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التقوى

 �يقـو� �ملستـشـر
�%ولنـد� "تومـا 
ميلو" (١)، £ جـد�� 
حو�  �%ولندية  �لصحافة   £ ��ئر 
بأ^  �ال�عا�  على   ���  ،bإلسال�
�إلسالb ³ ينتشر بقو� �لسيف؛ "|منا 
"فق  للجميع،  �لدينية  �حلرية  يتيح 
�ملبد
 �لعاb �لذ� تطرحه �آلية �لقر¥نية 
يِن َقد تََّبيََّن  �لكرمية: ﴿ال ِ|ْكَر�َ� ِفي �لدِّ
اُغوِ�  �لرُّْشُد ِمَن �ْلَغيِّ َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّ
ِباْلُعْرَ"ِ�  �ْسَتْمَسَك  َفَقِد  باهللا  َ"ُيْؤِمن 
َسِميٌع  َلَها َ"�هللا   bَنِفَصا� ال  �ْلُوْثَقى� 
ما  يقو�   ،(٢٥٦ (�لبقر�:  َعِليٌم﴾ 
معنا�: |^ هذ� �آلية، ال ميكن �ألخذ 
منح   bإلسال�  ^
 على  كإثبا�  ֲדا 
أل^  "�لك  لآلخرين؛  �لدينية  �حلرية 

حر® �جلر "£" �لو��� £ هذ� �آلية، 
ال يفيد �ملعå �ملطلوª، £ منح �حلرية 
�لدينية لغQ �ملسلمني الختيا� 
� �ين 
�لذ�   Ûلعر� �لنص   ^| بل  يريد"نه، 
يفيد هذ� �ملعå، ال بد 
^ ُيستبد� فيه 
حر® �جلر "£" Êر® �جلر "على"؛ 
ليكو^ �لنص "ال |كر�� على �لدين"؛  
�لقر¥^   £ �ملوجو�  �لنص  فإ^  "عليه 
�لكرمي، ال يفيد منح �حلرية £ �ختيا� 
�لدين. "من � يضيف ميلو "يقو�: 
 åآلية �لقر¥نية �ملعنية ال تعطي مع� ^|
"�ضحا، بل من �ملمكن تفسQها بـ 
"ال |كر�� £ ��خل �لدين، 
" £ |طا� 
ينحو   Qلتفس� "هذ�  نفسه"،  �لدين 
منحى مغاير� متاما على حد قوله، ³ 

Óض £ تفصيله 
كثر.

��� على هذ� �العتر�± 
قو�:
- ال عجب £ 
^ توما ميلو، يقفو 
�ملغرضني،  �ملستشرقني  من   �Qغ 
ثر 
 £ للطعن  جهد�  يّدخر"^  ال  �لذين 
هذ�   £" �حلنيف.  �إلسالمي  �لدين 
 ،uخر
 مو�ضع   £  �Qكغ �لصد�، 
�آلية "سياقها  �مل  "ميلو"    Qيع ال 

� �عتبا� خال� تفس�Q، "هنا يكمن 

خطأ�.
�لكرمية  �آلية  �مل   £ �لناظر   ^|  -
"سياقها، ال بد 
^ يتيقن حتما، من 

^ �لقصد �ألساسي فيها، %و £ منح 
�حلرية الختيا� �لدين، "ليس فقط £ 
��خل �لدين نفسه، كما يّدعي ميلو،  
– �غم 
^ هذ� �ملعå �ألخQ مع¿ٌّ 
يضا 
"�لك  ؛   - �لكرمية  �آلية  من خال� 

�لدكتو� 
مين فضل عو��
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 £ �لو����  �ملقا�نة   "
 �لتفضيل  أل^ 
"يؤمن  بالطاغو�  يكفر  "فمن  �آلية 
..."، جا�� على çو مفاضلة  باهللا 
بالطاغو�،  "�ملؤمن  باهللا  �ملؤمن  بني 
مقا�نة   "
 مفاضلة  �حلقيقة   £ "هي 
�مل   "
 باهللا،  �إلميا^  �مل  على 
 uخر
 بكلما�   �
 �لدي¿،  �إلطا� 
�إلميا^  فإما  �لدين،  �ختيا�  على 
�إلميا^  |ما  به،  �إلميا^   bعد  "
 باهللا 
�إلحلا�  كا^ حق   ��|" �إلحلا�؛  "|ما 
"مشر"عا"، Êيث ال تترتب عليه 
ية 
�لدنيوية،  �حليا�   £ "|نسانية"  عقوبة 
فاإلميا^ باهللا، باتبا� 
� �ين ¡ا"�، 

%و حق مشر"� 
يضا.
�لنا  يدعو   bإلسال�  ^
 شك  ال 
"فق   � باهللا  �إلميا^   r| vيعا، 
�إلميا^  هو  "هذ�  �إلسالمية،  �لتعاليم 
�لك؛   £ �يب  "ال   � باهللا  �حلق 

سفل  هو  �لذ�  �إلحلا�،  كا^   ��|"
�إلميا^  مسألة   £ �ملر�  يصلها  ��جة 
فإ^  – حًقا لكل شخص،   � باهللا 
باهللا،  �إلميا^  يكو^   ^
 ¯تم،  �ملنطق 
 ،bطر �ينية مغاير� لإلسال
من خال� 
�هللا   ^
 �غم  كذلك؛  مشر"ًعا  حًقا 
نز"�  بعد  �لوقت  هذ�   £ يقبله  ال 
�إلسالb، "|منا 
قصد باحلق �ملشر"�، 
�نيوية  عقوبة  عليه  يترتب  ال  ما   �

 ªمن قبل �ملسلمني، قبل |عال^ �حلر


" �لقتل "غQ �لك.
�مل  بأ^   uنر  ،bتقد ما  "بنا� على 
 ��آلية، يعطي �لتفسQ �لصحيح "�أل�ّ
"هو  فيها،  �لو���   "£" للحر® 
�ختيا�  على  �لدينية  �حلرية  باألخص 

�لدين .
�لقر¥^  - عند �ي� �إلسالb "نز"� 
�لكرمي، 
صبح تعريف �إلميا^ �حلقيقي 
 bباإلسال لإلميا^  مال�ما   � باهللا 
�جلحو�  "�لك أل^  "�عتناقه كدين؛ 
هو   � �هللا  
نبيا�  من  "�حد   Ñبن
قو�  "فق  به،   "�لكفر  باهللا  �جلحو� 

ُنِزَ�  َ"َما  �هللا �: ﴿ُقوُلو� ¥َمنَّا باهللا 
|ِلَْيَنا َ"َما 
ُنِزَ� |َِلى� |ِْبَر�ِهيَم َ"ِ|ْسَماِعيَل 
َ"ِ|ْسَحاَ� َ"َيْعُقوªَ َ"�ْألَْسَباþِ َ"َما ُ
"ِتَي 
َ̂ ِمن  ُموَسى� َ"ِعيَسى� َ"َما ُ
"ِتَي �لنَِّبيُّو
�َّبِِّهْم ال ُنَفرُِّ� َبْيَن َ
َحٍد مِّْنُهْم َ"َنْحُن 
ْ̂ ¥َمُنو� ِبِمْثِل َما ¥َمنُتم  * َفِإ َ̂ َلُه ُمْسِلُمو
|ِ̂ َتَولَّْو� َفِإنََّما ُهْم ِفي  ِبِه َفَقِد �ْهَتَد"� "َّ
ِميُع  َ"ُهَو �لسَّ ِشَقاٍ� َفَسَيْكِفيَكُهُم �هللا 
 ،  (١٣٨  –  ١٣٧ (�لبقر�:  �ْلَعِليُم﴾ 
"كذلك قوله تعاr: ﴿َ"َمن َيْبَتِغ َغْيَر 
ِفي  َ"ُهَو  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َفَلن  ِ�يًنا   bِِإلسال�
�ْلَخاِسِريَن﴾ (¥� عمر�^  ِمَن  �آلِخَرِ� 
٨٦). "عليه فإ^ قو� �هللا تعاr "فمن 
باهللا..."،  "يؤمن  بالطاغو�  يكفر 
يع¿ بكلما� 
خرu: من يؤمن باهللا 
من   �Qغ "يتر�   ،bإلسال� �ين  متبعا 

�لطر�،  هو �لذ� يستمسك بالعر"� 
�لوثقى. "ֲדذ� تكو^ �ملفاضلة �لو���� 
"Óتا��   bإلسال� يتبع  من  بني  هنا، 
بد"��  "هذ�  يتبعه؛  ال  "من  كدين 
�إلكر��   bعد  ^
  ،uخر
 مر�  يؤكد 
متعلقة  �آلية،   £ �ملقصو��  "�حلرية 
فقط  "ليس  مبجمله  �لدين  باختيا� 

�لتأطر "�لتصر® £ ��خل �لدين.
يؤكد  نفسها،  �آلية  مضمو^   ^|  -
�إلميا^  على  �لنا  � ¯ث  �هللا   ^

به، ليكو^ هذ� �إلميا^ عما� حياִדم، 
�لوثقى  بالعر"�  يستمسكو^  كأ¶م 
�لË ال �نفصاb %ا، 
� يقبضو^ على 
صخر� صلبة قوية، تكو^ عما�� %م 
�لشد�ئد.  عند  به  يلو�"^  "مال�� 
يتأّتى هذ� �ألمر |��   ^
فكيف ميكن 
كا^ مبنيا على �جل� "�إلكر��؟! |� ال 
ميكن للدين، 
يا كا^ هذ� �لدين، "ال 
ميكن لإلميا^ باهللا � 
^ يؤ�� هذ� 
�ملهمة، |�� كا^ 
تباعه �بو�ين عليه؛ 

بد�  تكو^  لن  بدينهم  هؤال�  فعالقة 
كمستمسك بالعر"� �لوثقى، "|منا ال 
�لظفر لذ��  
^ تكو^ مقا�بة  uتتعد

�مل يذ�"ها �لنسيم �لعليل.
"هذ�  �لتعليم  هذ�  نز"�  �من   ^|  -
�لدين،   £ �إلكر��   bعد من   ،
�ملبد
�لصحيح   åملع�  r| �آلخر  هو  يومئ 
%ذ� �آلية. فقد نزلت هذ� �آلية مباشر� 
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التقوى

بد�  معركة   £ �ملسلمني  �نتصا�  بعد 
لتقو� %م ما معنا� : �آل^ "قد نصركم 
�هللا مبعجز� "�ضحة، "حصحص �حلق 
"با^، "
صبح �ألمرجليا، بأنكم يا 
يها 
"غQكم  �حلق  على  
نتم  �ملسلمو^، 
يتبعكم   ^
 شا�  فمن  �لباطل؛  على 
 £ |كر��  ال   �| فال،  ال  "من  فليتبع، 
 ^
�لدين . � |نه ملن �جللّي �لو�ضح، 
�نقساb �ملجتمع �لعرÛ £ �لك �لوقت 
على  كا^  "�إلميا^،  بالدين  يتعلق  مبا 

ال  شي�،  يز�-ها  ال  
ساسية  مسألة 
 �"هي �إلميا^ مبحمد � 
" ال، �عتنا
�آلية  هذ�  "نز"�  ال؛   "
  bالسال�

مر   £ ليفصل  |ال  يكن   ³ حينها، 
�إلكر�� £ هذ� �ملسألة، "هو ما يد� 
على 
^ �حلرية �ملمنوحة £ هذ� �آلية، 
تتعلق باألسا باعتنا� �لدين "�ختيا�� 

"خاصة �عتنا� �لدين �إلسالمي.
حر®  فإ^   ،(٢) �للغة  حيث  من   -
منها  عديد�،   Dمعا يفيد   "£" �جلر 
"�الستعال�" 
� مبعå "على" - كقوله 
ُجُذ"ِ�  ِفي  ﴿َ"َألَُصلَِّبنَُّكـْم   :rتعا
عليها.   �
   (٧٢ (طه  �لنَّْخـِل﴾ 
"كذلك من معاD  حر® �جلر "£" 
قوله   £ كما   "r|"  åمع 
يضـا، 

ْفَو�ِهِهْم﴾ َ ِفي  
َْيِدَيُهْم  تعاr: ﴿َفَر�ُّ"� 
 £ فإ^  "بذلك  ١٠)؛  (|بر�هيم: 
بالغية  لفتة   "£" �حلر®  �ستعما� 

حلكمة |%ية، ليكو^ �ملقصو� بـ "£" 
 åمع "يكو^  كلها   Dملعا� هذ�  �مل 
 åباملع  – �لدين  |كر�� £  " ال  �آلية: 
للحر® "£"-، 
� £ ��خل  �لضيق 
�لدين "£ |طا� �لدين نفسه، "ال |كر�� 
ميلو-،  يريد�  ال  كما   – �لدين  على 
 ��عتنا  r|  �
 �لدين   r| |كر��  "ال 

"�لدخو� £ �لدين".
 "بذلك تكو^ "£ " قد 
ّ�� معًنى 
�لدينية  �حلرية  يضمن  شامال،  "�سعا 
|طا�  "على  نفسه،  �لدين  |طا�   £
 �
  �"�عتنا باختيا�  مبجمله،  �لدين 
|طا� كا^، "هي �حلرية �لدينية �لعامة 
�لË ال تقّيد بقيد؛ "لو 
^ �آلية ضّمت 
 ��ّ
�حلر® "على" بدال من "£"، ملا 

�آلية هذ� �ملفهوb �لو�سع.
تعطي  �لدين   £ |كر��  ال  ¥ية   ^|  -
�ملبد
 �لعاb للحرية �لدينية، "ال ميكن 
�لقر¥نية  �آليا�  كثر�  عن  �لتغاضي 
 åملع� هذ�   £ تصب   Ëل�  uألخر�
�لكرمي  �لقر¥^  "لكو^  "تدعمه؛ 
"حد� كاملة متكاملة، تفسر بعضها 
بعضا "ال تناقض فيها، فإ^ نفس هذ� 
�ملضمونة،  �لدينية  �حلرية  من   åملع�
تؤ�يه ¥يا� 
خرu ُيستنبط منها نفس 
¥ية  تكو^   ^
 ميكن  ال  Êيث   ،
�ملبد
"ال |كر�� £ �لدين" خا�جة عن هذ� 
�%د®؛ "
�كر لذلك على سبيل �ملثا� 

ال �حلصر، �آلية �لتالية: ﴿َ"ُقِل �ْلَحقُّ 
ِمن �َّبُِّكْم َفَمن َشاَ� َفْلُيْؤِمن َ"َمن َشاَ� 
َفْلَيْكُفْر﴾ (�لكهف ٢٩) فهي تؤ�� 

نفس �ملعå �لشامل �لذ� 
كدنا�.
 £ �لنظر  من   ،bتقد ما  على  فبنا� 
 åمل �آلية "سياقها، "�لنظر £ �ملع�
�للغو� للحر® " £"، ال يسعنا |ال 
﴿ال  �لكرمية  �آلية  بأ^  �الستنتا¾، 
|كر�� £ �لدين..﴾، "على عكس ما 
يقوله "ميلو"، تع¿ عدb �إلكر�� على 
�إلميا^ باهللا � بشكل عاb، "�تبا�  
"باألخص  كا^،  �ين   �
 "�ختيا� 
 bا تع¿ عد¶
�لدين �إلسالمي، كما 
�إلكر�� £ مسألة �لتأطر خال� �لدين 

^ �حلرية �لدينية �ملمنوحة  �
نفسه. 

مر " ِلمسألة  هي  �لكرمي،  �لقر¥^   £
�لدين ككل، "هو ما ميكن |vاله بـ 

"ال |كر�� £ "على "|r �لدين".

-----
(١) "توما� ميلو" كاتب هولند� معر"®، عا³ 
�ملعلوما�، ���  £ �ا� �حلاسوª "تكنولوجيا 
لّلغة �لعربية �حلديثة "�لكالسيكية. بفضل علمه هذ� 
ساهم £ تطوير �خلط �لعرÛ �ُملحوسب £ شركا� 
�حلاسوª �ملشهو�� ، مثل: مايكر"سوفت، 
بيل، 
 ªكتا "له  �إلسالمية،  �لقضايا   £ مهتم   .Û"�
"
�إلسالمي،  �لدين  ضد  �%ولندية  باللغة  معر"® 

." bجلدلية لإلسال� �بعنو�^ " �ملصا�

(٢) جامع �لد�" �لعربية ، للشيخ مصطفى 
�لغاليي¿،  �جلز� �لثالث، ×  ١٨٠


