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 احلرية الدينية وإشكالية التنزيل

 دمحم عوام

احلرية الدينية ىي إحدى الضرورايت اخلمس، اليت تكفلها الشريعة اإلسالمية لغَت ادلسلم، إذ من حقو أن 
على أن احلرية . ديارس شعائره الدينية، دون أن يتوجس خوفا من أحد، سواء كان فردا، أو مجاعة، أو سلطة

الدينية مبنية على اختيار الدين دون إكراه، فالدين مسألة قناعات واختيارات يف األصل، ال تنبٍت على اإلكراه 
واالعتساف، فهي اطمئنان قليب، وسكينة نفسية ووجدانية، فهي هبذه اخلاصية ال تقبل اإلكراه، وال ترتضيو، بغض 

النظر ىل حنن متفقُت مع اختيار ادلرء للدين الذي ارتضاه أم ال، وبدون االلتفات إىل ادلسلك القيمي من حيث 
احلكم ابخلطأ أو الصواب، أو احلكم الشرعي مؤمن أو كافر، فالتمسك ابلدين مسألة اختيار يف األصل، والدليل 

 [.256: البقرة] ﴾ال إكراه يف الدين﴿على ذلك ىذه القاعدة الكلية القرآنية 

وبياهنا أن اآلية الكردية خرب جاء يف صيغة النهي، أي النهي عن إجبار أي أحد على الدخول يف دين 
ونفي اإلكراه خرب يف معٌت النهي، وادلراد نفي أسباب اإلكراه يف ُحكم اإلسالم، أي ال : "اإلسالم، قال ابن عاشور

وىي دليل واضح على إبطال . تكرىوا أحداً على اتباا اإلسالم قسراً ، وجيء بنفي اانس لقصد العموم نصاً 
 1."اإلكراه على الدِّين بسائر أنواعو، ألّن أمر اإلديان جيري على االستدالل، والتمكُت من النظر، وابالختيار

: فااملة األوىل وىي قولو تعاىل: "وىو نفس ادلسلك الذي جرى عليو سيد الطنطاوي يف تفسَت اآلية، قال
 تنفى اإِلجبار على الدخول يف الدين ، ألن ىذا اإلجبار ال فائدة من ورائو ، إذ التدين ﴾الَ ِإْكرَاَه يف الدين﴿

إذعان قليب ، واجتاه ابلنفس وااوارح إىل إلو رب العادلُت إبرادة حرة سلتارة فإذا أكره عليو اإِلنسان ازداد كرىاً لو 
 2."فاإِلكراه والتدين نقيضان ال جيتمعان ، وال ديكن أن يكون أحدمها مثرة لآلخرة. ونفوراً منو

ال تكرىوا أحًدا على الدخول يف دين :  أي﴾ال ِإْكرَاَه يف الدِّين﴿: وذىب ابن كثَت إىل أن معٌت قولو تعاىل
اإلسالم فإنو بُت واضح جلي دالئلو وبراىينو ال حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول فيو، بل من ىداه هللا 

لإلسالم وشرح صدره ونور بصَتتو دخل فيو على بينة، ومن أعمى هللا قلبو وختم على مسعو وبصره فإنو ال يفيده 
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وقد ذكروا أن سبب نزول ىذه اآلية يف قوم من األنصار، وإن كان حكمها . الدخول يف الدين مكرىا مقسورًا
ا  3."عامًّ

هبذا البيان الرابين الواضح والصريح الذي نطقت بو اآلية، وزاده العلماء أتكيدا وتفسَتا، تنكشف أمامنا 
حقيقة ال ريب فيها، وىي أن لغَت ادلسلم حقا يف أن ديارس شعائره الدينية بكل حرية، وبكل طمأنينة، فهي 

 . مكفولة لو شرعا، بل إن االعتداء على ىذا احلق، تعاقب عليو الشريعة

وقد نصت وثيقة ادلدينة اليت عدت أول دستور عادلي للدولة اإلسالمية ابدلدينة على ىذه احلرية، فجاء فيها 
وأن يهود بٍت عوف أمة مع ادلؤمنُت، لليهود دينهم وللمسلمُت دينهم، مواليهم وأنفسهم إال من ظلم : "قولو ملسو هيلع هللا ىلص

 وأقرت ىذه الوثيقة أن ما ليهود بٍت عوف من حقوق، مثلو 4."إال نفسو وأىل بيتو (يهلك)وأمث، فإنو ال يوتغ 
وأنو ال جيَت مشرك ماال لقريش، وال نفسا، وال "لسائر اليهود، بل إهنا تقر حق ادلواطنة حىت للمشركُت، فقد قررت 

 5."حيول دونو على مؤمن

وىذا احلق ماض إىل يوم القيامة غَت منسوخ، ألن الشأن يف الكليات القرآنية أهنا ال تنسخ، قال اإلمام 
والقول بنسخ اآلية قول واه ال 6"وال معٌت لقول من زعم أن اآلية منسوخة احلكم ابإلذن اباربة: "الطربي رمحو هللا

 7.قيمة لو يف ميزان التحقيق العلمي

. مل يكره أحدا قط على الدين، وإمنا كان يقاتل من حياربو ويقاتلو"ولقد قرر ابن القيم أن من ىديو ملسو هيلع هللا ىلص أنو 
ال إكراه يف ﴿: وأما من سادلو وىادنو، فلم يقاتلو، ومل يكرىو على الدخول يف دينو، امتثاال ألمر ربو حيث يقول

، وىذا نفي يف معٌت النهي، أي ال تكرىوا أحدا على الدين، والصحيح أن اآلية ﴾الدين قد تبُت الرشد من الغي
 8."على عمومها يف حق كل كافر

وقد جتسد ىذا احلق لغَت ادلسلمُت، أي احلق يف احلرية الدينية يف واقع الدولة ادلسلمة، حبيث كانت ألىل 
الكتاب كنائسهم وبيعهم، ديارسون فيها شعائرىم وعباداهتم دون تضييق عليهم وال حتجَت، وال خوف وال وجل من 
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أحد، وإن كان اإلسالم يقر ابلتحريف الذي أتى على شرائعهم، فهذا مل دينع من اإلقرار أبهنم يف األصل أىل 
لذلك . كتاب، وإن حرف وبدل، وىم من انحية أقرب إىل أىل اإلسالم من غَتىم، من الوثنيُت واجملوس وغَتىم

وجدان ادلسلمُت األوائل من الصحابة مهنع هللا يضر زمن النبوة، حيزنون الهنزام الروم وغلبتها من قبل الفرس، وقد دون القرآن 
َوُىْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن يف ِبْضِع ِسِنَُت ّلِلِِه اأْلَْمُر أمل غلبت الروم يف أدىن األرض﴿: الكرًن ىذا يف قولو تعاىل

 [5 1:الروم]ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن  بَِنْصِر اّلِلِه يَ ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعزِيُز الرهِحيُم﴾

ومن روائع ما يشهد لو التاريخ أن النصارى اشتكوا إىل عمر بن عبد العزيز هنع هللا يضر ما فعلو الوليد بن عبد ادللك 
بكنيسة يوحنا اليت زيدت يف بناء ادلسجد بدمشق، وقد انتزعها منهم ابلقوة، فأمر عاملو برد ما زيد يف ادلسجد، 

وحدثٍت مصعب عن أبيو عن َماِلك عن انفع ": وحنن ننقل القصة بكاملها كما رواىا البالذري يف فتوحاتو، قال
ودلا وىل معاوية ْبن َأِب ُسْفَيان أراد أن يزيد كنيسة يوحنا يف ادلسجد بدمشق فأىب النصارى : عن أسلم مبثلو، قَاُلوا

ذلك فأمسك، مُثه طلبها َعْبد ادللك ْبن مروان يف أايمو للزايدة يف ادلسجد وبذل ذلم ماال فأبوا أن يسلموىا إليو، مُثه 
لئن مل تفعلوا : إن الوليد ْبن َعْبد ادللك مجعهمفي أايمو وبذل ذلم ماال عظيما َعَلى أن يعطوه إايىا فأبوا، فقال

اي أمَت اْلُمْؤِمِنُت إن من ىدم كنيسة جن وأصابتو عاىة فاحفظو قولو ودعا مبعول وجعل : ألىدمنها، فقال بعضهم
فلما . يهدم بعض حيطاهنا بيده وعليو قباء خز أصفر مُثه مجع الفعلة والنقاضُت فهدموىا وأدخلها يف ادلسجد

استخلف عمر ابن عبد العزيز شكا النصارى إليو ما فعل الوليد هبم يف كنيستهم، فكتب ِإىَل عاملو أيمره برد ما 
هندم مسجدان بعد أن أذان فيو وصلينا ويرد بيعة، وفيهم يومئذ :زاده يف ادلسجد عليهم فكره أىل دمشق ذلك وقالوا

ُسَلْيَمان ْبن حبيب اارِب وغَته مَن الفقهاء وأقبلوا َعَلى النصارى فسألوىم أن يعطوا مجيع كنائس الغوطة الهيِت 
أخذت عنوة وصارت يف أيدي ادلسلمُت َعَلى أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا وديسكوا َعِن ادلطالبة هبا فرضوا بذلك 

 9"،وأمضاهوأعجبهم، فكتب بو ِإىَل ُعَمر فسره 

ىذا االحًتام واألمان ألصحاب الدايانت األخرى، قد مضى عليو اخللفاء الراشدون مهنع هللا يضر، ومن جاء بعدىم، 
طلب من البطرك "فقد ذكر كوستاف لوبون أن أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر دلا قدم إىل مدينة القدس 

صفرونيوس أن يرافقو يف زايرتو اميع األماكن ادلقدسة، وأعطى األىايل األمان وقطع ذلم عهدا ابحًتام كنائسهم 
 10."وأمواذلم وبتحرًن العبادة على ادلسلمُت يف بيعهم
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فاإلسالم ال يكره الناس على اإلديان بو، بل يؤمن حبرية ادلعتقد وإن كان رافضا لو، لذلك مل يفرض نفسو بقوة 
ومل ينتشر اإلسالم : "قال كوستاف لوبون. السيف، وىذا ما يقر بو غَت واحد من ادلنصفُت من غَت ادلسلمُت

ابلسيف، بل انتشر ابلدعوة وحدىا، وابلدعوة وحدىا اعتنقت اإلسالم الشعوب اليت قهرت العرب مؤخرا كالًتك 
 11."وادلغول

وشلا يكفل ىذه احلرية الدينية، وشلارستها من غَت أن يعًتض عليهم أحد، أنو حىت يف حالة احلرب، ال ينبغي 
التعرض ألىل الدين يف كنائسهم أو بيعهم، أو غَتىا، ما مل ينخرطوا يف احلرب إما ابلتخطيط والتوجيو، أو 

 . ابدلشاركة الفعلية حبمل السالح

وإن واقع الدولة ادلسلمة يقر أن ىذا احلق، أعٍت احلرية الدينية، مل يقتصر على أىل الكتاب، وإمنا مشلت 
سنوافيهم "غَتىم من سائر الطوائف الدينية، من رلوس وغَتىم، الذين ابلرغم من رلوسيتهم، ورد فيهم حديث 

 .يف أخذ اازية منهم، وىذا يدل على أن ذلم حقا يف ادلواطنة" سنة أىل الكتاب

إذن قضية احلرية الدينية لغَت ادلسلمُت، داخل الدولة ادلسلمة من احلقوق اليت تقرىا نصوص القرآن والفعل 
النبوي ادلتمثل يف الوثيقة الدستورية للمدينة، ويقرىا أيضا ادلمارسة العملية للدولة ادلسلمة عرب التاريخ إىل يومنا 

 .ىذا

إذا تقرر ما سبق، بقي سؤال من األمهية مبكان على مستوى التنزيل، وىو مبثابة إشكالية حتتاج إىل بيان 
 ىل احلرية الدينية اليت تكفلها الشريعة خاصة أبىل الكتاب أو شلن عاشوا يف ظل الدولة وىو، وحتليل عميق،

ادلسلمة طوال ىذه القرون، أم قد تشمل طوائف جدد مستحدثة، حيث تصبح ذلم حقوق واعًتاف قانوين، ومثال 
 ذلك عبدة الشياطُت والبهائية، وغَت ذلك؟

الذي يظهر يل أن األصل ىو احلرية الدينية، لإلنسان أن يعتقد ما يشاء، لكن من واجب الدولة ادلسلمة أن 
حتمي عقيدة مواطنيها، أمام ادلعتقدات الضالة والفاسدة الوافدة، ال سيما اليت هتدد سالمة األمة، وعادة ما يكون 

من ىنا يًتجح عندي اإلبقاء على احلرية الدينية ألىل الكتاب فقط، . ذلا ارتباط بدول أجنبية تكيد لإلسالم وأىلو
وذلك للمشًتك الذي بيننا يف كوهنم أىل كتاب سابق، وماعداىم من النحل وادلذىبيات الوثنية كالبوذية وغَتىا، 

قد - وإن كان ألىل الكتاب من ذلك نصيب-مث إن التاريخ يشهد أن ىذه التيارات خاصة، . فادلنع ىو الصواب
 .أتعبت الدولة ادلسلمة وأرىقتها
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وأان ىنا أحتدث عن االعًتاف جبماعة دينية معينة، كعبدة الشيطان أو البهائية مثال، أما أن يعتنق فرد حنلة 
وآفة العصر اليوم أن جتد فردا واحدا هبائيا أو بضعة أفراد، . ما، مثل ما ذكرت، فذاك شأنو، ال يعنينا يف شيء

فتقدمو الصحافة، وادلؤمترات ادلشبوىة على أنو ديثل الطائفة الفالنية، مثل ما وقع يف ادلغرب يف مؤمتر للطوائف 
 .الدينية، إحدى النساء قدموىا على أهنا متثل الطائفة البهائية، فاستغرب الناس ىل توجد فعال ىذه الطائفة؟

وقد تنتفي ىذه احلرية الدينية، إذا دلتنا ادلقاصد ادلآلية على أهنا دعوة لتخريب اجملتمع ادلسلم، تتسًت وراء 
حرية العقيدة، أو احلرية الدينية، مثل نشر ادلسيحية إبغراء الطبقة الفقَتة من ادلسلمُت؟ فهذه دعوة ال تنبٍت على 

 .قناعة بقدر ما ىي استغالل للفقر وظروف الناس الصعبة

وأخَتا ما دور العلماء اإلصالحيُت يف محاية الشباب من ادلعتقدات الضالة والفاسدة منها اإلحلاد وادلد 
النصراين وغَت ذلك؟ ىل سنبقى نردد احلرية الدينية ونتفرج أمام ىذه العقائد الضالة واليت ترصد ذلا أموال وأحياان 

 يتواطأ معها بعض رجال السلطة؟

فكري وعلمي وىو بيان ما يف ىذه العقائد من ضالل، وإبراز ما يف عقييدتنا من : األول: أمامنا حتداين
اجتماعي، وىو االىتمام ابلطبقة اذلشة : والثاين. سالمة وحجة ومقاصد وبرىان، وتفصيل ذلك ليس زللو اآلن

 .اليت تغزوىا النصرانية وغَتىا، كما ىو الشأن عندان يف مناطق األطلس، ال بد من مساعدة الناس ورفع معاانهتم

واخلالصة أننا إذا كنا نقر أبن شريعتنا قد كفلت احلرية الدينية، بنصوصها الواضحة، واترخيها العملي الواقع، 
فإننا اليوم أمام حتد حضاري يتجلى يف العقائد الوافدة، شلا جيعلنا نفكر يف بناء علم كالم جديد، على أسس 

وىذا ال يعٍت البتة أن نقطع . معرفية جديدة تستجيب دلتطلبات العصر، بدل الركون إىل الصراا ادلذىيب القدًن
 .صلتنا بو، وإمنا أن منتح منو ما يفيدان يف معركتنا العقدية اليوم

 ىذه ومضات حتتاج إىل بسط وتفصيل

 واحلمد هلل رب العاملني

 

 


