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التسامح من املنظور
ِّ

َّ
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة لل َعاملني،
إن احلمد هلل ِّ

الغر امليامني.
حممد األمني ،وعىل آله الط ِّيبني الطاهرين ،وأصحابه ِّ
وبعد:

فإنَّه من نافلة القول َّ
سمة أساس َّية من سامت
أن التسامح كان وال يزال َّ

اإلســامي احلنيف بحســبانه وصفا مالزم ًا له كام َّقرر ذلك وأكَّده
الدين
ِّ
اهلاشــمي الســمح الرمحة املهداة حممد بن عبد اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله
النبي
ُّ
ُّ

وس َّلم إنَّام بعثت باحلنيف َّية السمحاء.

ولئن انتهى الراســخون من أهل العلم إىل اعتبار الشــمول ،واملرونة،
اإلسالمي
أهم خصائص للترشيع
ِّ
والســعة ،والثبات ،والعدالة ،والرمحة َّ

َّ
فــإن املتأ ِّمل احلاذق يف تيكم اخلصائــص ـ بمفاهيمها
ـ عقيــد ًة ورشيع ًة ـ

ومقاصدهــا وأرسارهــا ـ جيدها جمتمعــ ًة يف مبدأ التســامح بوصفه قوام
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الشمول ،وأســاس املرونة ،وعمود الســعة ،وزاد الثبات ،وغاية العدالة،
ومجاع الرمحة.
َّ
اإلســامي ـ سواء
إن املتأ ِّمل يف مجلة األحكام التي يتنتظمها الترشيع
ُّ

َّ
ســيجدن
أكانت أحكاما عقد َّية ،أم أحكام ًا عمل َّية ،أم أحكام ًا تربو َّية ـ فإنَّه

حضور ًا باهر ًا ملبدأ التســامح بني طياهتا ،حيث مــن املتعذر أن خيلو حكم

معنى معترب من معاين التسامح املتم ِّثلة يف التساهل،
من تلكم األحكام من
ً
ِ
جلود ،مما يدعو احلاجة إىل تأصيل القول املبني
والتيسري ،واحل ْلم ،وال َع ْفو ،وا ُ

الرشعي ،وتوضيح ًا
يف هــذا املبدأ العظيم ضبط ًا ملفهومه ،وحتريــر ًا حلكمه
ِّ
ملجاالته وآثاره عىل الفرد ،واملجتمع ،والدولة ،واأل َّمة ،واإلنسان َّية مجعاء.

املهمة الفكر َّية امللحة،
ورغب ًة منا يف اإلسهام ـ ولو بنقري ـ يف حتقيق تلك َّ

قســمناها عىل ثالثة
عنينا بنســج صفحات هذه الدراســة املتواضعة التي َّ

مباحث وخامتة ،حيث خصصنا أوهلــا لضبط مفهومه ،وتناولنا يف مبحثها
الرشعي ،وأما املبحث الثالث ،فقد انتظم بيان ًا وافي ًا ملجاالته،
الثاين حكمه
ّ
أهم نتائج الدراسة.
واحتضنت اخلامتة َّ

َّ
إن األمــل معقود يف أن تؤ ِّدي بلورة هــذه املوضوعات بصورة علم َّية

ومنهج َّية منضبطة إىل االنتقال بمبدأ التسامح األصيل من عامل الفكر والنظر
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املجرد إىل عامل التطبيق والتنزيل املعاش ،ومن بريق الشــعارات وملعاهنا إىل
َّ
وضوح املامرســات وتفاعالهتا ،ومن َأ ْ ِ
س التمن َّيات إىل فضاء اإلمكانات،

ذلك َّ
ألن ضبط املفهوم ،وحترير احلكم ،وتوضيح املجاالت ســيؤ ِّدي كل
ال مؤ ِّثرا قاب ً
أولئك إىل صريورة املبدأ واقع ًا ملموســ ًا ،وعام ً
ال للمقايســة

والتقويم.
فهلم بنــا إىل جنبات هذه املباحــث ،راجني من املــوىل الكريم ا َملدَ َد،
َّ

والسدَ َد ،إن نريد إال اإلصالح ما استطعنا ،وما توفيقنا
والر َشــدَ َّ ،
والسنَدَ َّ ،
َّ

إال باهلل ،عليه توكلنا ،وإليه ننيب.
•

•

•

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

10

اإلسالمي مفهومه ،حكمه ،جماالته
التسامح من املنظور
ِّ

املبحث األول
يف مفهوم التسامح
أو ًال :يف مفهوم التسامح ً
لغة:

بالرجــوع إىل عدد من املعاجــم والقواميس اللغو َّيــة املتوافرة((( جيد

الناظر َّ
أن مصطلح التســامح مصدر لفعل تسامح عىل زنة تفاعل ،ويراد به

التساهل ،وال ِّلني ،واحللم ،والعفو ،ويقال :تساحموا إذا تساهلوا ،كام يقال:
تسامح الشخص يف األمر ،إذا تساهل ،ويقال أيضا :متسامح مع أعدائه إذا

كان حلي ًام معهم ،رؤوف ًا هبم ،ومنه التســامح املساحمة ،ويراد به العفو ،ومنه
قوهلم ساحمه بذنبه إذا عفا عنه ،وساحمه اهلل أي غفر له.
ومن لفظ التســامح صاغ أهل العلم باألصــول والفقه قاعد ًة تعرف
بقاعدة التسامح يف أدلة السنن ،ويراد هبا عندهم :التساهل يف حماكمة أسانيد
روايات األحاديث الضعيفة الدالة عىل األحكام غري امللزمة .وبتعبري َّ
أدق،

أن كل ما َّ
َّ
دل خرب الضعيف عىل رجحانه ،واستحبابه من السنن ،فهو راجح
ومســتحب ،متام ًا كام لو َّ
دل عليه خرب الثقــة ،وغريه من األدلة الصحيحة،

((( انظر مادة ســمح يف لســان العرب ،والقاموس املحيط ،وخمتــار الصحاح ،واملعجم
الوسيط..
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ألن الضعيف يقدِّ م البالغ ،ويوجــدهَّ ،
وذلــك َّ
وإن يف البالغ من حيث هو
مصلحة يسوغ العمل به أ ّي ًا كان املخرب واملب ِّلغ(((.
اللغوي لكلمة «التســامح» نجدها مشــتقة من
وبالرجــوع إىل اجلذر
ِّ

ِ
وسموح ًا،
وسامح ًةُ ،
وسامح ًا ،وسامح ًاَ ،
وس ُم َح يسمح َس ْمح ًاَ ،
فعل َس َمح َ

وس ُه َل ،وجاد ،وأعطى عن
وســموح ًة ،ويقال َس َم َح الشــخص :إذا الَ َنَ ،
ُ
كرم وسخاء ،ومنه قوهلم :عنده سامحة نفس ،أي عنده كر ٌم وسخا ٌء ،ويقال

أيض ًاَ :س ُم َح الشخص :إذا صار متساه ً
ال كري ًام ،أو صار من أهل السامحة،
ســمح اليشء إذا جعله ل ِّين ًا سهالً ،كام يقال :سامح يسامح مساحمة،
ويقال:
َّ
إذا عفا عنه ،وتعني املساحمة أيضا املساهلة يف الطعان ،والرضاب ،والعدْ ِو،

اهلة يف األشياء تُربٍ ُح صاحبها.
اح أي ا ُمل َس َ
السامح ر َّب ٌ
ويف األثرَّ :

ســم َح ،ويراد به املتساهل
والسمحة :اسم فاعل من فعل
ــم ُح،
ُ
ْ
والس ْ
َ

الكريم ،ويقالٌ :
وسخي ،ومنه قوله َّ
صل اهلل عليه
جوا ٌد
رجل
ســم ٌح ،أي َّ
ٌّ
ْ

وآله وس َّلم يف احلديث الرشيف الذي أخرجه البخاري عن جابر بن عبد اهلل
ـ ريض اهلل عنهام ـ قال :قال رســول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم :رحم اهلل
((( انظر :كتابنا معجم مصطلحات أصول الفقه ـ قطب مصطفى سانو ،دمشق ،دار الفكر،
ص.133-132
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رج ً
سم ٌح،
ال َس ْمح ًا إذا باع ،وإذا اشــرى ،وإذا اقتىض .ويقال أيض ًا :دين ْ

سم َحة ،أي ال يوجد فيها وال شدَّ ة ،ومن ذلك
يرس وتســاهل ،وم َّلة ْ
أي فيه ٌ
ما أخرجه اإلمام أمحد يف مســنده عن أيب أمامــة ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال

رسول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم :مل أبعث باليهود َّية ،وال بالنرصان َّية،
ــم َحة ،وما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده أيض ًا،
الس ْ
ولكنِّي ُبعثت باحلنيف َّية َّ

عــن عبد اهلل ابن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ قال :قيل لرســول اهلل َّ
صل اهلل
السمحة ،أي ليس
أي األديان ُّ
عليه وآله وس َّلمُّ :
أحب إليك؟ قال :احلنيف َّية َّ

ضيق ،وال شدَّ ة.
فيها ٌ

وسم ٌح
سمح ،ويقال رجل
سميح ٌ
ٌ
مليحْ ،
الس ْمح من فعل ُ
والسميح مثل َّ
ِ
ِ
ِ
وسمحاء ،ومساميح.
ْمل ٌح ،وم ْس َم ٌح ،وم ْس ٌ
امح ،وجيمع عىل س َمحُ ،
ألهم ما تزخر بــه املعاجم والقواميس العربية من معاين
تلخيص
هذا
ٌ
ِّ

لغو َّيــة لكلمة التســامح ،وواضح فيــه َّ
أهم
أن ثمة اتفاقا بينهــا عىل كون ِّ
معانيها عند إطالقها يف اللغة :التســاهل ،والتيســر ،وال ِّلــنِ ،
واحل ْلم،

والع ْفو ،واجلود.

احلــري تقريره َّ
أن بعــض القواميــس واملعاجم احلديثة
عــى أنَّه من
ِّ

أضافــوا إىل املعــاين املذكورة معنــى « التهــاون» بحســبانه أحد معاين
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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َّ
املصطلــح يف اللغة ،غري َّ
جــل املعاجم والقواميــس القديمة جتاوزت
أن
معنى من معاين التســامح ،وذلك اعتبار ًا إىل كون
اعتبار مصطلح «هتاون» ً

املراد بالتهاون عندهم االســتخفاف ،واالحتقار ،والتقاعس ،والتقصري،

اســتخف به ،وهتاون بخصمه إذا اســتهان
ومنــه قوهلم :هتاون باألمر إذا
َّ
واســتخف به ،واســتحقره ،وهتاون يف عمله إذا تقاعس عنه ،وأمهله.
به،
َّ
وهلذاَّ ،
ثمة بون ًا شاســع ًا بني مصطلح «التسامح» ومصطلح «التهاون»
فإن َّ

ســواء من حيث اللغــة ،أم من حيــث االصطالح ،مما جعلــت املعاجم
والقواميــس القديمة تعــزف عن ذكره ضمن املعاين املــرادة من مصطلح
التسامح لغة.
وبطبيعة احلــال ،ال يتعارض هذا األمر من أن يكون ثمة قرابة وعالقة
ما بني بعض املفردات املشــتقة من مصطلح « هتاون» ومصطلح «تساهل»
الذي يعدُّ أحد معاين مصطلح التسامح ،ومن ذلك مصطلح اهل َ ْون ،واهلوينا،
ويراد به الســكينة ،والوقار ،والتــؤدة ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾

ٌ
رجــل َه ْي ،أي َل ِي ،ومجعه
[الفرقان ،]63 :أي بالســكينة والوقار ،ويقال
َه ْينُــون ،ومنه احلديث الذي رواه البيهقي يف ســننه ،عن عبد اهلل بن عمر ـ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ِّ

ريض اهلل عنهام ـ قال :قال رســول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم :املسلمون
ٍ
َه ْينُون َل ْينون كاجلمل األَنٍف ،إن ِقيدَ انقاد ،وإذا ُأنِ َ
صخرة اســتناخ.
يخ عىل

باهلي
اللي (خم َّفف) ،وتذ ُّم ِّ
«هي» ،والعرب متدح باهل َ ْي ْ
هي لغة يف ْ
وقيــل ِّ
اللي (مثقل).
أي ِّ

القار ملصطلح التســامح
ومهــا يكن من يشء ،فلنربح املعنى
َّ
اللغوي َّ
لننفــذ من خالله إىل ضبط معناه االصطالحي الــذي يراد به عند إطالقه،
وذلك متهيد ًا لبيان حكمه ،ثم جماالته.
ثانيًا :يف مفهوم التسامح اصطالحًا:

القارة ملصطلح
عىل الرغم مــن بيان أهل العلــم باللغة تلك املعــاين َّ

ٍ
التســامح يف وقت مبكر ،وعىل الرغم من اختصــاص ِّ
واحد من تلك
كل
ٍ
اإلســاميَ ،ب ْيدَ أنَّه ليس من
ومعروفة يف الرتاث
املعــاين بتعريفات حمدّ دة
ِّ

الوارد يف ٍ
ٍ
اصطالحي ملصطلح التســامح يف
تعريف
يشء أن يعثر املرء عىل
ٍّ
ذلــك الرتاث العريض الغزير ،مما يدفعنا إىل تقرير القول َّ
بأن هذا املصطلح
من جنس املصطلحات املستحدثة يف امل ّلة التي مل يصغ له السابقون مفهوم ًا
خاص ًا به.
اصطالح ّي ًا ّ
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ال عن َّ
فض ً
أن الظهور االصطالحي هلذا املصطلح عىل الساحة الفكر َّية

يعود إىل القرنني الســادس عرش والسابع عرش
امليالدي((( ،وذلك استجابة
ِّ
الربوتستانتي التي قادها رائد اإلصالح ومن ِّظره الفيلسوف
حلركة اإلصالح
ِّ
والراهــب
األملــاين Martin Lutherمارتن لوثــر (1546-1483م)،
ُّ

تصوره عن التسامح مفهوم ًا ،ورضورةً ،وجماالً يف رسالته الشهرية:
وأودع ّ
 The Niinety-Five Thesesالقضايا اخلمس والتسعون((( ،أو الرسائل

اإلنجليزي
التجريبــي
ثم عنــي بعده الفيلســوف
ُّ
ُّ
اخلمس والتســعونَّ ،
ٍ
متكاملة عن
 John Lockeجــون لوك (1704-1632م) بصياغة نظر َّية

التسامح يف كتابيهTwo Treaties on Government, On Toleration :

رواد اإلصالح
رسالة يف التسامح ،ورسالتني يف احلكم((( ،وأتى بعده أحد َّ
((( انظرar.m.wikipedia.org :

((( هذه الرسائل مت ِّثل جمموع النقاط التي اعرتض عليها مارتن لوثر عىل الكنيسة ،وشكَّلت
الرشارة األوىل التي انطلقت منها الربوتســتانتية ،وقد ع َّلق لوثر هذه الرسائل عىل باب
الكاتدرائ َّية الرئيسية يف فيتنربغ.
وخاصة يف الواليات املتحدَّ ة حيث كتابه
((( قــد كان لكتابيه تأثري كبري يف عدد من الدول،
َّ
املرشع األمريكي يف تقرير احلرية الدين َّية ،ومحاية الثروة،
الثاين األساس الذي استند إليه ِّ
ٍّ
شــك دائ ًام،
وتؤثر عنه تلــك املقولة التارخيية التي تقول :األفكار اجلديدة هي موضع
وتتم مقاومتها غالب ًا لسبب َّأنا مل تصبح شائعة بعد.
ُّ

New opinions are always suspected and usually opposed without any other
reason but because they are not yet common

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املسمى François-Marie Arouet
الفرنيس
يف عرص التنوير الفيلســوف
َّ
ُّ

فرانسوا ماري آروويه املعروف باسم  Voltaireفولتري (1778-1694م)،

فمأل الدنيا حديث ًا وضجيج ًا عن التسامح ،ورضورة اعتامده يف مجيع مناحي
وخاصة عىل مستوى األديان ،واملعتقدات.
احلياة،
َّ
رواد اإلصالح يف عرص
وقد وجد ذلك الدفاع املستميت الذي خاضه َّ

صــدى قو ّي ًا ومزلزالً يف مجيع أرجاء املعمــورة ،حتى إذا ما آل أمر
التنوير
ً
احلكم والقيادة والرئاســة يف الواليات املتحدَّ ة األمريك َّية إىل ثالث رؤساء
السيايس  Thomas Jeffersonتوماس
الواليات املتحدَّ ة األمريك َّية املفكٍّر
ّ

جفرسون (1826 -1743م) ،فإذا به ينتقل بفكرة التسامح من عامل النظر
والفكر إىل عامل التطبيق والتنزيل ،وذلك عن اعتامده بند ًا من بنود الدستور
ٍ
ومنذئذ باتت احلر َّية الدين َّية
األمريكي ،وأساس ًا من أسس احلكم يف أمريكا،
ِّ
معرتف ًا هبا ،ومعموال هبا يف مجيع الواليات األمريك َّية ،وأصبح املســلمون

واليهود والوثن ُّيون يف أمريكا قادرين عىل ممارسة شعائر دينهم ومعتقداهتم
ِّ
بكل حر َّي ٍة ،وانفتاح ،وال يزال الوضع عىل ذلك إىل يومنا هذا.

وتأسيســ ًا عىل هذا ،فإنَّنا نرى أن نفزع إىل تقرير القول َّ
بأن التعرف عىل

ٍ
ٍ
حســنة
بجملة
يتم من خالل اللواذ
مفهوم التســامح اصطالح ًا ينبغي أن َّ
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من تلك الدراســات واملراجع احلديثة التي عني أرباهبا بإيراد تعريفات أو

تصورات تقريب َّية عنه.
صياغة ّ

التصورات ،فإنَّنا نرى أن
ونظر ًا لتعدد تلك التعريفات ،وتنوع تلــك
ُّ

ٍ
بعض منهــا ،باإلضافة إىل ذلك التعريــف الذي أضحى
نكتفــي بعرض
منظمة اليونســكو التي تعدُّ املرجع َّيــة الدول َّية األكثر اهتامم ًا
معتمد ًا لدى
َّ

وتركيز ًا عىل مسألة التسامح عىل كا َّفة األصعدة.

لقد عني السيد إيرك لومربك بإيراد ٍ
عدد من تعريفات مصطلح التسامح

وفق منظورات شــتى ،وذلك يف بحث له قدَّ مه إىل منتدى آليات التسامح

يف استكالندا ،فذكر أنَّه يراد بالتســامح من املنظور الفلسفي االنفتاح عىل

االجتامعي ،ر ُّد فعل
التنوع ،والتعدُّ د بمختلف أشكاله ،ويراد به من املنظور
ِّ
اإلنســان جتاه يشء يراه صعب ًا ،إو إشكال َّية بالنســبة إىل ما يعتنقه ،ويعرفه،
مثل األفكار ،واآلراء ،واألشخاص ،واملجموعات ،والقيم ،والسلوك َّيات
الســيايس ،فإنَّــه يعني قبول األفراد
املتعلقــة هبم .وأما املراد به من املظور
ِّ
املختلفني ،وإعطاؤهم ح َّقهم يف املشاركة يف احلياة السياس َّية ،وقبول اخلصوم

السياســ ّيني الذين لدهيم آراء خمتلفة((( .وقريبا من هــذه التعريفات أورد
((( انظــرMechanisms of tolerance: an anthology The living History Forum :
Stockholm 2017

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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موقع « الفجر» يف األنرتنت تعريفا ملصطلح التســامح بقوله« :والتســامح
كام جاء يف تعريفه اصطالح ًا.. :كلمة  ..تســتخدم لإلشارة إىل املامرسات
اجلامع َّية كانت أم الفرد َّية تقيض بنبذ التطرف ،أو مالحقة ِّ
كل من يعتقد ،أو
يترصف بطريقة خمالفة قد ال يوافق عليها املرء ..فالتسامح باملعنى احلديث
َّ
يدل عىل قبول اختالف اآلخرين ـ ســواء يف الدين أم ِ
الع ْرق ،أم السياسة ـ

ِّ
التخل عن
أو عدم منع اآلخرين من أن يكونوا آخريــن ،أو إكراههم عىل
آخريتهم .((( »..وثمــة تعريف موجز أورده القاموس الفرنيس املوســوم
نصه:
باألنرتنوت ،وهذا ُّ
« التســامح يعني احرتام حرية التعبــر ،واآلراء ،وموقف اآلخرين..
وينطوي التســامح عىل حتمل معاناة دعم التعبري عن أفكار ـ بالنســبة لنا ـ
ضارة ،والرغبة يف حتمل تلك املعاناة.((( »..
َّ
والتصورات ك ُّلها عبــار ًة عن جمهودات
وإذا كانت هذه التعريفــات
ُّ
وحماوالت فرد َّية هادفة إىل ضبط املعنى املراد من التسامح وحتديد جماالته،
َّ
فإن من َّظمة اليونســكو اعتمدت يف الدورة الثامنة والعرشين ملؤمترها العام

((( انظر :موقع www.elfagr.com

((( انظر :موقع www.linternaute.fr
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تصور ًا واضح ًا عن مصطلح التسامح عند إطالقه ،وأودعت
لعام 1995م ُّ
نص ما جاء فيها:
ذلك التصور يف املادة األوىل من اإلعالن ،وهذا ُّ
«َّ -1:1
الثري
للتنوع
ِّ
إن التســامح يعني االحرتام والقبــول والتقدير ّ
ويتعزز هذا
لثقافات عاملنا ،وألشــكال تعبرينا ،وللصفات اإلنسان َّية لدينا،
َّ
التسامح باملعرفة ،واالنفتاح ،واالتصال ،وحرية الفكر ،والضمري ،واملعتقد.
التسامح هو الوئام يف سياق االختالف ،وهو ليس واجب ًا أخالق ّي ًا ،فحسب،
وقانوين أيض ًا ،والتسامح هو الفضيلة التي جتعل
ســيايس
وإنَّام هو واجب
ٌّ
ٌّ

السالم ممكن ًا ،ويسهم يف إحالل ثقافة السالم َّ
حمل ثقافة احلرب.

َّ -2:1
إن التســامح ليس تنازال ،أو مساوامة ،أو تساهالً ،بل هو فوق
يب يقوم عىل اإلقرار بحقوق اإلنســان العامل َّية،
كل ذلــك ،اختاذ موقف إجيا ٍّ
واحلر َّيات األساســ َّية لآلخريــن ،ال يمكن حتت أي طائــل االحتجاج به
لتربير املســاس هبذه القيم األساس َّية .والتســامح جيب أن يامرسه األفراد،
واجلامعات ،والدول.
َّ -3:1
إن التســامح مسؤول َّية تدعم حقوق اإلنســان ،والتعدّ دية (بام
يف ذلك التعدّ دية الثقاف َّية) والديمقراط َّية ،وســيادة القانون ،وينطوي عىل
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 ويؤكِّد عىل املعايري التي، واالستبداد املطلق،)رفض الدوغامت َّية (العقائد َّية
.اخلاصة بحقوق اإلنسان
تنص عليها الصكوك الدول َّية
َّ
َّ ، متاش ّي ًا مع احرتام حقوق اإلنسان-4:1
فإن ممارسة التسامح ال تعني
ِّ  أو،االجتامعي
 بل تعني، أو هتاونه فيها،ختل املرء عن معتقداته
قبول الظلم
ِّ
َّ ممارسته
 وقبوله أن يتمسك اآلخرون،حر يف التمســك بمعتقداته
ٌّ أن املرء
َّ  وتعني ممارســته اإلقرار.بمعتقداهتم
،بأن البرش املختلفني طبيع ّي ًا يف املظهر

 وأن،احلق يف العيش بســا ٍم
ُّ  هلم، والقيم، والســلوك، واللغة،واألوضاع
َّ  وتعني ممارســته أيض ًا،يكونوا كام هم
أن آراء الفرد ال ينبغي أن تفرض عىل
.(((»..اآلخرين
:نص اإلعالن باللغة الفرنسية يف موقع اليونسكو
ّ ((( انظر
Article premier - Signification de la tolérance

La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et 1.1
de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression
et de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. Elle est
encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication
et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance est
l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation
d'ordre éthique ; elle est également une nécessité politique et juridique.
La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à
=

		

.substituer une culture de la paix à la culture de la guerre
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ً وقــد زاد هذا اإلعالن توضيح ًا وتفصي
ال األمني العام الســابق لألمم

العاملي
املتحــدَّ ة ـ بان كي مون ـ عندما قال يف رســالته بمناســبة اليــوم
ِّ

إن التســامح ال يعني...« :نصه
ُّ م ما2009  نوفمرب لعام16 للتســامح يف

 لكنَّه أســلوب حياة يقوم، أو القبول باآلخرين عىل مضض،عدم املباالت
La tolérance n'est ni concession, ni condescendance, ni complaisance. 1.2 =
La tolérance est, avant tout, une attitude active animée par la
reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des
libertés fondamentales d'autrui. En aucun cas la tolérance ne saurait être
invoquée pour justifier des atteintes à ces valeurs fondamentales. La
.tolérance doit être pratiquée par les individus, les groupes et les Etats
La tolérance est la clé de voûte des droits de l'homme, du pluralisme (y 1.3
compris le pluralisme culturel), de la démocratie et de l'Etat de droit.
Elle implique le rejet du dogmatisme et de l'absolutisme et conforte les
normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits
.de l'homme
Conformément au respect des droits de l'homme, pratiquer la tolérance ce 1.4
n'est ni tolérer l'injustice sociale, ni renoncer à ses propres convictions,
ni faire de concessions à cet égard. La pratique de la tolérance signifie
que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l’autre
jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les
êtres humains, qui se caractérisent naturellement par la diversité de
leur aspect physique, de leur situation, de leur mode d’expression, de
leurs comportements et de leurs valeurs, ont le droit de vivre en paix et
d’être tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses
.opinions à autrui
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عىل التفاهم املتبادل ،واحرتام اآلخرين ،وعىل اإليامن َّ
أمر
بأن التنوع
العاملي ٌ
َّ
يتعي األخذ به ،وليس اخلوف منه»(((.
َّ

َّ
األممي نجده قــد تضمن بيانا وافي ًا ملراد
النص
إن إمعــان النظر يف هذا ّ
ِّ

املن َّظمة من مصطلح التســامح ،كــا تضمن تأصي ً
ألهم املبادئ
ال دقيقــ ًا
ِّ

التي ينبغــي أن يقوم عليهــا التســامح يف العرص الراهن ،وعىل رأســها
الثــري للثقافات واملعتقدات ،والتفاهــم ،والوئام ،واإلقرار
التنوع
ِّ
قبول ّ
الفردي
بحر َّيــة التد ّيــن والتعبري ،ووجوب االبتعــاد عن فرض الــرأي
ِّ
عىل اآلخر.
وفضال عن هذاَّ ،
فإن هذا البيان ارتأى إىل التأكيد عىل كون التســامح
فضيلة يتح َّقق من خالهلا الســام ،وإحالل ثقافة السلم واملح َّبة َّ
حمل ثقافة
احلرب والكراه َّية.
وأ ّي ًا ما كان األمر ،فإنَّه يمكننا االســتناد إىل هــذا البيان ،وقبله املعاين
تصور ملصطلح التسامح
القارة ملصطلح التسامح من أجل صياغة ّ
اللغو َّية َّ
اإلسالمي عىل النحو التايل:
من املنظور
ِّ

نص اإلعالن يف موقع اليونسكو عىل االنرتنت.
((( انظر ّ
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ٌ
ٌ
شامل يقتيض التزام الفرد واملجتمع
ثابت
رشعي
التسامح مبد ٌأ
أصيل ٌ
ٌّ

التساهل ،والتيســر ،وال ِّلنيِ ،
واحل ْلم ،واجلود ،وال َع ْفو يف الفكر والسلوك
عند التعامل مع اآلخر املخالف يف الدِّ ين وا َملذهب.

َّ
التصور
التصور ينتظم مرتكزات منهج َّية جيدر بنا بياهنا ليغدو
إن هــذا
ّ
ُّ

َّ
وتتلخص تلك املرتكزات يف اآليت:
واضح ًا وجل ّي ًا،

نصوص
أوالً  :التأكيد عىل كون التسامح مبد ًأ رشع ّي ًا معترب ًا تضافرت
ٌ

كثري ٌة من الكتاب الكريم ،والسنَّة النبو َّية الرشيفة عىل تقريره ،وإثباته ،ويعني
هذا أنَّه كل َّية من كل َّيات الدين الكربى التي ينبغي االستمساك هبا والصدور

ٍ
لعدد من مقاصد الــرع الكريم كمقصد انتظام أمر
عنها حتقيقــ ًا وتوقيع ًا
األ َّمة ،ومقصد توثيق عرى التعــاون والتكامل بني األفراد ،واملجتمعات،
ومقصد استتاب األمن واالستقرار؛ وفضال عن هذاَّ ،
فإن االعتداد به مبد ًأ

كيل ينتظم بني ط َّياته العديد من األحكام اجلزئ َّية.
يعني ذلك أنَّه حكم ٌّ
ثاني ًا :إبراز كون التســامح أص ً
ال رشع ّي ًا معترب ًا ،وليس فرع ًا عن أصل

ٍ
أصل ،أو حال ًة طارئ ًة ،مما يعني َّ
أن االلتزام به ال ينبغي
آخر ،أو اســتثنا ًء من

أن يتأثر بظروف الزمان ،أو بعوائد املكان ،بل جيب االمتثال به يف كل زمان
ومكان ،ويف كل عرص ومرص.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ثالث ًا :التأكيد عىل شمول َّية مبدأ التسامح جلميع مناحي احلياة ،وجلميع

العقدي ،ووقوف ًا
اإلنساين عىل وجه األرض ،بدء ًا باجلانب
جوانب النشاط
ِّ
ِّ
الثقايف ،وانعطاف ًا عىل اجلانب
الفكري ،وعروجــ ًا عىل اجلانب
عند اجلانب
ِّ
ِّ

الســيايس،
االقتصادي ،وانتهاء ًا باجلانب
االجتامعي ،ومرور ًا عىل اجلانب
ِّ
ِّ
ِّ

مما يعني َّ
بالقوة والفعل ،وجيب اســتصحابه واالعتناء به
أن املبــدأ
حارض َّ
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
وتسديد قوي ٍم هلذه اجلوانب التي
رشيد
توجيه
فكر ًا وسلوك ًا من أجل ضامن
ال تنفك عنها حياة الفرد واملجتمع.
رابعــ ًا :التأكيد عىل َّ
أن االلتزام هبذا املبدأ ينبغي أن يكون التزام ًا رصين ًا

ٍ
بحق اآلخر يف اعتناق األديان وامللل ،وتبني املذاهب
منبثق ًا عن
قناعة تا َّمة ِّ
واملناهج التي خيتارها ،وح ِّقه يف ممارســة تلــك األديان ،وامللل ،واملذاهب
واملناهج ممــا ال يتعارض مع النظام العا ِّم الســائد يف املجتمع الذي يعيش
فيه .وبتعبري َّ
أدق جيب أن يكون قبوله باآلخر وســاحه له باعتناق وممارسة

راســخ ٍ
دينه ومذهبــه منبثق ًا عن ٍ
ٍ
بحق ذلــك اآلخر يف اختيار
إيامن
ثابت ِّ
وممارســة دينه ،ومذهبه ،مما يعني أنَّه ال ينبغي له أن يعدَّ قبوله اآلخر منَّ ًة أو
فض ً
ال منه ،بــل التزام ًا بام يوجبه عليه الدين احلنيف جتاه اآلخر املخالف يف
الدين واملذهب.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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خامســ ًا :التأكيد عىل َّ
أن اإليامن بمبدأ التســامح ينبغي أن يتجىل عىل
مســتوى الفكر ،ويرتجم عىل مستوى الســلوك ،مما يعني َّ
أن التسامح يبدأ
ٍ
ٍ
ٍ
وسلوك ،فيتكامل
وتطبيق
ممارســة
يتحول إىل
قار ًا ثابت ًا يف القلب ،ثم َّ
فكر ًا ّ

الفكر والســلوك ،ويصبح املبدأ واقع ًا َس ِلس ًا معاش ًا ،بعيد ًا عن املجامالت،
ورفض ًا للمساومات ،وابتعاد ًا عن املداهنات ،األمر الذي سيجنّب ـ حت ًام ـ

بقاء املبدأ رهني القناعات الفكر َّية ،وحبيس التحليالت النظر َّية ،ليكون له
عميل عىل حياة الفرد واملجتمع مع ًا.
أثر
ٌ
ٌّ
أهم جماالت االلتزام بمبدأ التسامح يف املنظور
سادس ًا :حترير القول يف ِّ
اإلسالمي ،وهي األديان ،وامللل ،واملذاهب ،واملناهج ،واآلراء ،واألفكار،
ِّ
ومقتىض هذا وجوب السامح لآلخر باعتناق الدين الذي خيتاره ،واملذهب
الذي ينتقيه ،واملنهج الذي يتبناه ،والسامح له بمامرسة ذلك الدين اختاره،
واملذهب الذي انتقاه ،واملنهج الذي ارتضاه.
إن هذا التصور خيلــص ـ أخري ًا ـ إىل االلتفات إىل ٍ
َّ
مجلة من املعاين التي

ٍ
ٍ
ٍ
ورشيد بمبدأ التسامح يف
رشــيق
رصني
ومهمة لتحقيق التزام
نخاهلا ها َّمة
َّ
اإلسالمي ،إذ ّإنا مت ِّثل اآلليات التي يتح َّقق من خالهلا مبدأ التسامح
املنظور
ِّ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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فكر ًا وســلوك ًا ،كام َّأنا مت ِّثل األســس التي ينبغي أن يقوم عليها التسامح،

ُّ
ويظل وجوده وعدمه مرهون ًا بوجودها وعدمها.

وبتعبــر َّ
أدق ،يرتتب عىل وجــود هذه املعاين وجود مبدأ التســامح،
كام يرتتَّب عىل انتفائها انتقاء املبدأ ،فالعالقة بينها وبني املبدأ عالقة ســبب َّية
ٍ
ورشطية يف ٍ
واحد ،وتتم َّثل تلك املعاين يف التســاهل ،والتيسري ،وال ِّلني،
آن
َّ

واحل ْل ِم ،واجل ِ
ِ
ٌ
ود ،وال َع ْفو .مما يعني َّ
وتيسري،
تساهل،
أن التســامح يف معناه
ُ
ٌ

ٍ
نيِ ،
وح ْلم ،وجود ،و َعفو يف ٍ
واحد.
آن
ولِ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

إن هذه املعاين ال تعدو أن تكون يف حقيقتها جتلي ٍ
َن ْعمَّ ،
ات ملبدأ التسامح،
َّ

أهم املعاين التي ُّ
يدل عليها مصطلح التســامح عند
كام ال تعــدو أن تكون َّ

إطالقه كام سبق بيان ذلك.

وهلذاَّ ،
فإن االعتداد هبا معاين وأسس ًا ملبدأ التسامح تقرير لتلك العالقة
الوطيدة والراسخة بينها ،وتأكيدٌ ـ يف الوقت نفسه ـ عىل أمه َّية اللواذ هبا من

أجــل توقيع املبدأ وترقيعه عىل األفراد واملجتمعات يف كا َّفة جماالت احلياة،
وذلك ســعي ًا إىل االنتقال باملبــدأ من عامل النظر واخليــال إىل عامل التطبيق
والتنزيل ،ليغدو ـ بعدُ ـ واقع ًا ملموســ ًا يعنى بتوجيه حياة الفرد واملجتمع
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ِ
الفكر ،وبتســديد ترصفاهتام عىل مستوى السلوك وذلك عند
عىل مستوى
التعامل مع اآلخر املخالف يف امل َّلة أم يف املذهب.
تصورنا عن مفهوم التســامح
هذه هي أهــم املرتكزات التي ينتظمها ُّ
وجيل فيها مراعاتنا الشــمول والد ّقة واملوضوع َّية
اإلسالمي،
من املنظور
ِّ
ٌّ
التصور ،وذلك إيامن ًا منا َّ
التصور الذي
بأن
والتكامل والرتابط عند صياغة
ُّ
ُّ
يتوافــر عىل تلك اخلصال يمكِّن الناظر من اســتيعاب املوضوع اســتيعاب ًا
سهالً .مما جيعل مت ُّثله والصدور عنه ممكن ًا وسائغ ًا.
حري بنا أن هنرع إىل تقريــر القول بأنَّنا انتهينا إىل صياغة ذلك
عىل أنَّه
ٌّ

اإلســامي بنا ًء عىل ٍ
تأمل حصيف
املفهوم ملصطلح التســامح من املنظور
ِّ

ٍ
رصيف يف مجلــة األصول العا َّمة للــرع الكريم ،واملقاصد الســن َّية من

ٍ
مباركة من نصوص القرآن
ترشيعاته ،وانطالق ًا من استقراء متواضع جلملة
احلكيم ،والسنَّة النبو َّية الرشيفة ،وأقاويل السالفني من العلامء التي تناولت ـ
وخاصة منها تلك النصوص
بطريقة مبارشة وغري مبارشة ـ مسألة التسامح،
َّ
وفصلت املقال الرصني يف موقف الرشع احلنيف
أصلت القول املبنيَّ ،
التي َّ
من التيسري ،وال ِّلنيِ ،
واحل ْلم ،واجلود ،والعفو.
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َّ
إن إمعان النظــر يف تلك األصول ،واملقاصد ،والنصوص من شــأنه
التصور الذي انتهينا إليه يف هذه الدراسة.
متكني الناظر من صياغة ذلك
ُّ
وبطبيعــة احلال ،ال يعدو أن يكون هذا التصور اجتهاد ًا منا ينضاف إىل
التصورات والتعريفات التي ســبقنا إليهــا الباحثون واملنظامت واملهتمون
بشأن التسامح يف أرجاء البسيطة.
ٍ
ولئن َّقرر أهل العلم باألصــول ذات يوم َّ
فرع عن
أن احلكم عىل يشء ٌ

تصور متامسك عن هذا
تصوره ،ولئن استطعنا ـ بفضل اهلل ومنَّته ـ صياغة ّ
ّ
حقيــق علينا أن نتوجه ـ يف ٍ
ٍ
واطمئنــان ـ صوب بيان حكم
ثقة
املبدأ ،فإنَّه
ٌ
َّ

الرشع املناســب هلذا املبدأ اســتناد ًا إىل األصول العامــة واملقاصد الكل ّية،
وخاصة تلك النصــوص الكريمة التي انتظمت بيان ًا شــافي ًا حلكم الرشع
َّ

احلنيف يف هذا املبدأ بطريق العبارة حين ًا ،وطريق اإلشــارة طور ًا ،وطريق
الداللة واالقتضاء تارةً.
•
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املبحث الثاني
اإلسالمي
يف حكم التسامح من املنظور
ِّ
اعتبارا بكون اهتامم هذا املجمع املوقر يتمحور ـ بالدرجة األوىل ـ حول
وخاصة ما استجدَّ منها ،وانطالق ًا
بيان حكم الرشع احلنيف يف سائر املسائل
َّ

موجه ًا للفكر
من ذلك التصور الذي صغناه للتســامح بحسبانه مبدأ ثابت ًا ِّ
والسلوك عند التعامل ،واعتداد ًا َّ
بأن التسامح يعدُّ ترصف ًا يتعلق به خطاب
حري بنا بســط القول يف حكم الرشع
الرشع اقتضا ًء أو ختيري ًا ،لذلك ،فإنَّه
ٌّ

الثابت له من حيث األثر الذي يرتتَّب عىل اإلقدام أو اإلحجام عليه إجياب ًا،
وندب ًا ،وحتري ًام ،وكراهة ،وختيري ًا.
ٍ
ٍ
َّ
كبرية مــن آي الذكر احلكيم ،وأحاديث
طائفة
إن نظــر ًة متأني ًة يف ثنايا
وأتم التســليم ـ يمكن للناظر أن
املصطفى الكريــم ـ عليه أفضل الصالة ّ

خيلــص إىل كون األصل فيه اإلجيــاب ،ولكنه قد يعرتيــه أحكام الندب،
والتحريم ،والكراهة ،واإلباحة.
وبتعبري ُّ
أدق ،إنَّه جيب عىل املك َّلف االمتثال به وجوب ًا ،بحيث يثاب عىل
رشعي معترب؛ مما يعني َّ
أن
االمتثــال ،ويعاقب عىل االمتناع عنه لغري عــذر
ٍّ
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عدم التســامح حرا ٌم يف الرشع ،يأثم فاعله ،ويعاقب عىل ذلك يوم القيامة.
وإنَّام كان األصل فيه الوجوب دون الندب والتحريم والكراهة واإلباحة،
ٍ
كريمة من النصــوص القرآن َّية واحلديث َّية،
وذلــك بمنطوق ومفهوم مجلــة

مهها:
من أ ِّ

قوله تبــارك وتعــاىل ﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﴾ [البقرة .]256 :وقوله عال شــأنه ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [يونس:

 ،]99وقوله َّ
جل جالله﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ [هــود،]28 :
وقوله عظم جربوته﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾
[الغاشــية ،]22-21 :وقوله تعاىل جمــده﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
عز ذكره﴿ :ﭲ ﭳ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﴾ [الشورى ،]48 :وقوله َّ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ﴾ [الكهف .]29 :وقولــه تعاىل جدُّ ه﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾ [الزمــر ،]15-14 :وقوله ج َّلت عظمته:
﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الكافــرون ،]6 :وقوله تبارك اســمه﴿ :ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [يونس ،]108 :وقوله تقدَّ س
اســمه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [الزمــر،]41:
وقوله أيض ًا﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [املمتحنــة:

 .]8-6وقولــه عــا ملكــه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة ،]185 :وقوله َّ
جل ثناؤه:
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
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ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾ [البقــرة.]286 :
وقوله عظم شــأنه﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [األعــراف.]157 :
وقولــه تعــاىل جربوتــه ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
عز أمره ﴿ :ﮂ ﮃ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [احلــج ،]78 :وقوله َّ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [املائدة ،]6 :وقوله عظم جمده﴿ :ﭵ ﭶ
عز شأنه:
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [األعراف .]199 :وقوله َّ
﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﴾ [الفرقان ،]63:وقوله َّ
عزه ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ
جل ُّ
ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
عز ملكــه ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﯙ ﯚ ﴾ [التوبــة ،]128 :وقولــه َّ
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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﴾
[آل عمران.]159 :
مقررة ومؤكــدة ما انتظمت هذه
وثمة أحاديــث نبو َّية رشيفة وردت ِّ

اآليات ،منها ،ما أخرجه اإلمام أمحد يف مســنده عن ابن عباس ـ ريض اهلل
عنهام ـ َّ
أن رســول اهلل َّ
أحب
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم ســئل أي اإليامن ُّ
إىل اهلل؟ فقال :احلنيف َّية السمحة ،ويف لفظ :بعثت باحلنيف َّية السمحة.
وما أخرجه اإلمام أمحد يف مســنده أيض ًا ،عن أيب أمامة ـ ريض اهلل عنه
ـ قال :قال رســول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم :مل أبعث باليهود َّية ،وال
الس ْم َحة.
بالنرصان َّية ،ولكنِّي ُبعثت باحلنيف َّية ًّ
وما أخرجه البيهقي يف ســننه ،عن عبد اهلل بــن عمر ـ ريض اهلل عنهام
ـ قال :قال رســول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم :املســلمون َه ْينُون َل ْينون

كاجلمل األَنِف ،إن قيد انقاد ،وإذا ُأنِ َ
يخ عىل صخرة استناخ.

وما أخرجه البخاري ومســلم يف صحيحهام عن أيب هريرة ـ ريض اهلل
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم قــالَّ :
عنه ـ َّ
أن رســول اهلل َّ
يرس ،ولن
إن الدين ٌ
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يشا َّد الدين أحد إال غلبه ،فسدِّ دوا ،وقاربوا ،وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة
القصدَ تبلغوا.
القصدَ ْ
والروحة ،ويشء من الدجلة ،ويف لفظْ :
وما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن حمجن بن األدرع ـ ريض اهلل عنه
النبي َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم حتى إذا كنَّا بباب املسجد
ـ قال :أقبلت مع ِّ
إذا رجــل ِّ
نبي اهلل ،هذا فالن ،وهذا من
يصل قال :أتقوله صادق ًا؟ قلت :يا َّ

تس ِمعه ،فتهلكه
أحســن أهل املدينة ،أو من أكثر أهل املدينة صالةً ،قال :ال ْ

ـ مرتني أو ثــاث ـ إنَّكم أ َّمة أريد بكم اليــر ،ويف روايةَّ :
إن خري دينكم
أيرسهَّ ،
إن خري دينكم أيرسه.

ومــا أخرجه اإلمام أمحد يف مســنده ،عن عــروة الفقيمي ـ ريض اهلل
النبي َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم فخرج يقطر رأســه
عنــه ـ قال :كنَّا ننتظر َّ

ٍ
ٍ
غســلَّ ،
فصل ،فلام قىض الصالة ،جعل الناس يسألونه :يا
وضوء ،أو
من
حرج يف كذا؟ فقال رسول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم:
رسول اهلل :أعلينا ٌ
عز َّ
عز َّ
وجل ـ يف يرسَّ ،
الُّ ،أيــا الناسَّ :
وجل ـ يف
إن دين اهلل ـ َّ
إن دين اهلل ـ َّ

يرس ،قاهلا ثالث ًا.

ومــا أخرجه الســيوطي يف اجلامــع الصغري ،عن حمجــن بن األدرع
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صل اهلل عليه وآله وس َّلمَّ :
ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال رسول اهلل َّ
إن اهلل تعاىل
ريض هلذه األ َّمة اليرس ،وكره هلا العرس.
وما أخرجه مســلم يف صحيحه عن عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ َّ
النبي
أن َّ

صل اهلل عليه وآله وســ َّلم قالَّ :
َّ
حيــب الرفق ،ويعطي عليه ما
رفيق
إن اهلل ٌ
ُّ
ال يعطي عىل العنف ،وما ال يعطي عىل ما ســواه .وما أخرجه مســلم يف
صحيحه عن عائشــة ـ ريض اهلل عنها ـ َّ
النبي َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم
أن َّ

قالَّ :
إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه ،وال ينزع من يشء إال شانه.

وما أخرجه مسلم عن جرير بن عبد اهلل ـ ريض اهلل عنه ـ قال :سمعت
رسول اهلل َّ
ي َرم اخلري ك َّله.
ي َر ِم الرفق ُ ْ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم يقول :من ُ ْ
وما أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال:
النبي َّ
صل اهلل عليه
بال أعرايب يف املسجد ،فقام الناس إليه ليقعوا فيه ،فقال ُّ

ميسين ،ومل تبعثوا معرسين.
وآله وس َّلم :إنَّام بعثتم ِّ

ومــا أخرجه البخاري ومســلم يف صحيحهام عن عائشــة ـ ريض اهلل
خي رســول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم بني أمرين إال
عنها ـ قالت :ما ِّ
اختار أيرسمها ما مل يكن إث ًام.
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وما أخرجه ابن ماجه والنســائي يف صحيحهام َّ
أن رسول اهلل ـ صىل اهلل

عليه وآله وســ َّلم ـ قال :إ َّياكم والغلو يف الدين ،فإنَّام أهلك من كان قبلكم

بالغلو يف الدين.

وما أخرجه اإلمام مســلم يف صحيحه عن جابــر ـ ريض اهلل عنه ـ َّ
أن

صل اهلل عليه وآله وس َّلم قالَّ :
رسول اهلل َّ
إن اهلل مل يبعثني معنِّت ًا ،وال متعنِّت ًا،
ميس ًا.
ولكن بعثني مع ِّل ًام ِّ

َّ
الصحاح الواضحــات ،وقبلها اآليات الب ِّينات
إن هاتيك األحاديث ِّ

من الذكــر العظيم تدل ك ُّلها بمنطوقها ،ومفهومهــا ،واقتضائها عىل كون
القار للتســامح يف الرشع ،وذلك بحســباهنا
احلكــم
الوجــوب
الرشعي َّ
َّ
َ
نصوص ًا انتظمت بني ط َّياهتا عــدد ًا من صيغ اإلجياب ،كصيغة فعل األمر،

والم األمــر ،واجلمل اخلرب َّية يف معنى اإلنشــاء ،وقاعدة النهي عن يشء،
تقرر وحوب
أمر بضدِّ ه ،وغــر ذلك من القرائــن احلال َّية واملقال َّية التــي ِّ
ٌ
االلتــزام بالتســامح بجميع معانيها اآلنفة الذكر من تســاهل ،وتيســر،
ِ
وح ْلم ،وعفو.

َّ
تقرر كون التسامح أص ً
ال ثابت ًا ،وليس فرع ًا ،بل ليس
إن هذه النصوص ِّ

استثناء كام خي ِّيل إىل كثري من العا َّمة ،ومقتىض ذلك رضورة االلتزام به يف ِّ
كل
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زمان ومكان ،ويف ِّ
كل عرص ومرص ،شأنه يف ذلك شأن سائر املبادئ الرشع َّية
األخرى كالعدالة ،والصدق ،واالســتقامة ،واإلخالص ،وسواها ،إذ َّ
إن

ومعنى عن النصوص
مبنى
ً
النصوص الواردة إزاء هذه املبــادئ ال ختتلف ً

املشار إليها ،مما جيعل االلتزام به صنو االلتزام هبذه املبادئ اخلالدة.

َّ
إن تيكم النصوص َّقررت كون التســامح مبد ًأ شــام ً
ال سائر جماالت

احلياة اإلنســان َّية دون استثناء ،ذلك َّ
خيتص بمجال
ألن األمر باالمتثال به مل َّ

خيتص بفرد دون غريه ،وال جمتمع دون جمتمع ،وال زمان
دون غريه ،كــا مل َّ

دون زمــان ،بل عا ُّم يف جمال الفكر والنظر ،فيجب اإليامن بمبدأ التســامح
يف الديــن ،واملذهب ،كام جيب الصدور عن ذلك اإليامن يف جمال الســلوك

جمتمع من ممارسة دينه ،ومذهبه ما مل
واملامرسة والترصف ،فال يمنع فر ٌد أو
ٌ
البت فيه إىل
يرتتب عىل ذلك مفســدة قطع َّية واضحة أوكل الرشع احلنيف َّ

ويل األمر الذي يقوم عىل رعاية املصلحة مــن جلب ّ
نفع ،ودرء
كل ما فيه ٌ

ِّ
كل ما فيه مفسدة.

مدع اختصاص تلك النصوص بمجاالت حمدودة ،أو
عىل أنَّه لو ا َّدعى ِّ

بأشخاص حمدودينَّ ،
فإن عليها أن يثبت تلك الدعوى من خالل نصوص
رشع َّيــة ال ُّ
قــوةً ،ودرج ًة عن هذه النصوص التــي نخاهلا حمكامت ال
تقل َّ
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يصح ا ِّدعاء رسيان نســخ مزعوم عليها ،وهي قاطعات من حيث دالالهتا
ُّ

عىل املعاين املــرادة منها ،وذلك لوضوحها وجالئها ،ممــا يصدُّ الباب كل
الباب أمــام تأويالت متك ِّلفــة ،أو خترجيات مبتورة تتعــارض مع املنهج

العلمي السليم.
ِّ
إذ األمر كذلك ،وهو كذلك ،فإنَّنــا نخلص إىل تقرير القول بأنَّه جيب
عىل ِّ
كل مســلم ـ فرد ًا أو جمتمع ًا ـ رضورة االلتزام بمبدأ التسامح يف الفكر،
بحــق اآلخر املخالف يف اعتنــاق م َّلته ،ودينه،
بحيــث يؤمن إيامن ًا جازم ًا
ِّ
ومذهبه ،فال حيمل يف نفســه ،وال يف قلبه ضغين ًة أو بغض ًا ،أو كراه َّية ملجرد

كون ذلك اآلخر خمالف ًا معــه يف امل َّلة ،أو املذهب ،أو املنهج ،كام جيب عليه
ـ فرد ًا وجمتمع ًا ـ رضورة االلتزام بمبدأ التسامح يف السلوك ،بحيث يسمح
لآلخر املخالف ـ فرد ًا وجمتمع ًا ـ بمامرســة م َّلته ،ودينه ،ومذهبه ،فال حيول
ٍ
تــرف يتناىف ويتعارض ـ بطريقــة مبارشة وغري
بأي
دونــه ودون ذلك ِّ
مبارشة ـ مع مبدأ التســامح .مما يعني َّ
اإلهلي اخلالد
أن عليه االمتثال بالنهي
ِّ
عن مجيع أشكال اإلكراه ،واإلجبار ،واإللزام.

َّ
إن امتثال الفرد واملجتمع ملبدأ التســامح عىل مســتوى الفكر من شأنه
تقويم سلوكه ،وتسديد ترصفاته ،ذلك َّ
ألن السلوك ـ يف حقيقته ـ مرآة آمن ًة
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ملا وقر يف الفكر ،وانعكاس صادق ملا اســتقر يف القلب ،مما يعني َّ
أن اإليامن
بوجوب االمتثال باملبدأ سيؤ ّدي حت ًام إىل التأثري عىل سلوك الفرد واملجتمع.
وبتعبري آخرَّ ،
إن سلوك الفرد واملجتمع جتاه املخالف هلام يف امل َّلة ،واملذهب،

بحق اآلخــر يف اختيار م ِّلته ،ومذهبه،
واملنهــج مرهون بإيامهنام قلب ًا وقالب ًا ِّ
ومنهجــه دون إكراه أو إلزام أو إقصاء عمــ ً
ا بمنطوق ومفهوم النصوص
القرآن َّية والنبو َّية السالف ذكرها.
وصفــوة القول ،جيب عىل املســلم ـ فرد ًا وجمتمعــ ًا ـ أن يعتنق معاين
التسامح الســامية ،ثم يرتمجها يف واقعه من خالل سلوكه وترصفاته ،األمر
كل ٍ
الذي حيتِّم عليه االبتعاد التا َّم عن ِّ
ترصف جيازف بالتســامح ،أو
فكر أو ُّ

اإلهلي اخلالد ،واقتدا ًء بالقدوة احلسنة الذي
يرفضه ،أو يلفظه امتثاالً لألمر
ِّ

ِ
ٌ
سلوك يتناىف مع هذا
فكر أو
مل َيدْ عن التسامح قيد ُأن ُْملة ،ولو ُيؤ َثر عنه قط ٌ
املبــدأ ،مما جعله أه ً
ال لتلك التزكية الربان َّيــة اخلالدة الفريدة يف قوله تعاىل:

﴿ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [القلم.]4-1 :

عىل أنَّه من البداهة تقرير القول َّ
بأن عدم االلتزام هبذا املبدأ يرتتب عليه
القار للواجب املتمثل
ذ ٌّم يف الدنيا،
ٌ
وعقــاب يف اآلخرة انطالق ًا من املفهوم ِّ
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يف كونــه ما يثاب عىل فعله ،ويعاقب عىل تركــه بال عذر .فإذا كان االلتزام
بمبدأ التســامح واجب ًا ،وفعله املك َّلف ،فإنَّه يثاب عىل ذلك ،وإذا تركه ـ بال

ٍ
رشعي ـ فإنَّه يعاقب.
عذر
ٍّ

فضال عن َّ
أن أضداد التسامح املتم ِّثلة يف اإلكراه ،واإلقصاء ،والتعنيف،
والتعسري ،واخلشونة ،والغلظة ،واجلفاء ُّ
كل أولئك حرا ٌم بمنطوق ومفهوم
اآليات واألحاديث التي سبقت اإلشارة إليها ،ومعلوم َّ
أن املراد باحلرام يف
الدرس األصو ِّيل هو ما يعاقب عىل فعله ،ويثاب عىل تركه.
فــإذا كان اإلكراه يف الدين ،ويف امل َّلة ،ويف املذهــب حرام ًاَّ ،
فإن فاعله
يستحق الذ َّم والعقاب يف الدنيا واآلخرة الرتكابه حرام ًا واضح ًا.
ُّ
•
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املبحث الثالث
اإلسالمي
يف جماالت االلتزام مببدأ التسامح من املنظور
ّ
تبــن لنا حكــم االلتزام بمبدأ التســامح يف الرشع مــن املنظور
لئن َّ

ٍ
فكر ِّ ٍ
اإلسالمي ،ولئن ب ّينا ســابق ًا رضورة بناء التسامح عىل ٍ
رشيد يقوم
ني
ِّ

عىل قبول اآلخر ،وتقديره ،واحرتام ح ِّقه يف اختيار وممارسة م َّلته ،ومذهبه،
أهم جماالت هــذا املبدأ من املنظور
لذلــك ،فإنَّه
ٌّ
حري بنا بســط القول يف ِّ
اإلسالمي التي يمكننا حرصها يف الدين وامل َّلة واملذهب واملنهج.
ِّ

نعم ،إنَّنا نؤمن إيامن ًا جازم ًا َّ
بأن االلتزام بمبدأ التسامح يف مجيع جماالت

ٍ
ٍ
واقتصاد ،وسياســة ،وغريها فريض ٌة
فكــر ،وثقافة،
احلياة اإلنســان َّية من

دين َّية د َّلت عليها النصوص ،ورضورة عرص َّيــة أثبتتها الوقائع ،ومصلحة

أهم
زمان َّية فرضتهــا التجاربَ ،ب ْيدَ أنَّنا نرى أن نكتفــي بتأصيل القول يف ِّ

جمالني من جماالتــه يف العرص الراهن ،ومها :جمال األديان ،وجمال املذاهب،
وذلك بحســبان املجالني ذواتــا تأثريين بالغني عــى غريمها من جماالت
احلياة املعارصة.
فضال عن َّ
يتسم بيشء من
أن احلديث عن التســامح يف ذينكام املجالني ُّ

ماستني
احلساس َّية والقدســ َّية ،مما جيعل احلاجة العلم َّية واملسؤول َّية الفكر َّية َّ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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اليــوم إىل فصل اخلطاب فيهام إزال ًة ملا ران عــى قلب ٍ
خلق ٍ
كثري من الناس

ٍ
ٍ
معــريف كانا وال يزاالن ِّ
وينميان
وغبن
فكري،
نجش
من
ٍّ
يغذيان التطرفِّ ،
ٍّ
التعنــت ،ويذكيان الصدام والرصاع بني األديان ،ويدفعان النشء إىل أتون

العنف واإلرهاب يف األرجاء.
وبتعبري آخرَّ ،
إن ما تسهده ســاحتنا الفكر َّية من رصاع عقي ٍم بني أتباع

يعج به واقعنا املعارص من احرتاب وشقاق بني املذاهب داخل
األديان ،وما ُّ
الدين الواحد مر ُّد ِّ
كل أولئك إىل تلك األطروحات املشبوهة التي صادرت

ٍ
وجل ـ مجل ًة حسن ًة من حمكامت النصوص ،وقواطع األدلة،
ـ دونام خوف أو
ٍ
نصوص ب ِّينات واضحات ثابتات بالنســخ
وحكمت ـ ظل ًام وجور ًا ـ عىل

ٍ
ٍ
منزوعة من سياقاهتا ،وسباقاهتا،
نصوص
واإلزالة ،واملحو ليحتكم بعدُ إىل
واخلــاص وبني املطلق
مبتورة مــن مقاماهتا وتنزالهتــا ،وخيلط بني العا ِّم
ِّ
والظني منها ،ليصل يف
القطعي
واملق َّيد من تلك النصوص ،وجيازف بــن
ِّ
ِّ

هناية مســعاه املشؤوم إىل اختالق رصا ٍع بني األديان ،وافتعال شقاق ونزاع
بــن املذاهب ،وال يكتفي بذلك ،بل يندفع ـ وهو خلو الوفاض من املعرفة
ٍ
ٍ
ٍ
متجد اإلقصاء،
األصول َّية واملقاصد َّية ـ نحو نرش
أفكار عليلة وآراء مريضة ِّ

وتزكِّي العنف ،وترشعن اإلكراه ،وتستبيح الدماء ،واألعراض ،واألموال.
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وهلذاَّ ،
فإن املسؤول َّية الفكر َّية تقتيض اليوم اللواذ بمحكامت النصوص
والتجربــة النبو َّية اخلالدة مــن أجل تفعيل هذا املبــدأ العظيم من جانب،
والتصــدِّ ي يف الوقت نفســه ألولئك الذين يدوســون تلــك املحكامت،
ٍ
بشــكل عا ٍّم ،وبــن املذاهب داخل األديان
ويفتعلون رصاع ًا بني األديان
ٍ
فهلم بنا لنربأ ذ َّمتنا أمام رشعنا احلنيــف ،وأمام التاريخ،
بشــكل
ٍّ
خاصَّ .

وذلك يف الفقرتني التاليتن:

الفقرة األوىل :يف مبدأ التسامح يف جمال األديان:
من نافلة القول َّ
أن تيكم اآليات واألحاديث التي أوردنا طرف ًا منها عند
اإلسالمي ُّ
تدل بمنطوقها قبل
تأصيلنا القول يف حكم التسامح من املنظور
ِّ

مفهومها عىل وجوب االلتزام بالتســامح عند التعامل مع اآلخر املخالف
يف األديــان ،والنهي اجلازم الرصيح عن مجيع أضداد التســامح كاإلكراه،
واحلمل ،واإللزام ،والعنف ،والقسوة ،وسواها.
ومن مكرور القول اتِّفاق عا َّمــة األصول َّية عىل َّ
رشعي
أن تقرير حك ٍم
ٍّ

كم َّ ٍ
معي من النصوص بل يكفي االســتدالل بآية أو
وإثباتــه ال حيتاج إىل ٍّ
أن إيراد ٍ
ٍ
حديث لتقرير ذلك ،مما يعنــي َّ
معترب من اآليات واألحاديث
عدد
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ال يعــدو أن يكون ذلك تأكيد ًا عىل حــرص الرشع عىل بيان احلكم املتعلق
بذلك الترصف.
ٍ
ٍ
ومن ثــم ،فإنَّنا نرى االكتفــاء يف هذا املقام ٍ
حمكمة ب َّينت
واحــدة
بآية
َّ

ٍ
ٍ
ٍ
وواضحة حكم الرشع يف محل اآلخر عىل ٍ
دين بعينه،
ورصحية
بصورة جل َّية

أو منعه من اعتناق دينه بعينه ،أو إلزامه باعتناق دين ما ،أو منعه من ممارسة
دينه ،وغري ذلك من أضداد التسامح ،وتلك اآلية املحكمة اجلل َّية هي قوله

تعاىل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﴾ [البقرة.]256 :

معنى بداللة اآليات
لئن كانت هذه اآلية خرب َّية لفظ ًا ،غري َّأنا إنشائ َّي ٌة
ً

الســابقة ،كام َّ
أن التجربــة النبو َّية اخلالدة تعدُّ هي األخــرى دليال واضح ًا
وضوح الشمس عىل حتريم اإلكراه يف الدين.

وبطبيعة احلال ،إنَّه ال خيفى عىل ٍ
أحد من األصول َّية َّ
بأن لفظ «ال» صيغة

أن اإلكراه املنهي عنه ينتظم َّ
مــن صيغ العموم ،مما يعني َّ
كل ما يصدق عليه
معنى اإلكراه ،كاإلقصاء ،والتعنيف ،واإليالم ،والزجر ،واملنع ،وغري ذلك
معنى من معاين اإلكراه.
من األساليب التي يتضمن ً
وأمــا لفظ «أل» يف الدين ،فهو اآلخر صيغة من صيغ العموم ،ويعرف

بـ «أل» الســتغراق اجلنــس ،ويعني ذلك َّ
أن اإلكــراه املنهي عنه رشع ًا ال
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يقترص عىل دين دون دين ،فكل ما يصدق عليه وصف الدين حيرم اإلكراه
ساموي .هذا خالف ًا ملا
عليه ســواء أكان ذلك الدين دين ًا سامو ّي ًا ،أم دينا غري
ٍّ

حياول بعض حرصه يف الديانة املسيح َّية أو اليهود َّية ،واحلال َّ
أن مجيع األديان
مشمول هبذا النص ،وال يستثنىى منه دين البتَّة.

وفضال عن هذا العموم املؤكَّد يف هذيــن اللفظني ـ «اإلكراه والدين»
ـ َّ
فإن ثمة عموم ًا ثالث ًا يتم َّثل يف املنهي عن اإلكراه ،ويشــمل الفرد واجلامعة
واأل َّمة واإلنسان َّية ،كام يشمل اجلنس ،فال جيوز لفرد أن يكره غريه ،وال جيوز

ملجتمع أن يكره جمتمعا آخر ،كام ال جيوز لذكر ،أو ألنثى أن يكرها غريمها،
مما يعني َّ
املنهي عن اإلكراه عا ُّم يف الفرد ،واجلامعة ،واأل َّمة ،واجلنس.
أن
َّ
القرآين متم ِّثل يف الزمان واملكان ،فليس
النص
رابع يف ِّ
وهنالك عمو ٌم ٌ
ِّ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مــكان ،بل عا ٌّم يف
مكان دون
زمان أو عىل
زمــان دون
النهــي قارص ًا عىل

زمان ،وعا ٌّم يف مــكان ،مما يعني وجوب رفض تلك الدعاوى املشــبوهة
واملردودة التي ا َّدعت وقوع النســخ يف هذه اآلية ،واحلــال َّأنا آية حمكم ٌة

واضحة ورصحي ٌة ال دليل صحيح ًا من كتاب أو سنَّة عىل نسخها ،بل هنالك
تقرر وتؤكِّد منطوق اآلية ومفهومها .وهلذاَّ ،
فإن
آيات كثار وأحاديث عظام ِّ

النهي الوارد يف اآلية املباركة عا ٌّم يف الزمان ،وعا ٌّم يف املكان.
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وتأسيســ ًا عىل هذاَّ ،
فإن النهي عن اإلكراه الذي يــراد به محل اآلخر

ٍ
القوة،
عىل اعتناق دين ،أو
مذهب ،أو ممارســة دين أو مذهــب عىل وجه َّ
واإللزام ،والعنف ،والشــدَّ ة ،والقســوة يعدُّ حرام ًا قاطعــ ًا بمنطوق هذه

اآلية ،ذلــك َّ
ألن النهي الــذي ورد يف القــرآن الكريم عــا ُّم يف اإلكراه،

وعــا ُّم يف الديــن ،وعا ُّم يف الفــرد واجلامعــة واألمة واجلنــس ،وعا ٌّم يف
الزمان واملكان.

َّ
إن حتريم اإلكراه عىل الدين تؤكِّــده أقواله وأفعاله وتقريراته َّ
صل اهلل
الغراء آكد
عليه وآله وســ َّلم فبنــود ومضامني وحمتويات صحيفة املدينــة َّ

صــى اهلل عليه وآله وســ َّلم كام َّ
َّ
أن جتربته خالل ســني
دليــل عىل التزامه
النبوة التي امتــدَّ ت لثالثة وعرشين عا ّم ًا ،ومل يؤثر عنــه قط إكراهه أحد ًا
خلق من
عــى الدين ،حيث حلــق بالرفيــق األعىل ويف املدينــة
املنــورة ٌ
َّ
أصحاب الديانات األخرى كاليهود والنصــارى واملنافقني وغريهمُّ .
كل

ســاطع عىل حتريم اإلكراه عىل الديــن ،وإلزام الناس باعتناق
أولئك دليل
ٌ
دين دون دين.

إنَّنا لعىل عل ٍم بسيف النســخ احلا ِّد الذي حاول وال يزال بعض نسف

هذه اآلية املحكمة املباركة اخلالدة الرصحية ،وسواها من اآليات الكريامت
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الواضحات التــي ذكرناها من ُ
قبل ،كــا أنَّنا عىل علم بتلــك التأويالت
احلائدة املتك ّلفة التي نســجت وال تزال تنســج حول املراد من تلك اآلية

ٍ
العظيمــة تفريغ ًا هلــا من ِّ
واضحة،
معنــى د َّلت عليه بطريقــة رصحية
كل
ً
ُّ
األجل يف سعيهم
وتض ِّييق ًا لتطبيقات معناه عىل الواقع املعاش ،وســندهم

يســموهنا آية الســيف التي حمت هذه
األغــرب واألخذل تلك اآلية التي
ُّ

ٍ
غفلــة ـ ذلك املعنى الرصيح
اآلية من الوجود حمو ًا ،ونســفت ـ عىل حني
الواضح املراد منها نسف ًا ،فلم تبق من اآلية يف زعمهم ـ ساحمهم اهلل ـ سوى
سطورها ،مما جيعلها داخلة ضمن اآليات التي يصنفوهنا باآليات املنسوخة
حك ًام ال تالوةً!!
إنَّنا نؤمن إيامن ًا قاطع ًا َّ
بأن تيك اآلية املوســومة بآية الســيف مشكوك
يف أصلهــا وفصلها ،بل مشــكوك يف وجودها ،وقد ضنَّت كتب التفســر
واحلديث والتاريــخ واألصول بفصــل القول يف حقيقتهــا ،بل تعدَّ دت
األقوال ،وتضاربــت اآلراء ،وتناقضت األفهام يف حتديــد املراد منها ،مما
جيعلهــا ـ واحلال كذلك ـ غري قادرة يف منطق الدرس األصو ِّيل عىل نســخ
غريها من آي الذكر احلكيم ،اســتناد ًا إىل املعلوم بداهة عند األصول َّية َّ
بأن
املجهول ال يمكن له أن ينســخ املعلوم ،واملختلف فيه ال يمكن له أن يرفع
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ٍ
املتفق عليه ،بل َّ
حديث حيتاج إىل دليل آخر
إن إثبات وقوع النسخ يف آية أو
ِّ
دال عىل وقوعه.
إن ثمــة رضورة لوجود ٍ
وبتعبــر أوضحَّ ،
دليل آخر مــن الكتاب أو
الســنَّة ٍّ
دال عىل وقوع النســخ يف آية أو حديث ،ويعرف ذلك الدليل عند
دليل ٌّ
األصول َّية بدليل النســخ ،مما يعني أنَّــه جيب أن يكون هنالــك ٌ
دال
عىل َّ
أن آية الســيف املوهومة نســخت ســواها من اآليــات الواضحات
ٍ
كتاب أو ســنَّة عىل وقــوع ذلكَّ ،
فإن دعوى
الرصحيات ،وإذ ال دليل من
نســخ هذه اآلية ومثيالهتا عارية عن الصحة ،ومرفوضــة مجل ًة وتفصي ً
ال
يف منطــق العلم والنظر ،وذلك النتفاء ركن مــن أركانه وهو ركن الدليل
عىل النسخ.
يصــح اللواذ بام يقال
احلري تقريره أنَّه ال
وفضال عن هذا ،فإنَّــه من
ُّ
ِّ

ٍ
ســبب مضطرب لنــزول هذه اآليــة الكريمة من أجــل حمارصهتا يف
من
الديانة اليهود َّية أو الديانة النرصان َّية دون ســوامها ،واحلال َّ
أن العربة ـ عند
األصول َّية ـ بعموم اللفظ ال بخصوص السبب .فإذا كانت هذه اآلية نزلت
يف أبناء النصارى الذين أراد بنو النضري أن خيرجوا هبم معهم عند إجالئهم
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املنورة((( نتيجة خمالفتهم بند ًا من بنــود وثيقة املدينةَّ ،
فإن اآلية
من املدينــة َّ
العظيمة نزلت بصيغة العموم مما جعل الســبب ـ مــع االختالف فيه عند
املفسين ـ مناسب ًة مالئم ًة لبيان حكم الرشع يف اإلكراه يف الدين سواء أكان
ِّ

ذلك الدين هيود ّي ًا ،أم نرصان ّيــ ًا ،أم وثن ّي ًا .فالنهي عن اإلكراه يف الدين عا ٌّم
يف األديان.
حقيق عىل ال َعالِني الراســخني أن
وإذ األمر كذلك ،وهو كذلك ،فإنَّه
ٌ
َ ُي ُّبوا ـ اليوم ـ ه ّب ًا إىل تنقية كثري من كتب التفســر ومناهج التعليم من تلك
الدعاوى املرجوحة التي تعتدي عىل حرمــة النصوص املحكامت ،وتقدِّ م

املظنونات عىل القطع َّيات ،وتتجاوز التجارب الواضحات اجلل َّيات ،فليس
ال وعق ً
مقبوالً نق ً
ال أن تنسف آية جمهولة األصل والفصل عرشات بل مئات
وقررت حكم
اآليات الكريامت واألحاديث النبو َّية الصحيحة التي َّ
أصلت َّ
((( يذكــر اإلمام الطربي يف تفســره َّ
أن ابــن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ قــال :كانت املرأة
هتــوده ،فلام أجليت بنو النضري
تكون مقالت ًا ،فتجعل عىل نفســها إن عاش هلا ولد أن ِّ
عز َّ
وجل ﴿ال إكراه يف الدين
كان فيهــم أبناء األنصار ،فقالوا :ال ندع أبناءنا ،فأنزل اهلل َّ
تبي الرشــد من الغي﴾ ..ويف رواية أخرى عن ابن عبــاس ـ ريض اهلل عنهام ـ َّأنا
قد َّ
للنبي َّ
نزلت يف رجل يقال له احلصيني ،وكان هو رج ً
صل اهلل عليه وآله
ال مسل ًام ،فقال ِّ
فإنام قد أبيا إال النرصان َّية؟ فأنزل اهلل فيه ذلك ..راجع تفسري
وس َّلم :أال أســتكرههامَّ ،
الطربي لآلية.
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ٍ
واضحة ال يرفضها
الــرع احلنيف يف النهي عن اإلكراه عىل الدين بصورة
إال مكابر ،وال ينازع فيها إال معاندٌ .
وتأسيســ ًا عىل هذاَّ ،
فإن عــى جممعنا املوقر أن يعلنــه رصاح ًة حتريم
اإلكراه عىل الدين بجميع أشــكاله ،وأساليبه بد ًء بإلزام اآلخر من اعتناق

ٍ
دين ،وعروج ًا عىل إقصائه ونفيه بســبب اعتناقه دينا بعينه ،وانتها ًء بتعنيفه
بسبب انتامئه إىل دين من األديان.
َّ
إن األدلة الواردة عىل حتريم اإلكراه حتري ًام قاطع ًا ال يمكن أن يعارضها
رب ،وال يمكن أن ينســخها أو يمحوها أو يزيلها دعاوى
دليل
ٌ
صحيح معت ٌ
جمردة خمالفة للمنطق الســليم ،والذوق الرشيد ،بل ال تعدو تلك الدعاوى
َّ

أن تكون شــطط ًا يف الــرأي ،وز َّل ًة يف الفكر ،وحيد ًة عن اجلــا َّدة ،واعتدا ًء
النبي الســمح
مرفوض ًا عــى التجربة النبو َّية اخلالــدة الثابتة التي أودعها ّ

الكريم َّ
املنــورة ،وترمجها واقع ًا
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم يف وثيقة املدينة
َّ
معاشا خالل ثالثة وعرشين عا ّم ًا من البعثة النبو َّية العظيمة.
وصفوة القولَّ ،
متس إىل دعوة مجيع املح ِّققني من أهل العلم
إن احلاجة ُّ

ٍ
إىل جماهبة شــج ٍ
ومراجعة جريئة لســائر اآلراء واألفــكار التي جتادل ـ
اعة
َّ
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جهار ًا هنار ًا ـ يف حتريم اإلكراه يف الدين ،وترضب عرض احلائط تلك اآلي
الواضحات واألحاديــث اجلل َّيات التي ُّ
تدل بطريقة العبارة ،واإلشــارة،
والداللة ،واالقتضاء عىل حتريم مجيع أشكال وأساليب اإلكراه يف الدين.
َّ
أطم ،وال بدَّ من مصارحة ومكاشفة تنتهي
إن اخلطب جلل ،واملصيبة ّ
وخاصة كتب التفسري والتأويل من تيك اآلراء
برضورة تنقية وتصفية تراثنا
َّ
وجيل
الشا َّذة ،وهاتيك األفكار املخالفة للذوق ،واملناهضة لرصيح املنقول،
ِّ
املعقول ،انتصار ًا للصواب األ ْب َلج ،ودحر ًا للخطأ ال َّل ْج َلج.

احلري تقريره َّ
أن االلتزام بمبدأ التســامح يف جمال األديان
عــى أنَّه من
ِّ

جيب أن ينبثق عن ٍ
ٍ
ٍ
بحــق اآلخر يف اعتناق دينه ،وح ِّقه
خملص
صادق
إيامن
ِّ
ٍ
يف ممارسة ذلك الدين يف ٍ
رصني من السياسة الرشع َّية التي عهد الرشع
إطار

الكريم تنظيمهــا وترتيبها إىل ويل األمر يف ِّ
كل عــر ومرص ،حفاظ ًا عىل
انتظام أمر األ َّمة ،ومنع ًا لالحرتاب بني أتباع خمتلف األديان.
َّ
جو
إن االعرتاف الرشــيد ِّ
بحق اآلخر يف اعتناق دينه وممارسته إ َّياه يف ٍّ
من االحرتام والتقدير ال ينبغــي أن ينظر إىل ذلك بوصفه منَّ ًة أو فض ً
ال من
وأصله الدين احلنيف ِّ
دائم
حق
املسلم ،بل ٌّ
رشعي َّقرره َّ
لكل بني آدم ،ومبد ٌأ ٌ
ٌّ
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حتركه األذواق ،مما جيعل االمتثال به قيام ًا
ٌ
وثابت ال تؤ ِّثر فيــه األهواء ،وال ِّ
ٍ
بواجب أوجبه اهلل عىل الفرد واملجتمع يف مجيع األعصار واألمصار.

ومن نافلة القول َّ
أن االلتزام بمبدأ التســامح يف جمال األديان ال ينبغي
أن يفهم من ذلك نكوص ًا عن دعوة اآلخر إىل اإلســام ،أو تقاعســ ًا عن
إبراز حماســن اإلسالم وتعاليمه ،بل َّ
إن ذلك االلتزام يعدُّ يف حدِّ ذاته دعو ًة

مبارك ًة إىل دين اهلل الذي ارتضاه للناس طواع َّي ًة ،ذلك ألنَّه من شــأن ذلك

أن يكون ســبب ًا وجيه ًا يف إقبال الناس عىل هذا الدين ،ودخوله فيه أفواج ًا
أفواج ًا كام حدث ذلك يف التاريخ ،بل َّ
إن من شــأن االلتزام هبذا املبدأ إبراز
ذلك الوجه املرشق لتعاليم هذا الدين السمح الكريم ،مما سينتج عنه فسح
املجال ملعايشة اإلسالم ،ومعرفة خصاله ومزاياه.
ٍ
ريــب ،يف َّ
أن دعوة اآلخر إىل هذا الدين تعدُّ فريض ًة قائم ًة إىل
ليس من

يــوم الدين ال يمكن هلا أن تنقطع مادامت احلياة قائمةٌ ،
شاســع بني
وفرق
ٌ
ٍ
وألمر ما َّبي
الدعــوة إىل الدين واإلكراه يف الدين ،أو احلمل عــى الدين،
ٍ
ٍ
أصول
قاطعة وجوب قيام الدعــوة إىل الدين عىل
القرآن الكريــم بصورة
ٍ
ثالثــة ال رابع هلا ،ومت ِّثل تلك األصول األركان العظمى ،والركائز الكربى

التــي ينبغــي أن تتوافر يف الدعوة لتغــدو دعو ًة رشع َّيــ ًة ،وهي :احلكمة،
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النص عىل هذه
واملوعظة احلســنة ،واملجادلة بالتي هي أحســن ،وقد ورد ُّ

األركان يف قولــه تعــاىل ﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾ [النحل.]125 :

وعليهَّ ،
فإن أ َّية دعــوة ال تراعي هذه األصول الثالثة ،وال تبنى عليها،

فإنا ال تســمى دعوة رشع َّيــة بأي ٍ
يصح لصقها
حال من األحــوال ،وال ُّ
َّ
َّ

باإلســام بتات ًا ،مما يعني َّ
أن انعدامها يف الدعوة يعنــي انعدام الرشع َّية يف
حيوهلا إىل اإلكراه ،واإللزام،
الدعــوة ،كام َّأنا تعني عدم توافرها يف الدعوة ِّ
واحلمل والعنف ،وكل أولئك أضداد للتسامح.

وأ ّي ًا ما كان األمــرَّ ،
فإن تلك الدعوة التي تســتصحب هذه األصول

املباركة ،واملرتكــزات العظيمة ال بدَّ هلا من أن تنجــح نجاح ًا باهر ًا ،وأن

فيعم األمن واألمان ،ويســعد اإلنســان يف ِّ
كل زمان ومكان،
تؤيت أكلهاُّ ،

اإلهلي يف قوله تعــاىل ﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ويتح َّقق الوعــد
ّ

ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [األنبياء.]108-105 :
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الفقرة الثانية :مبدأ التسامح يف جمال املذاهب:
تبــن لنا رضورة االلتزام بمبدأ التســامح يف جمال األديان وامللل،
لئن َّ

فإن ثمة جماالً
وأوضحنا بام ال يدع جماال للشك كون االلتزام به واجب ًا رشع ّي ًاَّ ،

متفرع ًا عن ذلك املجــال ،إنَّه جمال املذاهب التي ينتظمها دين من األديان،
ِّ
ذلك ألنَّه ما من ديـــن ـ يف حقيقة األمــر ـ إال وحتته مذاهب ومناهج مت ِّثل
مجلة االجتهادات واآلراء واألفكار التي نسجها أتباعها بناء عىل تفسريات
وتأويالت للكتب التي حتتضن تعاليم األديان وترشيعاهتا.
بل َّ
العلمي الرصني يف مصطلح
الفكري املن َّظــم والبحث
إن االهتامم
َّ
َّ

مرة يف القرنني الســادس عرش والسابع عرش عىل يد
التســامح ظهر َّ
ألول َّ
فالســفة وقساوســة انتهوا إىل الدعــوة إىل رضورة االنفتــاح عىل اآلراء
واالجتهــادات التي توصلوا إليهــا إزاء مجلة الترشيعــات والتعاليم التي
وردت يف الكتاب املقدَّ س.
إذا كان تفســر الكتاب املقدَّ س قارص ًا عىل الكنيسة دون سواهاَّ ،
فإن

حركة اإلصالح التي قادها مارتــن لوثر ،ون َّظر هلا جون لوك ،ودافع عنها
فولتري ،وط َّبقها جيفرســون نشــأت من أجل الدفاع عن مبدأ التســامح،
ورضورة االلتزام به والصدور عنه ،اعتبار ًا َّ
بأن البرش خمتلفون يف أفهامهم،
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وآرائهم ،واجتهاداهتم ،وإمكاناهتم العقل َّية ،فضال عن َّ
أن تفســر الكتاب
املقدَّ س ال ينبغي احتــكاره وحرصه يف جمموعة حمدودة من الناس ،واحلال

َّ
أن هنالك أناســ ًا آخرين توافروا عىل ذات العلــوم واملعارف التي حيملها
أولئك القساوسة والرهبان واألحبار.
ثــم ،كان ال بدَّ من الدعــوة إىل هذا املبدأ ،وااللتــزام به التزاما
ومن َّ

ومعنى ،وهكذا أمســت
صادقــ ًا ،واالبتعاد عن كل ما يتعارض معه مبنى
ً
تلك املذاهب جز ًء ال يتجزأ من دين املســيح ،وأضحت تفسرياهتا تنضاف
إىل التفسريات السابقة للكتاب املقدَّ س.

لئــن كان ذلك اختصار ًا لســرة نشــأة مصطلح التســامح يف الديانة

اإلسالمي عرف يف وقت ٍ
املســيحية عىل مستوى املذاهبَّ ،
مبكر
فإن الفكر
َّ

اإلسالمي الزاخر ،متم ِّثال
مبارش يف الرتاث
ذكر
ِّ
مبدأ التسامح ،وإن مل يرد له ٌ
ٌ
ٍ
وأدوات وضوابط فيام د َّلت
يف االجتهــاد وإعامل العقل والنظر وفق آل َّيات

عليه نصوص الكتاب احلكيم والســنَّة النبو َّية الرشيفــة ،وذلك من أجل

صحة نســبة تلك النصوص إىل مصدرها من جهة ،ومن أجل
التح ُّقق من َّ
جهة ٍ
ضبط املراد من النصوص من ٍ
ثانية ،ثم من أجل تطبيق ذلك املراد عىل

الواقعات املختلفة من جهة ٍ
ثالثة.
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َّ
إن االعتداد باالجتهاد أص ً
ال من أصول الترشيع يف عهد الرسالة ترشيع

مبارش ملبدأ التسامح ،وذلك اعتبار ًا َّ
بأن االجتهاد مؤ ٍّد ـ وال حمالة ـ إىل تعدد
اآلراء ،وتنوع األفــكار ،واختالف األنظار ،مما يفــي ـ حت ًام ـ إىل وجود
خمتلفني يف تلك اآلراء.

َّ
إن الرشع الكريم جعل من االجتهاد أدا ًة رشع ّي ًة يالذ هبا لتفسري معاين

الكتاب العزيز والســنَّة النبو َّية الكريمة ،وتنزيلها عىل الواقعات املتجدِّ دة

نص من الكتاب
واملختلفــة ،كام يالذ هبا لبيان حكم الرشع فيام مل يــرد فيه ٌّ

أو الســنة من القضايا واملسائل والنوازل .ومل يكتف الرشع احلكيم بترشيع

درب رسول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم أصحابه
االجتهاد فحسب ،وإنَّام َّ
عليه يف حياته ،وح َّثهم عليه كام ورد ذلك يف احلديث الذي أخرجه البخاري

النبي َّ
صل اهلل عليه
يف صحيحه عن ابن عمــر ـ ريض اهلل عنهام ـ قال :قال ُّ

ني أحد العرص إال يف بني قريظة ،فأدرك
وآله وســ َّلم يوم األحزاب ال يص ِّل َّ

بعضهم العــر يف الطريق ،فقــال بعضهم :ال ِّ
نصل حتــى نأتيها ،وقال
َّ
بعضهم :بل ِّ
صــى اهلل عليه وآله
للنبي
نصل مل يــرد منا ذلك ،فذكر ذلك ِّ
وس َّلم فلم يعنِّف واحد ًا منه.

َّ
صــى اهلل عليه وآله وســ َّلم أصحابه عىل
وقد أكَّــد عىل إقراره وح ِّثه

النص ما ورد ذلــك يف احلديث الذي أخرجه اإلمام
االجتهاد عند انعدام ِّ
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أمحد يف مســنده والرتمذي يف ســننه عن معاذ بن جبل ـ ريض اهلل عنه ـ ملا

بعثه رســول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم قال :كيف تقيض إذا عرض لك

قضــاء ،قال :أقيض بكتاب اهلل ،قال :فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال :فبســنة

رســول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم قال :فإن مل جتد يف ســنَّة رسول اهلل
َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم وال يف كتاب اهلل؟ قــال :أجتهد رأي ،وال آلو.
فرضب رسول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم عىل صدره ،وقال :احلم الذي
و َّفق رسول رسول اهلل ملا يريض رسول اهلل(((.

ال من أصول الترشيع ُّ
نعمَّ ،
إن اعتداد اإلسالم املبكر باالجتهاد أص ً
يدل

داللة واضح ًة عىل رفض اإلسالم يف وقت مبكر احتكار فرد أو مجاعة الفهم
املطلق آلي الذكر احلكيم والســنَّة النبو ّية الطاهــرة ،كام ُّ
يدل دالل ًة رصحي ًة

وتنوع األفكار ،ورفض اإللزام،
عىل دعوته أتباعه إىل قبول تعــدُّ د اآلراءُّ ،
اإلهلي
احلق املطلق ،أو الصواب األعظم يف تفسري املراد
واإلقصاء ،وا ِّدعاء ِّ
ِّ

من نصوص وحيه الكريم.

وبنا ًء عىل هذا ،فقد كان املأمول أن يكون االلتزام بمبدأ التســامح أمر ًا

املرجو أن تتعدَّ د
طبيع ّيا بالنســبة ألتباع هذا الدين السمح احلنيف ،كام كان
ُّ
إن هذا احلديث خمتلف يف صحته بني املحدِّ ثني ،غري َّ
((( انظرَّ :
وخاصة
أن معناه متفق عليه،
َّ
احلديث الذي ذكرناه آنف ًا.
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اآلراء واالجتهادات واألنظار واألفكار إزاء خمتلف املسائل والقضايا التي
ينتظمها هذا الدين ،سواء أكانت تلك املسائل والقضايا يف جمال العقيدة ،أم
يف جمــال الرشيعة (=العبادات ،أم يف جمال املعامالت ،أم يف جمال اجلنايات،
(=التصوف) ،وذلك
أم يف جمال الســلطان َّيات) ،أم يف جمال الرتبية والتزكية
ّ
اعتبــار ًا بمرونة تلك النصــوص التي وردت لبيان حكــم الرشع يف تلك
كل ٍ
املســائل والقضايا التي تعدُّ حملّ رشع ّي ًا لالجتهــاد والتجديد يف ِّ
عرص
ٍ
املرة التي ال يامرى فيها هي َّ
ومــر؛ َب ْيدَ َّ
اإلســامي ـ
أن الفكر
َّ
أن احلقيقة َّ
والفقهــي ـ أصيب يف القرن الرابع اهلجــري بذلك الداء الوبيل
العقدي
َّ
َّ
وخاصة
املوسوم بداء التقليد ،وآفة التبع َّية اللذين قاما عىل اعتبار االجتهاد
َّ
التجديدي منه خطر ًا حمدق ًا ،وخص ًام لدود ًا جيب حماربته وتصفيته،
اإلبداعي
َّ
َّ
تم تدوينه من
وذلك من خالل الدعوة املشــؤومة إىل االنكفاء واالكتفاء بام َّ
الســلبي الصارم عىل تلك املذاهب دون ســواها ،بل
مذاهب ،واالنغالق
ِّ
دفع بعض ًا من العا َّمة إىل اختاذ املذهــب املوروثة دين ًا َّ
غرة ـ
حل ـ عىل حني َّ

َّ
حمل الدين الرحب الســمح احلنيف الذي َو ِس َع ويســع املذاهب القديمة
واحلديثة ك َّلها.
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َّ
إن دعــوات غلق بــاب االجتهــاد والتجديد ،ومضايقــة املجتهدين
املســتقلني ،ومطارديــن املبدعني املجدِّ ديــن كانت آثارا طبيع َّي ًة النتشــار
اإلســامي
اإلســامي ،مما حرم الفكر
واســتفحال داء التقليد يف الواقع
َّ
ِّ

من معايشــة اجتهادات كان ينبغي هلا أال َّ
تقل قو ًة ونصاع ًة من اجتهادات
السالفني من أئمة االجتهاد.
ٍ
ٍ
نعمَّ ،
مستبطن يف وجوب
تشكيك
إن ما نشــهده يف واقعنا املعارص من
ْ

التزام الفرد واملجتمع بمبدأ التســامح عىل مستوى األديان واملذاهب ،وما
ٍ
العميل ال يعدو أن يكون
متلص يف االمتثال هبذا املبدأ يف الواقع
نعايشــه من
ِّ

ذلك أثر ًا من آثــار ذات الداء الذي حال دون األ َّمة ومزيد من االبتكارات
واإلبداعات ،ذلــك ألنَّه ليس من الــوارد يف يشء أن يبقى باب االجتهاد

ويشــك يف وجوب االلتزام بمبدأ التسامح ،إذ َّ
ّ
إن مقتىض االلتزام
مفتوح ًا
بمبدأ التســامح انفســاح املجال كل املجال للتعدّ د َّية والتنــوع واإلثراء،

ويتوقــف حت ُّقق كل أولئك ببقاء باب االجتهاد مفتوح ًا عىل مرصاعيه يلجه
كل من ملك أدواته ،ومتكَّن من علومه ومعارفه.
وعــى العموم ،إنَّنا نحســب َّ
أن تفعيل مبدأ التســامح من خالل مت ُّثل
معانيه عند التعامل مــع اآلخر املخالف يف املذاهــب العقد َّية ،واملذاهب
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

60

اإلسالمي مفهومه ،حكمه ،جماالته
التسامح من املنظور
ِّ

الفقه َّيــة ،واملذاهب الصوف َّيــة (الرتبو َّية) بات اليوم مــن آكد الواجبات،

توثيق ٍ
ٍ
ِّ
أمني
وأجل الطاعات ،وذلــك ملا يرتتب عليه من
وأعظم القربات،

ٍ
ٍ
راســخ ألوارص املح َّبة التي تعيش
وتوطيد
لعرى األخوة التي تعاين جفا ًء،
ٍ
مكني للرحم التي توشــك أن تقطع بــن األقارب نتيجة
جفــوةً ،ووصل
االختالف املرشوع بني أهل القلبة يف اجتهاداهتم التي نشــأت عىل أساسها
تلك املذاهب العقد َّية والفقه َّية والصوف َّية.
ٍ
تفعيل مســتديم ملبدأ
وملزيــد تأصيل هلــذا األمر ،بل رغبــة يف حتقيق
التســامح عىل مســتوى املذاهب العقدية والفقه َّية والصوف َّيــة ،فإنَّنا نرى

املعريف الذي قامت
املرجعي ،واملنطلق
رضورة التنبيه والتذكري باألســاس
ِّ
ِّ
عليه املذاهــب العقد َّية والفقه َّية والصوف َّية ،تصحيح ًا ملا نســج من أفكار
مشبوهة ،ومواقف ســلب َّية من املذاهب عىل الرغم مما كان هلا وال يزال من
أمه َّيــة ومكانة يف متكــن العا َّمة من معرفة أحكام دينهــم احلنيف وتعاليم

رشعهم احلكيم.

اإلســامي عىل تقســيم األحكام الرشع َّية
لقد دأب مؤرخة الترشيع
ِّ

املتعلقة بأفعال املك َّلفني إىل أحكام عقد َّية ،وأحكام عمل َّية ،وأحكام تربو َّية

بأنا عبارة عن تلك األحكام
(هتذيب َّية) ،وحدَّ دوا املــراد باألحكام العقد َّية َّ
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التي تتع َّلق باملسائل والقضايا التي تتصل باإليامن اقتضا ًء وختيري ًا ،وتعرف
هذه املســائل والقضايا بمسائل وقضايا العقيدة ،كام تعرف أيض ًا باألحكام

املجرد والنظر.
العلم َّية اعتبار ًا إىل كوهنا أحكام ًا قائم ًة عىل العلم َّ

فإنــا عبارة عن تلك األحــكام التي تتعلق
وأما األحــكام العمل َّيةَّ ،

العميل من الترشيع ،وتشــمل األحكام التــي تتعلق بالعبادات،
باجلانب
ِّ
واملناكحات ،واملعامالت ،واجلنايات ،والسياســات (السلطان َّيات) .وأما

فإنا عبار ٌة عــن تلك األحكام الرشع َّيــة التي تتعلق
األحــكام الرتبو َّيةَّ ،
التهذيبي من الترشيع ،وتشــمل ســائر مسائل
الروحي
الرتبوي
باجلانب
ِّ
ِّ
ِّ
والتصوف ،والرتبية.
وقضايا تزكية النفس ،وطهارة القلب ،والزهد،
ُّ

َّ
الثالثي الشــهري لألحكام الرشع َّية يعترب تفسري ًا أمين ًا
إن هذا التقسيم
َّ

ملجمل ما يتضمن مصطلح الدين الذي ورد يف تلك اللغة النبو َّية الرشــيقة
الرصينة التي أودعها َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم يف ذلك احلديث الصحيح
الذي أخرجه مسلم يف صحيحه:
عــن عمر بن اخلطــاب ـ ريض اهلل عنه ـ قال :بينــا نحن جلوس عند

صل اهلل عليه وآله وســ َّلم ذات يوم ،إذ طلع علينا ٌ
رســول اهلل َّ
رجل شديد
بياض الثياب ،شديد سواد الشــعر ،ال يرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه منا
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النبي َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم فأســند ركبتيه إىل
أحــدٌ  ،حتى جلس إىل ِّ
ركبتيه ،ووضع كف ّيه عىل فخذيه ،وقال :يا حممد ،أخربين عن اإلسالم؟

فقال رسول اهلل َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم :اإلسالم أن تشهد أن ال إله

إال اهللَّ ،
حممــد ًا رســول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الــزكاة ،وتصوم
وأن َّ

وحتج البيت إن اســتطعت إليه ســبيال .قال :صدقت :فعجبنا له
رمضانَّ ،
يسأله ،ويصدِّ قه.

قال :فأخــرين عن اإليامن؟ قال َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم :أن تؤمن
ورشه.
باهلل ،ومالئكته ،كتبه ،ورســله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ِّ

قال :صدقت.

قال :فأخربين عن اإلحسان؟ قال َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم :أن تعبد اهلل
كأنَّك تراه ،فإن مل تكن تراه ،فإنَّه يراك.
قال :فأخربين عن الســاعة؟ قال :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل.

قال :فأخــرين عن أماراهتا؟ قال َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم :أن تلد األ َّمة
ر َّبتهــا ،وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشــاء يتطاولون يف البنيان .ثم
ثم قال :يا عمر ،أتدري من السائل؟ قلت :اهلل ورسوله
انطلق،
ُ
فلبثت مل ّي ًاَّ ،

أعلم .قال َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم :فإنَّه جربيل أتاكم يع ّلمكم دينكم.
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الثالثي
النبوي الرشيف نشــأ ذلك التقســيم
من رحــم هذا احلديث
ِّ
ُّ

ثم
تقســيم معتمدٌ
ٌ
لألحكام الرشع َّية اآلنف ذكره ،وعىل أساســه أضحى َّ

للعلــوم الرشع َّية إىل علوم عقيدة (إيامن) ،وعلوم فقه (إســام= رشيعة)،
النبوي
(إحســان=تصوف) ،بل يف ضــوء جتل َّيات هذا البالغ
وعلوم تربية
ِّ
ّ
الرزين نشــأت ما أمســى يعرف باملذاهب العقد َّية ،واملذاهــب الفقه َّية،
واملذاهب الصوف َّية .ورحم العارف باهلل أمحد بن عجيبة عندما أشار إىل هذا

املوضوع يف قوله:

يعب عنه بالرشيعة ،ومقام اإليامن بالطريقة ،ومقام
« ..مقام اإلســام ِّ

اإلحســان باحلقيقة ،فالرشيعة تكليف الظواهر ،والطريقة تصفية الضامئر،
احلق يف جتل َّيات املظاهر ،فالرشيعة أن تعبده ،والطريقة أن
واحلقيقة شــهود ِّ

تقصده ،واحلقيقة أن تشهده.((( »..

نصــه ..« :العمــل إذا كان حدُّ ه اجلــوارح الظاهرة
وقــال أيض ًا مــا ُّ

يســمى مقام اإلســام ،وإذا انتقل لتصفية البواطن بالرياضة واملجاهدة
َّ
((( انظر :كتاب رســائل النور اهلادي ـ عبد السالم العمران اخلالدي ـ بريوت ،دار الكتب
العلم َّية ،طبعة عام 2004م ،ص ،61وانظر :شطرنج العارفني :أنيس اخلائفني وسمري
العاكفني ـ حممد بن أمحد اهلاشــمي التلمساين بتحرير عاصم إبراهيم الكيايل ،بريوت،
دار الكتب العلم َّية ،طبعة 2005م ص.18
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يســمى
يســمى مقــام اإليــان ،وإذا فتــح عــى العبد بــأرسار احلقيقة
َّ
َّ
مقام اإلحسان.((( »..

وعىل العمومّ ،
إن هذا احلديــث يم ِّثل املدار الذي يدور حوله مباحث
املرجعي لنشأة
ومسائل العلوم املوسومة بالعلوم الدين َّية ،كام يم ِّثل األساس
َّ

مؤسسوها تسهيل فهم العا َّمة ألركان الدين ،ومتكينهم
املذاهب التي حاول ِّ

من مت ُّثل تلك األركان بصورة سهلة يسرية.

وإذا كانت تلك املذاهب اتِّفاق ًا عبارة عــن تلك االجتهادات واآلراء

التي نسجها ال َعالِون حول قضايا ومسائل أركان الدين الثالثة (=اإلسالم،
اإليــان ،اإلحســان) ،وكان مبدأ التســامح مبدأ رشع ّي ًا شــام ً
ال لســائر

مناحي احلياة ،لذلــك ،فإنَّه ال بدَّ من رضورة اســتصحابه والصدور عنه
وااللتزام به التزاما صادق ًا عند التعامل مع أتباع تلك املذاهب اإلســام َّية

بتقسيامهتا الثالثة.

َّ
إن احلديث املســؤول ،والتحليــل املأمول ،والتحقيق املنشــود ملبدأ
يتمحور ُّ
كل أولئك حول تأصيل
اإلسالمي ينبغي أن
التسامح من املنظور
َّ
ِّ
((( انظر :رصيح العبارة وباهر اإلشــارة يف جرد معاين البحر املديد الغزيرة ـ عبد الســام
العمران اخلالدي ـ بريوت ،دار الكتب العلم َّية ،طبعة 2009م ج 4ص.14918
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القول اجلــريء وحترير املقال البليغ يف بيان رضورتــه وأمه َّيته ووجوبه يف

املجرد إىل عامل
احلساس اهلا ِّم
واملهم انتقاالً باملبدأ من عامل النظر َّ
ِّ
هذا املجال َّ
التطبيق املشــاهد ،فيتح َّقق القضاء املربم عىل ما تشهده الساحة اإلسالم َّية

ٍ
ٍ
ٍ
يتم فيها إنفاق
املعارصة من رصاعات فكر َّية عميقة بــن املذاهب العقد َّية ُّ

األمــوال واألعــال من أجل االنتصــار فيها واحلال أنَّــه ال يوجد غالب
وال مغلــوب ،كام ال يوجد منترص وال مهزوم ،بــل كل مغلوب ،ومهزوم
النشغاله بام مل يؤمر باالنشغال به.
احلساسة ،متكني األ َّمة قاد ًة
إنَّه من شأن جتلية القول املبني يف هذه املسألة َّ

وشــعوب ًا من جتاوز تلك النزاعات التليدة بني املذاهب الفقه َّية التي كانت
وال تزال أحد األســباب اهلا َّمة وراء إضاعة تلك اجلهود العلم َّية والفكر َّية
يتم توجيهها نحو التجديد واإلبداع واإلنجاز والبناء
التي كان يفرتض أن َّ

بقضها وقضيضها ،وبام
املدونة ِّ
بدل من االنغالق واالنكفاء عــى املذاهب َّ
تنتظمه من آراء واجتهادات مل تعد صاحلة لزماننا وأوضاعنا وظروفنا.

نعمَّ ،
إن اســتصحاب مبدأ االلتزام بالتســامح عىل مستوى ما يعايشه

ٍ
ومنبوذ بني املذاهب املوسومة باملذاهب
واقعنا احلارض من احرتاب حممو ٍم
الصوف َّية أو الرتبو َّية من جهة ،وبني تلك املذاهب ومن يعارضها ،ويعتربها
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بدع ًا ،وضالالت ،وشــطحات ،وانحرافات من جهة أخرى ،إنَّه من شأن
املذهبي عن
الفكــري ،والعنت
اســتصحاب ذا املبدأ ختفيف حالة الرهق
ِّ
ِّ

حياة اإلنســان املســلم متكين ًا للعا َّمة ِّ
اللي
كل العا َّمة من مت ُّثل ذلك التد ُّين ِّ
اهلي السهل اهلادئ املؤ ِّثر البعيد عن مجيع أشكال العنف والتعنت والتفلت
ِّ
والتفتت والتم ًّيع.

وحتقيق ًا هلذا األمل اجلاثم عىل الصدر منذ ٍ
ٍ
يســر ،بل تنفيس ًا ملا
أمد غري

تراكم يف القلب من ســنني من آالم وأحزان نتيجة ما يعانيه واقعنا املعارص

متعم ٍد ملبدأ التسامح األصيل يف خمتلف جماالت احلياة اإلسالم َّية
من تغييب َّ
وخاص ًة بني أتباع املذاهب العقد َّية ،والفقه َّية ،والصوف َّية ،ســنعنى خالل
َّ

الســطور التالية بتأصيل القول املبني يف مبدأ التســامح وعالقته بالتقسيم

الثالثي لألحكام الرشع َّية وصــوالً إىل صياغة ناضجة ملا ينبغي الصريورة
فهلم بنا إىل
إليه من أجل حتقيق حلم التسامح بني أتباع املذاهب اإلسالم َّيةَّ .

بيان مرك ٍَّز هلذا املوضوع ،وذلك كالتايل:

أوالً :يف تفعيل مبدأ التسامح عىل مستوى املذاهب العقد َّية:
يراد باألحكام العلم َّية (العقد َّية) تلــك األحكام الرشع َّية التي تتعلق

بقضايا ومســائل العقيــدة املتمثلة يف اإليامن بأركانه الســتَّة (اإليامن باهلل،
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ورســله ،وكتبه ،ومالئكته ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه ورشه) وما يتفرع
عــن تلك األركان من مســائل ومباحث ،كمســألة أســاء اهلل وصفاته،
ومســألة مكان وجوده ـ َّ
جل جالله ـ ومســألة كون القــرآن خملوق ًا وغري
خملوق ،وسواها.
من نافلة القــولَّ ،
ثمة اختالف ًا بني أهل العلــم ـ قدي ًام وحديث ًا إزاء
أن َّ

املســائل املتفرعة عن أصول العقيدة وأركان اإليامن ،بل َّ
إن نشــأة الفرق
الكالم َّية واملذاهــب العقد َّية القديمــة واحلديثة من معتزلة ،وأشــاعرة،

وماتردية ،ومرجئة ،وسلف َّية ،وغريها تعود إىل اختالف أهل العلم بالعقيدة

يف ضبط املعاين املــرادة للرشع الكريم من تلك النصوص التي وردت إزاء
تلك املســائل ،فضال عن اختالفهم يف مناهج االستنباط واالستدالل التي
اختاروها لالجتهاد يف تلك النصوص.
أدقَّ ،
وبتعبــر ّ
اإلســامي يعود
إن تعدّ د املذاهب العقد َّية يف التاريخ
ِّ

ـ حت ًام ـ إىل تعدُّ د تلك االجتهادات التي توصل إليها ال َعالِون بعد استفراغهم

العلمي يف التح ّقق من ثبوت تلك النصوص الواردة إزاء مسائل
وســعهم
َّ
وقضايا العقيدة ،وضبط املعاين املرادة منها للرشع احلنيف ،وذلك بناء عىل
خاصة اعتمدوها لالستنباط واالستدالل.
مناهج َّ
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َّ
إن تلك النصوص التي انتظمت بيان ًا لألحكام املرادة للشارع من تلك
املســائل والقضايا تفاوتت مراتبها بني أن تكون نصوصــ ًا قطع َّية الثبوت
والداللــة ،ونصوص ًا ظن َّية الثبوت والداللة ،ونصوص ًا قطع َّية الثبوت ظن َّية
الداللة ،ونصوص ًا ظن َّية الثبوت قطع َّية الداللة ،مما جعل االجتهاد يف اجلانب

الظني من تلك النصوص ســائغ ًا ومرشوع ًا ال يالم عليه ،وال يعرتض عىل
ِّ
املجتهد فيه البتَّة ،وذلك سعي ًا إىل رفع ذلك الظ ِّن.

ال وعق ً
وهلذا ،فإنَّه من غري املقبول نق ً
امرؤ كون تلك املسائل
ال أن يزعم ٌ

بأي ٍ
حال
والقضايا ســامي ًة عىل االجتهاد والنظر ،واحلــال َّأنا ال ختتلف ـ ِّ

من األحــوال ـ عن بقية مســائل وقضايا الدين ،مما جيعــل االجتهاد فيها
ٍ
ويف غريهــا فرضــ ًا يف ِّ
ومرص ،وماضيــ ًا إىل أن يرث اهلل األرض
كل عرص

ومــن عليها ،ذلك َّ
النبي َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم قــد حلق بالرفيق
ألن َّ

موزعة بني
األعــى ،وبقيت تلــك النصوص الــواردة إزاءها عىل حاهلــا َّ
القطع والظ ِّن.
وتأسيس ًا عىل هذاَّ ،
فإن ا ِّدعاء حظر االجتهاد يف مسائل وقضايا العقيدة

نصوص قطع َّيــة الثبوت والداللــة ا ِّدعا ٌء مرفوض
التــي مل ترد يف شــأهنا
ٌ
ومنقوض ال يســتند إىل ٍ
منطق أو ٌ
ذوق ،بل
رره ٌ
عقيل ،وال يــ ِّ
نقيل أو ٍّ
دليل ٍّ
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َّ
إن ذلــك اال ِّدعاء يتعــارض ويتناقض مع طبائع النصــوص التي وردت

وخاصة منها تلك النصوص الواردة إزاء املسائل املتفرعة عن أركان
إزاءها
َّ
ٍ
طرف منها كمســألة خلق القرآن
اإليــان ،وأصول العقيدة التي أرشنا إىل
الكريم ،ومســألة رؤية اهلل ،ومســألة مكان وجوده ـ َّ
جل جالله ـ ومسألة

العصمة ،ومسألة اإلمامة ،ومسألة معاين األسامء والصفات ...إلخ.
َّ
إن النصــوص التي تناولت هايت املســائل والقضايا ال ختلو أن تكون

نصوص ًا ظن َّية الثبوت والداللة كام هو احلال يف مســألة اإلمامة ،ومســألة
العصمة لغري األنبياء ،أو نصوص ًا ظن َّية الثبوت قطع َّية الداللة ،كام هو احلال
يف مســألة مكان وجود اهلل ،أو نصوص ًا قطع َّية الثبوت ظن َّية الداللة ،كام هو
احلال يف مسألة خلق القرآن ،ومسألة االستواء ،ومسألة األسامء والصفات.
َّ
إن وجود الظ ِّن يف هذه النصوص التي وردت إزاء تلك املســائل جعل

االجتهاد والنظر املتجدِّ د فيها رضور ّي ًا ،وقائ ًام عرب القرون والدهور ،وصوالً
اإلهلي منها.
إىل ضبط حمك ٍم للمراد
ِّ

إن اجتهادات ال َعالِني العظام املنســوجة إزاء هذه املســائل وسعي ِّ
َّ
كل

ٍ
األصــح واألصوب و َّفرت
فــرد منهم إىل إثبات كــون اجتهاده االجتهاد
َّ

مجة ،وكتب ًا ق ِّيمة ال تزال األجيال تنهل
للمكتبة اإلسالم َّية الكربى مؤ َّلفات َّ
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منها هنالً ،وينبغي عليها أن يوسعوها جانب املراجعة والتجديد واإلضافة،
متكين ًا لألجيال القادمة من االســتفادة من عطائهم هــم منضاف ًا إىل عطاء
من سبقهم.
ولئــن كان االجتهاد يف املظنونات واملتشــاهبات من النصوص فرض ًا

عظيــ ًا يف ِّ
ســم ٍة لالجتهاد
أهم
كل عــر ومرص ،وكان
ُّ
َّ
التنــوع والتعدُّ د َّ

َّ
األجل
املســؤول اجلا ِّد ،لذلك ،فإنَّــه ينبغي االعتداد به بحســبانه املصدر
الفكري املنشــود لبني اإلنسان ،واألســاس املتني للتكامل
واألعز للثراء
َّ
ِّ

العقيل بني بني البرش ،كام ينبغي التعامل مع خمرجاته تعام ً
ال حضار ّي ًا سلس ًا
ِّ
يقوم عىل االحرتام ،والتقدير ،والقبول ،واالعتزازَ ،ب ْيدَ أنَّه مما يؤسف له ما

ٍ
استثنائي ملخرجات االجتهاد يف املسائل
تعامل
اإلسالمي من
عايشه تارخينا
ٍّ
ُّ
الفكري الناتج عن
تم جتريد االختالف
ِّ
املوسومة بمســائل العقيدة ،حيث َّ
االجتهاد يف تلك املســائل من دائرة السالسة ،والسامحةِ ،
واحل ْلم ،والعفو،
ٍ
ٍ
ٍ
وبات ُّ
وازدراء،
استخفاف،
جمتهد فيها ينظر إىل املجتهد املخالف له نظرة
كل

ٍ
وإقصاء ،ورفض ،وربام الذ بعض باستخدام سيف الر َّدة الغليظ
وكراه َّي ٍة،

يف رقاب املخالف متهيد ًا إلخراجه من امل َّلة ،ثم استباحة دمه وعرضه وماله
ظل ًام وعدوان ًا.
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َّ
الســلبي من خمرجات االجتهاد املرشوع يف ظن َّيات
إن مر َّد هذا املوقف
ِّ

املسائل العقد َّية إىل ذلك اال ِّدعاء املنقوض من لدن أولئك املتعاملني إىل صدِّ

باب االجتهاد ِّ
كل االجتهاد يف تلك املسائل ،وحتويل سائر النصوص الظن َّية
ٍ
نصوص قطع َّية تسمو عىل االجتهاد والنظر ،وحيظر فيها
الواردة إزاءها إىل

بغض النظر عن طبائع النصوص الواردة فيها.
التجديد حظر ًا دائ ًام وثابت ًا ِّ

َّ
إن ذلــك اال ِّدعــاء جازف بــكل النصوص واألصــول التي جعلت

االجتهاد أص ً
ال مــن أصول الترشيع ،بل جازف جمازفــة صارخة بالعديد
من النصوص التي حثت عىل االجتهاد ،ورصدت األجر العظيم ،واملثوبة
الكربى للمجتهد ســواء أصاب أم أخطأ كــا ورد ذلك يف احلديث الذي
النبي
أخرجــه الصحيحان عن عمرو بن العاص ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال ّ

َّ
صل اهلل عليه وآله وس َّلم:

إذا حكم احلاكم ،فاجتهد ،ثم أصاب ،فله أجران ،وإذا حكم ،فاجتهد،
ثم أخطأ ،فله أجر.
ولئن كانت منَّة اهلل ورمحته اقتضتا ـ وفق احلديث اآلنف ذكره ـ أن يكون

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
أجر واحدٌ َ ،غري َّ
أن احلقيقة
جمتهد
ولكل
مصيب أجران،
جمتهد
لــكل
خمطئ ٌ
املرة هي َّ
أن رشحي ًة ال يســتهان هبا من املتك ِّلمة ـ غفر اهلل لنا وهلم ـ انتهوا يف
َّ
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ٍ
ٍ
مبكرة إىل جتريد ذلك املجتهد املخالف هلم من تلك املنَّة اإلهل َّية ،وقضوا
فرتة

عىل حرمانه من تلك الرمحة الربان َّية دونام ٍ
دليل أو برهان ،ومل يكتفوا بذينكام
ٍ
األمرين ،بل َّقرروا ـ هنار ًا جهــار ًا ـ تأثيم ِّ
جمتهد خيالفهم يف اجتهاده يف
كل
تلك املسائل التي عدُّ وها ـ هم وحدهم ـ مسائل قطع َّية ،واحلال َّأنا قطع َّي ٌة

عندهم ،وظن َّي ٌة عنــد غريهم ،وذلك بناء عىل اختالفهــم يف حتديد معايري
القطع والظ ِّن ،ومناهج االستنباط واالستدالل.

وفضال عن هذاَّ ،
النبوي الرشيف الذي رصد األجر عىل
فإن احلديث
َّ

االجتهاد َّقرر كون االجتهاد عرض ًة لإلصابة واخلطأ ،مما يعني َّ
أن ما يتوصل

إليه املجتهد املصيب من ٍ
يســمى يف عرف الرشع احلنيف صواب ًا ،وما
رأي
َّ

ســمى يف نظر الرشع الكريم ً
ينتهي إليه املجتهد املخطئ من ٍ
خطأَ ،ب ْيدَ
رأي ُي َّ

أنَّه مما يؤسف َّ
أن أولئك املتك ِّلمة أقحموا يف املسألة االجتهاد َّية مصطلحني
احلق والباطل بديلني عن مصطلحي
مســتحدثني يف امل َّلة ،أعنى مصطلحي ِّ

الصواب واخلطأ ،فوســموا االجتهــاد املخالف الجتهادهم يف املســائل

العقد َّيــة بالباطلَ ،
احلــق ،وال خيفى ما يف
وخ ُّصوا اجتهادهم هم بوســم
ِّ
النبوي الرشيد الرشيق الرزين الذي أبى إال أن
ذلك من خروج عن البالغ
ِّ

يوصف االجتهاد إما بالصواب ،أو باخلطأ تقدير ًا واحتفا ًء باملجتهد يف كلتا
النبوي الرصني من
احلالتني ،كام ال خيفى ما يرتتَّب عــى جتاوز ذلك البيان
ِّ
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ٍ
ٍ
ٍ
واستخفاف بام انتهى إليه من
وازدراء بوجهة نظره،
تسفيه لرأي املخالف،
رأي أو نظر يف مسألة ال تسمو عىل النظر البتَّة.
ٍ
ألحد من ال َعالِني املح ِّققني أن يدّ عي
وهلذا ،فإنَّنا نرى أنَّه ما كان ينبغي

ٍ
أي ات ٍ
واحد
رشعي
ِّفاق عىل وجوب التزام حكم
أي إمجاعٍ ،أو اتِّفاق ًا َّ
إمجاع ًا َّ
ٍّ

صار ٍم دون ســواه إزاء تلك املســائل العقد َّية املتفرعة عن أصول العقيدة،

أعني مســألة خلق القرآن الكريم ،ومســألة اإلمامة ،ومســألة العصمة،
ومســألة مكان وجود اهلل ،ومســألة الصفات ،ومســألة اخللود يف النار،
ومسألة رؤية اهلل يوم القيامة ،وغريها من املسائل التي كانت وال تزال حمل
اجتهاد واختالف بني أهل العلم.
ٍ
ٍ
متجر ٍد وا ٍع ليحكم ـ محاس ًة ـ عىل تلك
منصف
ملجتهد
بل ما كان ينبغي
ِّ

االجتهادات واآلراء املخالفة الجتهاداته وآرائه إزاء تلك املسائل بالبطالن،
أو بالضالل ،أو باالنحــراف ،واحلال َّ
تنزه عن وصف ما
أن الرشع الكريم َّ
باحلــق ،أو بالباطل أو الضآل أو
رب يف ذات املســائل
ِّ
ينتهــي إليه جمتهدٌ معت ٌ
املنحرف ،وإنَّام اكتفى بوســم االجتهاد ِّ
كل االجتهــاد يف مجيع املجتهد فيه
من املســائل إما بالصواب أو باخلطأ ،مما جيعل وصف اجتهادات املخالف
بالباطلة أو الضآلة أو املنحرفة شطط ًا يف القول ،وخروج ًا عن اجلا َّدة.
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ٍ
ألحد من الراســخني يف العلم
وفضــا عن هذا ،فإنَّه مــا كان ينبغي

ٍ
جمتهد من املجتهدين يف تلك املســائل املختلف
لينتهي به املطاف إىل اعتبار
فيها آث ًام عند اهلل ـ َّ
جل شــأنه ـ واحلــال َّ
أن الرشع احلكيم رصد أجر ًا عظي ًام
وتكــرم برفع اإلثم والوزر والعقاب عنه يف
وثابت ًا لذلك املجتهد املخطئ،
َّ

الدارين .ولذلك ،فأنى يستطاب المرئ بعدُ أن يرصد عقاب ًا أو إث ًام من لدن
نفسه عىل املجتهد املخطئ يف تلك املسائل مادام الرشع احلنيف قد رصد له
األجر واملثوبة.
نعمَّ ،
إن لواذ أولئك السواد األعظم من أهل العلم بوسم االجتهادات

غر ٍة ـ
املخالفة الجتهاداهتم بالباطلة ،واملنحرفة ،والضالةَّ ،
مهد ـ عىل حني َّ
ٍ
اإلســامي ـ إىل توظيف
لكثــر من ذوي الشــأن والغلبة ـ عــر التاريخ
ِّ
وصفهم لتصفية خصومهم السياس ِّيني ،والتنكيل باخلارجني عىل حكمهم،

وقمع املشــاغبني املعارضني لرشع َّيتهم اســتناد ًا إىل تلك األوصاف التي
َّقرروها واعتمدوها ،وأشــاعوها عمن خيالفهم يف املســائل العقد َّية التي

كان يفــرض أن يتــم وصف االختــاف فيها بام يوصــف االختالف به
يف املســائل الفقه َّية ،واملســائل الرتبو َّية ،وهو الصــواب واخلطأ ،وليس
احلق والباطل.
ّ
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أجل ،لو َّ
أن أولئك ال َعالِني وقفوا ـ ســاحمهم اهلل ـ عند ذلك الوصف
َ

النبــوي البليغ الذي قىض أن االجتهاد ال يعــدو أن يكون صواب ًا أو خطأ،
ِّ
ملا مكَّنوا أحد ًا من توظيف رأهيم يف املختلف فيه ذريع ًة أو وســيل ًة لإليقاع
ٍ
ٍ
مناهض ،مادام صنيع ذلك املخالف
خمالــف ،أو إقصاء
بخص ٍم ،أو تصفية
يوصف باخلطأ وليس بالباطل أو امللحد أو غري ذلك.
َّ
متس اليوم إىل اســتصحاب
وتأسيســ ًا عىل هذا،
فــإن احلاجة العلم َّية ُّ

النبوي يف املســألة االجتهاد َّية سواء أكانت يف
شــجا ٍع ووا ٍع لذلك البالغ
ِّ
َّ

العقيدة ،أم كانت يف الفقه ،أم كانت يف الرتبية ،بحيث ال يوصف ما يتوصل

أي ٍ
احلق ،بل بالصواب
جمال من املجاالت بالباطل أو ِّ
عليــه عرب اجتهاد يف ِّ
متس املصلحة الفكر َّية اليوم إىل االبتعاد كل االبتعاد عن وصف
واخلطأ ،كام ّ
االجتهادات املخالفة بالضا َّلة ،واملنحرفة ،واملنحلة ،بل جيب وصفها يف ِّ
كل

عرص ومرص باخلطأ دون سواه ختفيف ًا من تأثري املبالغة يف الوصف عىل الفكر
والسلوك مع ًا.
وفضال عن هــذا ،فإنَّه ال بدَّ من تصحيح ذلك الفكر الذي يســتعظم
إثم ـ أنَّه أشدُّ
اخلطأ يف املسائل العقد َّية دون سواها ،ويظنُّها ـ وبعض الظ ِّن ٌ

وأنكى من اخلطأ يف املسائل الفقه َّية ،واملسائل الرتبو َّية ،والصواب األعظم
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ُّ
واألجل هو َّ
أن اخلطأ يف تلك املســائل ال خيتلف يف نظر الرشع الكريم عن
اخلطأ يف غريها من املســائل الفقه َّية أو الرتبو َّية ،وذلــك اعتبار ًا َّ
بأن تلك

املســائل العقد َّية وردت يف ذات الســياق الذي وردت فيه املسائل الفقه َّية

والرتبو َّية ،بل َّ
مهدت لالختالف فيها هي ذات
إن النصوص الرشع َّية التي َّ

مهدت لالختالف يف غريها ،كام َّ
أن األجر املرصود للمجتهد
النصوص التي َّ

فيها إصابــ ًة وخطأ ال خيتلف عن األجر املرصود للمجتهد يف ســواها ،مما
جيعل التفريق بني األمرين تفريق تعوزه الد َّقة ،واملوضوع َّية واملنهج َّية.
أدقَّ ،
وبتعبري َّ
إن األجر املرصــود للمجتهد املصيب واملخطئ ال يتغري
إضايف للمجتهد املصيب أو املخطئ يف
بتغري جمال االجتهاد ،فليس ثمة أجر
ٌّ
املسائل العقد َّية ،بل أجرمها ال خيتلف باختالف جمال االجتهاد ،مما يوجب

رضورة النظر إىل االجتهاد فيها بالطريقة نفسها التي ينظر فيها إىل االجتهاد
يف غريها من املسائل صواب ًا وخطأ.
واعتبار ًا َّ
بأن شمول َّية مبدأ التسامح ،ورضورة االلتزام به والصدور عنه

أن التساهل والتيسري وال ِّلني ِ
فكر ًا وسلوك ًا ،وانطالق ًا من َّ
واحل ْلم والعفو من
أعظم وأجل معاين التســامح ،واعتداد ًا َّ
بأن االختالف يف املسائل العقد َّية

ٍ
خالفات حا َّد ًة وتفريق ًا مؤملــ ًا ،وجتزئة خطرية،
اإلســامي
أورث الواقع
َّ
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لذلكَّ ،
فإن اســتصحاب مبدأ التسامح ،واســتحضار معانيه ،والصدور
عنــه عند التعامل مــع اآلخر املخالــف يف تيك االجتهــادات الواردة يف
ِّ
وأجل
املســائل العقد َّية بات اليوم من آكد الواجبــات ،وأعظم القربات،

إنقــاذ لألمة من الشــتات ،ووضع ٍ
ٍ
هناية
الطاعــات ،ذلك ملــا يرتتَّب من
َّ
للفرقة واالحرتاب.
َّ
إن تفعيــل مبدأ التســامح بــن أتباع املذاهــب العقد َّيــة املنترشة يف
واألشــعري،
اإلســامي املعارص((( ،وتتم َّثل يف املذهب االعتزا ِّيل،
عاملنا
ِّ
ِّ
ختفيف حالة
والســلفي ،من شأنه
عرشي،
والزيدي ،واالثني
واإلبايض،
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

املرجعي ،ومكافحة وضع الترشذم
الفكري ،ومعاجل ُة واقع الشتات
الرهق
ِّ
ِّ
السيايس ،ومن شــأنه متكني األ َّمة من استعادة عافيتها احلضار َّية ،وريادهتا
ِّ
احلضاري من خالل تكامل دوهلا ،وتضامن شعوهبا،
املعرف َّية ،وشــهودها
ِّ

شــك َّ
ٍّ
أن ثمــة تطورا يف األفكار واألصول واملناهج التي جادت بنشــأة هذه
((( ليس من
املذاهب ،حيث مل يبق منها مذهب عىل الوضع الذي أنشــئ عليه ،مما ينبغي االنتباه له،
كام ينبغي التنويه َّ
أن بعضا من هذه املذاهب مل تعد قائمة بالصورة التي كانت عليها ،وإن
كانت ثمة حماوالت إلحيائهــا ،وينطبق هذا األمر عىل املذهب االعتزايل الذي ال يكاد
وخاصة املذهب األشــعري.
املرء جيد له حضور ًا ملحوظ ًا كغريه من املذاهب العقد َّية
َّ
واملهم االلتزام بمبدأ التسامح عند التعامل مع يعتنقه أحد هذه املذاهب ،واالبتعاد عن
ّ
التحامل عليه استصحاب ًا ملا ب َّيناه من ُ
قبل.
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وتكافل جمتمعاهتا ،فض ً
عم يمكن أن ينتج عن ذلك من فتح املجال واسع ًا
ال َّ
اإلســامي بمذاهبه الثر َّية ،ومناهج
أمام االســتفادة القصوى من الفكر
ِّ

علامئه الغن َّية.

يظل أهم ٍ
نعمَّ ،
جمال ينبغي
إن تفعيل مبدأ التســامح يف املجال
ِّ
العقدي ُّ َّ

جتاوز ًا هلاجس اخلوف الذي ينتاب
االعتناء به ،والعمل من أجل حتقيقــهّ ،
الدراســن الراغبني يف إزالة تلك اهلالة التي أحيطت هبذا املجال دون غريه

الرشعي ،وقضا ًء عىل ذلك السياج الثقيل املنيع الذي
من جماالت االجتهاد
ِّ
ُأ ِ
ضف َي عىل هذا املجال ،مما جعله جماالً قائ ًام بذاته ال تربطه عالقة وال وشيجة

بغريه من جمــاالت االجتهاد املرشوع ،واحلال أنَّه ال يعدو أن يكون جز ًء ال

مكونات أركان الدين احلنيف ،وهو ركن اإليامن ،بل ال يعدو أن
يتجزأ من َّ

يكون االجتهاد يف مسائله وقضاياه الظن َّية صنو االجتهاد يف مسائل وقضايا
غريه من أركان الدين الثالثة (=اإلسالم ،اإليامن ،اإلحسان) .فالتسامح يف
املختلف فيه من مسائله جيب أن يف َّعل كام يف َّعل يف املختلف فيه من مسائل

غريه من املجاالت.

ال َّ
ال وعق ً
أجل ،إنَّه من غري املقبول نق ً
أن يكون االلتزام بمبدأ التسامح

حمل ات ٍ
والصدور عنه فكر ًا وســلوك ًا َّ
ِّفاق عند التعامل مع املختلف يف امل َّلة،
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ويكــون ذات االلتزام غائبــ ًا ومغ َّيبا عند التعامل مع املتفــق عليه يف امل َّلة،
واملختلف فيه يف املذهب.
وبعبارة أخــرى ،إذا كان االلتزام بمبدأ التســامح عنــد التعامل مع

حمل ات ٍ
املخالــف يف الدين َّ
ِّفاق مطلوب ًا ومأمور ًا بــه بمنطوق ومفهوم تلكم
اآليات واألحاديث التي ذكرناها سابق ًا ،فألن يكون االلتزام بمبدأ التسامح
عند التعامل مع املخالف يف املذهب مطلوب ًا ومأمور ًا به رشع ًا من باب أوىل
وبأي ٍ
منطق يكون التعامل مع املخالف يف الدين وامل َّلة واجب ًا يثاب
وأجدرِّ .

عىل فعله ،ويعاقب عىل تركه ،وال يكــون التعامل مع املخالف يف املذهب
واملنهج واجب ًا يثاب عىل فعله ،ويعاقب عىل تركه.
وهلذا ،فإذا كان اإلكراه يف الدين منهيــ ًا عنه هني ًا قاطع ًاَّ ،
فإن اإلكراه يف
منهي عنه هني ًا قاطع ًا من بــاب أوىل ،وذلك بجامع كون ِّ
كل منهام
املذهــب ٌّ

حلق االختيار ،ومعتديا عىل املشيئة واإلرادة التي كفلها الرشع جلميع
منافي ًا ِّ
بني البرش.
وهلذا ،فإنَّه جيب االبتعاد واالمتناع عن مجيع أشــكال اإلكراه واإللزام
عــى اقتناع مذهب ،كام جيــب االبتعاد عن منع اآلخر من ممارســة مذهبه
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ومنهجه الذي ارتضاه لنفســه يف ٍ
إطار من االلتزام واالمتثال ملا يضعه ويل
األمر من تدابري وإجراءات حت ِّقق املصلحة للرع َّية.

احلــري تقريره َّ
أن النهي عن اإلكــراه يف املذهب وقبله يف
عىل أنَّه من
ِّ

الدين ال يتعارض بأي ٍ
حال من األحوال من املكاشفة واملحاورة واملناقشة
واملدارســة واملراجعة بني أتباع األديان من جهــة ،وبني أتباع املذاهب من
جو من االحرتام املتبــادل ،والتقدير املتكامل،
جهة أخــرى مادام ذلك يف ِّ
وال ِّلني املتامســكِ ،
واحللم املتجانــس ،ومادام اهلدف التعــاون والتكامل

ٍ
بشكل
والتضامن ضدَّ األخطار املشــركة والتحدِّ يات املتصاعدة لألديان

خاص.
عا ٍّم ،وللمذاهب بشكل
ٍّ

ثاني ًا :يف تفعيل مبدأ التسامح عىل مستوى املذاهب الفقه َّية:
إذا كانت األحكام العلم َّية (العقد َّية) عبارة عن تلك األحكام الواردة

إزاء املسائل والقضايا التي تتعلق بالعقيدةَّ ،
فإن األحكام العمل َّية (الفقه َّية)

هي األخرى عبــارة عن تلك األحكام املتعلقة بالعبــادات ،واملناكحات،
واملعامالت ،واجلنايات ،والسياسات (=السلطنيات).
وبالنظــر يف تلك النصــوص التي أودع اهلل فيها أحكام هذه املســائل

ٍ
نصوص قطع َّيــة الثبوت والداللة ،ونصوص
متوزعة بني
والقضايــا نجد ِّ
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ظن َّية الثبوت والداللة ،ونصــوص قطع َّية الثبوت ظن َّية الداللة ،ونصوص
ظن َّية الثبوت قطع َّية الداللة .مما يوجب عــى من متكن من علوم االجتهاد
صحة نسبة تلك
وآلياته استفراغ الوسع وبذل الطاقة من أجل التح ُّقق من َّ
النصوص إىل مصدرها حين ًا إذا كانت ظن َّية الثبوت ،ومن أجل ضبط احلكم
املراد للشــارع من ذات النصوص إذا مل تكن داللتهــا عىل تلك األحكام
واضح ًة وجل َّية.
العلمي املســؤول يقع االختالف املرشوع بني
ويف خضم هذا السعي
ِّ
املجتهدين إزاء األحكام املتعلقة هبذه املســائل والقضايا بناء عىل اختالفهم

ٍ
واحد منهم من أجل تقرير األحكام
يف املناهــج واآلليات التي خيتارها كل
الرشع َّية املناسبة لتلك املسائل والقضايا.
ٍ
ــعدَ الواقع اإلســامي بميالد ٍ
ونتيجــة هلذا ،فقد س ِ
حســنة من
مجلة
ُ
ُّ
َ
املدارس التي عرفت ـ بعدُ ـ باملذاهب الفقه َّية التي تنتظم مناهج االستنباط
اخلاصة
واالســتدالل التي صار عليها أئمة االجتهاد لصياغة اجتهاداهتم
َّ
وآرائهــم الشــخص َّية إزاء خمتلف القضايا واملســائل املتصلــة بالعبادات
واملناكحات واملعامالت واجلنايات والسلطن َّيات.
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َّ
إن إمعان النظــر يف تلك االجتهــادات واآلراء املنســوبة إىل خمتلف
املذاهــب نجدها خمتلفة ومتعــددة ،ونظر ًا إىل َّ
أن احلكــم املراد هلل يف تلك
املسائل والقضايا واحدٌ يف واقع األمر ،لذلكَّ ،
فإن ذلك املجتهد الذي يو َّفق
للوصول إىل ذلك احلكم املراد هلل يعدُّ جمتهد ًا مصيب ًا رصد له الرشع الكريم
أجرين كريمني ،أجر االجتهاد ،وأجــر اإلصابة؛ وأما ذلك املجتهد الذي
خيطئ ذلك احلكم بعد بذله ما وســعه من جهد وطاقــة ،فإنَّه يعترب جمتهد ًا
خمطئ ًا ،رصد له الرشع احلنيف أجر ًا واحد ًا ،وهو أجر االجتهاد.
ٍ
ٍ
ورمحة منه مل يقــع املتف ِّقهة ما وقع فيــه املتك ِّلمة من
وبفضل مــن اهلل

اعتبار رأي املخالف يف املســائل االجتهاد َّية باطالً ،بــل عدُّ وه ً
خطأ يؤجر

عليه عنــد اهلل أجر ًا واحد ًا ،وهــو أجر االجتهاد ،كــا َّ
أن املتف ِّقهة صاغوا
مجلــ ًة من القواعد الرصينة التي حالت دون ِّاتــام املخالف يف املجتهدات

يف عقيدتــه ووالئه لر ِّبه ولنب ِّيه َّ
مهها :قاعدة
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم من أ ِّ
ال إنكار يف مســائل االجتهاد ،وقاعدة ال إنكار يف مسائل اخلالف ،وقاعدة
ال حســبة يف املختلف فيه ،وقاعدة االجتهاد ال ينقــض بمثله ،وقاعدة ال
بتغي األزمنة واألمكنة واألحوال واألوضاع ،وســوى
تغي األحكام ُّ
ينكر ُّ

هذه القواعد التي تشــكِّل حاجز ًا مانع ًا ِّ
تســول له نفسه االعتداء
لكل من
َّ
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عىل املخالف يف املسائل االجتهاد َّية ،كام تشكِّل دعو ًة رصحي ًة وواضح ًة إىل
النية القو َّية.
االلتزام بمبدأ التسامح بمعانيه ِّ
َّ
مهم ًة
إن أئمة االجتهاد مل يكتفوا بصياغة تلك القواعد التي نحســبها َّ

وواجبة االلتزام هبا ،وإنَّام قاموا بتم ُّثل معاين التســامح من خالل سلوكهم
جتاه بعضهــم ،ومواقفهم املنبثقة عــن االحرتام ،والتقديــر ،واالعتزاز،
سجلها التاريخ بمداد
والتواضع ،فضال عن عالقة الزمالة والصداقة التي َّ
من الذهب.
لقد كان اإلمامــان أبو حنيفة ومالك معارصين يتبادالن االحرتام عند
مناقشــة اآلراء ،وكان اإلمام الشــافعي تلميذا حم ّب ًا إلمامه إمام دار اهلجرة

مالك بن أنس ،كــا كان اإلمام أمحد تلميذا وصديق ًا محي ًام لشــيخه اإلمام
اهلاشــمي حممد بن إدريس ،وهكذا دواليكم .وقد كان حر ّي ًا بأتباع هؤالء
األئمة أن يقتدوا بأئمتهم يف التعامل مع املخالف.
إن املقام ال يســع لرسد ٍ
َّ
مجلة مــن تلك املواقف التــي تؤكّد التزامهم
الصارم بمعاين التســامح يف تعاملهم مع بعضهم البعض ،ويكفي الرجوع
إىل مظاهنا يف كتب السري والتاريخ.
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وعىل العمومَّ ،
يعج به اليوم واقعنا املعارص من مذاهب يعدُّ ذلك
فإن ما ُّ

ثروة عظيمة جيب عىل األمة االستفادة منها ،واالستزادة منها قدر املستطاع،
كام ينبغي عىل األ َّمة أن حتافظ عىل تلــك الثروة العلم َّية الزاخرة من خالل
البناء عليها ال الوقوف عندها ،ومن خالل مراجعتها ال تقديسها ،واالرتقاء

هبا ال االندحار هبا.
بل َّ
الكم اهلائل من االجتهادات
إن واقعنا بحاجة إىل االستزادة من ذلك ِّ

املأثورة فقهاء الصحابة ،وفقهاء التابعــن ،وتابعيهم ،وأئمة تلك املذاهب
التــي انقرضت واندثرت ،ولكــ َّن اجتهاداهتا ال تظل منثــورة بني ط َّيات

واملدونات.
املؤ َّلفات
َّ

َّ
الفقهي العظيم جيب
التنــوع والتعدَّ د الذي يتم َّيز به ذلك الــراث
إن
ُّ
ّ

اســتغالله من أجل حماربة مجيع أشــكال التعصب ،والتشدُّ د ،والتطرف،
والتقليــد ،والتبع َّية ،ومن أجل إحالل االنفتاح عىل املذاهب َّ
حمل االنغالق
عىل مذهب دون سواه ،والتجديد َّ
حمل التقليد ،واالتِّباع حمل التبع َّية.

ثمَّ ،
فإن األمه َّية القصوى تكمن ـ اليوم ـ يف تفعيل مبدأ التســامح
ومن َّ

يِ ،
وتيسري ،ولِ ْ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وعفو بني أتباع املذاهب
وحل ٍم،
تساهل،
بمعانيه املختلفة من
الفقه َّية املختلفة املأثورة عن أئمة االجتهــاد واإلفتاء بحيث يتم االبتعاد ـ
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فكر ًا وســلوك ًا ـ عن التفاضل بني تلك املذاهــب ،واالبتعاد ـ قلب ًا وقالب ًا ـ
يتم
عن اإلنكار عىل املخالفني يف املســائل املوسومة بمسائل االجتهاد ،كام ُّ
ٍ
ٍ
وحنكة من ســائر االجتهادات التي أورثناها
بوعي
االســتفادة القصوى
أولئك األئمة العظام.
ومن مكرور القول َّ
أن الســاحة الفقه َّية ســعدت بنشــأة العديد من

املذاهــبَ ،غ ْ َي َّ
أن جــزء ًا كبري ًا من تلــك املذاهب اندثــر ،وانقرض ،ومل

يعد قائ ًام ومط َّبقــ ًا يف العرص احلديث إال ثامنية مذاهــب((( ،وهي املذهب

احلنبيل ،واملذهب
الشافعي ،واملذهب
املالكي ،واملذهب
احلنفي ،واملذهب
ّ
ّ
ّ
ّ
الزيدي.
اإلبايض ،واملذهب
اجلعفري ،واملذهب
األوزاعي ،املذهب
ّ
ّ
ّ
ّ

وهلــذه املذاهب أتباع يف أنحاء املعمورة ،ويشــكِّلون جــز ًء ال يتجزأ

من شــعوب األ َّمة ،مما جيب االعــراف هبم ،وإقرارهم عــى اجتهادات

أئمتهــم ،واالبتعــاد عــن التنابز باأللقــاب ،والتحامل عــى املخالفني،
ووصفهــم بأبشــع األوصاف ،وأشــنع العبــارات ،واحلــال َّ
أن أئمتهم
اإلســامي إال وجيد أهله يتبعون مذهبا من هذه
((( ال يــكاد املرء جيد بلد ًا من بلدان العامل
ّ
وحري
املذاهب الثامنية ،مما جيعل االلتزام بمبدأ التسامح إزاءها أمر ًا واجب ًا ،ورضور ّي ًا.
ٌّ
يتعرف عىل هذه املذاهب بخصائصها ،وآرائها ،وفتاواها ليكون ذلك عون ًا
باملســلم أن َّ
عىل حسن التعامل مع املخالفني له يف املذهب.
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الذيــن يت ِّبعوهنم يف اجتهاداهتــم مأجورون عند اهلل إمــا بأجرين إن كانوا

ٍ
أصابــوا ،ومها أجــر االجتهــاد ،وأجر اإلصابــة ،أو ٍ
واحــد يقين ًا،
بأجر
وهو أجر االجتهاد.
َّ
التطرف
إن تفعيــل هذا املبدأ يعني ـ مما يعني ـ مكافحة مجيع أشــكال ُّ

والتعنُّت التــي حياول أرباهبا حمــارصة الصواب املطلــق يف مذهب دون
غريه من املذاهب اإلســام َّية ظنّ ًا منهم َّ
احلق يف ذلك املذهب
احلق كل ِّ
أن َّ
الذي اختــاروه ،واحلال َّ
احلق يتعدَّ د بتعدُّ د املجتهدين ،كام يعني رضورة
أن َّ
التصــدِّ ي لتلك املحاوالت اهلادفة إىل مصــادرة االجتهادات التي جادت
اخلاصة والعا َّمة
هبا القرائح عــر القرون والعقود ،وذلك من أجل إلــزام
ّ
باجتهادات مذهب دون غريه ،بل يعني تفعيل املبدأ جماهبة تيك املحاوالت
ٍ
خاص ،أو
اجتهاد بعينه بشكل
الرامية إىل إضفاء القدســ َّية والعصمة عىل
ٍّ

عىل كل االجتهادات بشكل عا ٍّم ،واحلال َّ
أن ما توصل إليه أولئك األعالم
من املجتهدين ـ عىل الرغم من إخالصهم وعلو كعبهم ـ غري َّ
أن اجتهاداهتم

ال يمكن هلا ـ بأي حال من األحوال ـ أن تكون مقدَّ ســ ًة ،ناهيك أن تكون
معصوم ًة ،إذ أبى اهلل أال تكون العصمة إال لكتابه ،ولسنَّة نبيه َّ
صل اهلل عليه
وآله وس َّلم.
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شــك يف َّ
ٍّ
أن تفعيل مبدأ التســامح من شأنه احلفاظ
نعم ،إنَّه ليس من
ـ بطريقة مبــارشة وغري مبارشة ـ عىل تلك الثروة الغالية ،وذلك من خالل
املواظبة واملداومة عىل مراجعتها ،وتنقيتها ،وتصفيتها من الدخيل والوافد،
بأن تشــكُّل تلك الثروة وتكوينهــا مل ُ
واإلضافــة إليها ،اعتبار ًا َّ
بأي
خيل ـ ِّ
ٍ
حال من األحوال ـ من التأثر بظــروف الزمان ،وأوضاع املكان ،وعوائد

األحداث واألحــوال ،مما يوجب عــى متف ِّقهة العــر أن يولوه جانب
التحليــل والتحرير والتحقيــق ،كام يوجب عليهم النهــوض هبذه الثروة
بتجديد حمتوياهتا ،وربطهــا بالواقع املعاش ،وحتديث أســاليب تعليمها،
مشوقة ومواكبة
وتدريســها يف ضوء ما جادت به األيام من وسائل تعليم َّية ِّ
لروح العرص والزمان.
َّ
إن األمــل معقــو ٌد يف أن تغــدو الدراســات املقارنــة الناضجة بني
املذاهــب الفقه َّيــة يف اجلامعــات واملعاهد وســيل ًة ناجع ًة من وســائل
حتقيــق التعــاون والتكامــل والتواصــل بــن أتبــاع املذاهب ،وســبب ًا
للقضــاء املربم عــى الرصاعــات املذهب َّيــة والطائف َّية التــي ال طائل من
ورائها البتة.
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ثالث ًا :يف تفعيل مبدأ التسامح عىل مستوى املذاهب الصوف َّية:
اإلســامي باألحــكام العلم َّية
مؤرخة الترشيع
ِّ
لئن تبدى لنا مــراد ِّ

واألحــكام العمل َّيةَّ ،
فإن األحكام التهذيب َّيــة (الرتبو َّية) تعني عندهم تلك
األحكام التي تتعلق بقضايا ومسائل تزكية النفس ،وصفاء القلب ،وطهارة
خاصة،
الرسيــرة ،وذلك من خــال املواظبة واملداومة عىل قــراءة أذكار َّ
ٍ
ٍ
ٍ
تقربا إىل اهلل
وابتعــاد
دائمة،
وترديــد أوراد
كامل عن الكبائر والصغائــرُّ ،

تعاىل ،وطمع ًا يف الوصول إىل مراتب اإلحسان التي وردت اإلشارة إليها يف
حديث عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ وهي أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن
مل تكن تراه ،فإنَّه يراك.
نصوص متكاثر ٌة يف الذكر احلكيم والســنَّة النبو َّية الرشيفة عنيت
ثمة
ٌ
َّ

ِّ
بحــث املك َّلفني عىل املداومة عىل األذكار واألوراد ،وســعي ًا إىل تســهيل
واخلاصة إىل تلك املراتب العليا ،واملنازل الســامية ،صاغ
وصول العا َّمــة
َّ
عدد من أهــل العلم العارفني بــاألرسار اإلهل َّية مناهج ومســالك لتزكية
النفس ،وترويض الروح ،وباتت تلك املناهج مذاهب وطرق ًا يســر عليها
كثري من الناس ،وأضحت تلك املذاهب تعرف يف دنيا الناس بالطرق
ٌ
خلق ٌ
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الصوف َّيــة ،ويراد هبــا مناهج أولئــك العارفني باهلل يف التزكيــة ،والرتبية،
وســميت تلك املذاهب
واألذكار ،واألوراد التي توصلهم إىل معرفة اهلل،
ِّ

طرق ًا استناد ًا إىل قوله تعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾
[اجلن.]16 :
َّ
إن هذه املذاهب والطرق تعدُّ كسابقتها من املذاهب العلم َّية والعمل َّية

ٍ
العلمي من أجل
اجتهادات مأجور ًة اســتفرغ ال َعالِون خملصني وســعهم
َّ
ٍ
اإلهلي من تلــك النصوص التي تناولت
ضبط حمك ٍم للمراد
الوصــول إىل
ِّ

قضايا ومســائل التزكيــة والرتبية والتهذيب ،كام بذلــوا طاقتهم من أجل
متكــن العا َّمة مــن االمتثال باألحكام املســتفادة من تلــك النصوص يف
واقع حياهتم.
واعتبار ًا من غلبــة العموم واإلطالق عىل تلك النصوص الواردة إزاء
تلك املسائل والقضايا ،حاول العارفون باهلل أن يوسعوها جانب التأصيل،
والتحريــر ،والتفصيل ،كام الذوا باجتهــادات عديمة النصوص من أجل
حتقيق الغايات العظمى ،واملقاصد الســن َّية من الترشيعات اإلهل َّية املختلفة
املتم ِّثلة يف بلوغ مدارج السالكني ومنازل العارفني.
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وبناء عىل هذا ،فقد تعــدَّ دت الطرق الصوف َّية ،وتفاوتت مناهجها بنا ًء

عىل اختالف املشــايخ يف طرق الرتبية والتزكية والبيئــة ،إذ َّ
إن بعض ًا منهم
خيتارون طريقة الشدَّ ة يف تربية املريد ،فيأخذونه باملجاهدات العنيفة ،ككثرة
الصيام ،واالعتزال عن الناس ،وكثرة اخللوة ،والذكر والفكر ،وخيتار بعض
آخر طريقة اللني يف الرتبية ،فيأمرون املريد بمامرسة يشء من الصيام ،وقيام
الليل ،وكثرة الذكر ،وختتار طائفة ثالثة طريقة وســط ًا بني الشــدَّ ة واللني،
وهكذا دواليكم.
أن هذه الطرق بمختلف مناهج مشاخيها مل ُ
شك يف َّ
إنَّه ليس من ٍّ
ختل من
تو ُّغل بعض شيوخها يف قضايا ومسائل فلسف َّية جتريد َّية مع َّقدة قادهتم ـ يف
ٍ
جمهول ميلء بالطالســم،
كثري من األحيان ـ إىل العيش يف كنف عاملٍ متخ َّي ٍل

حمل ٍ
مما جعلهم َّ
ٍ
خاصة من لدن أولئك الذين ال يروق
نقد
وجــرح الذعني َّ
هلم يش ٌء من الطرق الصوف َّية ،فيندفعون إىل كيل التهم ،واســتخدام سيف
التبديع والتفجري والتفســيق ضــدَّ خمتلف الطرق واملناهــج دون ٍ
متييز أو

ٍ
توضيح.
تفصيل أو
يشك امرؤ َّ
إنَّه ال ّ
أن التصوف بحســبانه منهج ًا هادف ًا إىل بيان وتنزيل
تلــك األحكام الرشع َّية املتعلقة بركن اإلحســان ،وجد يف فرتة مبكّرة من
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اإلسالمي ،بدء ًا بعرص الصحابة ،ومرور ًا بعرص التابعني ،وعروج ًا
التاريخ
ِّ

عىل عــر أئمة االجتهاد ،وانتها ًء إىل عرصنا هــذا ،مما جيعل وصف تلك
الطرق ك ِّلهــا بالبدعة ،واالبتداع خروج ًا عىل اجلــا َّدة ،وزلال يف الفهم بل

شطط ًا يف التحليل والتحرير.

وأ ّي ًا ما كان األمرَّ ،
فإن الســاحة اإلســام َّية املعارصة سعدت بتدوين

ٍ
عدد من الطــرق الصوف ّية ،وال يزال مجع غفري من أبنــاء األ َّمة ينتمون إىل

تلك الطرق كانتامئهــم إىل املذاهب الفقه َّية ،وقبلها املذاهب العقد َّية ،ومن
أهم تلــك الطرق املنترشة يف أرجاء العامل
اإلســامي((( ،الطريقة القادر َّية
ِّ
ِّ
نسبة إىل العارف باهلل الشــيخ عبد القادر اجليالين ،والطريقة السعد َّية نسبة

إىل الشيخ سعد الدين اجلباوي ،والطريقة الرفاع َّية نسب ًة إىل الشيخ أمحد بن

عيل الرفاعي ،والطريقة الشاذل َّية نســب ًة إىل العارف باهلل الشيخ أيب احلسن
الشــاذيل ،والطريقة الربهان َّية الدسوق َّية نسب ًة إىل الشيخ إبراهيم الدسوقي،
والطريقة النقشبند َّية نسب ًة إىل الشيخ حممد هباء الدين شاه نقشبند ،والطريقة

((( انظر :ملزيد من املعلومات حول الطرق الصوفية وأماكن انتشــارها يف العرص احلارض،
يراجــع كتابات األســتاذ عبد الســام العمراين اخلالــدي ،ككتابه األقــار املرشقة
ألهــل الرشيعة والطريقــة واحلقيقة ،كتاب رســائل النور اهلــادي ،وموقع ويكبيديا
www.ar.m.wikipedia.org
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التيجان َّية نســب ًة إىل الشــيخ أيب العباس أمحد التيجاين ،والطريقة السنوس َّية

نســب ًة إىل الشيخ حممد بن عيل الســنويس ،وغريها من الطرق التي يتخذها
العيل القدير.
بعض املسلمني مناهج للتزكية ،والذكر ،والتقرب إىل املوىل ِّ
أن مبدأ التسامح شامل وعا ٌّمَّ ،
وانطالق ًا من َّ
فإن تفعيل معانيه عند التعامل

ٍ
بمكان ،ذلك َّ
ألن تلك االجتهادات التي
مع أتباع هذه املذاهب ملن األمه َّية

صاغها أولئك العارفون باهلل ال ختلو ـ كأي اجتهاد آخر ـ أن تكون صواب ًا،
أجر واحدٌ  ،وبالتايل،
فيكون هلم أجران عند اهلل ،أو تكون خطأ ،فيكون هلم ٌ
فال جمال للتحامل ،أو التسفيه ،أو التفجري ،أو التفسيق مادامت تلك اآلراء
صادرة عمن متكَّنوا من علوم االجتهاد وآلياته ،وتش َّبعوا من معرفة مقاصد
جتردوا مــن األهواء ،واختذوا
الــرع العل َّية من تعاليمــه ،فضال عن َّأنم َّ

التقوى واخلشوع واخلضوع والتذ ّلل هلل منطلقات الجتهاداهتم وإرشاقاهتم.
َّ
إن تفعيل مبدأ التسامح إزاء هذه االجتهادات املتعلقة بمسائل وقضايا
التزكية والرتبية من شــأنه وضع حدٍّ لذلك الرصاع املحتدم بني أبناء األ َّمة
اإلسالم َّية يف كثري من األقطار ،ذلك الرصاع الذي يدفع بكثري من املتورطني

فيه إىل االفرتاء عىل أئمة الطرق الصوف َّية من جانب ،والتحامل عىل أتباعهم

من جانب آخــر ،بل دفع اجلهل ببعضهم إىل اهتــام أولئك األئمة بالكفر،
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واالبتداع ،وما دروا َّ
أن الغاية العليا من نشــأة تلك الطرق هي ذات الغاية
التي من أجلها نشأت املذاهب الفقه َّية والعقد َّيةَّ ،إنا غاية التعليم والتلقني
والتذكري والتفهيم.
وهلذاَّ ،
فإن غياب االلتزام بمبدأ التسامح بني الطرق الصوف َّية من جهة،
وبــن أولئك األتباع وغريهم ممن ال ينتمــون إىل طريقة من جهة آخر ،هو
الذي يدفع إىل انتهاج سلوك العنف والتعنيف واإلقصاء والنفي ،وال خيفى

ٍ
وبيل ٍ
وخطر ٍ
ثقبل.
رش مستطري،
ما يف ذلك من ِّ

وزبدة القــولَّ ،
إن إعــادة اللحمة ،وبنــاء املح َّبة ،وحتقيــق التعاون
والتضامن بني الشــعوب اإلســام َّية يتوقف كل أولئك عىل تعزيز امتثال
الفــرد واملجتمع بمبدأ التســامح ،كام يتوقف توقفا أساســ ًا عىل صريورة
ذلــك املبدأ جز ًء ال يتجزأ مــن حياتنا اليوم َّية ،وال ســبيل إىل ذلك ك ِّله ما
الدعوي باملراجعة
وخاصــة
الديني
مل نتعهد مناهجنــا التعليم َّية وخطابنا
َّ
َّ
َّ
كل ٍ
العميقة الشــاملة التي تتجاوز َّ
صدامي يدعو إىل العنف ،والنفي،
فكر
ٍّ

ٍ
واإلكراه ،وتصادر َّ
تشــوه فكر النشء ،وتذكي روح اإلقصاء،
معلومة
كل
ِّ
واألنان َّية ،واالنطواء.
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َّ
إن مراجعة املناهج أهداف ًا وحمتويات وأساليب وطرق تقويم هي األمل
األكرب واألعظم يف تصحيح الصورة القامتة التي حيكت باإلســام نتيجة

ٍ
ٍ
ٍ
ومشوهة عن حقيقة اإلسالم
منبثقة عن أفهام مقلوبة
وممارسات
ترصفات
َّ

وتعاليمه الســامية الراقية ،بل َّ
إن تلك املراجعة باتــت اليوم املالذ األخري
خاصة نحو مدارج
اإلســامي عا َّمة وباخلطاب
لالرتقاء بالفكر
الدينــي َّ
ِّ
ِّ
احلضاري ،واملشــاركة الفاعلة يف بناء اإلنســان ،وعامرة الكون،
الشهود
ِّ

وإسعاد البرش َّية.

َّ
إن تلــك املراجعة ســتعمل جاهد ًة عىل تضمني املناهــج بمحتويات
تعزز الوعي بأمه َّية ورضورة االلتزام بمبدأ التســامح يف الفكر والسلوك،
ِّ
وذلك بحسبانه الوســيلة املثىل إىل إحالل ثقافة السلم واملح َّبة والوئام ّ
حمل
تعزز الفهم واملعرفة بمعاين اآلي
ثقافة احلرب ،والبغــض ،والكراهية ،كام ِّ
واألحاديث الناصعة التي ُّ
حتث عىل الرتابــط والتكامل والتآخي والتوا ِّد،

فضال عن تســهيل مت َّثل تلك املعاين ،وتطبيقها عــى الواقع املعاش بصورة
سلسلة سهلة وممتعة.
عــى َّ
أن املراجعــة املأمولة واملنشــودة جيــب أن ترافقهــا ترشيعات
وقوانــن تتخــذ مــن االعتــدال واالســتقامة والعدالة أسســ ًا ملحاربة
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الفكــر املتطرف واملتشــدِّ د جتاه األديان بشــكل عــا ٍّم ،وجتــاه املذاهب

خاص.
بشكل
ٍّ

وإضافة إىل ما سبق ،ال بدَّ من متكني النشء من التعرف عىل خصائص
ومزايــا األديان وخصوصياهتا يف وقت مبكــر ،وكذلك ال بدَّ من متكينهم
من معرفة املذاهب اإلسالم َّية العقد َّية والفقه َّية والصوف َّية معرفة تقوم عىل
االحتفاء بتلك املذاهب ،وتقدير أئمتهــا ،وقبول أتباعها ،مع االبتعاد عن

ٍ
كل ٍ
سلوك ال يك ُّن االحرتام والتقدير الواجبني لألديان بشكل عا ِّم،
فكر أو
ٍ
خاص.
بشكل
وللمذاهب
ّ

ــي واملن ِّظم من أجل إعادة صياغة
وأخري ًا ال بدَّ من العمل اجلا ِّد َّ
املؤس ِّ

خاص لينطلق من
الدعوي بشكل
الديني بشــكل عا ٍّم ،واخلطاب
اخلطاب
ِّ
ِّ
ِّ

تلكم األســس العظمى والركائز الكربى التي خلَّصهــا القرآن الكريم يف
احلكمة ،واملوعظة احلسنة ،واملجادلة بالتي هي أحسن.
َّ
الدينــي الذي يصدر عن احلكمــة ،ويرتكز عىل املوعظة
إن اخلطاب
َّ

احلسنة ،وينطلق من املجادلة بالتي هي أحسن هو الذي حي ِّقق األمن واألمان
واالستقرار لإلنسان واملجتمع والعامل.
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وهلــذاَّ ،
فإن األمل معقود يف أن تؤ ِّدي إشــاعة فكر التســامح ،وثقافة
التسامح ،وســلوك التســامح إىل اختفاء العنف ،والكراهية ،واإلقصاء،
واإلكراه ،والتطرف ،والتشــدُّ د يف أفكارنا وممارساتنا ،وتعاملنا مع اآلخر

ٍ
ويومئذ ســتتحقق لأل َّمــة ِّ
العزة
املخالــف يف الدين ،واملذهب،
كل األ َّمة َّ
ٍ
بعزيز.
والكرامة واملكانة التي تليق هبا ،وما ذلك عىل اهلل
•
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بأهم
سعي ًا عىل سنن الدراســات األكاديم َّيةُ ،أراين
مضمنا هذه اخلامتة ِّ
ِّ

النتائج التي توصلت إليها يف هذه الدراسة ،وهي كالتايل:

أوالًَّ :
إن مصطلح التســامح من املصطلحات املستحدثة يف امل َّلة يعود

ظهوره يف الســاحة الفكر َّية إىل القرنني الســادس عرش والسابع عرش عىل
رواد اإلصالح مــن مارتن لوثر ،وجان لوك ،وفولتري ،وجيفرســون،
يد َّ

وغريهــم كثري ،وهلــذا ،ال جيد له الناظــر تعريف ًا يف الدراســات الرشع َّية

عىل الرغم من كــون مبناه ومعنــاه معلوم ًا ،وحارض ًا بالقــوة والفعل يف
تراثنا الزاخر.

تصــور ًا ّ ً
مهم ملصطلح التســامح،
ثاني ًا :قدَّ مــت من َّظمة اليونســكو
ُّ

املرجعي ِّ
لكل
التصــور يف العرص احلــارض األســاس
وقد أصبــح ذلك
ُّ
َّ
ُّ
التصور
يتصل بالتســامح فكر ًا ومبادئ ،وممارســ ًة ،كام أضحــى ذلك
ما
ُّ
مصدر ًا لســائر القوانني واللوائح التــي أصدرهتا منظمــة األمم املتحدَّ ة
حول التسامح.

ٍ
مستفاد
اإلسالمي
تصور للتســامح من املنظور
ثالث ًا :انتهينا إىل صياغة ُّ
ِّ
ٍ
من منطوق ومفهوم ٍ
حسنة من نصوص الكتاب احلكيم والسنَّة النبو َّية
مجلة
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ٌ
ٌ
الرشيفة ،مفاده َّ
شامل يقتيض التزام
ثابت
رشعي
أن التســامح مبد ٌأ
أصيل ٌ
ٌّ
الفرد واملجتمع التســاهل ،والتيســر ،وال ِّلنيِ ،
واحل ْلــم ،وال َع ْفو يف الفكر

والســلوك عند التعامل مع اآلخر املخالــف يف الدين واملذهب .عني هذا
التصور ببيان موقع مبدأ التسامح يف ثنائ َّية ِّ
الكل واجلزء ،واألصل والفرع،
ُّ
والثبات والتغري ،والشــمول والتقييد ،ليخلص إىل التأكيد عىل كونه مبد ًأ

كل ّي ًا ،وأصالً ،وثابت ًا ،وشامالً ،وجامع ًا بني الفكر والسلوك ،وخلص أيض ًا
أهم جمالني من جماالته ،ومها جمال األديان ،وجمال املذاهب.
إىل بيان ِّ

ٍ
ٍ
رصني يف مجلة النصوص واألصول التي
رزين ،ومتعن
رابع ًا :بعد تأ ُّم ٍل

تناولت موضوع التسامح يف اإلسالم ،انتهت الدراسة إىل اعتبار الوجوب
اإلسالمي،
الرشعي املناســب واملالئم ملبدأ التســامح من املنظور
احلكم
ِّ
َّ
ٍ
نصوص حمكامت واضحات ورصحيات
وذلك استناد ًا إىل منطوق ومفهوم
من الكتاب احلكيم ،والسنَّة النبو َّية الطاهرة.
أصلت الدراســة القول املبني يف آية « ال إكــراه يف الدين»،
خامســ ًاَّ :

وأكَّــدت عىل كوهنا آي ًة حمكمــ ًة تضمنت حتري ًام عا ّمــ ًا يف اإلكراه ،والدين،
واجلنــس ،والزمان ،واملــكان ،واألشــخاص ،وأكَّدت عــى بقاء ذلك

التحريــم إىل قيام الســاعة ،ذلك َّ
النبــي َّ
صل اهلل عليه وآله وســ َّلم
ألن
َّ
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انتقــل إىل الرفيق األعىل ومل يؤثر عنــه قول أو فعل أو تقرير لنســخ هذه
اآلية املحكمة.
سادس ًا :ب َّينت الدراسة افتقار دعوى وقوع النسخ يف هذه اآلية املحكمة

وخاص ًة َّ
أن اآلية املوســومة بآية السيف التي
علمي مقبول،
إىل أدنى دليل
َّ
ٍّ
ٍ
يقال َّإنا نســختها تعدُّ آ َّي ًة جمهولة األصل والفصــل ،بل َّإنا ُّ
اختالف
حمل

املفسين ،ممــا جيعلها غري قادرة ـ واحلال كذلك ـ عىل نســخ آية
كبــر بني ِّ

معلومة وواضحة ،كــا َّ
املنــورة ،والتجربة النبو َّية اخلالدة
أن وثيقة املدينة
َّ
تؤكِّدان تأكيد ًا رصحي ًا عىل بقاء تلك اآلية ســليم ًة من ِّ
كل دعوى نســخ أو

ٍ
حمو أو إزالة ،وهلذا ،فإنَّه جيب التربؤ من تيكم الدعوى املضطربة واملهزوزة
واملردودة نق ً
ال وعقالً ،ومنطق ًا وذوق ًا.
ســابع ًا :أبرزت الدراسة أمه َّية تفعيل معاين التسامح يف جمال املذاهب،

مؤكِّــد ًة عىل َّ
ثابت من بــاب قياس األصل
أن حتريم اإلكــراه يف املذاهب ٌ
وقياس أوىل عىل حتريم اإلكراه يف الدين ،فــإذا كان اإلكراه يف الدين منه ّي ًا

نصت عىل ذلك تلــك اآلية العظيمةَّ ،
منهي
عنه كام َّ
فإن اإلكراه يف املذهب ٌّ
ٍ
عنه من بــاب أوىل ،وذلك بجامع كون ِّ
حلق االختيار
كل
واحد منهام منافي ًا ِّ
واملشــيئة التي كفلها الرشع احلكيم ِّ
لكل مك َّلف .وهلذا ،جيب االبتعاد عن
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محــل الناس عىل ٍ
فقهي أو
عقدي أو
دين من األديان ،أو محله عــى مذهب
ٍّ
ٍّ

اإلهلي اخلالد.
صويف امتثاال للنهي
ِّ
ٍّ

ثامن ًا :دعت الدراســة إىل رضورة إخراج االختالف يف مسائل العقيدة

احلق والباطل إىل ثنائ َّية الصواب واخلطأ أســو ًة بمســائل الفقه
مــن ثنائ َّية ِّ

دليل من ٍ
والتصــوف ،ذلك ألنَّه مل يرد ٌ
كتاب أو ســنَّة عدَّ ناتج االجتهاد يف
ّ
ا أو ح ّق ًا ،بل صواب ًا وخطأ ،كــا َّ
مســائل العقيدة باطــ ً
أن األجر املرصود

لالجتهــاد يف مســائل العقيدة ال خيتلف ّ ً
كــا ونوع ًا عــن األجر املرصود
والتصــوف ،وهلذا ،ال دليــل عىل احلكم عىل
لالجتهاد يف مســائل الفقه
ّ
الرأي املخالف يف مســائل العقيدة بالباطل .وفض ً
ال عن ذلك ،جيب جتاوز

فكر تأثيم املخالف يف مســائل العقيدة ،التزام ًا بقاعدة ال إنكار يف مســائل

االجتهــاد ،مما يعني َّ
مأجور يف كل األحوال وال يمكن
أن املجتهد املخطيء
ٌ

أن يكون آثام بتات ًا.

القارة
تاســع ًا :دعت الدراسة إىل أمه َّية االســتناد إىل األصول الثالثة َّ

للدعــوة إىل الديــن ،واملذهب ،وتتم َّثــل يف احلكمة ،واملوعظة احلســنة،
أن َّ
واملجادلة بالتي هي أحســن ،مما يعنــي َّ
كل دعوة ال تنبثــق عن التزام

يصح عدُّ ها دعــو ًة رشع َّي ًة ،بل جيــب اعتبارها
صــار ٍم هبذه األصــول ال ُّ
ٍ
خطاب
بأي
نوع ًا من أنــواع اإلكراه
املنهي عنه رشع ًا ،كام ينبغــي أال يعتدَّ ِّ
ِّ
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َّ
فــإن االعتداد برشع َّية
ديني ال ينطلق من هــذه األصول ،وبناء عىل هذا،
ٍّ
يتم من خالل عرضهام عىل هذا امليزان
الدعوة واخلطــاب
الديني ينبغي أن َّ
ِّ

السديد القويم.

أخــر ًا :خلصــت الدراســة إىل َّ
أن تفعيل مبــدأ التســامح بمعانيه

يتم مــن خالل املراجعة املســؤولة ملناهــج التعليم،
الكريمــة ينبغي أن َّ

كل ٍ
فكر أو ٍ
يتم تنقية حمتوياهتا مــن ِ
رأي يدعــو إىل اإلكراه يف دين
بحيــث ُّ
من األديــان ،أو يف مذهب من املذاهب ،ومن كل تفســر أو فتوى ِّ
تغذي
ومتجد التشــدُّ د ،وترشعن التعنت ،وتذكــي االنغالق عىل دين
التطرفِّ ،

جترم مجيع أســاليب
أو مذهب ،كام ينبغي ســ ِّن الترشيعات والقوانني التي ِّ

اإلكراه يف الدين ،ويف املذهب ،ومجيع أشــكال االســتخفاف واالستهزاء
باألديان ،واملذاهب.

مهم،
وعند هذه النقطة نصل إىل هناية ســياحتنا يف بحــر مبدأ
رشعي ٍّ
ٍّ

والدي ـ
واهلل نســأل أن ينفع هبذا العمل ،وجيعل ثوابه يف موازين حسنات
َّ

الرشعي وأهله ،فعســى اهلل أن يتق َّبلهام
رمحهام اهلل ـ فقد نذراين خلدمة العلم
ِّ
يف النب ِّيني ،والصدّ يقني ،والشــهداء ،والصاحلني ،وحسن أولئك رفيق ًا .إنَّه
و ُّيل ذلك ،وعليه قدير.

•

•

•
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