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حاكمية الدين اإلهلي 
وإشكالية احلرية والتعددية*

 الشيخ مالك وهيب**

يفترض أن يكون مقصودنا من حاكمية الدين اإلهلي ما دل عليه قوله تعاىل يف سورة 

يِن ُكلِِّه َوَلْو  التوبة اآلية ٣٣: {ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن}، وتكرر ذكره يف سورة الفتح اآلية ٢٨ {ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى 

يِن ُكلِِّه، َوَكَفى ِباِهللا َشِهيًدا}. واآلية األوىل كانت مبثابة الوعد،  َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

والثانية كانت مبثابة إعالن بدء حتقق هذا الوعد. ومن ذكر املشركني يف اآلية األوىل يعلم أن 

ظهور اإلسالم على الدين كله، يعمُّ كل الثقافات واملعتقدات، فهو الظاهر عليها مجيعها، فال 

خيتص البحث باألديان السماوية. فالدين اإلهلي احلاكم هو اإلسالم، الشامل لكل األديان 

كما أنزهلا اهللا تعاىل، واليت احنصرت فيما بعُد باإلسالم املرسل به رسول اهللا C، بعد 

أن خرجت تلك األديان عما رمسه ُمِرتهلا عز وجل. وهذه احلاكمية ثابتة مبعزل عن قضية 

السلطة السياسية يف اإلسالم، وإن كانت السلطة أظهر مظاهر هذه احلاكمية. وهي حاكمية 

تنشأ من عالقة اهللا تعاىل بعباده، وهي عالقة العبودية، ومن هنا تغدو إشكالية احلري 

والتعددية، إشكالية قابلة للحل والعالج، إذ ال حرية وال تعددية أمام الدين اإلهلي. سواء كان 

املقصود ما احلرية والتعددية على املستوى الفكري، أم على املستوى السياسي. فاإلنسان 

 ورقة مقدمة ملؤمتر العودة إىل القرآن، يف دورته التاسعة حتت شعار: (اإلسالم دين احلياة، التحديات 
*

وآفاق املستقبل)، نظمته حوزة اإلمام القائم العلمية، عقد يف الشام السيدة زينب (عليها السالم)، 

٢-١٤٢٦/٨/٣هـ.

 عامل دين، كاتب وباحث أكادميي، أستاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلمية، لبنان.
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يف كل شأن من شؤونه خاضع هللا تعاىل، يتقيد مبا قيده به، ال سبيل له للتملص منه. إال 

أن هذه اإلشكالية ستتعقد عندما تنظر إىل القضية من منظار واقعي، ذلك أن الدين اإلهلي 

ليس جمرد رسالة مرتلة، بل من مقوماته األساسية وجود الشخصية املرسَلة، واهلادية، 

سيكون  هنا  ومن  الكاملة،  حقيقته  عن  املعربة  وتكون  الدين  ستجد  اليت  الشخصية  هي 

هاديًا،  إمامًا  أو  مرسًال،  نبيًّا  معصومًا  احلاكمية  لتلك  املحقق  يكون  أن  بني  كبريًا  الفرق 

وبني أن يكون املحقق هلا شخصًا غري معصوم، سواء احلاكمية على الفكري والفقهي، اليت 

تكون عادة بيد الفقهاء، أم احلاكمية على املستوى السياسي، اليت تكون عادة بيد والة األمر 

الفقهاء.

وهذا ما حيتاج إىل كثري من التوضيح:

لقد خلق اهللا اإلنسان مفطورًا على قابليات كثرية وغرائز متعددة، منها غريزة احلرية، 

املطلقة،  احلرية  ل  لفضَّ وغريزته  املرء  ُخلَِّي  فلو  حنوها،  املرء  جذب  دائمًا  الغرائز  وشأن 

ولرفض أي سلطة حتدُّ من حريته تكوينية كانت تلك السلطة أم تشريعية، ودينية كانت 

أم دنيوية، سواء على مستوى السلوك أم على مستوى التعبري أم على مستوى االعتقاد 

والتفكري. وهذا أول منشأ لنحو من التعاند بني احلرية والسلطة، عّبر عنها القرآن بقوله 

َوَلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَن  الَّ  ُقُلوٌب  َلُهْم  َواِإلنِس  اْلِجنِّ  َن  مِّ َكِثًريا  ِلَجَهنََّم  َذَرْأَنا  {َوَلَقْد  تعاىل: 

َأْعُيٌن الَّ ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ِبَها ُأْوَلِئَك َكاَألْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلِئَك ُهُم 

.
(١)

اْلَغاِفُلوَن}

 ،F وقد ورد استعمال كلمة احلرية يف بعض املواضع من كلمات أمري املؤمنني علي

وغريه من أئمة أهل البيت D، لكنهم وضعوها يف سياق يتالءم مع العبودية، فعن أمري 

.
(٢)

املؤمنني F: >ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهللا حرًا<

فالعبودية هللا تعاىل وإن كانت تنايف احلرية باملعىن املطلق، لكنها أمر البد منه، وال مفر 

منه إال إليه. لذا يكون البحث عن احلرية ذا قيمة، من جهة نظر إسالمية، إن كانت يف سياق 

العبودية هللا تعاىل، وليس يف السياق اخلارج عنها. فالعبودية سياج تكويين، والكل خاضع 

إلرادة اهللا التكوينية، وال ميكن التفلت من سننه وقوانينه التكوينية اليت أودعها اهللا تعاىل 

يف هذا الكون إال وفق قانون آخر سنَّه تعاىل هلذا الغرض، وهو ما أشار إليه أمري املؤمنني 

. مث تأيت العبودية التشريعية، اليت 
(٣)

F بقوله: >عرفت اهللا بفسخ العزائم وحل العقود<

تعرب عن خضوع اختياري هلذه العبودية، فتتحقق املالءمة مع ذلك السياج التكويين، ويف 

هذه احلال سيكون فضاء اإلنسان واسعًا سعة الكون ال حتده إال حدود اهللا تعاىل، وأي تفلت 

(١) سورة األعراف: ١٧٩.

(٢) ج البالغة: ج٣ ص٥١ شرح الشيخ حممد عبده.

(٣) ميزان احلكمة: ج٢ ص٣٥٢.
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من هذه احلدود سيؤدي ال حمالة إىل عبودية أخرى أضيق دائرة من تلك العبودية. فبينما 

تكون العبودية التكوينية سياجًا، تكون العبودية التشريعية فضاء، وتكامًال ال حدود له.

إن الذي يشد اإلنسان للبحث عن احلرية ما يراه من ظلم، وقد كان لبعض من حكم 

باسم الدين دور سليب خطري يف بعث شوٍق إىل احلرية وتوٍق للتخلص من تلك احلكومات، 

ولئن كانت الدعوة إىل احلرية يف مقابل القيود الدينية ال مربر هلا، فإن الدعوة إىل التخلص 

من كل ظلم مهما كان انتماء الظامل هلا كل ما يربرها.

يتصور البعض أن املسلمني مل يبحثوا إطالقًا يف مفهوم احلرية، وأم بدائيون فيه، 

فإن  والعشرين،  الواحد  القرن  عامل  يف  عندهم  مبفهومها  احلرية  يعيش  الغرب  كان  فإذا 

الثامن  القرن  أو  التاسع عشر  القرن  الغرب يف  يعيشه  يعيشون ما كان  زالوا  املسلمني ال 

عشر.

واحلقيقة إن عدم وجود أي حبوث إسالمية خمتصة باحلرية، مل يكن بسبب غياا يف 

عامل الالمفكر فيه عند املسلمني، بل ألن النقاش الذي يطرح اآلن حول احلرية كان املسلمون 

قد جتاوزوه منذ بداية ظهور اإلسالم. وعندما احتك العامل املسلم مع الثقافات املختلفة 

اليونانية واإليرانية مل جيد ما يدعو للنقاش يف مسألة احلرية باملعىن التشريعي، علمًا أا 

كانت مطروقة يف الثقافة اليونانية، وإمنا لفت انتباهم حبث خاص من احلرية يتعلق باحلرية 

اليت تعين االختيار، كما لفت انتباه بعض منهم حبث احلرية الفكرية.

ويف سياق البحث عن حاكمية الدين اإلهلي وإشكالية احلرية، نرى أنفسنا مضطرين 

لإلشارة إىل ما أمهله الكثريون، وهو العالقة بني احلرية والفلسفة، فنراهم يغفلون النظرة 

إعادة  من  البد  البحث،  موضوع  يف  منهجيًا  خلًال  يشكل  وهذا  واحلياة،  للكون  الفلسفية 

االعتبار للوجه الفلسفي ملسألة احلرية، والبحث عن هذه العالقة، ألنه هو الذي سريسم 

املوقف النهائي من احلرية وإن جتاوز هذه املسائل يف حبث احلرية، يوقعنا يف مصادرات 

كثرية، ونكون كمن قد هيَّأ النتائج قبل تأسيس املقدمات.

نستطيع أن نتفهم سبب فهم الغرب للحرية بالنحو اخلاص الذي اشتهروا به، ومارسوه، 

ألم بنوا يف ذلك على انقطاع العالقة مع الدين واهللا تعاىل، يف اجلوانب املختلفة املتعلقة 

فيما  وضيقوه  احلياة،  عن  عزله  لكنه  بالدين  منهم  البعض  آمن  ورمبا  واملجتمع،  بالفرد 

يسمونه بالعبادات الشخصية، اليت قد تسمى أحيانًا بالطقوس الدينية، اليت قد حيترمها 

البعض، كما حيترم الطقوس اليت ميارسها الوثنيون، وهو ما عرف عندهم حتت شعار 

(ما هللا هللا وما لقيصر لقيصر).

هذا الفصل اخلطري بني الدين واحلياة، وليس فقط بني الدين والدولة، يشكل مبىن 

فلسفيًّا للغرب يف معاجلته ملوضوع احلرية، وتبعهم يف ذلك أناس ينتمون ظاهريًا للمجتمع 

املسلم، لكنهم إما مل يتنبهوا هلذا املبىن الفلسفي، وإما أن يكونوا قد تنبهوا إليه واختاروه 
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لكنهم ال ميلكون اجلرأة على التصريح به.

واحلقيقة أن أخطر ما ميكن أن يقع فيه جمتمع من املجتمعات هو فصل الدين عن 

احلياة العامة، فإن حجم التضحيات واخلسائر املترتبة على ذلك، جراء البحث عن نظام 

نظام  كل  سيفقد  احلياة  الدين عن  عزل  فبعد  وحاجاا.  للبشرية  مالئم  كامل  اجتماعي 

قدرته على إلزام على اآلخرين، كما سيفقد الروحية الباعثة على هذا االلتزام.

ولدينا تساؤل يف سياق هذا البحث عن قيمة احلرية، فهل احلرية قيمة ذاتية، هدف 

حبد ذاا، أم هي وسيلة للوصول إىل اهلدف، وفضاء يسمح لإلنسان بالوصول إىل كماله، 

فتكتسب قيمتها من قيمة اهلدف؟ والذي نرجحه هو الثاين. والواضح أن اإلسالم يربط 

بني احلرية وبني القانون الديين أي التشريع اإلهلي، وال يعترف بقيمة للحرية خارج إطار 

هذا التشريع، كما يربط بني احلرية وتطور اإلنسان يف سعيه حنو الكمال واألفضل، وهو 

، ويرى أن تقيد احلرية بالقانون والتشريع اإلهلي  سعي دؤوب ال يكلُّ منه اإلنسان وال ميلُّ

هو الذي جيعل اإلنسان يف الطريق الصحيح املوصل إىل األفضل.

واهلدف الذي يعطي احلرية قيمتها، هو نفسه الذي حيدد أطرها، ومييز بني املقبول 

منها واملرفوض، فهي حمكومة بسقفني:

حمققًا  ويراه  احلياة،  هذه  يف  حنوه  اإلنسان  يسعى  الذي  الفردي  اهلدف  سقف   -١

لسعادته وكماله الفرديني.

٢- سقف اهلدف االجتماعي، وهو الذي حيقق السعادة والكمال االجتماعيني.

احلرية،  مفهوم  يف  االنسجام  حيصل  ما  مبقدار  اهلدفان  هذان  يتناسب  ما  ومبقدار 

وعندما يتضاربان يسود شعور بالظلم، وسيكون املسؤول عن ذلك هو الفرد نفسه.

وقد سجل العقل والدين أن اإلنسان لوحده غري قادر على حتديد اهلدف أو حتديد 

القيم املتناسبة مع اهلدف، وهذا أحد أركان فلسفة الدين يف إرسال الرسل. كما سجل أن 

الوصول إىل اهلدف ال يكون باإلجبار التكويين، ففي الوقت الذي يكون اإلنسان خمتارًا 

فهو مسؤول، أي ال ميلك احلرية التشريعية، هلذا كانت هناك حمرمات وواجبات، وكثريًا 

ما يتم اخللط بني احلرية التشريعية واحلرية التكوينية.

فاألهداف إذن توجب تقييدًا يف دائرة احلرية، ال أن احلرص على السلطة ومكتسباا 

هي الداعية للتقييد، فالسلطة عند املسلمني، كما غريهم من العقالء احلكماء، جمرد وسيلة 

لتحقيق اهلدف االجتماعي، ويئة املناخ املناسب لوصول األفراد إىل كماالم.

سيعيشون  مطلق،  بنحو  وبقدسيتها  احلرية  بضرورة  يؤمنون  الذين  فإن  هنا  ومن 

أزمة مع جمتمع الدولة اليت ال ميكن أن تقوم بغري قوانني. كما سيعيشون أزمة يف جمتمع 

تتشابك فيه املصاحل واملضار حىت لو مل تكن فيه دولة.
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هل احلرية حق أصيل؟
ا، ميتد أثره إىل كل  إن حبث مسألة احلقوق عمومًا، ومن أين تنشأ، حبث مهم جدًّ

احلقوق اليت يتنازع الناس والباحثون فيما بينهم حول ثبوا وعدم ثبوا. فمن يرى أا 

معطاة من اهللا تعاىل، فمن الطبيعي أن تتقيد مبقدار ما أعطى. ومن يرى أا حقوق ذاتية، 

يتنازل املرء عنها يف سياق شبكة املصاحل والعالقات االجتماعية، فهو لن يقيدها إال بقدر 

الضرورة. ال نريد هنا أن خنلط بني احلرية التكوينية واحلرية التشريعية، فالتكوينية أصيلة 

كأصل  واقعي ال  كحكم  الشرعية،  اإلباحة  أي  السؤال،  حمل  هي  والتشريعية  اإلنسان،  يف 

عملي، أما اإلباحة الشرعية كأصل عملي فهي مطروحة حتت عنوان أصالة الرباءة أو احلل، 

لكنه عند الشك باحلكم، وال تكون احلرية دليًال على رفض اإللزامات.

من هنا ندخل إىل قضية التعددية، ألا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقضية احلرية. والتعددية 

ذات مصاديق عديدة، منها ما ميكن تصنيفه يف دائرة التعددية السياسية االجتماعية، أو 

التسامح الديين: أي حنن أبناء جمتمع واحد، أو أبناء الكون، نريد أن نفتش على صيغة 

تضمن لنا تعايشًا سلميًّا بيننا، حتول دون أن نتنازع وتنشب احلروب بيننا على أساس 

ديين، وحيقق احترام أهل دين ألهل الدين اآلخر، واحترام املجتمعات خلصوصيات بعضها 

بعضًا على الصعيدين الثقايف والديين، وهذه التعددية السياسية االجتماعية ال تلزم أي أهل 

دين باالعتراف حبقانية دين اآلخر، أو ثقافة اآلخر. كما ال تلزم باالعتراف بأن دين اآلخر 

أو ثقافته مؤثران يف جناته أو كونه على هدى. أو يف وصول املجتمع إىل السعادة. وهذه 

التعددية قد رضيها اإلسالم فيما يتعلق باألديان السماوية، فسمح بتعايش املسلمني مع أهل 

الكتاب يف جمتمع واحد ضمن نظم وتشريعات حتكم ذلك التعايش. وهناك تعقيدات كثرية 

فيما يتعلق باملشركني واملالحدة، إال أن هذه التعددية ليست هي اليت تقصد عادة يف حبث 

التعددية الدينية.

ومن تلك املصاديق: ما ميكن تسميته تعددية دينية حقيقية. وهي تنطلق من االعتراف 

حبقانية دين اآلخر وثقافته. وعندما نعترف حبقانية دين اآلخر، فإما ألن األديان والثقافات 

على اختالفها هي تعبري عن حقيقة واحد، مهما اختلفت يف التفاصيل، وإما ألن احلقائق 

الدينية أمور نسبية، فلكل دين وثقافة نسبة من احلقيقة، وما من دين يعرب عن احلقيقة 

بتمامها، ليكون هو املقياس التام، وإما ألن الدين يف األساس ليس حقيقة واحدة، بل لكل 

دين حقيقته املختلفة عن األخرى؛ فالتمايز بني األديان متايز بني احلقائق، ال يدل على 

خطأ أحدها أو كلها.

وأول آية نواجهها، وحنن نبحث عن قضية التعددية، قوله تعاىل يف سورة الفاحتة: 

الَِّني}،  َراَط اُملسَتِقيَم، ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغريِ اَملغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّ {اهِدَنا الصِّ
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اليت نقرؤها يوميًّا يف صلواتنا اليومية، ويف جمالسنا العامة، وعند أدعيتنا لقضاء احلوائج، 

وعند زيارة القبور. فمن هم هؤالء الضالون، واملغضوب عليهم الذين كان صراطهم مباينًا 

للصراط املستقيم؟، ومن هم الذين أنعم اهللا عليهم الذين كان صراطهم عالمة استقامة 

الصراط واهلدى والنجاة؟

فالصراط املستقيم ُعلِّم بعالمات مرتبطة باألنبياء والصاحلني، وبالشرائع اليت أنزهلا 

رب العاملني، ال ميكن أن يتعرف عليه من اعتمد شرائع وضعية، وأنكر عالقته باألنبياء ومل 

يسر على مناهجهم، ومل حيقق العلم باهللا الذي يدخله يف ذلك الصراط. كما ال ميكن أن 

د الدين من مضمونه األصلي فلم يبق  نصف أتباع دين بأم على صراط مستقيم إن ُجرِّ

. منه االسم، وتبدل املضمون كالًّ أو جالًّ

ولقد نبَّه القرآن على مسألة اختالف الناس يف مسارام وسلوكيام، وعالقة هذا 

النَِّبيِّنيَ  اُهللا  َفَبَعَث  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ النَّاُس  تعاىل: {َكاَن  فقال  املستقيم،  بالصراط  االختالف 

َوَما  ِفيِه  اْخَتَلُفوْا  ِفيَما  النَّاِس  َبْيَن  ِلَيْحُكَم  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوَأنَزَل  َوُمنِذِريَن  ِريَن  ُمَبشِّ

اْخَتَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيَِّناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم َفَهَدى اُهللا الَِّذيَن آَمُنوْا ِلَما 

.
(٤)

ْسَتِقيٍم} اْخَتَلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه َواُهللا َيْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّ

وقد دلت هذه اآلية على أن السبب يف تشريع أصل الدين وتكليف النوع اإلنساين به؛ 

وقوع االختالف يف الدين، فلم جتعل االختالف يف الدين أمرًا حممودًا كما يريده أصحاب 

التعددية، بل جعلته مذمومًا إذ نسبته إىل البغي، ودلت على أم اختلفوا فيما هو احلق، 

فهناك حق تعرَّف عليه بعضهم وتاه عنه آخرون. فاالختالف اختالفان: اختالف يف أمر 

الدين مستند إىل بغي الباغني دون فطرم وغريزم، واختالف يف أمر الدنيا وهو سبب 

لتشريع الدين. فالدين اإلهلي هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع اإلنسان، على أن نتبعه 

كما هو من دون حتريف أو تبديل، ومبقدار ما حيصل خلل يف معارفنا الدينية حيصل لنا 

نقص يف سعادتنا الدنيوية واألخروية، فليس االختالف يف الدين من االختالف املحمود، ولو 

كان التعدد كما يقوله أصحاب التعددية لكان وصف االختالف يف الدين بأنه بغي يف غري 

حمله.

فإذا كان األمر كذلك بلحاظ عامل األديان فاألمر أوضح بلحاظ عامل الثقافات الالدينية، 

حيث تعتمد القوانني الوضعية على أنظمة مل تراِع املعارف الدينية، وال تأثري األديان، كما مل 

تعترب القيم واألخالق إال من باب امللحقات الزائدة غري اجلوهرية، بل بعض األنظمة تنظر 

إىل تلك القيم على أا عادات ختتلف بني قوم وآخرين، فرمبا كانت العفة خلقًا وقيمة يف 

جمتمع وال تكون كذلك يف جمتمع آخر، بل يكون العكس هو اخللق اجلميل، وهكذا الصدق 

(٤) سورة البقرة: ٢١٣.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واخليانة وغريها من القيم الفاضلة أو العاطلة.

لكن مع ذلك ليس كل من احنرف عن الصراط املستقيم أو تديَّن بغري الدين يكون 

باغيًا، وإن كان ضاًال عن الصراط السوي، فإن اهللا سبحانه ال يعذر الباغي، وقد عذر 

ِبيُل َعَلى  من اشتبه عليه األمر، ومل جيد حيلة ومل يهتِد سبيًال، قال تعاىل: {ِإنََّما السَّ

، وقال 
(٥)

الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن ِفي اَألْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأْوَلِئَك َلُهم َعَذاٌب َأِليٌم}

تعاىل: {َوآَخُروَن اْعَتَرُفوْا ِبُذُنوِبِهْم َخَلُطوْا َعَمًال َصاِلًحا} -إىل أن قال-: {َوآَخُروَن 

، وقال تعاىل: {ِإالَّ 
(٦)

ا َيُتوُب َعَلْيِهْم َواُهللا َعِليٌم َحِكيٌم} ُبُهْم َوِإمَّ ا ُيَعذِّ ُمْرَجْوَن َألْمِر اِهللا ِإمَّ

َجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال َيْهَتُدوَن َسِبيًال (٩٨)  اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّ

.
(٧)

ا َغُفوًرا} َفُأْوَلِئَك َعَسى اُهللا َأن َيْعُفَو َعْنُهْم َوَكاَن اُهللا َعُفوًّ

من  احلق  بتمييز  هلم  تسمح  معرفية  قدرات  ميلكون  ال  الذين  املستضعفون  وهؤالء 

الباطل مستثنون من قضية النجاة يوم القيامة رغم أم من أهل الضالل أو الكفر ظاهرًا، 

وهذا االستثناء ال يقنع التعدديني ألم يريدون قاعدة عامة تشمل أهل األديان حبيث تكون 

الالهداية هي االستثناء القليل جدًا.

لسنا حنن من ابتدع مصطلحات الكفر والضالل، حىت ُنعاَتب على التعامل مع اآلخرين 

ًال، بل هو القرآن الذي وصف كل أناس بأوصافهم، وعلينا أن نتبىن  بوصفهم كفارًا وُضالَّ

تلك  من  مرتعج  غرينا  أن  ملحض  شيئًا  القرآن  من  نبدل  أن  لنا  وليس  األوصاف،  تلك 

األوصاف.

من األمور اليت يستند إليها للتنظري، يف هذه األيام لقضية التعددية، ما يطرح حتت 

عنوان تعدد األفهام واالستنتاجات، وقد فصل فيه األستاذ شروس يف كتابه (قبض وبسط 

الشريعة)، وقد خلَّصها يف مقالة كتبها حتت مقالة عنوان (بني الطريق املستقيم والطرق 

املستقيمة) (ترمجها املعهد اإلسالمي للمعارف احلكمية، طبعها مع مقاالت أخرى، ونشرا 

دار اهلادي)، قال: >إن فهمنا للنصوص الدينية فهم متنوع ومتكثر بالضرورة، وذلك من 

متنوعًا  الفهم  هذا  ليس  بل  واحد،  لفهم  الصريورة  قابلية  التنوع  هذا  يف  يكون  أن  دون 

ومتعددًا فقط، وإمنا هو سيَّال أيضًا. والدليل على ذلك هو أن النص صامت، وحنن دائمًا 

نستعني بالتوقعات واألسئلة والفرضيات القبلية يف تفسرينا للنصوص الدينية، سواء كانت 

دون  ممكن  غري  تفسري،  أيَّ  التفسري،  إن  وحيث  قرآنية.  أو  حديثية  أو  فقهية  نصوصًا 

االعتماد على املصادرات القبلية واالستفهامات املسبقة، كما وحيث إن هذه املصادرات القبلية 

واالستفهامات املسبقة والتوقعات املتقدمة تفد إلينا من خارج الدين، وحيث إن هذا الفضاء 

(٥) سورة الشورى: ٤٢.

(٦) سورة التوبة: ١٠٦.

(٧) سورة النساء: ٩٩.
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املعريف اخلارج عن الدائرة الدينية فضاء سيَّال متغيِّر، كما العلم والفلسفة واملنتجات البشرية 

ختضع بصورة متواصلة لقانون التزايد والتراكم والتغيري والتحول، وفقًا لكل ذلك ستكون 

التفاسري واالستنتاجات اخلاضعة يف مرحلة إجنازها ألطر هذه االستفهامات والفرضيات 

ع أيضًا. هذا هو جممل نظرية القبض والبسط<. القبلية هي األخرى يف حال حتوُّل وتنوُّ

ميكن لنا، مسايرته يف أن التعددية على مستوى األفهام واالستنتاجات أمر طبيعي، 

فلن يدَّعي أيُّ منصف أن هناك شخصًا واحدًا ميلك احلقيقة الكاملة، كما لن يدَّعي منصف 

أن املذهب الشيعي بالوضع احلايل ميلك كل احلقيقة، نعم كان النيب C ميلك احلقيقة 

فالنص   ،F املعصوم عن  وغيبة  ُبْعد  حالة  يف  لكننا  الطاهرين،  األوصياء  وكذا  الكاملة 

الديين، وهو القرآن الكرمي، والسنة النبوية وسنة األئمة املعصومني D، ال كالم الفقهاء 

مستوى  الشيعي على  املذهب  التعددية يف  هنا كانت  ومن  ينطق،  العرفانيني، ال  وال كالم 

املرجعيات الفقهية، واآلراء اإلسالمية مشهودة.

لكن هل القضية هي ذه احلدود؟ 

حىت نتعرف على ذلك جيب أن نقدم أجوبة عن جمموعة أسئلة:

منها: هل هنك طرق معينة لفهم النص، أم ال يوجد طرق حمددة؟. فلو قلنا: إن 
هناك طرقًا معينة؛ وجب عدم االعتراف بأي استنتاج ال يسلك تلك الطرق. وهذا يعين 

أن علينا أن نتوافق حول تلك الطرق، وإذا مل نتوافق عليها علينا أن نتوافق على كيفية 

استخراجها. فرمبا خنتلف يف حتديد الطرق لكننا نتفق يف آليات حتديدها، وال ميكن أن 

يكون الطريق عشوائيًّا، حبيث خيتار كل إنسان طريقة يف فهم النص من دون أن يثبت 

صدقيتها، ومربرها. كما لن نتدخل هنا يف أمهية دخالة املعارف األخرى يف فهم النص، 

فهذه تفاصيل ولن تغيِّر يف طريقة فهم النص، أو يف كيفية استخراج الطريقة شيئًا. ألن 

االعتراف بتأثري املعارف لن يتم إال إذا كانت الطريقة تفترض األخذ بتلك املعارف، فيعود 

البحث إىل حتديد تلك الطريقة وتربيرها.

ومنها: النص وإن مل يكن ناطقًا، لكن أليست النصوص قد يفسر بعضها بعضًا؟
ومنها: إذا كان النص حمتمًال لوجوه، أليس هناك شخص ميلك احلقيقة الكاملة، 
عن  هو  احلديث  أن  فرضنا  فلو  خطأ؟  أي  دون  من  كامًال  صحيحًا  فهمًا  النص  ويفهم 

 C النيب نراجع  أن  مثًال،   C النيب عصر  يف  كنا  لو  ميكننا،  فهل  القرآين  النص 

لنأخذ التفسري الكامل أم ال؟ وإذا كان التفسري ناقصًا، ورأينا أن األمور تطورت وتغريت، 

نراجعه  أن  معنا،   C النيب بقي  لو  ميكننا،  فهل  النص،  فهم  يف  تبدل  طرو  واحتملنا 

لتحديد ذلك ويتمم لنا اجلواب؟

ومنها: هل ميكن أن يتبدل مقصود التكلم؟ فالقرآن الكرمي نزل منذ زمن بعيد، 
فهل ميكن أن نفترض أن مقصود اهللا تعاىل قد تبدل بتبدل الزمان، أم أن املقصود سيبقى 
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واحدًا وقد تتبدل املصاديق؟ 

وجه  إال  يصحح  ال  واالستنتاجات  األفهام  بتعدد  والتعددية  االختالف  تربير  إن  مث 

االعتراف حبق اآلخر فيما فهمه، وعدم فرض فهمنا عليه، لكن هذا ال يعين االعتراف 

حبقانية الفهم اآلخر، وإعطائه صدقية، وتعدد األفهام إن كانت متباينة تدل إما على خطأ 

اجلميع أو خطأ بعضها؛ إذ ال يعقل أن تكون صحيحة كلها، إن كان اللفظ وسيلة لفهم 

مقصود املتكلم، وكان مقصود املتكلم شيئًا حمددًا، أما لو اعتربنا املتكلم خاٍل من املقصود 

إذا أطلق كالمًا، ويكون لنا حق تعيينه وإلزام املتكلم به، فهذا عبث، إذ كيف يكون املتكلم 

جادًا يف كالمه وهو ال يقصد معىن معني. وإذا كان يقصد معىن معني فما هو؟، وما هي 

آليات حتديده؟.

ال قيمة للبحث عن أي معرفة إن مل تكن هناك حقيقة واقعية نسعى للوصول إليها، 

نعلم  ما  مبقدار  بصدقها  حيكم  معرفة  كل  أن  به  املراد  كان  إن  املعرفة  بنسبية  والقول 

مبطابقتها للواقع، ومبقدار ما ميلك كل منا من تصور للواقع، فهو قول صحيح، فإنه بوجه 

من وجوهه قول بإمكانية اخلطأ فيما ندعيه من معرفة دينية، إال أن هذا ال ينفي وجود 

معارف صادقة يف واقع األمر. كما أنه صحيح إن أريد بنسبية املعرفة الدينية أا صحيحة 

بالنسبة ملنظومة ثقافية فكرية، فيكون التأكد من صحة تلك املنظومة أو أسسها جزءًا من 

ع عليها فإن الفرع تضيع  تلك املعارف الدينية، ال أن ننطلق منها من دون حبث أو إثبات لنفرِّ

قيمته إن مل تثبت قيمة األصل، وإن كان املراد أنه ال حقيقة وراء الذهن لنحكم باملطابقة 

فهذا يف احلقيقة هو إفراغ للبحث عن قيمته.

نقر بأن الفهم الديين احلاصل لدى أي باحث أو جمتهد ال يكتسب أي قدسية متنع 

حواره أو نقده أو رفض ما يقول ما دمنا نقر بأن هذا الباحث وذلك املجتهد غري  من 

ئ فقيه فقيهًا، أو باحث باحثًا آخر يف فكرة فهو يف احلقيقة ال  معصومني، وعندما خيطِّ

حيكم عليه باملخالفة مع اإلسالم إال من خالل فهمه هو لإلسالم. إال أن اإلسالم يعرب 

عن حقيقة مبعزل عن أفهامنا، وما وصلت إليه إدراكاتنا، والبد أن يكون باإلمكان الوصول 

إليه، فأي معىن لواقعية وثبات ال ميكن الوصول إليهما، فالتعددية ال تلغي سؤال: أين هي 

احلقيقة من كل هذا؟ هنا تطل علينا فكرة احلاجة إىل وجود مرجعية كاملة متلك احلقيقة 

الكاملة، لتريح األمة من اختالفاا وتنوعها.

ويف احلقيقة لو ُخلِّينا حنن البشر وأنفسنا يف فهم اإلسالم لكان الوصول إىل الدين 

الصحيح الكامل يف غاية االستحالة، وهلذا آمنا بالنبوة اليت تعين ضرورة اإلرشاد اإلهلي 

عرب شخص ينقل إلينا ما عند اهللا تعاىل، وهلذا كان يف الدين اإلسالمي مرجعيات ال تقبل 

 ،D وأهل البيت C النقض وال الرد، وهي مرجعية القرآن الكرمي ومرجعية الرسول

وما خسر املسلمون شيئًا أكثر مما خسروه عندما مل يعترفوا مبرجعية أئمة أهل البيت 
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حاكمية الدين اإللهي وإشكالية الحرية والتعددية
D وركنوا إىل قدرام اخلاصة يف فهم الشريعة، فلجؤوا إىل سبل شىت ليتداركوا النقص 

الذي ملسوه يف معارفهم أو لتتميم أحكام يف شأن أمور مل جيدوا هلا أو مل يعثروا على 

حكمها يف النص املعترب. فكيف ستكون احلال لو أنكرنا مرجعية القرآن الكرمي أو مرجعية 

النص النبوي، ومسحنا باالجتهاد مقابل النص.

وإذا كنا نعاين من غيبة اإلمام الثاين عشر U وبالتايل ستبقى معارفنا قابلة للرد 

والنقض مهما بدت للعارف يقينية ما مل تعتمد على بديهيات كما بيَّنا، إال أن هذا ال يلغي 

كون وجود املعصوم D يسد هذا اخللل ويرفع هذا النقص ليدلنا على احلق ال على فهم 

أو  باحلدس  وال  باالجتهاد  يشتغل  ممن  املعصوم  فليس  األفكار،  من  وفكرة  األفهام  من 

الظنيات.

إن ما ذكرناه آنفًا هو يف احلقيقة أحد األدلة على ضرورة وجود مرجعية معصومة 

وجود  علل  ومن  السماوية،  والكتب  القرآن  أهداف  من  ومها  والضالل  االختالف  ترفع 

.
(٨)
املعصوم املرافق للقرآن

إن الوصول إىل فهم واحد للدين يصيب كبد احلقيقة هدف لكل املخلصني الساعني 

وراء احلق، املتعطشني ملعرفته، ومن الغباء أن نقنع أنفسنا بأن االختالف هدف حبد ذاته، 

بل هو تضييع للحق، وإذا مل نكن قادرية من تلقاء أنفسنا، ومبا أوتينا من معرفة وقدرات 

على الوصول إىل احلقيقة، فهذا يعين أن تعريف اإلنسان باحلقيقة لطف باإلنسان تستوجبه 

حكمته تعاىل ورأفته، وهلذا أرسل الرسل وبعث األنبياء، وأنزل الكتب، وهلذا أيضًا نكتشف 

ضرورة وجود من ُيكمِّل هذه املسرية بيننا ميلك كل احلقيقة ويدلنا عليها.

أما قضية «اختالف أميت رمحة» فهي شائعة قد اشتهر لفظها وُحرِّف معناها، يف 

َيَزاُلوَن  تعاىل: {َوَال  قوله  يف  كما  االختالف  عدم  يف  هي  فالرمحة  مقصودة؛  مغالطة 

. وأما تفسري القول املشهور عن 
(٩)

ِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم} ُمْخَتِلِفَني (١١٨) ِإالَّ َمن رَّ

الرسول األكرم C فقد تكفل به اإلمام الصادق F، إذ جاء يف بعض الروايات:

ورد سؤال لإلمام الصادق F: إن قومًا يروون أن رسول اهللا C قال: اختالف 

عذاب؟  فاجتماعهم  رمحة  اختالفهم  كان  إن  فقلت:  صدقوا.   :F فقال رمحة،  أميت 

فقال F: ليس حيث تذهب وذهبوا، إمنا أراد قول اهللا عز وجل: {َفَلْوَال َنَفَر ِمن ُكلِّ 

يِن َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن}،  ُهوْا ِفي الدِّ ْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّيَتَفقَّ ِفْرَقٍة مِّ

أراد  إمنا  فيعملوهم،  قومهم  إىل  يرجعوا  مث   C اهللا رسول  إىل  ينفروا  أن  فأمرهم 

(٨) راجع ملزيد من التفصيل حول املرجعية الفكرية واملعصومة كتاب احلرية الفكرية والسياسية يف ظل 

احلكم اإلسالمي ص٩٠ فيما بعدها للمؤلف.

(٩) سورة هود: ١١٩.
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.
(١٠)

اختالفهم يف البلدان ال اختالفًا يف دين اهللا، إمنا الدين واحد، إمنا الدين واحد<

واخلالصة أن التعددية الفكرية أمر البد منه، يف ظل عدم عصمة أصحاب الطروحات، 

على أن تراعى شروط التعددية، بأن يكون الوارد يف فهم الدين من أهل االختصاص، وممن 

توافرت فيهم الشروط.

هلذا من يقول بنظرية والية الفقيه ال يلتزم بوجوب االلتزام الفكري والعقلي بآراء 

الفقيه، بل هو حمض التزام عملي، مثلما هو احلال يف القضاء حيث يكون حكم القاضي 

ملزمًا شرعًا، وإن كان الرأي الفقهي للمتنازعني خمتلفًا عن رأي القاضي.

ما سبق كان بالنسبة للتعددية الفكرية، أما بالنسبة للتعددية السياسية:

حرية  من  مزيج  هلا؛  حتديدنا  كان  كيفما  املختلفة،  حاالا  يف  السياسية  واحلرية 

سلوكية وحرية فكرية، تتيح للمرء ممارسة سياسية وفقًا لقناعاته، إجيابيًا كاملشاركة يف 

االنتخاب ويف كل نشاط يساهم يف دعم النظام، فتتحقق املواالة، أو سلبيًا كاالمتناع عن 

املشاركة أو كاإلضراب واملظاهرات وحنو ذلك، وهو ما يشكل املعارضة.

من  فإن  التعبري،  يف  التسامح  بعض  لدينا  يكون  قد  معارضة  عن  نتحدث  وعندما 

يعارض منهجًا حكوميًّا أو برناجمًا حكوميًّا، سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو بيئيًّا أو عسكريًّا أو 

غري ذلك، مع اعترافه بالنظام والدستور، فهذه يف احلقيقة حنو مواالة للنظام، وإن كانت 

حتمل اعتراضًا من جهة أخرى، ولذا ال جند أنفسنا مقيدين يف التعبري عن املعارضة باملعىن 

الشائع الذي يفترض فيها أا خارج تركيبة النظام. كما أننا عندما نتحدث عن املعارضة 

أن  اإلسالمي  للنظام  ينبغي  وكيف  اإلسالمي،  احلكم  ظل  يف  وجودها  وإمكانية  السياسية 

يتعاطى معها، علينا أن ننتبه من جديد إىل أن هذه املعارضة، اليت هي من جزئيات احلرية 

السايسية للفرد، ستخضع مشروعيتها للعالقة القائمة مع الدين، وليس للمزاج الشخصي، 

وهذه العالقة ستفترض تقييدًا ما، علينا أن نبحث عنه أيضًا.

وال جند يف األدلة الشرعية ما مينع من املعارضة، كما أن مبدأ والية الفقيه ال ينافيه، 

والرسائل  والبيانات  كالصحف  املشروعية  الوسائل  باستعمال  النقد  حق  ممارسة  وميكن 

اليت ميكن توجيهها للقائد. إن حق االعتراض املذكور ينجرد حبسب املصطلحات اإلسالمية 

يف دائرة النصح، وال ينبغي أن ينظر إىل أن هذا األمر على أنه أمر عدائي ضد احلكومة 

أو ضد الوالية. لكن حق النقد واالعتراض يتوقف على جمموعة شروط منها أن يكون 

االعتراض ناشئًا من حق النصح ال من اهلدم واهلدِّ واألول يستدعي أسلوبًا يالحظ فيه 

املخاطر واملساوئ اليت قد تترتب عليه فيختار األسلوب األفضل والطريقة السليمة.

ا  ويف الوقت الذي نثبت فيه هذا احلق فإننا مقتنعون أيضًا أن ال ميكن أن يكون حقًّ

(١٠) الشيخ الصدوق، علل الشرائع: ج١ ص٨٥.
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حاكمية الدين اإللهي وإشكالية الحرية والتعددية
طلقًا خاليًا من أي ضوابط أو قيود، ملا أسسناه من أن هذه احلرية كغريها من احلريات 

ترتبط بالشريعة واملصاحل. فال جيوز مثًال أن يكون التعبري بطريقة مهينة حبق األشخاص 

وتعرِّض  الناس  أمن  دِّد  بطريقة  يكون  أن  جيوز  ال  كما  الئقة  غري  عبارات  باستعمال 

مصاحلهم للتضييق والتضرر، كما ال جيوز حث الناس على العصيان والتمرد واخلروج عن 

الطاعة فهذا كله يتناىف مع احلقوق الشرعية لألشخاص من جهة ويتناىف مع وجوب حفظ 

نظام املجتمع من جهة أخرى.

إن احلرية السياسية مطلوبة عقًال وشرعًا، ألن الفرد الذي ال يشعر حبريته السياسية 

سينقلب على النظام وإن محل اسم اإلسالم، وكم هي األنظمة اليت حتمل اسم اإلسالم 

ولكن بسبب ضيق اخلناق على األفراد صاروا ميلون من تلك األنظمة، بل قد يبلغ الضيق 

ببعض األفراد أن يصري له عقدة من اإلسالم نفسه. إن ضرورة حفظ النظام وإسالمية 

النظام تقتضي تشريع تلك احلرية باملقدار املمكن.

وميكن إبراز االهتمام اإلسالمي ذه احلرية جبملة كلمات، منها ما قاله أمري املؤمنني 

تقدمي  ميكن  وكيف   ،
(١١)

الريب< من  سليمة  الغش  من  َخِليٍَّة  مبناصحٍة  F: >فأعينوين 

مثل هذه املناصحة دون أن تكون هناك حرية. ومن الواضح أن مورد النصح املطوب هو 

ما يتعلق باحلكم، وبالتايل فاملطوب حرية سياسية تسمح بالنقد واإلشارة على احلاكم مبا 

خيالف قناعاته. ومع أن اإلمام علي F مستغٍن عن النصح املذكور، لكنه أراد أن ُيعلِّم 

األمة كيف يكون احلكم يف اإلسالم، لو استلم احلكم غري املعصومني، ليتأسوا به يف ذلك 

وليكون لألمة احلجة حينئذ.

ومنها: قول أمري املؤمنني F: >وال تتحفظوا مين مبا يتحفظ به عند أهل البادرة، 
وال ختالطوين باملصانعة، وال تظنوا يب استثقاًال يف حق قيل يل وال التماس إعظام لنفس، 

فإنه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن يفرض عليه كان العمل ما أثقل عليه، فال 

تكفوا عن مقالة حبق أو مشورة بعدل فإين لست يف نفسي بفوق أن أخطئ، وال آمن ذلك 

، وهذه العبارات هي من 
(١٢)

من فعلي إال أن يكفي اهللا من نفسي ما هو أملك به مين<

أصرح العبارات الدالة على مشروعية املعارضة السياسية املنضبطة بضوابط سبقت اإلشارة 

إليها. وال يريد اإلمام F بقوله: >إين لست يف نفسي بفوق أن أخطئ..< إال اإلشارة 

إىل أنه لو ترك ونفسه وعزل عن العناية اإلهلية لن يكون بفوق أن خيطئ، وال ينايف هذا 

عصمته F مع سبق العناية اإلهلية.

، وفيه الكثري من اإلشارات إىل هذه احلرية مثل: 
(١٣)
ومنها ما جاء يف عهد األشتر

(١١) ج البالغة شرح حممد عبده: ج١ ص٢٣١ طباعة دار اهلدى الوطنية.

(١٢) ج البالغة: ج٢ ص١-٢.

(١٣) ج البالغة: ج٣ ص٨٣.
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>وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف احلق وأعمها يف العدل وأمجعها لرضا الرعية؛ فإن 

سخط العامة جيحف برضا اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رضا العامة<. وهذه 

اخلاصة  رضا  على  العامة  رضا  ترجيح  فإن  احلكم؛  باب  يف  العبارات  لطائف  من  العبارة 

هلو من أظهر ما يدل على أن اإلسالم يالحظ األمة واألفراد وال يالحظ ذوي املناصب 

واملقربني.

ومثل: >ليكن آثرهم عندك أقوهلم مبرِّ احلق لك<.

ومثل: >مث احتمل اخلرق منهم والعي، ونحِّ عنك الضيق واألفف؛ يبسط اهللا عليك 

بذلك أكناف رمحته، ويوجب لك ثواب طاعته<.

إال أن حق االعتراض والنقد خيتلف متامًا عن حق التخلف عن إجراء القوانني، وتنفيذ 

العدل  الفقيه  والية  أم  املعصوم،  حكم  كان  سواء  الشرعي،  احلاكم  عن  الصادرة  األحكام 

الكفء. وإذ كان هذا احلق مستهجنًا إذا كان احلاكم هو املعصوم D، فهو طبيعي لو كان 

غري معصوم. وكلية >الراد عليه كالراد على اهللا تعاىل< الواردة يف مقولة عمر بن حنظلة، 

خمتصة مبجال العمل، ال مبجال القناعات. ولقد مسح اإلمام F لآلخرين باالعتراض 

والنقد. ومل يواجههم إذ مل خيرجوا عن دائرة التعبري السلمي، لكنه واجههم عندما حتركوا 

بالد  املسلمني  بالد  اخلوارج  اعترب  حينما  عسكرية،  وحتركات  باضطرابات  وقاموا  عمليًا، 

حرب، وعندما خرج املارقون والقاسطون.

إذن ليس يف الفكر اإلسالمي السياسي عقدة من كلمة معارضة بل املشكلة تكمن يف 

املعاداة فكل معارضة ال تصل إىل حد املعاداة ينبغي أن تكون مسموحًا ا واملعارضة ال 

النظام،  ضرب  على  وحتريض  املمارسة،  مستوى  على  والكيدية  املعاداة،  بالضرورة  تعين 

وضرب مصاحل املسلمني، كما أشار إليه أمري املؤمنني F بقوله: >فال تكونوا أنصاب 

.. والفقيه الويل هو الذي 
(١٤)

الفنت وأعالم البدع.. واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان<

ال يتعاطى مع أفراد املجتمع على أساس مبدأي املعارضة واملواالة بل يتعاطى على أساس 

احلق والعدل وصالح األمة وتطبيق املعايري اإلسالمية والقوانني الشرعية ويقود األمة بكل 

فئاا حنو شاطئ األمان، مع تنبٍه لكل ما يقوله الناس وإعطاء الفرص للناس بالتعبري عن 

آرائهم بشكل خملص وفّعال.

ومن وجوه التعددية مسألة األقليات يف ظل احلكم اإلسالمي، واحلديث عن األقليات يف 

ظل احلكم اإلسالمي يستتبع قهرًا احلديث عن احلقوق وهو حديث احلرية نفسه املمنوحة 

لألقليات يف ظل ذلك احلكم. وهو حديث شائك وطويل. هو شائك ألنه قد يستفز بعض 

االجتاهات من جهة واألقليات نفسها من جهة أخرى، وهو استفزاز ينشأ من الفرق املبدئي 

(١٤) املصدر السابق: ج٢ ص٣٩.
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حاكمية الدين اإللهي وإشكالية الحرية والتعددية
بني دين احلكم وبني معتقد األقليات نفسها، واحلكم يف اإلسالم ال ميكن عزله عن الدين 

اإلسالمي، كما أنه ال ميكن أن يرضى بتضييع هوية املجتمع اإلسالمي املفترض أن احلكم 

قد شيد يف داخله، من أجل أقلية دينية تعيش يف ذلك املجتمع، على الرحب والسعة. وألنه 

يستفز احلرية الشخصية بشكل مباشر، وقد ذكرنا يف املقدمة أن طبع اإلنسان ميال إىل 

التفلت من كل قيد، فكيف إذا كان القيد آتيًا من دين مل يعترف به، جهًال أو عنادًا.

عائلية،  أو  طبقية  أو  قومية،  أو  عرقية  بأقلية  يعترف  ال  اإلسالم  أن  املعلوم  من 

فاملسلمون سواسية يف احلقوق والواجبات، أمام اهللا، وأمام احلكم، وهذا من بديهيات الدين 

اإلسالمي، لذا يرفض أي توجه لألقلية العرقية املسلمة حنو اخلروج عن املجتممع املسلم.

واإلسالم عندما ينطلق يف احلياة بني الناس، ينطلق من أسس عقائدية جوهرية أمهها 

التوحيد، ومن كونه رسالة عامة للحياة، وقد شكَّلت السلطة السياسية مقومًا أساسيًا من 

مقومات نشر تلك الرسالة، وحفظها حركة حية يف احلياة. فمن الطبيعي أالَّ تكون السلطة 

إال إسالمية، ألن سلطة غري إسالمية لن تلتزم األهداف والقيم نفسها، فال أمان بغري 

إسالمية احلكم اليت تعين إسالمية التشريع وإسالمية احلاكم.

ولذا  احلياة،  عن  الدين  إقصاء  أساس  على  دستورها  الدول  من  الكثري  اختذت  لقد 

شرَّعت التشريعات اليت تصون هذا املبدأ لديها، حىت أا منعت من الكثري من احلريات 

حتت هذا الشعار، رغم أا تتغىن بالدميقراطية، ولذا حتتاط لنفسها ببعض التشريعات، 

مثل كثري من الدول العربية، وبعضها قد حيتاط لنفسه بإبقاء جهوزية عسكرية معينة مثل 

ع التشريعات اليت  ما هو حاصل يف تركيا. واإلسالم أوىل من هؤالء مجيعًا يف أن يشرِّ

تضمن سري املسلمني على هدى إسالمهم ألنه احلق الذي أنزله اهللا تبارك وتعاىل، وألنه 

الطريق الوحيد املوصل إىل جنام وسعادم ونيل حقوقهم والوصول إىل العدل واملساواة 

ورفع الظلم ومعاقبة الظاملني. ورغم أن اإلسالم مسح بكل حوار فكري فعال، لكنه لن 

يسمح بأي سلطة فعلية على املسلمني من قبل أهل الباطل، ألنه يناقض هدفه واحلكمة 

من وجوده. وعلى هذا األساس لن يكون بإمكان ملحد أو مشرك أو منتٍم ألهل الكتاب أن 

يصل إىل موقع من مواقع القيادة يف احلكم اإلسالمي أو يف املجتمع اإلسالمي، كما لن يكفي 

اإلسالم بالنسب ليتبوأ املرء مقعدًا قياديًّا يف سلَّم احلكم وقيادة املجتمع اإلسالمي.

باحلكمة  إليه،  لالنضمام  اجلميع  يدعو  عاملية،  ورسالة  عاملية  دعوة  اإلسالم  إن  مث 

واملوعظة احلسنة، واحلوار اجلاد والفعَّال، وليس دينًا خمتصًا باملسلمني حبيث ال شأن له 

بغريهم من بين البشر، ولو كان األمر كذلك، ملا كان باإلمكان أن يوجد اإلسالم أو املسلمون 

 F ألنه عندما جاء ما كان على وجه األرض إال القليل النادر من املسلمني بدين إبراهيم

ولكن الدعوة والعقل مها اللذان جعال عقول الناس وقلوم وي إليه وتنقاد إليه وتنضم 

حتت جناحيه، وال زالت الدعوة والعقل مها اللذان جيعالن عقول الناس وقلوم وي إليه 
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وتنقاد إليه وتنضم حتت جناحيه، وال زالت الدعوة والعقل يدعوان كل امرئ للحاق ذا 

الركب. فليس اإلسالم جمرد رأي مطروح على الساحة للنقاش واحلوار منعزل عن مشروع 

احلياة بل هو صاحب مشروع يريد أن يهيئ كل املناخات املطلوبة لتعميمه. لكنه مع ذلك 

احترم انتماء أتباع الكتب السماوية إىل األديان األم فاعترف مبواطنية أتباع تلك األديان 

يف املجتمع اإلسالمي. وهو وإن مل يسمح هلم حبرية سياسية على مستوى حق املشاركة 

يف احلكم والقرار، لكنه مسح هلم بكثري من األمور، وهو مساح يشري إىل دائرة احلرية 

املمنوحة هلم يف ظل احلكم اإلسالمي.

إن العالقة بني أهل الكتاب وبني احلكم اإلسالمي هي عالقة حمكومة يف ضمن عقد 

األديان  أتباع  مبوجبه يصري  العقد الذي  ومعناه  الذمة،  اجتماعي يسمى يف اإلسالم بعقد 

إمنا  يؤذي،  ما  املصطلح  هذا  يف  وليس  محايته،  ويف  اإلسالمي  احلكم  ذمة  يف  األخرى 

املمارسات هي اليت تؤذي. وهذا العقد ال يشمل غري الكتابيني ألنه فيه مميزات حيرم منها 

غري الكتابيني من امللحدين واملشركني. أما غري أهل الكتاب من غري املسلمني كاملالحدة 

واملشركني من وثنيني وغريهم فإنه لو مل تكن هناك حالة حرب بينهم وبني املسلمني، مع 

غض النظر عن كثري من تفاصيل مسألة احلرب واجلهاد، لكن ميكن إجراء أحناء أخرى 

من العقود اليت حتكم العالقة، مثل عقد األمان، وعقد اهلدنة. وليس هنا حمل التفصيل 

يف هذه العقود 


