العدد الخامس عشر  :ربيع األول 1437هـ  -ديسمبر 2015م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

أزمة تعدد َّية :ثقاف َّية أم سياس َّية؟
اإلنسان تحت سلطة الجبر واالختيار
نحو فهم جديد للوثائق الوقفية
ال صدام بين العلمان َّية والدين
الدين كفاعل إيجابي في التنمية( ..المغرب نموذجًا)

الطريق الثالث :أناشيد الحر َّية الجديدة
سالم اإلنسان َّية
س َّنة اهلل في أهل الذمة
ُ
معنى العقل
النهضة العربية في القرن التاسع عشر
مؤسسة الوقف وخدمة األقليات المسلمة

»

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
ُ
ت�شرتك فيها الثقافات والأديان �أي�ضا
مِ نَ القيم التي
قيمة «الأخ َّوة» ،ونق�ص ُد بها الأخوة الإن�سانية؛ فالب�شر
مهما اختلفتْ �أديانهم وثقافاتهم هم �إخوة يف الأ�صل
الذي يعودون �إليه ،وهو �أبو الب�شر جميعا �آدم عليه
ال�سالم .والإ�سالم �أكد على هذه القيمة يف كثري من
الن�صو�ص القر�آنية والنبوية؛ ففي �سورة الن�ساء يقول
اهلل تعاىل يف خطاب �شامل يذ ِّكر الب�شر جميعا ب�أ�صلهم
النا�س ات ُقوا َرب ُك ْم الذِ ي َخلَ َق ُك ْم مِ نْ
الواحد« :يَا �أَيهَا
ُ
َن ْف ٍ�س َواحِ َد ٍة َو َخلَ َق مِ ْنهَا َز ْو َجهَا َوبَث مِ ْن ُه َما ر َِجا ًال َكثِرياً
اهلل الذِ ي َت َت َ�سا َء ُلو َن ِب ِه َوالأَ ْر َحا َم �إِن َ
َون َِ�سا ًء َوات ُقوا َ
اهلل
َكا َن َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبا» ،ويف �سورة احلجرات نقر�أ هذه الآية
التي جتمع بني �آدم كلهم مبختلف �أديانهم و�أجنا�سهم
النا�س
و�ألوانهم يف رباط واحد هو التقوى« :يَا �أَيهَا
ُ
ِ�إنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ نْ َذ َك ٍر َو ُ�أن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعوباً َو َق َبا ِئ َل
هلل �أَ ْت َقا ُك ْم �إِن َ
اهلل َعلِي ٌم
ِل َت َعا َر ُفوا �إِن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد ا ِ
ري» .وجن ُد الأحاديث النبوية �أي�ضا ت�ؤكد على هذه
َخ ِب ٌ
َّ
الأخوة الإن�سانية التي حث عليها القر�آن ،ومن ذلك
ما جاء يف ال�صحيحني من قول الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم« :ال ُي�ؤمِ نُ �أح ُد ُك ْم حتى يُحِ ب لأخيه ما
يُحِ ب لنف�سه» ،ومفهوم الأخوة يف احلديث وا�سع ي�شمل
النا�س جميعا ،وي�ؤكد هذا املعنى الرواية الأخرى التي
جاءت يف م�سند الإمام �أحمد ،وهي «ال يبلغ عب ٌد حقيقة
الإميان حتى يُحِ ب للنا�س ما يُحِ ب لنف�سِ ه من اخلري».
ومقت�ضى احلديث وا�ضح؛ وهو �أن امل�سلم م�أمور ب�أن
يبغ�ض لإخوته من غري امل�سلمني ما يبغ�ضه لنف�سه
من �شر كاحلقد ،والكراهية ،والظلم ،واالحتقار...
وغري ذلك مما يكرهه النا�س جميعا.
ويف الكتاب املقدَّ�س �إ�شارات عديدة ت�ؤكد مفهوم الأخوة
الإن�سانية ،ومن ذلك ما جاء يف ر�سالة بول�س الر�سول
الأوىل �إىل �أهل ت�سالونيكيَ « :و َ�أما ْال َ َحب ُة الأَ َخوِي ُة
َف َ
اج َة َل ُك ْم �أَنْ �أَ ْك ُت َب �إِ َل ْي ُك ْم َع ْنهَا ،لأَن ُك ْم َ�أ ْن ُف َ�س ُك ْم
ال َح َ
َ
هلل �أنْ يُحِ ب َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضا».
ُم َت َعل ُمو َن مِ نَ ا ِ
ويف الثقافات ال�شرقية القدمية ،عرفت حكمة فيل�سوف
ال�صني املعروف «كونفو�شيو�س» بتعظيم قيم الإخاء
واملحبة وال�سالم بني الب�شر ،ومن �أقواله امل�أثورة يف
�آداب املعاملة «القاعدة الذهبية» ،التي َّ
خل�صها بقوله:
«ال تعامل الآخرين مبا ال ترغب يف التعامل به مع
نف�سك».
� ...إ َّن الإميا َن بالأخوة الإن�سانية من القيم التي ُيكن
�أن تر�أب ال�صدع بني الأمم ،وت�سهم يف �إيجاد عامل
ي�سوده الإخاء وال�سالم واحرتام الثقافات والأديان
والأعراق بتعددها وتنوعها.
hilalalhajri@hotmail.com

