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لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربيــة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

يعب عن رأي صاحبه
هذا البحث ّ
يعب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
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احلمــد هلل رب العاملني والصالة والســام عىل رســول اهلل وعىل آله
وصحبه ومن وااله.
وبعد:
ّ
ال متكام ً
فإن دين اإلســام رشيعة وعقيدة جاء كام ً
ال حمققا للســعادة
البرشيــة بام تضمنه مــن عقائد وســطيه وترشيعات يســرة ،ال تعقيد يف
ذلك كله.
وإن من مجلة الترشيعات العظيمة التي جاء هبا اإلســام «التســامح»
الذي به تتآلف البرشية وتتعاون يف أمور دينها ودنياها ،فهو عنوان التعايش
ودليل التصالح ،فجاءت الرشيعة بنظم وأحكام حمكمة متقنة يف بيان ذلك.
ولذا رغبت أن يكون بحثي يف هذا املؤمتر بعنوان «التسامح ورضورته
املجتمعية وآثاره».
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أمهية املوضوع:
 -1كون التسامح أصل رشعي جاءت دالالته يف القرآن والسنة.
 -2أمهية التسامح الستقرار حياة األفراد واملجتمعات.
 -3جماالت التسامح الكثرية وآثارها يف حياة الناس.
 -4اخللط بني مصطلح التسامح وغريه من املصطلحات األخرى.
وجعلت البحث عىل النحو اآليت:
املقدمة :وفيها بيان أمهية املوضوع.
التمهيد :ويتضمن معنى التسامح لغ ًة واصطالح ًا.
املبحث األول :أدلة التسامح من القرآن والسنة.
ويتضمن مطلبني:
األول :أدلة التسامح من الكتاب.
الثاين :أدلة التسامح من السنة.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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املبحث الثاين :رضورة التسامح املجتمعية ويتضمن:
املطلب األول :رضورته يف التعايش بني أفراد املجتمع.
املطلب الثاين :رضورته يف التعامل مع اخلالف.
املبحث الثالث :آثار التسامح يف املجتمع
ويتضمن:
املطلب األول :اآلثار الدينية.
املطلب الثاين :اآلثار األمنية.
ويف اخلتام أهم النتائج والتوصيات:
منهج البحث :كان منهجي يف البحث عىل النحو التايل:
* حرصت أوالً عىل مجع املراجع واملصادر التي ختص املادة.
* أ ّما طريقة العــزو يف البحث ،ففي نصوص الكتاب العزيز أعزو إىل
السورة ثم اآلية ،ويكون ذلك يف املتن .ويف نصوص احلديث واآلثار أعزو
إىل الكتاب ثم اجلزء والصفحة ثم رقم احلديث أو األثر إن وجد.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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* حرصت عىل اختيار األسلوب األمثل يف األلفاظ ما أمكن ،واستعنت
عىل ذلك بعالمات الرتقيم املعروفة.
* ذ ّيلت بحثي بفهرس املوضوعات ،وقبــل ذلك كله قائمة بمصادر
ومراجع البحث.
•

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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التمهيـد
كلمة التسامح يف اللغة تدور عىل معاين رائقة نافعة .نأيت عليها بختصار:
قال ابــن فارس  -رمحه اهلل «:-الس ُ ِ
حلا ُء َأ ْص ٌ
ــل َيدُ ُّل َع َل
يم َوا َ
ــن َوامل ُ
ِّ

ٍ
ٍ
الش ِءَ .و َر ُج ٌل َس ْم ٌحَ ،أ ْي َج َوا ٌدَ ،و َق ْو ٌم
َس َل َســة َو ُس ُهو َلةُ .ي َق ُال َس َ
ــم َح َل ُه بِ َّ ْ
ِ
ِ
ِِ ِ
س َع»(((.
ُس َم َحا ُء َو َم َسام ُ
يحَ .و ُي َق ُال َس َّم َح ف َس ْيه ،إ َذا َأ ْ َ
َ
سم ُح َسامح ًة وهو املوافقة
وتأيت بمعنى املوافقة فيقالَ :س َم َح يل
بذلك َي َ

وس َم َح يل :أعطاين (((.
فيام َط َل َ
ب َ

والتســميح السري السهل .واجلود بســخاء وكرم ،وا ِ ِ
الس ْمحة:
حلنيف َّية َّ
َ

َل ْي َس فِ َيها ِض ٌيق َو َل ِشدَّ ٌة (((.

فتتلخص معاين التســامح يف اللغة :يف الســهولة والسالســة والعفو
واجلود بكرم وسخاء واملوافقة عىل الطلب واإلعطاء.

((( مقاييس اللغة (.)99 /3
( ((() 2العني ( ،)155 /3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (.)376 /1
((( ( )3لسان العرب (.)489 /2
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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اصطالح ًا:
عــرف اجلرجاين  -رمحه اهلل  -بقوله :الســاحة :هــي بذل ما ال جيب

تفض ً
ال (((.

وعىل هذا التعريف فالتســامح والذي يقتيض تفاعــل بني اثنني فأكثر
من أبرز مظاهره العطاء للغري ليس عىل ســبيل املقايضة بل هو عىل ســبيل
التفضل واإلحسان ،ويكون بدافع اجلود واإلكرام.
وإذا نظرنا إىل أدلة الرشيعة اإلســامية وحثهــا عىل مكارم األخالق
ال سيام فيام فيه معاملة بني اخللق بعضهم لبعض لرأينا أن أبرز مالحمها ومن
أعىل مراتبها التسامح واملتضمن للعفو واجلود والكرم.
فيمكن أن نصوغ من هذه املعاين تعريف ًا اصطالحي ًا للتسامح لن نخرج
فيه عن تعريف اجلرجاين  -رمحه اهلل  -إال أنا سنضيف إليه ولن ننقص منه.
فالتســامح :هو بذل ٍ
عفو بيرس وسهولة عىل سبيل اجلود واإلكرام وما
تتضمنه معاين األخالق ال عىل مقتىض الوجوب واإللزام.
•

((( التعريفات للجرجاين ص .121
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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املبحث األول
أدلة التسامح من القرآن والسنة
ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :أدلة التسامح من القرآن الكريم:

التسامح والعفو واإلحسان معان عظيمة وأصول جليلة يف دين اإلسالم
د ّلــت عليها األدلة الكثرية  -ترصحي ًا واضح ًا وتلميح ًا مفه ًام  -يف نصوص
الكتاب والسنة ،وأكدهتا نصوص األحكام واملعامالت األخرى بام ال يبق
جماالً للشــك أهنا من أبرز األخالق اإلسالمية والتي يربز من خالهلا معلم
جيل من معامل حماسن اإلسالم.
ّ
وال بد هنا أن نتنبه ألمر وهو أن لفظ املســاحمة أشــمل من لفظ العفو
فهي تتضمن العفو وزيادة إذ العفو يكون مقابل اإلســاءة واملساحمة ال يلزم
منها ذلك.
ومن هذه األدلة:
أوالً :قوله تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾

(((

ففي هــذه اآلية حث من اهلل تعاىل عىل العفو

واملساحمة فيمن حصل منه ما يقتيض املؤاخذة ،ورغب اهلل بذلك حيث ربط
هذا األمر بمحبــة طلب العبد العفو من اهلل فكام حتبــون أن يغفر اهلل لكم
ذنوبكم فاغفروا ملن أساء إليكم ((( .
وملن تأمل هذه اآلية فإهنا تدعو للمساحمة ملن أساء إليك فمن باب أوىل
التسامح مع من مل يسئ إليك ومل يلحقك منه رضر.
ومن اآليات قوله تعــاىل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﴾(((.
فاآليــة تدل عىل عاقبة العفو احلســنة وهي من أســاليب الرتغيب يف
القــرآن ،إذ ختم اهلل اآلية بقوله فإن اهلل غفور رحيم والتقدير يف اآلية :وأن
تعفــوا وتصفحوا وتغفروا حيب اهلل ذلك منكــم ألن اهلل غفور رحيم ،أي
للذين يغفرون ويرمحون (((.
اآليــة الثالثة :يف قوله تعــاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
((( سورة النور اآلية.22 :
((( تفسري املاوردي = النكت والعيون (.)84 /4
((( سورة التغابن اآلية.14 :
((( التحرير والتنوير (.)285 / 28
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﴾(((.
فاآلية مع كوهنا يف ســياق الكالم عن أهــل الكتاب ووجود اخلالف
العقــدي واملكايد التــي توجد من بعضهم إال أن اهلل تعــاىل ختمها باألمر
بالعفو ،واملعنى :فتجاوزوا عام كان منهم من إســاءة وخطأ يف رأي أشاروا
بــه عليكم يف دينكــم ،إرادة صدكم عنه ،وحماولة ارتدادكــم بعد إيامنكم
واصفحــوا عام كان منهم من جهل يف ذلك حتى يــأيت اهلل بأمره ،فيحدث
لكم من أمره فيكم ما يشاء ،ويقيض فيهم ما يريد(((.
إن اآليــات القرآنية يف بيــان داللة العفو كثرية جــد ًا ،وفيام ذكر مثال
وإشارة إىل ما مل يذكر من األدلة.
املطلب الثاني :أدلة التسامح من السنة:

ّ
إن سنة النبي ﷺ وسريته املرشفة مليئتان بدالئل العفو والصفح واجلود
واإلحسان والعطاء ،ويكفي كام يقال من القالدة ما أحاط بالعنق.
((( سورة البقرة اآلية.109 :
((( تفسري الطربي ( )503 /2بترصف.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ّ
فإن األدلة والدالئل عىل أمر التسامح والعفو أكثر من أن حتىص ،وإنام
نذكر فيام يأيت شيئ ًا من ذلك عىل سبيل املثال واالختصار:
فمــن أدلة وصف هــذه الرشيعة هبذا اخللق الكريم مــا روي عن ابن
أحب
أي األديان ّ
ع ّباس -ريض اهلل عنهــا  -قال :قيل لرســول اهلل ﷺّ :
السمحة»(((.
إىل اهلل .قال« :احلنف ّية ّ

ِ
ــم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ين
لو تأملنا هــذا احلديث مع ضميمة قوله تعاىل ﴿ َف َأق ْ

ِ
ِ ِ
َّاس َع َل ْي َها َل َت ْب ِد َيل ِلَ ِ
لق اهللِ َذلِ َك الدِّ ي ُن ال َق ِّي ُم
َحنيف ًا ف ْط َر َت اهللِ ا َّلتي َف َط َر الن َ
َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس َل َي ْع َل ُم َ
ون﴾(((.
لوجدنا أن اآلية دلت عىل الرتغيب به عىل صيغة األمر ،واحلديث عىل
صيغة الثناء.
فاجتمع يف الداللة عليه اخلرب واإلنشاء.
وبي الرسول الكريم
فاحلنيفية السمحة التي أمر اهلل تعاىل بالتمسك هبا ّ

أهنا أحب األديان إىل اهلل تعال هي املتضمنة للسامحة.

((( أخرجه البخاري تعليق ًا ( )16/1ووصله يف األدب املفرد برقم ( )283وحسنه األلباين
يف السلسلة الصحيحة برقم .881
((( سورة الروم اآلية.30 :
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ومن ذلك قوله ﷺ( :اسمح يسمح لك)(((.
فيدل احلديث عــى الرتغيب يف التســامح ،وأن من بــذل من العفو
والتسامح واإلحســان جوزي عىل ذلك بالتســامح ،وأما معنى قوله ﷺ
«يســمح لك» فيحتمل أن يكون هذه املســاحمة من اهلل تعاىل واملعنى يعفو

عنك كم قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه َع َل اهللِ﴾ (((.

قال بعض الرشاح« :يســمح َلك» بِالبِن ِ
َاء للم ْفعــول وال َف ِ
اعل اهلل َأي
َ
َ ُ

مثل ِه ِف الدُّ ْنيا و ِ
َعامل النَّاس باملساحمة واملساهلة يعاملك اهلل بِ ِ
اآلخ َرة (((.
َ َ

وجاء يف احلديث عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام قال رســول اهلل
ﷺ( :دخل رجل اجلنة بسامحته قاضي ًا ومقتضي ًا)(((.
فبي احلديث أن من أسباب دخول اجلنة التسامح سواء يف القضاء عىل
ّ

الغري أو يف التقايض منه.

•

•

•

((( رواه أمحد (.)248 / 1
((( سورة الشورى اآلية.40:
((( التيسري برشح اجلامع الصغري (.)154 / 1
((( صحيح الرتغيب والرتهيب (.)154 / 2
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املبحث الثاني
ضرورة التسامح اجملتمعية
ويتضمن:
املطلب األول :ضرورته يف التعايش بني أفراد اجملتمع:

من أبجديات التعايش بني الناس أن يوجد بينهم من القواســم املتفق
عليها ما يمكن معه هذه التعايش وكل خلق كريم فال شــك هو عون عىل
هذه التعايش ،ولكن هناك أخالق إسالمية هي أصل يف باب التعايش منها
الكرم واإليثار والعفو والصفح وغري ذلك.
والتســامح يتجىل أثره هنا يف أهبى صورة وأعظم أثر ،وهذا األثر يظهر
رضورة يف وجود التناغم الصحيح يف التعايش بني أفراد املجتمع ،ويتجىل
ذلك يف نقطتني رئيسيتني:
النقطة األوىل :وجود التسامح سبب لقلة التنازع أو عدمه:
فإننا لو ف ّعلنا هذا اخللق الكريم يف قضايا النزاع بني أفراد املجتمع والتي
تعج هبا أروقة املحاكم ،لسقطت الكثري من املطالبات سواء يف باب األموال
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أو احلقوق األخرى التي هي من حمض حقوق العباد فيام بينهم ،وذلك ك ّله
عن قناعة ورغبة بدافع التسامح والعفو.
فال يمكن ملجتمع أن يعيش أفراده عىل تآلف وتعاون دون وجود دوافع
تساحمية بينهم ،بل يكون املجتمع بغري ذلك جمتمع ًا متنازع ًا عدواني ًا ،يرتبص
الناس فيه بعضهم ببعض.
وهذا ال شــك خــاف أمر اهلل يف ثــاث قضايا رئيســية نص عليها
يف القرآن:
القضيــة األوىل :األمــر بالتعــاون عىل الــر والتقوى كام قــال تعاىل
﴿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(((.
واملعنى :ليعن بعضكــم بعضا عىل الربُّ ،
وكل خصلة من خصال اخلري
املأمور بفعلها ،أو خصلة من خصال الرش املأمور برتكها ،فإن العبد مأمور
بفعلها بنفســه ،وبمعاونة غريه من إخوانه املؤمنني عليها ،بكل قول يبعث
عليها وينشط هلا ،وبكل فعل كذلك (((.
((( سورة املائدة اآلية.2 :
((( تيسري الكريم الرمحن ( )219 / 1بترصف.
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فالتعاون عىل اخلري هو معنى من معاين التسامح ،ومظهر من مظاهره،

وبه يتحقق الكثري من اخلري يف حياة الناس وأمر معاشهم.

القضية الثانيــة :العفو والصفح بني الناس يف أمــر التنازع :فاهلل تعاىل

رغب بذلك يف آيات كثرية من كتابه والنبي ﷺ يف أحاديث كثرية حث عىل
ذلك ،وهو ما أمر اهلل نبيه ﷺ فقال تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾(((.

ومن هذه النصوص قوله تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾((( هــذ اخللق العظيم الذي يدل
عىل قلب متسامح يمكن ألبناء املجتمع الواحد أن يتآلفوا بسببه.

اض َع
ــزاَ ،و َما ت ََو َ
(و َمــا َزا َد اهلل َع ْبد ًا بِ َع ْف ٍو إِالَّ ِع ًّ
ويف احلديث قال ﷺَ :

َأ َحدٌ هلل إِالَّ َر َف َع ُه اهلل)(((.

ويدفع العبد إىل ذلك احتســابه لألجر من اهلل ،ونظــره أن ما عند اهلل

تعاىل خري وأبقى.

((( سورة آل عمرن اآلية.159 :
((( سورة الشورى اآلية.40 :
((( رواه مسلم ( )2001/4برقم .2588
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قال شــيخ اإلســام رمحه اهلل« :ال يكون العفو عن الظــامل وال قليله
مســقطا ألجر املظلوم عنــد اهلل وال منقصا له؛ بل العفــو عن الظامل يصري
أجره عىل اهلل تعاىل؛ فإنــه إذا مل يعف كان حقه عىل الظامل فله أن يقتص منه
بقدر مظلمتــه وإذا عفا وأصلح فأجره عــى اهلل .وأجره الذي هو عىل اهلل
خري وأبقى (((.
القضية الثالثة :أمر اهلل تعــاىل باإلصالح بني املتنازعني :كام قال تعاىل:
﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﴾(((.
وهــذا اإلصالح يقتيض التنازل والعفو ،فــإن النفس تر ّغب صاحبها
باالنتقام واالنتصار عىل غريه.
ويتضمــن معنى قولــه تعــاىل ﴿ﮞ﴾ أي اســعوا إىل الصلح
بكل وســيلة حتى ولــو كان ببذل املال ،والتنازل عــن احلق ألحدمها عن
اآلخــر؛ ألن الصلــح البد فيه مــن أن يتنازل أحد الطرفــن عام يريد من
كــال حقه ،وإال ملا تم الصلح ،وهلذا ملا قــال اهلل تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ﴾
[النساء.(((]128 :
((( جمموع الفتاوى (.)361 / 30
((( سورة احلجرات اآلية.9 :
((( انظر :تفسري العثيمني :احلجرات  -احلديد (.)34 / 1
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فهــذه الثــاث القضايا من تأملها وجــد أن من أبــرز مضامينها أمر

التسامح والذي تنتظم به سهولة التعايش بني الناس يف املجتمع الواحد فإن
املجتمع إذا كان متعاون ًا عىل اخلري ومقي ًام ألمر العفو وســاعي ًا يف اإلصالح

بني كل متنازعني لســاد املجتمع تســاحم ًا كبري ًا ينعم به أهله باحلياة الطيبة
اهلادئة املستقرة.

النقطة الثانية :وجود التسامح سبب لتحقيق األمن يف املجتمع:

ِ
ِ
مقاصــد الرشيعة ،وغاي ٌة
عظيم من
احلفاظ عىل
أمــن املجتم ِع مقصدٌ
ٌ

عظيم من مطالب اســتقرار احلياة،
مطلب
كربى من غاياهتا احلميدة ،وهو
ٌ
ٌ

وقد جاء لفظ األمن يف القرآن يف هذا السياق الذي نحن بصدده يف مواطن

كثرية وتنوعت دالالته ومن ذلك ،قوله تعاىل:

﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾((( ،وقــال تعــاىل﴿ :ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾((( ،وقــال تعــاىل﴿ :ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾((( ،وأمتــن اهلل عىل عبــاده بأمر األمن فقال تعاىل:
﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾(((.

((( سورة يوسف اآلية.99 :
((( سورة إبراهيم اآلية.35 :
((( سورة البقرة اآلية.125 :
((( سورة قريش اآلية.4 :
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وجاء يف السنة األوامر املتنوعة التي تقتيض احلفاظ عىل استتباب األمن

(ل َ ِ
ومن ذلك قوله ﷺَ :
ي ُّل ُلِ ْس ِل ٍم َأ ْن ُي َر ِّو َع ُم ْس ِل ًام)(((.

(ل ي ْأ ُخ ُذ َأحدُ كُم متَاع ص ِ
احبِ ِه َل ِعبــ ًا َو َل َجا ّد ًا؛ َفإِ َذا َأ َخ َذ
َ ْ َ َ َ
وقــال ﷺَ َ :

أحدكم عصا صاحبه ،فلريدها إليها) (((.

ولو تأملنا يف آية القصــاص وهي قوله تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾(((.
فبعــد أن ذكــر اهلل تعــاىل فرضية القصــاص عقب بعد ذلــك بقوله
تعــاىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾
ّ
وحــث عــى العفــو إىل الدية ،وأحســن مــن ذلك
واملعنــى :ترقيــق
العفو جمان ًا (((.
((( رواه أيب داود ( ،)301/4برقم .5004
((( األدب املفــرد ( ،)93/1برقــم  .241وحســنه األلبــاين يف صحيــح األدب املفرد
( ،)107 / 1برقم .241
((( سورة البقرة اآلية.178 :
((( تيسري الكريم الرمحن (.)84 / 1
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ثــم اتبع اهلل تبارك تعاىل ذلك بقوله﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾
فكان هــذا الترشيع يف العفــو وأمر الدية واإلحســان هو مــن رمحة اهلل
تبارك وتعاىل.
ّ
إن من الركائز املهمة املتعلقة بالتســامح يف أمــر األمن املجتمع ركيزة
اإلحســان بني اخللق والذي عرفه العلامء هبذا االعتبار بأنه :فعل ما ينبغي
أن يفعل من اخلري (((.
فنرش ثقافة اإلحســان بني الناس بتقرير النصــوص الرشعية الداعية
والداعمة لذلك ،ســبب عظيم حلصول األمن يف املجتمع ،وهذا اإلحسان

له صور كثرية :من ذلك اإلحســان إىل الوالدين بربمها واإلكرام هلام امتثاالً
ألمر اهلل تعاىل ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﴾(((.
ومن ذلك صلة الرحم التي حذر اهلل من قطيعتها بقوله﴿ :ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾(((.
((( التعريفات (.)12 / 1
((( سورة اإلرساء اآلية.23 :
((( سورة حممد اآلية.22 :
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ومن ذلك اإلحسان إىل اجلار الذي أمر اهلل تعاىل باإلحسان إليه يف قوله
تعاىل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ (((.
إىل غري ذلك من صور اإلحسان بني اخللق ،فحصول هذا األمر ال شك
أنه داعم كبري يف اســتقرار العالقات بني الناس ودافع كبري لدفع النزاعات
واالختالفات.
ّ
إن ممــا ينبغي ذكــره هنا أن املجتمعــات ا ّلتي تقوم عىل االســتغالل
الصاع االجتامعــي يف الدّ اخل،
واالحتــكار تفرز ال ّطبق ّيــة ،وتبذر بذور ّ

الصاعــات العامل ّيــة يف اخلــارج ،وينتــج عن ذلك شــقاء
وتــؤ ّدى إىل ّ

ِ
املستغ ّلون واملســت َغ ّلون ،فال ّطبقة األوىل تقع فريسة للغربة
الفريقني مجيع ًا،
والعزلــة من ناحية وفقدان املح ّبة وشــيوع النّفاق مــن ناحية أخرى ،كام

أنّه يتو ّلد لدهيا ّ
الشــعور باخلوف وعدم األمان من ناحيــة ثالثة ،أ ّما طبقة
مهها :كره ال ّطبقات
فإنا تقع فريســة ملجموعة من األخطار أ ّ
املستضعفني ّ

ثم اإلحســاس بالغبن واإلحباط
العليــا املحتكرة واحلقد عليها من ناحية ّ

فإنا متيــل إىل اجلريمة واالســتعداد للعنف من
من ناحيــة ثانية ،وأخريا ّ

ناحية ثالثة.

((( سورة النساء اآلية.36 :
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ّ
إن متكّن هذه اآلفات االجتامع ّية ىف كلتا ال ّطبقتني هو التّهلكة ا ّلتى تشري

إليها اآلية الكريمة ّ
وحتذر منها وتدعو إىل معاجلتها باإلحسان واإلنفاق (((.
املطلب الثاني :ضرورته يف التعامل مع اخلالف:

من املتقرر املعلوم ّ
أمر واقع بني الناس ،وهو أمر كوين كام
أن
َ
اخلــاف ٌ

قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾(((.

ومماجاء يف تفسريها :وال يزال الناس خمتلفني عىل أديان شتى ،من بني
هيودي ونرصاين ،وجمويس ،ونحو ذلك (((.
قال الطربي  -رمحه اهلل « :-وأوىل األقــوال يف تأويل ذلك بالصواب
قول من قــال :معنى ذلك وال يزال الناس خمتلفــن يف أدياهنم وأهوائهم،
عىل أديان وملل وأهواء شــتى ﴿ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﴾((( فآمن باهلل وصدق
رســله؛ فإهنم ال خيتلفون يف توحيد اهلل ،وتصديق رســله ،وما جاءهم من
عند اهلل»(((.
((( انظر :نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم (.)75 / 2
((( سورة هود اآلية.118 :
((( جامع البيان ت شاكر (.)531 / 15
((( سورة هود اآلية.119 :
((( تفسري الطربي (.)534/15
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وال شــك أن اآلية كذلك تتضمن أمر اخلالف الواقع يف أمة اإلسالم
والذي يمكن أن يقسم إىل قسمني:
القسم األول :اخلالف السائغ.
والقسم الثاين :اخلالف غري السائغ أو املذموم.
األول فهو مــا كان خالف أفهــام أو حتتمل فيه األدلــة أكثر من
أمــا ّ

فهــم ورأي أو هو خــاف مبني عىل القيــاس يف اجلهتني وهــو ما عناه
العالمة الش��اطبي بقوله« :وقــد ثبت عند النظــار أن النظريات ال يمكن
االتفــاق عليها عادة ،فالظنيــات عريقة يف إمكان االختــاف فيها ،لكن
يف الفــروع دون األصول ،ويف اجلزئيات دون الكليــات ،فلذلك ال يرض
هذا االختالف» (((.
ومــن هذا اخلالف خالف التنوع الذي قال فيه ابن تيمية رمحه اهلل« :ما

يكون كل واحد من القولني ،أو الفعلني حق ًا مرشوع ًا» (((.

وقــد حصل مثل هذا اخلالف بني الصحابــة ريض اهلل عنهم واحتمل
بعضهم لبعض حصول هذا اخلالف دون أن يؤدي إىل التهاجر والتنازع.
((( االعتصام (.)168/2
((( اقتضاء الرصاط املستقيم ،ابن تيمية.)37/1( ،
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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قال شيخ اإلســام ابن تيمية  -رمحه اهلل « :-وقد اختلف الصحابة يف

مسائل تنازعوا فيها ،عىل إقرار الفريق اآلخر عىل العمل باجتهادهم ،كمسائل
يف العبادات واملناكح واملواريث والعطاء والسياسة ،وغري ذلك»(((.

أما اخلالف املذموم فهو :ما كان فيه خمالفة للنص أو اإلمجاع ،فإن خمالفة

النص أو اإلمجاع أمر حمرم من وجهني:

الوجــه األول :أن اهلل أمــر بامتثال أمره وأمر نبيــه ﷺ يف آيات كثرية

منها قولــه تعــاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁ ﮂﮃﮄ﴾

(((

وقولــه تعاىل ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﴾ ((( وقولــه تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ﴾(((.

الوجــه الثاين :ألن اإلمجاع حجة وخمالفتــه ضاللة :قال تعاىل﴿ :ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ﴾(((.
((( جمموع الفتاوى (.)122/19
((( سورة املائدة اآلية92 :
((( سورة األنفال اآلية.1 :
((( سورة األنفال اآلية.46 :
((( سورة النساء اآلية.115 :
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«وا َّل ِذي َع َّو َل َع َل ْي ِه َّ
الشــافِ ِع ُّي  -رمحه اهلل -
قال ابن كثري  -رمحه اهللَ :-

ِ ِ
ِف ِ
ــاج َع َل ك َْو ِن ِ
ال ْحتِ َج ِ
يم ُةَ ،ب ْعدَ
اإل ْ َ
جا ِع ُح َّج ًة َ ْت ُرم ُمَا َل َف ُت ُه َهذه اآل َي ُة الك َِر َ

الستِنْبا َط ِ
ِ
ِ
التوي و ِ
الفك ِْر ال َّط ِو ِ
ات َو َأ ْق َوا َه»(((.
يلَ ،و ُه َو م ْن َأ ْح َس ِن ْ َ
َّ َ ِّ َ

تــزال َط ِائ َفة من أمتِــي َظ ِ
ويف احلديــث قال ﷺَ :
اهرين عىل احلق
(ل َ

َل يرضهم من خالفهم ،قيلَ :و َأ ْي َن هم َيا َر ُســول اهلل؟ َق َال :بِ َب ْيت ا ُمل َقدّ س،

جاعِ َ ،
لن
َأو أكنــاف َبيت ا ُمل َقدّ س) ((( .ويف احلديث دلَ َلة عــى حجية ِاإل َ ْ
مفهومة َأن احلق َل يعدو األمة (((.

تبي ما ســبق فإنّه مما ال بدّ منه الرتسيخ ملفهوم التسامح يف التعامل
إذا ّ

مع القضايا التي يســوغ فيها اخلالف ،والبد من احتــال هذا االختالف
وأال يأخــذ طبيعــة املســائل املجمع عليها ،وعىل ســبيل املثــال يف ذلك
ال احلرص:
مسألة نقض الوضوء ممن أكل حلم اإلبل :فإن هذه املسألة خالفية (((.
((( تفسري ابن كثري (.)413/2
((( مسند اإلمام أمحد ( )656/36برقم .22320
((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري (.)52 / 2
((( انظر املســألة يف :املغني البن قدامة ( ،)138/1فتح العزيز للرافعي ( ،)4/2املبسوط
للرسخيس ( ،)79/1املوسوعة الفقهية الكويتية (.)43/8
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فذهب مجهور العلامء إىل أن أكل حلم اإلبل ال ينقض الوضوء؛ ملا روى
جابر قال( :كان آخر األمرين عن رســول اهلل ﷺ ترك الوضوء مما مســت
النار) ((( وغري ذلك من األدلة.
والقول اآلخر:
ذهــب احلنابلة ،والشــافعي يف القديم إىل وجــوب الوضوء من أكل

حلم اجلزور عىل كل حال ،نيئ ًا أو مطبوخــ ًا ،عامل ًا كان أو جاهالً .ودليلهم
يف ذلــك :قــول النبي ﷺ( :توضئوا مــن حلوم اإلبــل ،وال تتوضئوا من
حلوم الغنم)(((.
فلو اعتربنا هذه مســألة من مســائل االجتهاد التي تندرج حتت قاعدة
العلامء «ال إنكار يف مسائل االجتهاد» فيام كان حقه االجتهاد (((.
فإنه حينئذ ســيصيل املأموم الذي يرى نقض الوضوء بأكل حلم اإلبل

خلف اإلمام الذي ال يرى ذلك تساحم ًا منه يف فهم اخلالف املبني عىل النص

وليس تنازالً عن ترجيحه الفقهي الذي ترجح لديه.

((( أخرجه النســائي ( ،)108/1برقم  .185ويف رواية (م ِا َغي ِ
ت الن َُّار) أخرجه أيب داود
َّ َ َّ
( ،)49/1برقم .192
((( أخرجه ابن ماجه ( ،)166/1برقم .495
((( انظر :رشح العقيدة السفارينية .703-702
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

31

التسامح وضرروته اجملتمعية وآثـاره

قال الشيخ ابن باز  -رمحه اهلل  -ناصح ًا أهل العلم أن يتساحموا فيام هو
من جماله التســامح ،وال سيام املســائل الفقهية التي تتجاذهبا األدلة فقال -
رمحه اهلل  -يف مســألة وضع اليد عىل الصدر وهي من املسائل اخلالفية بني
أهل املذاهب.
قال  -رمحه اهلل « :-األمر يف هذا واســع كله سنة ،فلو سدهلام صحت
صالته ،ولو أرســلهام كام قال بعض أهل العلم صحت صالته ،لكن السنة
أن يضمهام إىل صدره وال يرسلهام ،هذا هو السنة ،وال ينبغي يف هذا النزاع
واخلــاف واجلــدل والفرقة ،بل ينبغي يف هذا التســامح والتيســر؛ ألن
االجتامع والتعاون عىل اخلري أمر مطلوب ،والذي جعلها حتت الرسة تأول
قــول بعض أهل العلم ،وبعض األحاديث الضعيفة ،وال ينبغي التشــديد
والتشــنيع يف هذا املقام ،بل ينبغي الرفق واحلكمة يف هذا ،والنصيحة بدون
فرقة وال اختالف وال تشنيع»(((.
وقال الشــيخ ابن عثيمني  -رمحه اهلل  -موصي ًا طلبة العلم« :الواجب
إذا خالفت صاحبك بمقتىض الدليل عندك ،وخالفكم هو بمقتىض الدليل
عنده أن جتعلوا أنفســكم عىل طريق واحد ،وأن تــزداد املحبة بينكام وهلذا
((( فتاوى نور عىل الدرب البن باز بعناية الشويعر (.)143 / 8
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فنحن نحب وهننىء شــبابنا الذين عندهم اآلن اجتاهــ ًا قو ّي ًا إىل أن يقرنوا
املســائل بالدالئل وأن يبنوا علمهم عىل كتاب اهلل وســنة رسوله ،نرى أن
هذا من اخلري وأنــه يبرش بفتح أبواب العلم مــن مناهجه الصحيحة ،وال
نريد منهم أن جيعلوا ذلك سببا للتحزب والبغضاء ،وقد قال اهلل لنبيه حممد
ﷺ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾((( ،فالذيــن

جيعلون أنفسهم أحزاب ًا يتحزبون إليها ال نوافقهم عىل ذلك؛ ألن حزب اهلل
واحد ،ونرى أن اختــاف الفهم ال يوجب أن يتباغض الناس وأن يقع يف
عرض أخيه.
فيجب عىل طلبة العلم أن يكونــوا إخوة ،حتى وإن اختلفوا يف بعض
املسائل الفرعية ،وعىل كل واحد أن يدعو اآلخر باهلدوء واملناقشة التي ُيراد

هبا وجه اهلل والوصول إىل العلــم ،وهبذا حتصل األلفة ،ويزول هذا العنت
والشــدة التي تكون يف بعض الناس ،حتى قد يصل هبــم األمر إىل النزاع
واخلصام ،وهذا ال شك يفرح أعداء املســلمني والنزاع بني األمة من أشد
ما يكون يف الرضر قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾((( .
((( سورة األنعام اآلية.159 :
((( سورة األنفال اآلية.46 :
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وكان الصحابة ريض اهلل عنهم خيتلفون يف مثل هذه املســائل ،ولكنهم
عىل قلب واحد ،عىل حمبة وائتالف
بل إين أقول برصاحة :إن الرجل إذا خالفك بمقتىض الدليل عنده فإنه
موافق لك يف احلقيقة؛ ألن كلّ منكام طالب للحقيقة وبالتايل فاهلدف واحد
تقر أنه إنام
وهــو الوصول إىل احلق عن دليل ،فهــو إذن مل خيالفك ما دمت ّ
خالفــك بمقتىض الدليل عنده ،فأين اخلالف؟ وهبــذه الطريقة تبقى األمة
واحدة وإن اختلفت يف بعض املسائل لقيام الدليل عندها» (((.
•

•

•

((( كتاب العلم للعثيمني ص .25
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املبحث الثالث
آثار التسامح يف اجملتمع.
ويتضمن:
املطلب األول :اآلثار الدينية:

ال يشــك عاقل أن مــن كان دافعــه يف التعامل هو التســامح والعفو
واإلحســان فلن تكون آثاره يف أي جانب مــن اجلوانب إال حمققة املصالح
ودافعة للمفاسد وموافقة ألوامر الرشيعة.
ونستعرض هنا ابتدا ًء اآلثار الدينية ملا هلا من أثر كبري ،وألهنا يف أحيان

كثرية هي األصل الذي ينبني عليه النزاع بني املتنازعني والتي تتعدى آثاره
بعد ذلك إىل جوانب كثرية.
وتتجىل اآلثار الدينية فيام ييل:
أوالً :حتقيق مسألة عدم اإلكراه يف الدين:
فاهلل تعاىل قال يف كتابه﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾

(((

فالدين اإلســامي ال ُيكره أحد عىل الدخول فيه ،بل يدخل من يدخل فيه
((( سورة البقرة اآلية.256 :
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

35

التسامح وضرروته اجملتمعية وآثـاره

بقناعته الكاملة بأسبقية الدين اإلسالمي يف املحاسن والفضائل وأنه الدين
الصالح واملصلح للبرشية.
اب َل ُه
اســت ََج َ
قــال ابن القيم  -رمحه اهلل ََّ « :-لا َب َع َث اهللُ َر ُســو َل ُه ﷺ ْ

ِ ِ ِ
ــه بعدَ ه َأ ْك َثر َأ ْه ِل األَدي ِ
ان َط ْوع ًا َو ْ
اختِ َيــار ًاَ ،و َل ْ ُيك ِْر ْه َأ َحد ًا َق ُّط َع َل
َْ
َولُ َل َفائ َ ْ ُ ُ

ين ،وإِنَّم ك َ ِ
ي ِ
ار ُب ُه َو ُي َقاتِ ُل ُهَ ،و َأ َّما َم ْن َسا َل ُه َو َها َد َن ُه َف َل ْم ُي َقاتِل ُه
َان ُي َقات ُل َم ْن ُ َ
الدِّ ِ َ َ
َو َل ُيك ِْر ْه ُه َع َل الدُّ ُخ ِ
ول ِف ِدينِ ِه ا ْمتِ َثاالً ِلَ ْم ِر َر ِّب ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َال َح ْي ُث َي ُق ُ
ول:
ْ
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾؛ َو َه َذا َن ْف ٌي ِف َم ْعنَى الن َّْه ِيَ ،أ ْي
َل ُتك ِْر ُهوا َأ َحد ًا َع َل الدِّ ِ
ين»(((.

ويتجىل التســامح يف هذه القضية باتباع أمر اهلل تعاىل بعدم اإلكراه لغري
املســلم عىل الدخول يف اإلســام ،مع احلرص عىل دعوته وبيان حماســن
الدين له وأنه خاتم األديــان وأن اهلل ال يقبل بعد مبعث نبينا ﷺ دين ًا غري،

(وا َّل ِذي َن ْف ُس ُم َ َّم ٍد بِ َي ِد ِه َل يســمع ِب أحدٌ ِم ْن َه ِذ ِه األُ َّم ِة
كام قال نبينا ﷺَ :
ــلت بِ ِ
ي ِ
ود ٌّي َو َل ن ْ ِ
ــه إِ َّل ك َ
َان من
وت َو َل ْ ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس ُ
ان ُث َّم َي ُم ُ
َــر ٌّ
َ
َُ
َأ ْص َحاب النَّار)(((.

((( هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى (.)237 / 1
((( رواه مسلم ( ،)134/1برقم .240
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ثاني ًا :حسن التعامل بني املسلمني وغريهم:
جير إىل التســامح وترك التنازع هو االنقياد للنصوص الرشعية،
إن ما ّ

واحلرص عىل العمل هبا ،ألهنا األمر املتفق عليه حلل النزاع وتآلف القلوب.
َق َال َت َع َال﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﴾(((.
ِ
الر ِّد َإل اهللِ َوإِ َل
قال شيخ اإلســام  -رمحه اهلل َ »:-ف َأ َم َر عنْدَ ال َّتن َُاز ِع بِ َّ

الرس ِ
ول؛ إ ْذ ا َمل ْع ُصو ُم َل َي ُق ُ
ول َّإل َح ّق ًا» (((.
َّ ُ

فإذا ساد التســامح يف املجتمع املسلم فال شــك أن هذا يعني َضعف

النزاعات بأنواعها ،وال ســيام ما كان الدافع هلا عقدي ًا عىل وجه اخلصوص

أو ديني ًا عىل وجه العموم ،ومن جهة أخرى تم اســتيعاب اخلالف الفقهي

دون أن يؤدي إىل تنازع وتباغض أو هتاجر وتقاطع.

إذ يعلم اجلميع أن كثري ًا من املســائل الفقهية هي حمل بحث وترجيح،

ولربــا ّيرجح الفقيه اليوم قوالً ويتبني لــه يف الغد ترجيح ما كان مرجوح ًا
عنده باألمس ،واحلق ضالة املؤمن.

((( سورة النساء اآلية.59 :
((( الفتاوى الكربى البن تيمية (.)487 /3
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إذ من املعلوم أنه جيوز للمجتهــد تغيري اجتهاده ،فريجع عن قول قاله

ســابق ًا ،ألن مناط االجتهاد هو الدليل ،فمتى ظفر املجتهد به ،وجب عليه
األخذ بموجبه لظهور ماهو أوىل باألخذ به ،مما كان قد أخذ به ،وألنه أقرب
إىل احلق والصواب (((.
ثالث ًا :إمكانية العمل مع اختالف املدارس الفقهية:
ال شك ّ
احلق واحد ال يتعدد ((( لكن ال يعني ذلك أن اعتقادك للحق
أن ّ

يف مسألة اجتهادية يعطيك املربرات للتهاجر والتدابر مع من خيالفك.

وإنام الواجب يف ذلك احرتام القول اآلخر املبني عىل دليل ،وإن أخذت

بخالفه ترجيح ًا وتصحيح ًا.

وعىل هذا فلو تم استيعاب هذه املســألة فيمكن التعاون بني املدارس

الفقهيــة املختلفة اختالف ًا اجتهادي ًا مع اختــاف الرتجيح ،إذ يبقى العمل
والبحث هو يف آلية التعايش الفقهي مع اختالف الرتجيح ،وهذا ال شــك
حيتــاج إىل فقهاء دافعهم التســامح والنظر يف مقاصــد الرشيعة العامة من
االئتالف والتعاون والتعاضد والتوادد.
((( إرشاد الفحول للشوكاين ص.232 :
((( انظر هذه املســألة يف :العدة يف أصول الفقــه ( ،)1417/4قواطع األدلة (،)312/2
املستصفى ( ،)359/1املوافقات (.)66/5
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وال شــك أن هناك الكثري من اآلثار هلذا االختــاف الواقع بني هذه
املدار ســواء يف بــاب العبادات كالطهــارة والصالة واحلــج ونحوه ،أو
بــاب املعامالت والنكاح والطالق واجلوانب املالية وال ســيام نوزاهلا عىل
وجه التحديد.
فكيف يكون التســامح الفقهي الديني بني أهــل االجتهاد مع إمكانية
بقاء االجتهاد وأخذ كل جمتهد بالراجح عنده؟!
ال شك ّ
أن اجلواب عن هذه املسألة جماله هو املجامع الفقهية ،واللجان
الرشعية الكــرى املتخصصة يف الفتــوى والتي تضع عــى كاهلها ومن
أولوياهتا مسألة نرش مبدأ التسامح.
ومن هنــا فالبد أن نعلم بأن وجود املــدارس الفقهية ليس بالرضورة
دليــ ً
ا عىل االختــاف والتنازع بل يمكن أن يكون دليال عىل ســعة الفقه
وإمكانية االجتهاد سواء املطلق أو املقيد.
وما حصل من اختالف بني الصحابة ريض اهلل عنهم يف بعض املسائل
مل يؤد إىل اقتتاهلم أو تنازعهم ،وقد حصل خالف أفهام يف زمنه ﷺ ومل ينكر
عليهم هذا االجتهاد الذي ذهب كل قوم منهم إىل جهة منه.
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ِ
يح ْ ِ
ي» َع ْن النَّبِ ِّي ﷺ َأ َّن ُه
«الصح َ
قال شيخ اإلســام  -رمحه اهلل «ِ :-ف َّ

َق َال ِلَ ْص َحابِ ِه َعا َم اخلَنْدَ ِقَ :
ص َّإل ِف َبنِي ُق َر ْي َظ َة)(((،
(ل ُي َص ِّل َ َّ
ــن َأ َحدٌ ال َع ْ َ
ــم َص َل ُة ال َع ْ ِ
ــمَ :ل ن َُص ِّل َّإل ِف َبنِي
ــر ِف ال َّط ِر ِيقَ ،ف َق َال َب ْع ُض ُه ْ
َف َأ ْد َر َكت ُْه ْ

ــال بع ُضهمَ :ل يرد ِمنَّا ه َذا؛ َفص ُّلوا ِف ال َّط ِر ِيقَ .ف َلم ي ِعب و ِ
احدَ ًة
ُق َر ْي َظ َةَ ،و َق َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ
ْ َ ْ َ
َ

ِم ْن ال َّط ِائ َفت ْ ِ
َي.

ات د ِ
ِ
ون َتســكُوا بِعمو ِم ِ
اخل َط ِ
اخ َل ًة ِف
ور َة ال َف َو َ
ابَ ،ف َج َع ُلوا ُص َ
ُُ
َفاألَ َّو ُل َ َ َّ

ِ ِ
ِ
ِ
يل ما ُي ِ
ون ك َ
اآلخ ُر َ
ال ُع ُمو ِمَ ،و َ
ور ِة
وج َهذه ُّ
ب ُخ ُر َ
وج ُ
الص َ
َان َم َع ُه ْم مــ ْن الدَّ ل ِ َ
َع ْن ال ُع ُمو ِمَ ،فــإِ َّن ا َمل ْق ُصو َد ا ُمل َبا َد َر ُة َإل الذيــن حارصهم النبي ﷺَ .و ِه َي
اختِ َلف ًا م ْشهور ًا :هل ُيَص العموم بِ ِ
َم ْس َ
الق َي ِ
ف فِ َيها ال ُف َق َها ُء ْ
ــأ َل ٌة ْ
اس؟
اخ َت َل َ
َ
َ ُ
ُّ ُ ُ ُ

َو َم َع َه َذا َف َا َّل ِذي َن َص َّل ْوا ِف ال َّط ِر ِيق كَانُوا َأ ْص َو َب فعالً»(((.

رابع ًا :الوقوف ضد املخالف الذي ال ينتهج التسامح يف دعوته:
بأي حــال من األحوال مع من مل يتخذ التســامح
ال يمكــن التعايش ّ
منهج ًا وسبيالً ،وال سيام يف أمر الدعوة إىل اهلل تعاىل.
((( أخرجه البخاري ( ،)15/2برقم .946
((( رفع املالم عن األئمة األعالم ص.39 :
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هنج التســامح ال يمكن االتفاق معه عىل التعاون يف أي
فمن ال ينتهج َ

أمــر من األمور ،بل وقــد يصعب التعايش معه بحــال من األحوال ،ويف
الوقوف ضد من يســلك هذا املسلك نوع مســامهة يف االستقرار الديني،
والتعاون الفقهي العلمي.
ومن هنا كان مســلك اهل العلم من ســلف هذه األمة الرد عىل أهل
الباطل أهل الشــقاق واالختالف وهجرهم إن احتاج األمر لذلك ،إذ هم
الذين يضلون األمة يف عقائدها ،وخيرجون عىل والهتا بل وعىل املجتمعات
تكفري ًا وقت ً
ال واستحالالً للدماء.
قــال النووي  -رمحه اهلل « :-والنهي عن اهلجــران فوق ثالثة أيام إنام
هو فيمن هجر حلظ نفســه ،ومعايــش الدنيا ،وأما أهــل البدع ونحوهم
فهجراهنم دائ ًام» (((.
وقــال احلافظ ابن حجر  -رمحه اهلل « :-ويف احلديث جواز هجران من
خالف السنة وترك كالمه ،وال يدخل ذلك يف النهي عن اهلجر فوق ثالث،
فإنه يتعلق بمن هجر حلظ نفسه» (((.
((( املنهاج رشح صحيح مسلم (.)106/13
((( فتح الباري (.)608/9
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لكن قد ُيعدل عــن ذلك إن كان يرتتب عليه مفســدة ،قال ابن تيمية

 رمحه اهلل « :-فإذا عجزوا عن إظهار العداوة هلم ســقط األمر بفعل هذهاحلســنة ،وكان مداراهتم فيه دفع الرضر عن املؤمــن الضعيف ،ولعله أن
يكون فيه تأليف الفاجر القــوي .وكذلك ملا كثر القدر يف أهل البرصة فلو
ترك رواية احلديث عنهم ال ندرس العلم والسنن واآلثار املحفوظة فيهم.
فإذا تعذر إقامة الواجبــات من العلم واجلهاد وغري ذلك إال بمن فيه بدعة
مرضهتــا دون مرضة ترك ذلك الواجب :كان حتصيل مصلحة الواجب مع
مفسدة مرجوحة معه خري ًا من العكس) (((.

املطلب الثاني :اآلثار األمنية:

ترتبط كلمة التسامح باألمان ارتباط ًا معنوي ًا وثيق ًا ،فحيثام حل التسامح
حل األمن واالمان؛ ألن ما يسبب االختالل يف مسألة األمن وجود التنازع
بكافة أنواعه ،والتنازع نقيض التسامح لفظا ومعنى.
ولعل من أبرز مظاهر وآثار التسامح األمنية تتجىل فيام يأيت:
أوالً :استقرار املجتمع :فإنه ومع تعدد االجتاهات واختالف املدارس
وتباين الطباع ،إذا كان التســامح هو الشعار املرفوع يف جمتمع كهذا فإنه لن
((( جمموع الفتاوى (.)212/28
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يكون هناك ما ّ
خيل برتابطه ،وهذا يف حال إمكانية االســتيعاب للعمل مع
هذه االجتهات.

ولكن ال يعني ذلك أن وجود االفــراق الفكري عىل كل حال مؤذن

بإمكانية التســامح ،ويتجىل هذا يف بيان أن من االجتاهات الفكرية ما تكون
مناقضة أشد املناقضة ملبدأ التسامح ،كاجتاه التكفري للمجتمعات واألفراد.

فالتكفــر واالجتاه الفكري اخلارجي ال يمكن معه بحال التســامح ما

مل يتنازل عن توجهــه واعتقاداته املبنية عىل تكفري اآلخر ونبذه من املجتمع
وعدم إمكانية العيش بمبدأ التسامح والتآلف.

وعىل هذا فمن أبرز أســباب األمن املجتمعي القضاء عىل أي فكر أو

اجتاه يناقض أصل التسامح بني أفارد املجتمع الواحد.

ثاني ًا :قلة اجلريمة :ال شــك أن اجلهات األمنية ليست لوحدها املتكفلة

بتقليــل ظاهرة اجلريمة يف املجتمع ،بل هذا األمر خيتاج إىل تكاتف وتعاون
كبريين مــن مجيع فئات املجتمــع ،ابتداء بالوالديــن يف األرسة الصغرية،
واملدارس واجلامعات ،واملساجد ،وغري ذلك من اجلهات التي من رسالتها

تنبيه الناس وحتذيرهم.

وال شك أن التســامح بني أفراد املجتمع ونرش هذه الثقافة بني الناس
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

43

التسامح وضرروته اجملتمعية وآثـاره

ســبب لتقليل اجلريمــة أو انعدامها ،ويمكن أن نركز هنــا عىل ثالثة أمور
رئيسية تقوم عليها هذه الثقافة:
األمــر األول :الوازع الدينــي يف قلوب الناس والــذي يقتيض العفو

واملساحمة واحتساب األجر يف ذلك .ويصحب ذلك الرتهيب من االنتقام،
وأن العفو خري منه.

األمــر الثاين :نرش جلان اإلصالح بني املتنازعــن وهتيأهتا باألكفاء من

املرشــدين والوعاظ واملتخصيني الرتبويني والذيــن هم كذلك عىل كفاءة
جيدة يف معرفة النظام القضائي وما يتعلق به.
األمر الثالث :املبادرة يف حل أي نزاع حيدث بني األفراد وعدم التأجيل

أو التأخري والذي بســببه قد تزيد اهلوة بني املتنازعني ،وجيد الشــيطان فيه

جماالً للتحريش والتفريق بني أبناء املجتمع الواحد.

وهــذا فيه امتثال ألمر اهلل تعــاىل يف قوله﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾(((.
((( سورة احلجرات اآلية.)10-9( :
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ثالث ًا :انتشار القدوات الصاحلة:
وال شــك أن للقدوات أثر ًا بالغ ًا يف صــاح املجتمع ،فهم علية القوم
وإليهم تتطلع األعناق ،وهبم تقتدي األجيال ســواء من القادة أو العلامء أو
املفكرين واألدباء ونحو ذلك ،فوجود قدوات متســاحمة يف املجتمع سبب
النتشار األمن املجتمعي ،فالناس إنام هم تبع ألكابرهم.
وإن وجــود القدوات الصاحلــة له أثر كبري عىل األجيــال املتعاقبة يف

املجتمع أخالقي ًا ،وصالح ًا وإصالح ًا.

وتكمن أمهية القدوة احلسنة يف األمور اآلتية(((:
 -1املثــال احلــي املرتقي يف درجــات الكامل ،يثــر يف نفس البصري

العاقل قدر ًا كبري ًا من االستحسان ِ
والعجاب والتقرير واملحبة .ومع هذه
األمور تتهيج دوافع الغرية املحمودة واملنافســة الرشيفــة ،فإن كان عنده
ميــل إىل اخلري ،وتطلــع إىل مراتب الكامل ،وليس يف نفســه عقبات تصده
عن ذلك ،أخذ حياول تقليد ما استحســنه وأعجب بــه ،بام تولد لديه من
حوافــز قوية حتفزه ألن يعمل مثله ،حتى حيتــل درجة الكامل التي رآها يف
املقتدى به.
((( انظر :القدوة مبادئ ونامذج ،د .صالح بن محيد ص.8 :
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 -2القدوة احلســنة املتحلية بالفضائل العاليــة تعطي اآلخرين قناعة
بــأن بلوغ هذه الفضائل من األمور املمكنــة ،التي هي يف متناول القدرات
ِ
اإلنسانية وشاهد احلال أقوى من شاهد املقال.

 -3مستويات فهم الكالم عند الناس تتفاوت ،ولكن اجلميع يتساوى
أمــام الرؤية بالعني املجردة ملثال حي ،فإن ذلك أيرس يف إيصال املعاين التي
يريد الداعية إيصاهلا للمقتدى .أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عمر -
ريض اهلل عنهام -قــال :اختذ النبي ﷺ خامت ًا من ذهب فاختذ الناس خواتيم
من ذهب ،فقال النبي ﷺ( :إين اختذت خامت ًا من ذهب فنبذه وقال :إين لن
ألبسه أبد ًا ،فنبذ الناس خواتيمهم) (((.
•

•

•

((( رواه البخاري ( ،)96/9برقم .7298
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يف ختام هذا البحث املخترص ،نستخلص النتائج التالية:
 -1توافــر أدلــة القــرآن والســنة وتنــوع دالالهتــا الداعيــة إىل

التسامح والعفو.

 -2يعد التسامح من أجل األخالق التي يكون هبا التعايش يف املجتمع.
 -3وجود التسامح سبب لقلة النزاعات يف املجتمع الواحد.
 -4وجزد التســامح ســبب للبعد عــن الكثري من املظاهــر القبيحة

كاالحتكار والظلم ونحوه.

 -5أثر التســامح كبري يف مســائل اخلــاف ،والتفاعــل معها بطرق

نافعة ناجعة.

 -6من اآلثار الدينية للتســامح يف املجتمع التطبيق الرشعي الصحيح

ملسألة اإلكراه يف الدين.

 -7إمكانية التعاون بني املدارس الفقهية يف ضوء حصول التسامح.
 -8أمهيــة الوقوف ضــد املناهج املفارقة للتســامح ألثرها الســلبي

يف املجتمعات.

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

47

التسامح وضرروته اجملتمعية وآثـاره

 -9األثــر األمني للتســامح يتجىل يف مواضيع كثرية منها :اســتقرار
املجتمع وقلة اجلريمة.
 -10أمهية القدوة احلسنة املتساحمة يف استتباب األمن املجتمعي.
توصيات الباحث:

أويص يف هناية هذا البحث:
أوالً :قيام دراســات أكاديمية ملرحلتي املاجســتري والدكتوراه تتعلق
بأمور التسامح الديني وضبطه عىل هنج النصوص الرشعية.
ثاني ًا :التفريق بني التســامح وغريه من املصطلحات التي قد تشــتبه به
كالضعف والتنازل ونحو ذلك.
ثالث ًا :اجلمع بني قضية التســامح وبعض الشــعائر واألصول الديينة
كشــعرية اجلهــاد واألمر باملعــروف والنهي عــن املنكر وإقامــة احلدود
ونحو ذلك.
واهلل أعلم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا.
•

•

•
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القرآن الكريم.
& ابن الفراء ،حممد بن احلسني ،العدة يف أصول الفقه ،حتقيق :أمحد بن

عيل بن سري املباركي ،ط :الثانية 1410 ،هـ  1990 -م.

& ابــن باز ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن بــاز ،فتاوى نور عىل الدرب،

مجع :د .حممد بن سعد الشويعر.

& ابن تيمية ،أمحد بــن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،اقتضاء الرصاط

املســتقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،حتقيق :نارص عبد الكريم العقل ،دار

عامل الكتب – بريوت ،ط :السابعة1419 ،هـ 1999 -م.

& ابــن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،الفتاوى الكربى

البن تيمية ،دار الكتب العلمية ،ط :األوىل1408 ،هـ 1987 -م.

& ابــن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيميــة احلراين ،رفع املالم عن

األئمة األعالم ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة

واإلرشاد – الرياض 1403 ،هـ  1983 -م.

& ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى ،مجع:

عبد الرمحن بن قاسم ،نسخة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
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&

ابــن حجر ،أمحد بن عيل بــن حجر ،فتح البــاري رشح صحيح

البخاري ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة  -بريوت1379 ،هـ.
& ابن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل الشــيباين ،مسند اإلمام أمحد بن
حنبــل ،حتقيق :شــعيب األرنؤوط  -عادل مرشــد ،وآخرون ،مؤسســة
الرسالة ،ط :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
&

ابن سعدي ،عبد الرمحن بن نارص السعدي ،تيسري الكريم الرمحن

يف تفسري كالم املنان ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة،
ط :األوىل1420 ،هـ 2000-م.
&

ابن عاشــور ،حممد الطاهر بن عاشــور ،التحرير والتنوير ،الدار

التونسية للنرش – تونس1984 ،م.
&

ابن َف ِقيــه ُف َّصة ،عبد الباقي بن عبد الباقي بــن عبد القادر ،العني

واألثــر يف عقائد أهل األثــر ،حتقيق :عصام رواس قلعجــي ،دار املأمون
للرتاث ،ط :األوىل1407 ،هـ.
& ابــن قدامة املقــديس ،موفق الدين عبد اهلل بــن أمحد بن حممد بن
قدامة ،املغني البن قدامة ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.
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& ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ،هداية احليارى يف أجوبة اليهود
والنصارى ،حتقيق :حممد أمحد احلاج ،دار القلم -دار الشــامية – جدة ،ط:
األوىل1416 ،هـ 1996 -م.
&

ابن كثري ،إسامعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق:

ســامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط :الثانية1420 ،هـ -
 1999م.
& ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويني ،ســنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احللبي.
& ابــن منظور ،حممد بن مكرم بن عيل ،لســان العرب ،دار صادر –
بريوت ،ط :الثالثة 1414 ،هـ.
رأبو املظفر الســمعاين ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ،قواطع األدلة
يف األصول ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن اسامعيل الشافعي ،دار الكتب
العلمية  -بريوت ،ط :األوىل1418 ،هـ 1999 -م.
&

أيب داود ،سليامن بن األشــعث ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حمي

الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
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& األلباين ،حممد بن نارص الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء
من فقهها وفوائدها ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع – الرياض ،ط :األوىل.
&

األلباين ،حممد نارص الديــن ،صحيح الرتغيب والرتهيب ،مكتبة

املعارف – الرياض ،ط :اخلامسة.
& البخاري ،حممد بن إســاعيل البخاري ،األدب املفرد – خمرجا،-
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية – بريوت ،ط :الثالثة،
1409هـ – 1989م.
&

البخاري ،حممد بن إســاعيل ،صحيح البخــاري ،حتقيق :حممد

زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،ط :األوىل1422 ،هـ.
& اجلرجاين ،عيل بــن حممد اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق :مجاعة من
العلامء ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط :األوىل1403 ،هـ 1983-م.
& الرازي ،أمحد بن فارس بن زكريا القزويني ،معجم مقاييس اللغة،
حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
&

الرافعــي ،عبــد الكريم بن حممــد ،فتح العزيز بــرح الوجيز،

دار الفكر.
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& الرسخيس ،حممد بن أمحد بن أيب ســهل ،املبســوط ،دار املعرفة –

بريوت1414 ،هـ1993-م.

& الشاطبي ،إبراهيم بن موسى الشاطبي ،االعتصام ،حتقيق :سليم بن

عيد اهلاليل ،دار ابن عفان  -السعودية ،ط :األوىل1412 ،هـ 1992 -م.
&

الشــاطبي ،إبراهيم بن موســى بن حممد اللخمــي ،املوافقات،

حتقيق :أبو عبيدة مشــهور بن حسن آل ســلامن ،دار ابن عفان ،ط :األوىل

1417هـ1997 -م.
&

الشوكاين ،حممد بن عيل الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق

من علم األصول ،حتقيق :الشــيخ أمحد عزو عناية ،دار الكتاب العريب ،ط:
األوىل1419 ،هـ 1999 -م.

& الطــري ،حممد بن جرير ،جامع البيــان يف تأويل القرآن ،حتقيق:

أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط :األوىل 1420 ،هـ  2000 -م.

& العثيمني ،حممد بن صالح ،تفســر احلجرات – احلديد ،دار الثريا

للنرش والتوزيع – الرياض ،ط :األوىل 1425 ،هـ  2004 -م.
&

العثيمني ،حممد بن صالح ،رشح العقيدة الســفارينية ،دار الوطن

للنرش – الرياض ،ط :األوىل 1426 ،هـ.
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&

العثيمني ،حممــد بن صالح ،كتاب العلــم ،حتقيق :صالح الدين

حممود ،مكتبة نور اهلدى.

& العينــي ،حممود بن أمحد بن موســى ،عمدة القاري رشح صحيح

البخاري ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

& الغــزايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،املســتصفى ،حتقيق :حممد عبد

السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،ط :األوىل1413 ،هـ 1993 -م.
&

الفارايب ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،

حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،ط :الرابعة،

 1407ه ـ  1987 -م.
&

القدوة مبادئ ونامذج ،د .صالح بن عبد اهلل بن محيد ،موقع وزارة

&

املاوردي ،عيل بن حممد البغدادي ،تفسري املاوردي ،حتقيق :السيد

&

مسلم ،مســلم بن احلجاج ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل

األوقاف السعودية.

ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية – بريوت.

عن العدل إىل رســول اهلل ﷺ ،حتقيق :حممد فؤاد عبــد الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.
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&

املناوي ،زين الدين حممد ،التيســر برشح اجلامع الصغري ،مكتبة

اإلمام الشافعي – الرياض ،ط :الثالثة1408 ،هـ 1988 -م.

& املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية –

الكويت ،دار السالسل – الكويت ،ط :الثانية 1427 - 1404 ،هـ.

& النســائي ،أمحد بن شــعيب بن عيل اخلراســاين ،السنن الصغرى

للنســائي ،حتقيق :عبد الفتــاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلســامية –
حلب ،ط :الثانية.1986 – 1406 ،

& نــرة النعيم يف مــكارم أخالق الرســول الكريم ﷺ ،ارشاف:

صالح بن عبد اهلل بن محيد ،دار الوسيلة للنرش والتوزيع – جدة ،ط :الرابعة.
& النووي ،حميي الدين حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مســلم

بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ط :الثانية1392 ،ه.
•
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املقدمة

7

التمهيد

11

املبحث األول :أدلة التسامح من القرآن والسنة

13
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15
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37
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