
 الدين وصدفة امليالد

إلهية؛ إذ    جاءت تبعا إلرادةيدرك أن الدين هو صدفة امليالد، وأن صدفة امليالد هذه    يؤمن باهللإن كل إنسان  

لم يكن إلنسان خيار في الدين الذي ولد فيه، وال في والديه، وال في مكان أو ظروف ميالده التي جعلت البعض  

على كل مؤمن سواء  تفرض    ، لكونها حكم إلهي،فقيرا. وهذا يجعل صدفة امليالديولد ثريا والبعض اآلخر يولد  

 أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا أو هندوسيا أن يحترم حق كل إنسان في أن يبقى في الدين الذي ولد  
ُ
كان مسلما

 .  يعترف بشرعية كافة األديانإذا رغب في ذلك، لكن عليه أن    يستبدله بدين آخر   نفيه أ

 الحق في ممارسة التفرقة في يعطي إنسانا ولد في اإلسالم أو  ن كون الدين صدفة امليالد الإ
ً
املسيحية مثال

الدين    لهاختار  ضد أتباع الديانات األخرى، وال الحق في فرض معتقداته عليهم، ألن هللا حين خلق كل إنسان  

ني يعهية  بشرعة إلكل الديانات  تمتع  دينا يولد فيه، إال أن    ا ومع أن هللا يختار لكل من  دون غيره.  الذي ولد فيه

غلبية  إنتقال إنسان من مكان آلخر تؤمن أ. إن  هفي  في الدين الذي ولدإنسان  بقى كل  ه ليس من الضرورة أن ي أن

  الناس فيه بدين آخر قد يجعل من األفضل لكل إنسان أن يتبع دين األغلبية الشعبية حيث يعيش ويعمل.

كل دين  املؤمنين ب  ذلك تؤمن أغلبيةديانة؛ مع    5000يقدر عدد الديانات التي يؤمن بها البشر اليوم بنحو 

العذاب من  الخالص  ألتباعه  يضمن  أو  الجنة،  إلى  يقود  الذي  الصحيح  الدين  هو  دينها  اآلخرة   بأن  وأنه  في   ،

. وملا كانت هذه القناعة قد جاءت مع امليالد نتيجة إلرادة إلهية، فقد أصبح  في الحياة الدنيا  الطريق إلى السعادة

 فهذا أمر يحكم هللا فيه يوم القيامة.   مهامن عد  هدينممارسة اإلنسان ل  علينا أن نقبلها على عالتها؛ أما سالمة

العديد من    يخالف  من أتباع الديانات األخرى   املسلمين بمحاولة فرض دينهم على غيرهم  بعض  إن قيام

"إنك ال تهدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء"،    . ومن بين تلك اآليات، قول هللاالقرآناآليات التي جاءت في  

 و "لكم دينكم ولي دين"، و "ال إكراه في الدين".  

بحق   االعتراف  اآلخرين  كل  إن  على  أن  يعني  ال  فيه،  ولد  الذي  الدين  على  يبقى  أن  في  يؤمنوا إنسان    أن 

رادة  اإل لنفسه، ألن الخيار هذا هو جزء من  بذلك الدين، وإنما يعني أن عليهم أن يحترموا ما يختاره كل إنسان  

في الدين غير مقبول، فقد أصبح علينا ومن مصلحتنا  التي جاءت مع امليالد  هيةلإلا أن   أيضا. وملا كان اإلكراه 



إلى السعادة في الدنيا،  الوحيد  هو السبيل    لكافة البشر  نقبل إرادة الخلق، فاالعتراف املتبادل بحقوق متساوية

 تجنب الصراع مع إخوتنا من البشر. ورضا هللا في اآلخرة، و 
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