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الطيب بوعزة
ما داللة هذه اآلية القرآنية املحددة ألحد أهم مبادئ االعتقاد؟ هل يقتصر معناها على النهي عن
ممارسة اإلكراه؟
نرى أنه من القصور في التفسير فهم اآلية بكونها نهيا عن فعل اإلكراه فقط ،كما يذهب الكثير من
التفاسير ،ألن ذاك عدم انتباه إلى حقيقة اآلية وقصورا عن إدراك بعدها املقاصدي .فاآلية من حيث

بنيتها اللغوية تتجاوز في داللتها النهي عن اإلكراه إلى نفي إيجاد واقع اإلكراه .فنص «ال إكراه في

الدين» كما هو ملحوظ ينبني على أداة نفي الجنس .وهذا النوع من النفي يخلص في داللته إلى مدلول

عميق يستهدف نفي وجود اإلكراه وليس فقط النهي عن فعله؛ فـ «ال» النافية للجنس هي بحكم

التعريف اللسني توضع «الستغراق حكم النفي لجنس اسمها نصا» .وداللة نفي الجنس هنا تذهب إلى
إيجاد واقع تنتفي منه حالة اإلكراه .وهذا هو البعد املقاصدي العميق لآلية .وهو مبدأ محوري في

التأسيس الثقافي واملجتمعي االسالمي.
فالرسالة القرآنية في دالئلها ومقاصدها تؤكد على وجوب التأسيس لواقع ثقافي دولي تزول منه أشكال
اإلكراه والعسف على املعتقدات .ومن هنا أرى أن املرتد عن اإلسالم يعبر عن حق إنساني وقرآني،
وينسجم مع املبادئ القرآنية املؤسسة لحرية التفكير واالعتقاد ،ويمارس حقه في ذلك .فاإلسالم ال
يعاقب على الخروج عن اإلسالم ،وإنما يعاقب على الخروج عليه ،أي على الدولة اإلسالمية ،كما

سيتضح ذلك عندما نأتي إلى بحث مسألة الردة.
وبناء عليه نفهم حركة الفتح اإلسالمي ،فالفتح لم يكن بقصد إكراه الناس على االعتقاد باإلسالم ،بل
كان القصد منه تحرير اإلنسان من أنظمة كانت حاجزا أمام وصول البالغ القرآني ،بل محاربة لوجوده
ابتداء ،فكانت إزاحتها لتوصيل رسالة الحق إلى اإلنسان ،فيؤمن بها عن اقتناع أو يكفر بها عن حرية
واختيار «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( »الكهف).29/
وهذا املفهوم هو ما ينسجم مع التحديد القرآني لوظيفة الرسول ،حيث يحصرها في التبليغ والتذكير
فحسب ،أي في إنجاز عملية تواصلية حوارية ترتكز الى البراهين وتحفز عقل املخالف للنظر والتفكير.
وحتى الوظيفة التبليغية التواصلية لم يتركها اإلسالم مطلقة من كل ضابط ،بل حرص على أن يحدد
لها نهجا وأدبا حتى ال تنقلب إلى إلزام أو إساءة ملعتقد املخالف .حيث ال يجوز فيها ممارسة أساليب

السيطرة واإلكراه واإللزام .فال ينبغي للمسلم في عالقته مع املخالف عقديا أن يستغل ضعفه وحاجته

إلى حق من حقوقه فيجعل اقتناعه بالدين شرطا لقضاء حقه .ألن مثل هذا السلوك هو إخالل مباشر

باملبدأ القرآني املحدد في آية «ال إكراه في الدين» ،وغيرها من اآليات املؤكدة على قدسية مبدأ حرية

This file was downloaded from QuranicThought.com

االعتقاد .مثلما أنه يخالف سنة النبي (صلى هللا عليه وسلم) في سلوكه مع املخالفين له عقديا .وهذا

ما أدركه صحابة رسول (هللا صلى هللا عليه وسلم) ،فالتزموا به في التعامل مع املخالف في العقيدة.
ومما يجدر استحضاره هنا حادثة عمر بن الخطاب عندما جاءته امرأة مشركة تطلب حاجة لها ،لكن
عمر قبل أن يوفي حقها وحاجتها دعاها إلى اإلسالم ،قائال «اسلمي تسلمي .إن هللا بعث محمدا

بالحق» فرفضت .فأدى لها حقها ،ولكنه خش ي أن يكون في أسلوبه هذا نوع من املساومة واالستغالل

لحاجة املخالف فاستغفر ربه واستدرك قائال« :اللهم إني أرشدت ولم أكره» .وتلك حساسية شعورية

ذات معنى تكشف لنا مكانة مبدأ حرية االعتقاد وقدسيته .فقد أحس الخليفة الراشد (رض ي هللا
عنه) بكونه مس حق االعتقاد عند تلك املرأة ،ملجرد أنه بدل إسراعه في قضاء حقها دعاها إلى

االقتناع باإلسالم.
وهذا التقدير لحرية االعتقاد هو الذي جعل الشرع اإلسالمي يلزم املسلم باالحتياط في بيان اإلسالم
لزوجته املخالفة له في االعتقاد ،حتى ال ينقلب البيان إلى إلزام أو إكراه .يقول األستاذ فهمي هويدي:

لقد ثار في الفقه اإلسالمي جدل «حول حق الزوج املسلم في مناقشة زوجته غير املسلمة ،في مسألة
إسالمها ،وهل يعد ذلك في ظل عقد الزواج القائم بينهما من قبيل اإلكراه على اعتناق اإلسالم أم ال؟

فقد رأى اإلمام الشافعي أال يفاتح الرجل زوجته في هذا األمر ،وال يعرض عليها اإلسالم ...بينما يرد
األحناف بقولهم :يعرض اإلسالم على الزوجة ،ملصلحة من غير إكراه»«( .مواطنون ال ذميون» ،ص
)90وتلك وال شك عالمة على عمق مبدأ حرية االعتقاد في حضارة اإلسالم ،ورقي في الحساسية

الحضارية للشخصية املسلمة.
وقدسية مبدأ حرية االعتقاد هي التي تجعل مسؤولية املسلم محصورة في الدعوة فحسب ،وال تتعدى
ذلك إلى محاسبة املخالف له على عدم إيمانه بما دعاه إليه .فإذا أصر املخالف في العقيدة بعد البالغ
والبيان على كفره ،فإن حسابه عند ربه وال يجوز أن نؤسس على هذا الخالف موقفا إلزاميا ،نتعدى
فيه وظيفة الدعوة والبالغ إلى وظيفة الحساب والعقاب .فأمر الحساب موكول إلى هللا عز وجل:

«عليك البالغ وعلينا الحساب» (الرعد« )40/فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البالغ
وهللا بصير بالعباد» (آل عمران« )20-ومن يدع مع هللا إلها آخر ال برهان له به فإنما حسابه
عند ربه إنه ال يفلح الكافرون»( .املؤمنون« .)117/اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو

وأعرض عن املشركين ولو شاء هللا ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا .وما أنت عليهم بوكيل».
(األنعام)107-106/

وهنا يجدر أن نسأل :ملاذا هذا التقدير البالغ لحرية االعتقاد في اإلسالم؟

أوال :أرى أن هذا في حد ذاته دليال على كون اإلسالم وحيا منزال ،وليس فكرة بشرية مشروطة بلحظتها

التاريخية ومحدودة بأفقها الثقافي املحدود .إذ من الصعب أن نتصور ظهور مثل هذا التقدير للمخالف

في االعتقاد من داخل ثقافة قيلية .فمنطق القبيلة ال يسمح بهذا األفق اإلنساني املفتوح ،وهذا التقدير
لالختالف والسماح بوجوده.

ثم ثانيا :إن االختالف العقدي والفكري أمر اقتضته مشيئة هللا «ولو شاء ربك آلمن من في األرض
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كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (يونس« .)99/ولو شاء هللا لجمعهم على

الهدى فال تكونن من الجاهلين» (األنعام .)35/ولذا فممارسة فعل اإلكراه في العقيدة هو تضاد

ومعاندة ملشيئة هللا.

ثم ثالثا :حتى لو تمت ممارسة فعل اإلكراه على معتقد أو دين معين ،فلن تخلص إلى تنميط الناس

باعتقاد واحد ،وذلك لحتمية وجود االختالف واستمراره .فاالختالف العقدي أمر حتمي الوقوع؛ ألن
الكائن اإلنساني خلقه هللا عز وجل وجعل امتيازه عن غيره من الكائنات في قدرته على التفكير ،وحريته

في اتخاذ القرار وسلوك الفعل .فإذا كانت املالئكة مفطورة على الطاعة ،فإن اإلنسان بحكم حريته
قادر على الطاعة واملعصية على حد سواء .وحريته هذه هي ما تجعله مسؤوال.
ومن ثم يجب أن ندرك أنها من إرادة هللا سبحانه أن يكون اإلنسان قادرا على األيمان وقادرا على

الكفر .ومن مقتض ى التكريم اإللهي لإلنسان تمليكه االقتدار العقلي ،ولذا فاملساس بحرية االعتقاد هو
مس بكرامة اإلنسان ،فضال عن كونه مسا بكرامة الدين الحق بجعله مادة اإللزام ال موضوعا للحوار
واإلقناع.
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