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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

اإلسالم وحرية الدين
جسور الوعي :الترجمة وبعض إشكاالتها
التجربة اإلسالمية في التعدد والتسامح واالعتراف
الحداثة صديقة األديان ال عدوتها
السلطة السياسية والتراث الديني
العثمانية :سقط الحكم وبقيت اللغة
العالقة بين العثمانيين األوائل والمسيحيين
كونية المسلمين بين العمل الميثولوجي
والهذيان السيكولوجي
النقد الثقافي والمقوالت الجاهزة
يأجوج ومأجوج وجيرانهم بعيون العرب
في تأويل شنكرا لنص األوبانيشاد

»

أما قبل...
د .هالل احلجري
من قيم امل�شرتك الإن�ساين التي �أكدت عليها جميع الديانات
والثقافات قيمة ا ُ
حل ّب؛ وهي مفهوم وا�سع وجوانبه متعددة،
ولكن ما يهمنا هنا هو حب الإن�سان لأخيه الإن�سان.
والإ�سالم ن�صو�صه ب ّينة يف ت�أ�صيل هذه القيمة العظيمة
يف نفو�س �أتباعه؛ فالقر�آن يو�ضح لنا امتنان اخلالق علينا
بتعدد اجلن�س الب�شري ذكورا و�إناثا ،و�شعوبا وقبائل ،لأجل
ا�س
�أن يتحقق الت�آلف واملحبة والتعارف بينهم« :يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
�إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ نْ َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى» َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل
الل �أَ ْت َقا ُك ْم» �إِ َّن َّ َ
ري «.
ِل َت َعا َر ُفوا» �إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ
الل َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
ُحب لأخيه
وقد جاء يف احلديث  «. :ال ُي�ؤمنُ �أحدُكم حتى ي َّ
ُحب لنف�سه» والأخ هنا �أخ يف الإن�سانية كما ي�ؤكد ذلك
ما ي ُّ
بع�ض �شراح احلديث ال�شريف .ونقر�أ يف �سرية الر�سول عليه
ال�سالم ما ي�ؤكد خلو نف�سه ال�شريفة من الكراهية ملخالفيه
من اليهود والن�صارى ،ومن ذلك �أنه كتب لن�صارى جنران
كتابا فيه( :ال ُي َغ َّي �أُ ْ�س ُقف ـ راعي الكني�سة ـ عن � ْأ�س ُقفيته،
وال راهب عن رهبانيته ،وال ُي َّغري حق من حقوقهم ،وال
�سلطانهم ،وال مما كانوا عليه).
وقد اهتمت امل�سيحية اهتماما كبريا باملحبة الإن�سانية؛
فهي مفتاح الدين وهي حرية الإن�سان التي تو�صل
هلل ،وقد دعى امل�سيح عليه ال�سالم الب�شرية جمعاء �إىل
تطبيق املحبة الكاملة حتى مع الأعداء ،وجند الكتاب
املقد�س ي�ؤكد على حب الإن�سان لأخيه؛ فقد جاء يف �سفر
العهد اجلديد ،من ر�سالة يوحنا الأوىل�« :أَ ُّيهَا الأَحِ َّبا ُء،
ِلنُحِ َّب َب ْع�ضنَا َب ْع ً�ضا ،لأَنَّ ْال َ َح َّب َة هِ َي مِ نَ اهللِ» ،و�أي�ضا
قوله�« :إِنْ َقا َل �أَ َحدٌ�« :إِ ِّن �أُحِ ُّب َ
اهلل» َو�أَ ْبغ َ
َ�ض �أَخَ اهَُ ،ف ُه َو
َكاذ ٌِب .لأَنَّ َمنْ َال ُيحِ ُّب �أَخَ ا ُه ا َّلذِ ي �أَ ْب َ�ص َرهَُ ،ك ْيفَ َيقْدِ ُر �أَنْ
ُيحِ َّب َ
اهلل ا َّلذِ ي َ ْ
ل ُي ْب ِ�ص ْرهُ؟».
وجند يف تعاليم بوذا دعوة �إىل املحبة والت�سامح والتعامل
باحل�سنى؛ فمن �أقواله امل�أثورة يف هذا ال�سياق« :ال توقف
الكراهية الكراهية ،بل يوقفها احلب فقط ،هذه هي
القاعدة اخلالدة» ،وقوله �أي�ضا« :اقهروا البغ�ض باحلب».
�إن قيمة احلب الإن�ساين كفيلة  -لو فتحنا لها
بع�ض ال�صفحات يف مناهجنا الدرا�سية وخطاباتنا
الإعالمية -ب�أن تخفف من غلواء هذه الكراهية
التي ت�ؤججها عقول مري�ضة يف العامل مل تفهم
تعاليم دينها �أو مبادئ ثقافاتها .الكراهية ال دين
لها وال جن�س وال لون؛ �إنها مر�ض تتج�ش�أ به �أنف�س
حتكم اجلهل يف م�ساماتها؛ فلم جتد الدياناتُ �أو
الأخالقُ منفذا لتهذيبها.
hilalalhajri@hotmail.com

