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ت�أ�صيل الت�سامح بني امل�سلمني
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حممد ال�ساملي

عندما نت�أمل الواقع الفكري للأمة الإ�سالمية نلحظ قيام النزعة املذهبية لدى كثري من قيادات التوجيه الديني و�إحلاحهم على �إبراز �سمات التميز والتفرد بني اجلماعات واملذاهب
الإ�سالمية ً
عو�ضا عن �إيجاد �أر�ض م�شرتكة يتم خاللها االتفاق والتالقي .هنا ي�ؤكد م�صطفى حمزة يف مقالته يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع «مقدمة من �أجل ت�أ�صيل الت�سامح
بني امل�سلمني»� ،أنه لكي نتجاوز هذه الأزمة لن�صل �إىل نقطة الت�سامح والت�سامي على كل اخلالفات ،يتعني علينا �أن نعود �إىل تلك القواعد والأ�س�س العلمية التي � ّأ�صلها يف موروثنا الثقايف
علما�ؤنا القدماء وهم ي�ؤ�صلون الت�سامح ،فنزيل عنها ال�سجف واال�ستتار نتيجة لرتاكم �سنوات التخلف واالنحطاط عليها ،ونعيدها �إىل الوعي وتعميمها على كل العاملني يف احلقل
الإ�سالمي؛ لي�ؤدي بدوره �إىل ت�سامح م�ؤ�صل على علم وب�صرية.

وقد عمد الكاتب �إىل �إبراز بع�ض الأ�صول الفكرية الكفيلة بت�أ�صيل
الت�سامح مع اعتبار ما انتهى �إليه اجتهاد املخالف ،والأ�صول هي:
الأ�صل الأول :م�شروعية االختالف ،و�أثرها يف تقبل املخالف:
اقت�ضت م�شيئة اخل��ال��ق �أن خلق النا�س خمتلفني ومتباينني يف
القدرات والأذواق ،فتختلف ب�سبب ذلك �أنظارهم وفهومهم .ويعطي
هذا االختالف والتنوع للحياة مظهر التجدد ،ويبعدها عن التكرار
والرتابة.
لقد ك��ان العلماء على وع��ي ت��ام بق�ضية االخ��ت�لاف ،وق��د ع��م��دوا �إىل
تق�سيمه �إىل ثالثة �أنواع :نوع مذموم (غري جائز) ،ونوع حممود (واجب)،
ونوع جائز وهو الذي قام الكاتب بالرتكيز عليه كونه ب�ؤرة اخلالف ح�سب
ر�أيه ،وهو النوع الذي يقع للمجتهدين وهم ي�ستنبطون من الأدلة الظنية
دالل���ة ،و ثبوتا م��ع م��ا متنحه م��ن احتماالت ك��ث�يرة ،و ي�ستند ه��ذا النوع
ب�إ�شارات من القر�آن الكرمي و�إيحاءات من ال�سنة النبوية ال�شريفة بجواز
ذلك.
ك��ل ه���ذه االخ��ت�لاف��ات اجل���ائ���زة ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ل��ل��ع��ب��اد ك��ون��ه��ا م��ن ب��اب
التو�سعة لهم ،و�أ ّن العمل على ح�صر النا�س على ر�أي واجتهاد واحد� ،إمنا
هو يناق�ض حقيقة وم�سعى االجتهاد ،وبهذا ي�صبح النا�س �أمام خيارين:
�إمّ��ا رف�ض االجتهاد وهذا م�ستبعد كونه من احلاجيات� ،أو الت�سليم بحق
االجتهاد ،وهذا من �ش�أنه �أن يعمل على ن�شر مفهوم التفاهم والت�سامح بني
امل�سلمني ما دام كل خمالف م�ستعمال حقه يف االجتهاد امل�ؤدي للخالف.
الأ�صل الثاين :نظرية الت�صويب االجتهادي و�أثرها يف �إيجاد نظرية
للمعرفة مت�ساحمة:
يكمن م�ضمون نظرية الت�صويب� :أ ّن الأ�صوليني ق�سموا االجتهاد
�إىل جمالني:
العقليات وال���ذي ي��ع��رف بالعقديات ،ففي ه��ذا امل��ج��ال ق��ال��وا� :إ ّن
املجتهد فيه م�صيب واحد ومقابله خمطئ الحظ له يف ال�صواب ،لأ ّن
الأحكام العقدية تبنى على ن�صو�ص قطع ّية ثبوتا وداللة ،وهي بذلك
ال ت�سمح �إال بتف�سري واحد وهو ال�صواب.
ال�شريعة التي ت�ستقطب جميع الأفكار العملية:
هذا املجال ينق�سم �إىل ق�سمني :ما علم من الدين من بال�ضرورة
كوجوب ال�صالة وال��زك��اة و حرمة ال�سرقة ،وه��ذا ال يجوز �أن يكون
مو�ضع اج��ت��ه��اد ،لأ ّن املخالفة فيه ت����ؤدي �إىل تكذيب اهلل ور�سوله؛
والق�سم الآخر هو ما مل يعلم من الدين بال�ضرورة ،ويكمن دليله يف
�إجماع ال�صحابة والفقهاء ،واملخالفة فيه ت�ؤدي �إىل خرق الإجماع.
ريا يف منتهيات الأحكام تب ًعا ملدارك
وهذا ال�ضرب يخلق تباي ًنا كب ً
املجتهدين.
و�أكّ���د ال��ك��ات��ب على �أه��م��يّ��ة ال��رج��وع و�إدراك م��ا ق��ال��ه الأ�صوليون
يف مفهوم احل��ق املعني �أو غري املعني ،وم��ا يعنينا هو ا�ستلهام ما يف
النظرية من ت�سامح ،بحكم �أ ّنها ال تدعي �أ ّن املحق يف االجتهاد واحد
بعينه ،و�أن خمالفه خمطئ جمانب لل�صواب ،و�إمنا تقرر �أن املجتهد
مهما بذل من جهد يف ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية ف�إ ّنه يكون على
ق��در من ال�صواب ولكن اجتهاده لدقته مل يكلف املجتهد ب�إ�صابته
بالذات.
الأ���ص��ل ال��ث��ال��ث :ال��ق��ول ب��الأ���ش��ب��ه و�أث����ره يف اجل��م��ع ب�ين احلقيقة

والت�سامح:
هذا القول جاء لي�سد باب القول با�ستواء احلقوق امل�ؤدي �إىل جعل
كل الأقوال االجتهادية على درجة واحدة من ال�صواب واحلق ،والقول
بالأ�شبه معناها �أ ّن جملة الأق��وال التي ينتهي �إليها املجتهدون و�إن
كانت م�صيبة من حيث �إنّ��ه��ا ناجتة عن ا�ستفراغ اجلهد امل���ؤدي �إىل
غلبة الظن� ،إال �أ ّن �إحداها �أوىل بالتقدمي واالعتبار.
وح�ين ن��رج��ع �إىل ق��ول بع�ض الأ���ص��ول��ي�ين ب��الأ���ش��ب��ه ف���إنّ��ه��م ال
يتجاهلون ما ميكن �أن يكون عليه املخالف من �صواب� ،إال �أنّهم
يرون �أنّ �أحد الأقوال امل�صيبة هو الأ�شبه باحلق وال�صواب ،و� ّأما
غريه ف�إنّ �صوابه نا�شئ فقط عن ا�ستفراغ اجلهد وبذل الطاقة
يف طلب احل��ق ،وم��ا يعنينا �أنّ��ه ّ
مت توظيف ه��ذا الفهم م��ن �أج��ل
تر�سيخ احرتام الر�أي الغري وامل�ؤدي �إىل بيئة فكرية مت�ساحمة.
الأ�صل الرابع :نظرية تكاف�ؤ الأدل��ة ،وانتها�ؤها �إىل االعتذار
عن اخلالف:
�إنّ م�صطلح تكاف�ؤ الأدل��ة وه��و ما يعرف بتعدد �أق��وال الإم��ام
ال���واح���د يف ق�����ض��ي��ة واح����دة م��ن غ�ير �أن ي��ع��رف ع��ن��ه رج��وع��ه �أو
ترجيحه لأحدهما.
وما يعنيه الكاتب هو �أنّ القائلني بالتكاف�ؤ قد �أقروا �أن يكون
للمجتهد �أكرث من قول يف ق�ضية واحدة ،كونه بذل اجلهد ،ومل
ي�ستطع ترجيح �أحد االختيارين لقوة �أدلتهما يف نظره.
ولكن مقارنة هذا الأ�صل مع الأ�صول ال�سابقة ،مل يبني الكاتب
الأ�س�س التي ّ
مت اعتمادها يف ترجيح هذا الأ�صل امل�ؤدي للت�سامح.

الأ���ص��ل اخلام�س� :أ�صل م��راع��اة اخل�لاف ،و�أث���ره يف التقريب
بني �آراء امل�سلمني:
�أ���ش��ار الكاتب �أنّ الأخ���ذ ب��ه��ذا الأ���ص��ل خ��ط��وة منهج ّية مبكرة
للتقريب بني املذاهب واجلمع بينها مبا يتيحه من �إمكان تبادل
الأحكام الفقهية وا�ستخدامها.
�أي �أنّ املجتهد يرجح الزم دليل خ�صمه وناجته دون �أن يلتفت
�إىل امللزوم ال��ذي هو نف�س الدليل ،وهي طريقة ذك ّية يف اجلمع
بني الآراء لتدارك امل�صالح.
واملهم بالن�سبة لنا يف هذه النقطة هو الوقوف يف هذا التوجه
�إىل االنفتاح على ر�أي املخالف مما ي�ؤدي �إىل املزج بني الآراء دون
تع�صب ،وهذا يعطي م�ؤ�ش ًرا �إيجاب ًيا للحوار و التجاوب مع الغري.
الأ���ص��ل ال�����س��اد���س :ق��اع��دة اخل����روج م��ن اخل��ل�اف ،و�أث���ره���ا يف
تطويق نزعة الت�شتت:
هذه قاعده فقهية ت�شبه �إىل حد كبري �أ�صل مراعاة اخلالف.
ل���وال �أنّ ذل���ك الأ����ص���ل ل��ه ا���ص��ط�لاح ي��ح��دد ك��ي��ف��ي��ة اخل����روج من
اخلالف عن طريق الأخذ بامللزوم دون الالزم.
وامل�ستفاد من هذا الأ�صل هو انطباعه بطابع النظر ال�شامل
جلميع الأقوال والآراء الفقه ّية من ،غري �إهمال ،وعندما ت�سري
ه��ذه ال��ن��زع��ة املت�ساحمة يف �صفوف امل�سلمني ،فيتعاملون على
�ضوئها مع ق�ضاياهم الفقه ّية وغريها من الق�ضايا مما ين�شئ
بينهم الت�سامح والتفاهم.
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