
 

 

 اهلل ليس بحاجة إلى دفاع

 بقلم: فضيلة الشيخ عبد الرحمن وحيد

 

لى األبد.   كلييء تهديدًا بالنسبة هلل ال يمكن أن يشكل أي ش القدرة الذي هو الحق المطلق الموجود منذ األزل وا 
 وألن اهلل هو الرحمن الرحيم فليس له أي أعداء.

في قصيدته "اهلل أكبر" قائاًل:  لو كان الستة باليين الذين يسكنون  1مصطفى بصري المبجلكتب المفكر اإلسالمي 
ال ذرة من الغبار، كلهم كافرين ... أو أتقياء ... فلن يكون لهذا أدنى تأثير على عظمته األرض، التي ال تعدو مثق

 تعالى".  

فالذين يدَّعون أنهم يدافعون عن اهلل أو اإلسالم أو النبي إما أنهم يخدعون أنفسهم أو يستغلون الدين ألهدافهم 
التي إجتاحت العالم اإلسالمي منذ عدة سنوات،  الدنيوية والسياسية.  ولقد شهدنا هذا في موجة الغضب المفتعلة

والتي حصدت حياة مئات من الناس، كرد فعل للرسوم الكاريكاتورية التي نشرت في الدنمارك.  إن الذين يزعمون 
أنهم يفهمون مشيئة اهلل بصورة كاملة، ويجترئون على فرض فهمهم المحدود هذا على اآلخرين، يساوون أنفسهم 

 به دون أن يدروا. باهلل ويشركون 

علينا كمسلمين أن نسأل:  لماذا تكاد تنعدم حرية التعبير وحرية اإلعتقاد فيما يسمى بالعالم اإلسالمي؟  وذلك بدال 
من أن ندين أقوال اآلخرين أو معتقداتهم أو أن نلجأ إلى ترويعهم بالتهديد والعنف لتقييد حريتهم كما يفعل 

ج من القانون الجنائي الباكستاني الخاصة 592ة مصالحهم الخاصة، مثل المادة المستفيدين من سن القوانين لخدم
" والذي يحكم بعقوبة اإلعدام لهذا "اإلزدراء بالمقدسات".  لقد شرحت محكمة محمدبتجريم "تدنيس إسم النبي 

 الشريعة الفيدرالية الباكستانية هذه المادة كالتالي: 

أو إهانته كتابة أو قواًل؛  التحدث عنه أو عن أهله بإزدراء أو عدم إحترام؛ التهجم  تدنيس النبي
على كرامة أو شرف النبي واإلساءة اليه؛ تشويه صورته أو اإلمتعاض عند ذكر إسمه؛ إظهار 
العداوة أو الكراهية نحوه أو نحو أهله أو صحابته أو المسلمين؛ اإلفتراء على الرسول أو أهله 

هم بما في ذلك نشر األقوال المسيئة اليه أو إلى أهله؛ التشهير بالرسول؛ رفض أحكامه أو قذف
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بأي شكل؛ رفض السنة النبوية؛ إظهار عدم اإلحترام أو اإلحتقار أو الرفض أو التمرد على حقوق 
5 اهلل ورسوله.

صلى اهلل عليه )اإلسالم أو الرسول وبدالً من أن تقوم مثل هذه القوانين القمعية المتعمدة الغموض بحماية اهلل أو 
فإنها تساهم في تعزيز قوة اصحاب األهداف الدنيوية )أي السياسية( وتكون بمثابة "سيف ديموقليس" الذي  (وسلم

يهدد ليس فقط األقليات الدينية بل أيضًا غالبية المسلمين فال يتمكنون من مناقشة شئون دينهم بحرية ودون أن 
يين الذي يظهرونه من خالل قوة الحكومات أو عامة الناس والذين ال تعدو إدعاءاتهم غضب األصول يتهددهم

"بحماية الدين" أو "الدفاع عن اهلل" كونها ستارًا لتعظيم الذات.

ال يستطيع أي مالحظ موضوعي أن ينكر أن المجتمع الباكستاني، مثل الكثير من المجتمعات األخرى في العالم 
لية تخشين تحت تأثير مثل هذه القوانين، بالتزامن مع صعود التطرف الديني وفقدان اإلسالمي، قد مر بعم

الروحانية الحقيقية التي بدونها يظل المعنى والهدف الحقيقي لإلسالم محجوبًا عن اإلدراك البشري.

مي لحقوق من اإلعالن العال 11( قد سبق المادة 522: 5إن األمر القرآني المعروف: "ال إكراه في الدين" )
بأكثر من ثالثة عشر قرناً ويجب أن يكون مصدر إلهام للمجتمعات اإلسالمية اليوم هادياً إياها إلى طريق  3اإلنسان

الحرية والتسامح الديني.

إلى القوانين اإلسالمية المنظمة  وليستشير كلمة "شريعة" في المعنى القرآني إلى "السبيل" أو "الطريق الى اهلل"، 
في القرون التي تلت وفاة النبي.  لهذا فإنه من المهم عند دراسة موضوع األحكام المتعلقة باإلزدراء التي ظهرت 

بالمقدسات والردة أن نفرق بين القرآن، الذي تستمد منه كثير من المواد األساسية للشريعة اإلسالمية، وبين الشريعة 
الشريعة اإلسالمية من صنع البشر وبالتالي إال أن  إلهينفسها.  ألنه في حين أن مصدر الوحي هو مصدر 

تخضع للتفسير والمراجعة البشرية.

إن حد الردة ما هو إال تراث الظروف التاريخية والحسابات السياسية التي ترجع إلى الحقبة األولى لإلسالم 
حين كان معنى الردة هو ترك جيش الخليفة ورفض سلطانه وبالتالي كانت تعتبر خيانة أو تمرد ًا  .ومن 
هنا يجب أن ندرك أن فرض عقوبة قاسية للردة في الشريعة اإلسالمية هو نتاج تاريخي وسياسي لهذه 
الظروف في إطار الحسابات والمصالح البشرية وليس من أوامر الشريعة اإلسالمية المتعلقة بموضوع 

تغيير اإلنسان لديانته.
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ستخدامها التاريخي لإل شارة إلى القانون اإلسالمي في مجمله إلى أن يخلط الذين لقد أدى تطور كلمة "شريعة" وا 
ال يعرفون هذا التاريخ بين الشريعة التي وضعها اإلنسان وبين الوحي الذي تأسست عليه، مما ساهم بدوره في 

 الفهم البشري الذي يتأثر بالمكان والزمان إلى مصاف األمور اإللهية.  نتاجرفع 

عبر عن القيم الخالدة وتجسدها.  أما القوانين اإلسالمية فهي نتاج اإلجتهاد إن الشريعة بمفهومها الصحيح ت
والتفسير البشري الذي يعتمد على الظروف ويجب مراجعتها باستمرار إزاء الظروف المتغيرة أبدًا.  وهذا ضروري 

الحياة والظروف  عليها الزمن وغير ذات صلة ليس فقط مع عفاللحيلولة دون صيرورة الشريعة اإلسالمية جامدة 
 المعاصرة بل أيضًا مع المباديء الخالدة التي تقوم عليها الشريعة ذاتها.

إن العديد من أعظم علماء الفقه اإلسالمي على مدى التاريخ، كانوا متعمقين في قيم وتقاليد التصوف أو الروحانية 
قد ساهمت الطبيعة اإلنسانية والروحية اإلسالمية، وقد أدركوا الحاجة الى التوازن بين حرف القانون وروحه.  و 

للتصوف في اإلسالم في قبول الممارسات والعادات اإلجتماعية والثقافية المختلفة ومع إنتشار اإلسالم من مكان 
مولده في الجزيرة العربية إلى المشرق وشمال أفريقيا والساحل وأفريقيا وفارس وجنوب ووسط آسيا وأرخبيل جزر 

فقاً لكثير من التقديرات، فإن غالبية المسلمين في معظم هذه المناطق يمارسون نوعاً من التدين الهند الشرقية.  و 
مستمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الصوفية.  وتشهد عظمة عجائب الفن والعمارة اإلسالمية، بداية من فاس 

ين الصوفيين أفراداً وطوائف لكي يرفعوا وغرناطة إلى اسطنبول واصفهان وسمرقند وأكرا، عن جهاد أجيال من الفنان
من شأن المادة ويحولوا البيئة التي صنعها اإلنسان إلى "نظير حقيقي مقابل للطبيعة، لوحة من اآليات السماوية 

  4التي تبين في كل مكان إبداع اإلنسان كخليفة اهلل على األرض".

ضمنت قيم الشمولية اإلنسانية الكونية، قد نبعت بقدر بالتأكيد إن عظمة الحضارة اإلسالمية الكالسيكية، والتي ت
كبير من النضج الروحي الذي تطور من تمازج التأثيرات العربية واليونانية واليهودية والمسيحية والفارسية.  لهذا 
لم أتمالك نفسي من البكاء أثناء زيارتي الى مدينة فاس بالمغرب منذ عدة سنوات عندما رأيت شرح إبن رشد 

خالق النيقوماخيوسية محفوظًا ومعروضًا بعناية.  ألنه لوال أرسطو ومقالته العظيمة لربما كنت قد صرت أنا لأل
 نفسي مسلمًا متطرفًا.

من العوامل المختلفة التي ساهمت في إنحدار الحضارات العربية واإلسالمية بصورة عامة، وأعاقت بشكل كبير 
هو غلبة قيود األنظمة الدينية، والتي إنتصرت في النهاية على التراث مساهمة المسلمين في تطور العالم الحديث 

وخلق  –خاصة في مجال الفكر التأملي  –الكالسيكي للنزعة اإلنسانية في اإلسالم.  إن التشبع بالتأثيرات "الغريبة" 
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تها آليات السيطرة التي العلوم الفردية العقالنية المستقلة والتي ال يحدها التمسك الشديد بالتعاليم الدينية غلب
إستخدمتها السلطات الدينية والحكومية مما أصاب المجتمعات اإلسالمية بالشلل.

وال تزال نفس تلك اإلتجاهات سائدة في عالمنا المعاصر، ليس فقط في شكل حدود الردة والكفر الصارمة التي 
لبية المسلمين من التفكير "خارج تعمل على تضييق مجال الحوار المقبول في العالم اإلسالمي وتمنع غا

الصندوق"، أي بطريقة غير تقليدية، ليس فقط فيما يخص األمور الدينية بل أيضًا في مجاالت الحياة الواسعة 
واآلداب والعلوم والثقافة بصورة عامة. 

الفهم الديني عملية مستمرة

ة مستمرة حيث تضفي الخبرات والبصيرة إن أي شخص جاد في فهم دينه ال بد وأن يتطور ما يدركه ويفهمه بصور 
َفاقِ  ِفي آَياِتَنا منظورًا جديدًا للحق.  يقول اهلل تعالى في القرآن الكريم: "َسُنِريِهم    َلُهم   َيتََبيَّنَ  َحتَّى   َأنُفِسِهم   َوِفي اآل 

  .(53 :41) "ال َحق   َأنَّهُ 

 .هلل بوجودها وتدين بعض على بعضها الحية ناتالكائ كل تعتمد إذ  .اهلل سوى ذاتياً  مكتف   شيء يوجد ال
 آلخر واحد من يختلف والحقيقة للحق إدراكها فإن والمكان الزمان إطار في تعيش اهلل خالئق ألن ولكن 

.والخبرات الشخصية بالمعارف ويتأثر

وكما سبقت اإلشارة فإن اإلسالم يرى أن العالم وأية معلومات نستمدها منه إنما هي عالمات تقودنا إلى 
معرفة اهلل  .وقد قسم فقهاء المسلمين المعرفة إلى ثالث درجات :أوال، علم اليقين، الذي هو علم إستداللي 

وموضوعه المعرفة التي يرى العلماء أو المثقفون أو ورجال الدين أنفسهم أنها معرفة صادقة  .وثانيًا، 
عين اليقين، وهي الدرجة التي تمثل مستوى أعلى من الصدق مقارنة بالدرجة األولى  .وهنا يشهد المرء 

بصورة مباشرة أن معلوماته حول ظاهرة موضوعية معينة هي معلومات صادقة ودقيقة  .وثالثًا، حق 
اليقين، أي الحقيقة التي تصل إلى الكمال من خالل الخبرة الشخصية المباشرة،  مثال ذلك إتصال أولياء 

ى اهلل بأنه هو "الحق" لها داللة كبرى.  ألنه إذا كان المطلوب من المعرفة البشرية أن تصل إن إشارة القرآن إلالصوفية باهلل.
إلى هذه الدرجة من "الحق"، فهنا تصبح الحرية الدينية أمراً ضروريًا.   لذا يجب أن يفسح مجال واسع للبحث عن 

شكال المختلفة من الممارسات الدينية. سواء كان باستخدام العقل أو المشاعر أو األ –الحق )أي البحث عن اهلل( 
ألنه بدون الحرية، ال يمكن للنفس البشرية أن تصل إلى الحق المطلق الذي هو بطبيعته حرية غير محدودة.
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إن المجهودات العقلية والنفسية ما هي إال مقدمات في البحث عن الحق.  و يجب أن يكون هدف اإلنسان كمسلم 
ق المطلق الذي هو اهلل وليس للمفاهيم العقالنية أو المشاعر تجاه الحق المطلق.  هو تسليم نفسه بالكامل للح

 فبدون الحرية يمكن للبشر أن يصلوا فقط إلى إدراك سطحي للحق بداًل من أن يصلوا إلى الحق الحقيقي ذاته.

إظهار الحق الذي يلعب اإلستعداد الروحي ألي شخص دوراً مهماً في مقدرته على الوصول إلى الحق، لهذا فإن 
يصل إليه شخص ما قد يختلف عما يصل إليه شخص آخر.  كما أن اإلسالم يحترم ويقدَّر هذه اإلختالفات وكذلك 
الحرية الدينية ذاتها مدركًا أن كل إنسان يفهم اهلل بحسب قدراته وميوله األصلية، وهو ما يعبر عنه هذا الحديث 

ع إن المجاهدة )مأخوذة من كلمة الجهاد( لمعرفة اهلل يجب أن تكون : "أنا عند ظن عبدي بي".  بالطب2القدسي
مخلصة وصادقة وتقود اإلنسان إلى حالة من مغالبة النفس.  في مثل هذه الحالة يختبر البشر حضور اهلل الذي 
ال يوصف، وتتالشي ذواتهم في حضرته.  يرفض األصوليون هذا الفكر بسبب سطحية فهمهم للدين ونقص 

الروحية.  فبالنسبة لهم، يجب أن يفهم اهلل على أنه كامل التنزيه، وأنه أبعد من أن يصل إليه البشر، وال خبرتهم 
يوجد رجاء ألي شخص في إمكانية أن يختبر حضور اهلل.  إن مثل هذه األفكار هي أفكار خاطئة ألن القرآن 

هُ  َفَثمَّ  ُتَول وا ذاته يقول: "َفَأي َنَما  .(115 :2) "اللَّهِ  َوج 

 إلى بالمسلمين الوصول إلى تهدف التي الصوفية إن  .يقيده أو المطلق الحق شيء أي يحد أن يمكن ال
 ومشيئته، اهلل إلرادة إنعكاس وكليهما والتنوع الحق قيمتي على تركز اليقين، حق أي المعرفة، من الثالث المستوى
 ،الخطأ من معصوم وغير محدود بطبيعته هو لذيا البشري، الفهم بين المتعمد غير أو المتعمد الخلط ولمنع
 المسلم على تجب بل  .كافياً  ليس بحت عقالني مستوى على هلل والتسليم اإليمان إن  .اإللهي الفهم وبين

 لشعائر المسلم ممارسة فإن اهلل حضور إختبار دون ألنه  .الفعلي اهلل إحسان يختبر لكي المستمرة المجاهدة
 .له بالنسبة مختبرة حقيقة يصبح لم اإلسالم أن أي فقط، النظري وىالمست في تبقى الدين

 وتحكم الديني الفهم تطور عملية إيقاف على تعمل الديني والتعبير البحث حرية على المفروضة العقوبات إن
 تفرض التي السلطة تقدمه الذي للحقيقة المحدود الحالي الفهم بين الخلط طريق عن وذلك باإلضمحالل، عليها

 تحل غاية ليصبح اهلل، إلى للوصول وسيلة من الدين تحويل إلى بها ينتهي مما ذاتها الحقيقة وبين العقوبات
  .وحدودها الغاية هذه مالمح بتحديد والسيطرة، القوة إلى الطامحة الدنيوية السلطة وتقوم اهلل، مكان

ر اإلسالمي، والجمعية العامة لألمم المتحدة، يمكننا أن نرى هذه العملية، في الواقع، في محاوالت منظمة المؤتم
صدار حظر عالمي ملزم بشأن كل ما يبدو  ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في تقييد حرية التعبير وا 
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أنه نقد لإلسالم لمنع ما يسمى بـ "إزدراء األديان".  وسواء كان الدافع وراء هذه المجهودات هو اإلهتمام الحقيقي 
انية، أو كان إلعتبارات سياسية، فإنها مجهودات بائسة مضللة بطريقة يرثى لها وتخدم مباشرة أهداف باإلنس

دخالهم مليار وثالثمائة  األصوليون الذين يريدون تفادي أي نقد لمحاوالتهم تضييق مجال الحديث عن اإلسالم وا 
 مليون مسلم إلى سجن الدوجماطيقية )العقيدة( الضيق الخانق.

نجد أن الكراهية تجاه اإلسالم والمسلمين هي مشكلة حقيقية وحيوية، إال أننا يجب أن ندرك أن السبب  وفي حين
بالقسوة والقمع  يتسمالرئيسي لهذا العداء هو تصرفات بعض المسلمين أنفسهم ممن يدعون إلى فهم لإلسالم 

د أسوأ مخاوفهم وتحفظاتهم ضد اإلسالم والتعالي بل والعنف أحيانًا وهذا بدوره يثير حفيظة غير المسلمين ويؤك
 والمسلمين بصورة عامة.

لهذا يجب على الحكومات الغربية أن تدافع بحزم عن حرية التعبير على نطاق عالمي وليس في بالدهم فقط، كما 
إلى  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بدالً من الكبح القانوني للنقد والجدال، مما يؤدي فقط 19تنص المادة 

 تشجيع مجهودات األصوليين المسلمين في فرض نظرتهم المتزمتة الخالية من الروحانية لإلسالم على العالم كله. 

إن المتواضعين والذين يجاهدون ليعيشوا في خضوع حقيقي هلل )أي إسالم حقيقي( ال يدعون الكمال في فهمهم 
 ن قد تختلف طرقهم ومعتقداتهم.للحق.  بل هم راضين أن يعيشوا في سالم مع اآلخرين الذي

ومن هنا فإن الدفاع عن حرية التعبير ليس مرادفاً بأي شكل للمواجهات الشخصية أو تشجيع عدم إحترام معتقدات 
اآلخرين الدينية، ولكنه يعبر عن إيمان أكبر في حكم اهلل عنه في حكم البشر.  وبعيدًا عن أخبار اإلضطرابات 

بية العظمى من المسلمين في العالم يحرصون على التعبير عن حبهم للنبي بسعيهم والعنف اليومية، فإن الغال
للتمثل بما تعلموه عن حياته المسالمة المتسامحة، دون أن يمارسوا العنف حتى ضد من يسخرون من النبي، ودون 

مَ   :  "َوِعَبادُ أن يزعموا تفوق فهمهم المحدود للحق.  مثل هؤالء المسلمين يعيشون وفقًا  لآلية القرآنية  الَِّذينَ  نِ الرَّح 
ُشونَ  َر ضِ  َعَلى َيم  ًنا األ  َذا َهو   (.23: 52)"َساَلًما َقاُلوا ال َجاِهُلونَ  َخاَطَبُهمُ  َواِ 
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 عبد الرحمن وحيد

كان المرحوم الشيخ عبدالرحمن وحيد رئيس دولة إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسالمية في العالم، كما شغل منصب 
يس هيئة نهضة العلماء، والتي تعتبر أكبر الهيئات اإلسالمية في العالم.  وكان كثيراً ما يعبر عن إنتقاده لإلسالم رئ

المتطرف، وأصبح معروفًا لدى أعضاء كل الديانات المختلفة في العالم كنتيجة لدفاعه عن األقليات الدينية 
لمناصب العديدة التي شغلها، هو المشاركة في تأسيس مؤسسة  والعرقية ولدعوته للحرية الدينية للجميع.  ومن بين ا

 الحرية للجميع  والعمل  ككبير مستشاريها، وهى المؤسسة التي تكرمت بإعداد مقدمته لهذا الكتاب.

 
 
 
 
 

 تم نشر هذا التقديم باللغة اإلنجليزية في كتاب نينا شاي و بول مارشال الصادر بعنوان:
 Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide  عن )نيو يورك: مطبعة

(. و الترجمة في حد ذاتها ليست مشروع من مشاريع المطبعة أو من إنتاجها و لم يتم مراجعتها من قبل 1122جامعة أكسفورد، نوفمبر 
ستخدام هذا التقديم وترجمتها. تمت الترجمة بمساهمة للسماح لنا بإ« LibForAll»المطبعة.  ونود أن نقدم عميق التقدير والشكر  ل

 الشرق األدنى لإلستشارات ذ.م.م.، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.


