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 حقوق اإلنسان
 ةن كلية اآلداب، قسم اللغة العربيم املستوى األوللطالب 

 (امسةخل)احملاضرة ا
 أ.م.د. حسان األنباري

 

 تعتاد الاو التدين حق

 العاملي اإلعالن مبيالد املعاصر، مبفهومه( الدينية احلرية) مصطلح ولد

 املتعسفة للممارسات فعل ،كرد(م1948 ديسمرب 10) يف الصادر اإلنسان، حلقوق

 وحْرم، حجب، من القرون؛ عرب خمالفيها ضد الكنيسة تتزعمها كانت اليت

 كنائس إىل ينتمون الذين أنفسهم النصارى حبق حتى وطرد، وحبس، وحتريق،

 الذين واملسلمني األوروبية، اجملتمعات يف املضطهدين اليهود عن فضاًل أخرى،

 .طردهم أو قتلهم، أو األندلس، يف النصرانية اعتناق على قسرهم مت

 لكل: )نصه ما اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من( 18) املادة يف جاء

 تغيري يف حريته احلق هذا ويشمل والدين، والوجدان الفكر حرية يف حق شخص

 الشعائر وإقامة بالتعبد معتقده، أو دينه، إظهار يف وحريته معتقده، أو دينه،

 (.حدة على أو املأل، وأمام مجاعة، مع أو مبفرده، والتعليم، واملمارسة

 اجملمع يف إال رمسيًا، املبدأ، هذا الكاثوليكية الكنيسة تعتنق ومل

 عشر سبعة قرابة بعد أي ،(م1965) عام أعماله انتهت الذي الثاني، الفاتيكاني

 اليت الليربالية الضغوط حتت! اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن صدور من عامًا
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 الكنيسة على تقضي أن وكادت املنصرم، القرن منتصف يف أوروبا اجتاحت

 .برمتها

 حيال التارخيي الكنيسة تطرف بني وسطيًا موقفًا اإلسالم ويقف

 وكذلك فاإلسالم،. اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن فقرات بعض وانفالت احلرية،

 اهلل توحيد وهو أصيل؛ هدف لتحقيق جاءت السابقة، الرساالت مجيع

 ال إذ الكتب، وأنزل الرسل، وأرسل اخللق، خلق أجلها من اليت بالعبادة،

 !غريه يعبدوا ثم عليهم، وينعم اخللق اهلل خيلق أن -فطرًة وال عقاًل- يستقيم

ومن هنا فإنّّّّ اإلسالم ال ُيْلزُم اإلنسان البالغ العاقل على الدخول فيه 

ْشُد ِمنا  }:مصداقًا لقوله تعاىلباجلرب واإلكراه،  َلا ِإْكرااها ِفي الدِّيِن قاْد تابايَّنا الرُّ
ُيْؤِمْن ِباللَِّه فاقاِد اْستاْمساكا ِباْلُعْروا  ِة اْلُوْثقاى َلا اْلغايِّ فاماْن ياْكُفْر ِبالطَّاُغوِت وا

ِليٌم { اما لاهاا وااللَُّه ساِميٌع عا  اْنِفصا

ال تكرهوا أحدًا على الدخول يف دين اإلسالم، فإنة  :َأْيقال املفسرون: 

بيّّن واضٌح جليٌّ دالئله وبراهينه ال حيتاج إىل أن يكره أحٌد على الدخول فيه، 

فيه على بيّّنة، ومن  دخَل ُهبل من هداه اهلُل لإلسالم وشرح صدره ونوَّّر بصريَت

كرهًا يف الدين ُم الدخوُل ُهفيُدعلى مسعه وبصره فإنه ال ُي قلبه وختَم أعمى اهلُل

 .ورًاُسْقَم

جرب أحدًا على الدخول فيه بالقوة؛ ألنه ال فائدة من فاإلسالم ال ُي

ولو أراد اهلل تعاىل إجبار  من غري قناعة منهم ! إدخال الناس يف هذا الدين جربًا

لاْو الناس على الدخول يف اإلسالم باإلكراه لفعل، لكنه مل يشأ، قال تعاىل:  }وا
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تَّى  ِميًعا أافاأاْنتا ُتْكِرُه النَّاسا حا مانا ماْن ِفي اْْلاْرِض ُكلُُّهْم جا بُّكا َلا شااءا را
}  ياُكوُنوا ُمْؤِمِنينا

أرخيية على ما ذكرناه من من األدلة الت _أي حنن املسلمون_ولنا

احرتام حق التدين أن الذين خضعوا للدولة اإلسالمية، وعاشوا حتت سقفها مل 

   إذ قال اهلل تعاىل:طيلة حكم املسلمني على ترك دياناتهم ومعتقداتهم، وا جيرب

لاْم  } ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِديااِرُكْم َلا ياْنهااُكُم اللَُّه عاِن الَِّذينا لاْم ُيقااِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن وا
تُْقِسُطوا ِإلاْيِهْم ِإنَّ اللَّها ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينا  وُهْم وا ِإنَّماا ياْنهااُكُم اللَُّه عاِن  ،أاْن تابارُّ

لاى ِإْخرااِجُكْم أاْن  ظااهاُروا عا الَِّذينا قااتاُلوُكْم ِفي الدِّيِن واأاْخراُجوُكْم ِمْن ِديااِرُكْم وا
لَّ  لَُّهْم فاُأولاِئكا ُهُم تاوا ماْن ياتاوا ينهاكم عن اإلحسان  إىل  ال َأْي { الظَّاِلُمونْوُهْم وا

: َأْي {َتَبرُّوُهْم َأْن}الكفرة الذين ال يقاتلونكم يف الدين كالنساِء والضََّعَفِة منهم

 . {اْلُمْقِسِطنَي ُيِحبُّ اللََّه ِإنَّ} َتْعِدُلوا: َأْي {ِإَلْيِهْم َوُتْقِسُطوا} ِإَلْيِهْم ُتْحِسُنوا

 

منصوص عليه يف الدساتري الدولية ومنظمات  فحق التدين واالعتقاد

؛ ألنّّ اإلميان أساسه إقرار القلب، أيضًا مكفول يف اإلسالم حقوق اإلنسان، وهو

 باإلميان.  فال فائدة من إميان ظاهر مع قلب فارغ غري مشبع

  

 

 

 


