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نقد الدين احملض
يقدمه
مصطفى إبراهيم سرييتش
املفتي العام يف البوسنة سابقا

اجلزء األول ابلعربية
ــ
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى من تبعه
إبحسان إىل يوم الدين.
َل ِإ َٰلَهَ ِإ هَل ُه َو َو ۡٱل َم َٰلَٓئِ َكةُ َوأ ُ ْولُواْ ۡٱل ِع ۡل ِم قَآئِ َۢ َما ِب ۡٱل ِق ۡس ِِۚط َ ٓ
ٱَّللُ أَنه ۥهُ َ ٓ
ش ِهدَ ه
َل ِإ َٰلَهَ ِإ هَل
قال هللا سبحانه وتعاىلَ { :
ُه َو ۡٱل َع ِز ُ
يز ۡٱل َح ِكي ُم} [آل عمران.]18 :
مثل ىراًًا متقي ًما
عن النواس بن مسعان رضي هللا عنه عن النص  ى ا هللا ع ه وس ق قال(( :ضرب هللا ً

وع ا جنبيت الصراط سوران ف ها أبواب مفقحة وع ا األبواب سقور مرخاة وع ا الصراط داع يدعو ييول :اي
أيها الناس! اس كوا الصراط مج ًعا وال تعوجوا وداع يدعو ع ا الصراط فإذا أراد أحدكق فقح شيء من ت ك
األبواب قال :وي ك! ال تفقحه فإنك إن تفقحه ت جه .فالصراط :اإلسلم .والتقور :حدود هللا .واألبواب

املفقحة :حمارم هللا .والداعي من فوق :واعظ هللا يذكر يف ق ب كل مت ق)) "أمحد واحلاكق وىححه األلباين".
وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه" :حاسبوا أنفتكق قبل أن حتاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإن أهون
ع كق يف احلتاب غ ًدا أن حتاسبوا أنفتكق ال وم وتزينوا ل عرض األكرب يومئذ تعرضون ال ختفا منكق خاف ة.

وبعد
فإن األسئلة اليت تدور يف نفسي ويف نفس العلماء املسلمني الذين أتقاسم معهم الظروف االبتالئية اليوم واليت
يعيشها املسلمون عامة حول العامل هي كاآليت:
كيف ميكن أن أومن ابهلل؟
كيف ميكن أن أعمل هلل؟
كيف ميكن أن أنقذ نفسي من الضالل؟
نعم ،أان مسلم ،واحلمد هلل! نعم ،أان مسلم من أورواب ،وابلتحديد ،أان مسلم من البوسنة ،وهو بلد صغري
ابملساحة ،لكنه كبري بتارخيه الديين والثقايف املتميز .يف احلقيقة ،أان أحد الناجني من اإلابدة اجلماعية ()Genocide
اليت تعرضت هلا بسبب ديين ،لكنين أريد أن أحتدث اليوم ومن هذا املنرب الشريف للعامل كله ضد االنتقام والعنف
واإلرهاب ابسم اإلسالم؛ ألن اإلرهاب بصفته االنتقام والعنف ليس من اإلسالم يف شيء .إذن ،إنين مستعد للتحدث
ضد العنف الديين ابعتباري أحد ضحااي اإلابدة اجلماعية ،ولكوين مدعوا لتنقية ديين وإمياين من العنف الذي يرتكب
ابسم هللا سبحانه ،سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وعما يقولون وعما يشركون .ومبا أنه أتيحت يل فرصة أبن
أحتدث اليوم أمام هذا اجلمع النبيل ويف هذا البلد املتحضر والعريق واحلبيب وأمام هؤالء العلماء املسلمني األجالء ذي
النوااي احلسنة ،فقد اخرتت العنوان حلديثي هذا" :نقد الدين احملض" ،ألنين كنت أعتقد أنه من األنسب يل أن أحتدث
أيضا لواحد من أكرب حتدايت عصران ،أال وهو
عن هذه املسألة لكي أعرض عليكم ما يف ذهين ،حيث أتعرض معكم ً
اإلرهاب العاملي وعالقته ابلدين وكيف نستطيع حنن العلماء املسلمني أن نعاجل هذه املصيبة القاتلة وهذه الفتنة الكربى
وجورا ،كيف ميكن أن نعاجلها ابلعقل السليم والنفس األمينة.
ظلما ً
اليت وقعت علينا اليوم ً

دعين أقل أبننا حباجة ماسة ايل النـقد َّ
الذايتي ابلصدق واألمانة فلذلك أرى أن حماولة "نقد الدين احملض" ليست
معاداي للدين ،بل على العكس من ذلك ،إن "نقد الدين احملض" هو جهد روحاين ومعريف
أبي حال من األحوال ً
عمال ً
لقياس قوة الدين يف صورته الظاهرة امللموسة وصورته الباطنة املكتومة (أو يف صورته السامية املتميزة) ،فإذا كان "نقد
العقل احملض" ،كما تصوره إميانويل كانت ( ،)Kant Immanuelمشتقا من أسئلة مثل :ماذا ميكن أن أعرف؟
وماذا ميكن أن أفعل؟ وماذا ميكن أن آمل؟ "فإن نقد الدين احملض" مستمد من أسئلة مثل :كيف ميكن أن أؤمن ابهلل؟
وكيف ميكن أن أعمل هلل؟ وكيف ميكن أن أنقذ نفسي من الضالل؟ ويف الواقع إن "نقد الدين احملض" يتماشى مع
اس أَن ي ُۡت َر ُك ٓواْ أَن يَقُولُ ٓواْ َءا َمنها َو ُه ۡم ََل ي ُۡفتَنُونَ } [العنكبوت.]2 :
ِب ٱلنه ُ
خط التحذير القرآين الواضح{ :أ َ َحس َ

إنين أود أن أشري إىل أن الفيلسوف املسلم الغزايل (1111 – 1058م) سبق الفيلسوف األملاين إميانويل كانت
جاهدا للحصول على قوة القياس الذايت حىت يوفر لنفسه
(1804 – 1724م) يف اإلشارة إىل أن العقل البشري يسعى ً
الضرورات اخللقية الرفيعة وأن يكون قاضيها وهيئة حملفيها .ويف الواقع ،إن الغزايل أملح إىل دور العقل يف كتاب "مشكاة
األنوار" ( )17بقوله" :سلطان العقل الذي هو ميزان هللا يف األرض" .ومع ذلك ،فإن الدين ليس العقل احملض ،بل
حمضا للدين احملض .إنين أعلم أن العقل
الدين احملض أكثر من العقل احملض ،وابلتايل فإن العقل ال ميكن أن يكون ميز ًاان ً
اليوم يستدعى ليكون ميز ًاان لكل شيء ،حىت للدين أو ليإميان نفسه ،لكنه يف هناية املطاف يعجز عن أن يكون ميز ًاان

للدين أو االميان .حىت الدين نفسه ال يقدر على أن يقيس نفسه؛ ألن الدين احملض يعتمد على املقياس السامي لقيمته،
وهو املقياس اإلهلي املطلق .وهذا يعين أن الدين يقبل مقياس من هو أعلى ،أو ابألحرى القاضي األعلى وهو هللا ،وليس
ابلضرورة أن يتم ذلك "هنا" و"اآلن"؛ لذا ال ينبغي لنا حنن البشر العاقلون أن حيكم بعضنا على البعض حول دين أو
إميان كل منا" ،هنا" و"اآلن" { .ه
ٱَّللُ َي ۡح ُك ُم َب ۡي َن ُك ۡم َي ۡو َم ۡٱل ِق َٰ َي َم ِة فِي َما ُكنت ُ ۡم ِفي ِه تَ ۡخت َ ِلفُونَ } [احلج .]69 :عليه ،فإن
العقل احملض ال يعلو على الدين احملض ،بل الدين احملض يعلو على العقل احملض ،وهذا هو ابلضبط ما ال يفهمه العقل
حقا .يود العقل أو اهلوى من العقل أن يفرض نفسه ليكون امليزان النهائي للدين أو ليإميان ،لكنه يعجز عن ذلك ألنه
يستمد قوته من قوة اإلميان .إن العقل يشعر بتفوق اإلميان عندما يصل األمر إىل هنايته على األرض؛ ألن اإلميان ابهلل
يـبـقى حبل النجاة الوحيد ليإنسان يف اآلخرة.
وكما نعلم ،فإن اإلنسان لديه ثالث قوى تتجلى من خالهلا قوة اإلميان السامية ،وتلك القوى هي :قوة القلب،
وقوة العقل ،وقوة اليد .القلب لديه القوة البشرية يف االعتقاد .والعقل لديه القوة البشرية يف الفكر .واليد لديها القوة
البشرية يف األخالق .وهذه القوى البشرية الثالث لديها معا "قوة بشرية عظمى" واحدة ،وهي اإلميان احملض ابهلل .وإن
أي نقص يف إحدى تلك القوى الثالث الروحية والعقلية واجلسدية عند اإلنسان يزعزع استقراره وجناته .إن "نقد الدين
كل من هذه القوى الثالث .ومع ذلك ،فإن األهم من ذلك هو التحري الكامل
احملض" هو التحري الفردي عن ي
عن "القوة البشرية العظمى" ،ابعتباره الظهور املتناسق بني األلوهية السامية للروح والروح البشرية.
س هو َٰىهُ َونَ َف َخ فِي ِه
إن الروح نشأت من جذور روح هللا؛ لذا فإن الروح البشرية هي انعكاس لروح هللا{ :ث ُ هم َ
ص َر َو ۡٱۡل َ ۡفدَ ِۚ ۚ َ قَ ِل مي ا هما ت َ ۡك ُك ُرونَ } [السجدة .]9 :وابلرغم من أن الروح
وح ِۖۦه َو َج َع َل لَ ُك ُم ٱل ه
ِمن ُّر ِ
س ۡم َع َو ۡٱۡل َ ۡب َٰ َ
البشرية أتيت من روح هللا ،إال أهنا ال تتساوى مع روح هللا .إن مثرة التفاح أتيت من جذور التفاح ،لكنها ليست نفس
جذور التفاح .وكما ال ميكن أن توجد مثرة التفاح بدون جذور التفاح ،فال توجد روح اإلنسان بدون جذور الروح
البشرية ،اليت هي روح هللا .إن اإلميان الصادق هو "روح هللا" ،اليت تلمس قلب اإلنسان وعقل اإلنسان ويد اإلنسان.

إن قوة القلب هي قوة اإلميان ،وقوة العقل هي قوة الرشد ،وقوة اليد هي قوة األخالق .فالقلب يتضمن قوة العقيدة أو
اهلرطقة ،والعقل يتضمن قوة املعرفة أو اجلهل ،واليد تتضمن قوة العدل أو الظلم.
وف ًقا للعقيدة اإلسالمية فإن اإلنسان خلق من الطني ،وخلقت املالئكة من النور ،وخلق الشيطان من النار.

ويف األرض لدينا النور والنار .وأييت النور على النار امللتهبة .واإلنسان هو من طني ،فهو على األرض وحتت األرض.
واإلنسان هو توليفة من نور املالئكة املضيء وانر الشيطان امللتهبة .نور املالئكة هو عقل اإلنسان .وانر الشيطان هي
وانرا ملتهبة .واملالئكة تضيء عقل اإلنسان بنورها ،بينما يلهب الشيطان بناره
نورا ً
شهوة اإلنسان .واإلنسان تراب يشع ً
الشهوة عند اإلنسان .واإلنسان تراب بني نور املالئكة وانر الشيطان .إن هذا يبدو وكأنه تالعب ابلكلمات ،لكن يف
الواقع النور والنار مها الطريقان اللذان يسلكهما اإلنسان  -طريق النور أو طريق النار .يف طريق النور يرى اإلنسان كل
ما حوله ومن خلفه وبني يديه ،ويف طريق النار ال يرى اإلنسان سوى النار بني يديه والظالم والرماد وراء ظهره .النار
حياان لمل ،لكنه
تدمريا من النور .النار مهيجة ومرعبة .والنور متواضع ،ولطيف ،وميكن التنبؤ به ،وهو أ ً
أشد قوة وأكثر ً
أبدا ،وال يرتك اإلنسان يف الظالم البتة ،وال يتناثر يف الرماد.
ليس خبيًثا ً
إنين لن أفهم أبًدا ملاذا يتحسر اإلنسان ألنه مل خيلق من النار؟ ولو أنه مل يتحسر لذلك ملا استفزه إبليس خبطابه
العنصري حينما قال" :أان خري منك ،ألين خلقت من النار وأنت خلقت من الطني" {قَا َل َما َمنَ َع َك أَ هَل ت َ ۡس ُجدَ ِإ ۡذ

أبدا ملاذا
أ َ َم ۡرت ُ ۖ َك َقا َل أَن َ۠ا خ َۡي ٞر ِم ۡنهُ َخ َل ۡقت َ ِني ِمن نه ٖار َو َخ َل ۡقتَهۥُ ِمن ِط ٖ
ين} [األعراف .]12 :كما أين لن أفهم ً
حيب اإلنسان اتباع إبليس الذي يكره اإلنسان أكثر من أي خملوق آخر؛ ألن هللا أمره ابلسجود آلدم؟! إنين أتعجب
من انقياد اإلنسان إلمالءات الشيطان ،الذي يدفعه إىل النار ،ورفضه االنصياع ألوامر اخلالق الذي أيخذ بيده إىل
النور! نعم ،هذه هي احلقيقة اليت أريد أن تـفهم هنا ،وهي أن اإلنسان ال خيار له سوى االنصياع ليإمالءات
( .) Dictatesوالواقع أن اإلمالء هو مصريه .إهنا ليست طبيعته املستقلة ،وال إرادته املنفردة ،بل هي طبيعته وإرادته
رجال
أيضا حيدد جوهر كينونته .وجوهر كينونته هو قوة معرفته ،وتلك املعرفة ال تورث ،بل إن اإلنسان ً -
اليت هي إمالء ً

كان أو امرأة -يبدأ منذ البداية ابلقراءة والتعلم والتعرف على املعرفة اخلاصة بذاته .فاإلنسان لديه حرية اختيار واحد أو
أكثر من اإلمالءات ،لكنه ال ميلك خيار العيش بدون إمالءات البتة.

إن أصعب شيء هو احملافظة على فكرة "الدين احملض" ابعتبارها إمالءً ليإميان ابهلل ،صافية ونظيفة من أنصاف
احلقائق ) (half truthsوأنصاف األكاذيب ) ،(half liesفالكذبة الصرحية واضحة يستطيع اإلنسان محاية نفسه
منها؛ واحلقيقة الصرفة نقية يقدر اإلنسان بسهولة أن يقبلها ،لكن أنصاف احلقائق ( )half truthsوأنصاف
األكاذيب ) (half liesهي غامضة وملوثة ومن الصعب على اإلنسان أن َّ
يصدها وحيمي نفسه منها ،وهذا ما جيعلنا

حباجة إىل "نقد الدين احملض" الذي ميكننا من خالله أن نتعلم كيف حنارب أنصاف احلقائق وأنصاف األكاذيب ،تلك
الظواهر اليت متثل اليوم العبء األكرب على جمتمعنا املسلم ويف العامل أبسره كذلك .وجيب على العلماء املسلمني أن يولوا
اهتماما وثي ًقا هلذه الظواهر ،ليس فقط يف عدم الوقوع ضحااي ألنصاف احلقائق وأنصاف األكاذيب ،بل حىت ال ينتجوا
ً
أبنفسهم -بقصد أو بغري قصد -أنصاف احلقائق وأنصاف األكاذيب من خالل فتاواهم ،من أجل حتقيق مكاسب
ليضل شرذمة ق ة من
شخصية ،انهيك من أولئك اجلهالء املتطرفني الذين يقولون ما ال يعلمون ليشرتوا مثنًا ً
قليال أو ي
الناس .إن العلماء املسلمني مل يواجهوا يف اترخيهم إغراءً أكرب من اإلغراء الذي يواجهونه اليوم واملتمثل يف الوقوع يف فخ

أنصاف احلقائق ) (half truthsوأنصاف األكاذيب ) ،(half liesوحنن ال نعرف أيهما أسوأ ،أنصاف احلقائق أم
أنصاف األكاذيب ،رغم أن أنصاف احلقائق هي أشد فت ًكا وخطورة ،وقد جاء يف القرآن الكرمي { َو ۡٱل ِف ۡتنَةُ أ َ َ
شدُّ ِمنَ
ۡٱلقَ ۡت ِۚ ِل} [البقرة .]191 :حىت إن دانيت أليجريي ( ،)Alighieri Danteالذي درس يف األندلس املسلمة ،صنف
اخلائن مباشرة مع الشيطان يف الدائرة التاسعة من اجلحيم ،يف حني أنه ترك القاتل يف الدائرة الثامنة .من الضروري علينا
العلماء املسلمني يف زمن أنصاف احلقائق وأنصاف األكاذيب "الفتنة الكربى" احملافظة على "الدين احملض"،
وعلى "الضمري الصايف" .هذه هي رساليت الرئيسية اليوم يف هذا املؤمتر الكبري.
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