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ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م

تعدد األديان أم دين أوحد...؟
قيس المعولي
«نحو فهم جديد للتعددية الدينية يف القر�آن الكرمي» �أطروحة لأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية عدنان املقراين ناق�ش فيها مفهوم التعددية الدينية و�أثرها يف واقع
حياة الب�شر وذكر فيها جوانب الفهم يف خمتلف الأفكار واحلقائق� .إن التعدد هو مفهوم عام للتنوع واالختالف ب�شكل عام و الدين هو جمموعة من املعتقدات
وال�شرائع التي يتبعها جمع من النا�س �إميان ًا مب�صداقيتها وحقيقتها يرد م�صدرها لرب �أو كتاب مقد�س �أو تعاليم ثابتة .ويف هذه الكلمات �س�أناق�ش ما ذكره الكاتب
من كلمات يف معنى الإ�سالم والفرق بينه وبني الإميان والإق�صائية.

يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز� (:إِ َّن الد َ
ال ْ�س َل ُم
ِّين عِ ن َد َّ ِ
الل ْ إِ
َومَا ْاخ َتلَ َف ا َّل ِذ َ
ين �أُو ُتوا ا ْل ِك َتابَ �إِ َّل مِ ن َبعْدِ مَا جَ ا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم
َ
َّ
َّ
الل َف ِ���إ َّن الل َ�سرِي ُع ْال َِ�س ِاب)
َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َومَ��ن َي ْك ُف ْر ِب آ�يَاتِ ِ
(�:19آل عمران) وتف�سري هذه الآي��ة �إمن��ا هو تعريف �شامل
ملفهوم الإ���س�لام ال��ع��ام ال���ذي ينبغي على القا�صي وال���داين
والعامل واجلاهل �أن يفهمه ويعلمه ف�إن الدين الذي ارت�ضاه
اهلل خللقه و�أر�سل به ر�سله ،وال يقبل غريه هو الإ�سالم ،وهو
االنقياد هلل وحده بالطاعة واال�ست�سالم له بالعبودية ،واتباع
الر�سل فيما بعثهم اهلل به يف كل حني حتى ختموا مبحمد
�صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي ال يقبل اهلل من �أحد بعد بعثته
دينا �سوى الإ���س�لام ال��ذي �أر���س��ل ب��ه .و�أم��ا الفرق بينه وبني
الإميان فقد ورد عن الإمام نور الدين ال�ساملي رحمه اهلل �أنه
قال يف �أرجوزته �أنوار العقول:
�إمياننا الت�صديق والإ�سالم **�إذعاننا ملا دعا الأحكام
ولهما يف ال�شرع معنى ملتزم ** ت�صديق قول عمال �إذا لزم
وذكر يف م�شارق �أنوار العقول اجلزء الثاين «اعلم �أن للإميان
والإ�سالم ا�ستعمالني �أحدهما لغوي والآخ��ر �شرعي» ،ويف
ه��ذا املقال �س�أتطرق للغوي فقط ملا لل�شرعي من �إ�سهاب
كما ذكر الإمام ال�ساملي يف كتاب م�شارق �أنوار العقول اجلزء
الثاين ( .)203-198الإميان لغة هو الت�صديق بالقلب فقد
الَعْ ��رَابُ �آ َم َّنا ُقل ْ
مل ُت�ؤْمِ ُنوا َو َلكِن
قال اهلل تعاىلَ «:قا َلتِ ْ أ
مي���ا ُن ِف ُق ُلو ِب ُك ْم َو�إِن ُتطِ ي ُعوا
ال َ
ُقو ُلوا �أَ ْ�سلَ ْم َنا َو َلَّ��ا َي ْد ُخلِ ْ إِ
الل َو َر� ُ��س��و َل�� ُه َل َي ِل ْت ُكم ِّم��نْ �أَعْ �� َم��ا ِل�� ُك�� ْم َ�ش ْي ًئا ِ�إ َّن َّ َ
َّ َ
الل َغ ُفو ٌر
رَّحِ ي ٌم) (:14احلجرات) �أي مل ت�صدقوا ،و�أما الإ�سالم لغة
فهو االنقياد واالذعان وترك العناد وقولهَ (:و َلكِن ُقو ُلوا
�أَ ْ�سلَ ْم َنا) �أي هو �إذعاننا �أي انقيادنا وترك متردنا على من
طلب منا االن��ق��ي��اد و الإذع����ان .م��ن منطلق ه��ذه الكلمات
ف�إن الإ�سالم ال�شرعي هو ما جاء به نبينا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ولي�س لأحد �أن يخالف ،وميكن �أن يرد الإميان
والإ�سالم كمرتادفني لداللة قوله تعاىلَ (:ف�أَ ْخ َر ْج َنا مَن
َكا َن فِيهَا مِ َن ا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ي َب ْيتٍ م َِّن
ني (َ )35ف َما َو َج ْد َنا فِيهَا َغ ْ َ
ا ْل ُ ْ�سلِمِ َ
ني(:36-35( ))36الذاريات).

�إن اخ��ت�لاف ال��دي��ان��ات ب��اخ��ت�لاف عقائدها و�شرائعها يف
الع�صر الراهن ال يعك�س �صحتها من خطئها؛ فكثري منها
قد تغري جزئيا �أو ن�سبيا �أو �شكليا وبع�ضها كليا ولكن ما
بقى منها ه��و ر���س��ال��ة خ�ير خلق اهلل حممد ب��ن عبداهلل
�صلى عليه اهلل و�سلم� .إن يف كل �شرعة من تلك ال�شرائع
�أنا�سا ي��رون يف �شريعتهم الكمال والتمام وال�صفوة دون
غريهم ،ولكن ما يجهله ه�ؤالء القوم هو الت�سامح الذي
يجب �أن يكون را�سخا يف كل �شريعة ومنهج لكي تقوم هذه
الدنيا التي خلقت باختالف و�ستنتهي باختالف لقول اهلل
تعاىلَ (:و َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك َ َ
ا�س �أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َو َل َي َزا ُلو َن
ل َع َل ال َّن َ
ُ ْ
م َت ِلفِني) (:118هود َ)� .إن العمل بهذه املناهج وال�شرائع
يختلف ت�صنيفه من حيث �صحته وجزئية �صحته وخطئه
ح�سب فهم النا�س لهذه الديانات وكيفية العمل بها من
ناحية جمتمعية ال �شرعية؛ فنظرة ال�شريعة خمتلفة يف
هذا الأمر .من هذا املنطلق يجب �إي�ضاح معنى الإق�صاء
وق��د ذك��ر �أح��م��د حممد ���س��امل يف كتابه «�إق�����ص��اء الآخ���ر:
قراءة يف فكر �أهل ال�سنة» �أنه قوة جماعة واحدة على منع
اجلماعة الأخ���رى م��ن احل�صول على امل��ك��اف���أة� ،أو فر�ص
احلياة الإيجابية ،ويف �ضوء املعايري التي ت�سعى اجلماعة
الأوىل لتربيرها ،وم��ن ث��م ،ف��الإق�����ص��اء ه��و ح�شد القوة
ال�ستبعاد �أو حرمان الآخرين من االمتيازات واملكاف�آت.
من هذا املنطلق �أق�صى كل الآخر للح�صول على الكمالية
واالن���ف���رادي���ة وال��ت��م��ي��ز ع���ن الآخ���ري���ن ظ��ن��ا م��ن��ه��م �أن��ه��م
�سيح�صلون ع��ل��ى امل��ك��اف���أة ال��ع��ظ��م��ى واجل���ائ���زة ال��ك�برى.
ولكن هل �أهل الكتاب الذين �صدقوا مبا �أنزل �إليهم وما
�أنزل على حممد �صلى اهلل و�سلم يعتربون م�سلمني؟ �إن
�إمي��ان �أي �شخ�ص من �أي ملة �سابقة بالر�سول الأعظم
�صلى اهلل و�سلم ومبا �أنزل عليه يعترب �إ�سالما ،وللم�ؤمن
ما للم�سلمني وعليه ما عليهم وهذا يعني �أن جتري عليه
�أحكام �أهل الإ�سالم .و�أما داللة الآيات التي ذكرها الكاتب
وم��ن��ه��ا�( :إِ َّن ا َّل��ذِ ي َ��ن �آمَ�� ُن��وا َوا َّل���ذِ ي َ���ن هَ����ادُوا َوال�� َّن��� َ��ص��ا َرى»
��الل َوا ْل�� َي�� ْو ِم ْالآخِ ��� ِر َوعَ��مِ �� َل َ�ص ِ ً
ني َم��نْ �آم َ
ال�صا ِب ِئ َ
الا
َ��ن ِب َّ ِ
َو َّ

َفلَ ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم عِ ن َد َر ِّب ِه ْم َو َل َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َل هُ ْم َي ْح َز ُنو َن»
(:62البقرة) ،ف�إن اهلل بني ذلك يف قوله� « :إِ َّن ال ِّدينَ عِ ن َد
اب �إِ َّل مِ ن َب ْعدِ
َّ ِ
ال ْ�س َل ُم َو َما اخْ َتلَ َف ا َّلذِ ينَ �أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
الل ْ إِ
الل َف ِ�إ َّن َّ َ
الل
َما َجاءَهُ ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َو َمن َي ْك ُف ْر ِب�آ َياتِ َّ ِ
ال َ�سابِ »(�:19آل عمران) ،ثم قال مبا�شرةَ ( :ف�إِنْ
َ�س ِري ُع ْ ِ
اج َ
ل َو َم ِن ا َّت َب َع ِن َو ُقل ِّل َّلذِ ينَ
وك َف ُق ْل �أَ ْ�سلَ ْمتُ َو ْجه َِي ِ َّ ِ
َح ُّ
َ
َ
َ
ُ
ال ِّم ِّي َ
ني �أ�أ ْ�سلَ ْم ُت ْم َف ِ�إنْ �أ ْ�سلَ ُموا َف َقدِ اهْ َتدَوا
اب َو ْ أ
�أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
ن��ا عَ��لَ�� ْي َ��ك ا ْل�� َب َ�لا ُغ َو َّ ُ
َّو�إِن َت�� َو َّل�� ْوا َف���إِ َّ َ
ر ِب��ا ْل��عِ�� َب��ادِ)
الل َب���ِ��ص�ي ٌ
ال ْ�س َل ِم
ي ْ ِإ
(�:20آل عمران) ويقول �أي�ضاَ ( :و َمن َي ْب َت ِغ َغ ْ َ
دِي ًنا َفلَن ُي ْق َب َل مِ ْن ُه َوهُ َو ِف ْالآخِ َر ِة مِ نَ ْ َ
الا�سِ ِرينَ ) (:85
�آل عمران) وعلى هذا حتمل �أمثال هذه الآيات على من
كان قبل دعوة نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهذا ما
كان يثريه امل�شركون لدى �أهل الكتاب �أن �سلفكم الذين
كانوا قبل دعوة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم يف زعمهم
�أنهم يف دي��ن حممد هالكون ف��رد عليهم ال��ق��ر�آن �أن كل
من �آمن بنبي من �أنبياء اهلل عز وجل واتبع الدين الذي
�أنزله عليه و�آمن بالكتاب الذي �أنزل عليه طاملا �أنه كان
من الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات ف�إنه ال خوف عليهم
وال هم يحزنون ،ف���إذا حتمل هذه الآي��ات على من كانوا
قبل نبينا حممد ،و�إن كان بع�ض العلماء قال �إنها �أي�ضا
ت�شمل من مل ت�صلهم دعوة نبينا حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم وكانوا متم�سكني مبا جاء به الأنبياء واملر�سلون
ال��ذي ي�ؤمنون بهم ممن هم قبل دع��وة الر�سول حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم .وه��ذا الأم��ر و�إن مل يكن وا�ضحا
جليا يف ع�صرنا ه��ذا ل�شمول دع��وة نبينا عليه ال�صالة
وال�سالم ف�إنها �أقرب منها للنظرية ال الواقع ،وخال�صة
لذلك ف�إن هذه الآيات كما ذكر معظم املف�سرين تخ�ص
م��ن ك��ان قبل دع��وة نبينا حممد عليه �أف�ضل ال�صالة
و�أمت الت�سليم بال�شروط املذكورة فيها .وعلى ما ذكرت
�آنفا هل لنا �أن نقف عند احلق ملا �أن��زل يف كتاب اهلل �أم
جنعل عقولنا وعقائدنا تقف فقط على ما يراه املجتمع
�أو يعك�سه؟.
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