابل توحد األعداء وتعاوهنم عىل إثم ظلمنا والعدوان عىل استقاللنا

وحرياتنا مع كل ما بينهم من اختالفات أيديولوجية وسياسية ومصلحية هل يصح

لنا نحن املتصدين للعمل يف سبيل اهلل الذين جتمعنا رابطة اإليامن واجلهاد أن نواجه
عدونا املتوحد املتكاتف بصفوف ممزقة ورايات متصارعة؟

فمهام كانت أسباب اخلالف وموجباته فإن اخلطر الذي حيدق بنا من األعداء

146

التعددية والحرية في اإلسـالم
بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب

يفرض علينا التعاون واالحتاد وتأجيل االختالفات اجلانبية والتفصيلية حتى إشعار

آخر ..وإال فوجودنا وديننا ومستقبلنا وأوطاننا كل ذلك مهدد بالفناء والدمار..

والرتاص يف مواجهة األعداء ولذلك
إن املعركة والقتال يستوجبان التالحم
ّ

يؤكد ربنا سبحانه عىل احتاد املؤمنني وتكاتفهم يف املعارك حتى يكونوا كالبنيان

املرصوص..
ين ُي َقاتِ ُل َ
ون فيِ َسبِ ِيل ِه َص ّف ًا َك َأنهَّ ُ ْم ُب ْن َي ٌ
وص﴾(((.
﴿إِ َّن اللهَّ َ يحُِ ُّب ا َّل ِذ َ
ان َم ْر ُص ٌ
فاالحتاد سالح يتقوى به من يشهره مؤمن ًا كان أو كافر ًا ،والفرقة ضعف تسبب
﴿وال
اهلزيمة ملن يعيشها مؤمن ًا كان أو كافر ًا ..وصدق ربنا سبحانه حيث يقولَ :

َتن َ
ين)﴾(((.
الصابِ ِر َ
اصبرِ ُ وا إِ َّن اللهَّ َ َم َع َّ
َاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َو َت ْذ َه َب ِر ُحي ُك ْم َو ْ

ويف اآلية إشارة مهمة إىل أن الوحدة وعدم النزاع حيتاجان إىل صرب وحتمل

نفيس.

وإذا ما كان األعداء متوحدين أمامنا وكنا عاجزين عن جتاوز وجتميد خالفاتنا

يف مقابلهم فإن اهلزيمة الشنعاء هي املستقبل الذي ينتظرنا ال سمح اهلل..
وقدي ًام وقف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأمام أصحابه املتفرقني لينذرهم

بتغلب جيش معاوية املتحد عليهم ..يقول:
«واللهَِّ لأَ َ ُظ ُّن َأ َّن َهؤُ ِ
اجتِماَ ِع ِه ْم َعلىَ َب ِ
الء ا ْل َق ْو َم َس ُيدَ ا ُل َ
اط ِل ِه ْم و َت َف ُّر ِق ُك ْم
ون ِم ْن ُك ْم بِ ْ
َع ْن َح ِّق ُك ْم»(((.
وهناك قصة مشهورة تنقل عن زعيم إحدى القبائل العربية السابقة أنه مجع

أبناءه االثني عرش عند وفاته وأوصاهم بالوحدة والتعاون وحذرهم من االختالف
((( سورة الصف ،اآلية 4
((( سورة األنفال ،اآلية 46
((( نهج البالغة :الخطبة .25
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والرصاع ،وبشرّ هم بالقوة واالنتصار عىل أي عدو إذا احتدوا كام أنذرهم باهلزيمة
إن تفرقوا ،ثم رضب هلم مث ً
واقعي ًا واضح ًا حيث طلب منهم إحضار اثنتي عرش
ال
ّ

عصاة ثم شدها إىل بعضها بواسطة حبل وأمر كل واحد من أبنائه أن حياول كرس
العيص حمزومة جمتمعة ،فكان ذلك صعب ًا وغري ممكن ،ثم فك األب احلزام الذي
يربط العيص مع ًا وأعطى كل واحد عصاة واحدة ليحاول كرسها عىل ركبتيه،
وبسهولة بالغة أثنى كل واحد عصاه عىل رجله لتنكرس العيص مجيع ًا.
فقال هلم :مثلكم كهذه العيص ،إذا احتدتم كنتم كالعيص املحزومة تستعيص

عىل الكرس ،وإذا تفرقتم كنتم كالعيص املفردة هيزمكم العدو بأدنى قوة وجهد.
وقد صاغ أحد الشعراء هذه القصة يف بيت شعر معروف يقول:
تأبى العيص إذا اجتمعن تكرس ًا

وإذا افرتقن تكرست آحادا

()6

اخلالفات والرصاعات يف أوساط املؤمنني العاملني تسبب انخفاض ًا وتراجع ًا
كبري ًا يف نشاطهم وفعاليتهم يف الساحة وذلك لألسباب التالية:

�أو ًال:

حينام تتآلف القلوب وترتاص الصفوف فإن اهلل تعاىل ينزل بركته وتوفيقه،

أما حينام تدب الفرقة والنزاع وتسود اخلالفات فإن اهلل ينزع بركته ويسلب تأييده

وتوفيقه.

ولعل ذلك ما يشري إليه احلديث الرشيف املروي عن رسول اهلل« :Aيد اهلل

مع اجلامعة»(((.

ويف حديث آخر عنه Aأيض ًا« :اجلامعة رمحة والفرقة عذاب»(((.

((( الري شهري :ميزان الحكمة /ج 2ص.66
((( المصدر السابق ص.66
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ثاني ًا:
حاالت الرصاع واخلالف الداخيل حتدث يف نفس اإلنسان انفعاالت
وجراحات ومضاعفات مقيتة جد ًا ،فيامرس اإلنسان العامل دوره يف الساحة

ونفسه مثقلة بتلك املضاعفات مما يقلل من اندفاعه وإنتاجيته وجودة وإتقان
عطائه ..وقد ترتاكم تلك االنفعاالت فتنحرف به عن الطريق ويرتاجع عن مواصلة

مسرية اجلهاد ..وكم رأينا عنارص عاملة جماهدة يف سبيل اهلل انسحبت من ميدان

العمل وختلت عن اجلهاد بتأثري هذه املضاعفات النفسية التي حتدثها اخلالفات
والرصاعات ،وإن كنا ال نربر انسحاب هؤالء العاملني وال نقبل أعذارهم يف

التهرب من املسؤولية ،ولكنا مطالبون بتنقية األجواء وهتيئة الظروف املساعدة عىل
ّ
االستقامة والصمود يف خط اجلهاد.

وبمراجعة رسيعة للتعاليم الدينية والنصوص اإلسالمية نكتشف بوضوح

مدى حرص اإلسالم عىل طهارة ونقاء نفس اإلنسان املؤمن ليتمكن من النهوض
بمسؤولياته العظيمة ودوره اخلطري يف هذه احلياة..

تلوث النفس بالكراهية واحلقد عىل اآلخرين من
إن الرصاع الداخيل يستلزم ّ

أبناء املجتمع ..وما أفتك (احلقد) بطهارة القلب ،إنه ورم خبيث وجرثومة مقيتة

جتعل النفس مظلمة متآكلة..

لذلك يقول اإلمام عيل« :Eاحلقد أألم العيوب»(((.

ويف حديث آخر« :طيبوا قلوبكم من احلقد فإنه داء مويب»(((.

ويبارك اإلمام عيل ملن عافاه اهلل من مرض األحقاد بأنه يعيش راحة يف قلبه

((( المصدر السابق ص.456
((( الري شهري :ميزان الحكمة /ج 2ص.456
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وتفكره ..يقول« :Eمن ّ
اطرح احلقد اسرتاح قلبه ولبه»(((.
ويقول أيض ًا« :احلقود معذب النفس متضاعف اهلم»(((.

ولكن ماذا يكون موقف املؤمن إذا رأى من أخيه املؤمن عم ً
ال مؤذي ًا؟ أال حيق

له أن يتأثر ويأخذ من نفسه عليه؟

جتيب األحاديث الرشيفة بأن التأثر واالنفعال الطبيعي ال إشكال يف حصوله

ولكن ال يصح أن يبقى ويستمر يف نفس اإلنسان املؤمن عىل أخيه املؤمن..

يقول اإلمام جعفر الصادق« :Eحقد املؤمن مقامه ثم يفارقه أخاه فال جيد
عليه شيئ ًا»(((.
ويف حديث آخر« :املؤمن حيقد ما دام يف جملسه فإذا قام ذهب عنه احلقد»(((.
وعن رسول اهلل Aيف صفة املؤمن« :قلي ً
ال حقده»(((.

مساكني هم أولئك الناس الذي يثقلون قلوهبم باألحقاد عىل اآلخرين ال

ليشء إال ألهنم خيتلفون معهم يف رأي أو موقف..

إن البعض من هؤالء يبدو وكأهنم يتلذذون باخلصومة والنزاع مع اآلخرين

وحيملون يف نفوسهم قوائم سوداء يصنفون الناس من خالهلا فيعادون هذا

الشخص وحياربون تلك اجلهة ويستشكلون عىل هذه اجلامعة أو تلك بأسباب

ومربرات ،مهام كانت فإهنا ال جتيز للمسلم أن يوقع نفسه يف سلوك اخلصام والعداء

ألبناء دينه وجمتمعه..

يطهر نفسه من مرض األحقاد والعداء
إن املؤمن ليدعو اهلل من أعامق قلبه أن ّ

((( المصدر السابق ص.457
((( المصدر السابق ص.457
((( المصدر السابق ص.458
((( المصدر السابق ص.458
((( المصدر السابق ص.458
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ين َس َب ُقو َنا بِالأِْيماَ ِن َوال تجَ ْ َع ْل فيِ ُق ُلوبِنَا غِلاّ ً
للمؤمننيَ ﴿ :ر َّبنَا ْاغ ِف ْر َلنَا َولإِِ ْخ َوانِنَا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َر َّبنَا إِ َّن َك َرؤُ ٌ
يم﴾(((.
لِ َّل ِذ َ
وف َر ِح ٌ
أما كيف يبتىل اإلنسان بمرض اخلصومة مع اآلخرين؟

حيدد اإلمام الصادق Eسببني هلذا املرض السيئ فيقول:
«ال خياصم إال رجل ليس له ورع أو رجل شاك»(((.

فحينام يفقد اإلنسان (الورع) ويعيش حالة عدم املباالة جتاه املعايص والذنوب

فإنه يتجرأ عىل خماصمة اآلخرين والنزاع معهم.

وحينام يبتىل بسوء الظن والتشكيك يف نيات اآلخرين وأعامهلم ومواقفهم فإنه

يندفع للخصام والعداوة..

وتكرس يف نفسه
إن اخلصومات تضعف دين اإلنسان وتقلل إنتاجيته وفعاليته
ّ

الشكوك وعدم الثقة باآلخرين..

يقول اإلمام حممد الباقر« :Eاخلصومة متحق الدين وحتبط العمل وتورث

الشك»(((.

وإذا كانت املصالح الدنيوية الضيقة توقع اإلنسان يف اخلصومات واألحقاد

فإن رحابة الدين وسامحته ال تسمح للمتدينني بأن خياصموا يف دينهم ..وهؤالء
الذين جيعلون اعتقادهم بفكرة دينية أو اقتناعهم بعمل ديني سبب ًا ملخاصمة
اآلخرين وعداوهتم بد ً
ال من السعي للحوار معهم ودعوهتم باحلكمة واملوعظة
احلسنة ،هؤالء بعيدون عن روح الدين وخمالفون ألخالقه الكريمة..

«م ْر أصحابك
عن عيل بن يقطني قال :قال أبو احلسن (موسى الكاظم)ُ :E

((( سورة الحشر ،اآلية 10
((( الري شهري :ميزان الحكمة /ج 3ص.44
((( الري شهري :ميزان الحكمة /ج 3ص.44
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أن يكفوا من ألسنتهم ويدعوا اخلصومة يف الدين وجيتهدوا يف عبادة اهلل عز

وجل»(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق« :Eإياكم واخلصومة يف الدين فإهنا تشغل القلب

عن ذكر اهلل عز وجل ،وتورث النفاق ،وتكسب الضغائن ،وتستجري الكذب»(((.
وإذا ما تورط اإلنسان يف اخلصومة والنزاع مع اآلخرين فيصبح بني خيارين:

إما التنازل والقبول باهلزيمة أو إيقاع أكرب قدر من اخلسائر بالطرف اآلخر،

وكالمها مشكل لإلنسان املؤمن ،واألفضل هو اجتناب التورط والوقوع يف هذا
الفخ الشيطاين املهلك حيث يتعذر عىل املؤمن أن يراعي حرمات اهلل وحيافظ عىل

تقواه يف حالة اخلصومة والرصاع..

يقول أمري املؤمنني عيل« :Eمن بالغ يف اخلصومة أثم ،ومن قرص فيها ظلم،

وال يستطيع أن يتقي اهلل من خاصم»(((.

وعن رسول اهلل حممد« :Aما عهد إيل جربائيل Eيف يشء ما عهد إيل يف

معاداة الرجال»(((.

وعن اإلمام عيل« :Eمعاداة الرجال من شيم اجلهال»(((.
وقال أيض ًا« :رأس اجلهل معاداة الناس»(((.

ثالث ًا:

تستهلك اخلالفات والرصاعات الداخلية قسط ًا ال بأس به من اهتامم وجهود
((( المصدر السابق ص.44
((( المصدر السابق ص.45
((( المصدر السابق ص.45
((( المصدر السابق ج 6ص.92
((( المصدر السابق ص.65
((( الري شهري :ميزان الحكمة /ج 6ص.65
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العاملني يف الوقت الذي تشتد فيه احلاجة إىل كل ذرة من اجلهد واالهتامم ملواجهة

األخطار املحدقة باألمة واألعداء الرئيسيني عىل اإلسالم..

إن كل جهة تضطر إىل رصف يشء من الوقت والتفكر يف مواجهة اجلهات

األخرى ..كام تبذل الكثري من اجلهد لتحصني أفرادها وأتباعها من تشكيك

اآلخرين وإثارهتم ..وقد ختصص نسبة من إعالمها للر ّد عىل الفئات املخالفة هلا

داخل الساحة اإلسالمية..

بشع يف
ويقوم التخريب من كل جهة عىل أعامل ومشاريع اجلهة األخرى بدو ٍر ٍ

استنزاف الطاقات اإلسالمية عند اخلالفات والرصاعات..

فإذا ما قامت جهة بمرشوع اجتامعي فإن اجلهات املناوئة هلا ستسعى إىل إفشال

ذلك املرشوع وإضعافه..

وإذا ما أصدرت جهة مطبوعة إعالمية أو ثقافية فإن اجلهات املعادية ستبث

الدعايات واإلشاعات التي متنع الناس من التفاعل مع تلك املطبوعة..

وإذا ما عملت جهة عىل استقطاب أفراد أو مجاعة إىل جانبها فإن اجلهات

األخرى ستحاول تشكيكهم وإبعادهم عن تلك اجلهة..

وحينام نسأل :عىل من تقع اخلسارة يف مثل هذه احلاالت؟

فإن اجلواب الذي ال شك فيه :إهنا عىل حساب اإلسالم واهلدف املقدس الذي

يسعى إليه اجلميع ..أليس كذلك؟

رابع ًا:

وتؤثر اخلالفات والرصاعات بني العاملني يف سبيل اهلل عىل مدى تفاعل الناس

وجتاوهبم مع خط اجلهاد والتحرك ،حيث تضعف ثقة الناس باملتنازعني ويشككون
يف سالمة نياهتم وصحة مسرياهتم حيث يتوقع الناس من املتصدين لقيادة األمة
والداعني إىل اإلسالم أن يكونوا أنموذج ًا رفيع ًا ألخالق اإلسالم وقيمه وتعاليمه،
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فإذا ما رأوهم يتنازعون ويتسابقون يف إبداء عيوب بعضهم البعض وكشف نقاط

ضعفهم فإن ذلك سيضعف احرتامهم يف أعني الناس ويقلل نسبة التجاوب مع

أطروحاهتم ومشاريعهم..

كام سيكون ذلك فرصة مناسبة لدعايات العدو املشرتك وإشاعاته ضد اإلسالم

والعاملني من أجله..

ال لإلرهاب الفكري

كانت الشعوب األوروبية ختضع هليمنة الكنيسة املسيحية باعتبارها القيادة

الدينية لتلك الشعوب ،ولكن حتجر الكنيسة وممارستها لإلرهاب الفكري يف

العصور الوسطى كان من أسباب ثورة الناس عىل الكنيسة ومتردهم عىل سلطاهنم
الروحي وانبثاق ما يسمى بعرص النهضة األوروبية وفق املنهج املادي املناوئ

للدين.

فقد جتمدت عقلية املسيطرين عىل الكنيسة آنذاك عىل أفكار ونظريات اعتربوها

دين ًا ،وفرضوها عىل الناس بالقوة ،وصادروا حرية التفكري والبحث العلمي حتى
داخل أوساط رجال الكنيسة أنفسهم ،فأي كاهن أو راهب يتجرأ عىل مناقشة

املسلامت الفكرية للكنيسة ،أو يدعو إىل تطويرها كان حيكم بكفره وزندقته أو يطرد
من رحاب الكنيسة ،بل يعاقب باملوت شنق ًا أو حرق ًا!!
فالتسامح ممنوع يف شؤون املعتقدات ،ولغة التكفري واإلعدام هي لغة التعامل

مع املخالفني وإن كانت خمالفتهم مظنونة غري ثابتة وقد سن امللك الفرنيس
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(شارملان) قانون ًا يقيض بإعدام كل من يرفض أن يتنرص.

وأصبحت حرية الفكر جريمة يعاقب عليها بمنتهى القسوة ،حتى تأسست

حماكم التفتيش سنة 1183م التي توىل شؤوهنا رجال الدين للدفاع عن املعتقدات،
وكانت التهمة أو الوشاية كافية إلحراق املتهم بعد التنكيل به.

فقد ظهر يف مقاطعة بريثانيا بفرنسا أواخر القرن الثاين عرش مفكران مصلحان

أوهلام يدعى (أموري البيناوي) وثانيهام (داوود الدينانتي) تلميذه ورفيقه وكانا

هيامجان مجود الكنيسة وحتجرها وديكتاتوريتها ،فشكلت الكنيسة هلام وألتباعهام

حمكمة عاجلة حكمت عليهام وعىل أتباعهام باحلرق بالنار ،وأحرق بالفعل عدد
من األتباع أما املفكران فقد هربا حتى ماتا خمتفيني فأمرت الكنيسة بنبش قربهيام

وإحراق رفاهتام!!

والراهب الفيلسوف اإليطايل (جورد انوبرونو) وهو من أبناء الكنيسة

ورجاهلا ،ولكنه كان ينادي برضورة العلم ورضورة التجربة فيه وبحرية التفكري
وإبداء الرأي ،فاهتم باملروق واهلرطقة وأحرق يف مدينة روما.

كام حكموا بكفر الراهب البوهيمي الدكتور (جون هيس) وأحرقوه بالنار

ألنه خيطب باللغة البوهيمية التي يفهمها الناس ال الالتينية وخيالف حتجر الكنيسة

سنة 1415م.

والراهب اهلولندي (هرمان فان ريزويك) أحرق بتهمة املروق واهلرطقة عام

1512م يف مدينة الهاي عاصمة هولندا إلعجابه واتباعه ملذهب أرسطو وفلسفة
الفيلسوف العريب ابن رشد(((.

حرف رجال الكنيسة الكتاب املقدس ،وأدخلوا يف الدين املسيحي
لقد ّ
آراءهم البرشية ،وبعض النظريات العلمية من جغرافية وتارخيية وطبيعية ،التي

((( جورج جرداق :بين علي والثورة الفرنسية ص.60-43
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كانت سائدة يف وقت غابر ،ثم فرضوا عىل عقول الناس أن تتوقف عند حدود
هذه اآلراء والنظريات ،وعارضوا جتارب العلم ،وتطوير الفكر ،بل بالغوا يف

القسوة ضد املخالفني هلم «ويقدر أن من عاقبت حماكم التفتيش يبلغ عددهم
ثالثامئة ألف!! أحرق منهم اثنان وثالثون ألف ًا أحياء!! كان منهم العامل الطبيعي

املعروف (برونو) نقمت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوامل ،وحكمت
حي ًا،
عليه بالقتل ،واقرتحت بأن ال تراق قطرة من دمه ،وكان ذلك يعني أن حيرق ّ
وكذلك كان .وهكذا عوقب العامل الطبيعي الشهري (غاليلو) بالقتل ألنه كان يعتقد

بدوران األرض حول الشمس»(((.

وبينام كانت الشعوب األوروبية تعيش هذا الوضع املأساوي يف ظل القمع

واإلرهاب كان اإلسالم يبني حضارته املجيدة عىل أساس احلرية والتسامح
والعلم ،فاإلسالم ال يلغي دور العقل بل جيعله املصدر واملرجع يف احلياة فـ «العقل

رسول احلق» و»العقل أفضل موجود» عىل حد تعبري اإلمام عيل ((( Eوعن رسول

اهلل« :Aقوام املرء عقله ،وال دين ملن ال عقل له»((( وما دام اإلسالم يشجع العقل

عىل ممارسة دوره القيادي يف حياة اإلنسان فال بد أن يزيل العقبات واحلواجز من

طريقه.

وأكرب حاجز وعقبة تشل فاعلية عقل اإلنسان ،وتعطل قدراته الذهنية،

هو اإلرهاب الفكري ومصادرة حرية الرأي ،وحينئذ تتضاءل إنسانية اإلنسان،
وتتالشى كفاءاته.
وخالف ًا ملا كانت تفرضه الكنيسة األوروبية من قمع فكري وإرهاب سيايس

((( أبو الحسن الندوي :ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص.192
((( الري شهري :ميزان الحكمة ج 6ص.397
((( المصدر السابق ج 6ص.397

160

التعددية والحرية في اإلسـالم
بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب

جاء اإلسالم مبرش ًا باحلرية ،داعي ًا إىل التسامح ،مؤكد ًا كرامة اإلنسان وقيادية
﴿و َي َض ُع َع ْن ُه ْم إِصرْ َ ُه ْم َوالأْ َ ْغ َ
الل
العقل ..يقول تعاىل مبينا دور النبي حممدَ :A

ا َّلتِي َكا َن ْت َع َل ْي ِهم﴾(((.

حرية العقيدة:

فاإلسالم هو الدين احلق وهو العقيدة الصائبة التي ينبغي أن يؤمن هبا اإلنسان

لرييض خالقه ويسعد حياته يف الدارين ،ولكن اهلل تعاىل يريد لإلنسان أن يعتنق

احلق ويلتزم الصواب بمىلء حريته واختياره ،عن طريق استخدام عقله ،والتأمل
فيام حوله ،ال أن يقرس عىل اإليامن ،أو يفرض عليه الدين قهر ًا ،فذلك يتناىف مع
إنسانية اإلنسان ،وصفاته التي ميزه اهلل هبا.

ولو أراد اهلل تعاىل قرس اإلنسان عىل اإليامن يف هذه احلياة خللقه عىل هيئة املالئكة
ولسلب منه حرية اإلرادة واالختيار ،ولكن شاءت حكمته أن يكون اإلنسان حر ًا

خمتار ًا ،يستخدم عقله ،ويامرس إرادته ،وينتخب طريقه..

واألنبياء يقترص دورهم عىل التذكري والتوجيه ،وليست هلم صالحية اإلكراه

واجلرب وهذا ما تؤكد عليه آيات عديدة يف القرآن احلكيم يقول تعاىل:
﴿ َف َذ ِّك ْر إِ َّنماَ َأن َْت ُم َذ ِّك ٌر * َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْي ِط ٍر﴾(((.
اف َو ِع ِ
﴿ َو َما َأن َْت َع َل ْي ِه ْم بِ َج َّبا ٍر َف َذ ِّك ْر بِا ْل ُق ْر ِ
آن َم ْن يخَ َ ُ
يد﴾(((.
﴿و َل ْو َشا َء َر ُّب َك لآَ َم َن َم ْن فيِ الأْ َ ْر ِ
اس َح َّتى
َ
ض ُك ُّل ُه ْم جمَِيع ًا َأ َف َأن َْت ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
َي ُكو ُنوا ُم ْؤ ِمنِنيَ ﴾(((.
((( سورة األعراف اآلية157:
((( سورة الغاشية اآليتان22- 21 :
((( سورة ق اآلية45 :
((( سورة يونس اآلية99 :
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﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي ﴾(((.
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ
وقد روي أن سبب نزول هذه اآلية ﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
ين﴾ هو النهي والتحذير

ألحد أصحاب رسول اهلل Aوهو رجل من األنصار من بني سامل بن عوف يقال
له احلصني الذي كان له ابنان نرصانيان فأراد أن جيربمها عىل اعتناق اإلسالم ،فأنزل
اهلل تعاىل هذه اآلية((( دفاع ًا عن حرية العقيدة ،ومنع ًا لإلرهاب والقمع الفكري.

حرية الفكر:

والعقيدة اإلسالمية إطار واسع يمنح اإلنسان حرية الفكر والتأمل واالستنباط،

فإذا آمن اإلنسان بأصول العقيدة فهو مسلم له ما للمسلمني وعليه ما عليهم ،أما

التفاصيل وقضايا العلم وشؤون احلياة ،فلإلنسان أن يعتمد عىل فكره وعقله عىل
هدى تلك األصول العقيدية وبشكل ال يتناقض معها.

فالقرآن احلكيم ال يفرض عىل اإلنسان حتميات ومسلامت علمية يف شؤون
احلياة بل يوجه اإلنسان للتأمل والتفكري والنظر راس ًام له منهجية التفكري السليم،
والنظرة العلمية املوضوعية حتى ال يقع فكر اإلنسان حتت تأثري الضغوط

والشهوات .وقد كان بعض املعارصين لنزول القرآن احلكيم يتوقعون منه اإلجابة

عن تساؤالهتم العلمية واحلياتية لكن اخلالق سبحانه كان يريد منهم إعامل عقوهلم
واستخدام أفكارهم دون االعتامد عىل إجابات جاهزة تأتيهم من السامء ،لذلك

نالحظ إعراض الوحي عن اإلجابة عن العديد من التساؤالت ،كسؤاهلم عن
الروح ،يقول تعاىلَ َ :
وح ِم ْن َأ ْم ِر َربيِّ َو َما ُأوتِي ُت ْم ِم َن
الر ِ
الر ُ
وح ُقلِ ُّ
﴿و َي ْسألو َن َك َع ِن ُّ

ا ْل ِع ْل ِم إِلاَّ َق ِلي ً
البت يف مسألة عدد أهل الكهف وهي
ال﴾((( وكامتناع الوحي عن ّ
((( سورة البقرة اآلية256 :
((( الطباطبائي :الميزان في تفسير القرآن ج 2ص.347
((( سورة اإلسراء ،اآلية 85
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﴿س َي ُقو ُل َ
ون َثال َث ٌة َرابِ ُع ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم
مسألة ترتبط بالتاريخ وعلم اآلثار يقول تعاىلَ :
ون َس ْب َع ٌة َو َث ِ
ون خمَ ْ َس ٌة َس ِ
ب َو َي ُقو ُل َ
َو َي ُقو ُل َ
اد ُس ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َرجمْ ًا بِا ْل َغ ْي ِ
امن ُُه ْم َك ْل ُب ُه ْم ُق ْل
يل َفال تمُ َا ِر ِفي ِه ْم إِلاَّ ِم َرا ًء َظ ِ
اهر ًا َوال َت ْس َت ْف ِ
َربيِّ َأ ْع َل ُم بِ ِعدَّ هِتِ ْم َما َي ْع َل ُم ُه ْم إِلاَّ َق ِل ٌ
ت ِفي ِه ْم
ِم ْن ُه ْم َأ َحد ًا﴾((( .
وال ّ
الفت للنظر أن فهم آيات القرآن وتفسريها هي وظيفة عقل اإلنسان
وفكره ،حيث مل يفرض اإلسالم إىل جانب القرآن تفسري ًا منصوص ًا حمدد ًا يلزم به

كل مسلم ،بل دعا الناس إىل استخدام عقوهلم يف تفهم القرآن وتدبر آياته .يقول

تعاىل:

َ
ون ا ْل ُق ْر َ
﴿أ َفال َي َتدَ َّب ُر َ
آن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َفالهُ َا﴾(((.
ار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذ َّك َر ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب ﴾(((.
﴿ ِكت ٌ
َاب َأ ْنزَ ْلنَا ُه إِ َل ْي َك ُم َب َ
َ
ان ِم ْن ِع ْن ِد َغيرِْ اللهَِّ َل َو َجدُ وا ِف ِ
آن َو َل ْو َك َ
ون ا ْل ُق ْر َ
﴿أ َفال َي َتدَ َّب ُر َ
اختِالف ًا
يه ْ
َكثِري ًا﴾(((.
ويشري اإلمام عيل بن موسى الرضا Eإىل أن كل جيل وجمتمع يمكنه أن
يستفيد فه ًام جديد ًا من القرآن الكريم فيقول حينام سأله رجل :ما بال القرآن ال
يزداد عىل النرش والدرس إال غضاضة؟ أجاب:E

«ألن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان ،وال لناس دون ناس فهو يف

كل زمان جديد ،وعند كل قوم غض إىل يوم القيامة»(((.

أما إذا أشكل عىل اإلنسان يشء يف فهمه آلية من القرآن احلكيم أو تشاهبت

((( سورة الكهف ،اآلية 22
((( سورة محمد ،اآلية 24
((( سورة ص ،اآلية 29
((( سورة النساء ،اآلية 82
((( الري شهري :ميزان الحكمة ج 8ص.70
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عليه معاين اآليات ،فعليه أن يرجع إىل الراسخني يف العلم ويسأل أهل الذكر
اس َألوا َأ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
ون﴾(((.
َ﴿ ْ
ونتيجة هلذه احلرية الفكرية التي أرساها اإلسالم يف جمتمعه تعددت املدارس
العقدية واملذاهب الفقهية ونبغ علامء الطبيعة واملخرتعون واملكتشفون فإعامل

الفكر مطلوب يف اإلسالم ينال صاحبه عليه الثواب حتى وإن مل يوفق للصواب

رشط صحة املنهج فاملجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد ،كام هو
مفاد حديث رشيف.

الت�سامح واحترام الر�أي:

لكي تعطي حرية الفكر نتائجها اإلجيابية يف تقدم مسرية املجتمع ال بد من

معاجلة بعض السلبيات واألمراض التي قد ترافقها ،ومن أبرزها ما قد جتر إليه

هذه احلرية من تفرق ورصاع.

وهنا ال بد من مبادئ أخالقية وتعاليم تربوية جتعل العقول منفتحة والصدور

متسعة الختالف الرأي وتعدد وجهات النظر ،وهذا ما صنعه اإلسالم بتأكيد
مبدأ التسامح واحرتام الرأي ،فليس يف اإلسالم حماكم للتفتيش ،وال حيق ألحد

أن يامرس دور الوصاية والرقابة عىل أفكار الناس ونياهتم ومشاعرهم ،واالنتامء
إىل اإلسالم والعضوية يف جمتمعه ال حتتاج إىل شهادة أو قبول من أحد ،وبذلك ال
يمتلك أحد حق احلكم بطرد أحد من إطار اإلسالم ما دام يعلن قبوله باإلسالم

حتى ال تتكرر مآيس التكفري واالهتام بالزندقة واملروق الذي كانت تفعله الكنيسة

كام سبق.

إن التكفري واالهتام بالزندقة واملروق هو مظهر لإلرهاب الفكري حيث

((( سورة النحل ،اآلية  43وسورة األنبياء ،اآلية 7
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يدعي البعض لنفسه أن اإلسالم ينحرص فيام يراه ويفهمه هو ،وأن من خيالفه يف
ذلك الفهم أو الرأي واملذهب فهو كافر ال مكان له يف أجواء اإلسالم وجمتمعه!

ولقد حذر رسول اهلل Aمن أن يشهر مسلم عىل أخيه املسلم سالح التكفري ففي

احلديث الصحيح« :من قال ألخيه :يا كافر فقد باء هبا أحدمها»(((.

وعن اإلمام عيل« :Eإذا قال املؤمن ألخيه :أف انقطع ما بينهام ،فإذا قال

له :أنت كافر كفر أحدمها ،وإذا اهتمه انامث اإلسالم يف قلبه كام يامث امللح يف

املاء»(((.

وعن أيب جعفر اإلمام الباقر« :Eما شهد رجل عىل رجل بكفر قط إال باء
به أحدمها ،إن كان شهد عىل كافر صدق ،وإن كان مؤمن ًا رجع الكفر عليه فإياكم
والطعن عىل املؤمنني»(((.

وعن اإلمام الصادق« :Eملعون ملعون من رمى مؤمن ًا بكفر ومن رمى
مؤمن ًا بكفر فهو كقتله»(((.
وعنه أيض ًا« :Eمن اهتم أخاه يف دينه فال حرمة بينهام»(((.
ومل يك مبدأ التسامح جمرد فكرة نظرية أو خلق ًا مثالي ًا بل كان سياسة ونظام ًا

اجتامعي ًا طبقه رسول اهلل Aعنه يف حياته ،وذلك ملحوظ يف تعامله مع املنافقني
ّ

حيث مل يكفرهم ومل يطردهم من جمتمع املسلمني ومل يقاتلهم ،وبعد رسول
اهلل Aينقل لنا التاريخ صفحات رائعة من حالة التسامح التي كانت سائدة يف حياة

املسلمني ،ومن أروع الصفحات موقف اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبE

((( الدكتور يوسف القرضاوي :الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف ص.59
((( العالمة المجلسي :بحار األنوار ج 10ص.102
((( المصدر السابق ج 72ص.163
((( المصدر السابق ج 73ص.354
((( الطباطبائي :الميزان /ج 1ص.438
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من خمالفيه ومناوئيه ،فعيل Eال ينكر علمه وفضله ،وإذا كان هناك من يتهم فهم
ع ٍّ
يل لإلسالم فهو -اإلمام عيل -بال شك واثق من نفسه متأكد من فهمه ،وهو
أقرب الناس لرسول اهلل Aوألصقهم به ،ومع ذلك فإنه مل حيكم عىل من اختلف

معه يف الفهم أو املوقف باخلروج عن حظرية اإلسالم ،ومل حيرمهم من حقوقهم

كأعضاء يف املجتمع اإلسالمي.

ومع أن املتمردين عىل اإلمام عيل من اخلوارج جترؤوا حتى عىل تكفريه واهتموه

بالرشك ،ولكنه Eرفض أن يبادهلم التهمة بل اعرتف هلم باإلسالم وعاملهم

معاملة سائر املسلمني.

ففي مصنف ابن أيب شيبة بسنده عن كثري بن نمر قال« :بينا أنا يف اجلمعة وعيل

بن أيب طالب عىل املنرب إذ جاء رجل فقال :ال حكم إال هلل ،ثم قام آخر فقال:
ال حكم إال هلل ،ثم قاموا من نواحي املسجد حيكمون اهلل ،فأشار عليهم بيده:

اجلسوا :نعم ،ال حكم إال هلل ،كلمة حق يبتغى هبا باطل ،حكم اهلل ينتظر فيكم،

أال أن لكم عندي ثالث خالل ما كنتم معنا :لن نمنعكم مساجد اهلل أن يذكر فيها
اسمه ،وال نمنعكم فيئ ًا ما كانت أيديكم مع أيدينا ،وال نقاتلكم حتى تقاتلوا ،ثم
أخذ يف خطبته»((( .

ويف الوسائل عن قرب اإلسناد بسنده عن مسعدة بن زياد ،عن جعفر عن
أبيه Eأن علي ًا Eمل يكن ينسب أحد ًا من أهل حربه إىل الرشك وال إىل النفاق
ولكنه كان يقول« :هم إخواننا بغوا علينا».
وروى قريب ًا من هذه الرواية ابن أيب شيبة يف مصنفه ،فروى بسنده عن أيب
البخرتي قال :سئل عيل عن أهل اجلمل ،قال :قيل :أمرشكون هم؟ قال :من

((( الشيخ المنتظري :راجع دراسات في والية الفقيه ج 2ص 806والقرضاوي :الصحوة اإلسالمية
ص.148
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الرشك فروا ،قيل :أمنافقون هم؟ إن املنافقني ال يذكرون اهلل إال قلي ً
ال ،قيل :فام

هم؟ قال« :إخواننا بغوا علينا».

وينقل عن إمام املذهب احلنفي أبو حنيفة أنه قد جلس باملسجد يوم ًا فدخل

عليه بعض اخلوارج شاهري سيوفهم ،فقالوا .يا أبا حنيفة ،نسألك عن مسألتني،
فإن أجبت نجوت وإال قتلناك ،قال :اغمدوا سيوفكم فإن برؤيتها ينشغل قلبي.

قالوا :وكيف نغمدها ونحن نحتسب األجر اجلزيل بأغامدها يف رقبتك؟

قال :سلوا إذن .قالوا :جنازتان بالباب ،إحدامها رجل رشب اخلمر فامت

سكران .واألخرى امرأة محلت من الزنى فامتت يف والدهتا قبل التوبة أمها مؤمنان
أم كافران؟

فسأهلم :من أي فرقة كانا؟ من اليهود؟ قالوا :ال ،قال .من النصارى؟ قالوا:

ال ،قال :ممن كانا؟ قالوا :من املسلمني .قال :قد أجبتم!
قالوا :مها يف اجلنة أم يف النار؟

قال :أقول فيهام ما قال اخلليل Eفيمن هو رش منهام ﴿ َف َم ْن َتبِ َعنِي َفإِ َّن ُه ِمنِّي
يم﴾((( وأقول كام قال عيسى﴿ :Eإِ ْن ُت َع ِّذ هْ ُب ْم َفإِنهَّ ُ ْم
َو َم ْن َع َصانيِ َفإِ َّن َك َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
َ
يم﴾(((.
ِع َب ُاد َك َوإِ ْن تَغْ ِف ْر لهَ ُ ْم َفإِ َّن َك أن َْت ا ْل َع ِز ُيز الحْ َ ِك ُ
فنكسوا رؤوسهم وانرصفوا»(((.

التع�صب واحتكار الحق:

أن يكون لك رأي فذلك حق طبيعي ،لكن اإلسالم ينصحك أن تتوخى يف

آرائك الصواب وتبحث عن احلق ،وأن ال تصم أذنك وحتجب عقلك عن اآلراء
((( سورة إبراهيم ،اآلية 36
((( سورة المائدة ،اآلية 118
((( فهمي هويدي :القرآن والسلطان ص.202
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األخرى ،فلعلها أصوب من رأيك وأقرب إىل احلق ،وإذا ما تبني لك اخلطأ فال
ش ِع َب ِ
ين َي ْست َِم ُع َ
يصح لك اإلرصار عىل الرأي اخلاطئ يقول تعاىلَ ﴿ :ف َب رِّ ْ
ون
اد * ا َّل ِذ َ

ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
ين َهدَ ُاه ُم اللهَّ ُ َو ُأو َلئِ َك ُه ْم ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب﴾(((.
ون َأ ْح َسن َُه ُأو َلئِ َك ا َّل ِذ َ

ففي مقابل خلق التسامح واحرتام الرأي هناك مرض التعصب واحتكار احلق

بأن يتشبث اإلنسان برأيه ،ويرفض جمرد النقاش والبحث يف الرأي اآلخر ،ويعتقد

بأن رأيه احلق املطلق ،ليس بعده إال الكفر والضالل.

إن هذا املرض املقيت يسبب حتجر الفكر ،ويؤدي إىل اإلرهاب الفكري،

وينتج الرصاع والنزاع يف املجتمع.

وأي رأي برشي
أي أمر علمه الواقعي عند اهلل سبحانهّ ،
فاحلق والصواب يف ّ
أي رأي مطلق ًا
حيتمل الصواب كام حيتمل اخلطأ ،وقد ال يكون الصواب واخلطأ يف ّ

وتا ّم ًا بل قد ختتلف نسبته املئوية فهو صحيح أو خطأ بنسبة  %1أو  %10أو %50
أو  %90وهكذا.

من هنا يريب اإلسالم أبناءه عىل خلق التسامح واحرتام الرأي والبحث عن

احلق واستامع القول التباع أحسنه ،وحيذرهم من التعصب املقيت وادعاء احلق

املطلق.

سئل اإلمام جعفر الصادق :Eما أدنى ما يكون به العبد كافرا؟ قال :فأخذ
حصاة من األرض فقال :إن يبتدع شيئ ًا فيتوىل عليه ويربأ ممن خالفه.
نص آخر قال« :Eأن يقول هلذه احلصاة أهنا نواة ويربأ ممن خالفه عىل
ويف ٍّ

ذلك»(((.

وعن اإلمام عيل« :Eأدنى ما يكون به الرجل كافر ًا أن يتدين بيشء فيزعم

((( سورة الزمر ،اآليتان 18-17
((( العالمة المجلسي :بحار األنوار ج 69ص.220
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إن اهلل أمره به عام هنى اهلل عنه ثم ينصبه فيتربأ ويتوىل ويزعم أنه يعبد اهلل الذي أمره

به»(((.

وعن أيب العباس قال« :سألت أبا عبد اهلل Eعن أدنى ما يكون به اإلنسان
مرشك ًا قال :فقال :من ابتدع رأي ًا فأحب عليه أو أبغض عليه»(((.
وعنه يف نص آخر :أن يبتدع شيئ ًا فيتوىل عليه ويربأ ممن خالفه(((.

م�آ�سي الإرهاب الفكري:

يف عصور اإلسالم األوىل كان التسامح واحرتام الرأي هو اخللق االجتامعي

السائد الذي ينظم حرية الفكر ،ولكن بعد بروز االنحراف السيايس يف حياة

املسلمني ،وضعف االلتزام بمبادئ اإلسالم وأخالقه وتعاليمه وخاصة لدى
بعض الفئات واجلهات املؤثرة ،بدأ الفكر يعيش حالة املعاناة ،وابتيل املسلمون
بمآيس اإلرهاب الفكري يف العديد من الفرتات والعهود ،فالسلطات احلاكمة

كانت تتدخل بقوهتا لفرض رأي أو ملحاربة آخر ،وبعض رجال الدين املرتبطني
بالسلطات كانوا يشجعوهنا هبذا االجتاه ،ولعل اخلوارج هم أول من مارس هذا

النوع من اإلرهاب الفكري يف تاريخ املسلمني حيث ك ّفروا من خيالفهم يف الرأي
أو املوقف السيايس حتى وإن كان عيل بن أيب طالب أول الناس إسالم ًا وأسبقهم
إيامن ًا وأقرهبم من رسول اهلل.

وحدثت من جراء ذلك آالم ومآيس بتبادل اهتامات التكفري واملروق من

الدين ،وباستباحة الدماء وهتك احلرمات خلالف عىل فكرة أو حكم فقهي!!
((( الري شهري :ميزان الحكمة ج 8ص.403
((( المصدر السابق ج 5ص.61
((( العالمة المجلسي :بحار األنوار ج 69ص.220
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الوحدة والإرهاب الفكري:

واآلن ،ونحن نعيش القرن اخلامس عرش للهجرة ،ونالحظ تطور العلم

والتكنولوجيا ،واملدى الذي وصلت إليه املجتمعات الصناعية املتقدمة ،اآلن

وقد تنامى مستوى الوعي واإلدراك يف أوساط أمتنا اإلسالمية الناهضة ،هل
يمكن القبول بتكرار مآيس املايض ،وعودة أجواء التحجر والتزمت واإلرهاب

الفكري؟

مؤسف جد ًا أن هناك من ال يزال يعيش بتلك العقلية الضيقة ويريد فرض

وصايته وآرائه عىل اآلخرين ،وإذا ما خالفه أحد أو ناقشه بادر إىل إصدار فتوى
التكفري واملروق عن الدين بحقه أو اهتمه باالبتداع والضالل.

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي.
«وقد عرفنا يف عرصنا أناس ًا جيهدون أنفسهم ،وجيهدون الناس معهم ،ظانني

أهنم قادرون عىل أن يصبوا الناس يف قالب واحد يصنعونه هم هلم ،وأن جيتمع
الناس عىل رأي واحد ،يمشون فيه وراءهم ،وفق ما فهموه من النصوص الرشعية،

وبذلك تنقرض املذاهب ،ويرتفع اخلالف ،ويلتقي اجلميع عىل كلمة سواء.

ونيس هؤالء أن فهمهم للنصوص ليس أكثر من رأي حيتمل اخلطأ ،كام حيتمل

الصواب ،إذ مل تضمن العصمة لعامل فيام ذهب إليه ،وإن جمَ َ َع رشوط االجتهاد كلها.

كل ما ضمن له هو األجر عىل اجتهاده أصاب أم أخطأ...

حتسبن أين أنكر عليهم دعوهتم إىل اتباع النصوص ،أو اجتهادهم يف
وال
َّ
فهمها ،فهذا من حق كل مسلم استوىف رشائط االجتهاد وأدواته ،وال يملك أحد
أن يغلق باب ًا فتحه رسول اهلل Aلألمة ،إنام ُأنكر عليهم تطاوهلم عىل مناهج علامء
األمة ،واحتقارهم للفقه املوروث ،ودعاواهم العريضة يف أهنم وحدهم عىل احلق،

وما عداهم عىل خطأ أو ضالل ،وتومههم أن باستطاعتهم إزالة اخلالف ،ومجع
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الناس قاطبة عىل قول واحد هو قوهلم.

قال يل واحد من طلبة العلم املخلصني من تالميذ هذه املدرسة ،مدرسة «الرأي

الواحد» :ومل ال يلتقي اجلميع عىل الرأي الذي معه النص؟
قلت :ال بد أن يكون النص صحيح ًا مسل ًام به عند اجلميع ،وال بد أن يكون

رصيح الداللة عىل املعنى املراد ،وال بد أن يسلم من معارض مثله أو أقوى منه من
نصوص الرشيعة اجلزئية أو قواعدها الكلية ،فقد يكون النص صحيح ًا عند إمام،

ضعيف ًا عند غريه ،وقد يصح عنده ولكن ال يسلم بداللته عىل املراد ،فقد يكون عند
هذا عام ًا وعند غريه خاص ًا ،وقد يكون عند إمام مطلق ًا ،وعند آخر مقيد ًا ،وقد يراه

هذا دلي ً
ال عىل الوجوب أو احلرمة ،ويراه ذلك عىل االستحباب أو الكراهية وقد
يعتربه بعضهم حمك ًام ،ويراه غريه منسوخ ًا إىل غري ذلك من االعتبارات»(((.
إن وجود فئات حتمل هذا التوجه املتشدّ د ،ترفض حرية الفكر وخلق التسامح،

ليهدد احلركة العلمية والفكرية بالشلل والتحجر ،كام خيلق حالة النزاع والعداوة

ويمنع من الوحدة والتعاون.

وخاصة إذا ما كانت هناك مصالح سياسية تدفع بعض احلكومات ذات النفوذ

والثروة لتبني مثل هذه التوجهات ،وهذا هو ما تعاين منه األمة اإلسالمية يف هذا

العرص.

فحينام تأسست يف القاهرة دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف الستينيات

وهي مرشوع وحدوي حضاري قام به نخبة من علامء املسلمني السنة والشيعة،
ثارت ثائرة أولئك املتشددين وبدؤوا يصدرون الكتب واملجالت ،التي توزع

أحكام التكفري واملروق من الدين عىل هذا املذهب وتلك الطائفة ،حتى كتب
أحدهم كتاب ًا قال يف مقدمته مهامج ًا فكرة التقارب بني املذاهب اإلسالمية :إنه ال
((( القرضاوي :الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف ص.163
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يمكن اجلمع بني النور والظالم والتقريب بني احلق والباطل!!

وبعد انتشار الصحوة اإلسالمية وانبثاق احلركات واالنتفاضات اجلامهريية

يف األمة جدّ د هؤالء املتزمتون نشاطهم وضمن خمطط سيايس ملواجهة الصحوة
املباركة ،فصاروا يصدرون ألوان الكتب واملجالت ،ويامرسون نشاط ًا مكثفا
ضد املذاهب واملدارس الفكرية املخالفة هلم ،هبدف إجياد البلبلة وتعميق الفرقة،

وإلضعاف اجلهود الوحدوية الصادقة.

إن حماربة أي مذهب أو فكرة بالقمع واإلرهاب غالب ًا ما ال يقيض عىل ذلك
املذهب أو تلك الفكرة بل يفجر إرادة التحدي عند األتباع ،وجيعلهم أكثر إرصار ًا

ومتسك ًا برأهيم ،بل قد يدفعهم إىل اهلجوم املضاد ،والرد االنتقامي وبذلك تتمزق
وحدة األمة ،وتتبدد طاقاهتا عىل حساب معركتها املصريية وقضاياها األساسية.

والواعون من األمة مطالبون بمقاومة اإلرهاب الفكري ،وتشجيع حرية

الفكر ،وبث أخالق اإلسالم الداعية إىل التسامح واحرتام الرأي.

ومن املبادرات اإلجيابية يف هذا املجال الكتاب الذي أصدره الدكتور الشيخ

حممد سعيد رمضان البوطي من أبرز علامء املسلمني يف سوريا حتت عنوان (السلفية

مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي) فالكتاب وإن كانت بعض نقاطه مورد
نقاش واختالف نظر ،لكن املوضوع األساس للكتاب دفاع عن حرية الرأي
والفكر وإدانة لإلرهاب الفكري ،ويشري املؤلف إىل أخطار التحجر الفكري

ومصادرة حق اآلخرين يف إبداء آرائهم وما ينتجه هذا التوجه الذي تتخذه السلفية
شعار ًا ولوا ًء من تكريس للخالفات ومتزيق للصف اإلسالمي الواحد.
يقول يف ص :244

«األذى املتنوع البليغ الذي انحط يف كيان املسلمني من جراء ظهور هذه الفتنة

املبتدعة فلقد أخذت تقارع وحدة املسلمني ،وتسعى جاهد ًة إىل تبديد تآلفهم
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وحتويل تعاوهنم إىل تناحر وتناكر .وقد عرف الناس مجيع ًا أنه ما من بلدة أو قرية يف

أي من أطراف العامل اإلسالمي ،إال وقد وصل إليها من هذا البالء شظايا ،وأصاهبا
من جرائه ما أصاهبا من خصام وفرقة وشتات ،بل ما رأيت أو سمعت شيئ ًا من
أنباء هذه الصحوة اإلسالمية التي جتتاح اليوم كثري ًا من أنحاء أوروبا وأمريكا

وآسيا ،مما يثلج الصدر ،ويبعث عىل البرش والتفاؤل إال ورأيت باملقابل من أخبار
هذه الفتنة الشنعاء التي سيقت إىل تلك األوساط سوق ًا ،ما يمأل الصدر كرب ًا ويزج
املسلم يف ظالم من اخليبة اخلانقة والتشاؤم األليم.

كنت يف هذا العام املنرصم 1406هـ واحد ًا ممن استضافتهم رابطة العامل

اإلسالمي لالشرتاك يف املوسم الثقايف ،وأتيح يل هبذه املناسبة أن أتعرف عىل كثري
من ضيوف الرابطة الذين جاؤوا من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا ،وأكثرهم

يرشفون يف األصقاع التي أتوا منها عىل مراكز الدعوة اإلسالمية أو يعملون فيها،
والعجيب الذي ال بد أن هييج آالم ًا ممزقة يف نفس كل مسلم أخلص هلل يف إسالمه،

إنني عندما كنت أسأل ك ً
ال منهم عن سري الدعوة اإلسالمية يف تلك اجلهات ،أسمع
جواب ًا واحد ًا يطلقه كل من هؤالء اإلخوة عىل انفراد ،بمرارة وأسى خالصته:
املشكلة الوحيدة عندنا هي اخلالفات واخلصومات الطاحنة التي تثريها بيننا مجاعة

السلفية..

ولقد اشتدت هذه اخلصومات منذ بضع سنوات ،يف مسجد واشنطن إىل درجة

أجلأت السلطات األمريكية إىل التدخل ،ثم إىل إغالق املسجد لبضعة شهور.

ولقد اشتدت هذه اخلصومات ذاهتا واهتاجت ،يف أحد مساجد باريس منذ

ثالثة أعوام ،حتى اضطرت الرشطة الفرنسية إىل اقتحام املسجد ،واملضحك
املبكي ٍ
بآن واحد ،من أن أحد أطراف تلك اخلصومة أخذته الغرية احلمقاء لدين
اهلل وحلرمة املساجد ،ملا رأى أحد الرشطة داخ ً
ال املسجد بحذائه فصاح فيه أن خيلع
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حذاءه ولكن الرشطي صفعه قائ ً
ال :وهل أجلأنا إىل اقتحام املسجد عىل هذه احلال

غريكم أهيا السخفاء؟!

ويف أحد األصقاع النائية ،حيث تدافع أمة من املسلمني الصادقني يف إسالمهم

عن وجودها اإلسالمي ،وعن أوطاهنا وأراضيها املغتصبة ،تصوب إليهم من

اجلامعات السلفية سهام االهتام بالرشك واالبتداع ،ألهنم قبوريون توسليون ،ثم
تتبعها الفتاوى املؤكدة بحرمة إغاثتهم بأي دعم معنوي أو عون مادي! ويقف أحد
علامء تلك األمة املنكوبة املجاهدة ،ينادي يف أصحاب تلك الفتاوى واالهتامات:
يا عجب ًا إلخوة يرموننا بالرشك ،مع أننا نقف بني يدي اهلل كل يوم مخس مرات
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
نقول﴿ :إِ َّي َ
اك َن ْست َِعنيُ ﴾((( ولكن النداء يضيع ويتبدد يف اجلهات دون

أي متدبر أو جميب»(((!.
وأخري ًا ،فإن حاالت اإلرهاب الفكري باإلضافة إىل أرضارها الداخلية
وعوهنا للعدو اخلارجي علينا فإهنا تشكل إساءة وتشوهي ًا لسمعة اإلسالم أمام
سائر الشعوب ،التي متارس احلرية الفكرية والعلمية يف أجوائها عىل أوسع نطاق،

فامذا سيكون انطباعهم عن دين يتبادل أتباعه التكفري والتفسيق ،وتسود بينهم لغة

القمع والبطش بغطاء ديني؟!!

((( سورة الفاتحة ،اآلية 5
((( البوطي :السلفية ص.244

الفصل الثالث
الديانات وتعدد المذاهب
العوامل والأ�سباب
التعامل بين المذاهب

الديانات وتعدد المذاهب

بنظرة عابرة يلقيها الباحث يف تاريخ األديان واملبادئ جيد أن ظاهرة تعدد

املذاهب والفرق تشكل سمة وحالة الزمة ثابتة يف مجيع األديان.

ففي بداية كل دين وأثناء حياة مؤسسه يكون مدرسة واحدة وتيار ًا واحد ًا،

أما بعد فرتة من الزمان وبعد ارحتال املؤسس من الدنيا فعادة ما حيصل االختالف
واالنشقاق بني أتباع ذلك الدين وتتعدد املذاهب والفرق ضمن الدين الواحد،

ويف مرحلة الحقة حيدث االنشقاق والتعدد داخل كل مذهب من املذاهب املتفرعة

عن الدين الرئيس.

فرق اليهودية:

ففي اليهودية مث ً
ال هناك فرق عديدة ختتلف فيام بينها عىل فهم الديانة وطقوسها

وتعاليمها ،منها فرقة «الفريسيني» أي املنعزلون واملنشقون كام يطلق عليهم بينام هم

يسمون أنفسهم «األحبار» أو «األخوة يف اهلل « أو «الربانيون «.
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ويرى هؤالء «الفريسيون» أن التوراة بأسفارها اخلمسة خلقت منذ األزل،

وكانت مدونة عىل ألواح مقدسة ثم أوحي هبا إىل نبي اهلل موسى ..ويرون أن
التوراة ليست هي كل الكتب املقدسة التي يعتمد عليها وإنام هناك بجانبها روايات

شفهية وجمموعة من القواعد والوصايا والرشوح والتفاسري تعترب توراة شفهية
يتناقلها احلاخامات جي ً
ال بعد جيل وهي التي يطلق عليها «التلمود».
وهناك فرقة «الصدّ وقيون» املنتسبون إىل «صادوق» الكاهن األعظم يف عهد

سليامن ،أو إىل كاهن آخر هبذا االسم وجد يف القرن الثالث قبل امليالد ..وينقل
عن هؤالء إنكارهم للبعث واحلياة األخرى واجلنة والنار والتعاليم الشفهية

«التلمود».

ومن فرق اليهودية فرقة «القراؤون» وهم ال يعرتفون إال بالعهد القديم كتاب ًا
مقدس ًا وينكرون «التلمود» ويقولون باالجتهاد الذي يسمح هلم برفض أو تغيري
بعض تعاليم وآراء السلف املايض.
وأيض ًا هناك فرقة «الكتبة» و»املتعصبون» وغريها من الفرق العديدة يف الديانة
اليهودية(((.

طوائف الم�سيحية:

والديانة املسيحية هي األخرى تعددت فيها املذاهب والطوائف قدي ًام
وحديث ًا .وكان منشأ اخلالف والتعدد هو حتديد طبيعة السيد املسيح Eحيث يرى

مذهب «النسطوريني» املنسوب إىل « نسطور « بطريرك القسطنطينية سنة :431
أن مريم مل تلد إهل ًا بل ولدت عيسى إنسان ًا غمره الالهوت فيام بعد فاحتدت فيه
طبيعتان :اإلنسانية والالهوتية ،بينام يعتقد املذهب اليعقويب نسبة إىل داعيته يعقوب

((( الدكتور أحمد شلبي :اليهودية ص.224-218
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الربادعي الذي أخذت به الكنائس الرشقية أن طبيعة املسيح واحدة منذ والدته
فللسيد املسيح -يف نظرهم -أقنوم ًا إهلي ًا واحد ًا احتد بالطبيعة اإلنسانية احتاد ًا تام ًا

بال اختالط وال امتزاج وال استحالة.

وعىل أساس هذين القولني وبالتطوير والتغيري فيهام نشأت طوائف أخرى

كامللكانية واملارونية(((.

ومل يقترص اخلالف بني الطوائف املسيحية عىل حتديد طبيعة املسيح بل تطور

وتبلور يف خمتلف املجاالت العقيدية والعبادية والسلوكية وأبرز الطوائف املسيحية
حالي ًا هي:
ّ
•الكاثوليك :وكنيستهم تسمى الكنيسة الكاثوليكية أو الغربية أو الالتينية
أو البطرسية أو الرسولية نسبة ملؤسسها األول «بطرس» كبري احلواريني

ورئيسهم والبابوات يف رومـا خلفاؤه.

•األرثوذكس :وتسمى كنيستهم كنيسة الروم األرثوذكسية أو الرشقية
أو اليونانية فأكثر أتباعها من الروم الرشقيني وروسيا والبلقان واليونان
وكان مقرها األصيل القسطنطينية وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية

أيام «ميخائيل كارو الريوس» بطريرك القسطنطينية سنة 1054م وهي

اآلن مؤلفة من عدة كنائس مستقلة.

•الربوتستانت :وتسمى كنيستهم الكنيسة اإلنجيلية ،ويرون أهنم يتبعون
اإلنجيل دون غريه ويعطون احلق لكل أحد يف فهم اإلنجيل فليس ذلك
وقف ًا عىل رجال الكنيسة فقط .وتنترش الربوتستانية يف أملانيا وإنجلرتا
والدانمرك وهولندا وسويرسا والنرويج وأمريكا الشاملية(((.

((( الدكتور شلبي :المسيحية ص.195-192
((( المصدر السابق ص.242-238
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وإلقرار مذهب الربوتستانت حرية الفكر واالجتهاد فقد تعددت شعبه وفرقه

وخيتلف بعض هذه الطوائف عن البعض اآلخر إىل حد أهنم ال يكادون يبدون
فرع ًا ملذهب واحد واستمر انقسام الطوائف الربوتستانية حتى اليوم إذ أصبح

هناك  200طائفة خمتلفة وال تزال طوائف جديدة يف سبيل الظهور.

ويف أوائل عام  1960م بلغ عدد الكاثوليك يف العامل  353مليون ًا واألرثوذكس
 137مليون ًا والربوتستانت  170مليون ًا(((.

�إتجاهات البوذية:

مع أن البوذية املنسوبة إىل «بوذا» الذي نشأ يف اهلند خالل القرن اخلامس قبل

امليالد أقرب إىل احلالة الفلسفية األخالقية منها إىل الدين العقائدي املتكامل ،إال
أهنا أيض ًا تعددت فيها االجتاهات والفرق.
وقد قسمها العلامء حسب الطابع العام إىل البوذية القديمة والبوذية اجلديدة.

فالبوذية القديمة صبغتها أخالقية ،وميزهتا سذاجة املنطق وإثارة العاطفة ،وطابعها
احلض عىل اخلضوع لقوانني النظام .أما البوذية اجلديدة فهي عبارة عن تعاليم بوذا

خمتلطة بآراء دقيقة يف الكون وأفكار جمردة عن احلياة والنجاة ،مؤسسة عىل نظريات

فلسفية ،وقياسات عقلية ،قد سمحت هبا قرائح املتأخرين..

ومن �أبرز الفرق الفل�سفية البوذية:

•فرقة تقول بوحدانية اهلل ،وأنه أوجد أو ً
ال عدد ًا حمدود ًا من األرواح ،ثم
ترك اإلنشاء والتعمري مكتفي ًا بام وضعه يف العامل من قوانني وقوى كالبذور
تسري سريها الطبيعي وهذه األرواح هي التي ختلق اخلري والرش.

•وفرقة ترى أنه أودع هذه األرواح التي أرسلها للعامل قوى تستطيع منها أن
((( سليمان مظهر :قصة الديانات ص.433-431
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تعرف اخلري من الرش ،ومن أجل ذلك ال يرسل اهلل رس ً
ال اكتفاء بذلك.

•وفرقة ترى أن اهلل يفرغ الكامالت اإلنسانية يف كل زمن عىل إنسان يتجرد
لعبادته ،ويبتعد عن إرضاء الشهوات احليوانية ،وهذا اإلنسان املختار
حيل حمل اإلله يف إظهار الرضا عن بعض الناس أو الغضب عليهم ،تبع ًا

ملا يأتونه من األعامل.

•وتبالغ فرقة أخرى يف تصوير املعنى السابق فتقول أن اهلل حيل يف أية صورة
خيتارها من صور أفراد اإلنسان حلول تطهري وتكميل ال حلول استقرار

(كالالما يف بالد التبت).

•وتتكلم كل الفرق عن التناسخ وارتباطه بالكارما ،ولكن بعض الفرق
ترى تناسخ النوع اإلنساين مقصور ًا عليه ،وتناسخ احليوان مقصور ًا عليه،
فال تنتقل روح من إنسان إىل حيوان وال العكس ،وتزيد فرقة أخرى أن

روح العامل ال تنتقل إىل صانع وهكذا (((...

�سائر الديانات واالتجاهات:

ولو تتبعنا واستقرأنا سائر الديانات واالجتاهات لوجدناها تشرتك مجيع ًا

يف ظاهرة تعدد املذاهب والطوائف ،فالديانة السيخية وهي واحدة من أحدث

الديانات يف العامل حيث ظهرت إىل الوجود يف القرن اخلامس عرش امليالدي يف

اهلند ،عىل يد «ناناك» الذي سعى إىل استحداث ديانة جديدة زعم أهنا تصل بني

اإلسالم واهلنديوسية ويصل عدد أتباع هذه الديانة إىل ما يقرب من  13مليون

يرتكز حوايل  9ماليني منهم يف (البنجاب) ويتوزع الباقون يف سائر أنحاء اهلند.

هذه الديانة عىل حمدوديتها وحداثتها تنقسم اآلن إىل مخس طوائف رئيسة(((.

((( الدكتور شلبي :أديان الهند الكبرى ص.182-181
((( مجلة العربي الكويتية عدد  348ص.10
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واالشرتاكية الشيوعية هي األخرى مل تعد مدرسة واحدة بل تعددت فيها

االجتاهات ،ففي حياة «كارل ماركس» (1883 -1818م) انشقت االشرتاكية

عىل نفسها سنة 1873م إىل فريق « باكونني « وفريق «كارل ماركس « ،ثم وقع
انقسام آخر يف احلركة االشرتاكية يف فرنسا ويف مؤمتر رانس سنة 1881م ،وبعد
ذلك بعام يف مؤمتر سانت ايتني بني «االمكاينني» واملاركسيني ،فاألولون كانوا
يقولون بإجراء إصالحيات تدرجيية يف سبيل حتقيق االشرتاكية يف النهاية وهامجوا

برنامج احلد األدنى الذي وضعه ماركس.

وقسم ريمون آرون (( )RRR. ARONاملاركسية إىل أرس مقدسة متباينة :فهناك
َّ
ماركسية كنتية (نسبة إىل فلسفة كانت األخالقية) حني تضع االشرتاكية هدف ًا هلا

إجياد ضمري أخالقي جتاه الواقع الرأساميل وهناك ماركسية هيجلية تستند خصوص ًا
إىل «ظاهريات العقل» هليجل .وهناك ماركسية ذات نزعة علمية مستمدة من كتاب

«ضد دورنح»(((.

ومعروف افرتاق الشيوعية يف الصني عىل يد ماوتيس تونغ عن سياسة شيوعية

االحتاد السوفيتي ،كام أن األحزاب االشرتاكية يف أوروبا الغربية تأخذ إىل حدٍّ ما
منحى مستق ً
وسياسي ًا.
ال فكر ّي ًا
ّ
ً

المذاهب الإ�سالمية:

ومل يكن اإلسالم بمنأى عن هذه الظاهرة ،بل حدث له ما حيدث لكل األديان

واملبادئ من انقسام أتباعه إىل عدة مذاهب ومدارس وفرق.

ويروي بعض أصحاب احلديث عن رسول اإلسالم حممد Aأنه كان يتوقع
حصول هذه الفرق واالنقسامات يف أمته وفق ًا ملا حصل لألديان الساموية السابقة
((( الدكتور بدوي :موسوعة الفلسفة ج 2ص.419-418
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كاليهودية واملسيحية واملجوسية.

حيث يروى عنه Aأنه قال« :افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة وافرتقت

النصارى عىل اثنتني وسبعني فرقة وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة».

وقد ورد هذا احلديث بصورة خمتلفة يف أغلب مصادر احلديث عند فرق

املسلمني وناقش العديد من العلامء مدى صحة احلديث من حيث سنده ومن حيث
انطباقه عىل الواقع اخلارجي .يقول العالمة الشيخ جعفر السبحاين« :وعىل كل
تقدير فيجب إمعان النظر يف املراد منه عىل فرض صحة سنده والظاهر من احلديث

أن أمته تفرتق إىل تلك الفرق اهلائلة حقيقة غري أن املشكلة عند ذاك هو عدم بلوغ

الفرق اإلسالمية هذا العدد».

«ثم إن الذين ذهبوا إىل صحة احلديث متايلوا يمين ًا ويسار ًا يف تصحيح مفاده

بعد اإلذعان بصحة إسناده فقالوا :أن املراد من ذلك العدد اهلائل هو املبالغة يف
الكثرة كام يف قوله سبحـانه ﴿ :إِ ْن َت ْس َتغْ ِف ْر لهَ ُ ْم َس ْب ِعنيَ َم َّر ًة َف َل ْن َيغْ ِف َر اللهَّ ُ لهَ ُ ْم ﴾((( .
وأنت خبري بأن هذه املحاولة فاشلة ألهنا إنام تصح إذا ورد احلديث بصورة سبعني
أو غريها من العقود العديدة فإن هذا هو املتعارف ولكن الوارد غري ذلك فرتى أن

النبي يركز يف حق املجوس عىل عدد السبعني ويف حق اليهود عىل عدد اإلحدى

والسبعني ويف حق النصارى عىل اثنني وسبعني ويف حق األمة اإلسالمية عىل ثالث
وسبعني وهذا التدرج يعرب بسهولة عن أن املراد هو البلوغ إىل هذا احلد بشكل

حقيقي ال بشكل مبالغي».

«وهناك حماولة جيدة ملحقق كتاب الفرق بني الفرق :وهي أنه عىل فرض

صحة احلديث ال ينحرص االفرتاق فيام كان يف العصور األوىل فإن حديث الرتمذي

يتحدث عن افرتاق أمة حممد Aوأمته مستمرة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها
((( سورة التوبة اآلية .80
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وهو خري الوارثني فيجب أن يتحدث يف كل عرص عن الفرق التي نجمت يف هذه
األمة من أول أمرها إىل الوقت الذي يتحدث فيه املتحدث ،وال عليه إن كان العدد

قد بلغ ما جاء يف احلديث أو مل يبلغ ،فمن املمكن بل املقطوع لو صح احلديث وقوع
األمر يف واقع الناس عىل وفق ما أخرب به»(((.
وبعيد ًا عن هذا احلديث فإن تاريخ األمة اإلسالمية وواقعها املعارص حيكي
عن تعددية يف املذاهب واملدارس أبرزها حالي ًا:

•السنة بمذاهبها األربعة( :املالكي ـ احلنفي ـ الشافعي ـ احلنبيل) .

•الشيعة بطوائفها الثالث( :اإلمامية االثنى عرشية ـ الزيدية ـ
اإلسامعيلية).

حالي ًا( :اإلباضية) .
•اخلوارج واملعروف منهم ّ

((( السبحاني :أبحاث في الملل والنحل ج 1ص.20-18

العوامل واألسباب

يف حياة مؤسس أي دين وبسبب التفاف األتباع حوله وإيامهنم به ،وممارسته

دور القائد الذي يرجع إليه يف خمتلف الشؤون ،فإن حصول االنشقاق وتعدد
املذاهب ضمن ذلك الدين يكون مستبعد ًا ونادر الوقوع ،ولكن إذا فارق القائد

املؤسس احلياة فإن املجال يصبح مفتوح ًا لتعدد اآلراء واختالف اإلرادات بني
أتباعه حيث تتأطر وتتبلور عىل شكل مذاهب وطوائف وفرق بمرور الزمن.

ولكن ملاذا حيصل االنشقاق بني أتباع الدين الواحد؟ وملاذا تتعدد املذاهب

والطوائف فيه؟ وما هي العوامل واألسباب التي تنبثق منها هذه الظاهرة بشكل

عام؟

يمكننا تسليط الضوء عىل العوامل واألسباب التالية التي هي مشرتكة غالب ًا يف

مجيع حاالت تعدد مذاهب األديان:

أوال :العامل الفكري :فبسبب تفاوت العقول واألفكار واختالف مستويات

اإلدراك واملعرفة حيصل تباين يف فهم معتقدات الدين وتفسري تعاليمه ،وإذا كان

186

التعددية والحرية في اإلسـالم
بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب

القائد املؤسس مرجع ًا للحسم والفصل خيضع له اجلميع يف حياته ،فليس هناك ما
يدعو هذا الطرف أو ذاك للتنازل عن فهمه ورأيه بعد وفاة املؤسس ،بل يعتقد كل

طرف أن فهمه ورأيه هو األصح واألصوب ،هنا تبدأ بذور االنشقاق والتعدد..

وعىل أساس ذلك االختالف الفكري قد حيصل تعارض يف املواقف السياسية
أيض ًا.
وكنموذج لتأثري االختالف الفكري يف إنشاء املذاهب وتعدديتها :االنقسام

الذي حصل بني علامء املسلمني أواخر القرن األول اهلجري إىل أهل احلديث وأهل

الرأي فقد كان الفقهاء يف احلجاز يعتمدون النصوص واألحاديث كمصدر أساس
الستنباط األحكام الرشعية وال يعطون اعتبار ًا كبري ًا للقياس والرأي بعكس فقهاء
العراق القائلني بالقياس والرأي.

وكان أهل احلديث يعيبون أهل الرأي بأهنم يرتكون األحاديث ألقيستهم،

والدين ال يقاس بالرأي ،وإنام سموا أهل الرأي ألن عنايتهم بتحصيل وجه من
القياس واملعنى املستنبط من األحكام وبناء احلوادث عليها ،وربام يقدمون القياس

اجليل عىل آحاد األخبار ،وطريقتهم أن للرشيعة مصالح مقصودة التحصيل من
أجلها رشعت ،فجعلوا هذه املصالح أص ً
ال من أصول األدلة إذا مل جيدوا نص ًا يف
الكتاب والسنة الصحيحة عندهم ،وقد كانت قليلة العدد لبعد العراق عن موطن

احلديث.

وأما أهل احلديث فلم جيعلوا للرأي والقياس يف استنباط األحكام هذا املحل،

واتسعت شقة اخلالف واحتدم النزاع وافرتق أهل الفتيا إىل فرقتني؟(((.

ومل يقترص اخلالف بني املنهجني عىل اجلانب الفقهي بالطبع بل انعكست آثاره

عىل املجاالت العقائدية ،فكان أهل احلديث يتعبدون بظواهر اآليات والروايات
((( أسد حيدر :اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ج 1ص.151
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ويبنون عليها عقائدهم دون التعميق يف مفاهيمها أو قبول التأويل ملتشاهباهتا ،بينام

كان أهل الرأي والذين أطلق عليهم «املعتزلة» فيام بعد يتمسكون بالعقل أكثر من
النقل ويؤولون النقل إذا وجدوه خمالف ًا لفكرهتم وكان التشاجر قائ ًام عىل ساقيه بني

الفرقتني طوال قرون(((.

ويقسم السيد حممد تقي احلكيم مناشئ االختالف الفقهي بني علامء املسلمني

إىل قسمني:

1 .1اخلالف يف األصول واملباين العامة التي يعتمدوهنا يف استنباطهم ،كاخلالف
يف حجية أصالة الظهور الكتايب ،أو اإلمجاع ،أو القياس ،أو االستصحاب،

أو غريها من املباين مما يقع موقع الكربى من قياس االستنباط.

2 .2اختالفهم يف مدى انطباق هذه الكربيات عىل صغرياهتا بعد اتفاقهم عىل
الكربى سواء كان منشأ اخلالف اختالف ًا يف الضوابط التي تعطى لتشخيص
الصغريات بوجهة عامة أم ادعاء وجود قرائن خاصة هلا مدخلية يف

التشخيص لدى بعض وإنكارها لدى آخرين كأن يستفيد أحدهم من
آية الوضوء ،مث ً
ال  -بعد اتفاقهم عىل حجية الكتاب -أن التحديد فيها
إنام هو حتديد لطبيعة الغسل وبيان لكيفيته فيفتي تبع ًا لذلك بالوضوء
املنكوس بينام يستفيد اآلخرون أنه حتديد للمغسول وليس فيه أية داللة

عىل بيان كيفية الغسل أي أنه مل يكن يف مقام البيان من هذه اجلهة فال
بد من التامس بيان الكيفية من الرجوع إىل األدلة األخرى كالوضوءات

البيانية وغريها(((.

ولسنا اآلن بصدد استعراض واستقصاء موارد اخلالف العقائدي والفقهي
((( السبحاني :أبحاث في الملل والنحل ج 2ص.9
((( الحكيم :األصول العامة للفقه المقارن ص.18
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بني املذاهب اإلسالمية ولكننا أرشنا فقط إىل أنموذج لدور العامل الفكري العلمي
يف حصول املذاهب والفرق.

ثاني ًا :العامل السيايس واملصلحي :فالفراغ القيادي الذي يرتكه املؤسس خيلق

حالة من التنافس عىل السلطة ،وباستمرار فإن التطلع للحكم وجاذبية السلطة،
والرغبة يف املصالح كل ذلك يشجع عىل حدوث االنشقاقات واخلالفات ،وقد

يستعار هلا غطاء عقيدي لتربيرها وكسب املؤيدين وكام أن اخلالف الفكري قد
ينتج عنه خالف سيايس ،فإن الرصاع السيايس واخلالفات املصلحية قد تتحول إىل

قناعات فكرية مذهبية.

ويف تاريخ املسلمني فإن العامل السيايس واملصلحي قام بدور أساس يف متزيق

األمة وتعدد طوائفها ومذاهبها حتى قيل ما ُس َّل سيف يف اإلسالم عىل يشء مثلام

ُس َّل عىل اإلمامة واخلالفة.

ففي نفس اليوم الذي التحق فيه الرسول حممد Aبالرفيق األعىل وحتى قبل

أن يوارى جثامنه الثرى تفجرت مشكلة اخلالفة واإلمامة بني املسلمني ،ويومها

كانت بذور انشطار األمة إىل طائفتني أساسيتني :طائفة السنة الذين يرون عدم
وجود نص ديني عىل تعيني خليفة لرسول اهلل وأن األمر مرتوك الختيار املسلمني،
وطائفة الشيعة الذين يعتقدون بالنص عىل عيل بن أيب طالب كخليفة وإمام مفرتض

الطاعة بعد رسول اهلل. A

كام وقد رافق بيعة اخلليفة األول للمسلمني مالبسات وظروف كانت هتدد

وحدة األمة باخلطر لكن حنكة اإلمام عيل بن أيب طالب ومبدأيته ساعدت عىل

إنقاذ املوقف.

ولننقل بعض اللقطات التي يذكرها التاريخ للتدليل عىل دور العامل السيايس

يف إجياد حالة التعدد املذهبي والطائفي.
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جاء يف تاريخ ابن األثري (الكامل يف التاريخ) حتت عنوان (حديث السقيفة

وخالفة أيب بكر ريض اهلل عنه و أرضاه) ما ييل:

(ملا تويف رسول Aاجتمع األنصار يف سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن

عبادة ،فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيده بن اجلراح ،فقال :ما هذا؟
فقالوا .منا أمري ومنكم أمري.

فقال أبو بكر :منا األمراء ومنكم الوزراء ،ثم قال أبو بكر :قد رضيت لكم

أحد هذين الرجلني عمر وأبا عبيده أمني هذه اآلمة.
فقال عمر :أيكم يطيب نفس ًا أن خيلف قدمني قدمهام النبي A؟ فبايعه عمر

وبايعه الناس.

فقالت األنصار أو بعض األنصار :ال نبايع إال علي ًا :قال :وختلف عيل وبنو

هاشم والزبري وطلحة عن البيعة.
وقال الزبري :ال أغمد سيف ًا حتى يبايع عيل.

فقال عمر :خذوا سيفه وارضبوا به احلجر ،ثم أتاهم عمر فأخذهم بالبيعة.

وقيل ملا سمع عيل ببيعة أبى بكر خرج يف قميص ما عليه إزار وال رداء عج ً
ال

حتى بايعه ،ثم استدعى إزاره وردائه فتجلله .

والصحيح أن أمري املؤمنني ما بايع إال بعد ستة أشهر ،واهلل أعلم .

وقيل :ملا اجتمع الناس عىل بيعة أيب بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول إين

ألرى عجاجة ال يطفئها األدم ،يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم؟ أين
املستضعفان؟ أين األذالن عيل والعباس؟ ما بال هذا األمر يف أقل حي من قريش
ال ورج ً
ثم قال لعيلُ :ابسط يديك أبايعك ،فواهلل ألن شئت ألمألهنا عليه خي ً
ال،
فأيب عيل Eعليه فتمثل بشعر املتلمس:
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ولن يقيم عىل خسف يراد به

هذا عىل اخلسف معكوس برمته

إال األذالن غري احلي والوتد
وذا يشج فال يبكي له أحد

فزجره عيل وقال :واهلل إنك ما أردت هبذا إال الفتنة ،وإنك واهلل طاملا بغيت
باإلسالم رش ًا! ال حاجة لنا يف نصيحتك)(((.
ويستطرد ابن األثري يف ذكر احلوادث واملالبسات حول هذا املوضوع بام ال

جمال لنقل مجيعه هنا.

وجاء مترد اخلوارج عىل اإلمام عيل أواخر معركة صفني لتنشأ عىل أساسه

طائفة جديدة يف تاريخ املسلمني وهم اخلوارج الذين تعددت مذاهبهم فيام بعد.

كام عمقت أحداث كربالء الدامية ومقتل السبط الشهيد احلسني بن عيل خط

التشيع واملواالة ألهل البيت. B

هذا عن العامل السيايس ،أما العامل املصلحي املحض فيمكننا االستشهاد

بفرقة «الواقفة» يف أوساط الشيعة .

فالشيعة اإلمامية يعتقدون بإثني عرش إمام ًا ،واإلمام موسى الكاظم هو السابع

منهم وحيث إنه قىض فرتة طويلة من حياته يف السجون ،فقد نصب له وكالء
الستالم احلقوق الرشعية فاجتمعت أموال ضخمة عند بعضهم ،فكان عند زياد

بن مروان القندي سبعون ألف دينار ،وعند عيل ابن أيب محزة ثالثون ألف دينار..
وهكذا عند غريمها ،فلام تويف اإلمام موسى الكاظم ،صعب عىل هؤالء أن يتخلوا

عن تلك املبالغ ويضعوهنا حتت ترصف اإلمام عيل بن موسى الرضا ،وهو اإلمام
املطاع بعد أبيه اإلمام موسى الكاظم ،ولكي يربروا احتفاظهم باألموال وترصفهم
فيها ابتدعوا فكرة خلود اإلمام موسى الكاظم وأنه القائم املنتظر وأنكروا موته..

((( ابن األثير :الكامل في التاريخ ج 2ص.331-325
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وتبعهم عىل ذلك نفر من الناس وأصبحوا فرقة ضمن الشيعة لكنهم انقرضوا بعد
مدة من الزمن(((.

ثالث ًا :العامل اخلارجي :يسعى أعداء كل دين أو جتمع لتشجيع حالة االختالف

واالنشقاق يف ذلك الدين أو املجتمع إلضعاف وحدته وشل فاعليته ،ومن ثم فهم

يعملون عىل ترسيب وترويج األفكار التي من شأهنا تفريق املجتمع الواحد ،كام
جيتهدون يف تأليب بعض القوى ضد البعض اآلخر .ومن ناحية ثانية فإن اتساع
رقعة الدين وتفاعل جمتمعات جديدة معه يسبب دخول بعض العادات واألفكار

والتقاليد غري املألوفة عند األتباع السابقني فيحصل تعدد يف الفهم واألساليب.

ويف هذا املجال يرصد الباحثون الدور الذي قام به اليهودي «شاؤول» جتاه
املسيحية فقد كان هيودي ًا متعصب ًا ضد املسيحيني حسب اعرتافه وكام يقول عنه

تلميذه املنارص له «لوقا» بأنه كان راضي ًا بقتل املسيحيني ،وكان يسطو عىل الكنيسة،
ويدخل البيوت ،وجير رجا ً
ال ونساء ويسلمهم إىل السجن ومل يزل ينفث هتديد ًا

وقت ً
ال عىل تالميذ الرب ..هذا العدو احلاقد عىل املسيحية واملسيحيني حتول فيام بعد
إىل رسول جمدد ومؤسس يف الديانة املسيحية وأصبح اسمه «بولس الرسول» وعىل

يده دخلت يف املسيحية تغيريات وحتريفات واسعة أثارت اخلالف والتمزق يف
أوساط املسيحيني ،فكيف حصل التحول والتغري يف شخصية (شاؤول بولس)؟
يقول تلميذه (لوقا) :وعندما كان بولس قريب ًا من دمشق ،فبغته برق حوله

نور من السامء فسقط عىل األرض ،وسمع صوت ًا قائ ً
ال له :شاؤول ملاذا تضطهدين؟

فقال :من أنت يا سيد؟

فقال الرب :أنا يسوع الذي تضطهده ،فقال وهو مرتعد ومتحري :يا رب ماذا

تريد أن أفعل؟ فقال له :قم وكرز باملسيحية .ويقول لوقا يف ختام هذه القصة مجلة
((( القرشي :حياة اإلمام موسى بن جعفر ج 2ص.204
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ذات بال غريت وجه التاريخ هي« :وللوقت جعل يكرز يف املجامع باملسيح أن

هذا هو ابن اهلل ،ومل تكن هذه الفكرة قد عرفت من قبل فأصبحت نقطة التحول يف
الدراسات املسيحية وقد حدث هذا التطور لشاؤول وهو يف الطريق من أورشليم

إىل دمشق.

وهكذا أخذ شاؤول -بولس الزمام يف يده ،فهو مل ير املسيح قط وال سمعه

يتكلم ولكنه قال بصلة مبارشة بينه وبني املسيح ..وهبذه الدعوى مل يعد ألحد

حق يف أن يناضله فيام ينرشه من تعاليم ما دام يقول أنه تلقاها مبارشة من السيد

املسيح.

ويف وسط املحنة التي كان يمر هبا املسيحيون استخف الطرب باملسيحيني

عندما رأوا بولس أكرب أعدائهم ينضم إليهم ،وقد تشكك بعضهم يف أمره ولكن

(برنابا) دافع عنه وأحسن تقديمه إىل هؤالء ،وبعد أن أعلن بولس فكره الذي
يتناىف مع املسيحية احلقيقية نفر منه زمالؤه وتالميذه ومل يبق معه إال تلميذه لوقا.

وهكذا راح بوليس يعترب نفسه القيم املؤمتن عىل املسيحية ويقول يف رصاحة

أنه الوحيد الذي أؤمتن عىل املسيحية الصحيحة وعىل إنجيل جمد اهلل املبارك وأن

كل ما خيالف ما يقول به من تعاليم كالم باطل دنس خمالف للعلم.

وبولس هو الذي ابتدع عقيدة التثليث وكون عيسى ابن اهلل أنزله ليضحي
بنفسه تكفري ًا عن خطيئة البرش وأمثاهلا من املعتقدات اجلديدة.
وعمدت مهارة بولس إىل إرضاء طبقة السادة واحلاكمني حيث جعل طاعتهم

دين ًا كإطاعة املسيح ..وحدث رصاع ضخم بني بولس وأنصاره من جهة وبني
املسيحيني احلقيقيني من جهة أخرى وامتد قرون ًا بعد وفاة بولس..
ويرى كثري من الباحثني أن عداوة بولس للمسيحية هي التي دفعته ليتظاهر
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بالدخول فيها ليستمر يف حرهبا بسالح جديد ،سالح التهديد من الداخل(((.
أما يف تاريخ اإلسالم فيبدو أن خطط ًا ومؤامرات كثرية قد وضعت لتصنع

باإلسالم ما صنعه بولس -شاؤول يف املسيحية ،وقد نجح بعضها إىل حد ما ،يف
إثارة اخلالفات بني املسلمني ،وتشويه بعض معامل الفكر اإلسالمي.

حيث ملا قويت شوكة الدعوة املحمدية واشتد ساعدها ،وحتطمت أمامها كل

قوة تنازعها ،مل ير من كانوا يقفون أمامها ويصدون عن سبيلها ،إال أن يكيدوا هلا
عن طريق احليلة واخلداع ..وملا كان أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ،ألهنم

بزعمهم شعب اهلل املختار ،فال يعرتفون ألحد غريهم بفضل ،وال يقرون لنبي
بعد موسى برسالة ،فإن رهباهنم وأحبارهم مل جيدوا بد ًا من أن يستعينوا باملكر،
ويتوسلوا بالدهاء ،لكي يصلوا إىل ما يبتغون فهداهم املكر اليهودي إىل أن يتظاهر

بعضهم باإلسالم حتى خيفى كيدهم ،وجيوز عىل املسلمني مكرهم ،وقد كان أقوى
هؤالء الكهان دهاء وأشدهم مكر ًا :كعب األحبار ووهب بن منبه وعبد اهلل بن
سالم ،وملا وجدوا أن حيلهم قد راجت بام أظهروه من كاذب الورع والتقوى ،وأن
املسلمني قد سكنوا إليهم ،واغرتوا هبم ،جعلوا أول مههم أن يرضبوا املسلمني يف

صميم دينهم ،وذلك بأن يدسوا إىل أصوله التي قام عليها ما يريدون من أساطري

وخرافات وأوهام وترهات(((...

وكعب األحبار هو كعب بن مانع احلمريي من كبار أحبار اليهود ،قدم من

اليمن وأسلم يف خالفة عمر بن اخلطاب وسكن املدينة ،ثم حتول إىل الشام يف زمن
اخلليفة عثامن فاستصفاه معاوية وجعله من مستشاريه ،ومات بحمص سنة  34هـ

((( الدكتور شلبي :المسيحية ص.129-111
((( محمود أبو رية :أضواء على السنة المحمدية ص.145
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بعدما مأل الشام وغريها من البالد اإلسالمية برواياته وقصصه اليهودية(((.

ويؤكد العالمة الشيخ جعفر السبحاين أن بعض األفكار التي أصبحت

جما ً
ال لالختالف العقائدي بني املسلمني هي من صنع وبث كعب األحبار هذا،
فاملطالع يف مروياته يقف عىل أنه يركز عىل القول بأمرين :التجسيم والرؤية -رؤية

اهلل(((...

أما وهب بن منبه فقد ذكر املؤرخون أنه فاريس األصل جاء جده إىل اليمن يف
جموسي ًا
مجلة من بعثهم كرسى لنجدة اليمن عىل احلبشة وكان هيود ّي ًا بعد أن كان
ّ

ولد سنة  34هـ وتويف بصنعاء سنة  114هـ ،ويظهر من تاريخ حياته ومروياته أنه

أحد املصادر النتشار نظرية نفي االختيار واملشيئة عن اإلنسان((( ،هذه النظرية
التي حدث حوهلا رصاع عقائدي شديد بني املسلمني.

وإىل جانب العنارص اليهودية املندسة كانت هناك عنارص مسيحية تظاهرت
باإلسالم ولعبت دور ًا فكري ًا يف أوساط املسلمني ببث بعض املفاهيم واختالق
األحاديث والروايات ومن أبرز تلك العنارص املشبوهة :متيم بن أوس الداري

وهو من نصارى اليمن أسلم سنة  9هـ وسكن املدينة ،والتحق بمعاوية يف الشام

بعد مقتل عثامن ومات سنة  40هـ وهو أول من استخدم أسلوب القصص بني

املسلمني لعرض أخبار األمم السالفة وروج عربها األساطري واألفكار املسيحية.
ومنهم عبد امللك بن جريج الرومي وكان نرصاني ًا ولد سنة  80هـ وتويف سنة

 150هـ وعنه صدرت أحاديث كاذبة موضوعة كثرية.

كام يشري األستاذ حممد أبو زهرة إىل أن مسألة خلق القرآن أو قدمه هي من

((( المصدر السابق ص.148
((( السبحاني :أبحاث في الملل والنحل ج 1ص.72
((( السبحاني :أبحاث في الملل والنحل ج 1ص.82
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املسائل التي أثارها املندسون يف املسلمني ،وكم عانى املسلمون من رصاع حول
هذه املسألة؟ يقول أبو زهرة« :كثر القول حول القرآن الكريم يف كونه خملوق ًا أو
غري خملوق ،وقد عمل عىل إثارة هذه املسألة النصارى الذين كانوا يف حاشية البيت
األموي وعىل رأسهم يوحنا الدمشقي الذي كان يبث بني علامء النصارى يف البالد
اإلسالمية طرق املناظرات التي تشكك املسلمني يف دينهم ،وينرش بني املسلمني

األكاذيب عن نبيهم.(((»..

ويرى الدكتور مصطفى الرافعي أن مذهب «القدرية» كانت بدايته يف البرصة

وأول من دعا إليه رجل هيودي وأخذه عنه غيالن الدمشقي ومعبد اجلهمي ،فهذا
كان يدعو إىل القدرية يف البرصة وقد قتله احلجاج ،وغيالن كان يدعو إليها يف

الشام وقد قتله هشام بن عبد امللك(((.

تلك كانت بعض النامذج التي تكشف عن وجود عامل خارجي قام بدو ٍر

مؤثر يف حصول االنقسامات املذهبية يف األمة.

((( المصدر السابق ج 2ص.279
((( مصطفى الرافعي :اسالمنا ص.54

التعامل بين المذاهب

وإذا كانت تعددية املذاهب والفرق ظاهرة طبيعية يف مجيع األديان واملبادئ،

فكيف كان يتم التعامل والعالقة بني املذاهب املختلفة ضمن الدين الواحد؟

بالطبع إن مستوى وعي اإلنسان بالقيم ومدى التزامه باألخالق الفاضلة

هو الذي حيدد طريقة تعامله مع من خيالفه يف الدين أو املذهب ..ذلك أن اإليامن
حر ًا كري ًام حسبام يشاء وخيتار ،هذا اإليامن
بقيمة اإلنسان كإنسان وحقه يف أن يعيش ّ
يفرض عىل صاحبه احرتام إرادة اآلخرين واالعرتاف بحريتهم يف اختيار أدياهنم

ومذاهبهم ومعتقداهتم ..وللرتبية األخالقية دورها الفعال واحلاسم يف تنظيم

عالقة اإلنسان باآلخرين وخاصة من خيتلف معهم.
ومؤمل ح ّق ًا ما حيتفظ به التاريخ من سجالت دامية حلاالت الرصاع واالضطهاد
املتبادل بني أبناء الدين الواحد عند اختالف مذاهبهم يف فرتات انحطاط الوعي

وتدين املستوى األخالقي.

وإذا كانت هناك أعذار تلتمس ومربرات تفتعل للرصاع والعداء بني أتباع
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األديان املختلفة املتناقضة فام هي مربرات الرصاع بني أبناء الدين الواحد مع

انتامئهم لعقيدة واحدة جتمعهم وإيامهنم بزعيم روحي واحد ،ومع وجود القواسم

املشرتكة وجماالت االتفاق التي هي أوسع وأكرب من مساحة االختالف فيام بني

مذاهبهم؟

بالتأكيد ال سبب وال مربر إال تفيش اجلهل وتدين األخالق وحتريض املغرضني

املصلحيني من اخلارج أو الداخل.

ولقد عانت املجتمعات املسيحية يف سالف الزمان األهوال والويالت من

جراء الرصاعات والنزاعات الطائفية بني االجتاهات املسيحية املختلفة ،فاملسيحية

التي ظهرت وأصبحت ذات سلطان بتبني اإلمرباطور قسطنطني هلا مع مطلع

القرن الرابع كانت مسيحية بولس التي ابتدعت أشياء ال يرىض هبا املسيحيون
األصليون ،كألوهية املسيح والتثليث وغريمها ،فبدأ رصاع جديد اعترب فيه

املسيحيون األصليون متمردين ،وأوقعت هبم املسيحية اإلغريقية أو مسيحية
بولس ألوان ًا من العنت واالضطهاد.
فحينام عارض (اريوس 336م) القول بألوهية املسيح انعقد ضده جممع

نيقية الذي قرر إدانة (اريوس) وإحراق كتاباته ،وحتريم اقتنائها ،وخلع أنصاره
من وظائفهم ،ونفيهم ،واحلكم بإعدام كل من أخفى شيئ ًا من كتابات (اريوس)
وأتباعه.

ويف عهد (تيودوسيوس 395م) ظهرت ألول مرة حمكمة التفتيش الكتشاف
املخالفني يف العقيدة وإيقاع أشدّ العقوبات هبم واستمرت حماكم التفتيش هذه قرون ًا
عديدة ترتكب أبشع اجلرائم واملظامل مما هو معروف يف تاريخ القرون الوسطى.

وملا ظهر مذهب (الربوتستانت) يف املسيحية اجتهت الكنيسة هلم باالضطهاد

العنيف وكثرت املذابح ومن أمهها مذبحة باريس يف  24أغسطس سنة 1572م
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التي سطا فيها الكاثوليك عىل ضيوفهم من الربوتستانت ،هؤالء الذين دعوا

لباريس لعمل تسوية تقرب بني وجهات النظر ،ثم قتلوا خيانة وهم نيام ،فلام

أصبحت باريس كانت شوارعها جتري بدماء هؤالء الضحايا ،واهنالت التهاين
عىل (تشارلس التاسع) من البابا ومن ملوك الكاثوليك وعظامئهم عىل هذا العمل
الدينء!!

والعجيب أن الربوتستانت ملا قويت شوكتهم مثلوا نفس دور القسوة مع

الكاثوليك ومل يكونوا أقل وحشية يف معاملة خصومهم من أعدائهم السابقني.

وقد اعترب الصليبيون الكاثوليك املسيحيني املرصيني كفرة ومالحدة ومنعوهم

من احلج للقدس ألهنم يتبعون مذهب (األرثوذكس)(((.

أما يف تارخينا اإلسالمي ومع إقرار اإلسالم حلرية العقيدة والفكر حيث هيتف

قرآنه العظيم ﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ الدِّ ِ
ين﴾((( ومع تأكيد التعاليم والتوجيهات اإلسالمية
اهدَ َ
اك َعلىَ َأ ْن
﴿وإِ ْن َج َ
عىل حسن األخالق والتعامل حتى مع املخالفني يف الدين َ

س َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم َفال ُت ِط ْع ُهماَ َو َص ِ
اح ْب ُهماَ فيِ الدُّ ْن َيا َم ْع ُروف ًا﴾((( ومع كل
تُشرِْ َك بيِ َما َل ْي َ
النداءات القرآنية واملحمدية التي تدعو املسلمني لالحتاد والتعاون والتآلف ونبذ
حالة التنازع والتقاطع ..مع كل ذلك فقد شوهت تارخينا اإلسالمي صفحات
سوداء قامتة من اخلالفات والرصاعات الطائفية بني أتباع املذاهب اإلسالمية
وذوي االجتاهات الفكرية املختلفة يف األمة ..وال تزال تلقي بظالهلا السلبية املقيتة

عىل واقع األمة املعارص.

بيد أن من املالحظ حصول تلك األوضاع الشاذة يف فرتات التخلف وانحطاط

((( الدكتور شلبي :المسيحية ص.242-86-84
((( سورة البقرة اآلية256 :
((( سورة لقمان اآلية15 :
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الوعي وسيطرة اجلهل وتغلب القوى االنتهازية والفاسدة عىل مقدرات األمة ،أما

يف أوساط الواعني املخلصني وعندما كانت أمتنا اإلسالمية يف أوج عزهتا وتقدمها

احلضاري فقد كانت روح التسامح وحرية الفكر ومنطق احلوار والتعامل اإلجيايب
هي اللغة السائدة بني املذاهب والتيارات املختلفة يف األمة.

وسنحاول فيام ييل من البحوث تسليط األضواء ورصد مسرية هذين اخلطني

املتقابلني يف األمة :خط التسامح وحرية الرأي والفكر بني املذاهب والفرق

واالجتاهات ..وخط العصبية الطائفية والتصادم واإلرهاب الفكري.

المذاهب اإلسالمية :أصول مشتركة
ال للتكفير
المتع�صبون ي�شهرون �سالح التكفير
التع�صب والإرهاب الطائفي
االنفتاح الفكري بين المذاهب الإ�سالمية

المذاهب اإلسالمية :أصول مشتركة

وإذا كانت هناك أسباب وعوامل أ ّدت إىل تعدد املذاهب والفرق يف األمة

مطمنة حلفظ وحدة األمة ومتاسك صفوفها وملعاجلة
اإلسالمية فإن هناك ضامنات ِّ

مضاعفات حالة االختالف والتعدد ،لتكون التعددية يف الرأي واخلالف يف املوقف
عام ً
ال إجيابي ًا يستثري العقول وحيرك القوى ويدفع نحو التنافس الرشيف والوصول
للرأي األفضل واملوقف األصوب.

ومن أهم تلك الضامنات وأبرزها شيئان:

1 .1الوعي والتوجيهات األخالقية :حيث يؤكد اإلسالم رضورة االهتامم
باملصلحة العامة ومواجهة األعداء الرئيسيني ،ويريب أبناءه عىل األخالق

الفاضلة للتعامل فيام بينهم وخاصة عند االختالف والنزاع ..وهلذا

اجلانب تفصيل قد نو َّفق للكتابة عنه فيام يأيت من البحوث.

2 .2األسس واألصول املشرتكة :فمع تعدد املذاهـب والفرق اإلسالمية،
ومع أن اخلالف بينها أخذ
منحى سلبي ًا يف بعض الفرتات ،ووصل إىل حدّ
ً
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التنازع والتقاتل ،إال أن من نعم اهلل تعاىل عىل هذه األمة اتفاقها عىل أسس
الدين وأصوله ،وعىل أكثر قضاياه وأحكامه ،فاالختالف بني املذاهب

اإلسالمية حاصل يف جزئيات العقائد ،وتفاصيل القضايا وتطبيقاهتا ،ويف
الفروع واألحكام اجلانبية.

وهذا االتفاق عىل األسس واألصول يشكل ضامنة كبرية حلفظ وحدة

األمة ومتاسك كياهنا ،كام يشكل أرضية مناسبة ملعاجلة نقاط االختالف وموارد

االفرتاق.

لكن ذلك مرشوط بتوجه األمة وتركيزها عىل هذا االتفاق واالشرتاك يف

األصول واألسس ،واالنطالق منه للتعامل مع مسائل االختالف بروح وحدوية

إجيابية ،أما حني تتغافل األمة وتتناسى موضوع االتفاق األهم يف األصول و
تتوجه لتضخيم قضايا االختالف عىل الفروع واجلزئيات فإن ذلك هيدد وحدة
األمة بالتزلزل واالهتزاز.

ونستعرض هنا أهم األسس واألصول التي جتمع األمة وتتفق عليها بشكل

إمجايل مع وجود اختالف بني املذاهب يف جزئيات وتفاصيل تلك األسس.

أو ًال :أصول العقيدة :حيث يتفق املسلمون عىل أهنا ثالث ال يتحقق اإلسالم

بدوهنا وال يرض االختالف فيام عداها ،وهي اإليامن باهلل وبالنبوة وباملعاد يوم
القيامة ،فليس مسل ًام من أنكر وجود اهلل ووحدانيته ،وال من جهل نبوة النبي
حممد (صىل اهلل عليه وآله وصحبه) ،وال من شكك يف البعث واملعاد بعد املوت
يف القيامة ،أما تفاصيل كل أصل من هذه األصول الثالثة ،كصفات اهلل الثبوتية
والسلبية ،وخصائص الرسول وجوانب حياته ،وجزئيات قضايا اآلخرة واملعاد،

فهي ساحة واسعة للبحث والنقاش واختالف الرأي بني املذاهب بل بني أتباع
املذهب الواحد يف كثري من األحيان.
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ذلك أن القضايا العقدية يف األصل تعتمد عىل عقل اإلنسان وإدراكه وال جمال

فيها لالتباع والتقليد دون برهان ودليل.

ثاني ًا :القرآن الكريم :فهو الكتاب اإلهلي الوحيد الذي بقي مصون ًا حمفوظ ًا

من أن متسه يد التحريف والتغيري ،كام حدث للكتب الساموية السابقة  -التوراة

واإلنجيل وغريمها -وإذا كان اليهود خيتلفون فيام بينهم عىل أسفار كتاهبم املقدس
املعروف بالعهد القديم ،فبعض أحبار اليهود يضيفون أسفار ًا ال يقبلها أحبار
آخرون ...وإذا كان النصارى خيتلفون يف أسفار إنجيلهم املعروف بالعهد اجلديد

ويلغون بعضها حسب قرارات جممع نيقية سنة 325م ثم يتفقون عىل أربعة

أناجيل (إنجيل متى -إنجيل مرقس -إنجيل لوقا -إنجيل يوحنا) باإلضافة إىل
جمموعة رسائل ،وال تتحد هذه األناجيل نص ًا ومضمون ًا ..إذا كان هذا حال اليهود

والنصارى مع كتبهم املقدسة ،فليس األمر كذلك عند املسلمني واحلمد هلل ،فهم
يؤمنون مجيع ًا بالقرآن الكريم ،عىل اختالف مذاهبم وفرقهم ،وهو هذا القرآن

املتداول عندهم دون تشكيك يف أي سورة أو آية أو حرف منه زائد ًا أو ناقص ًا ألن
الذ ْك َر َوإِ َّنا َل ُه لحَ َ ِ
اهلل تعاىل يقول﴿ :إِ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
اف ُظ َ
ون﴾((( أما بعض الروايات
الواردة يف كتب األحاديث كصحيح البخاري والكايف وغريمها التي تشري إىل
حدوث حتريف وتغيري يف القرآن احلكيم فهي مرفوضة عند مجيع املسلمني.

نعم ،هناك اختالف يف تفسري بعض آيات القرآن وحتديد مقاصدها ليس بني

املذاهب فقط وإنام بني العلامء واملفرسين حتى املنتمني منهم ملذهب واحد.

ثالث ًا :معامل الرشيعة :فالفرائض والعبادات اإلسالمية هناك اتفاق عىل

أصوهلا وهيكليتها العامة وإن كان هناك اختالف يف بعض اجلزئيات والتفاصيل،
فالصلوات اخلمس ،وصوم رمضان ،واحلج ،والزكاة ،واخلمس ،واجلهاد ،واألمر

((( سورة الحجر ،اآلية 9
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باملعروف والنهي عن املنكر ،كلها متفق عىل إمجاهلا وكذلك أصول املعامالت
والعقود كالزواج والطالق واإلرث والقضاء وسائر جماالت الرشيعة غالب ًا ما يتفق
املسلمون عىل معاملها وكلياهتا وقد خيتلف الفقهاء حتى من أتباع املذهب الواحد

يف اجلزئيات والتفاصيل..

لو قمنا بدراسة تفصيلية لتحديد مساحات االتفاق واالفرتاق بني املذاهب
اإلسالمية عقد ّي ًا وفقهي ًا ،لوجدنا أن االختالف هو األضيق مساحة واألقل شأن ًا،

بينام يشمل االتفاق أغلب املسائل وأمهها ،ولكن مشكلة املسلمني تكمن يف وجود
من يثري ويضخم مسائل االختالف ألهداف مغرضة مشبوهة.
وتأكيد ًا هلذه احلقيقة املهمة نستعرض آراء وكلامت بعض العلامء واملفكرين
املخلصني الذين انربوا للدفاع عن وحدة األمة والتأكيد عىل اجلوامع والقواسم

املشرتكة بني فرقها ومذهبها.
ييل:

كتب اإلمام الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء((( يف جملة رسالة اإلسالم ما
«إن املسلمني مجيع ًا مهام اختلفوا يف أشياء من األصول والفروع فإهنم قد اتفقوا

عىل مضمون األحاديث املقطوع عندهم بصحتها من أن من شهد الشهادتني،
واختذ اإلسالم دين ًا له ،فقد حرم دمه وماله وعرضه ،واملسلم أخو املسلم ،وأن من
صىل عىل قبلتنا ،وأكل من ذبيحتنا ،ومل يتدين بغري ديننا فهو منا ،له ما لنا وعليه ما

علينا».

«وكفى بالقرآن جامع ًا هلم مهام بلغ اخلالف بينهم يف غريه ،فإن رابطة القرآن

جتمعهم يف كثري من األصول والفروع ،جتمعهم يف أشد الروابط من التوحيد
((( من أشهر مراجع الشيعة المصلحين ولد سنة 1294هـ وتوفي 1373هـ في النجف األشرف
وله العديد من الكتب العلمية واألدبية والمواقف السياسية الشجاعة.
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والنبوة والقبلة وأمثاهلا من األركان والدعائم واختالف الرأي فيام يستنبط أو يفهم

من القرآن يف بعض النواحي اختالف اجتهادي ال يوجب التباغض والتعادي».

وكتب العالمة الشيخ حممد جواد مغنية يقول:
«املسلم من صدق مقتنع ًا بكل ما اعتربه اإلسالم من األصول والفروع

واألصول ثالثة :التوحيد ،والنبوة ،واملعاد ،فمن شك يف أصل منها أو ذهل عنه
قارص ًا أو مقرص ًا فليس بمسلم ،ومن آمن هبا مجيع ًا جازم ًا فهو مسلم».
«ويكفي من التوحيد اإليامن بوحدة اهلل تعاىل ،وقدرته وعلمه وحكمته ،وال

جتب معرفة صفاته الثبوتية والسلبية بالتفصيل ،وال أهنا عني ذاته أو غريها.
ويكفي من النبوة اإليامن بأن حممد ًا Aرسول من اهلل صادق ًا فيام أخرب به،

معصوم يف تبليغ األحكام.»..

«ويكفي من املعاد االعتقاد بأن كل مكلف حياسب بعد املوت عىل ما اكتسب
يف حياته وأنه مالق جزاء عمله ،إن خري ًا فخري ًا ،وإن رش ًا فرش ،أما أنه كيف حياسب

وبأي لون يعاقب امليسء؟
أي صورة بالتحديد يكون ثواب املحسن ّ
العبد؟ وعىل ّ
فال جيب التدين بيشء من ذلك ،فالتوحيد والنبوة واملعاد ،دعائم رضورية لدين
اإلسالم فمن أنكر واحد ًا منها ،أو جهله فال يعد مسل ًام شيعي ًا وال سني ًا.
أما الفروع التي هي من رضورات الدين ،فهي كل حكم اتفقت عليه املذاهب

اإلسالمية كافة من غري فرق بني مذهب ومذهب ،كوجوب الصالة والصوم،

واحلج والزكاة ،وحرمة زواج األم واألخت وما إىل ذلك مما ال خيتلف فيه رجالن
من املسلمني فض ً
ال عن طائفتني منهم ،فإنكار حكم من هذه األحكام إنكار للنبوة
وتكذيب ملا ثبت يف دين اإلسالم بالرضورة».

«فالتدين باألصول أمر ال بد منه للمسلم ،وال يعذر فيها اجلاهل ،أما إنكار

األحكام الفرعية الرضورية فضال عن اجلهل هبا ،فال يرض بإسالم املسلم إال مع
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العلم بأهنا من الدين ،فاإلمامة ليست أص ً
ال من أصول دين اإلسالم وإنام هي

أصل ملذهب التشيع ،فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحيد والنبوة واملعاد ولكنه
ليس شيعي ًا»(((.
وقد أصدر اإلمام األكرب حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر فتواه التارخيية

باملساواة بني املذاهب اإلسالمية وجواز التعبد بأي منها وقال يف جزء منها:

«إن مذهب اجلعفرية املعروف بمذهب الشيعة االثني عرشية مذهب جيوز
التعبد به رشع ًا كسائر مذاهب أهل السنة فينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك وأن
يتخلصوا من العصبية بغري حق ملذاهب معينة فام كان دين اهلل وما كانت رشيعته

بتابع ملذهب معني أو مقصورة عىل مذهب فالكل جمتهدون مقبولون عند اهلل

تعاىل»(((.

ويقول الشيخ حممد خليل الزين« :مهام تعددت الفرق اإلسالمية وتباينت

يف العقائد فإن مرجع تلك العقائد واحد فجميع الفرق تعتقد أن اإلسالم أفضل
األديان وأكملها وأمتها وأن حممد ًا Aأفضل الرسل وسيدهم وخاتم األنبياء وأن
القرآن هو كالم اهلل املنزل عىل نبيه بواسطة جربائيل آية للعاملني.

فالفرق بأرسها متفقة عىل أصول العقائد اإلسالمية وكل ترمز نحو حقيقة

وهدف واحد واختالفها يف التطبيق واالجتاه ال خيرجها عن كوهنا مسلمة تتمسك

باألصول اإلسالمية واختالف الفرق يف فهم أصول العقائد ليس بحديث بل
يرجع تارخيه إىل عرص اخللفاء الراشدين»(((.

وكتب العامل الكبري الشيخ حممد الغزايل يقول« :ومل تنج العقائد من عقبى

((( مغنية :الشيعة في الميزان ص.267
((( الدكتور عز الدين إبراهيم :السنة والشيعة ص.23
((( محمد خليل الزين :تاريخ الفرق اإلسالمية ص.7
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االضطراب الذي أصاب سياسة احلكم ،ذلك أن شهوات االستعالء واالستئثار

أقحمت فيها ما ليس منها فإذا املسلمون قسامن كبريان شيعة وسنة مع أن الفريقني

يؤمنان باهلل وحده وبرسالة حممد ، Aوال يزيد أحدمها عىل اآلخر يف استجامع

عنارص االعتقاد التي يصلح هبا الدين وتلتمس النجاة ...فإن الفريقني يقيامن صلتهام
باإلسالم عىل اإليامن بكتاب اهلل وسنة رسوله ويتفقان اتفاق ًا مطلق ًا عىل األصول
اجلامعة يف هذا الدين فإن اشتجرت اآلراء بعد ذلك يف الفروع الفقهية والترشيعية

فإن مذاهب املسلمني كلها سواء يف أن للمجتهد أجره أخطأ أم أصاب..

وعندما ندخل جمال الفقه املقارن ونعيش الشقة التي حيدثها اخلالف الفقهي

بني رأي ورأي أو بني تصحيح حديث وتضعيفه نجد أن املدى بني الشيعة والسنة
كاملدى بني املذهب الفقهي أليب حنيفة واملذهب الفقهي ملالك أو الشافعي»(((.
ال مجي ً
وقد كتب حجة اإلسالم عميد زنجاين بحث ًا مفص ً
ال حول وفاق املذاهب

اإلسالمية عىل الصعيد الفقهي نقتبس من بحثه القيم املقاطع التالية:
«األحكام الفقهية عىل قسمني:

األول :وهو احلجر األساس للفقه اإلسالمي وهو أصول العبادات ،وأصول

املعامالت وساير األسس املتفق عليها يف شتى أبواب الفقه من القضاء واحلدود

والديات ،وهذه يف دعائم الفقه وحمكامته التي مل خيتلف فيها أساطني الفقه وفقهاء

املذاهب اإلسالمية.

الثاين :الفروع التي ال يرض االختالف فيها سواء أكانت يف الشؤون العملية أم

يف املسائل النظرية.

من الرضوري أن نعرف أنه هل الوفاقيات هي العمدة يف األمهية والقيمة أم

اخلالفيات بعد تسليط الضوء عىل املسائل الفقهية نرى وفاق مجيع فقهاء السنة
((( عز الدين إبراهيم :السنة والشيعة ص.20
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والشيعة يف الصلوات الواجبة وعددها ،وأصول أوقاهتا ،وأركاهنا ،وأجزائها
الرئيسية ،وعمدة الرشائط املعتربة فيها .وأما اخلالف فقد وقع يف مثل التكتف هل

هو راجح أو جائز أم ال؟ وأن املأكول وامللبوس هل جيوز السجود عليهام أم ال؟

ونرى يف صيام شهر رمضان كذلك أن وجوبه واملحرمات الرئيسية واملبطالت

األصلية مشرتكة بني الفقهاء ،وموقع اخلالف يف فروع :مثل بقايا الغذاء املتخلفة
بني األسنان إن ابتلعها عامد ًا هنار ًا...
ومن العبادات اهلامة احلج فأعامل العمرة من اإلحرام والطواف وصالة الطواف

والسعي والتقصري وكذا أعامل احلج من اإلحرام والوقوف بعرفة واملزدلفة وأعامل
منى وغريها مما اتفق الكل عليه وكذا كثري من حمرمات اإلحرام وإن اختلفوا يف أن
املحرم هل جيوز له خطبة النساء يف حال اإلحرام أم ال؟ أو اختلفوا يف أن استظالل

املحرم يف النهار جائز أم ال؟

كام أن األقوال الفقهية املتفق عليها بني مجيع املذاهب الفقهية من مذاهب
السنة والشيعة تبلغ حدّ ًا موفور ًا بحمد اهلل .كذلك حني نقارن فتاوى الشيعة مع
مذاهب السنة نجد أكثرها موافقة ألحد األقوال من فقهـاء أحد املذاهب األربعة.
وقد نرى من تلك الوفاقيات حتى يف أصول األدلة الفقهية ،مث ً
ال الشيعة ال تستند

عىل القياس عند اليأس من العثور عىل النص يف الكتاب والسنة بل تنتقل رأس ًا
إىل اإلباحة بالشبهات البدوية وإىل االحتياط يف الشبهات املقرونة بالعلم اإلمجايل
ونرى ابن حزم يوافق الشيعة وص ّنف كتاب ًا يف إبطال القياس والرأي االستحسان.
يرى فقهاء اإلمامية اشرتاط االجتهاد يف القايض وقد وافق عليه اإلمام

الشافعي ،وقال الشيعة بجواز شهادة الصبيان إذا بلغوا عرش سنني يف اجلراح

والشجاج برشط عدم تفرقهم وبرشط اجتامعهم عىل املباح وقد وافق اإلمام مالك

عىل هذا الرأي.
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من اجلدير بالذكر أنّا نجد يف التاريخ شخصيات عديدة من فقهاء الشيعة قد

تصدوا لكريس التدريس واإلفتاء عىل املذاهب األربعة وغريها ،وكان منهم شيخ
الفقهاء أبو جعفر الطويس وقد تصدى لكريس التدريس بدعوة من اخلليفة العبايس

القائم بأمر اهلل املتوىف 467هـ.

وكتابه اخلالف يف األحكام لنموذج من علمه الوافر وإحاطته باألقوال

واملذاهب الفقهية تتلمذ عليه  300من جمتهدي عرصه من السنة والشيعة.

اتفق مجهور فقهاء اإلسالم يف قواعد تبتنى عليها شتى األحكام الرشعية

ويستقى كثري من اآلراء الفقهية من ينابيعها ،ومنها :القاعدة العملية املتخذة عن

قوله« :Aكل يشء لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه» .ومنها :قاعدة الرفع
املأخوذة عن حديث الرفع ،ومنها قاعدة ال رضر وال رضار يف اإلسالم ،ومنها:
قاعدة نفي العرس واحلرج املتخذة من قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فيِ الدِّ ِ
ين ِم ْن

َح َر ٍج﴾ و ﴿ ُي ِريدُ اللهَّ ُ بِ ُك ُم ا ْل ُيسرْ َ َوال ُي ِريدُ بِ ُك ُم ا ْل ُعسرْ َ ﴾  ،ومنها :قاعدة اليد اآلخذة
من قوله( :Aعىل اليد ما أخذت حتى تؤدي) ،ومنها :قاعدة من ملك شيئ ًا ملك
اإلقرار به.

هنا مساحة كبرية من االتفاق يف جمال احلديث والعلوم النقيل املأثور :أن

املطالع لكتب احلديث املتداولة واملوثوق هبا لدى كل من أهل السنة والشيعة جيد

أن األحاديث التي تتفق يف اللفظ أو املعنى أكثر من األحاديث التي ينفرد هبا مذهب

خاص .هذا االتفاق ال خيتص بموضوع دون آخر بل يتسع وينسحب إىل شتى
املوضوعات واملجاالت ،فنرى طائفة كبرية من الروايات املشرتكة يف الفقه ،كام
نجد قس ًام عظي ًام منها يف العقائد واألخالقيات واآلداب وغريها من املوضوعات
اإلسالمية ،وقد ثبت أن أئمة احلديث والفقه من أهل السنة كانوا يروون عن أئمة

أهل البيت Bوحمدثي الشيعة وكبار علامئهم ،روى أصحاب الصحاح الستة عن
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رجال من الشيعة كأبان بن تغلب وجابر اجلعفي وحممد بن حازم وعبيد اهلل بن
موسى وغريهم ،وكان املقياس يف العمل باحلديث ورواية الراوي هو الثقة بصدق
شيعي ًا -كاحلكمة التي يأخذها املؤمن متى
سني ًا كان أو
ّ
الراوي وأمانته يف النقلّ -

وأنى وجدها .وهذا هو نفس املقياس الذي يعتمد عليه عند الشيعة اإلمامية.
وكانوا حمدثي الشيعة كثري ًا ما يرون األحاديث النبوية بطرق غري أئمة أهل البيت

وأصحاهبم ،وفقهاء الشيعة يستندون يف األحكام الرشعية إىل األحاديث املروية ممن
خالفهم يف املذهب إذا توفرت رشائط احلديث وأسموا أخبارهم باملوثقات»(((.

((( الشيخ عميد زنجاني :الوفاق على الصعيد الفقهي /مجلة التوحيد العدد 7السنة  2ص-50
.55

ال للتكفير

أراد اإلسالم ملجتمعه أن يكون جمتمع ًا قائ ًام عىل التسامح والرمحة ،وأن

تكون أبواب املجتمع املسلم مفتوحة مرشعة عىل أبناء البرشية مجعاء الستقطاهبم
واحتوائهم حتت راية اإليامن باهلل واخلضوع لرشيعته ..لذلك مل يتشدد اإلسالم

يف وضع رشائط ومؤهالت االنتامء لكيانه االجتامعي ..فمجرد إعالن الشهادتني

(ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) كاف لقبول عضوية الفرد يف جمتمع املسلمني ،بأن
يصبح جزء ًا منهم له ما هلم وعليه ما عليهم  ..ثم يبقى املجال مفتوح ًا لتفاوت
مستوى اإلخالص ودرجات اإليامن والتقوى بني أفراد املجتمع.

وألن يف الناس من حياول إلباس الدين ثوب أنانيته ونظرته الضيقة أو املصلحية

فقد حارب اإلسالم ورفض أي دور «بولييس « عىل بوابة اإلسالم ،بأن ينصب
أحد من نفسه رشطي ًا يطرد الراغبني يف الدخول إىل رحاب املجتمع اإلسالمي ،أو
حيكم بإخراج أحد ممن يعيش يف ظالل اإلسالم.

فبنص قاطع رصيح ينهى اهلل سبحانه وتعاىل عن رفض من يتظاهر بقبول
ٍّ
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لتوه معركة ضد اإلسالم وقاتل املسلمني
اإلسالم وإن كان ذلك املتظاهر قد خاض ّ
ين آ َمنُوا إِ َذا ضرَ َ ْب ُت ْم فيِ َسبِيلِ اللهَِّ َف َت َب َّينُوا َوال َت ُقو ُلوا لمِ َ ْن َأ ْل َقى
يقول تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ

ض الحْ َ َي ِ
الم َل ْس َت ُم ْؤ ِمن ًا َت ْبت َُغ َ
ون َع َر َ
ري ٌة َك َذلِ َك
الس َ
اة الدُّ ْن َيا َف ِع ْندَ اللهَِّ َم َغانِ ُم َكثِ َ
إِ َل ْي ُك ُم َّ
ان بِماَ َت ْع َم ُل َ
ُك ْن ُت ْم ِم ْن َق ْب ُل َف َم َّن اللهَّ ُ َع َل ْي ُك ْم َف َت َب َّينُوا إِ َّن اللهَّ َ َك َ
ون َخبِري ًا﴾(((.
وجه أحد املحاربني الكافرين حتية اإلسالم أي (السالم
ففي احلرب إذا ّ

عليكم) ألحد من املسلمني كإعالن منه باالنتامء لإلسالم فيجب عىل املسلمني
قبوله واعتباره فرد ًا منهم مهام كانت دوافعه وخلفياته وسوابقه..
ونستعرض فيام ييل بعض األحاديث والنصوص وآراء العلامء التي تؤكد

تسامح اإلسالم وسعة رحاب كيانه االجتامعي:

يقول الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق أحد أعالم السلفيني املعارصين:

إننا نحكم لشخص ما أو لقوم ما باإلسالم إذا ظهر لنا من أحواهلم أو يف إشارة
ترشد إىل ذلك كأن نجدهم يص ّلون أو يسريون يف طرقات املسلمني ،أو يلبسون

مالبسهم ،أو يسمون عىل طعامهم كاملسلمني ،أو يشهدون أمامنا أن ال إله إال اهلل
ّ
وأن حممد ًا رسول اهلل.
َ
الم
الس َ
والدليل عىل ذلك أن اهلل تعاىل يقولَ :
﴿وال َت ُقو ُلوا لمِ َ ْن أ ْل َقى إِ َل ْي ُك ُم َّ
َل ْس َت ُم ْؤ ِمن ًا﴾((( وهذا من اهلل إنكار عىل بعض املسلمني الذين قتلوا يف احلرب
رج ً
ال مع رفع يديه مستسل ًام للمسلمني شاهد ًا شهادة اإلسالم ،ولذلك قال رسول
اهلل Aألسامة بن زيد الذي قتل يف احلرب رج ً
ال بعد أن قال ال إله إال اهلل« :أقتلته

بعد أن قال ال إله إال اهلل! وما تفعل بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة!! « فقال
أسامة يا رسول اهلل إنام قاهلا متعوذ ًا ،فقال« :Aه ّ
ال شققت عن قلبه!!» وذلك أن
((( سورة النساء اآلية 94
((( سورة النساء اآلية 94
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هذا الرجل الذي قتله أسامة كان قتل طائفة من املسلمني فلام عاله أسامة بالسيف
قال :ال إله إال اهلل!! ويف هذه قرينة أكيدة تبلغ درجة الدليل أن مثل هذا كافر القلب
وإنه مل يقل ذلك إال خوف ًا من السيف ومع ذلك أمرنا الرسول أن َّ
نكف عنه حتى

مع عدم أمننا من انقالبه علينا بعد ذلك وقتاله لنا.

وهذا من أعظم األدلة عىل أن ال إله إال اهلل حترم علينا دم قائلها حتى لو قطعنا

بيقني أنه كاذب يف هذه الكلمة.
ومن األدلة أيض ًا عىل وجوب معاملة الرجل معاملة املسلمني حتى لو مل يقم
عندنا الدليل عىل إسالمه حقيقة قول النبي« :Aوأفش السالم عىل من عرفت

ومن مل تعرف».

وهلذا قبل رسول اهلل Aمن كافة الوفود التي جاءته إسالمها وشهد هلا بذلك
وعاملهم معاملة املسلمني مع أن كثري ًا منهم مل يكن اإليامن قد دخل قلوهبم بعد،
وكثري ًا منهم كذلك كان جيهل حقائق اإليامن،كام قال تعاىلَ ﴿ :قا َل ِ
اب آ َم َّنا
ت الأْ َ ْع َر ُ
ُق ْل لمَ ْ ُت ْؤ ِمنُوا َو َل ِك ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َولمَ َّا َيدْ ُخلِ الأِْيماَ ُن فيِ ُق ُلوبِ ُك ْم ﴾((( وهذه شهادة

من اهلل سبحانه عىل أناس أهنم مل يدخل اإليامن يف قلوهبم بعد ومع ذلك أمرهم
سبحانه أن يقولوا :أسلمنا ،وال شك أن قوهلم أسلمنا يلزم املؤمنني أن يعاملوهم
باإلسالم فيكفوا عن دمائهم ويلقوا عليهم السالم ونحو ذلك من حقوق املسلم

عىل املسلم.

بل أمرنا الكتاب والسنة باحلكم باإلسالم لكل من أظهر شيئ ًا من الدين وأعلن
الدخول يف اإلسالم حتى لو كان منافق ًا كاذب ًا كاألعراب الذين أعلنوا اإلسالم
ومل يفهموه ومل يعلموا حقائق اإليامن بعد ،وكاملتعوذين اخلائفني الذين قد يعلنون
اإلسالم خوف ًا من السيف .وكالطامعني املنافقني الذين قد يعلنون اإلسالم وخيفون

((( سورة الحجرات اآلية 14
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من الكفر ما اهلل به عليم .وكل أولئك أمرنا اهلل أن نقبل عالنيتهم وندع رسائرهم إىل
اهلل سبحانه وتعاىل ،كام قبل النبي Aعالنية املنافقني وعاملهم بذلك ،ومل يعاملهم

بام أظهر اهلل سبحانه وتعاىل للنبي من أرسارهم ،وبام وقف عليه الرسول نفسه من

أخبارهم بل ترك معاقبتهم عىل سوء نيتهم هلل سبحانه وتعاىل(((.

ويف صحيح البخاري بسنده قال رسول اهلل« :Aمن شهد أن ال إله إال اهلل

واستقبل قبلتنا وصىل صالتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم له ما للمسلم وعليه ما

عىل املسلم»(((.
وفيه أيض ًا باإلسناد إىل أنس قال :قال رسول اهلل« :Aمن صىل صالتنا
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله فال ختفروا

اهلل يف ذمته»(((.

وأخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن أسامة بن زيد قال :بعثنا رسول
اهلل Aإىل احلرقة فصبحنا القوم فهزمناهم وحلقت أنا ورجل من األنصار رج ً
ال
منهم ،فلام غشيناه قال :ال إله إال اهلل ،فكف األنصاري عنه فطعنته برحمي حتى

قتلته ،فلام قدمنا بلغ النبي Aذلك فقال :يا أسامة أقتلته بعدما قال ال إله إال اهلل؟
قلت :كان متعوذ ًا ،قال :فام زال يكررها حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك
اليوم(((.

ويف الصحيحني باإلسناد إىل املقداد بن عمرو أنه قال :يا رسول اهلل أرأيت إن
لقيت رج ً
ال من الكفار فاقتتلنا فرضب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم الذ مني
بشجرة فقال :أسلمت هلل ،أأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا؟ فقال رسول اهلل :Aال

((( عبد الرحمن عبد الخالق :فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله ص.100-96
((( عبد الحسين شرف الدين :الفصول المهمة في تأليف األمة ص.13
((( المصدر السابق ص.14
((( المصدر السابق ص.18
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تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله -أي أصبح مؤمن ًا -وأنك بمنزلته قبل
أن يقول كلمته التي قال -أي تكون كافر ًا حربي ًا.
ويعلق السيد رشف الدين رمحه اهلل عىل هذا احلديث قائ ً
ال:

ليس يف كالم العرب وال غريهم عبارة هي أدل عىل احرتام اإلسالم وأهله من

هذا احلديث الرشيف ،وأي عبارة تكايله يف ذلك أو توازنه وقد قىض بأن املقداد

عىل سوابقه وحسن بالئه لو قتل ذلك الرجل لكان بمنزلة الكافرين املحاربني

هلل ولرسوله ،وكان املقتول بمنزلة واحد من أعاظم السابقني وأكابر البدريني
األحديني ،وهذه أقىص غاية يؤمها املبالغ يف احرتام أهل التوحيد فليتق اهلل كل

جمازف عنيد(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق Eيف خرب سفيان بن السمط قال« :اإلسالم هو
الظاهر الذي عليه الناس ،شهادة أن ال إله إال اهلل وان حممد ًا رسول اهلل Aوإقامة
الصالة وإيتاء الزكاة ،وحج البيت وصيام شهر رمضان»(((.

وقال سالم اهلل عليه يف خرب سامعة« :اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل،

والتصديق برسول اهلل ،Aوبه حقنت الدماء ،وعليه جرت املناكح واملواريث،

وعىل مجاعة الناس»(((.

وقال اإلمام حممد الباقر Eيف صحيح محران بن أعني من مجلة حديث:

اإلسالم ما ظهر من قول أو فعل ،وهو الذي عليه مجاعة من الناس من الفرق كلها،
وبه حقنت الدماء ،وعليه جرت املواريث ،وجاز النكاح ،واجتمعوا عىل الصالة
والزكاة والصوم واحلج ،فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إىل اإليامن(((.

((( المصدر السابق ص.18
((( المصدر السابق ص.23
((( المصدر السابق ص.23
((( عبد الحسين شرف الدين :الفصول المهمة في تأليف األمة ص.24
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وجاء يف «مصباح الفقيه « أحد الكتب الفقهية املعتربة عند الشيعة آلغا رضا

أقر بالشهادتني يعامل
اهلمداين يف اجلزء الثالث من كتاب الطهارة ص  :49من ّ
معاملة املسلمني من جواز املخالطة واملناكحة والتوارث حتى ولو علم نفاقه وعدم

اعتقاده.

وهكذا أراد اإلسالم ألبنائه أن يرتبوا عىل سعة األفق ورحابة الصدر وروح

التسامح ليستوعبوا ما قد حيدث بينهم من اختالف يف الرأي وتفاوت يف األفكار..

فام دام اجلميع يرفعون شعار اإلسالم ويعلنون االلتزام به فهم مسلمون مهام
تعددت مذاهبهم وتنوعت فرقهم ..كيف واألصول واحدة متفق عليها بني
املذاهب ،واألسس واحدة ينطلق منها اجلميع.
بيد أن مرض ًا خبيث ًا تفشى يف بعض األوساط اإلسالمية هو مرض الترسع يف
تكفري من خيالفهم يف املذهب أو الرأي ،فاإلسالم عند هؤالء املرىض حمدود النطاق
ضيق اإلطار يتلخص فيام يرونه ويعتقدونه ومن حاد عنه قيد شعرة خلعوا عنه

رداء اإلسالم وحكموا بكفره وزندقته!!

الخوارج ابتدعوا التكفير:

بعدما اضطر اإلمام عيل بن أيب طالب Eإىل قبول التحكيم يف حربه بصفني

ضد مترد معاوية بن أيب سفيان سنة  37هـ ،تكتل مجاعة من جيش اإلمام عيل معلنني
خمالفتهم للصلح مع معاوية وقبول التحكيم ،وخرجوا عىل طاعة اإلمام وبدأوا

بتكوين نظرية وفلسفة خلروجهم ورفضهم التحكيم ،وتطرفوا يف موقفهم إىل حدّ

وشن احلرب ضد حكومته وقتل أتباعه وأصحابه.
احلكم بكفر اإلمام عيلَّ ،

ويذكر التاريخ بعض موارد ومظاهر تطرفهم منها :أهنم أصابوا يف طريقهم
مسل ًام ونرصاني ًا فقتلوا املسلم ألنه عندهم كافر ملخالفته معتقدهم واستوصوا
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بالنرصاين وقالوا :احفظوا ذمة نبيكم!!
وأقبل واصل بن عطاء مسافر ًا مع رفقة له فأحس باخلوارج متمركزين يف أحد

منعطفات الطريق ،فأصاب اهللع رفاقه خوف ًا من بطش اخلوارج لكنه طمأهنم بأنه
سيؤمن هلم النجاة بادعائه أنه وأصحابه مرشكون أمام اخلوارج ،وبالفعل مل يعتد
ار َك
اخلوارج عليهم بل طبقوا عليهم قوله تعاىلَ :
است ََج َ
﴿وإِ ْن َأ َحدٌ ِم َن المْ ُشرِْ ِكنيَ ْ

الم اللهَِّ ُث َّم َأ ْب ِلغْ ُه َم ْأ َمن َُه﴾!!(((.
َف َأ ِج ْر ُه َح َّتى َي ْس َم َع َك َ

ولقيهم عبد اهلل بن خباب صاحب رسول اهلل Aيف عنقه مصحف وهو راكب
عىل محار ومعه زوجته وكانت حام ً
ال فقالوا :إن هذا الذي يف عنقك يأمرنا بقتلك!!
ويف هذه األثناء بادر رجل منهم إىل رطبة سقطت من نخلة فوضعها يف فيه فصاحوا
به فلفظها تورع ًا وعرض لرجل منهم خنزير فرضبه فقتله .فقالوا :هذا فساد يف
األرض وحكموا عليه باسرتضاء صاحب اخلنزير!!

فلام رأى ذلك منهم عبد اهلل بن خباب قال :لئن كنتم صادقني فيام أرى فام عيل
منكم بأس إين ملسلم ما أحدثت يف اإلسالم حدث ًا ولقد آمنتموين وقلتم ال روع

علي ًا أعلم باهلل
عليك .فقالوا له :ما تقول يف عيل بعد التحكيم واحلكومة؟ قال :إن ّ
منكم وأشد توقي ًا يف دينه وأنفذ بصرية.
قالوا :إنك لست تتبع اهلدى إنام تتبع الرجال عىل أسامئهم ،واهلل لنقتلنك قتلة
ما قتلناها أحد ًا ،فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبىل يف آخر شهر
حلملها فأضجعوه فذبحوه وسال دمه يف النهر ،وأقبلوا إىل املرأة فقالت :إنام أنا
امرأة أال تتقون اهلل؟ فبقروا بطنها وقتلوها!! كام قتلوا ثالث نسوة من طيء وقتلوا

أم سنان الصيداوية(((.

((( سورة التوبة اآلية .6
((( راجع ابن األثير :الكامل في التاريخ ج 3ص.374-334
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هكذا ابتيل اخلوارج بمرض تكفري املسلمني املخالفني هلم يف الرأي وكانت

ظاهرة جديدة يف األمة ،حيث مل يتجرأ عليها أحد قبلهم مع حصول االختالف يف

الرأي واملوقف الذي قد يصل إىل حدّ االقتتال كمقتل اخلليفة عثامن وحرب اجلمل

وحرب صفني دون أن يكفر أحد من الطرفني اآلخر.

وترسب هذا الداء الوبيل منهم لغريهم ،وصار التكفري سالح ًا يف معارك

اخلالف املذهبي والفكري لدى الفئات املتعصبة املتطرفة ،حيث تعترب كل جهة

متعصبة أن اإلسالم حمصور يف عقيدهتم وفهمهم ،وأن من خالف ذلك الفهم ولو
أدنى خمالفة فهو خارج عن حظرية اإلسالم حمكوم بالكفر أو الرشك!!
فمث ً
ال ينقل عن حممد بن موسى احلنفي قايض دمشق املتوىف سنة  556هـ

قوله« :لو كان يل من األمر يشء ألخذت عىل الشافعية اجلزية»(((.

كام ينقل عن أيب حامد الطويس املتوىف سنة  567هـ قوله« :لو كان يل أمر

لوضعت عىل احلنابلة اجلزية»!!(((

ومعنى وضع اجلزية اعتبارهم غري مسلمني يعاملون كأهل الكتاب.

وحينام طرح ابن تيميه الدمشقي املتوىف سنة  867هـ أراءه املخالفة آلراء سائر

العلامء واملذاهب نودي يف دمشق وغريها :من كان عىل دين ابن تيميه حل ماله

ودمه!!((( يعني أهنم كفرة حماربون.

عىل أن الشيخ ابن حاتم احلنبيل يقول« :من مل يكن حنبلي ًا فليس بمسلم «(((.

وعكسه الشيخ أبو بكر املقري الواعظ يف جوامع بغداد ذهب إىل تكفري

((( أسد حيدر :اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ج 1ص.190
((( المصدر السابق ج 1ص.190
((( المصدر السابق ج 1ص.191
((( أسد حيدر :اإلمام الصادق و المذاهب األربعة نق ً
ال عن تذكرة الحفاظ ج 3ص.375
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احلنابلة أمجع(((.

حنبلي ًا
وهذا الشيخ عيل بن احلسن امللقب بسيف الدين املتوىف سنة 631هـ كان
ّ
شافعي ًا وتعصب عليه فقهاء البالد وحكموا عليه بالكفر والزندقة(((().
ثم صار
ّ
ولعل من أعظم تلك الفتن التي وقعت بني املذاهب هي فتنة ابن القشريي

الشافعي عندما ورد بغداد سنة 469هـ وجلس يف النظامية وأخذ يذم احلنابلة

وينسبهم إىل التجسيم ،وكتب إىل الوزير يشكو احلنابلة ويسأله املعونة ،وهجم
أصحاب القشريي عىل زعيم احلنابلة عبد اخلالق ابن عيسى ،ووقع قتال بني
الطرفني وأغلق أتباع القشريي الشافعيون أبواب سوق مدرسة النظام ،وغضب
أبو إسحاق الشريازي وكاتب فقهاء الشافعية نظام امللك غضب ًا لتسلط احلنابلة
واتسعت الفتنة وفكر اخلليفة يف حل هذه املشكلة واهتدى إىل سعيه يف الصلح،
فجمع القشريي وأصحابه وأبا جعفر الرشيف زعيم احلنابلة وأصحابه بمحرض
الوزير ،فقام القشريي رئيس الشافعية والتفت إىل الوزير عندما طلب منه الصلح

أي صلح يكون بيننا؟ إنام يكون الصلح بني خمتصمني عىل والية أو دين أو
وقالّ :

تنازع يف ملك ،فأما هؤالء القوم فإهنم يزعمون أنا كفار ونحن نزعم أن من ال
يعتقد ما نعتقده كان كافر ًا فأي صلح يكون بيننا؟(((

محنة خلق القر�آن:

ويف أواخر القرن الثاين اهلجري أثريت مسألة عىل بساط البحث بني علامء

املسلمني وهي حتديد هوية القرآن هل هو خملوق حمدث أوجده اهلل أو هو قديم

النتسابه هلل سبحانه؟

((( المصدر السابق نق ً
ال عن شذرات الذهب ج 3ص.253
((( المصدر السابق نق ً
ال عن مرآة الجنان ج 4ص.24
((( المصدر السابق نق ً
ال عن ذيل طبقات الحنابلة البن رجب ج 1ص.22
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بالطبع ليس لنتيجة البحث هذا أي تأثري عىل أصول العقيدة وال برامج الترشيع

وال مصالح احلياة ،بل هو بحث هاميش ال داعي له ،لذلك امتنع األئمة اهلداة من
اخلوض فيه فقد سأل الريان بن الصلت اإلمام عيل بن موسى الرضا :Eما تقول
يف القرآن؟ فقال كالم اهلل ال تتجاوزوه وال تطلبوا اهلدى يف غريه فتضلوا(((.
فاملهم هو االلتزام بالقرآن وعدم الضالل عنه.

وحدث سليامن بن جعفر اجلعفري قال« :قلت أليب احلسن موسى بن

جعفر(عليه السالم) :يا ابن رسول اهلل ما تقول يف القرآن؟ فقال اختلف فيه من
قبلنا ،فقال قوم إنه خملوق ،وقال قوم إنه غري خملوق؟ فقال Eأما أين ال أقول يف

ذلك ما يقولون ولكني أقول إنه كالم اهلل»(((.

إن امتناع األئمة من إعطاء رأهيم الرصيح يف املوضوع آنذاك إنام هو ابتعاد

منهم عن املشاركة يف فتنة مشبوهة كام أشار إىل ذلك اإلمام عيل اهلادي Eحيث
كتب إىل بعض شيعته ببغداد الرسالة التالية« :بسم اهلل الرمحن الرحيم .عصمنا اهلل

وإياك من الفتنة فإن يفعل فقد أعظم به نعمة ،وإن ال يفعل فهي اهللكة .نحن نرى
اجلدال يف القرآن بدعة اشرتك فيها السائل واملجيب ،فيتعاطى السائل ما ليس له

ويتكلف املجيب ما ليس عليه ،وليس اخلالق إال اهلل عز وجل ،وما سواه خملوق،
والقرآن كالم اهلل ،ال جتعل له اس ًام من عندك فتكون من الضالني جعلنا اهلل وإياك
من الذين خيشون رهبم بالغيب وهم من الساعة مشفقون»(((.
ولكن هذه املسألة اجلزئية اهلامشية أصبحت مالك ًا وحد ًا فاص ً
ال بني اإليامن
والكفر لدى املتعصبني واملتطرفني ،فهذا أبو عبد اهلل حممد بن حييى الدهيل املتوىف

((( السبحاني :أبحاث في الملل والنحل ج 2ص.299
((( المصدر السابق ج 2ص.299
((( السبحاني :أبحاث في الملل والنجل ج 2ص.299
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سنة  255يقول :من زعم أن القرآن خملوق فقد كفر ،وبانت منه امرأته ،فإن تاب
وإال رضبت عنقه ،وال يدفن يف مقابر املسلمني!!

وشاع التكفري حتى عند النساء ،حيدثنا اخلطيب يف تاريخ بغداد ج ،10ص

 ،74أن امرأة تقدمت إىل قايض الرشقية عبد اهلل بن حممد احلنفي ،فقالت :إن
زوجي ال يقول بمقالة أمري املؤمنني يف القرآن ،ففرق بيني وبينه.

واتسع اخلالف بني املسلمني من تكفري البعض للبعض ،فطائفة تقول أن من

قال القرآن غري خملوق فهو كافر ،وعليه ابن أيب داوود ومجاعته ،حتى إن اخلليفة

الواثق استفك من الروم أربعة آالف من األرسى ،ولكنه اشرتط أن من قال القرآن

خملوق خيىل من األرس ،ويعطى دينارين ومن امتنع عن ذلك فيرتك يف األرس وال

يفك ،بمعنى أنه رتب آثار الكفر عىل من مل يقل بخلق القرآن(((.

وملا قدم أمحد بن نرص إليه قال له الواثق :ما تقول يف القرآن؟ وكان أمحد ممن

يذهب إىل أن القرآن غري خملوق ،فقال :كالم اهلل ،وأرص عىل رأيه غري متلعثم ،فقال
بعض احلارضين :هو حالل الدم! وقال ابن أيب داوود :هو شيخ خمتل لعل له عاهة
أو تغري عقله ،يؤخر أمره ويستتاب! فقال الواثق :ما أراه إال داعي ًا للكفرة ،ثم دعى

بالصمصامة فقال :إذا قمت إليه فال يقومن أحد معي فإين أحتسب خطاي إىل هذا
الكافر الذي يعبد رب ًا ال نعرفه ،ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد ،وأمر أن
يشد رأسه بحبل ،وأمرهم أن يمدوه ،ومشى إليه برجله ورضب عنقه ،وأمر بحمل

رأسه إىل بغداد!!(((

أليس مؤمل ًا أن يسبب اخلالف يف الرأي مثل هذه اجلرائم املرعبة؟
وأليس عجيب ًا أن حيدث مثل ذلك يف أمة يقوم دينها عىل التسامح ويدعو إىل

((( أسد حيدر :اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ج 1ص.201
((( المصدر السابق عن شذرات الذهب ج 2ص.67
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الرمحة ويؤكد حرية اإلنسان وكرامته وحرمة املسلم ومكانته؟

وقد نال مذهب الشيعة اإلمامية حصة األسد من فتاوى التكفري التي يصدرها

املتعصبون البعيدون عن روح اإلسالم وأخالقه وكان من أواخرهم الشيخ (نوح
احلنفي) فقد أفتى يف كتابه الفتاوى احلامدية بتكفري الشيعة وأوجب قتلهم وأباح

سبي ذرارهيم ونسائهم سوا ًء تابوا أم مل يتوبوا!!.

المتعصبون يشهرون سالح التكفير

وكان مؤم ً
ال أن تتجاوز األمة اإلسالمية هذه التفاهات وتتخلص من أمراض

القرون املاضية يف هذا العرص احلديث ،وحيث تواجهها حتدّ يات عظيمة ،وتعيش
يف عرص التقدم العلمي والتكنولوجي ،ولكن ما يدعو إىل التأمل واألسف ظهور

حركات وتوجهات متعصبة تريد إعادة ما حدث يف التاريخ من رصاعات طائفية
مريرة متزق صفوف األمة يف وقت أحوج ما تكون فيه إىل الوحدة والتامسك لتدافع

عن مقدساهتا املغتصبة وثرواهتا املنهوبة.

وعاد سالح التكفري من جديد تشهره هذه الفئآت يف وجه من خيالفها املعتقد

أو الرأي من املذاهب اإلسالمية.

ويستنتج الشيخ حممد جواد مغنية بعد مطالعته ألهم كتب املتعصبني ما

ييل« :وأهم ما يلفت النظر يف هذه الكتب هو احلرص الشديد عىل تكفري أمة
حممد Aـ غريهم ـ حرص ًا بلغ حدّ الشهوة أو االنتقام ،فمبدأهم الديني
واالجتامعي والسيايس هو :إما أن تكون مثلهم ،وأما القتل لك ،والنهب ألموالك
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والسبي لذراريك».

كام يشري إىل ذلك الدكتور حممد البهي عند دراسته هلؤالء بقوله« :وهنا يف

هذه املبالغة يكمن عامل الفرقة بينهم -املتعصبني -وبني بقية املسلمني ،فبينام هم
يرون أنفسهم موحدين أو أهل توحيد ،ويرون غريهم -ممن ال يسلك سبيلهم

يف املبالغة -مرشكني ،إذا بغريهم ينظرون إليهم عىل أهنم أهل تشدّ د وتز ّمت،
وأصحاب ضيق يف األفق والفهم هلذا األصل اإلسالمي وهو أصل التوحيد ،ألن
زيارة القبور ،أو إقامتها عىل وجه األرض سوف ال يعيد اآلن جمال وضع الوثنية

العربية األوىل عىل عهد الدعوة اإلسالمية ومن ثم ال وجه خلشية الرشك ،فض ّ
ال

عن وقوعه ممن يقيم القرب أو يزوره.

والوثنية التي يمكن أن توجد يف القرن العرشين ليست وثنية األحجار أو

األموات ،إنام وثنية األحياء أصحاب السلطات والنفوذ .وال يقىض عىل هذه
الوثنية بالدعوة إىل هدم القبور ،وحتريم زيارهتا وإنام بتحقيق شعور املساواة بني

احلاكم واملحكوم ،وبتحقيق اإلخاء والتعاون يف اإلسالم بني الفرد واملجموع

وحتقيق بقية املبادئ اإلسالمية األخرى يف املجتمع اإلسالمي».

خطورة التكفير:

وعقلي ًا ،والذين
رشعي ًا
منحى التكفري واهتام الناس يف أدياهنم أمر مرفوض
ّ
ّ

كانوا يسلكون هذا املنحى إنام ينطلقون من جهلهم بحقائق اإلسالم ومن ابتعادهم
عن أخالقه وتعاليمه احلضارية السامية ،وبالتايل فهم يشكلون خط ًا شاذ ًا منحرف ًا

يف ثقافة األمة وتارخيها.

وبمراجعة عابرة ألحكام اإلسالم وآدابه ،ولسرية ومواقف أئمة اهلدى وعلامء

األمة املخلصني الواعني نكتشف مدى انحرافية ذلك املنحى وأنه مظهر حلاالت

التخلف واالنحطاط التي عصفت باألمة ،كام تتجىل لنا حضارية الفكر اإلسالمي،
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وتقدمية مناهجه وسمو أخالق امللتزمني به.

مترد عليه اخلوارج ،وهو احلاكم الرشعي
فهذا عيل بن أيب طالب Eحينام ّ

املنتخب من مجاهري األمة ،ورغم أن اخلوارج جترأوا عىل اإلمام برميه بالكفر
والرشك ،إال أنه وانطالق ًا من بصريته الدينية النافذة ،وخلقه اإلسالمي الرفيع،
رفض أن يعترب اخلوارج الذين ك ّفروه كفار ًا ،أو أن حيكم بخروجهم عن اإلسالم..
فض ً
ال عن موقفه وتعامله مع سائر املخالفني املحاربني له.
يقول اإلمام حممد الباقر :Eأن جده علي ًا Eمل يكن ينسب أحد ًا من أهل

حربه إىل الرشك وال إىل النفاق ولكنه كان يقول« :هم إخواننا بغوا علينا»(((.
وسئل اإلمام عيل عن أهل اجلمل .أمرشكون هم؟
قال :من الرشك فروا.

قيل :أمنافقون هم؟

قال :إن املنافقني ال يذكرون اهلل إال قلي ً
ال.

قيل :فام هم؟

قال :إخواننا بغوا علينا(((.

وعن كثري بن نمر :بينام أنا يف اجلمعة وعيل بن أيب طالب عىل املنرب إذ جاء

رجل -من اخلوارج -فقال :ال حكم إال هلل ،ثم قام آخر فقال :ال حكم إال هلل ،ثم

قاموا من نواحي املسجد حيكمون اهلل .فأشار عليهم بيده :اجلسوا .نعم ال حكم

إال هلل ،كلمة حق يبتغى هبا باطل ،حكم اهلل ينتظر فيكم ،أال إن لكم عندي ثالث
خالل ما كنتم معنا :لن نمنعكم مساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه ،وال نمنعكم فيئ ًا ما
كانت أيديكم مع أيدينا ،وال نقاتلكم حتى تقاتلوا .ثم أخذ يف خطبته(((.

((( الحر العاملي :الوسائل ج 11ص.62
((( المنتظري :دراسات في والية الفقيه ج 2ص.807
((( المصدر السابق ص.806
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وروى أنه Eكان جالس ًا يف أصحابه ،فمرت هبم امرأة مجيلة ،فرمقها القوم

بأبصارهم فقال :Eإن أبصار هذه الفحول طوامح ،وأن ذلك سبب هباهبا فإذا
نظر أحدكم إىل امرأة تعجبه فليالمس أهله ،فإنام هي امرأة كامرأته .فقال رجل من
لسبه اإلمام وتكفريه له.
اخلوارج :قاتله اهلل كافر ًا ما أفقهه؟ فوثب القوم ليقتلوه ّ

فمنعهم اإلمام عيل قائ ً
بسب أو عفو عن ذنب(((.
ال :رويد ًا إنام هو سب ّ

ونقل الغزايل يف املستصفى أن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه استشاره قضاته

يف البرصة يف القضاء بشهادة أهل البرصة من اخلوارج أو عدم قبول شهادهتم؟

فأمرهم بقبوهلا(((.

وموقف اإلمام عيل هذا إنام هو انعكاس وجتسيد ألخالق رسول اهللA

ولتوجيهاته حيث كان يريب أصحابه وأتباعه عىل احرتام حقوق اإلنسان بشكل
عام ورعاية حرمة الفرد املسلم بشكل خاص ،وعدم الترسع يف اهتامه يف دينه.

ففي الصحيح باإلسناد إىل ابن عمر»رض « قال :قال النبي Aوهو بمنى
مشري ًا إىل مكة املعظمة :أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال :فإن
هذا بلد حرام .أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال :إنه يوم حرام.
أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال :شهر حرام .ثم قال :فإن اهلل

حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف
ّ
بلدكم هذا(((.

وأخرج البخاري يف باب بعث عيل وخالد إىل اليمن :أن رج ً
ال قام فقال :يا

رسول اهلل اتق اهلل .فقال :Aويلك ألست أحق أهل األرض أن يتقي اهلل؟ فقال
((( نهج البالغة ،قصار الحكم .420
((( عبد الجليل عيسى :ما ال يجوز فيه الخالف بين المسلمين ص.121
((( شرف الدين :الفصول المهمة ص.21
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خالد :يا رسول اهلل أال أرضب عنقه؟ قال :Aال ،لعله أن يكون يصيل!! ومثله ما

نقله العسقالين يف اإلصابة يف ترمجة رسحوق املنافق من أنه ملا أيت به ليقتل قال رسول

اهلل :Aهل يصيل؟ قالوا :إذا رآه الناس .قال :إين هنيت أن أقتل املصلني!(((.
ويف صحيح البخاري أيض ًا عن عتبان بن مالك األنصاري أنه أتى النبيA
فسأله أن يأيت بيته فيصيل فيه ليتخذه مصىل .قال عتبان :فغدا رسول اهلل Aفصىل بنا

ركعتني وحبسناه عىل جريرة ..إىل أن قال فثاب يف البيت رجال ذوو عدد فقال قائل

منهم :أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم :ذلك منافق ال حيب اهلل ورسوله.
فقال رسول اهلل :Aال تقل ذلك ،أال تراه قد قال «ال إله إال اهلل» يريد بذلك وجه

اهلل .قال :فأنا نرى وجهه ونصيحته إىل املنافقني .قال رسول اهلل :فإن اهلل قد حرم
عىل النار من قال «ال إله إال اهلل» يبتغي بذلك وجه اهلل(((.

وكان أبو حامد الغزايل من كبار علامء القرن اخلامس اهلجري قد عدل عن

مذهب األشاعرة فقامت قيامتهم ضده حتى اهتموه يف دينه وحكم بعضهم بكفره،
مما دفعه إىل تأليف كتاب ضد منحى التكفري واإلرهاب الفكري سامه (فيصل
التفرقة بني اإلسالم والزندقة) ومما جاء فيه الفقرات التالية:

أي طائفة من طوائف املتكلمني بيان حدّ الكفر ،فإن
«فاطلب من مناظرك من ّ

زعم أن حدّ الكفر هو ما خيالف مذهب األشعري ،أو مذهب املعتزيل ،أو مذهب
احلنبيل ،أو غريهم فاعلم أنه غر بليد ،قد قيده التقليد ،وناهيك حجة عىل إفحامه
مقابلة دعواه بدعوى خصومه ألنه ال جيد بني طائفة وأخرى فرق ًا.
ال طوي ً
واعلم أن رشح ما يكفر وما ال يكفر يستدعي تفصي ً
ال فاقنع اآلن بوصية

وقانون .أما الوصية فهي أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما داموا قائلني :ال إله إال
((( المصدر السابق ص.19
((( المصدر السابق ص.29
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اهلل حممد رسول اهلل غري مناقضني هلا .واملناقضة حتصل بنحو جتويزهم الكذب عىل

رسول اهلل . Aأما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسامن :قسم يتعلق بأصول
العقائد وقسم يتعلق بالفروع.

وأصول اإليامن ثالثة :هي اإليامن باهلل ،واإليامن برسوله ،واإليامن باليوم

اآلخر ،وما عدا ذلك فروع.

واعلم أنه ال تكفري يف الفروع إال يف مسألة واحدة وهي أن ينكر حكام ثبت

عن النبي Aبالتواتر القاطع ،وأمجعت عليه األمة بسائر طوائفها كإنكار وجوب
الصلوات اخلمس أو صوم رمضان.

أما ما يظن أنه تواتر وهو يف احلقيقة ليس منه فهو كثري ،حصل يف عصور

خمتلفة ،ولكنه مل حيصل به العلم القاطع لدى اجلميع ...من ذلك ادعاء بعض
نص ًا من اهلل سبحانه عىل أحقية عيل بن أيب طالب Nباإلمامة وأهنا
الشيعة أن هناك ّ

فيه ويف ذريته فقط .ويقابل ذلك ما تواتر عند خصومهم بخالف ما يزعمون..
ومع أننا ننكر قول الشيعة ذلك فإننا ال نكفرهم.(((»..

ويقول اإلمام الشهيد حسن البنا :ال نكفر مسل ًام أقر بالشهادتني ،وعمل
بمقتضامها وأ ّدى الفرائض ،برأي أو معصية إال أن أقر بكلمة الكفر أو أنكر معلوم ًا
من الدين بالرضورة ،أو كذب رصيح القرآن ،أو فرسه عىل وجه ال حتتمله أساليب
اللغة العربية بحال ،أو عمل عم ً
ال ال حيتمل تأويله غري الكفر»(((.
وقد صدر أخري ًا كتاب للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق أحد األعالم السلفيني

املعارصين بعنوان (فصول السياسة الرشعية يف الدعوة إىل اهلل) يتناول بالبحث

والتفصيل مسألة تكفري املتظاهرين باإلسالم ويثبت بمختلف األدلة خطأ وفساد
((( عبد الجليل عيسى :ما ال يجوز فيه الخالف ص.134-124
((( القرضاوي :التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا ص.120
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منحى التكفري ،إال أن مشكلة هذا الكتاب تغافله ملوضوع التكفري بني املذاهب وعىل

أساس االختالف يف بعض اآلراء والعقائد ،وهو ما انزلق إليه أغلب السلفيني،

وتركيزه عىل الدفاع عن إسالم احلكام الظاهري وإدانة احلركات اإلسالمية الثائرة

عىل احلاكمني الظاملني!!

أما الشيخ رشيد رضا فيقوله يف صفحة  44من املجلد السابع عرش من

مناره:

«إن من أعظم ما بليت به الفرق اإلسالمية رمي بعضهم بعض ًا بالفسق والكفر

مع أن قصد كل الوصول إىل احلق بام بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه

فاملجتهد وإن أخطأ معذور»(((.

كفر وال يكفر يف صفحة  247من أواخر
وقال ابن حزم حيث تكلم فيمن ُي ُ

اجلزء الثالث من كتاب الفصل يف األهواء وامللل والنحل ما هذا لفظه:

«وذهبت طائفة إىل أنه ال يكفر وال يفسق مسلم بقول قاله يف اعتقاد أو فتي ًا،

وان كل من اجتهد يف يشء من ذلك فدان بام رأى أنه احلق فإنه مأجور عىل كل
حال ،إن أصاب فأجران ،وان أخطأ فأجر واحد .قال :وهذا قول ابن أيب ليىل وأيب
حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداوود بن عيل ،وهو قول كل من عرفنا له قو ً
ال

يف هذه املسألة من الصحابة ال نعلم منهم خالف ًا يف ذلك أص ً
ال»(((.

وعن األوزاعي :واهلل لئن نرشت ال أقول بتكفري أحد من أهـل الشهادتني.

وعن ابن سريين :أهل القبلة كلهم ناجون.

وعن أيب عيينة :ألن تأكل السباع حلمي أحب إيل من أن ألقى اهلل تعاىل بعداوة

من يدين له بالوحدانية وملحمد Aبالنبوة(((.
((( شرف الدين :الفصول المهمة ص.35
((( المصدر السابق ص.38
((( المصدر السابق ص.44

التعصب واإلرهاب الطائفي

كان «أبان بن تغلب» من خواص تالمذة اإلمام جعفر الصادق ، Eوقد أمره

أستاذه اإلمام أن جيلس لإلفتاء يف مسجد املدينة ،وألن السائلني واملستفتني كانوا

خيتلفون يف مذاهبهم ومراجعهم ،فقد وجهه اإلمام إىل أن ال يقترص عىل نقل رأي
مذهب أهل البيت أو فتاواهم ،بل يفتي السائلني حسب مذاهبهم ،يقول له اإلمام

الصادق« :Eانظر ما علمت أنه من قوهلم فاخربهم بذلك»(((.

وينقل الشيخ أبو زهرة قصة مشاهبة عن تلميذ آخر لإلمام جعفر الصادقE

وهو مسلم بن معاذ اهلروي أنه كان جيلس يف املسجد ويفتي الناس بأقوال األئمة
مجيعا حتى قال له يوم ًا سيدنا جعفر :بلغني أنك جتلس يف املسجد وتفتي الناس.
أجاب :نعم ،وكنت أود أن أسألك عن ذلك إذ يأتيني الرجل فأعرفه عىل

مذهبكم فأفتيه بأقوالكم ،ويأتيني الرجل فأعرفه عىل غري مذهبكم فأفتيه بأقوال

مذهبه ،ويأتيني الرجل فال أعرف مذهبه -فأذكر له أقوال األئمة وأدخل قولكم
((( أبو القاسم الخوئي :معجم رجال الحديث ج 1ص.149
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بني األقوال ،فأرشق وجه سيدنا اإلمام جعفر رضوان اهلل عليه وقاله« :أحسنت
أحسنت هكذا أنا أفعل» ألنه كان إذا سئل عن مسألة ذكر كل أقوال العلامء

فيها(((.

وبالفعل كان اإلمام جعفر الصادق Eإذا طرحت عليه مسألة ذكر آراء خمتلف

العلامء فيها كام ينقل ذلك بإكبار اإلمام أبو حنيفة يقول :ما رأيت أفقه من جعفر
بن حممد ملا أقدمه املنصور بعث إيل فقال :يا أبا حنيفة إن الناس قد افتتنوا بجعفر

بن حممد فهيئ له من املسائل الشداد ،فهيأت له أربعني مسألة ،فجعلت ألقي عليه

فيجيبني ،فيقول :أنتم تقولون كذا وأهل املدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا فربام
تابعهم وربام خالفنا مجيع ًا حتى أتيت عىل األربعني مسألة ،ثم قال أبو حنيفة :ألسنا
روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس»(((.

إن اإلمام جعفر الصادق هو أحد أئمة أهل البيت Bوال شك أنه يعتقد

الصواب يف رأيه واحلق يف فتواه ولكن ذلك ال يمنعه من نقل آراء اآلخرين
وفتاواهم ليعطي لألمة درس ًا يف التسامح ويف احرتام الرأي األخر مهام اختلفت

معه.

وهناك حديث آخر عن اإلمام الصادق نفسه يرويه عن جده عيل بن أيب

طالب ،Eيفيد مضمونه أن أبواب اجلنة مرشعة جلميع املسلمني مهام اختلفت
مذاهبهم يقول« :Eإن للجنة ثامنية أبواب باب يدخل منه النبيون والصديقون،
وباب يدخل منه الشهداء والصاحلون ،ومخسة أبواب يدخل منها شيعتنا وحمبونا،

وباب يدخل منه سائر املسلمني ممن يشهد أن ال إله إال اهلل ومل يكن يف قلبه ذرة من
((( هاشم الدفتر :اإلسالم بين السنة والشيعة ج 2ص.69
((( أسد حيدر :اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ج 1ص 53نق ً
ال عن جامع أسانيد أبي حنيفة ج1
ص.222
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بغضنا أهل البيت»(((.

هكذا كان يفكر اخلط الواعي يف األمة ويتعامل مع االختالفات املذهبية بسعة

أفق ورحابة صدر ،بينام عانت األمة الويالت واملآيس من ترصفات وممارسات
خط التعصب املذهبي واإلرهاب الطائفي ،أولئك الذين كانوا يعتقدون أن احلق

منحرص يف آرائهم ،واجلنة ال تتسع لغريهم ،وجييزون ألنفسهم حماسبة الناس

وحماكمتهم عىل اعتقاداهتم وانتامءاهتم ،ويعتربون الرأي اآلخر جريمة ال يطيقون
سامعه فض ً
ال عن نقله واحرتامه.
ولكي ندرك خطر هذا االجتاه وويالته ومآسيه ،ولتتحصن أجواء األمة من

وجوده وانبعاثه املقيت نلتقط من التاريخ البعيد والقريب بعض تلك اجلرائم

واآلالم.

حتدث العالمة ابن قدامة املتوىف سنة  620هـ يف مقدمة كتابه املغني عن وجود

خطني يف األمة للتعامل مع االختالف املذهبي خط التسامح وخط التعصب ومن

مجلة ما قال:

ثم إن كثري ًا من العلامء حاولوا أن جيعلوا اختالف العلامء يف مسائل األحكام
رمحة هبذه األمة ،وحتقيق ًا ليرس دينها الذي ثبت بنصوص الكتاب والسنة ،واتقوا
ما حذر اهلل يف كتابه من مضار التفريق واالختالف الذي أفسد عىل األمم السابقة
﴿و ْاعت ِ
َص ُموا
دينها ودنياها ،وحذرنا سبحانه وتعاىل من أن نكون مثلهم بقولهَ :
اخ َت َل ُفوا
ين َت َف َّر ُقوا َو ْ
بِ َح ْبلِ اللهَِّ جمَِيع ًا َوال َت َف َّر ُقوا -...إىل أن قالَ -:وال َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذ َ
يم﴾(((.
ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل َب ِّين ُ
َات َو ُأو َلئِ َك لهَ ُ ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
ولكن املتعصبني للمذاهب أبوا أن يكون االختالف رمحة ،وتشدد كل منهم

((( العالمة المجلسي :بحار األنوار ج 69ص.159
((( سورة آل عمران ،اآليات 105 - 103
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يف حتتيم تقليد مذهبه ،وحرم عىل املنتمني إليه أن يقلدوا غريهم ولو حلاجة فيها

مصلحتهم ،وكان من طعن بعضهم يف بعض ما هو معروف يف كتب التاريخ
وغريها كاإلحياء للغزايل حتى صار بعض املسلمني إذا وجد يف بلد يتعصب أهله

ملذهب غري مذهبه ،ينظرون إليه نظرهتم إىل البعري األجرب بينهم!!
ومن ذلك أن بعض األحناف من األفغانيني سمع رج ً
ال يصيل بجواره مأموم ًا

يقرأ الفاحتة فرضبه بيده عىل صدره رضبة قوية وقع منها عىل ظهره حتى كاد

يموت!!

مصل ألنه رفعها يف التشهد!!(((
ٍّ
وإن بعضهم كرس سبابة

وسئل بعض املتعصبني من الشافعية عن حكم الطعام الذي وقعت عليه قطرة

نبيذ فقال عفا اهلل عنه :يرمى لكلب أو حنفي!! ويقابله قول متعصب آخر حنفي

ملن سأله :هل جيوز للحنفي أن يتزوج املرأة الشافعية؟ فقال :إن ذلك ال جيوز ألهنا

تشك يف إيامهنا ،يشري بذلك إىل أن الشافعي جييز أن يقول املسلم «أنا مؤمن إن شاء
اهلل»!! ويفتي حنفي آخر بأنه جيوز للحنفي أن يتزوج الشافعية ال عىل أهنا مؤمنة بل
بقياسها عىل الكتابية (اليهودية أو النرصانية) التي جتوز للمسلم باالتفاق!!

ويذكر الرحالة املغريب (ابن بطوطة) :أنه حني دخل األناضول ،وأراد أن يصيل

يف أحد املساجد مل يكد يكرب تكبرية اإلحرام ويرشع يف قراءة الفاحتة حتى أحس

باللكامت تتساقط عليه من هنا وهناك ،فرصخ :يا قوم ماذا جنيت؟ فقالوا :أنت

شيعي ترسل يديك يف الصالة!! فقال :بل أنا سني مالكي ،ويف مذهبنا إرسال
اليدين ،فقالوا :أنت كاذب!! فواهلل مل يصدقوين حتى ذبحوا يل أرنب ًا ،وأطعموين

إياه فأكلته -وكنت جائع ًا( -باعتبار أن مذهب الشيعة حيرم أكل األرانب فأرادوا
((( عبد الجليل عيسى :ما ال يجوز فيه الخالف بين المسلمين ص.79
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التأكد من عدم تشيعه)!!(((

أما ياقوت احلموي فقد ذكر يف معجمه أنه يف سنة  617هـ مر عىل مدينة «ري»
فوجد أكثرها خراب ًا ،وملا سأل بعض عقالئها عن السبب أجاب بأنه كان يف املدينة
ثالث طوائف :شيعة وأحناف وشافعية .فتظاهر األحناف والشافعية عىل الشيعة،
وتطاولت بينهم احلروب ،حتى مل يرتكوا من الشيعة إال من نجا بنفسه ،ثم وقعت
احلرب بني األحناف والشافعية ،فتغلب هؤالء عىل أولئك ،وهذا اخلراب هو يف

ديار الشيعة واألحناف فقط!!(((.

ويصل التعصب املذهبي بالبعض إىل حد يدفعه لالبتعاد عن بعض السنن
ين
واألعامل مع رشعيتها لتداوهلا عند أهل مذهب آخر خالف ًا لقوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ
َي ْست َِم ُع َ
ون َأ ْح َسن َُه﴾((( ،فقد ذكر الزرقاين يف املواهب اللدنية يف صفة
عممه رسول اهلل،A
ِع ّمة النبي Aعىل رواية عيل Eيف إسداهلا عىل منكبه حني ّ
ثم ذكر قول احلافظ العراقي أن ذلك أصبح شعار كثري من فقهاء اإلمامية فينبغي
جتنبه لرتك التشبه هبم!!(((.

وقال الزخمرشي يف كيفية الصالة عىل النبي حممد :Aوأما إذا أفرد غريه من
أهل البيت بالصالة كام يفرد ،فمكروه ألن ذلك صار شعار ًا لذكر رسول اهللA
وألنه يؤدي إىل االهتام بالرفض!!(((.

وضمن هذا السياق يقول ابن تيمية يف منهاجه عند بيان التشبه بالشيعة :ومن
هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املستحبات ،إذ صارت شعار ًا هلم،
((( هاشم الدفتر :اإلسالم بين السنة والشيعة ج 1ص.49
((( مغنية :الشيعة في الميزان ص.196
((( سورة الزمر ،اآلية 18
((( أسد حيدر :اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ج 1ص.205
((( المصدر السابق ص.253
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فإنه وإن مل يكن الرتك واجب ًا لذلك لكن يف إظهار ذلك مشاهبة هلم ،فال يتميز السني

من الرافيض ،ومصلحة التمييز عنهم ألجل هجراهنم وخمالفتهم أعظم من مصلحة

ذلك املستحب!(((.

هكذا يفعل التعصب بأهله :ترك ما ندب إليه الرشع ،إرصار ًا عىل إجياد

احلواجز والفواصل بني املسلمني ،والدعوة الرصحية إىل التنافر والتهاجر املنهي
عنه رشع ًا بني أبناء األمة الواحدة.
وقال مصنف اهلداية من احلنفية :إن املرشوع التختم باليمني ولكن ملا اختذته

الرافضية جعلناه يف اليسار!!(((.

ويقول آخر :إن تسطيح القبور هو املرشوع ،ولكن ملا جعلته الرافضية شعار ًا

هلا ،عدلنا عنه إىل التسنيم!!(((.

هنا ينزلق املتعصبون إىل خطأ جسيم بدافع من طائفيتهم بأن يبتدعوا من
﴿وال َت ُقو ُلوا لمِ َا َت ِص ُف
أنفسهم حك ًام خمالف ًا ملا رشعه اهلل غافلني عن قوله تعاىلَ :
َأ ْل ِس َن ُت ُك ُم ا ْل َك ِذ َب َه َذا َح ٌ
ين َيفْترَ ُ َ
ون
الل َو َه َذا َح َر ٌام لِ َتفْترَ ُ وا َعلىَ اللهَِّ ا ْل َك ِذ َب إِ َّن ا َّل ِذ َ
َعلىَ اللهَِّ ا ْل َك ِذ َب ال ُي ْف ِل ُح َ
ون﴾(((.
وكم من عامل مسلم دفع حياته ثمن ًا إلبدائه رأي ًا يعتقده أو فتوى استنبطها
لتسلط سيف اإلرهاب الطائفي عىل املجتمع فهذا املوىل ظهري الدين األردبييل،
حكم عليه باإلعدام واهتم بالتشيع -وهو مل يكن شيعي ًا -وذلك ألنه ذهب إىل عدم
وجوب مدح الصحابة عىل املنرب وأنه ليس بفرض ،فقبض عليه وقدم للمحاكمة

وحكم عليه باإلعدام ونفذ احلكم يف حقه فقطعوا رأسه ،وعلقوه عىل باب
((( أسد حيدر :اإلمام الصداق والمذاهب األربعة ج 1ص.325
((( المصدر السابق ص.325
((( المصدر السابق ص.326
((( سورة النحل ،اآلية 116
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زويلة بالقاهرة!!(((.

وهذا سليامن بن عبد القوي املعروف بأيب العباس احلنبيل املتولد سنة 657

هـ واملتوىف سنة  716هـ ،كان من علامء احلنابلة ،ومن املربزين يف عرصه ،ودرس
عليا بقصيدة ،وأبدى
يف أكثر مدارس احلنابلة يف مرص ،ولكن ألنه مدح اإلمام ًّ
رأيه حول منع اخلليفة عمر لكتابة األحاديث بأن ذلك صار سبب ًا لعدم انضباط
األحاديث وضياعها ،لذلك اهتم بالرفض وعزر يف القاهرة وناله الرضب والسجن

والتبعيد عن وطنه ،وفصل عن وظيفة التدريس ،وكان يستغرب مما نسب إليه
قائ ً
ال:
حنبيل رافيض ظاهري

أشعري إهنا إحدى الكرب

وذكروا أن حممد بن جرير الطربي صاحب التفسري والتاريخ ألف كتاب ًا يف
اختالف الفقهاء ومل يتعرض فيه آلراء اإلمام أمحد بن حنبل ألنه يعتربه حمدث ًا أكثر

منه فقيه ًا فأساء ذلك احلنابلة ،فسألوه عن حديث اجللوس عىل العرش فقال :إنه
حمال وأنشد:

سبحان من ليس له أنيس

وال له يف عرشه جليس

فمنعوا الناس من اجللوس إليه ،ومن الدخول عليه ،ورموه بمحابرهم ،فلام

لزم داره ،رموه باحلجارة حتى تكدست(((..

تلك كانت بعض اللقطات من مآيس خط التعصب واإلرهاب الطائفي

الذي كاد أن يغطي صفحات تاريخ األمة ،لوال وعي وتضحيات املخلصني الذين
يشكلون خط الوعي والتحرر واالنفتاح يف تارخينا اإلسالمي ،ونحن اآلن مطالبون

((( أسد حيدر :اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ج 1ص 259نق ً
ال عن شذرات الذهب ج7
ص.174
((( المصدر السابق ج 4ص.519
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بمتابعة هذا اخلط وإحيائه يف الواقع املعارص ،والوقوف أمام من يريدون إعادة
وتكرار تلك املآيس الطائفية يف وقت تشتد فيه حاجة األمة إىل التامسك وااللتحام

ملواجهة التحديات احلضارية واألخطار املعادية.

االنفتاح الفكري بين المذاهب اإلسالمية

ما الذي يشد اإلنسان املسلم إىل مذهب من املذاهب ،أو إمام من األئمة؟
وما الذي يدفعه إىل اعتناق هذه الفكرة أو االلتزام بذلك املنهج؟

املفروض أن الدافع وعنرص االنشداد هو طلب احلقيقة والوصول إىل الرأي
األصح واألصوب عقائدي ًا وترشيعي ًا إلحراز براءة الذمة ورضا اهلل سبحانه وتعاىل،

حيث يتفتح وعي اإلنسان املسلم يف هذه احلياة فريى أمامه عدة مناهج وطرق يف

فهم عقائد اإلسالم وحتديد جزئيات أحكامه ،وعند االختالف فإن احلق ال يتعدد
املصوبة ،فإذا ما كان هناك أكثر من رأي حول قضية واحدة فال بد
خالف ًا ملا يراه
ّ
أن بعضها مصيب واآلخر خمطئ ،كام أن نسبة الصواب واخلطأ قد تكون نسبية بني
اآلراء ،وعىل أحسن الفروض فإن هناك صحيح ًا وأصح وصائب ًا وأصوب ،مع
قطع النظر عن معذورية املخطئ بل وثوابه ما دام جمتهد ًا قد بذل غاية وسعه فإن
املجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد.

وهنا يفرتض يف املسلم أن يدرس ويتأمل املذاهب واملناهج املطروحة يف
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الساحة اإلسالمية ويعتمد عىل عقله وتفكريه وعوامل االستدالل واالطمئنان
املتوافرة لديه لكي خيتار أحد تلك املناهج واملذاهب.
وهذا يعني أمرين:

األول :إتاحة الفرصة وتوفر املجال لالطالع عىل خمتلف اآلراء واملذاهب بأن

تسود أجواء املجتمع حرية فكرية ثقافية ،يتمكن اإلنسان عربها من التعرف إىل
مجيع الطروحات واآلراء ،وهذا ما كان متداو ً
ال ومعروف ًا يف العصور اإلسالمية
األوىل ،حيث كانت تتعدد حلقات اإلفتاء والتدريس يف املساجد العامة وفق ًا لتعدد

املذاهب واختالف األئمة ،كام كانت تنعقد جلسات املناظرة واحلوار وتتداول
كتب العقائد واحلديث والفقه عىل رأي خمتلف املذاهب واملدارس.

بالطبع فإن حرية الفكر والثقافة حق طبيعي لإلنسان ومبدأ أساس من مبادئ

اإلسالم ،وإذا ما انعدمت هذه احلرية الفكرية واستبد بالساحة مذهب واحد ورأي
فكري واحد مع حظر باقي املذاهب وقمع سائر املدارس فإنه ال يمكن للمسلم أن

يطمئن إىل صحة اختياره وانتخابه للمذهب املفروض عليه بشكل غري مبارش.

التعصب
وجترده عن دواعي
اآلخر :اهتامم املسلم بالبحث املوضوعي
ّ
ّ
واملصلحة ،ذلك أن الكثريين ال جيدون دافع ًا للبحث واالهتامم مكتفني بام جيدون
عليه عوائلهم وأهاليهم ،وما يسود يف جمتمعهم وبيئتهم.

وإذا ما جتاوزنا املسألة الذاتية ومسؤولية اإلنسان جتاه نفسه بالبحث عن احلق

العتناقه والتزامه ،فان هناك قضية أخرى ترتبط بموقف اإلنسان جتاه اآلخرين

وإصداره األحكام عىل معتقداهتم ومذاهبهم حيث ال يصح له اإلنطالق من
﴿وال َت ْق ُف
اجلهل والترسع دون معرفة واطالع للحكم عىل اآلخرين ،يقول تعاىلَ :
ان َع ْن ُه َم ْسؤُ و ً
الس ْم َع َوا ْل َبصرَ َ َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َلئِ َك َك َ
ال﴾(((.
َما َل ْي َ
س َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِ َّن َّ

((( سورة اإلسراء اآلية36 :
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إن من أهم عوامل الرصاع وسوء التفاهم بني أتباع املذاهب اإلسالمية هو

اجلهل املتبادل وعدم االنفتاح الفكري فيام بينهم حتى عىل مستوى العلامء والقيادات،

حيث حيتفظ كل طرف لنفسه بانطباع وموقف سلبي جتاه الطرف اآلخر ،دون أن
يكلف نفسه عناء البحث والتأكد من صحة انطباعه وموقفه وكأنه ليس مسؤو ً
ال
أمام اهلل عن سوء ظنه باآلخرين وخطأ حكمه عليهم ،أو غري مدرك ملا ينتجه هذا
املوقف اجلاهيل من أخطار وتبعات عىل وحدة األمة ومتاسك صفوفها.

وهذا اجلهل وعدم االنفتاح بني املذاهب هو الذي يتيح الفرصة لألعداء

واملغرضني ليصطادوا يف املاء العكر ،وليشوهوا سمعة كل مذهب أمام املذاهب

األخرى ،وليعبئوا كل طائفة جتاه الطوائف األخرى.

يقول أحد العلامء اللبنانيني وهو يتحدث عن دور اجلهل يف تعميق اخلالف

الطائفي بني السنة والشيعة ما ييل« :وظني أن الكثري من املسلمني لو اطلعوا عىل
ما عليه الشيعة مل يكن منهم إال املودة واإلخاء ،حدثني بعض أهل العراق فقال ما

مضمونه :ملا جاء الرتك بجيشهم ملقابلة اإلنكليز حماماة عن العراق من جهة البرصة

يف احلرب الكربى وكان يف جيشهم من ديار بكر واملوصل من ال يعرف الشيعة فلام
رأوا من علامء الشيعة ورجاهلا ما رأوا من التزامهم بالصالة وغريها من العبادات

وإخالصهم يف املدافعة عن بيضة اإلسالم وكيان املسلمني ،وتفانيهم يف املحاماة

عن دينهم أخذ يقول بعضهم لبعض العراقيني :إنا ما كنا نعرف الشيعة ،فإن كان

أنتم شيعة فنحن كلنا شيعة» .وأعجب من ذلك ما حدثني به بعض الفضالء عن
أحد أعالم الشيعة عن رجل من علامء نابلس أنه قال له« :كنا نتقرب إىل اهلل بدم
الشيعي واآلن رصنا نتقرب إىل اهلل بحب الشيعي»(((.
ويبدو أن هناك إشكا ً
ال عميق ًا يكمن يف مناهج الدراسة يف احلوزات واجلامعات

((( الشيخ حبيب آل إبراهيم :الحقائق في الجوامع والفوارق ص.12
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واملعاهد الدينية ،حيث تقترص كل مؤسسة عىل تدريس اجتاه معني يف العقائد
والفقه والعلوم الدينية متجاهلة سائر االجتاهات واملذاهب ،واألخطر من ذلك

هو تعبئة الطالب يف كل معهد ديني ضد ما خيالف مذهبه ومنهجه عرب أسلوب
التهريج واإلسقاط والدعاية السوداء ،فيتخرج طالب العلوم الدينية بفكر منغلق

وعقلية ضيقة جاهلني بالرأي اآلخر منحازين بتعصب ضده .ولقد حدثنا التاريخ

أن األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده رأى -قبل أخذه شهادة التدريس -أن يطالع
مع بعض الطالب كتب ًا منها (رشح العقائد النسفية) للتفتازاين مع حواشيه ،وسوغ
لنفسه يف أثناء ذلك أن يرجح مذهب املعتزلة يف بعض املسائل الكالمية ،عىل
مذهب األشعرية ،فقامت لذلك ضجة كربى يف األزهر ووصل األمر إىل املرحوم
الشيخ عليش الكبري ،وكان رج ً
ال ،حا ّد املزاج ،رسيع الغضب ،شديد الغرية عىل ما

يعتقد ،فهاج وماج ،وأرسل إىل الشيخ حممد عبده ،وك ّلمه يف ذلك كالم ًا شديد ًا،
وتعصب للشيخ عليش يف ذلك طالب من األزهر وعلامء ،حتى كان الشيخ عبده
يضطر إىل اصطحاب عصا معه وهو يقرأ الدرس خوف ًا عىل نفسه من اعتداء ذوي

العصبية(((.

ويشري العالمة الشيخ حممد جواد مغنية إىل هذه املالحظة املهمة يف مقالة نرشهتا

جملة (رسالة اإلسالم) املرصية عدد ترشين 1952م بقوله« :إن الرشيعة اإلسالمية
مل تستخرج من الوهم واخليال بل هلا أصول مقررة ال خيتلف عليها مسلامن مهام

كان مذهبهام وإنام اخلالف اجلدال بني املذاهب حصل فيام يتفرع عن تلك األصول،
وما يستخرج منها فالعالقة بني أقوال املذاهب اإلسالمية هي العالقة بني الفرعني

املنبثقني عن أصل واحد.

ونحن إذا أردنا معرفة إن هذا املذهب عىل حق يف أسلوبه واستخراج احلكم

((( رسالة اإلسالم /العدد  4السنة الثانية ص.357
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من مصدره دون سائر املذاهب فعلينا أن نالحظ مجيع األقوال املتضاربة حول
احلكم وندرسها بطريقة حيادية برصف النظر عن كل قائل وعن منزلته العلمية
والدينية ،ثم نحكم بام يؤدي إليه األصل واملنطق عىل نحو لو اطلع عليه أجنبي

القتنع بأنه نتيجة حتمية لألصل املقرر ،وهبذا نكون من الذين يستمعون القول

فيتبعون أحسنه.
أما من ّ
يطلع عىل قول مذهب من املذاهب ،يؤمن به ويتعصب له ،ال ليشء إال

ألنه مذهب آبائه وحيكم عىل سائر املذاهب بأنه بدعة وضاللة فهو مصداق لآلية
﴿وإِ َذا ِق َ
يل لهَ ُ ُم ا َّتبِ ُعوا َما َأ ْنزَ َل اللهَّ ُ َقا ُلوا َب ْل َن َّتبِ ُع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه آ َبا َء َنا َأ َو َل ْو
الكريمةَ :
ون َش ْيئ ًا َوال هَ ْي َتدُ َ
ان آ َباؤُ ُه ْم ال َي ْع ِق ُل َ
َك َ
ون﴾(((.

وأي فرق بني رجل أفنى العمر يف حفظ معتقدات أبيه ودرسها ،ال يتجاوزها
ّ
قيد أنملة ،ورجل مل يقرأ ومل يكتب ومل يدرس شيئ ًا ولكن تكونت له من بيته وبيئته

أي فرق بني الرجلني حتى يقال :ذاك عامل ،وهذا جاهل؟
عادات ومعتقدات؟ ّ

وليس العامل من وثق برأيه ومعتقدات آبائه ،وكانت له املقدرة التامة عىل
املحاورة واملداورة ،وإنام العامل من فصل الواقع عن ذاته وعاطفته ،وفكر تفكري ًا

حر ًا مطلق ًا ،مل يتعصب لرأي عىل رأي ،بل يقف من كل قول موقف الشك
والتساؤل وإن كثر به القائلون وآمن به األقدمون.

إن احرتام العامل يقاس باحرتامه للحقيقة ،فهي ضالته أينام وجدت ولقد أثبتت

التجارب أن االختصاص بعلم من العلوم حيتاج إىل ثقافة عامة ومعرفة نظريات
ومبادئ علوم شتى ،فكيف يكون اإلنسان متخصص ًا بعلم وهو ال يعرف عنه إال

قول عامل خيالفه فيه كثري من العلامء؟ وأستطيع التأكيد إن من األجانب من يعرف
عن اإلسالم وتارخيه ورشيعته ورجاله وعقائدهم ما مل يعرفه كثري من متخرجي

((( سورة البقرة اآلية170 :
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األزهر والنجف .وإنه لغريب أن تقوم جامعتان هلام تارخيهام وعظمتهام ،إحدامها يف

العراق واألخرى يف مرص ،يبحثان يف موضوع واحد ،وهيدفان إيل يشء واحد :إىل

نرش الرشيعة اإلسالمية ثم ال يكون بينهام أي نوع من أنواع التعارف والتعاون.

إن يف كتب الشيعة اإلمامية اجتهادات ال يعرفها اخلواص من علامء السنة،
ولو ّ
اطلعوا عليها لقويت ثقتهم بالشيعة وتفكريهم ،وكذا الشأن بالقياس إىل كتب

السنة وعلامء الشيعة ،إن ّ
اطالع كل فريق عىل ما عند اآلخر من أقوى البواعث عىل
متهيد السبيل للتقريب بني األخوة ،من حيث يريدون أو ال يريدون)(((.

وقبل الشيخ مغنية بعدة قرون كان العالمة الشاطبي املتوىف سنة  790هـ يقرع

جرس اإلنذار هذا بقوله« :إن تعويد الطالب عىل أن ال يطلع إال عىل مذهب واحد
ربام يكسبه ذلك نفور ًا وإنكار ًا لكل مذهب غري مذهبه ما دام مل يطلع عىل أدلته،
فيورثه ذلك حزازة يف االعتقاد يف فضل أئمة أمجع الناس عىل فضلهم»(((.

ووصل اجلهل بني املسلمني ببعضهم البعض إىل حدّ اعتقد فيه بعض املتعصبني
أن هناك فوارق تكوينية بني الشيعة وباقي املسلمني وأن للشيعة َذ َنب ًا يف سفل

أجسامهم؟ فهل يضحك اإلنسان أم يبكي هلذا اجلهل املفرط واملتعصب احلاقد.
وهناك طريفة ينقلها األصفهاين يف كتابه (املحارضات) إذ يقول :سئل رجل كان
يشهد عىل آخر بالكفر عند جعفر بن سليامن ،فقال :إنه معتزيل ناصبي حروري

جربي رافيض ،يشتم عيل بن اخلطاب ،وعمر بن أيب قحافة ،وعثامن بن أيب طالب،
وأبا بكر بن عفان ،ويشتم احلجاج الذي هدم الكوفة عىل أيب سفيان ،وحارب
احلسني بن معاوية ،يوم القطائف!! فقال له جعفر بن سليامن :قاتلك اهلل .ما أدري

عىل أي يشء أحسدك؟ أعىل علمك باألنساب؟ أم باألديان؟ أم باملقاالت؟
((( مجلة رسالة اإلسالم تشرين  1952العدد  4السنة .2
((( عبد الجليل عيسى :ما ال يجوز فيه الخالف بين المسلمين ص.57
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وقد قام بعض الكتاب واملفكرين بدو ٍر مثري يف تكريس حالة اجلهل والتضليل

اإلعالمي لدى كل مذهب جتاه سائر املذاهب ،حيث يقدم أولئك الكتاب صورة
خاطئة تنطوي عىل اجلهل واملغالطات عن هذا املذهب أو تلك الطائفة ،أما لغرض

يف نفس الكاتب أو العتامده عىل املصادر املعادية واملناوئة للجهة التي يكتب عنها،

أو لتقصريه يف البحث واملراجعة.
فمث ً
ال :حينام يطلع القارئ عىل كتاب (كشف الظنون عىل أسامي الكتب
والفنون) ملؤلفه الشيخ مصطفى بن عبد اهلل احلنفي ( 1017هـ 1067 -هـ)
واملعروف باحلاج خليفة فإنه سيعتربه مرجع ًا ومصدر ًا يف موضوعه ،ملا فيه من داللة
عىل سعة اطالع املؤلف وتقصيه للكتب وفنون املعارف ،ولكن القارئ سيصاب

بالدهشة حينام يقرأ ما كتبه املؤلف عن املذهبني األمامي الشيعي والشافعي حيث
مزج بينهام بشكل غريب ولننقل جزء ًا من نصه:
قال« :والكتب املؤلفة عىل مذهب اإلمامية الذين ينسبون إىل مذهب ابن

إدريس ،أعني الشافعي رمحه اهلل ،كثرية ،منها رشائع اإلسالم ،والذكرى والقواعد،

والنهاية ...الخ».

وقال عند تفسري الشيخ الطويس ،فقيه الشيعة« :هو أبو جعفر حممد بن احلسن

الطويس فقيه الشيعة الشافعي ،كان ينتمي إىل مذهب الشافعي املتوىف سنة  460هـ

سامه جممع البيان لعلوم القرآن»(((.

هذا اخللط واخلطأ الذي وقع فيه مؤلف كشف الظنون لضعف ّ
اطالعه أو

عدم دقته يف البحث أصبح نظرية يتناقلها بعض الكتاب املعارصين دون بحث أو
متحيص كاملحامي صبحي حممصاين الذي كتب عن املذهب الشيعي قائ ً
ال« :وهذا
((( مصطفى الحنفي :كشف الظنون ج 2ص.1286-1281
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املذهب ال خيتلف كثري ًا عن املذهب الشافعي يف فروع الفقه»(((.
وحتى الذين كتبوا يف الفرق واملذاهب مل ِ
تأت أغلب كتاباهتم وفق ًا لقواعد
التحقيق املوضوعية والبحث ،كام هو احلال يف كتاب (الفرق بني الفرق) أليب

منصور البغدادي ،وكتاب (امللل والنحل) للشهرستاين ،وكتاب (التبصري)

لإلسفرائيني ،وكتاب (الفصل) أليب حزم الظاهري.

يقول الرازي عند ذكره لكتاب (امللل والنحل) للشهرستاين :إنه كتاب حكى
فيه مذاهب أهل العامل بزعمه ،إ ّ
ال أنه غري معتمد عليه ألنه نقل املذاهب اإلسالمية
من الكتاب املسمى بـ (الفرق بني الفرق) من تصانيف األستاذ أيب منصور البغدادي

وهذا األستاذ كان شديد التعصب عىل املخالفني ،وال يكاد ينقل مذهبهم عىل الوجه
الصحيح ،ثم إن الشهرستاين نقل مذاهب الفرق اإلسالمية من ذلك الكتاب فلهذا

السبب وقع فيه اخللل يف نقل هذه املذاهب(((.

ويسجل الشيخ حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر هذه املالحظة عىل كتب

الفرق بقوله:

«لقد كان أكثر الكاتبني عن الفرق اإلسالمية متأثرين بروح التعصب املمقوت،

فكانت كتاباهتم مما تورث نريان العداوة والبغضاء بني أبناء امللة الواحدة ،وكان

كل كاتب ال ينظر إىل من خالفه إال من زاوية واحدة هي تسخيف رأيه ،وتسفيه
عقيدته بأسلوب رشه أكثر من نفعه ،وهلذا كان من أراد األنصاف ال يكون رأيه عن
فرقة من الفرق إال من مصادرها اخلاصة ليكون هذا أقرب إىل الصواب وأبعد عن

اخلطأ»(((.

((( المبادئ الشرعية والقانونية ص.31
((( أسد حيدر :اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ج 5ص.35
((( أسد حيدر :اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ج 5ص.36
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وقال السبكي يف الطبقات عند ذكره لكتاب (امللل والنحل) للشهرستاين:

«ومصنف ابن حزم أبسط منه إال أنه مبدد ليس له نظام ،ثم فيه من احلط عىل أئمة

السنة ونسبة األشاعرة ،إىل ما هم بريئون منه ،ثم إن ابن حزم نفسه ال يدري علم
الكالم حق الدراية عىل طريق أهله»(((.
كام أن لكتابات املسترشقني دور ًا سيئ ًا يف تضليل أفكار املسلمني وتشويه
نظرهتم جتاه بعضهم البعض ،وكام هو معروف فإن هناك أهداف ًا سياسية مغرضة

وراء حركة االسترشاق ،ال بد أن يكون متزيق شمل األمة اإلسالمية وتعميق
اخلالفات يف صفوفها واحد ًا من أبرز تلك األهداف التي تسعى حركة االسترشاق

لتنفيذها ثقافي ًا ،من هنا جاءت كتاباهتم عن املذاهب والفرق ختدم هذا التوجه،
ومراجع يعتمدها بعض املؤلفني املسلمني
مصادر
ومؤسف جد ًا أن تكون كتاباهتم
َ
َ
لتقييم التيارات واملدارس اإلسالمية.

ومما يثري الدهشة واالستغراب أن بعض الكتاب يعرتفون بعدم اطالعهم عىل

آراء وكتب الطرف اآلخر ولكنهم مع ذلك يسمحون ألنفسهم بإصدار احلكم
واختاذ املوقف املضاد من ذلك الطرف الذي مل يسمعوا منه ومل ّ
يطلعوا عىل حجته،
فالعالمة ابن خلدون يف مقدمته الشهرية يعلن إعراضه وعدم قراءته لكتب بعض

املذاهب كالشيعة واخلوارج ولكنه مع ذلك يكيل هلم القدح والتهم والطعن ،قال

ما نصه:

«وشذ بمثل ذلك اخلوارج ومل حيتفل اجلمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب
اإلنكار والقدح ،فال نعرف شيئ ًا من مذاهبهم وال نروي كتبهم ،وال أثر ليشء
منها إال يف مواطنهم ،فكتب الشيعة يف بالدهم وحيث كانت دولتهم قائمة يف
املغرب واملرشق واليمن ،واخلوارج كذلك ،ولكل منهم كتب وتآليف وآراء يف

((( المصدر السابق ص.37
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الفقه غريبة».

إننا نعيش اآلن عرص العلم واملعرفة ،وازدياد حالة الفضول لدى اإلنسان

ّ
لالطالع عىل خبايا الكون واحلياة ،والتعرف إىل أوضاع الشعوب والقبائل النائية
والبعيدة ،فهل يصح لنا أن نجهل بعضنا البعض وينغلق كل منا عىل مذهبه
ّ
واالطالع
ومعتقداته دون أن يوسع أفق معلوماته بدراسة سائر اآلراء واملذاهب
عىل خمتلف التيارات واملدارس اإلسالمية؟

وكام ينبغي لكل قادر وا ٍع أن يسعى للمعرفة واالطالع ،فإن عىل أتباع املذاهب
أن يعملوا لتعريف مذاهبهم وتبيني وجهات نظرهم دفع ًا للتهم والشبهات ،فالناس

أعداء ما جهلوا.

إن ساحتنا الفكرية تعاين من اجلمود والتقوقع واإلرهاب فال بد لنا من هنضة

ثقافية فكرية نرتفع هبا إىل مستوى االنفتاح العلمي والتحرر الفكري والتنافس
املعريف اهلادف ،حتى تتفجر الطاقات واملواهب وتتبلور األفكار واآلراء ،ونستفيد

من إجيابيات كل املذاهب اإلسالمية لتقديم صورة مرشقة عن اإلسالم العظيم
للعامل ،ولبناء أسس حضارة إسالمية جديدة ترتقبها كل مجاهري أمتنا بشوق

ورجاء.

إننا بحاجة إىل مؤسسات علمية فكرية تدرس قضايا الدين واحلياة عىل ضوء

خمتلف املذاهب اإلسالمية ،وإىل معاهد ومؤمترات وندوات ختصصية ملناقشة موارد

االتفاق واالختالف بني طوائف املسلمني بروح موضوعية أخوية.

المصادر
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4 .4موسوعة الفداء يف اإلسالم ج/2/1الدكتور أمحد الرشبايص
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2626قضايا العرص ومشكالت الفكر/أنور اجلندي
2727بحار األنوار/الشيخ حممد باقر املجليس
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4949أضواء عىل السنة املحمدية/حممود أبو رية
5050إسالمنا/مصطفى الرافعي

5151الشيعة يف امليزان/الشيخ حممد جواد مغنية

5252السنة والشيعة ضجة مفتعلة/الدكتور عز الدين إبراهيم
5353تاريخ الفرق اإلسالمية/الشيخ حممد خليل الزين

5454جملة التوحيد (عدد 7السنة/)2منظمة اإلعالم اإلسالمي
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التعددية والحرية في اإلسـالم
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5555فصول من السياسة الرشعية/عبد الرمحن عبد اخلالق
5656الفصول املهمة/السيد عبد احلسني رشف الدين
 .575757الوهابية يف امليزان/الشيخ جعفر السبحاين
5858هذي هي الوهابية/الشيخ حممد جواد مغنية

5959الفكر اإلسالمي يف تطوره/الدكتور حممد البهي

6060ما ال جيوز فيه اخلالف بني املسلمني/الشيخ عبد اجلليل عيسى

6161الرتبية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا/الدكتور يوسف القرضاوي
6262معجم رجال احلديث ج/1السيد أبو القاسم اخلوئي

6363اإلسالم بني السنة والشيعة ج/2هاشم الدفرت

6464احلقائق يف اجلوامع والفوارق/الشيخ حبيب آل إبراهيم

6565جملة رسالة اإلسالم (العدد 4السنة/)2دار التقريب بني املذاهب
اإلسالمية

6666سلامن الفاريس/عبد اهلل سبيتي

الفهرس

تقديم للطبعة الثانية5.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

تقديم للطبعة األوىل 15.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....

املقدمة33.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...

الف�صل الأول

اإلنسان ِّ
والدين39.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .

توارث األديان41.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .:

اختيار الدين44.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... :

قداسة الدين45.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... :

انتشار األديان48.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..:

ال إكراه يف الدين51.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...

كيف انترش اإلسالم؟59.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...

اإلسالم واحلرية الدينية67.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .

حرية العبادات واألحكام 69.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
احرتام الديانات وأتباعها73.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .:
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احلوار لغة التعامل 81.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
القرآن مدرسة احلوار83.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. :
مشهد من القرن الثاين84.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. . :

مشهد من القرن الثالث87.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. :
مقارنة األديان91.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..:

الف�صل الثاني

التعددية يف حياة البرش 97.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..

واقع االختالف يف حياة البرش98.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .:
اإليامن درجات101 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .:

مستوى املعرفة والوعي105 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

بني موسى واخلرض106 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. :

بني داوود وسليامن111 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...:
اختالف الفقهاء يف الفتوى116 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..:

اختالف املصالح119 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

حديث عن الوحدة 123 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
املقاطعة واهلجرة139 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

مساوئ االختالف والفرقة141 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..:
تالقي املؤمنني وتزاورهم142 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....:

ال لإلرهاب الفكري157 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
حرية العقيدة160 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .:

حرية الفكر161 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...:

التسامح واحرتام الرأي163 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

التعددية والحرية في اإلسـالم
بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب

التعصب واحتكار احلق166 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

مآيس اإلرهاب الفكري168 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

الوحدة واإلرهاب الفكري169 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. . :

الف�صل الثالث

الديانات وتعدد املذاهب 177 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
فرق اليهودية177 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .:
طوائف املسيحية178 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

إجتاهات البوذية180 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

سائر الديانات واالجتاهات181 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. . :
املذاهب اإلسالمية182 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..:

العوامل واألسباب 185 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
التعامل بني املذاهب197 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..

المذاهب الإ�سالمية� :أ�صول م�شتركة

املذاهب اإلسالمية :أصول مشرتكة 203 .. .. .... .. .... .. .... .. .

ال للتكفري 213 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
اخلوارج ابتدعوا التكفري218 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... :

املتعصبون يشهرون سالح التكفري 225 .. .. .... .. .... .. .... .. ...

خطورة التكفري226 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . :
التعصب واإلرهاب الطائفي233 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
االنفتاح الفكري بني املذاهب اإلسالمية 241 .. .. .... .. .... .. ....

املصادر 251 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

الفهرس255 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
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