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صفات الدين احلق

استقبل راشد صاحبيه أمام مدخل متحف اللوفر حسب االتفاق بينهم ،دعاهم إىل جولة يف
املتحف قائلاً :

مايكل :غريب أمرك يا راشد ..تأخذ رأينا بعد أن نحرض إىل هنا ،كان األوىل أن تشاورنا قبل
احلضور ..عمو ًما ال مانع عندي ..ما رأيك راجيف؟
أيضا ،ولكن أرى أن تكون اجلولة رسيعة إذا كنا نريد مناقشة موضوعنا
راجيف :ال مانع عندي ً
حسب االتفاق؛ فمتحف اللوفر كبري واالستغراق فيه سيأخذ وقتنا ويستهلك طاقتنا.

راشد :أعتذر عن خطأي هذا؛ لقد قصدت أن أجعلها مفاجأة لكام ،ولكني أخطأت الترصف.

مايكل :ال عليك ،علينا اآلن اإلرساع ،فمجموع أطوال قاعات املتحف نحو  13كيلو مرت
مربع ،وبه أكثر من مليون قطعة.
راشد :مل أقصد من زياريت استكشاف متحف اللوفر ،ولكني كنت أقصد أن يزودنا ببعض
املعلومات احلية عن املوضوع الذي سنناقشه ..أظن أن اهتاممنا سينصب عىل املقتنيات اآلثارية
للحضارات القديمة ،ومعظمها يقع يف الطابقني األريض واألول...

وبعد نحو ساعتني خرج األصدقاء الثالثة من املتحف ،وقد بدا عليهم بعض إرهاق
التجول.

راشد :نستطيع االسرتاحة وتناول الغداء يف مطعم قريب تعرفت عىل مكانه عن طريق
اإلنرتنت..
وبينام هم يسريون إليه ،استأنف راشد حديثه:
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لقد حددت هذا املكان لدعوتكام إىل جولة يف املتحف لنسرتجع جان ًبا من تاريخ البرشية
قبل حديثنا عن موضوع اليوم ..ما رأيكام يف هذه الفكرة؟ يمكننا الرتاجع عنها يف حال ارتأيتام
ذلك..
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أال تالحظان أن معظم ما رأيناه من مقتنيات ملختلف احلضارات له عالقة بشكل أو بآخر
بالدين ،أليس لذلك داللة عىل مكانة الدين عند اإلنسان أ ًّيا كان تارخيه أو مكانه؟!

مس َّلم به تقري ًبا عند علامء األنثروبولوجيا ،فهم يقولون إهنم يف بحثهم يف
راجيف :ما تقوله َ
تاريخ اإلنسان وآثاره خلصوا إىل أنه قد توجد حضارات بال مصانع وحضارات بال قصور
وحضارات بال علوم وبال فلسفات ..ولكنهم مل جيدوا حضارات بال معابد.

راشد :نعم حمري ،ولكن يمكننا بيشء من التأمل والبصرية اخلروج من تلك احلرية ..إننا اآلن
حلا لإلطعام البرشي
ونحن جوعى ال نكتفي وال نرىض بأن نلتهم أي طعام سواء أكان صا ً
أو احليواين ،فنحن ال نرىض بأن نمأل بطوننا بأي طعام ألجل إشباع جوعنا ..فام بالنا بإشباع
غريزتنا الروحية ..ال بد هلا من انتقاء الغذاء الصحيح املناسب هلا..

يستحيل أن يكون اجلميع عىل حق؛ ألن احلق واحد ال يتعدد ،ويستحيل أن تكون كل هذه
األديان وامللل البرشية من عند اهلل وأن تكون مجيعها حق ،وإذا تعددت  -واحلق واحد  -فيظل
السؤال قائماً  :أهيا احلق؟ إذن :فال بد من ضوابط نعرف هبا الدين احلق من الدين الباطل ،فإذا
وجدنا هذه الضوابط منطبقة عىل دين علمنا أنه احلق ،وإذا اختلت هذه الضوابط أو واحد منها
يف دين علمنا أنه باطل.
راجيف :ولكنك وضعت يف سياق كالمك اآلن أول ضابط ،وهو أن يكون هذا الدين من عند
اهلل ،فهل ال بد أن يكون الدين سامو ًّيا؟ يف األرض أديان غري ساموية يتبعها ماليني البرش كالبوذية
واهلندوسية والكونفشيوسية وغريها..
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رشا ،بل هو من املكونات احلضارية األساسية
مايكل :احلقيقة أن أي عاقل يقول إن الدين ليس ًّ
للوجود اإلنساين ،ولكن املشكلة هنا أن كل أصحاب دين يعتقدون أن احلق فيه دون ما سواه،
ويدعون الناس إليه ،وكل أصحاب عقيدة يدعون الناس إىل اتباع صاحب عقيدهتم ،وتعظيم
قائد طريقهم ،كل صاحب ملة يعتقد أن ملته هي احلق ،ويقع الشخص يف حرية :هل الدين احلق
هو اليهودية ،أم النرصانية ،أم البوذية ،أم دين اإلسالم؟ ..فكيف يكون السبيل ملعرفة أهيم عىل
احلق أم نقول إهنم مجي ًعا عىل صواب ما دام ما هم عليه يشبع حاجتهم إىل التدين؟! ..يشء حمري،
أليس كذلك؟!
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راشد :هذا بدهيي؛ ألن أساس أي دين هو عبادة اإلله أو اآلهلة!! فإذا كنا مقرين ح ًّقا أن الرب
وحده الذي خلق الكون والبرش ،ووحده الذي سخر هلم ما يف األرض ورزقهم النعم؛ فال بد
أن نقر أنه وحده املستحق للعبادة وأنه وحده ُيعبد وال يكون معه رشيك؛ إذ كيف يخَ لق و َيرزق
وحده ،و ُيشكَر و ُيع َبد غريه؟! وإضافة إىل ذلك :ال بد أن يدعو الدين الصحيح لعبادة الرب
وحده ،و ُيثبت له صفات اإلله احلق ،وأن يبجل رسله وحيرتمهم.

اسب فيه البرش عىل أعامهلم وترد فيه
واتفقنا ً
أيضا :أنه من الرضوري وجود يوم آخر يحُ َ َ
املظامل ،فإذا كان اهلل سبحانه وحده هو الذي يدين وحياسب اخلالئق يوم القيامة ،فإنه ال بد أن
يكون حساهبم وفق الدين الذي أنزله إليهم ،وبناء عىل ذلك :فأي دين يأيت به شخص ما وينسبه
إىل نفسه فهو دين باطل ال حمالة.

ولكني أحب أن أشري هنا إىل أن معظم أتباع الديانات حينام تسأهلم عن دليل اعتقادهم
وأخبارا ال
حيتجون بأهنم وجدوا آباءهم عىل هذا الدين وهذه الطريقة ،ثم يذكرون حكايات
ً
تصح ،ويعتمدون عىل كتب متوارثة ال ُيعلم من قاهلا وال من كتبها ،وال يف أية لغة كتبت أول
مرة ،وال يف أي بلد وجدت؛ إنام هي أخالط مجعت فع ّظمت فتوارثتها األجيال دون حتقيق
علمي؛ وهذا ما علينا جتنبه ،ومن هنا يتضح أن من أهم صفات الدين احلق :ثبوت نسبته إىل
مصدره ،وصحة حجج الرسول املبلغ للدين عن اهلل.

راجيف :ال بأس ،إذن :علينا االنطالق من مجلة األسس التي اتفقنا عليها ،سوا ًء يف حجيات
االستدالل :العقل ،والعلم ،والفطرة ،أو يف احلقائق التي سبق أن اتفقنا عليها؛ كوجود الرب
وصفات اإلله احلق ،ومسوغات حاجة البرش إىل الرسالة.
مايكل :إذا اتفقنا عىل ذلك ،فتكون الصفة التالية ،بعد أن يكون الدين من عند اهلل ،وأن يعبد
اهلل وحده :أن يجُ ِل الدين العلم وال يعارضه ،ويكون متف ًقا مع العقل الصحيح؛ فإننا إذا قلنا إن
الدين الصحيح هو دين اهلل ،والعقل الصحيح هو خلق اهلل ،فمحال أن يتناقض دين اهلل وخلقه.

راشد :أوافق عىل ذلك ،مع التأكيد عىل أمرين:
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وقد اتفقنا يف اللقاء املايض أن صفات اإلله احلق وحاجة البرش تقتيض وجود دليل هيدي
البرش وينظم حياهتم وحيقق سعادهتم ،وليس هذا الدليل إال الدين الذي يرتضيه الذي يعلم من
خلق.
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األول :ما سبق أن قبلناه بأن هناك فر ًقا بني ما جيزم العقل باستحالة حدوثه أو إثباته ،وما
يصعب عىل العقل تصوره ،فهناك دائرة يف الدين يصعب عق ً
ال تصورها أو االقتناع بكيفيتها،
وهي دائرة الغيب ..وعىل سبيل املثال :وجود املالئكة والشياطني ،وكيفية الوحي إىل الرسول
البرش ،وتفاصيل يوم القيامة ..ولكن هذه األمور ختتلف عام جيزم العقل باستحالة وقوعه..

الثاين :بنا ًء عىل النقطة السابقة :فإن بعض تفاصيل الدين قد ال يظهر لنا فيها تعليل عقيل،
وإن مل تعارض عقلنا ،وهنا جيب أن نس ِّلم هبا ما دمنا أقمنا إيامننا عىل أساس سليم من احلجية،
شخصا ٌ
أهل للثقة  %100وال يوجد أي شك يف ثقتك به ،وأراد
فإنك لو بعقلك أدركت أن
ً
هذا الشخص اختبار ثقتك به بقوله (وقع يل عىل هذه األوراق البيضاء) ،فإنك سوف توقع
بدون التساؤل عن ماهية هذه األوراق مثلاً  ،أما إذا كانت ثقتك به ليست كاملة فإنك تسأل عن
هذه األوراق ،وباملثل :فإن (اإليامن أو العقيدة) هو بناء الثقة يف اهلل عن طريق العقل والفكر،
و(تفاصيل الدين) هي الدليل الذى سوف تقدمه عىل ثقتك يف اهلل.
متناقضا وال خمتل ًفا بعضه مع البعض اآلخر،
مايكل :إذن ،من صفات الدين احلق :أال يكون
ً
أمرا أو
فال يأمر بأمر ثم ينقضه بأمر آخر ،وال حيرم شي ًئا ثم يبيح ما يامثله من غري علة ،وال حيرم ً
جييزه لفرقة ثم حيرمه عىل أخرى.
راجيف :وإذا قلنا إن هذا الدين بمثابة دليل للبرشية ملا يريده خالقهم منه ،فال بد أن يتضمن هذا
الدين :اهلداية إىل طريقة عبادة اهلل ،وداللة اإلنسان عىل مراد اهلل منه ،والنظام الذي ينبغي عىل
اإلنسان اتباعه ،وأن جييب عن مجيع أسئلة احلياة الكربى ،فيخرب من أين أتى وإىل أين املصري؟..
وأن حيقق للنفس األمن والطمأنينة ،وأن يكون متف ًقا مع الفطرة اإلنسانية السوية.
مايكل :وأرى أنه من املهم أن يدعو الدين إىل مكارم اخللق واألفعال ،وينهى عن سيئها،
وأن يكون رمحة للخلق من ظلم أنفسهم وظلم بعضهم لبعض ،سوا ًء أكان هذا الظلم بانتهاك
احلقوق ،أم باالستبداد باخلريات ،أم بإضالل األكابر لألصاغر.
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فمثلاً  :قبل مئة سنة كان يصعب عىل العقل تصديق أن اإلنسان يمكن أن يصعد أو حتى
يرسل مركبة إىل القمر ،أو أن يسمع إنسانًا آخر ويراه عىل بعد آالف الكيلومرتات ،ولكن مل يكن
يف العقل ما يقول باستحالة ذلك الذي يصعب تصديقه ،ولكن إذا قلنا إن اإلنسان نفسه يوجد
بجوهره يف مكانني خمتلفني يف ذات الوقت ،أو أن  ،1=1+1+1فإن العقل حيكم باستحالة ذلك.
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راشد :هناك رشط مهم نسيناه ،وهو أن جيمع الدين مجيع هذه الصفات ،وال تتخلف صفة منها.

مايكل :أريدك يا راشد أن حتدثنا عن دينك بيشء من التفصيل ،فلقد اكتشفت أن معلومايت
عنه قليلة ،وبعضها مشوهة.
راشد :أعدك بذلك يف اللقاء القادم.
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