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 تعتعة

الستعباطىف حماولة أن نقلل من آم الكذب واإلنكار وا
 حسنة السمعة، املسماة والغفلة الىت حتيط هبذه احملاوالت السطحية

، وإخفاء هويتك الدينية،"وحوار األديان"، "قبول اآلخر"
والعالقات السرية اخلاصة جدا مع ربك أنت وعشريتك الدينية،
علينا أن نرتقى بنوعية وجودنا مع بعضنا البعض، وذلك بأن

 : يات أصدق وأعمق وأآرم وأشجع ومنهانتدرب على التعامل بآل

التأجيل) 4(االحرتام و) 3(املصارحة و) 2(املواجهة و) 1( 
 ،)تعليق احلكم(

وإال فكل ما ندعيه باطل ومؤقت ومفسد ىف اية النهاية 
 .ألية حماولة للبشر أن يتعايشوا معًا 

 بأن يتحمل آل واحد مسئولية محل أمانةاملواجهةتبدأ 
ولد به، والذى ليس له فضل اختياره، حىت لوالدين الذى 

أعاد النظر، فسيظل منغرسا ىف خالياه، والعمر أقصر من أن
يغرينا بالبداية مع رحلة البشرية حىت نتبني آيف وْلدنا

 ! هكذا هنا، اآلن، مث يسمح لنا بإعادة النظر

الىت تبدأ بأن أعلنك عن موقعى، وديىن، وملىت،مث املصارحة 
مال تعصىب الذى أعرفه والذى ال أعرفه، وأن تفعلوحىت احت

مثلى، بنفس الشجاعة والو ضوح، املصارحة العادلة بني
دآتاتورية األفراد ختّلق حرية حقيقية راقية ومسئولة، إن

 سوف جتعلك، وجتعل شريكك على اجلانب املصارحة حىت النخاع
 آنتاآلخر، أآثر وعيا بظاهر وباطن آيف تتعامالن معا ، فإن

حتمل شرف املسئولية ملا تأتيه وما تدعه، ملا تعتقده وتنفيه،
 .فالبد أنك ستسمح مبثل ذلك له

اهللا سبحانه تعاىل يعرف جهادك ىف حتمل مسئولية ما هو أنت،
وما استلمته من دين، وما وضع ىف عقلك قسرا، وما أعملت
عقلك وحسك وقلبك وجتربتك فيه، وما انتهيت إليه، وما

اهللا سبحانه وتعاىل يعرف آل ذلك من داخل داخل. راجعته
خالياك، آما يعرفه من داخل داخل خاليا املختلف معك، فإذا

 تصورت أنك قادر أن ختدع نفسك أو حىت أن ختدع من حتاور، 
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فاعلم أنه سبحانه األقرب إليك من حبل الوريد، يعلم ما
 سيحاسبك بعد أنالذىتعلن وما ختفى الصدور، وأنه هو 

 آتابكإقرأ" يعطيك فرصة أن ترى بنفسك ما فعلت بنفسك 
بل اإلنسان على نفسه"وأيضا " آفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

 "بصرية، ولو ألقى معاذيره

 عاطفة وموقف على قمة القمم، بلعندىفهو   االحرتامأما
 أعتربه أرقى مراتب احلب، ال أعىن باالحرتام ذلك التبجيلإىن

 ال يتحقق إالالذىوالتوقري، وإمنا أعىن ممارسة نوع من العدل 
من خالل التقمص، إنك لن حترتم أحدًا، إال إذا استطعت أن

 لنفسكهبا تسمح الىت تتقمص موقفه، وأن تسمح له بنفس احلقوق
 أن متارسه  أوىل بعد أن تشعر مبشاعره، وهذا املوقف حتديدا

 صفة البشرية، إنىفمع املخالف لدينك ما دمتما تشرتآان 
أن عقله لن يكون)  طبعاواخلارجى( جدا الداخلىاعتقادك 

 إال إذا اعتنق دينك، هو إثبات أنك الاحلقيقىأهال لالحرتام 
مع(، ألنه مل يرَق إىل جودة عقلك فاعتنق دينك حترتم عقله أصال

 ).أنك شخصيا مل تعتنق دينك إال مبولدك

، وهو ظاهرة"تعليق احلكم "به وأعىن :وأخريا التأجيل
 ينصحناالذى، "الفينوميولوجىاملنهج " مما يسمى تعلمناها

أن نضع الظاهرة بني قوسني حىت تتضح معاملها، وأن نتحمل
 سياق هذهىفمر يتطلب ذلك، تأجيل احلكم الغموض ما دام األ

 اية النهاية هللا ربىفالقضية، يشمل إرجاء األمر آله 
 الدين،ىف على اآلخر املختلف معك  العاملني، أنت تؤجل حكمك

بعد أن عرفت دينه معلنا صرحيا، وهذا يدل على يقينك من
فتؤجلعدل اهللا ورمحته معا، فترتك له األمر، إن األمر آله هللا، 

 مطمئنا إىل حكمه تعاىل، وهل هناك أمجل وأصدق وأعدل من هذا؟

 وبعد

 آذلك، أو أحاول أن يكونعندىإذا آان األمر آذلك، وهو 
آذلك، فما معىن هذه الدعوة اخلائبة أن خنفى دينيا عن بعض
البعض، وأن نتصنع التسامح، وحنن ال هم لنا، من آثرة حبنا

 دينناىفل أن ندخل، اآلخرين إال أن حناو!!!! لبعض البعض
، نفعل ذلك سرًا وعالنية،أحسن دين، وأآمل دين هو الذى

، وآالم آثري"منظمات غري حكومية"أفرادًا ومجاعات، حكومات و
 .من هذا 

 اخلالصة

 آيفية أن يتوجه سهمىفدعونا حناول أن نبحث معًا، 
وٍرآدحنا، ونشاط أدياننا، وسعى آدحنا، آلٌّ من موقعه حنو حم

 مشرتك، ال نعرف عنه التفاصيل لكنه هو احلق املاثل، معمرآزى
 ، لكننا ميكننا وبصدق أن نعرف اجتاهشئأنه ليس آمثله 

 السهم إليه عرب الناس،

 .، إليه سبحانه وتعاىلعبادى ىف فادخلى 
 من آل صوب وحدب، 
 . من آل دين ودرب 
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