بسم اهلل الرمحن الرحيم

إلى أىل اإلسالم في لبنان
وبخاصة المشايخ والعلماء وأئمة المساجد والخطباء
انبذوا وثيقة األخوة اإلنسانية وتوابعها وما يُبنى عليها

بتوجيو من ادلفيت الشيخ عبد اللطيف دريان دعت ادلديرية العامة لألوقاف األئمة وخطباء ادلساجد إىل الدعاء هلل عز وجل بعد
صالة العصر من يوم غد اخلميس  0202/3/42يف كل مساجد لبنان لرفع الوباء والبالء الذي حل بالعامل بسبب جائحة كورونا،
وذلك بناء لوثيقة األخوة اإلنسانية اليت وقعها شيخ األزىر الدكتور أمحد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان يف أبو ظيب عاصمة
دولة اإلمارات العربية ادلتحدة يف فرباير ( .0242الوكالة الوطنية لإلعالم 0202/3/41م).
يا أىل اإلسالم في لبنان ،وبخاصة المشايخ والعلماء وأئمة المساجد والخطباء:
إن مثل ىذا ادلطلب ،وعلى أساس ىذه الوثيقة وما تضمنت ،ىو مطلب َخ ِطٌر من عدة جوانب:

احلق وخامت الرساالت السماوية بسائر األديان ،ما كان منها مساوياً يف أصلو ثّ ُحّرف وما كان
أولا :مساواة اإلسالم دين اهلل ّ
األخوة
وثنياً! واالفرتاض أنّو بإمكان اإلسالم أن يتوافق مع سائر األديان  -وال سيّما مع الكاثوليكية اليت وقّع معها شيخ األزىر "وثيقة ّ
حلل مشكالت العامل والوصول بو إىل غايتو ادلنشودة يف ىذه احلياة! حتت عناوين ىي من صلب
اإلنسانية"  -على نظرة واحدة ّ
تكررت يف الوثيقة عبارات "حماربة اإلرىاب" دون حتديد لتعريف
احلضارة الغربية وثقافتها،
كاحلريات ّ
العامة ومفهوم ادلواطنة .كما ّ
ّ
اإلرىاب ،بل بالتلميح ،أو التصريح ،بأن اإلرىاب عندىم ىو اإلسالم وأىلو!

ثاني ا :أن تسمي ىذه الوثيقة اليت بُنيت عليها دعوة ادلفيت ،تسمي أىل األديان مجيعاً بادلؤمنٌن دون متييز ،فتقصر داللة اإلميان على
يقرر اإلسالم حقيقة ال مراء فيها ،وىي أ ّن اإلميان يف نظره
اجلانب ادلشرتك بٌن األديان الذي ىو اإلقرار بوجود اخلالق سبحانو! بينما ّ
ىو "اإلميان باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر والقدر" ...وعليو فإنّو ليس مؤمناً يف نظر اإلسالم من يقول :إ ّن اهلل ىو ادلسيح ابن
حممد عليو وآلو الصالة والسالم وبالقرآن كتاباً من عند اهلل تعاىل.
بنبوة ّ
مرمي ،وال من يقول :إ ّن اهلل ثالث ثالثة ،وال من يكفر ّ

ثالث ا :إ ّن األصل يف العالقة بٌن َمحَلة األفكار واألديان ادلختلفة ليس البحث عن العناصر ادلشرتكة فيما بينهم والوقوف عند ىذا
احل ّد ،ليجامل بعضهم بعضاً ،وليقولوا للناس حنن مت ّفقون على كثًن من القضايا ،بينما احلقيقة ّأّنم خمتلفون يف األسس ويف القضايا
توصالً إىل
كل منهم ما عنده من عقائد وأفكار ،ناصباً األدلة والرباىٌن العقلية عليهاُّ ،
اجلوىرية؛ بل األصل يف ىذه العالقة أن يعرض ّ
احلق واحلقيقة ...وعليو فإ ّن األصل يف عالقة ادلسلمٌن بغًنىم من الناس ،حرصاً عليهم وإخالصاً ذلم ،أن يدعوىم مجيعاً ،دون
إثبات ّ
َّاس إِنِّي
أي شكل من أشكال اإلكراه ،إىل اإلسالم بوصفو رسالة اهلل سبحانو اخلامتة للرساالت السابقة؛ قال تعاىل﴿ :قُ ْل يَا أَيُّ َها الن ُ
ّ
يت فَ ِآمنُوا بِ ِ
السماو ِ
ول ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
الل َوَر ُسولِ ِو النَّبِ ِّي ْاأل ُِّم ِّي الَّ ِذي
َر ُس ُ
الل إِلَْي ُك ْم َج ِميعا الَّ ِذي لَوُ ُمل ُ
ض َل إِلَوَ إَِّل ُى َو يُ ْحيِي َويُ ِم ُ
ْك َّ َ َ
ي ْؤِمن بِ ِ
الل َوَكلِ َماتِِو َواتَّبِعُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن﴾ [األعراف .]431 :وقال سبحانوَ ﴿ :وَم ْن يَ ْبتَ ِغ غَْي َر ِْ
اإل ْس َالِم ِدينا فَ لَ ْن يُ ْقبَ َل ِم ْنوُ َو ُى َو
ُ ُ
ِ ِِ
اس ِرين﴾ [آل عمران .]13 :وىذا ىو ادلعىن نفسو الذي دل عليو قولو تعاىل﴿ :قُل يا أَ ْىل ال ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب تَ َعالَ ْوا إِلَى
في ْاْلَخ َرة م َن الْ َخ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ون ِ
ضنَا ب ْعضا أَربابا ِمن ُد ِ
الل فَِإ ْن تَ َولَّ ْوا فَ ُقولُوا ا ْش َه ُدوا
َْ ْ
َكل َمة َس َواء بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ ُك ْم أََّل نَ ْعبُ َد إَِّل اللَ َوَل نُ ْش ِر َك بِو َش ْيئا َوَل يَتَّخ َذ بَ ْع ُ َ
بِأَنَّا ُم ْسلِ ُمو َن﴾[ .آل عمران.]42 :

احلق يف اعتقاد ادلسلمٌن
حترم على ادلسلمٌن التسوية بٌن دينهم وأي من األديان األخرى ،إذ الدين ّ
رابع ا :إ ّن العقيدة اإلسالمية ّ
ِ ِ
ِ
اإلس َالم وما ا ْخت لَ َ َّ ِ
ِ
ىو اإلسالم دون غًنه .قال تعاىل﴿ :إِ َّن الدِّين ِع ْن َد ِ
ْم بَغْي ا
الل ِْ ْ ُ َ َ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اب إَِّل م ْن بَ ْعد َما َج َ
ف الذ َ
َ
اء ُى ُم الْعل ُ
ِ
ِِ
ِِ
الل فَِإ َّن الل س ِر ِ
ات ِ
ب ْي نَ ُهم ومن ي ْك ُفر بِآَي ِ
ْحس ِ
اب
اج َ
اب * فَِإ ْن َح ُّ
َسلَ ْم ُ
وك فَ ُق ْل أ ْ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ َ ُ
َ ْ ََ ْ َ ْ َ
ت َو ْج ِه َي للو َوَم ِن اتَّ بَ َع ِن َوقُ ْل للَّذ َ
يع ال َ

ِ
صير بِال ِْعب ِ
ك الْب َالغُ والل ب ِ
اد﴾[ .آل عمران ...]02-42 :فالتسوية
َسلَ ْمتُ ْم فَِإ ْن أ ْ
ين أَأ ْ
َ
َسلَ ُموا فَ َقد ا ْىتَ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولَّ ْوا فَِإنَّ َما َعلَْي َ َ َ ُ َ
َو ْاأل ُِّميِّ َ
ِ
حق بشر يف
مسلم وال عامل شريعة .وليس من ّ
أي دين كان ىو بدعة َخطرةٌ مل جيرؤ عليها يف التاريخ اإلسالمي ال حاكم ٌ
بٌن اإلسالم و ّ
ِ
ِ
ْح َّق َوأَنْ تُ ْم
ْح َّق بِالْبَاط ِل َوتَكْتُ ُموا ال َ
سوا ال َ
الدنيا أن يزيل اخلطوط الفاصلة اليت متيّز اإلسالم دمّا سواه من األديان .قال تعاىلَ ﴿ :وَل تَ ْلب ُ
تَ ْعلَ ُمو َن﴾ [البقرة .]20 :ولقد نأى القرآن الكرمي باإلسالم عن سائر األديان ،فقال تعاىل﴿ :لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َولِ َي ِدي ِن﴾ [الكافرون.]4 :
وجعل شريعة اإلسالم ناسخة لشرائع األنبياء السابقٌن ،فقال سبحانو﴿ :وأَنْ زلْنَا إِلَي َ ِ
صدِّقا لِ َما بَ ْي َن يَ َديْ ِو ِم َن
َ َ ْ
ْح ِّق ُم َ
اب بِال َ
ك الْكتَ َ
اب ومهي ِمنا علَي ِو فَاح ُكم ب ي ن هم بِما أَنْ ز َل اللَّو وَل تَ تَّبِع أَ ْىواءىم ع َّما ج ِ
ِ
ْح ِّق لِ ُكل َج َعلْنَا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َعةا َوِم ْن َهاجا َولَ ْو
اء َك م َن ال َ
ْ َ َُ ْ َ َ َ
الْكتَ ِ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ات إِلَى ِ
استَبِقُوا الْ َخ ْي ر ِ
الل َم ْرِج ُع ُك ْم َج ِميع ا فَ يُ نَبِّئُ ُك ْم بِ َما ُكنْتُ ْم فِ ِيو
اء اللُ لَ َج َعلَ ُك ْم أ َُّمةا َواح َدةا َولَك ْن ليَْب لُ َوُك ْم في َما َآتَا ُك ْم فَ ْ
َش َ
َ
تَ ْختَلِ ُفو َن﴾[ .ادلائدة.]21 :
خامس ا :أما للمتكلمٌن يف موضوع التسامح ،فلقد أعطى اإلسالم ادلثال األعظم واألروع يف تاريخ البشرية يف التسامح مع غًن
ادلسلمٌن .فقد شرعت الشريعة اإلسالمية اشرتاك ادلسلمٌن وغًنىم من أىل األديان بالعيش معاً يف ظل نظام يرعى شؤون اإلنسان من
حرم على ادلسلمٌن إكراه
حيث ىو إنسان ،فال مييّز يف رعاية الشؤون بٌن مسلم وغًن مسلم ،مع حفظ خصوصيّات أىل األديان .فقد ّ
ِ
ِ
وحرم عليهم منع أىل األديان من دمارسة
سائر الناس على اعتناق اإلسالم .قال تعاىلَ﴿ :ل إ ْك َر َاه في الدِّي ِن﴾ [البقرةّ .]034 :
َلزم ادلسلمٌن
شعائرىم ،وترك ذلم التزام أحكام أدياّنم يف األحوال الشخصية وادلطعومات وادللبوسات ضمن نظامو ّ
العام ،ومل يُل ِزمهم ما أ َ

حترمو الشريعة اإلسالمية على ادلسلمٌن ،طوال عهود الدولة
يف ىذا اجملال ،فكان أىل األديان يرعون معابدىم ويأكلون ويشربون ما ّ
اإلسالمية.
بل لقد ذىب اإلسالم أبعد من ذلك فيما يتعلّق بأىل الكتاب حتديداً ،فأباح للمسلمٌن أن يأكلوا ذبائحهم ،دون ذبائح
أناس من أىل الكتاب أخواالً للمسلمٌن
ادلشركٌن ،وأن ّ
يتزوجوا من نسائهم ،دون نساء ادلشركٌن ،ما يعين أنّو فتح باب ادلصاىرة ليكون ٌ
وأويل أرحامهم ،بل حنن مأمورون بربىم والعدل معهم ما داموا ﴿لم يُ َقاتِلُوُك ْم فِي الدِّي ِن َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِديَا ِرُك ْم﴾ ،قال تعاىلَ﴿ :ل
ب ال ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ين﴾.
ين لَ ْم يُ َقاتِلُوُك ْم في الدِّي ِن َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجوُك ْم م ْن ِديَا ِرُك ْم أَ ْن تَ بَ ُّر ُ
ْم ْقسط َ
وى ْم َوتُ ْقسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن اللَ يُح ُّ ُ
يَ ْن َها ُك ُم اللُ َع ِن الذ َ
دي شيء آخر ،فال جيوز أن تكون السماحة مدعاة إىل التفريط
لكن ىذه السماحة شيء وادلوقف
الع َق ُّ
ادلبدئي َ
[ادلمتحنة ...]1 :و ّ
ّ
خبصوصية اإلسالم ،وإىل تسوية اإلسالم مبا سواه من األديان.
عامة ادلسلمٌن،
أيّها العلماء ،أياها المشايخ ،أيها األئمة والخطباء :إ ّن مسؤوليّتكم كانت ،وما زالت ،أعظم من مسؤوليّة ّ
وتتخطّى إنكار ادلنكر بالقلب .فالعلماء ورثة األنبياء كما أخرب عليو الصالة والسالم .وكلمة ِ
العامل أعظم تأثًناً يف نفوس ادلؤمنٌن ،فما
كان ينبغي دلن أعلنوا مثل ىذا اإلعالن ،أي الدعوة إىل ٍ
ٍ
مشرتك ،حتت سلطان ىذه الوثيقة ادلنافية لطبيعة عالقة اإلسالم بغًنه من
دعاء
األديان ،من أن ي ِزلّوا زلّتهم ىذه .بل ما حيزن ىو أن تتأسس ىذه الوثيقة باسم ما يسمى هبيئة حكماء ادلسلمٌن اليت تتش ّكل يف
متخصصٌن يف الشريعة والدراسات اإلسالمية.
غالبيتها من علماء
ّ

علماءنا الكرام :كفى هبدي رسول اهلل صلّى اهلل عليو وآلو وسلّم ناصحاً ومرشداً ،فخًن اذلدي ىدي رسول اهلل صلى اهلل عليو
َ
عن أح َد ُكم َرْىبةُ النّ ِ
قول بِحق إذا رآه أَو َش ِه َده ،فَإنَّو
اس أّن يَ َ
وآلو وسلم ،وبو خنتم ،قال عليو وعلى آلو الصالة والسالم« :أَل ل يَ ْمنَ َّ
قول بِحق أو يُ ِّ
ذك َر بعظيم»( .رواه أمحد).
ب ِمن أَجل ،ول يُبَاع ُد ِمن رزق أَن يَ َ
ل يُ ِّ
قر ُ
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موقع حزب التحرير
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موقع المكتب اإلعالمي المركزي
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