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بسم اهللا الرمحن الرحيم ..

ه وال نخشى إال عدلَه وال نعتمد إال قولَه وال نتمسك إال  بسم اهللا الذي ال نرجو إال فضلَ
ه .. به نستجري وبه نسرتشدُ ملا فيه الصالح واالصالح وبه نستعني ... واحلمد هللا الواحد  بحبلَ
االحد والصالة والسالم عىل نبينا الكريم نبي الرمحة رسول اهللا حممد بن عبداهللا صىل اهللا عليه 
وآله وسلم وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين سالم اهللا عليهم أمجعني ... وبعد ..  تعدّ القراءة روح 
احلضارة ومفتاحها كوهنا حتافظ عىل العقل وجتعله سليامً ونشطاً ، فضالً عن اهنا حتفظ أوقاتنا من 
الضياع وخاصة ونحن نعيش يف زمن حيتفي بالصورة عىل حساب الكلمة .. بمعنى أن القراءة 
غذاء للروح ، بل ونجدها تقربنا من اهللا سبحانه وتعاىل ؛ بوصفها طريقاً للجنة وخاصة ان كان 
العظيمة يف االسالم بعد ان كانت  العربية االسالمية ، ملكانتها  الكتاب يمتلك مقومات هويتنا 
كلمة (إقرأ ..) أول كلمة أنزلت عىل الرسول الكريم نبي الرمحة حممد بن عبداهللا صىل اهللا عليه 
وآله وسلم يف قوله تعاىل (اقرأ بسم ربك الذي خلق.) .. مثلام أكد اهللا تعاىل عىل الكتاب وأقسم 

به لرفعته والمهيته يف قوله تعاىل (والطور . وكتاب مسطور . يف رقّ منشور.).
وتأسيساً عىل أمهية القراءة وأمهية الكتاب اهتم قسم النرش احد أقسام مركز العميد الدويل 
واالقالم  املتميزين  الباحثني  باستقطاب   ، املقدسة  العباسية  للعتبة  التابع  والدراسات  للبحوث 
أهداف  مع  تنسجم  التي  والفكرية  االكاديمية  الصفة  ذات  البحثية  واملشاريع  الرصينة  العلمية 
 . املتخصصني   للقراء  وخدمة   ، العاملية  باجتاه  الطاحمة  املستقبلية  االسرتاتيجية  وخططه  املركز 
العميد  الذي نحن بصدد نرشه وتسويقه من مركز  باملطبوع  النرش االحتفاء  ومن هنا يرس قسم 
التسامح)  بـ :  (االمام احلسني عليه السالم وهنج  العنوانات املهمة واملوسوم  الدويل ، هو أحد 
ط فيه  للباحث الشيخ الدكتور عبداهللا أمحد اليوسف دام توفيقه من السعودية .. وهو كتاب يسلَّ
مؤلفه الضوء عىل أمهية دراسة فكرة التسامح األخالقي واإلنساين يف ضوء منهج أحد أئمة آل 
اجلنة  أهل  اهللا وسبطه وسيد شباب  اهللا عليه وسلم ورحيانة رسول  الكريم حممد صىل  الرسول 
االمام احلسني بن عيل عليهم السالم االمام املعصوم وما يمتلكه من شخصية عظيمة ومقام رفيع 
العفو والتسامح  أنّ  ، وال خيفى  بالصرب واحللم والرمحة والتواضع والعطاء  وسرية عطرة ممتلئة 

كلمة املركز

٨
كلمة (إقرأ ..) أول كلمة أنزلت عىل الرسول الكريم نبي الرمحة حممد بن عبداهللا صىل اهللا عليه 





مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
قسم النرش

ف مع من  بِلوا عىل املكارم وحسن الترصّ لق األئمة املعصومني (عليهم السالم) الذين جُ من خُ
هم الرياح مهام عتت ملا حيملونه من رشف  أراد اإلساءة إليهم أو النيل منهم ، فهم كاجلبال ال هتزّ
دل القرآن  ىلَّ اهللا عليه وآله بجعلهم عِ عظيم أسبغه عليهم اهللا تعاىل عىل لسان رسوله الكريم صَ
هم سفن نجاة األمة ، وبام حباهم اهللا تعاىل من العلم واملعرفة  الكريم يف حديث الثقلني ، و سامّ
األمور  بأنفسهم عن اخلوض يف  يربؤون  ما جيعلهم  العظيم  واخللق  والزهد  والعلم  والشجاعة 
الكراهية والبغضاء  قلبه  أو احلقد عىل من حيمل يف  بالرد عىل اإلساءة  السفهاء  التي تصدر عن 
ده اإلمام  م جبلوا عىل حب اخلري وهو ما جسّ هلم بل يساحمون امليسء ويعفون عن املخطئ ألهنّ
وه  احلسني - عليه السالم - يوم الطف ببكائه عىل أعدائه ، ودعائه هلم باهلداية عىل الرغم ممّا أعدّ
نفسه  التسامح يف  ، ذلك ألنّ  نسائه وأطفاله  ، وسبي  بوحشيّة  لقتله وقتل أصحابه  ة  له من عدّ
ة، وستكشف صفحات هذا الكتاب عن صور مرشقة ملالمح التسامح يف حياة اإلمام  بِلّ سجيّة وجِ
احلسني الشهيد (عليه السالم) ... نسأل اهللا العزيز احلكيم والرمحن الرحيم بأن يتقبل هذا اجلهد 
ويبارك به ..انه هو السميع املجيب .. وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم 
عىل نبينا حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين سالم اهللا عليهم أمجعني.

٩ويبارك به ..انه هو السميع املجيب .. وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم 
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املقدمة

إىل  ودعا  اإلسالم،  عليها  حثّ  التي  والفضائل  القيم  من  مهمة  وقيمة  فضيلة  التسامح  يعترب 
التعامل  بالسامحة والعفو والصفح والرمحة والرأفة والرفق يف  بالتخلق  أتباعه  التحيل هبا، وأمر 
والسلوك، وأوىص باإلحسان والرب إىل مجيع فئات ومكونات املجتمع حتى يعيش اجلميع يف أمن 

وأمان وسالم واستقرار وتعاون وحمبة وانسجام.
ال والتعايش اإلجيايب بني خمتلف  وجمتمعنا اليوم بحاجة ماسة وشديدة إىل روح التسامح الفعّ

املكونات الدينية واملذهبية والفكرية والثقافية املكونة لكيان املجتمع وإطاره العام.
فيه  تتقارب  واحدة،  قرية  العامل  أصبح  فقد  احلديثة  واالتصاالت  املعلومات  لتقنية  ونتيجة 
الشعوب  بني  واملكانية  الزمانية  احلواجز  فيه  ارتفعت  وقد  احلضارات،  بينه  وتتفاعل  الثقافات، 
واألمم املختلفة يف أرجاء املعمورة؛ مما جيعل التسامح ليس فضيلة وقيمة فحسب؛ وإنام رضورة 

ملحة، وحاجة أساسية لتوليد التعاون والتكامل والتعايش بني خمتلف الشعوب واألمم.
التسامح ووجوب ترسيخه يف املجتمع اإلسالمي من األمور املهمة  وقد أصبح احلديث عن 
ظاهرة  انتشار  مع  خصوصاً  املجتمعية،  املكونات  خمتلف  بني  والتعايش  السالم  لبناء  للغاية 

اإلرهاب والتشدد والتطرف واإلقصاء والتهميش املنترشة يف العديد من البلدان اإلسالمية.
وتعد دراسة منهج اإلمام احلسني  يف التسامح أكثر من رضوري، ملا ترمز إليه شخصيته من 

مكانة وتراث وفكر ومنهج متميز.
إن شخصية اإلمام احلسني بن عيل  شخصية عظيمة ومتميزة وكاملة، وله مقام رفيع، وشأن 
ومصباح  النجاة،  وسفينة  اجلنة،  أهل  شباب  وسيد  ورحيانته،    اهللا  رسول  سبط  فهو  عظيم، 

اهلد، والعروة الوثقى، والشهيد اخلالد عىل مرّ الزمان واملكان.
واحلديث عن شخصيته ومكانته وفضله ومناقبه يطول ويطول؛ ولكننا يف هذا الكتاب سنقترص 
وتعامله  التسامح،  يف  ومنهاجه  هنجه  وهو  العظيمة  شخصيته  من  واحد  جانب  بحث  عىل  فيه 
ومل  الكايف،  باالهتامم  ظَ  حيُ مل  العظيمة  شخصيته  من  اجلانب  وهذا  الرفيع؛  واإلنساين  األخالقي 

يسلط عليه األضواء كام يف جوانب أخر من شخصيته وسريته املباركة.
ومل أجد -بحسب ما تيرس يل من اطالع- أي كتاب مستقل، أو دراسة منفردة وكاملة تتناول 

. هذا املوضوع املهم يف شخصية اإلمام احلسني
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 ولعل هذه الدراسة هي األوىل من نوعها يف باهبا، حيث سلطتُ فيه األضواء عىل هنج ومنهاج 
. التسامح األخالقي واإلنساين يف شخصية وسرية اإلمام احلسني

وقد بدأتُ هذه الدراسة العلمية بتحرير مفهوم التسامح لغوياً واصطالحاً، وبيان ما ورد عن 
التسامح يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة.

 ثم تطرقتُ إىل جذور وقواعد وأصول التسامح يف اإلسالم، لتأصيل قيمة التسامح من املنظور 
اإلسالمي.

عىل  األضواء  مسلطاً   ، احلسني  اإلمام  عند  التسامح  أخالقيات  عن  بالبحث  عرجتُ  ثم 
تواضعه وحلمه وصربه وعفوه وصفحه ورمحته ورفقه وكرمه وجوده وإحسانه حتى إىل خمالفيه 

وأعدائه وخصومه.
 وأقسام التسامح)، وقد اشتمل هذا الفصل   ثم تناولتُ يف هذه الدراسة (اإلمام احلسني 
عىل أنواع التسامح وأقسامه، وما ورد يف سرية اإلمام احلسني  يف كل قسم من أقسام التسامح.

 ثم أوضحتُ يف الفصل اخلامس واألخري احلاجة إىل التسامح يف املجتمعات املسلمة انطالقاً 
من مبدأ التأيس واالقتداء باإلمام احلسني  وهنجه وفكره وسريته املباركة.

متمنياً أن يساهم هذا الكتاب يف ترسيخ روح التسامح اإلجيايب، وتعزيز قيم التعايش والتآلف 
والتعاون والتكامل بني خمتلف املكونات يف املجتمع املسلم.

قيمة  عن  ونافعاً  ومفيداً  جديداً  شيئاً  واإلسالمية  العربية  للمكتبة  قدمتُ  قد  أكون  أن  راجياً 
وفضيلة التسامح، وهنج اإلمام احلسني  يف التسامح.

 وختاماً... أبتهل إىل املوىل عز وجل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان أعاميل، وأن ينفعني به يف 
� [سورة الشعراء؛ اآليتان: ٨٨- لِيمٍ لْبٍ سَ نْ أَتَى اهللاَ بِقَ الَ بَنُونَ * إِالَّ مَ الٌ وَ عُ مَ مَ الَ يَنفَ آخريت �يَوْ

٨٩]. إنه - تبارك وتعاىل - حمط الرجاء، وغاية األمل، وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.
واهللا املستعان

عبد اهللا أمحد اليوسف
 احللة - القطيف

 األربعاء ٢٠ مجاد اآلخرة ١٤٣٧هـ
 ٣٠ مارس ٢٠١٦م





منهج الدراسةمنهج الدراسةمنهج الدراسة
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والتحليل  البحث  يف  العلمية  والقواعد  األدوات  اتباع  تتطلب  علمية  دراسة  أي  إن 
واالستنتاج، وقد بذلنا جهدنا يف كتابة هذه الدراسة عن اإلمام احلسني  وهنج التسامح 
 األخالقية  بطريقة علمية قائمة عىل التحليل واالستنتاج، وربط سرية اإلمام احلسني 
والقيمية بالواقع االجتامعي املعارص فيام يرتبط بقيمة التسامح، وقد تتبعنا مجيع ما ورد عن 
اإلمام احلسني  يف ثقافة وأخالقيات وأصول التسامح والتعايش السلمي، وتطبيق ذلك 
عىل واقعنا االجتامعي املعارص، انطالقاً من مبدأ وجوب االقتداء باملعصومني ؛ ومنهم 
اإلمام احلسني  الذي يمثل القدوة احلسنة واألنموذج األمثل، وهو حمل البحث حتى 
نؤصل لثقافة التسامح من سرية وحياة اإلمام احلسني  الذي له موقعية ومكانة رفيعة 

عند املسلمني خاصة واألحرار يف أرجاء العامل عامة.

أمهية الدراسة
تأيت أمهية دراسة التسامح عند اإلمام احلسني  من عدة أبعاد وجوانب مهمة، ونشري 

إىل أبرزها يف النقاط التالية:
وسرية  الدينية،  النصوص  عىل  االرتكاز  خالل  من  التسامح  وثقافة  قيمة  إعالء   -١

املعصومني ، وحتديداً سرية اإلمام احلسني بن عيل  األخالقية واإلنسانية.
٢- إبراز اجلانب األخالقي والقيمي والرتبوي والسلوكي يف حياة وسرية اإلمام احلسني 
ملا   ، اإلمام  املهم من سرية  اجلانب  والقادمة هبذا  املعارصة  األجيال   وتعريف 
لإلمام احلسني  من موقعية خاصة يف الوجدان الشعبي، وملا يرتكه ذلك من أثر يف 

حتفيز العمل بقيم التسامح.
الفعال والتعايش اإلجيايب، ومواجهة  التسامح  ثقافة  إىل  اإلنسانية  املجتمعات  ٣- حاجة 

ثقافة الكراهية والتطرف والعنف.
٤- التأكيد عىل إنسانية اإلسالم، وأنه دين يدعو إىل التسامح واالنفتاح واالعتدال والتعقل والسالم.
٥- تزكية النفس وهتذيبها من خالل التحيل بأخالقيات التسامح، والتجمل بآداب وقيم 

ومناقبيات اإلسالم العظيمة.
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أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة عن (اإلمام احلسني  وهنجه يف التسامح) إىل حتقيق عدة أهداف 

رئيسة، أبرزها ما ييل:
واإلحسان  والصفح  والعفو  التسامح  عىل  وحيث  ويشجع  يدعو  اإلسالم  أن  بيان   -١
واحللم والرفق والرمحة.... وغريها من الصفات األخالقية الدالة عىل ثقافة التسامح 

مع الذات واآلخر.
٢- بيان السرية األخالقية واإلنسانية الرفيعة لإلمام احلسني  بصورة مفصلة وحتليلية، 
من أجل التأيس واالقتداء به، خصوصاً يف هذا العرص الذي طغت فيه املادية عىل كل 
يشء، واحلاجة إىل االقتداء باإلمام احلسني  يف السلوك األخالقي الراقي، وتربية 

الذات عىل التخلق بأخالق التسامح والتعايش اإلجيايب. 
٣- توضيح أن التسامح ال يقترص عىل جانب معني من جوانب شؤون احلياة، بل يشمل 
كل اجلوانب واألبعاد، كام أنه حاجة إنسانية مستمرة، ال ختتص بزمان دون زمان، أو 

.أو طائفة دون الطوائف األخر ،مكان دون مكان، أو مجاعة دون أخر
بني  التسامح  روح  وتعزيز  املجتمع،  يف  اإلجيايب  التسامح  ثقافة  إشاعة  نحو  السعي   -٤
املكونات االجتامعية املختلفة، والتحيل بروح التعاون والتآلف والتكامل مع اآلخرين.

عدم  وجيب  األبعاد،  مجيع  من  متميزة  شخصية    احلسني  اإلمام  شخصية  إن   -٥
للرتكيز عليها، كنهجه  اجلوانب بحاجة  العديد من  فهناك  بعد واحد،  اختصارها يف 

األخالقي وهنجه اإلنساين املتسامح والراقي والرفيع.
واقعنا  يف  التسامح  ثقافة  نرش  يف    احلسني  لإلمام  املباركة  السرية  من  االستفادة   -٦
 املستو عىل  أم  االجتامعي،  الصعيد  عىل  أم  الفردي  الصعيد  عىل  سواء  املعارص، 
اجلامعي كمجتمعات إنسانية متعددة األديان واملذاهب واملدارس الفكرية، ومتنوعة 
األعراق واألجناس والثقافات؛ حيث بات من الرضوري للغاية االهتامم بنرش ثقافة 

التسامح والتعايش بني الناس، ونبذ التعصب والتطرف والتشدد.
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الدراسات السابقة
بدأ االهتامم بالتسامح كمفهوم حديث يف العامل العريب متأخراً جداً باملقارنة مع الكتابة 
حوله يف العامل الغريب، ويعود السبب يف ذلك إىل ما حصل يف أوروبا من رصاع شديد بني 
الكنيسة واملخالفني هلا، وكان اضطهاد الكنيسة ألتباع األديان األخر واملذاهب املختلفة 
هي القاعدة السائدة يف العصور الوسطى يف أوروبا سواء من جانب البابوية، أو من جانب 
احلكام (األباطرة)؛ ولكن منذ منتصف القرن اخلامس امليالدي عرش بدأت بوادر التسامح 

تربز وتظهر، وبدأت الدعوات والكتابات تتزايد حول الدعوة إىل التسامح.
بعنوان  كتابه  وصدر  لوك)  (جون  كتبه  ما  وأقدمها  التسامح  يف  الكتب  أشهر  ومن 
(رسالة يف التسامح) والذي طبع يف مدينة فودا هبولندا يف سنة ١٦٨٩م.وقد ترمجت إىل 
الفرنسية واألملانية واإليطالية واهلولندية وغريها، وأما ترمجتها إىل اللغة العربية فلم تتم إال 
يف سنة ١٩٨٧م، وقام برتمجتها الدكتور عبدالرمحن بدوي، عن األصل الالتيني وراجعها 
عىل الرتمجتني اإلنجليزية والفرنسية، وضمنها مقدمة موسعة وطويلة، وهي تعادل حجم 
الكتاب، وقد قدم إسهاماً مهامً يف التعريف برسالة التسامح عند لوك، وبات اسم الدكتور 

بدوي حارضاً يف كل حديث يتعلق هبذه الرسالة يف املجال العريب املعارص.
ويف سنة ١٩٩٧م صدرت ترمجة ثانية للرسالة، أنجزهتا الباحثة املرصية الدكتورة منى 
أبو سنة، راجعها وقدم هلا الدكتور مراد وهبة، وصدرت ضمن املرشوع القومي للرتمجة 

يف مرص.
وتشري رسالة لوك يف التسامح إىل جمال التسامح الديني، وتتصل من ناحية املوضوع 
مؤسسة  بني  التام  الفصل  رضورة  يف  رئيسة  بصورة  فكرهتا  وتتحدد  املسيحي،  بالدين 
املدين  احلاكم  سلطة  حدود  عن  والكشف  الدينية،  الكنيسة  ومؤسسة  الدنيوية  السلطة 
الدينية  السلطتني  تفكيك  أجل  من   ،أخر جهة  من  الكنيسة  سلطان  وحدود  جهة،  من 

والسياسية عن بعضهام البعض، وهذا ما تم فعالً يف أوروبا.
يف  فعلية  حاجة  عن  تعرب  كانت  ألهنا  أوروبا  يف  كبرياً  اهتامماً  التسامح  رسالة  ولقيت 
متارسه  كانت  الذي  والقمع  االضطهاد  من  والتخلص  للتسامح،  األوروبية  املجتمعات 
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الكنيسة املسيحية ضد العلامء واملفكرين باسم الدين، ولذلك بقيت رسالة التسامح يشار 
إليها بالبنان حتى بعد مرور ثالثة قرون من تأليفها، وأصبحت تؤرخ ضمن جمال تاريخ 

تطور الفكر األورويب احلديث. 
املعروف  الفرنيس  الفيلسوف  نرش  امليالدي  عرش  الثامن  القرن  ستينيات  مطلع  ويف 
قام  الذي  العربية  الرتمجة  حسب  عرف  التسامح،  حول  كتاباً  (١٦٩٤-١٧٧٨م)  فولتري 
برتمجتها الباحث املغريب سعيد بن كراد بعنوان: «قول يف التسامح»، وهو يضم جمموعة من 

املقاالت القصرية.
نظراً  وذلك  الديني،  التسامح  هو  فولتري  الفرنيس  الفيلسوف  ناقشه  الذي  والتسامح 
إىل  وناظراً  الكاثوليكي،  املذهب  إىل  بأغلبيته  املنتمي  الفرنيس  املجتمع  يعانيه  كان  ما  إىل 
تاريخ احلروب والرصاعات بني املذاهب املسيحية أيام العصور الوسطى وما بعدها، وما 
خلفه هذا الرصاع املسيحي - املسيحي من فظاعات واضطهادات وآالم يف املجتمعات 

األوروبية املسيحية.
وأول ما ظهر مصطلح التسامح كان يف كتابات الفالسفة األوروبيني يف القرن السابع 
عرش امليالدي، زمن الرصاع بني الربوتستانت والكنيسة الكاثوليكية، حينام ناد أولئك 
باهللا؛  اإلنسان  التدخل يف عالقة  بالتوقف عن  البابوية  الكنيسة  االعتقاد، وطالبوا  بحرية 
وبرضورة التسامح مع املخالفني، وذلك هو نفس املبدأ الذي متسك به فالسفة التنوير يف 

أوروبا بمختلف ميوهلم الدينية والفلسفية.
ومعظم الذين أرخوا ملفهوم التسامح يف تاريخ الفكر األورويب احلديث، استندوا إىل 
التسامح  مبدأ  أيدوا  الذين  األوائل  من  بعدمها  جاء  ومن  وفولتري  لوك  جون   - كتابات 
والغرب  أوروبا  واقعاً يف  أمراً  التسامح  أصبح  التسامح، حتى  أقسام  الديني، وغريه من 

بصورة عامة. 
أما يف العامل العريب فلعل أول من دافع بقوة عن قيم التسامح يف اإلسالم، وعن مصطلح 
التسامح بمعناه املصطلح واحلديث هو الشيخ حممد عبده (١٢٦٦-١٣٢٣هـ / ١٨٤٩ - 
١٩٠٥م) يف مناظراته الفكرية الشهرية التي حصلت يف مطلع القرن العرشين مع الكاتب 
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اللبناين املهاجر إىل مرص (فرح انطون) (١٢٩١-١٣٤٠هـ /١٨٧٤-١٩٢٢م).
وقد استطاع الشيخ حممد عبده أن يقعد ألصول التسامح يف اإلسالم من وجهة نظره، 
وأصوله،  اإلسالمي  الدين  وطبيعة  وأصوله،  املسيحي  الدين  بني  الفروق  طبيعة  وبيان 
معترباً أن هذه الفروق توضح مد تقبل التسامح من عدمه يف كل دين، وهو األمر الذي 

جعله حمل جذب للكثري من املدافعني عن الفكر اإلسالمي يف مسألة التسامح.
لكننا نالحظ تزايد الكتابة حول التسامح يف اإلسالم يف العامل العريب مع انتشار ظاهرة 
وجه  تشوه  بدأت  التي  اإلرهابية  التكفريية  اجلامعات  خطر  وتزايد  واإلرهاب،  العنف 

اإلسالم احلضاري.
التسامح سواء  تناولت مسألة  التي  الدراسات واألبحاث  بعض  وبالرغم من وجود 
من  معظمها  ختلو  ال  والتي  العربية،  الكتب  أو  العربية  اللغة  إىل  املرتمجة  األجنبية  الكتب 
مالحظات وثغرات، أو االقتصار فيها عىل جوانب من التسامح دون اإلملام بمسألة وقيمة 
يف  سواء  خلل  من  بعضها  خيلو  ال  والتي  واجلوانب،  والزوايا  األبعاد  مجيع  من  التسامح 

املضمون واملحتو أم يف املنهج واألسلوب.
إليها يف قائمة املصادر واملراجع،  ومع ذلك استفدنا من بعضها يف بحثنا، وقد أرشنا 
وكذلك يف هوامش البحث، لندل القارئ والباحث معاً عىل املصادر التي اعتمدنا عليها، 

واستفدنا منها.
وجيب أن أسجل هنا أن مفهوم التسامح كمضمون ديني وفكري وأخالقي وسلوكي 
له قواعده وجذوره يف اإلسالم، وسوف نثبت يف الفصل الثاين من هذا الكتاب (قواعد 
؛  التسامح يف اإلسالم) ما يدل عىل أن فضيلة التسامح ليس شيئاً طارئاً أو أمراً مستحدثاً
للنخبة  وإبرازه  إظهاره  إىل  بحاجة  ولكنه  اإلسالمي،  الفكر  يف  وعميق  متجذر  هو  وإنام 

وعامة الناس.
التسامح  ظاهرة  تناول  كتاباً  أو  بحثاً  أجد  مل  وبحث  اطالع  من  يل  تيرس  ما  وبحسب 
عند اإلمام احلسني  كدراسة منفردة ومستقلة؛ وربام تكون هذه الدراسة هي األوىل من 

نوعها يف هذا املجال.
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كل  التسامح)،  وهنج    احلسني  (اإلمام  عن  العلمية  الدراسة  هذه  يف  تناولتُ  فقد 
واقعنا  وتطبيق ذلك يف  التسامح،   يف مسألة  اإلمام  عليه عن حياة وسرية  اطلعتُ  ما 

املعارص.
أمهات  يف  املتناثرة  واإلنسانية  األخالقية    احلسني  اإلمام  سرية  من  استفدتُ  وقد 
املصادر واملراجع، للتدليل عىل التسامح عند اإلمام ، لكن البحث مل خيلو من صعوبات 
مسألة  يف    احلسني  اإلمام  عن  ورد  ما  كل  جيمع  ومستقل  منهجي  كتاب  توافر  لعدم 

التسامح.
 لكن بعد االتكال عىل اهللا تعاىل، والعزم عىل الكتابة عن هذا اجلانب يف حياة وسرية 
اإلسالم  يف  التسامح  أصول  مسألة  بتناول  مبتدئاً  الكتابة  يف  رشعتُ    احلسني  اإلمام 
وقسمتُ  احلسني،  اإلمام  عند  التسامح  أخالقيات  إىل  تطرقتُ  ثم  للموضوع،  كمدخل 
نهياً البحث بالكتابة حول احلاجة إىل التسامح يف هذا الوقت،  التسامح إىل أقسام متعددة، مُ

ويف كل وقت وحني، ويف كل زمان ومكان.

هيكلية الدراسة
يف  الباحث  اتبعه  الذي  الدراسة  منهج  عن  باحلديث  املقدمة  بعد  الدراسة  هذه  تبدأ 

دراسته، وقد قسم الباحث الكتاب إىل مخسة فصول وخامتة.
لغوياَ  التسامح  مفهوم  عىل  الضوء  بإلقاء  األول  فصلها  يف  الدراسة  بدأتُ  وقد 
واصطالحاً مروراً باحلديث عن التسامح يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة، وختمنا هذا 

الفصل بتوضيح معنى التسامح.
فيه عن  بالبحث  تناولتُ  اإلسالم)  التسامح يف  بــ(جذور  واملعنون  الثاين  الفصل  ويف 

أصول وقواعد وجذور التسامح يف اإلسالم.
التسامح)  وأخالقيات    بــ(اإلمام احلسني  والذي جاء موسوماً  الثالث  الفصل  أما 
التواضع،  بالتسامح وهي:  املرتبطة    التطرق فيه إىل أخالقيات اإلمام احلسني  فقد تم 

والصرب، واحللم، والعفو والصفح، والرأفة، والرمحة، واإلحسان والكرم.
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ويف الفصل الرابع والذي جاء بعنوان: (اإلمام احلسني  وأقسام التسامح) سلط فيه 
الباحث األضواء عىل أقسام التسامح، واالستدالل عىل كل قسم بام ورد عن سرية اإلمام 

احلسني  ومنهجه يف التسامح يف كل أقسامه وأبعاده.
االقتداء  جيب  إذ  التسامح)  إىل  (احلاجة  بــ  عنونته  فقد  واألخري  اخلامس  الفصل  أما 
املاسة  القدوة احلسنة، وبيان احلاجة  باعتباره  به،   والتأيس  اإلمام احلسني  بأخالقيات 
يف عرصنا للتسامح املذهبي والديني والفكري والسيايس حتى تنعم جمتمعاتنا اإلسالمية 

باألمن واألمان واالستقرار والسالم والتعايش.
إليها  توصل  التي  الدراسة  وتوصيات  نتائج  عن  عبارة  بخامتة  الدراسة  هذه  وننهي 

الباحث من خالل تناوله لقيمة وفضيلة التسامح.



التسامح يف اللغة.* 
التسامح يف االصطالح.* 
التسامح يف القرآن الكريم.* 
التسامح يف السنة الرشيفة.* 

يف معنى التسامح.* 

الفصل األول
مفهوم التسامح
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التسامح يف اللغة
اللغة  مفردات  إىل  أوالً  يرجع  أن  التسامح  مفهوم  معرفة  يروم  باحث  ألي  املهم  من 

العربية كي يستطيع أن حيدد بدقة معنى التسامح، ويعرف إن كان هلا جذر يف اللغة أم ال.
ومن املفيد أن نستعرض أهم ما قاله علامء اللغة لتحرير مفهوم التسامح لغوياً بالرجوع 

إىل جذر مفردة التسامح... وإليكم أبرز ما ورد يف كتب اللغة ومعامجها:
قال الشيخ الطرحيي يف معجم البحرين: «سمح»: بفتح فسكون أي السهلة،  والسامح 
أي  بفتحتني سموحاً وسامحاً وسامحة:  به يسمح  مثله: وسمح  والسامحة  اجلود،  بالفتح 

جاد.
سميح  مجع  سمحاء  وقوم  أعطاين،  يل:  وسمح  سمحاؤكم.  خياركم  احلديث:  ويف 
ومساميح كأنه مجع مسامح - قاله اجلوهري-. ومنه قول الشاعر: مساميح الفعال ذوو أناة.

يُسمح لك؛ أي سهل  واملساحمة: املساهلة، وتساحموا: تساهلوا. ويف خرب عطا اسمح 
يسهل عليك. ويف اخلرب: السامح رباح، أي املساهلة يف األشياء ربح صاحبها.

ويف احلديث: السامحة البذل يف العرس واليرس. ويف آخر السامحة إجابة السائل وبذل 
الطرفني  الكفني أي كريم. ونقي  الطرفني. قوله سمح  نقي  الكفني  النائل. وفالن سمح 

فرجه ولسانه(١). 
حَ به: أي جاء  مَ : اجلود. وسَ ةُ امحَ امحُ والسَ وقال اجلوهري يف الصحاح: «سمح»: السَ
، كأنه  حاءُ مَ ، وقومٌ سُ حٌ مْ ح بالضم، فهو سَ مُ حاً ولقد سَ مْ حَ يل: أعطاين. وما كان سَ مَ به. وسَ
امحٌ ال غري. واملُساحمة:  ةٌ سِ وَ ةٌ ونِسْ حَ مْ . وامرأة سَ امحٍ : كأنَّه مجع مِسْ ساميحُ ميح. ومَ مجع سَ
 . تْ وتابَعَ ه  نفسُ لَّتْ  ذَ أي:   ، هُ تُ ونَ رُ قَ تْ  حَ مَ أَسْ وقوهلم:  تساهلوا.  وتساحموا:  املُساهلة. 

لُ (٢). هْ : السري السَ ميحُ ه. والتَسْ ثْقيفُ ح: تَ مْ ميحُ الرُ وتَسْ
به يسمح  ح  مَ ةُ اجلود، سَ حَ امَ حُ والسَّ امَ السَّ وجاء يف خمتار الصحاح يف معنى «سمح»: 

األوىل  الطبعة  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  الطرحيي،  الدين  فخر  الشيخ  البحرين،  جممع  معجم   .١
١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ص ٦٤٣ - ٦٤٤، فصل السني: «سمح».

ص  ٢٠٠٩م،   - ١٤٣٠هـ  عام  طبع  مرص،   - القاهرة  احلديث،  دار  اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل  الصحاح،   .٢
٥٥٧ - ٥٥٨، حرف السني «سمح».
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حَ من باب ظرف صار  مُ حَ له أي أعطاه، وسَ مَ حةً أي جاد، وسَ امَ حاً وسَ امَ بالفتح فيهام سَ
حٌ  امَ حةٌ بسكون امليم، ونسوة سِ مْ حاءُ بوزن فقهاء، وامرأة سَ مَ حاً بسكون امليم، وقوم سُ مْ سَ

وا تساهلوا(١). ةُ املساهلة، وتَساحمَ احمَ بالكرس، واملُسَ
ةً  موحَ موحاً وسُ ةً وسُ امحَ امحاً وسَ ، سَ مَ رُ »:  ككَ حَ مُ أما الفريوزآبادي فقد قال يف معنى «سَ

. يِّحٌ مَ يْحٌ وسُ مَ : سُ هُ غريُ ، وتَصْ حٌ مْ ، فهو سَ حَ مَ ، كأَسْ مَ رُ ، وكَ : جادَ تابٍ امحاً، ككِ حاً وسِ مْ وسَ
. يحٍ مِ عُ سَ ْ نَّهُ مجَ : كأَ ماءَ رَ ، ككُ محاءُ وسُ

. امحٍ عُ مِسْ ْ نَّهُ مجَ : كأَ ومساميحُ
. ، ليس غريُ امحٌ ةٌ سِ وَ ونِسْ

 ُ ريْ السَّ  : ميحُ والتَّسْ  . يقٌ ضِ فيها  ما  التي  ةُ  واملِلَّ  ، املُواتِيَةُ والقوسُ  ةِ،  دَ للواحِ  : ةُ حَ مْ والسَّ
بُيوتٌ من   : تابٍ ةِ. وككِ َ ، كاملُساحمَ ةُ لَ ، واملُساهَ بُ ، واهلَرَ ةُ عَ ْ ، والرسُّ حِ مْ الرُّ ثْقيفُ  ، وتَ لُ هْ السَّ
ةُ  حَ مْ . وسُ رِ بنِ أيب طالبٍ فَ عْ سُ جَ رَ : فَ ةُ حَ مْ عاً. وسَ تَّسَ ن، أي: مُ كَ سْ حاً، كمَ مَ ، وإن فيه ملَسْ مٍ أدَ
وا:  . وتساحمَ ةٌ زيرَ بِئْرٌ باملدينةِ غَ  : نَةَ يْ هَ ، كجُ ةُ يْحَ مَ مها بالضم. وسُ الَ : كِ اللٍ ، وابنُ هِ بنُ سعدٍ
 : حٌ مْ ودٌ سَ . وعُ عابٍ تِصْ اسْ بعدَ  : النَتْ  ابَّةُ والدَّ  ، هُ سُ نَفْ لَّتْ  ذَ  : هُ تُ رونَ قَ تْ  حَ مَ لوا. وأسْ تَساهَ

ة فيه(٢). دَ قْ ال عُ
حَ  مُ سَ  ، ودُ اجلُ امحةُ  والسَّ امحُ  السَّ معنى «سمح»:  العرب:  لسان  منظور يف  ابن  وفصل 
امح  سِ ونساء  رجال  من  حة  مْ سَ وامرأة  حٌ  مْ سَ ورجلٌ  جاد،  امحاً  وسَ وحة  مُ وسُ ةً  امحَ سَ

حاء فيهام، حكى األَخرية الفاريس عن أَمحد بن حييى. مَ وسُ
، قال جرير: يحُ سامِ يحُ ونساء مَ سامِ ح، ورجال مَ مْ : سَ امحٌ ح ومِسْ مَ يحٌ ومِسْ مِ ورجل سَ

، امحةً لِيدُ سَ لَبَ املَسامِيحَ الوَ                         غَ
ها سادَ ، وَ التِ ريشَ املُعضِ فى قُ                                                        وكَ

١. خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، املكتبة العرصية، بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة ١٤١٨هـ 
- ١٩٩٧م، ص ١٥٣. 

٢. معجم القاموس املحيط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، دار املعرفة، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل 
١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، ص ٦٣٦، حرف السني «سمح».
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وقال آخر:
، سامِحٍ فِّ مَ كُ طِ األَ ةٍ بُسُ يَ                            يف فِتْ

رِ ثُ هم مل يَدْ يمُ                                                         عندَ الفِضالِ نَدِ
وا لعبدي كإِسامحه إِىل عبادي، اإلِسامح لغة يف  حُ مِ ويف احلديث: يقول اهللا عز وجل: أَسْ
خاء  خاءٍ، وقيل: إِنام يقال يف السَّ مٍ وسَ رَ حَ إِذا جاد وأَعطى عن كَ مَ حَ وأَسْ مَ ، يقال: سَ امحِ السَّ
انقادت،  إِذا  ه  سُ نَفْ تْ  حَ مَ أَسْ ويقال  واالنقياد،  املتابعة  يف  يقال  فإِنام  ح  مَ أَسْ وأَما  ح،  مَ سَ
ح  مَ امحة. وأَسْ حُ سَ مَ ح يل بذلك يَسْ مَ ح يل فالن أَي أَعطاين، وسَ مَ ول، وسَ والصحيح األَ

ني عىل املطلوب؛ أَنشد ثعلب: قَ : وافَ حَ وسامَ
َتْ ، ساحمَ أَلُ ي حني تُسْ طِ عْ                            لو كنتَ تُ

ليلِ لَوالكَ كلُّ خَ ، واحْ                                                                 لك النَّفسُ
أَي  باحٌ  رَ امحُ  السَّ املشهور:  احلديث  ويف  لوا.  تَساهَ وتَساحموا:  لة.  املُساهَ ة:  واملُساحمَ

ل فيه أَنشد ثعلب:  هَّ سَ لَ شيئاً فَ عَ : فَ حَ مَّ حَ وتَسَ مَ بِحُ صاحبَها. وسَ رْ شياء تُ املُساهلة يف األَ
َتْ بٌ فساحمَ طْ لَّ خَ                           ولكنْ إِذا ما جَ

با هَ ه أَذْ رْ                                                                 به النفسُ يوماً، كان للكُ
ل له. ويف احلديث: أَن ابن عباس سئل  هَّ ح أَي سَ مَ ح له. بحاجته وأَسْ مَ عرايب سَ ابن األَ
األَصمعي  قال  قال شمر:  حْ لك،  مَ يُسْ حْ  مَ اسْ قال:  ؟  أُ ضَّ تَوَ يَ أَ ْضاً  حمَ لبناً  عن رجل رشب 

لْ لك وعليك؛ وأَنشد: هَّ لْ يُسَ هِّ معناه سَ
حتْ مَ نا احلديثَ وأَسْ                           فلام تنازعْ

حتْ أَسهلت وانقادت  مَ                                                                  قال: أَسْ
حْ  مَ حْ يُسْ مَ ع والوصل مجيعاً. ويف حديث عطاء: اسْ طْ حْ لك بالقَ مَ حْ يُسْ مَ أَبو عبيدة: اسْ

بك.
 ، حَ مُ سَ ولقد  حاً،  مْ كان سَ وما  فيها ضيق وال شدة.  ليس  حة،  مْ السَّ يَّة  نِيفِ احلَ وقوهلم: 

تِ الدابة بعد استصعاب: النت وانقادت. حَ مَ امحة وجاد بام لديه. وأَسْ بالضم، سَ
مر إِذا أَطاعت وانقادت. ه لذلك األَ ونَتُ رُ حتْ قَ مَ ، وأَسْ عوبته إِذا ذلَّ حَ البعري بعد صُ مَّ ويقال: سَ
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فأَرسعت،  انقادت  إِذا  الناقة  تِ  حَ مَ وسَ واستقام،  ذلَّ  إِذا  ه  ينتُ رِ قَ تْ  حَ مَ أَسْ ويقال: 
ِيحٌ  ملَ يحٌ  مِ سَ فالنٌ  ويقال:  وتابعت.  نفسه  ذلت  أَي  كذلك  وساحمت  ه  ونَتُ رُ قَ تْ  حَ مَ وأَسْ

و قال: دْ اب والعَ عان والرضِّ لة يف الطِّ . واملُساحمة: املُساهَ ْحٌ حٌ ملَ مْ وسَ
عاً،  تَّسَ حاً أَي مُ مَ َسْ م. وتقول العرب عليك باحلق فإِن فيه ملَ وَّ يجِ املُقَ شِ ناً بالوَ عْ ْتُ طَ وساحمَ

بل: قْ ؛ وقال ابن مُ وحةً َندُ كام قالوا إِن فيه ملَ
حٌ مَ سْ قِّ مَ يِي ويف احلَ تَحْ سْ                                وإِن ألَ

را  ذَّ تَعَ فِ أَن أَ رْ ي العُ                                                              إِذا جاءَ باغِ
مٍ وأَنشد: امحُ بيوت من أَدَ باحُ والسِّ عراب قال: السِّ قال ابن الفرج حكايةً عن بعض األَ

امحِ حُ كالسِّ                                 إِذا كان املَسارِ
امحةِ ُ السَّ ح بَنيِّ مْ ودٌ سَ                                                               وعُ

تَةِ وطرفاها  بْ تَويَ النَّ سْ ها مُ ظُ لَ حة إِذا كان غِ مْ ة فيه. ويقال: ساجةٌ سَ دَ قْ موحةِ: ال عُ والسُّ
حٌ  مْ ه، وال مجيعَ ما بني طرفيه من نِبْتته، وإِن اختلف طرفاه وتقاربا، فهو سَ طَ سَ ال يفوتان وَ
قَّ من  دَ بأَ ليس  منه  ما بني طرفيه  نِبتته حتى يكون  استوت  ما  الشافعي: وكلُّ  قال   . أَيضاً

ح. مْ طرفيه أَو أَحدمها، فهو من السَّ
: يّ ةٍ، قال صخر الغَ زَّ دُّ كَ : ضِ ةٌ حَ مْ ه. وقوس سَ يفُ ثْقِ : تَ حِ مْ يح الرُّ مِ وتَسْ

مْ ةَ حَ ِّ زارَ حة من قِيسِ مْ                                 وسَ
دُ رِ ها غَ دادُ تُوفٍ عِ                                                                  راءَ هَ

يحُ السري السهل وقيل:  مِ عة. وقيل: التَّسْ ميح الرسُّ فَ حتى النَ والتَّسْ قِّ ح: ثُ مَّ سَ حٌ مُ مْ ورُ
ب(١). رَ حَ هَ مَّ سَ

ويقال:   . لَ وسهُ النَ  ة:  حَ امَ وسَ امحاً،  وسَ حاً،  مْ سَ الوسيط:  املعجم  يف  حَ  مَ سَ ومعنى 
رسْ  لَ يف العُ بَذَ  : . وـ فالنٌ د. وـ انقادَ بعد استصعابٍ قَ د من العُ : استو وجترَّ سمحَ العودُ
 : وحةً مُ ، وسُ ةً حَ امَ ـُ سَ  « حَ مُ ها له. «سَ ح له بحاجة: يرسَّ مَ خاء. ويقال: سَ م وسَ واليُرسْ عن كرَ

١. لسان العرب، ابن منظور: حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ج 
٢، ص ٤٨٩ – ٤٩٠. 
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يح. مِ ، وسَ حٌ مْ امحة. فهو سَ صار من أهل السَّ
بكذا،   « هُ َ «ساحمَ  . تْ وانقادَ تْ  وأطاعَ ذلَّتْ   : هُ نفسُ تْ  حَ مَ أسْ ويقال:   . حَ مَ سَ  :« حَ مَ «أسْ

عاء: ساحمك اهللا. . ويقال يف الدُّ ا عنهُ هُ عىل مطلوبِه. وبذنبِه: عفَ قَ وفيه: وافَ
الرمح  ح  ويقال: سمَّ  . ناً سهالً ليِّ : جعله  واليشءَ  . . وسار سرياً سهالً حَ مَ سَ  :« حَ مَّ «سَ

ه. لَ . وـ فالناً: ساهَ هُ فَ قَّ نَه وثَ وغريه: ليَّ
. . وـ تكلَّف السامحةَ حَ » فيه: تسامَ حَ مَّ » يف كذا: تساهل.«تسَ حَ امَ «تَسَ

امح: وهو البيعُ بأقلَّ من الثَّمن املناسب. ل. ومنه: بيع السَّ حُ والتساهُ »: التسامُ امحُ «السَّ
 ، : جوادٌ سخيُّ حٌ مْ »: يقال: فالنٌ سَ حُ مْ ولة. «السَّ هُ السُّ »: اجلود والكرم. وـ  ةُ امحَ «السَّ

دَ فيه. قَ ٌ سهلٌ ال عُ ستوٍ لَنيِّ : مُ حٌ مْ وعودٌ سَ
(ج)   . وسهولةٌ  ٌ يُرسْ فيها  ة:  حَ مْ سَ رشيعةٌ  يقال:  ح.  مْ السَّ مؤنَّثُ   :« ةُ حَ مْ «السَّ
يقال:   . ويُرسٌ سهولةٌ  فيه  ما   :« حُ مَ «املَسْ ساميح.  مَ (ج)  امح.  السَّ الكثريُ   :« امحُ ح.«املِسْ امَ سِ
امح.  السَّ الكثري   :« حُ مَ «املِسْ الباطل.  ومندوحة عن  متَّسعاً   : محاً سْ مَ فيه  فإنَّ  باحلقِّ  عليكَ 

سامِح(١). (ج) مَ
التسامح والتي تشري إىل  اللغة اإلحياء اإلجيايب ملفردة  أقوال أهل  تقدم من  نستنتج مما 
تعقيد،  أو  دِ  قَ عُ غري  من  والعطاء  والسخاء  والكرم  واجلود  التعامل،  يف  والتساهل  اللني 
وأن الباعث عىل ذلك هو العزة والرفعة والتسامي، وال يعني التسامح أي نوع من أنواع 

الضعف واالهنزام والذلة.
كام يفهم من أقوال اللغويني أنه ال فرق بني معنى التسامح والتساهل من حيث اللغة، 

وان املقصود منهام هو ذلك اخللق الرفيع واخللة املحمودة املمدوح صاحبها.

١. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، املكتبة اإلسالمية، استانبول- تركيا، غري مذكور سنة الطبعة وال تارخيها، 
ص ٤٤٧. 
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التسامح يف االصطالح
والرصاعات  احلروب  تداعيات  لتفادي  ١٧-١٨م،  القرن  يف  التسامح  مفهوم  ظهر 
إبان  التي شهدهتا أوروبا  الفكرية والفلسفية املختلفة  بني املذاهب واألديان واالجتاهات 
القرون الوسطى. وأيضاً من أجل التوصل إىل صيغ مناسبة تضمن حقوق اإلنسان وحرية 
الرأي والتعبري بشكل متساوٍ جلميع أفراد الشعب، وذلك بعد إقصاء سلطة الكنيسة وإهناء 
دور رجل الدين يف احلياة السياسية. وقد مر تشكيل املفهوم بمرحلتني، األوىل كانت تنتمي 

إىل األصل اللغوي، بينام اكتسب املفهوم يف املرحلة الثانية بعداً آخر.
ويراد بالتسامح اصطالحاً: موقفاً إجيابياً متفهامً من العقائد واألفكار، يسمح بتعايش 
اآلخر  رشعية  أساس  عىل  واإلقصاء،  االحرتاب  عن  بعيداً  املختلفة  واالجتاهات   الرؤ

املختلف دينياً وسياسياً وحرية التعبري عن آرائه وعقيدته (١).
وقد عرفت منظمة اليونسكو يف إعالهنا عن مبادئ التسامح يف املادة األوىل منه معنى 
التسامح تعريفاً مفصالً بأنه: يعني االحرتام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عاملنا 
واالنفتاح  باملعرفة  التسامح  هذا  ويتعزز  لدينا.  اإلنسانية  وللصفات  التعبري  وألشكال 
ليس  الوئام يف سياق االختالف، وهو  وأنه  واملعتقد.  الفكر والضمري  واالتصال وحرية 
الفضيلة  أيضاً، والتسامح، هو  واجباً أخالقياً فحسب، وإنام هو واجب سيايس وقانوين 

التي تيرس قيام السالم، يسهم يف إحالل ثقافة السالم حمل ثقافة احلرب.
قبل كل يشء  التسامح هو  بل  التساهل  أو  التنازل  أو  املساواة  يعني  التسامح ال  وإن 
اختاذ موقف إجيايب فيه إقرار بحق اآلخرين يف التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية 
القيم  هبذه  املساس  لتربير  بالتسامح  االحتجاج  حال  بأي  جيوز  وال  عاملياً.  هبا  املعرتف 

األساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ هبا األفراد واجلامعات والدول.
التعددية  ذلك  يف  (بام  والتعددية  اإلنسان  حقوق  عامد  تشكل  مسؤولية  التسامح  وإن 
واالستبدادية  الدوغامتية  نبذ  عىل  ينطوي  وهو  القانون.  وحكم  والديمقراطية  الثقافية) 

١. التسامح ليس منة أو هبة، جمموعة من الباحثني، دار اهلادي، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، 
ص ١٥٥. 
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ويثبت املعايري التي تنص عليها الصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.
وال تتعارض ممارسة التسامح مع احرتام حقوق اإلنسان، ولذلك فهي ال تعني تقبل 
املرء حر يف  أن  تعني  بل  التهاون بشأهنا.  أو  املرء عن معتقداته  أو ختيل  الظلم االجتامعي 
التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك اآلخرون بمعتقداهتم. والتسامح يعني اإلقرار 
هلم  وقيمهم،  وسلوكهم  ولغاهتم  وأوضاعهم  مظهرهم  يف  بطبعهم  املختلفني  البرش  بأن 
احلق يف العيش بسالم ويف أن يطابق مظهرهم خمربهم، وهي تعني أيضاً أن آراء الفرد ال 

ينبغي أن تفرض عىل الغري(١).
فه ابن رشد بأنه: احرتام احلق يف االختالف، وأن جيهد النفس يف طلب احلجج  رَّ وقد عَ
واخلصومة، كام جيهد نفسه يف طلب احلجج ملذهبه. ومنهم من عرفه بأنه استعامل اللفظ يف 
غري احلقيقة بال قصد عالقته املعنوية ويعني: التساهل يف العبارة أي أداء اللفظ بحيث ال 

يدل عىل املراد داللة رصحية، كام عرفه اجلرجاين.
من هنا يتضح أن مفهوم التسامح حيمل مفهوماً أخالقياً يدعو إىل العفو والصفح وتقبل 
اآلخر وعدم إلغاء اآلخرين رغم اختالف ألواهنم ومعتقداهتم مع التمسك بثوابت الدين 

األساسية.
والتسامح مع اآلخرين كام جاء يف تفسري املنري يعني التخفيف إىل أقىص حدٍ ممكن من 
اهليمنة املقصودة أو غري املقصودة التي يامرسها مذهب األغلبية داخل الدين الواحد، ودين 

األكثرية داخل املجتمع الواحد.
وقد عرفت منظمة حقوق اإلنسان التسامح يف مرص بأنه: «حق العيش عىل نحو خمتلف 
سواء بمامرسة حق التعبري عن الرأي، أو حق االعتقاد، أو حق التنظيم، أو حق املشاركة 

السياسية يف تويل املناصب العليا».
لآلخر،  وتقبلهم  املسلمني  تسامح  عىل  يدل   األخر واألديان  احلريات  احرتام  وإن 
ومن هنا يتبني لنا أن مفهوم التسامح يدل عىل أسمى معاين احلب والعفو واجلود وتقبل 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html ١. موقع جامعة منيسوتا عىل النت
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اآلخر من خالل التعاريف اللغوية واالصطالحية التي مرت(١).
التسامح بام  أتباع كل علم وفن  ف  رَّ التسامح يدخل يف جماالت متعددة، فقد عَ وألن 
املخالطة  يف  السهولة  بمعنى  التسامح  يستعمل  االجتامعي  املجال  ففي  معهم،  يتناسب 
واملعارشة، وهو لني يف الطبع، يف مظان تكثر يف أمثاهلا الشدة. والسهولة واللني تارة تكون 
الً  وْ قَ مْ  ُ هلَّ ل  قُ {فَ تعاىل:  لقوله  مصداقاً  بالكالم  تكون  بالسلوك.  تكون  وتارة  بالكالم، 

.(٢){ وراً يْسُ مَّ
لَوْ  مْ وَ ُ نَ اهللاِ لِنتَ هلَ ةٍ مِّ َ محْ بِامَ رَ وتكون السهولة واللني بالسلوك، مصداق قوله تعاىل: {فَ
رِ  مْ مْ يفِ األَ هُ رْ اوِ شَ ُمْ وَ رْ هلَ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ لِكَ فَ وْ واْ مِنْ حَ ضُّ نفَ لْبِ الَ لِيظَ الْقَ اً غَ ظّ نتَ فَ كُ
نَةُ  سَ َ ي احلْ تَوِ الَ تَسْ }(٣) وقوله تعاىل: {وَ لِنيَ كِّ ُتَوَ ِبُّ املْ ىلَ اهللاِ إِنَّ اهللاَ حيُ لْ عَ كَّ تَوَ تَ فَ مْ زَ ا عَ إِذَ فَ

.(٤){ ِيمٌ ٌّ محَ يلِ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ نَهُ عَ يْ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ يَ أَحْ تِي هِ عْ بِالَّ فَ ةُ ادْ ئَ يِّ الَ السَّ وَ
ويف املجال الديني يستعمل التسامح بمعنى إبداء السامحة للمخالفني للمسلمني من 
العلامء  عليه  اصطلح  عاشور،  بن  الطاهر  حممد  الشيخ  نظر  يف  املعنى  وهذا  الدين،  جهة 
الباحثون عن األديان من املتأخرين يف أواخر القرن املايض اهلجري، أخذاً باحلديث النبوي 

«بعث باحلنيفيةِ السمحةٍ»، وقد صار هذا اللفظ حقيقة عرفية يف هذا املعنى.
وربام عربوا عن معناه سالفاً كام يضيف الشيخ ابن عاشور، بلفظ التساهل، وهو مرادف 
له يف اللغة. وير ابن عاشور أن االصطالح الذي خص لفظ التسامح بمعنى السامحة 
اخلاصة جتاه املخالفني يف الدين كان حقيقياً بأن يرتك مرادفه يف أصل معناه، ولذلك هجروا 
للتعبري عن هذا  التسامح  لفظ  فتعني  بدينه،  املسلم  بقلة متسك  يؤذن  التساهل، ألنه  لفظ 

املعنى، وهو لفظ رشيق الداللة عىل املعنى املقصود، وال ينبغي استبداله بغريه. 
ويف اصطالحات املعارصين كام جاء يف كتاب: «املعجم الفلسفي»، فإن التسامح يأيت 

١. التسامح يف اإلسالم، أمحد محيد عبود العلواين، دار املعرفة، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م، 
ص ٤٣ – ٤٤. 

٢. سورة اإلرساء، اآلية: ٢٨. 
٣. سورة آل عمران، اآلية: ١٥٩. 

٤. سورة فصلت، اآلية:٣٤. 
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بمعنى أن ترتك لكل إنسان حرية التعبري عن آرائه، وإن كانت مضادة آلرائك، وأن حيرتم 
والتسامح  احلقيقة.  جوانب  من  جانب  عن  للتعبري  حماولة  أهنا  العتقاده  غريه،  آراء  املرء 
كام يقول غوبلو، ال يوجب عىل املرء التخيل عن معتقداته، أو االمتناع عن إظهارها، أو 
الدفاع عنها، أو التعصب هلا بل يوجب عليه االمتناع عن نرش آرائه؛ بالقوة والقرس والقدح 

واخلداع.
الفكر  بني  امتزاج  هو  التسامح  أن  واالستعامالت،  املعاين  تلك  من  يفهم  والذي 
واألخالق، وتعبري عن موقف فكري من جهة، وموقف أخالقي من جهة أخر. موقف 
وموقف  النظر،   مستو عىل  املغايرة  واألفكار  املفاهيم  من  التعامل  طريقة  حيدد  فكري 

أخالقي حيدد طريقة التعامل مع املفاهيم واألفكار املغايرة عىل مستو العمل(١).
وألن الناس بطبيعتهم خيتلفون يف كل يشء، وتتباين وجهات نظرهم يف القضايا الدينية 
التسامح كقيمة أخالقية  واالجتامعية والسياسية واالقتصادية والفكرية؛ فهم بحاجة إىل 
بعضهم  واحرتام  بينهم،  فيام  للتعايش  املناسبة  الصيغ  إلجياد  عقالين  وكحل  وإنسانية، 
للبعض اآلخر، بعيداً عن روح التعصب والصدام واالحرتاب، أو اإلقصاء والعنف ضد 

الرأي اآلخر.
وقد تبلور مفهوم التسامح كمصطلح حديث يف الغرب نتيجة للخالفات احلادة التي 
أتباع  بني  قائمة  كانت  التي  واحلروب  والفكر،  العلم  ورجال  الكنيسة  بني  قائمة  كانت 
عقالين  كحل  التسامح  إىل  للدعوة  ومفكرهيم  الغرب  فالسفة  دعا  مما  املسيحية  املذاهب 
ملشكلة الصدام واالختالف احلاد التي كانت واقعة يف داخل السلطة الدينية يف الغرب، ثم 

تطور مفهوم التسامح ليتحول إىل أحد األسس املهمة يف النظرية الليربالية.
مقتضيات  فإن  الغربية،  البيئة  يف  التسامح  ملفهوم  التارخيي  التطور  هذا  عن  وبعيداً 

التسامح ومستلزماته موجودة يف أصول اإلسالم وأخالقه.
إىل مفردات  التي تشري  الدينية  النصوص  الكثري من  ففي األخالق اإلسالمية سنجد 

١. اإلسالم واإلصالح الثقايف، زكي امليالد، دار أطياف، القطيف - السعودية، الطبعة األوىل ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، 
ص١٤٣ – ١٤٥. 
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العفو والصفح والصرب واملداراة واملجاملة والسامحة واإلحسان والرأفة والشفقة، وهذه 
املفردات األخالقية واإلنسانية تتقارب يف مضموهنا مع مصطلح التسامح.

القيم األخالقية واإلنسانية  أم يف  العربية،  اللغة  الراسخة سواء يف  فللتسامح جذوره 
والرتبوية والفكرية لإلسالم.

فام نقصده من التسامح هو حق اآلخر باالختالف والتعايش معه، من دون قطيعة أو 
ام أو عداوة؛ وال يعني التسامح التنازل عن املعتقدات أو القناعات الفكرية  دَ جفاء أو صِ
أو املساومة حوهلا، وإنام يعني التعايش مع اآلخر، والتعامل معه بإنسانية وعدالة وإنصاف 

بغض النظر عن صحة أفكاره وخطئها.
وجمتمعنا اليوم أحوج ما يكون إىل التسامح بني مكوناته الدينية واملذهبية واالجتامعية 
واإلقصاء  الكراهية  خطاب  عن  بعيداً  التعايش  مفهوم  وتعزيز  والسياسية،  والثقافية 

والعداوة، وإحالل املحبة واألخوة والتقارب والتآلف بدالً عن ذلك.
 األخالقية واإلنسانية،  اإلمام احلسني  الدراسة عن سرية  وسنبني من خالل هذه 
 حتى مع  يتميز هبا اإلمام  التي كان  التسامح  فيها بشكل واضح مساحة  والتي تظهر 

أعدائه فضالً عن حمبيه ومريديه.
ويف االقتداء بسريته املباركة ما ينري للمجتمعات اإلسالمية الطريق نحو تعزيز الرمحة 

والعفو والرفق والصفح بني خمتلف الرشائح واملكونات االجتامعية.
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التسامح يف القرآن الكريم
القرآن  يوجد يف  الكريم، لكن  القرآن  بلفظها يف  ترد  مل  التسامح  أن كلمة  بالرغم من 

الكريم الكثري من اآليات الرشيفة التي يستفاد من معانيها نفس معنى التسامح.
تدعو  التي  الرشيفة  اآليات  من  الكثري  جيد  الكريم  القرآن  آليات  املتأمل  والقارئ 

إىل الرفق واللني والصفح والعفو والسلم واحرتام حقوق اآلخر حتى وإن كان كافراً.
لِيظَ  اً غَ ظّ نتَ فَ لَوْ كُ مْ وَ ُ نَ اهللاِ لِنتَ هلَ ةٍ مِّ َ محْ بِامَ رَ فمن آيات الرفق واللني قوله تعاىل: {فَ
تَ  مْ زَ عَ ا  إِذَ فَ رِ  مْ األَ يفِ  مْ  هُ رْ اوِ شَ وَ ُمْ  هلَ رْ  فِ تَغْ اسْ وَ مْ  نْهُ عَ فُ  اعْ فَ لِكَ  وْ حَ مِنْ  واْ  ضُّ نفَ الَ لْبِ  الْقَ

.(١){ لِنيَ كِّ ُتَوَ ِبُّ املْ ىلَ اهللاِ إِنَّ اهللاَ حيُ لْ عَ كَّ تَوَ فَ
.(٢){ لِنيَ اهِ َ نِ اجلْ رِضْ عَ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ ومن آيات العفو قوله تعاىل: {خُ

 .(٣){ لِيمُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ ىلَ اهللاِ إِنَّهُ هُ لْ عَ كَّ تَوَ َا وَ نَحْ هلَ اجْ مِ فَ لْ وا لِلسَّ نَحُ إِنْ جَ ومن آيات السلم قوله تعاىل: {وَ
.(٤){ ونَ مُ لَ فَ يَعْ وْ سَ المٌ فَ لْ سَ قُ مْ وَ نْهُ حْ عَ فَ اصْ ومن آيات الصفح قوله تعاىل: {فَ

 (٥){ جٍ رَ ينِ مِنْ حَ مْ يفِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ ومن آيات نفي العرس واحلرج قوله تعاىل: {وَ
.(٦){ َ رسْ مُ الْعُ يدُ بِكُ رِ الَ يُ َ وَ مُ الْيُرسْ يدُ اهللاُ بِكُ رِ وقوله تعاىل: {يُ

ا}(٧). هَ عَ سْ ساً إِالَّ وُ لِّفُ اهللاُ نَفْ كَ ومن آيات عدم التكليف بغري املقدور قوله تعاىل: {الَ يُ
يبَ  ثْرَ تَ الَ  الَ  {قَ تعاىل:  قوله  املخطئني  عن  واللوم  العتب  ورفع  املغفرة  آيات  ومن 

.(٨){ ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ رُ اهللاُ لَكُ فِ مَ يَغْ يَوْ مُ الْ يْكُ لَ عَ
ين}(٩) إذ  اهَ يفِ الدِّ رَ ومن آيات نفي اإلكراه والقرس عىل اعتناق الدين قوله تعاىل: {ال إِكْ

١. سورة آل عمران، اآلية: ١٥٩. 
٢. سورة األعراف، اآلية: ١٩٩. 

٣. سورة األنفال، اآلية: ٦١. 
٤. سورة الزخرف، اآلية:.٨٩. 

٥. سورة احلج، اآلية: ٧٨. 
٦. سورة البقرة، اآلية: ١٨٥. 
٧. سورة البقرة، اآلية: ٢٨٦. 
٨. سورة يوسف، اآلية: ٩٢. 
٩. سورة البقرة، اآلية: ٢٥٦. 
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أن األمور واملسائل االعتقادية حتتاج إىل قناعة قلبية، وال أثر لإلكراه أو الضغط عىل القلب، 
وقد حفظ اإلسالم حقوق أهل الذمة يف بالد املسلمني التي  تكفل اإلسالم بحفظها هلم.

ويف آية أخر يدعو القرآن الكريم املؤمنني إىل عدم سب الكافرين حتى ال يتجرؤوا عىل سب 
 .(١){ مٍ لْ ِ عِ ريْ واً بِغَ دْ وا اهللاَ عَ بُّ يَسُ ونِ اهللاِ فَ ونَ مِنْ دُ عُ ينَ يَدْ وا الَّذِ بُّ ال تَسُ اهللا عز وجل، يقول تعاىل: {وَ
السلم  إىل  واجلنوح  والتسامح  والصفح  العفو  إىل  تدعو  كلها  الرشيفة  اآليات  هذه 
والسالم، وباملفهوم -حسب مصطلح املناطقة- فإهنا تدعو إىل الالعنف سواء جتاه الذات 

أو اآلخر املخالف ولو كان من خارج الدائرة اإلسالمية.
واملحبة،  والرتاحم  التسامح  وبمفردات  الراقية،  بمنهج األخالق  انترش اإلسالم  لقد 

.واحرتام احلقوق املعنوية واملادية حتى للمخالفني من الديانات األخر
وحيث القرآن الكريم عىل الرب والقسط واإلحسان إىل اآلخر الديني، والتواصل معه، 
مْ أَن  كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رِ ْ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ وكُ اتِلُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ مُ اهللاُ عَ اكُ نْهَ يقول تعاىل: {الَ يَ

.(٢){ نيَ طِ سِ ُقْ ِبُّ املْ مْ إِنَّ اهللاَ حيُ يْهِ وا إِلَ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ ُّ تَربَ
ودعا القرآن احلكيم أهل الكتاب إىل احلوار والبحث عن املشرتك للوصول إىل كلمة 

.(٣){ مْ نَكُ يْ بَ نَا وَ نَ يْ اء بَ وَ ةٍ سَ مَ لَ اْ إِىلَ كَ الَوْ تَابِ تَعَ لَ الْكِ ا أَهْ لْ يَ سواء، يقول تعاىل: {قُ
تعاىل:  قوله  الكتاب كام يف  أهل  بالتي هي أحسن مع  باجلدال  الكريم  القرآن  ويأمرنا 
ي  ا بِالَّذِ نَّ وا آمَ ولُ قُ مْ وَ نْهُ وا مِ مُ لَ ينَ ظَ نُ إِالَّ الَّذِ سَ يَ أَحْ تِي هِ تَابِ إِالَّ بِالَّ لَ الْكِ وا أَهْ لُ ادِ َ الَ جتُ {وَ

.(٤){ ونَ لِمُ سْ هُ مُ نُ لَ نَحْ دٌ وَ احِ مْ وَ ُكُ إِهلَ نَا وَ ُ إِهلَ مْ وَ يْكُ لَ إِلَ نزِ أُ نَا وَ يْ لَ إِلَ نزِ أُ
هذه اآليات القرآنية تشري بمعانيها ومداليلها إىل رؤية القرآن الكريم إىل قيمة التسامح كي 
يريب األمة أفراداً ومجاعات وجمتمعات عىل قيم ومبادئ العفو والصفح واللني والرمحة والرفق 
واإلحسان والعدل واإلنصاف؛ بام ينمي من روح وهنج التسامح يف بناء املجتمعات اإلنسانية.

١. سورة األنعام، اآلية: ١٠٨. 
٢. سورة املمتحنة، اآلية: ٨. 

٣. سورة آل عمران، اآلية: ٦٤. 
٤. سورة العنكبوت، اآلية: ٤٦. 
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التسامح يف السنة الرشيفة 
ورد يف السنة الرشيفة عن رسول اهللا  وأئمة أهل البيت األطهار العديد من الروايات 

واألخبار التي تشري إىل معاين ودالالت ومفردات مفهوم التسامح.
وقد نصّ الرسول األكرم  عىل أن بعثته ترتكز عىل احلنيفية السمحة، ففي احلديث: «ما 
بعثت بالرهبانية الشاقة ولكن باحلنيفية السمحة». أي السهلة التي ال ضيق فيها وال حرج(١). 

ويف احلديث ورد عن اإلمام الصادق  أنه قال: «خياركم سمحاؤكم»(٢). 
وعن أيب ذر عن النبي  يف وصيته له قال: «يا أبا ذر، إن اهللا بعث عيسى بن مريم بالرهبانية 

وبعثت باحلنيفية السمحة»(٣).
وقال النبي : «بعثت باحلنيفية السمحة»(٤).

وورد هذا احلديث أيضاً مع إضافة السهلة البيضاء، فقد جاء يف احلديث النبوي املشهور: «بعثت باحلنيفية 
السمحة السهلة البيضاء»(٥) واحلنفية هي املائلة من طريف التفريط واإلفراط إىل الوسط والسهلة تفسري للسمحة 
ينِ مِنْ  مْ يفِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ وهي عبارة عن التيسري الذي يف األمة املرحومة املشار إليه بقوله سبحانه: {وَ
}(٧) والبيضاء عبارة عن وضوحها يف احلقية(٨). َ رسْ مُ الْعُ يدُ بِكُ رِ الَ يُ َ وَ مُ الْيُرسْ يدُ اهللاُ بِكُ رِ }(٦) وبقوله: {يُ جٍ رَ حَ

األوىل  الطبعة  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  الطرحيي،  الدين  فخر  الشيخ  البحرين،  جممع  معجم   .١
١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ص ٦٤٣ - ٦٤٤، فصل السني: «سمح».

٢. اخلصال، الشيخ الصدوق، مؤسسة األعلمي، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ص ٩٦، 
رقم ٤٢. 

٣. وسائل الشيعة، الشيخ احلر العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٣هـ 
- ١٩٩٣م، ج ٨، ص ١١٦، رقم ١٠٢٠٨. 

٤. عوايل الآللئ العزيزية يف األحاديث الدينية، ابن مجهور األحسائي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، 
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ج ١، ص ٣٨١، رقم ٣. اجلامع الصغري، جالل الدين السيوطي، دار الفكر، 
بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، ج ١، ص ٤٨٦، رقم ٣١٥٠. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ١، ص 

١٧٨، رقم ٩٠٠. 
٥. كتاب الوايف، الفيض الكاشاين: حممد بن مرتىض، حتقيق: السيد عيل عبداملحسن بحر العلوم، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ج ٧، ص ٣٩. 
٦. سورة احلج، اآلية: ٧٨. 

٧. سورة البقرة، اآلية: ١٣٥. 
٨. كتاب الوايف، الفيض الكاشاين: حممد بن مرتىض، حتقيق: السيد عيل عبداملحسن بحر العلوم، دار إحياء الرتاث 

التسامح يف السنة الرشيفة 
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وااللتزام  احلق  الدين  نحو  وامليالن  احلقة  الوسطية  اتباع  هو  احلنفية  أن  يعني  وهذا 
بأحكام اهللا تعاىل بعيداً عن التساهل يف تطبيق األحكام أو التشدد والتنطع يف الدين.

وهذا هو املقصود بأن الدين اإلسالمي هو دين السامحة والرمحة واليرس، وأن أحكام 
اإلسالم وقيمه كلها تؤدي إىل هذا املنهج واملسلك الذي فيه الرمحة واليرس، وال يعني ذلك 

عدم االلتزام بأحكام اإلسالم، أو التقصري يف تطبيق الترشيعات اإلسالمية، أو جتاوزها.
وقد ورد يف األحاديث الرشيفة عن رسول اهللا  الدعوة إىل اليرس وعدم التشدد، فقد قال 
وا  ُ بُوا»(١) وقوله : «يَرسِّ ارِ قَ وا وَ دُ دِّ سَ ، فَ بَهُ لَ دٌ إِالَّ غَ ينَ أَحَ ادَّ الدِّ لَنْ يُشَ ، وَ ٌ ينَ يُرسْ : «إِنَّ الدِّ

.(٣)« ةُ حَ مْ ةُ السَّ يَّ نِيفِ َ ينِ إِىلَ اهللاِ احلْ بُّ الدِّ وا»(٢). وقوله : «أحَ رُ نَفِّ الَ تُ وا وَ ُ بَرشِّ وا، وَ ُ رسِّ عَ الَ تُ وَ
بْدِ اهللاِ أَنّ  ابِرِ بْنِ عَ وحث رسول اهللا  عىل التسامح يف كل األحوال واألمور، فعن جَ

.(٤)« تَىضَ ا اقْ إِذَ ، وَ َ رتَ ا اشْ إِذَ ، وَ ا بَاعَ ا، إِذَ حً مْ الً سَ جُ مَ اهللاُ رَ حِ : «رَ الَ ولَ اهللاِ ، قَ سُ رَ
فعىل اإلنسان املسلم أن يكون متساحماً مع مجيع الناس، ويف مجيع األحوال واألوقات 
ق الرفيع الذي حثنا عليه رسول اهللا  وأمرنا أن نتحىل  لُ واألزمان، وأن يتخلق هبذا اخلُ

بأحسن األخالق وأرفعها.

شواهد من السرية النبوية
مل يكتفِ رسول اهللا  بالدعوة إىل التسامح واليرس والتساهل واللني والتعامل احلسن 
د ذلك بنفسه  عملياً يف سريته املباركة؛ إذ نقل  سَّ يف املعاملة واملعارشة والسلوك؛ بل جَ
مؤرخو السرية النبوية الكثري من الشواهد والقصص واألمثلة الرائعة التي تدل عىل تسامح 

العريب، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ج ٧، ص ٣٩. 
١. عوايل الآللئ العزيزية يف األحاديث الدينية، ابن مجهور األحسائي، دار الرتاث العريب، بريوت - لبنان، الطبعة 

األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ج ١، ص ٣٨١، رقم ٤. صحيح البخاري، املكتبة العرصية، ص ٢٤، رقم ٣٩. 
٢. عوايل الآللئ العزيزية يف األحاديث الدينية، ابن مجهور األحسائي، دار الرتاث العريب، بريوت - لبنان، الطبعة 
األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ج ١، ص ٣٨١، رقم ٣٥. صحيح البخاري، املكتبة العرصية، ص ٣٢، رقم ٦٩. 

صحيح مسلم، املكتبة العرصية، ص ٦٦٩، رقم ١٧٣٢. 
٣. صحيح البخاري، املكتبة العرصية، بريوت - لبنان، طبع عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ص ٢٤. (باب الدين يرس). 

٤. صحيح البخاري، املكتبة العرصية، ص ٣٥٤-٣٥٥، رقم ٢٠٧٦.
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رسول اهللا  ورمحته وعطفه وشفقته وعفوه وتواضعه مع الناس؛ وإليكم بعض الشواهد 
التي تدل عىل ذلك:

١- التسامح مع من أساء إليه:
من أروع املواقف اإلنسانية الذي سجله التاريخ لنا، هو تعامل النبي  مع أهل مكة 
الذين أذاقوه - خمتلف صنوف األذ - واالضطهاد، ومع ذلك عندما استطاع املسلمون 
 عن كل أهل مكة   فتح مكة واالنتصار عىل األعداء عفا رسول اإلنسانية  بقيادته 

حتى الذين حاولوا قتله أو قتلوا أعز أصحابه وأهل بيته. 
إذ ملا فتح رسول اهللا  مكة قال خماطباً أهلها:

ما ترون أين فاعل بكم؟
قالوا: خرياً أخ كريم وابن أخ كريم.

قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء(١). 
مُ  يْكُ لَ يبَ عَ ثْرَ الَ الَ تَ ويف رواية أخر: «قال فاين أقول كام قال أخي يوسف : {قَ

.(٣)«(٢){ ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ رُ اهللاُ لَكُ فِ مَ يَغْ يَوْ الْ
 مكة بعث سعد بن عبادة يف كتيبة األنصار يف مقدمته ومعه  وملا دخل رسول اهللا 
أما  أنت وأمي،  بأيب  فقبله وقال:   وأخذ غرزه  اهللا  إىل رسول  أبو سفيان  راية، فسعى 

تسمع ما يقول سعد؟ إنه يقول:
                                           اليوم يوم امللحمة

                                                               اليوم تسبى احلرمة
فقال النبي  لعيل:

  أدركه فخذ الراية وكن أنت الذي يدخل هبا وأدخلها إدخاالً رفيقاً، فأخذها عيل

١. السرية النبوية، ابن هشام: أبو حممد عبد امللك بن هشام املعافري، املكتبة العرصية، بريوت - لبنان، طبع عام 
١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، غري مذكور عدد الطبعة، ج ٤، ص ٤٧. 

٢. سورة يوسف، اآلية: ٩٢. 
٣. جامع أحاديث الشيعة، السيد حسني الطباطبائي الربوجردي، دار األولياء، بريوت - لبنان، غري مذكور عدد 

الطبعة وال تارخيها، ج ١٠، ص ١٠٣، رقم ٢٤٩. 
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وأدخلها كام أمره النبي  وهو يقول:
اليوم يوم املرمحة(١).

٢- التسامح مع الفقراء والضعفاء:
الذين  والضعفاء  الفقراء  مع  والعطوفة  النبيلة  مواقفه  يف    اهللا  رسول  رمحة  تتجىل 
كان بعضهم ال حيسن التعامل مع الرسول األعظم  باألدب واللباقة، فكانوا يتلفظون 
بأغلظ الكالم، وال يتعاملون مع مقام الرسول  كام جيب من االحرتام والتقدير، ومن 

هذه القصص:
وكذا،  كذا  أعطني  اهللا،  رسول  يا  فقال:  أعرايب  أتاه  الراوندي:  الدين  قطب  ذكره  ما 

لست تُعطيني مِن مال أبيك وأمك، وأغلظ يف الكالم!
 ، ، كذلك ال أعطيك من مايل ومال أبويّ فقال : هو كام تقول، كرره عيلَّ يا أعرايبّ

ثم أعطاه(٢).
وقصة أخر: إن أعرابياً جاءه  يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال أحسنت إليك، قال 

األعرايب ال وال أمجلت!، فغضب املسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا. 
، ثم قال: أحسنت إليك؟ ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه  وزاده شيئاً

قال: نعم فجزاك اهللا من أهل وعشرية خرياً.
فقال له النبي : إنك قلت ما قلت وىف نفس أصحايب من ذلك يشء فإن أحببت فقل 

بني أيدهيم ما قلت بني يد حتى يذهب ما يف صدورهم عليك.
قال: نعم. فلام كان الغد أو العيش جاء فقال : إن هذا األعرايب قال ما قال فزدناه 

فزعم أنه رىض، أكذلك؟
قال: نعم فجزاك اهللا من أهل وعشرية خرياً. 

فلم  الناس  فاتبعها  عليه  رشدت  ناقة  له  رجل  مثل  هذا  ومثل  مثيل   : النبي  فقال 

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٢١، ص ١٠٥. 
٢. مكارم أخالق النبي واألئمة، الراوندي: قطب الدين أيب احلسني سعيد بن هبة اهللا (ت ٥٧٣هـ)، مكتبة ودار 

خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، كربالء- العراق، طبع عام ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م، ص٧٣. 
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يزيدوها إال نفوراً فناداهم صاحبها خلوا بيني وبني ناقتي فإين أرفق هبا منكم وأعلم فتوجه 
هلا بني يدهيا فأخذ هلا من قامم األرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها 

واستو عليها وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار(١). 
التسامح، ودائم الرمحة والشفقة واحللم مع من كان   كثري  وهكذا كان رسول اهللا 
حتى  يكسب  أن  استطاع  وبذلك  وغريهم،  والضعفاء  والفقراء  األعراب  من  إليه  ييسء 
الرمحة    نبينا  من  نتعلم  أن  فعلينا  اآلخرين.  مع  تعاملها  يف  القاسية  القلوب  أصحاب 

والعطف واحللم وكظم الغيظ حتى ملن ييسء إلينا، أو خيطئ بحقنا.

٣- التسامح مع األعداء:
 مع أصحابه وأهله وعشريته، وإنام امتد تساحمه حتى  مل يقترص تسامح رسول اهللا 
عىل  ذلك  شق  أحد  يوم  وجهه  وشج   -   رباعيته  كرست  ملا  أنه  روي  فقد  ألعدائه، 

أصحابه شقاً شديداً، وقالوا: لو دعوت عليهم؟
ال  فإهنم  قومي  اهدِ  اللهم  ورمحة،  داعياً  بعثت  ولكني  لعاناً  أبعث  مل  «إين  فقال: 

يعلمون»(٢).
إن رسول اهللا  يرفض استخدام حتى وسيلة الدعاء عىل الكفار واملرشكني، -ألن 
من  ذلك  قبل  كانوا  أسلموا  فالذين  عليهم،  القضاء  وليس  احلق  إىل  هدايتهم  كان  هدفه 

الكفار- واملرشكني.
بأخالقيات  بااللتزام  أصحابه  يويص  كان  أنه  أيضاً  بأعدائه    تساحمه  صور  ومن 

احلرب والتحيل بالرمحة والعطف عىل الشيوخ والنساء واألطفال.
فقد رو أبو محزة الثاميل، عن أيب عبد اهللا  قال: كان رسول اهللا  إذا أراد أن يبعث 
رسية دعاهم فأجلسهم بني يديه، ثم يقول: «سريوا بسم اهللا وباهللا، ويف سبيل اهللا، وعىل 
ملة رسول اهللا ، وال تغلوا، وال متثلوا، وال تغدروا، وال تقتلوا شيخاً فانياً وال صبياً وال 
١. الشفا بتعريف حقوق املصطفى، القايض أبو الفضل عياض اليحصبي، دار الفكر، بريوت - لبنان، طبع عام 

١٤٠٩هـ، ج ١، ص ١٢٣. 
٢. الشفا بتعريف حقوق املصطفى، القايض أبو الفضل عياض اليحصبي، دار الفكر، بريوت - لبنان، طبع عام 

١٤٠٩هـ، ج ١، ص ١٠٥. 
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امرأة، وال تقطعوا شجراً إال أن تضطروا إليها، وأيام رجل من أدنى املسلمني أو أفضلهم 
نظر إىل رجل من املرشكني فهو جار حتى يسمع كالم اهللا، فإن تبعكم فأخوكم يف الدين، 

وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا باهللا عليه»(١).
االلتزام  رضورة  ألصحابه  يوضح    النبي  أن   نر الرشيف  احلديث  هذا  يف 
بأخالقيات احلرب، وعدم جواز استخدام الوسائل واألساليب غري األخالقية، من قبيل 
التمثيل بالقتىل، وقتل الشيوخ واألطفال والنساء، بل ينهى حتى عن قطع الشجر إال يف 

 .حال الرضورة القصو

٤- التسامح جتاه الزوجة:
كافة  مع  تعامله  يف  واللني  والرقة  والرمحة  والرفق  بالتسامح    اهللا  رسول  اتصف 
الناس، وكذلك كان يف تعامله مع أزواجه وأهل بيته، فعن أنس بن مالك قال: «ما رأيت 

.(٢)« أحداً كان أرحم بالعيال من رسول اهللا
وحيدثنا التاريخ أن الرسول األعظم  مل يرضب يوماً ما زوجة من زوجاته، أو يسيئ 
قد أخطأن يف حقه، وربام جتاوزن حدود األدب والرصانة  أن بعضهن  إىل إحداهن، مع 

واللياقة، ومع ذلك كان يعفو ويصفح، وربام ابتسم، أو مل جيب بيشء!
وقد حث الرسول األعظم  عىل الرفق بالعيال، فقد روي عنه أنه قال: «إذا أراد اهللا 

بأهل بيت خرياً أدخل عليهم الرفق»(٣).
، ويطلب مرضاهتن،   يداري أزواجه حتى ال يغضبهنّ وقد كان الرسول األعظم 
وذلك - من باب الرفق والشفقة هبن، حتى عاتب اهللا تعاىل نساء النبي يف سورة التحريم 
عىل ما صدر من بعضهن من ترصف غري الئق، فقد رو البخاري يف صحيحه، وكذلك 

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، مؤسسة أهل البيت، بريوت – لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ج 
١٩، ص ١٧٧، رقم ٢١. 

بريوت -  العرصية،  املكتبة  بن مسلم،  احلجاج  بن  احلسني مسلم  أبو  النيسابوري:  القشريي  صحيح مسلم،   .٢
لبنان، طبع عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ص ٨٨٤، رقم ٦٠٢٦، باب (رمحته - بالصبيان والعيال). 

٣. كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، املتقي اهلندي: عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين، مؤسسة الرسالة، 
بريوت - لبنان، طبع عام ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، غري مذكور عدد الطبعة، ج٣، ص٥٢، رقم ٥٤٥٠. 
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مسلم يف صحيحه. عن أيب جريح قال: زعم عطاء: أنه سمع عبيد بن عمري يقول: سمعت 
، فتواصيت  عائشة: أن النبي  كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويرشب عندها عسالً
أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي  فلتقل: إين أجد منك ريح مغافري، أكلت مغافري، 
فدخل عىل إحدامها فقالت له ذلك، قال: «ال، بل رشبت عسالً عند زينب بنت جحش، 

ولن أعود له».
ورٌ  فُ غَ اهللاُ  وَ كَ  اجِ وَ أَزْ اتَ  ضَ رْ مَ ي  تَغِ بْ تَ لَكَ  اهللاُ  لَّ  أَحَ ا  مَ مُ  رِّ َ حتُ  َ ملِ بِيُّ  النَّ ا  َ أَهيُّ ا  {يَ فنزلت: 
بِيُّ  َّ النَّ إِذْ أَرسَ يمُ * وَ كِ َ لِيمُ احلْ وَ الْعَ هُ مْ وَ كُ الَ وْ اهللاُ مَ مْ وَ نِكُ يْامَ ةَ أَ ِلَّ مْ حتَ ضَ اهللاُ لَكُ رَ دْ فَ يمٌ * قَ حِ رَّ
امَّ  لَ ضٍ فَ ن بَعْ ضَ عَ رَ أَعْ هُ وَ ضَ فَ بَعْ رَّ يْهِ عَ لَ هُ اهللاُ عَ رَ هَ أَظْ أَتْ بِهِ وَ بَّ امَّ نَ لَ يثاً فَ دِ هِ حَ اجِ وَ ضِ أَزْ إِىلَ بَعْ
وبَا إِىلَ اهللاِ}(١) لعائشة وحفصة  تُ بِريُ * إِن تَ َ لِيمُ اخلْ َ الْعَ أَينِ بَّ الَ نَ ا قَ ذَ أَكَ هَ نبَ نْ أَ الَتْ مَ ا بِهِ قَ أَهَ بَّ نَ

.(٢)« } لقوله «بل رشبت عسالً يثاً دِ هِ حَ اجِ وَ ضِ أَزْ بِيُّ إِىلَ بَعْ َّ النَّ إِذْ أَرسَ {وَ
والشاهد يف هذه القصة هو امتناع الرسول األعظم  عن أكل العسل رفقاً ومداراة 
بزوجاته حتى وإن كانوا غري موفقني يف ترصفهم مع الرسول األعظم  ، فالرسول من 
سن ألزواجه حتى وإن كانوا عىل خطأ كام هو واضح بام  باب املداراة واملجاملة أراد أن حيُ

ورد يف سورة التحريم.

٥- التسامح مع األطفال:
الطعام والرشاب،  الطفل إىل احلب والعطف واحلنان من والديه كام حيتاج إىل  حيتاج 
غري  سوية  شخصية  لبناء  جداً  رضوري  واحلنان)  والعطف  (احلب  العاطفي  فالغذاء 
نفسية  براحة  يشعر  واحلنان  والعطف  احلــب  يتلقى  الذي  فالطفل  قلقة؛  وال  مضطربة 
نفسية شديدة  بعقد  والعطف يصاب  يفقد احلب  أن من  الشخصية، يف حني  وتكامل يف 

التعقيد.

١. سورة التحريم، اآليات: ١-٤. 
عام  طبع  بريوت،  العرصية،  املكتبة  ٢٥٦هـ)،  سنة  (املتوىف  إسامعيل  بن  حممد  عبداهللا  أبو  البخاري،  صحيح   .٢
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ص ٩٦٧، رقم ٥٢٦٧، وصحيح مسلم، املكتبة العرصية، بريوت، طبع عام ١٤٢٣هـ - 

٢٠٠٢م، ص ٥٤٤، رقم ٣٦٧٨ ورقم ٣٦٧٩. 



٤١

فقد قال رسول اهللا: «أحبوا الصبيان وارمحوهم»(١) وعنه  أيضاً قال: «من قبَّل 
حه اهللا يوم القيامة»(٢). حه فرّ ولده كتب اهللا له حسنة، ومن فرّ

وروي أن رسول اهللا  ملا قبل احلسن واحلسني عليهام السالم فقال األقرع بن حابس: 
إن يل عرشة من األوالد ما قبلت واحداً منهم.

قال رسول اهللا: ما عيلَّ إن نزع اهللا الرمحة منك!(٣).
وروي: كان رسول اهللا  يقبل احلسن واحلسني فقال عيينة -ويف رواية غريه: األقرع 
بن حابس-: إن يل عرشة ما قبلت واحداً منهم قط، فقال : من ال يرحم ال يرحم. ويف 
 حتى التمع لونه وقال للرجل: «إن كان اهللا  رواية حفص الفراء: فغضب رسول اهللا 

قد نزع الرمحة من قلبك فام أصنع بك! من مل يرحم صغرينا ومل يعزز كبرينا فليس منا»(٤).
ويعلمنا النبي  أيضاً أمهية الرمحة والعطف والشفقة عىل حياة األطفال ونفسياهتم، 
فقد رو الليث بن سعد: أن النبي كان يصيل يوماً يف فئة واحلسني صغري بالقرب منه وكان 
النبي إذا سجد جاء احلسني فركب ظهره ثم حرك رجليه وقال: حل حل، وإذا أراد رسول 
اهللا أن يرفع رأسه أخذه فوضعه إىل جانبه فإذا سجد عاد عىل ظهره وقال: حل حل، فلم 

يزل يفعل ذلك حتى فرغ النبي من صالته.
فقال هيودي: يا حممد إنكم لتفعلون بالصبيان شيئاً ما نفعله نحن.

فقال النبي: أما لو كنتم تؤمنون باهللا وبرسوله لرمحتم الصبيان.
قال: فاين أؤمن باهللا وبرسوله، فأسلم ملا رأ كرمه من عظم قدره(٥). 

ومن تسامح النبي  وعطفه عىل األطفال ورمحته هبم أنه كان  يؤتى إليه بالصبي 
بال  فربام  ألهله،  تكرمة  حجره  يف  فيضعه  فيأخذه  يسميه،  أو  بالربكة،  له  ليدعو  الصغري 

١١٠٤هـ)،  سنة  (املتوىف  احلسن  بن  حممد  العاميل:  احلر  الرشيعة،  مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  تفصيل   .١
رقم  األوىل ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ج ٢١، ص ٤٨٣،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  الرتاث،  البيت إلحياء  آل  مؤسسة 

 .٢٧٦٥٠
٢. الوسائل، احلر العاميل، ج ٢١، ص ٤٧٥، رقم ٢٧٦٢٣. 

٣. بحار األنوار، ج ١٠١، ص ٩٢، رقم ١٧. 
٤. بحار األنوار، ج ٤٣، ص ٢٨٢. 

٥. بحار األنوار، ج ٤٣، ص ٢٩٦، رقم ٥٧. 



٤٢



الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حني يبول فيقول : ال تزرموا بالصبي فيدعه حتى 
يقيض بوله، ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ رسور أهله فيه وال يرون أنه يتأذ ببول 

صبيهم فإذا انرصفوا غسل ثوبه بعده(١).
وهذا يدل عىل أمهية توفري احلب والعطف واحلنان لألطفال، إذ إن لذلك أثراً بالغاً يف 
تكامل شخصية الطفل، ويف زيادة الثقة بالنفس، ويف تفتح القدرات العقلية ونموها، ويف 

خلق التوازن يف نفسية الطفل، واستقـرار احلالة النفسية لديه.

٦- التسامح مع جيل الشباب:
زاد يف  الشباب، وهذا مما  برفق ورمحة وتسامح ولني مع    الرسول األكرم  تعامل   
إعجاب الشباب به  ، والتفافهم حوله، وقد مدح القرآن الكريم تعامل النبي  مع 
لْبِ  لِيظَ الْقَ اً غَ ظّ نتَ فَ لَوْ كُ مْ وَ ُ نَ اهللاِ لِنتَ هلَ ةٍ مِّ َ محْ بِامَ رَ الناس باللني والرفق، يقول تعاىل: {فَ
ىلَ  لْ عَ كَّ تَوَ تَ فَ مْ زَ ا عَ إِذَ رِ فَ مْ مْ يفِ األَ هُ رْ اوِ شَ ُمْ وَ رْ هلَ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ لِكَ فَ وْ واْ مِنْ حَ ضُّ نفَ الَ

.(٢){ لِنيَ كِّ ُتَوَ ِبُّ املْ اهللاِ إِنَّ اهللاَ حيُ
وقد كان النبي  حيث عىل الرفق، فقد روي عنه  قوله: «إن الرفق مل يوضع عىل 
يشء إال زانه، وال نزع من يشء إال شانه»(٣) وعنه  أيضاً: «إن يف الرفق الزيادة والربكة، 

ومن حيرم الرفق حيرم اخلري»(٤).
تساحمه  عىل  تدل  التي  والشواهد  األمثلة  من  الكثري  جيد    النبي  سرية  عىل  واملطلع 

ورمحته ورفقه بالشباب، نذكر من ذلك ما ييل:
١- عن أنس قال: كان رسول اهللا  إذا فقد الرجل من إخوانه ثالثة أيام سأل عنه فإن 

كان غائباً دعا له، وإن كان شاهداً زاره، وإن كان مريضاً عاده(٥). 

١. بحار األنوار، ج ١٦، ص ٢٤٠. 
٢. سورة آل عمران، اآلية: ١٥٩. 

الرتاث  إحياء  دار  العلوم،  بحر  عبداملحسن  عيل  السيد  حتقيق:  مرتىض،  بن  حممد  الكاشاين:  الفيض  الوايف،   .٣
العريب، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ج ٥، ص ٢٦٠، رقم ٢٣٥٢. 

٤. الوايف، الفيض الكاشاين، ج ٥، ص ٢٦٠، رقم ٢٣٥٣. 
٥. مكارم األخالق، الطربيس: أبو نرض احلسن بن الفضل، مؤسسة األعلمي، بريوت - لبنان، الطبعة السادسة 



٤٣

٢- عن ابن عباس قال: كان رسول اهللا  إذا حدث احلديث أو سئل عن األمر كرره ثالثاً 
ليفهم ويفهم عنه(١).

٣- رو زيد بن ثابت قال: كنا إذا جلسنا إليه  إن أخذنا يف حديث يف ذكر اآلخرة أخذ 
الطعام والرشاب أخذ  الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا يف ذكر  معنا، وإن أخذنا يف ذكر 

.(٢)  معنا، فكل هذا اُحدثكم عن رسول اهللا
يومي  فنسيته  مكاناً  فواعدته  يبعث  أن  قبل    النبي  تابعت  قال:  احلميساء  أيب  عن   -٤
، أنا هاهنا منذ ثالثة أيام(٣). والغد فأتيته اليوم الثالث، فقال : يا فتى لقد شققت عيلّ
٥- عن جرير بن عبد اهللا أن النبي  دخل بعض بيوته فامتأل البيت، ودخل جرير فقعد 
خارج البيت، فأبرصه النبي  فأخذ ثوبه فلفه ورمى به إليه وقال: اجلس عىل هذا، 

فأخذه جرير فوضعه عىل وجهه وقبله(٤).
 ، ٦- عن سلامن الفاريس قال: دخلت عىل رسول اهللا  وهو متكئ عىل وسادة فألقاها إيلّ
ثم قال: يا سلامن ما من مسلم دخل عىل أخيه املسلم فيلقي له الوسادة إكراماّ له إال 

غفر اهللا له(٥).
تكشف لنا هذه النامذج من سرية النبي  أسلوب التسامح والرمحة والرفق والعطف 
واللني الذي كان يتبعه رسول اهللا  مع الشباب، وتعامله معهم بكل لطف وليونة، وهذا 
من أسباب نجاح الدعوة، واستقطاب الشباب لرسالة اإلسالم. وهذا ما جيب أن يتصف 
به الدعاة والقادة والعلامء إذا ما أرادوا استقطاب الشباب، والتأثري فيهم، وكسبهم نحو 

التدين، ومنهج اإلسالم األصيل. 
عىل  كلها  تؤكد  وتعاليمه  ووصاياه  وأقواله  املباركة    النبي  سرية  أن  نجد  وهكذا 
وجوب التسامح يف مجيع صوره وأشكاله اإلجيابية، واالبتعاد عن القسوة والشدة والغلظة 

١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م، ص ١٩. 
١. مكارم األخالق، ص ٢٠. 
٢. مكارم األخالق، ص ٢١. 
٣. مكارم األخالق، ص ٢١. 
٤. مكارم األخالق، ص ٢١. 
٥. مكارم األخالق، ص ٢١. 



٤٤



، أما أسلوب الشدة والقسوة  والعنف، فبالتسامح نبني املجتمع بناء متامسكاً وقوياً وثابتاً
والبغضاء  الكراهية  صناعة  إىل  يؤدي  بل  ومنسجامً؛  متامسكاً  جمتمعاً  يصنع  فال  والعنف 

واألحقاد، وهو ما ينتهي باملجتمع إىل تفككه واهنياره وسقوطه.

يف معنى التسامح
نستطيع أن نعرف معنى التسامح الديني بأنه تفهم ما لد غري املسلمني من معتقدات 
وآراء، وضامن كافة حقوقهم املرشوعة، والتعامل معهم بسامحة ورفق ولني، والتواصل 

معهم والرب هبم واإلحسان إليهم.
وأن التسامح االجتامعي هو التعامل األخالقي الراقي مع خمتلف الرشائح واملكونات 

االجتامعية، والسهولة يف املعارشة واالتصال، ولني املعاملة يف القول والفعل والسلوك.
تَّاب من طرح بعض  والتسامح هبذا املعنى ال يمكن االستشكال عليه كام فعل بعض الكُ
الليربالية، فنحن نتحدث  النظرية  الناتج من  اإلشكاالت عىل مفهوم التسامح عند الغرب 
  عن التسامح بإحياءاته اإلجيابية، ودالالته اللغوية العربية، ويف السرية املباركة لرسول اهللا

وأهل بيته األطهار تتضح املعاين اإلجيابية للتسامح.
 فعندما نتحدث عن التسامح إنام نتحدث عن احلقوق املرشوعة للمسلمني عىل اختالف 

ها اإلسالم ودعا لاللتزام هبا. رَّ مذاهبهم وطوائفهم، وحقوق غري املسلمني التي أقَ
والتسامح يعني أيضاً -فيام يعنيه- التعامل اإلنساين واألخالقي الراقي، فسرية رسول 
اهللا  مدرسة يف األخالق واآلداب الرفيعة، وسرية أئمة أهل البيت األطهار  امتداد 
كان  الذي    عيل  بن  احلسني  اإلمام  ضمنهم  ومن  الراقية،  األخالقية  املدرسة  لتلك 
صوره  بكل  التسامح  ودالالت  معاين  عن  تفصح  التي  األخالقية  للشخصية  بارزاً  مثاالً 
وأشكاله.... وهذا ما تتضمنه هذه الدراسة عن التسامح عند اإلمام احلسني ، وسنثبت 
من خالل سريته األخالقية واإلنسانية متسكه بنهج وروح التسامح حتى يف أحلك الظروف 
وأصعبها فضالً عن الظروف الطبيعية، حيث كان الصفح والعفو والرمحة والرفق واللني 
والشفقة هي عنوان سريته األخالقية واإلنسانية حتى مع خصومه وأعدائه فضالً عن عامة 

الناس. 



الفصل الثاين
قواعد التسامح يف اإلسالم

ال إكراه يف الدين وحقيقة التسامح.- 
قاعدة اإللزام وقبول اآلخر.- 
أخالقيات اإلسالم وقيم التسامح.- 
اإلسالم دين العقل والسامحة.- 



٤٦



ال إكراه يف الدين وحقيقة التسامح
القاعدة  هي  اإلسالم  يف  التسامح  حقيقة  عىل  هبا  االستدالل  يمكن  قاعدة  أول  إن 
}(١) بمعنى أنه ال يكره أحد عىل الدين، وإنام  ينِ اهَ يفِ الدِّ رَ القرآنية التي تنص عىل {الَ إِكْ
الدخول يف الدين يكون عن قناعة واختيار، كام أن مجيع األمور جيب أن تكون عن اختيار 
وقصد، وأن ما يكره عليه اإلنسان من أقوال أو أفعال ال يرتتب عليه أي أثر يف نظر الرشع 

ال يف أمور الدنيا وال يف اآلخرة.
إال  تتم  أن  يمكن  ال  التي  القلبية  األمور  من  ومفاهيم  عقائد  من  يشمل  بام  والدين 
باالقتناع واالختيار، وال يمكن فرض أية عقيدة أو مذهب عىل اآلخرين بالقوة واإلكراه 

إطالقاً؛ ألن القوة ال تؤثر يف عامل القلب، وإنام تأثريها منحرص يف حدود اجلسد.
ينِ  اهَ يفِ الدِّ رَ وقد أوضح القرآن احلكيم (حق املعتقد) لإلنسان يف قوله تعاىل: {الَ إِكْ

.(٢){ يِّ دُ مِنَ الْغَ شْ َ الرُّ بَنيَّ د تَّ قَ
سلسلة  وهو  الدين  «إن  الكريمة:  اآلية  هلذه  تفسريه  يف  (الطباطبائي)  العالمة  يقول 
من املعارف العلمية التي تتبعها أخر عملية جيمعها أهنا اعتقادات، واالعتقاد واإليامن 
يؤثر يف األعامل  إنام  فإن اإلكراه  فيها اإلكراه واإلجبار،  التي ال حيكم  القلبية  من األمور 
 الظاهرية واألفعال واحلركات البدنية املادية، وأما االعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخر
قلبية من سنخ االعتقاد واإلدراك، ومن املحال أن ينتج اجلهل علامً، أو تولّد املقدمات غري 
} إن كان قضية إخبارية حاكية عن  ينِ الدِّ اهَ يفِ  رَ إِكْ {الَ  ، فقوله:  العلمية تصديقاً علمياً
حال التكوين أنتج حكامً دينياً ينفي اإلكراه عىل الدين واالعتقاد، وإن كان حكامً إنشائياً 
} كان هنياً عن  يِّ الْغَ دُ مِنَ  شْ الرُّ  َ بَنيَّ تَّ د  {قَ ترشيعياً كام يشهد به ما عقبه تعاىل من قوله: 
تّكٍ عىل حقيقة تكوينية، وهي التي مرّ بيانه  رهاً، وهو هني مُ احلمل عىل االعتقاد واإليامن كُ

أن اإلكراه إنام يعمل ويؤثر يف مرحلة األفعال البدنية دون االعتقادات القلبية»(٣).

١. سورة البقرة، اآلية: ٢٥٦. 
٢. سورة البقرة، اآلية: ٢٥٦. 

٣. امليزان يف تفسري القرآن، السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة 
الثالثة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م، ج٢، ص٣٤٢. 



٤٧

االختيار، وأن  يقابل  ما  اآلية  باإلكراه يف  املراد  أن  اخلوئي-  السيد  يقول  واحلق -كام 
اجلملة خربية ال إنشائية، واملراد من اآلية الكريمة هو بيان ما تكرر ذكره يف اآليات القرآنية 
وإنام  فروعها،  يف  وال  أصوهلا  يف  ال  اجلرب،  عىل  مبتنية  غري  اإلهلية  الرشيعة  أن  من  كثرياً، 
ليهلك من هلك عن  األحكام  وإيضاح  الكتب،  وإنزال  الرسل،  إرسال  احلكمة  مقتىض 
اهُ  نَ يْ دَ بينة وحييى من حي عن بينة، ولئال يكون للناس عىل اهللا حجة، كام قال تعاىل: {إِنَّا هَ

.(١){ وراً فُ ا كَ إِمَّ راً وَ اكِ ا شَ بِيلَ إِمَّ السَّ
وحاصل معنى اآلية أن اهللا تعاىل ال جيرب أحداً من خلقه عىل إيامن وال طاعة، ولكنه 
يوضح احلق، يبينه من الغي، وقد فعل ذلك، فمن آمن باحلق فقد آمن به عن اختيار، ومن 
اتبع الغي فقد اتبعه عن اختيار واهللا سبحانه وإن كان قادراً عىل أن هيدي البرش مجيعاً - ولو 
شاء لفعل - لكن احلكمة اقتضت هلم أن يكونوا غري جمبورين عىل أعامهلم، بعد إيضاح 

احلق هلم ومتييزه عن الباطل(٢).
ويشري املفرس فخر الدين الرازي يف املسألة الثانية يف تفسريه لآلية املباركة إىل نفس املعنى 
: أنه تعاىل ما بنى أمر اإليامن عىل اإلجبار والقرس، وإنام بناه عىل التمكن واالختيار،  قائالً
بياناً شافياً قاطعاً  التوحيد  ملا بني دالئل  تعاىل  بأنه  املراد  أن هذا هو  القفال عىل  احتج  ثم 
للعذر، قال بعد ذلك: إنه مل يبق بعد إيضاح هذه الدالئل للكافر عذر يف اإلقامة عىل الكفر 
إال أن يقرس عىل اإليامن وجيرب عليه، وذلك مما ال جيوز يف دار الدنيا التي هي دار االبتالء، 
إذ يف القهر واإلكراه عىل الدين بطالن معنى االبتالء واالمتحان، ونظري هذا قوله تعاىل: 
نَ  بُّكَ آلمَ اء رَ لَوْ شَ }(٣) وقال يف سورة أخر: {وَ رْ فُ يَكْ لْ اء فَ ن شَ مَ مِن وَ ؤْ يُ لْ اء فَ ن شَ مَ {فَ
}(٤) وقال يف سورة  نِنيَ مِ ؤْ مُ واْ  ونُ يَكُ تَّى  النَّاسَ حَ هُ  رِ كْ تُ أَنتَ  فَ أَ ِيعاً  مْ مجَ هُ لُّ كُ ضِ  رْ األَ ن يفِ  مَ
آيَةً  ء  امَ السَّ ن  مِّ م  يْهِ لَ عَ لْ  نَزِّ نُ أْ  نَّشَ إِن   * نِنيَ مِ ؤْ مُ ونُوا  يَكُ أَالَّ  كَ  سَ نَّفْ عٌ  بَاخِ لَّكَ  {لَعَ الشعراء: 

١. سورة اإلنسان، اآلية: ٣. 
٢. البيان يف تفسري القرآن، السيد أبو القاسم اخلوئي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة 

١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م، ص٣٠٩. 
٣. سورة الكهف، اآلية: ٢٩. 

٤. سورة يونس، اآلية: ٩٩. 
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.(١){ نيَ عِ اضِ َا خَ مْ هلَ هُ نَاقُ لَّتْ أَعْ ظَ فَ
}(٢) يعني  يِّ دُ مِنَ الْغَ شْ َ الرُّ بَنيَّ د تَّ  ومما يؤكد هذا القول إنه تعاىل قال بعد هذه اآلية {قَ
يبق بعدها إال طريق القرس واإلجلاء واإلكراه،  البينات، ومل  الدالئل، ووضحت  ظهرت 

وذلك غري جائز ألنه ينايف التكليف(٣).
}(٤) نجد عدم جواز اإلكراه  ينِ اهَ يفِ الدِّ رَ  وعندما نرجع إىل سبب نزول اآلية: {الَ إِكْ
عىل الدين، وإنام جيب االختيار احلر بعد أن بنيّ اهللا سبحانه وتعاىل طريق اهلداية وطريق 

} وهو مسؤول يوم القيامة عن نوع اختياره. يِّ دُ مِنَ الْغَ شْ َ الرُّ بَنيَّ د تَّ الضالل {قَ
يقول الطربيس يف جممع البيان يف سبب نزول هذه اآلية: كان لرجل من املدينة اسمه (أبو 
احلصني) ولدان دعامها إىل اعتناق املسيحية بعض التجار الذين كانوا يفدون عىل املدينة، 
فتأثر هذان بام سمعا واعتنقا املسيحية، ورحال مع أولئك التجار إىل الشام عند عودهتم. 
فأزعج ذلك أبو احلصني، وأقبل خيرب رسول اهللا  بام حدث، وطلب منه أن يعمل عىل 
إعادة ولديه إىل اإلسالم، وسأله إن كان جيوز إجبارمها عىل الرجوع إىل اإلسالم، فنزلت 

اآلية املذكورة(٥).
وجاء يف تفسري املنار أن (أبا احلصني) كان يريد إكراه ولديه عىل الرجوع إىل أحضان 
اإلسالم، فجاءا مع أبيهام لعرض األمر عىل رسول اهللا  ، فقال أبو احلصني: كيف أجيز 

لنفيس أن أنظر إىل ولدي يدخالن النار دون أن أفعل شيئاً؟ فنزلت اآلية(٦).
 وملا كان الدين هيتم بروح اإلنسان وفكره ومبني عىل أساس من اإليامن واليقني، فليس 

١. سورة الشعراء، اآليتان: ٣ – ٤. 
٢. سورة البقرة، اآلية: ٢٥٦. 

األوىل  الطبعة  لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  الرازي،  الدين  فخر  الغيب،  مفاتيح  أو  الكبري  التفسري   .٣
١٤١١هـ - ١٩٩٠م، ج ٤، ص ١٣ – ١٤. 

٤. سورة البقرة، اآلية: ٢٥٦. 
٥. جممع البيان يف تفسري القرآن، الشيخ أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس، دار املعرفة، بريوت – لبنان، الطبعة 

األوىل ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ج٢، ص٦٣٠، (بترصف). 
٦. األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل، الشيخ نارص مكارم الشريازي، مؤسسة البعثة، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل 

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ج٢، ص١٨١. 



٤٩

الواقع إشارة إىل هذا  } يف  ينِ الدِّ اهَ يفِ  رَ إِكْ {الَ  املنطق واالستدالل ومجلة:  له إال طريق 
املعنى، مضافاً إىل أن املستفاد من شأن نزول هذه اآلية وأن بعض اجلهالء طلبوا من رسول 
اهللا  أن يقوم بتغيري عقائد الناس باإلكراه واجلرب فجاءت اآلية جواباً هلؤالء وأن الدين 
ليس من األمور التي تفرض باإلكراه واإلجبار وخاصة مع كل تلك الدالئل الواضحة 
هذه  ألمثال  حاجة  فال  الباطل،  طريق  من  احلق  طريق  أوضحت  التي  البينة  واملعجزات 

األمور.
وبحد  بالقوة  أحياناً  توسل  بأنه  اإلسالم  يتهمون  الذين  عىل  حاسم  رد  اآلية  وهذه 
السيف والقدرة العسكرية يف تقدمه وانتشاره، وعندما نر أن اإلسالم مل يسوغ التوسل 
الدينية فإن واجب اآلخرين هبذا  الوالد لولده عىل تغيري عقيدته  بالقوة واإلكراه يف محل 
بالقوة واإلكراه جائزاً يف  أدياهنم  تغيري  الناس عىل  لو كان محل  إذ   ، الشأن يكون واضحاً

اإلسالم، لكان األوىل أن جييز لألب ذلك حلمل ابنه عىل تغيري دينه، وهذا ما مل حيصل(١).
فال يمكن فرض اإلسالم فرضاً عىل الناس لسببني:

١- بعد كل تلك األدلة والرباهني الواضحة واالستدالالت املنطقية واملعجزات اجللية 
مل تكن ثمة حاجة لذلك، إنام يستخدم القوة من أعوزه املنطق واحلجة، والدين اإلهلي ذو 

منطق متني وحجة قوية.
٢- أن الدين القائم عىل أساس جمموعة من العقائد القلبية ال يمكن أن يفرض باإلكراه. 
إن عوامل القوة والسيف والقدرة العسكرية يمكنها أن تؤثر يف األجسام، ال يف األفكار 

واملعتقدات.
يتضح مما تقدم الرد عىل اإلعالم الصليبي -املسموم ضد اإلسالم- القائل (إن اإلسالم انترش 

} الذي أعلنه القرآن. ينِ اهَ يفِ الدِّ رَ بالسيف)، إذ ال قول أبلغ وال أفصح من{الَ إِكْ
هؤالء احلاقدون يتناسون هذا اإلعالن القرآين الرصيح، وحياولون من خالل حتريف 
لكل  بجالء  يتضح  بينام  مقولتهم،  يثبتوا  أن  اإلسالمية  احلروب  وأحداث  اجلهاد  مفهوم 

١. األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل، الشيخ نارص مكارم الشريازي، مؤسسة البعثة، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل 
١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ج٢، ص١٨١ – ١٨٢. 
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منصف أن احلروب التي خاضها اإلسالم كانت إما دفاعية، وإما حتريرية، ومل يكن هدف 
هذه احلروب السيطرة والتوسع، بل الدفاع عن النفس، أو إنقاذ الفئة املستضعفة الرازحة 
احلرية وختتار  لتستنشق عبري  العبودية  ربقة  حتت سيطرة طواغيت األرض وحتريرها من 

بنفسها الطريق الذي ترتئيه.
والشاهد احلي عىل هذا هو ما تكرر حدوثه يف التاريخ اإلسالمي، فقد كان املسلمون 

إذا افتتحوا بلداً تركوا أتباع األديان األخر أحراراً كاملسلمني.
للحفاظ  ثمناً  كانت  فقد  اجلزية،  باسم  منهم  يتقاضوهنا  كانوا  التي  الصغرية  الرضيبة  أما 
وأمواهلم  أرواحهم  كانت  وبذلك  نفقات،  من  املحافظة  هذه  تتطلبه  ما  ولتغطية  أمنهم،  عىل 
وأعراضهم مصونة يف محى اإلسالم. كام أهنم كانوا أحراراً يف أداء طقوسهم الدينية اخلاصة هبم. 
مجيع الذين يطالعون التاريخ اإلسالمي يعرفون هذه احلقيقة، بل إن املسيحيني الذين 
. يقول مؤلف (حضارة اإلسالم أو العرب): «كان  كتبوا يف اإلسالم يعرتفون هبذا أيضاً
تعامل املسلمني مع اجلامعات األخر من التساهل بحيث إن رؤساء تلك اجلامعات كان 

مسموحاً هلم بإنشاء جمالسهم الدينية اخلاصة».
  وقد جاء يف بعض كتب التاريخ أن مجعاً من املسيحيني الذين كانوا قد زاروا رسول اهللا

للتحقيق واالستفسار أقاموا قداساً يف مسجد النبي يف املدينة بكل حرية(١).
كم اإلسالم، أي ال  ونفي اإلكراه خرب يف معنى النهي، واملراد نفي أسباب اإلكراه يف حُ
تكرهوا أحداً عىل اتباع اإلسالم قرساً، وجيء بنفي اجلنس لقصد العموم نصاً. وهي دليل 
واضح عىل إبطال اإلكراه عىل الدين بسائر أنواعه، ألن أمر اإليامن جيري عىل االستدالل، 

والتمكني من النظر، وباالختيار(٢).
إن الطريق الصحيح واملرشوع هو حماولة إقناع اآلخرين والتأثري عىل نفوسهم باجتاه 
الدين، ولكن البعض قد يستخدم القوة والضعف لفرض الدين أو املذهب الذي يؤمن به 

١. األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل، الشيخ نارص مكارم الشريازي، مؤسسة البعثة، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل 
١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ج٢، ص١٨٢. 

٢. تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٠هـ 
- ٢٠٠٠م، ج٢، ص٤٩٩. 
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عىل اآلخرين، وهذا ناتج عن اجلهل أو روح التسلط والظلم.
عن  وعجزها  عقيدته  بفشل  يعرتف  إنام  والقهر  بالقوة  الناس  عىل  دينه  يفرض  فمن 
عىل  وتسلطه  لعدوانه  وغطاء  كستار  الدين  يستغل  أنه  أو  واقناعهم،  الناس  استقطاب 

الناس(١). 
وقد رو الشيخ الصدوق بإسناده عن احلسني بن عيلّ عن أبيه عيلّ بن أيب طالب عليهام 
ن  سولَ اهللاِ مَ يا رَ هتَ  لَو أكرَ آله:  سولِ اهللاِ صىلّ اهللا عليه و  لِرَ املُسلِمنيَ قالوا  الم: أنَّ  السّ

نا. وِّ دُ ىل  عَ وينا عَ نا وقَ دُ دَ رَ عَ ثُ ىلَ اإلِسالمِ لَكَ يهِ مِنَ النّاسِ عَ لَ رتَ عَ دَ قَ
 َّ ث إيلَ دِ ةٍ ملَ حيُ ى اهللاَ عز و جل بِبِدعَ لقَ َ نتُ ألِ سولُ اهللاِ صىلّ اهللا عليه و آله: ما كُ قالَ رَ فَ

. فنيَ لِّ يئاً، وما أنَا مِنَ املُتَكَ فيها شَ
 (٢){ ِيعاً مْ مجَ هُ لُّ ضِ كُ رْ َ نْ يفِ األْ نَ مَ مَ بُّكَ آلَ ! {وَ لَوْ شاءَ رَ دُ مَّ َ كَ وتَعاىل : يا حمُ لَ اهللاُ تَبارَ نزَ أَ فَ
ةِ،  رَ ةِ البَأسِ يفِ اآلخِ ؤيَ نَةِ ورُ ندَ املُعايَ نونَ عِ ام يُؤمِ نيا كَ رارِ يفِ الدُّ االضطِ بيلِ اإلِجلاءِ وَ ىل  سَ عَ
تارينَ  نوا خمُ م أن يُؤمِ نهُ نّي اريدُ مِ ، لكِ دحاً نّي ثَواباً وال مَ وا مِ قّ ِم ملَ يَستَحِ لتُ ذلِكَ هبِ عَ ولَو فَ
نْتَ  أَ فَ {أَ  لدِ  اخلُ ةِ  نَّ جَ لودِ يف  اخلُ وامَ  ودَ  ، ةَ رامَ الكَ وَ لفى (٣)  الزُّ نِّي  مِ وا  قّ لِيَستَحِ ينَ  رّ ضطَ مُ ريَ  غَ

.(٥).(٤){ نِنيَ مِ ؤْ ونُوا مُ تَّى يَكُ هُ النَّاسَ حَ رِ كْ تُ
وإذا كان ليس من الصحيح حماولة فرض الدين عىل اآلخرين بالقوة واجلرب، فكذلك 
ليس من الصحيح أيضاً حماولة فرض أي مذهب من املذاهب أو أي رأي من اآلراء بالقوة 

واجلرب واإلكراه والتهديد والوعيد!
إذ ليس من حق أحد االدعاء بأن فهمه لإلسالم هو اإلسالم، ألنه ليس بالرضورة أن 
يكون األمر كذلك، كام أن من حق اآلخر االجتهاد يف األمور القابلة لالجتهاد، وبالتايل من 

الطبعة األوىل ١٤١٠هـ -  العريب - بريوت،  البيان  دار  الصفار،  الشيخ حسن  التعددية واحلرية يف اإلسالم،   .١
١٩٩٠م، ص ٤٨. 

٢. سورة يونس: ٩٩.
لفى : القربة واملنزلة ( الصحاح: ج ٤ ص ١٣٧٠« زلف»). ٣. الزُّ

٤. سورة يونس: ٩٩.
الم: ج ١ ص ١٣٥ ح ٣٣، االحتجاج: ج ٢ ص ٣٩٤  ٥. التوحيد: ص ٣٤٢ ح ١١، عيون أخبار الرضا عليه السّ
الم، بحار األنوار: ج ٥ ص ٤٩ ح ٨٠. ح ٣٠٢ كلّها عن أيب الصلت اهلروي عن اإلمام الرضا عن آبائه عليهم السّ
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بيح للذات االجتهاد، تبيح لآلخر  حق اآلخر االختالف مع غريه، إذ إن املسوغات التي تُ
نفس احلق يف االستنتاج والفهم طبقاً ملعايري وأدوات االجتهاد.

يقول الكاتب املرصي املعروف األستاذ (فهمي هويدي): «ليس من حق أحد أن يقف 
أمام املأل ويقول: أنا اإلسالم!

ن بكتاب اهللا، ثم يعلن علينا من ورائه أن من نرصه وأيّده  ليس من حق أحد أن يتحصّ
اهللا،  كتاب  فقد خرج عىل  أو عارضه  الصاحلني، ومن خذله  املؤمنني  زمرة  فقد دخل يف 

وصار من أعداء اإلسالم املارقني!
ته هبا السامء من دون كل  ليس من حق أحد أن يزعم بأنه يتمتع بحصانة إسالمية خصّ
املسلمني، فرفعته فوق الرؤوس، ونزهته عن النقد والسؤال، وأحاطته بسياج من العصمة 

والقداسة.
لكنهم يف زماننا يقولون ذلك، بغري تردد أو مواربة، خيتلفون يف أمور الدنيا، ويتبادلون 
االهتامات هنا وهناك، ثم نفاجأ بمن يلقي قفاز اإلسالم يف وجه اجلميع، فتنقلب موازين 
العراك وأسلحته، ويتحول األمر من قبول أو رفض لالجتهاد السيايس، ليصبح إيامناً باهللا 

أو كفراً به، ودعامً لإلسالم أو طعناً فيه واإلسالم بريء مما يفرتون!»(١).
فليس ألحد (فرداً كان أو مذهباً أو مدرسة فكرية) أن حيتكر اإلسالم لنفسه، وأن يزعم 
الذي ما بعده إال  أن فهمه لإلسالم هو اإلسالم، وأن تفسريه ملفاهيم اإلسالم هو احلق 

الضالل؛ ألن هذا يتناىف مع حق اآلخر يف االجتهاد، ويتناقض مع مبدأ (أصالة احلرية).
مذهبه،  اختيار  يف  احلق  له  أن  فباألوىل  دينه،  اختيار  إنسان  كل  حق  من  كان  وإذا 
ومرجعه، وفكره، وليس من حق أحد -كائناً ما كان- أن يفرض دينه أو مذهبه أو مرجعه 
عىل اآلخرين بالقوة واإلكراه؛ ألن ذلك يتناىف مع (أصالة احلرية) وحق اإلنسان يف املعتقد.

ويذهب اإلسالم بعيداً يف (احلرية الدينية) والتسامح جتاه األديان األخر إىل درجة 
رشعية  أن  ذلك   ،(٢){ ينِ دِ  َ يلِ وَ مْ  ينُكُ دِ مْ  {لَكُ تعاىل:  يقول  الديني)  (اآلخر  بـ  اعرتافه 

١. القرآن والسلطان، فهمي هويدي، دار الرشوق - القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤١١هـ - ١٩٩١م، ص٢٧. 
٢. سورة الكافرون، اآلية: ٦. 
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، ولكن تلك الرشعية مبنية عىل تلك  اآلخرين ليست مبنية عىل اعتقادهم حقاً كان أم باطالً
احلقيقة الكرب التي قررها اإلسالم من البداية، إهنم برش هلم حقهم يف احلصانة والكرامة 

واحلامية.
وال ينبغي -يف املفهوم اإلسالمي- أن نلغي رشعية الطرف اآلخر، وال ينبغي أن ندفع 
املسلمني إىل انتهاك حدود احلصانة التي قررها القرآن لإلنسان، ذلك أن حرية االختيار 

-حتى يف الدين- هو حق يكفله اإلسالم لإلنسان(١).
املادية كجسده وماله، وحقوقه املعنوية كحريته  واحرتام اإلنسان يعني حرمة حقوقه 

وكرامته واختياره لدينه.
من هنا يرفض اإلسالم اضطهاد الناس عىل أساس دينهم أو اعتقاداهتم، بل ويويص 
اإلسالم أبناءه بأن يكونوا املثل األعىل يف األخالق وحسن التعامل مع اآلخرين، حتى ال 

حتسب ترصفاهتم غري الالئقة عىل اإلسالم فتشوه سمعته وتنفر اآلخرين منه.
إن القرآن احلكيم يشجع املسلمني عىل الرب واإلحسان للكفار غري املعادين املحاربني، 
مْ أَن  كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رِ ْ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ وكُ اتِلُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ مُ اهللاُ عَ اكُ نْهَ يقول تعاىل: {الَ يَ

.(٢){ نيَ طِ سِ ُقْ ِبُّ املْ مْ إِنَّ اهللاَ حيُ يْهِ وا إِلَ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ ُّ تَربَ
األديان  وفساد  بطالن  يوضح  وأن  دينه،  إىل  يدعو  أن  املسلم  من  مطلوباً  كان  وإذا   
رهم(٣)،  األخر، فإن ذلك جيب أن يكون بأسلوب الئق ال جيرح مشاعر اآلخرين وال ينفّ
وا  ولُ قُ مْ وَ نْهُ وا مِ مُ لَ ينَ ظَ نُ إِالَّ الَّذِ سَ يَ أَحْ تِي هِ تَابِ إِالَّ بِالَّ لَ الْكِ وا أَهْ لُ ادِ َ الَ جتُ يقول تعاىل: {وَ

.(٤){ ونَ لِمُ سْ هُ مُ نُ لَ نَحْ دٌ وَ احِ مْ وَ ُكُ إِهلَ نَا وَ ُ إِهلَ مْ وَ يْكُ لَ إِلَ نزِ أُ نَا وَ يْ لَ إِلَ نزِ ي أُ ا بِالَّذِ نَّ آمَ
الفقهية،  الكتب  يف  مفصلة  بصورة  اإلسالم)  يف  الدينية  (احلرية  الفقهاء  أوضح  وقد 

وبينوا فروع هذه احلرية يف البنود التالية: 

١. مواطنون ال ذميون، فهمي هويدي، دار الرشوق - القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ص٩١. 
٢. سورة املمتحنة، اآلية: ٨. 

 - ١٤١٠هـ  األوىل  الطبعة  بريوت،  العريب،  البيان  دار  الصفار،  حسن  الشيخ  اإلسالم،  يف  واحلرية  التعددية   .٣
١٩٩٠م، ص٤٨. 

٤. سورة العنكبوت، اآلية:٤٦. 
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، أو غري أهل  ١- ال جيرب إنسان أن يبدل دينه إىل اإلسالم، سواء كان أهل كتاب، إمجاعاً
} والرسول  مل جيرب أحداً  ينِ اهَ يفِ الدِّ رَ كتاب، عىل األظهر، بدليل إطالق اآلية: {الَ إِكْ
من املرشكني عىل اإلسالم، كام يف أسار بدر وأهل مكة، وأهل الطائف وغريهم، كام مل 
يؤثر عن عيل  أنه أجرب كافراً غري كتايب عىل اإلسالم، مع وضوح كثرة الوثنيني يف زمانه 

 حتت حكمه.
رب إنسان أن يبقى عىل دينه، إذا أراد أن يبدل دينه إىل دين آخر غري اإلسالم،  ٢- كام ال جيُ
: أراد الوثني أن يتنرص، أو املجويس أن يتهود أو ما أشبه ذلك، إذ ال دليل عىل اجلرب،  مثالً

فاألصل عدمه.
زوجته،  وإبانة  القتل،  املرتد:  وحكم  وإمجاعاً،  نصاً  دينه،  يبدل  أن  ملسلم  حيق  ال   -٣

وتقسيم أمواله بني ورثته، ويستثنى من هذا احلكم: 
بس ويضيق عليها يف املعاش إىل أن تتوب  ، بل حتُ أ- املرأة املرتدة: ال تقتل نصاً وإمجاعاً

أو متوت، وإن كانت ردهتا عن فطرة.
ب- إذا كان االرتداد عمومياً كام إذا أصاب املسلمني فتنة فارتدوا.

إىل  احتاج  الدين مما  بأن شك حقيقة يف يشء من أصول  االرتداد لشبهة واقعية،  ج- 
احلجة، فإنه ال يعقل عقابه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.

د- من مل يُسلم وإن كان ولد من املسلم وبعد البلوغ مل يقبل اإلسالم إذ ال يسمى ذلك 
ارتداداً.

هـ- من تاب بعد االرتداد: يف املرتد امليل حيث يستتاب، فإن تاب فال يشء عليه، وأما 
بدنه،  ويطهر  عباداته  فتقبل  باطناً وظاهراً  توبته  قبول   فاألقو تاب،  فإن  الفطري  املرتد 
نعم جيب قتله إن أمكن، وتبني زوجته، وتنقل أمواله إىل ورثته، وال تسقط هذه األحكام 

بالتوبة(١).
٤- الكفار الذين يعيشون يف بالد اإلسالم، هلم احلرية يف إبراز عقيدهتم بدون أن يدعوا 

١. الفقه: كتاب احلدود والتعزيرات، السيد حممد مهدي الشريازي، دار العلوم، بريوت، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ 
- ١٩٨٩م، ج٨٨، ص٢٦٥. 
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املسلمني إليها، كام أن هلم احلرية يف إجراء مراسيم عباداهتم، وال يتعرض مسلم هلم بسوء، 
أن ال  يعملوا حسب رشيعتهم يف عقدهم ونكاحهم وإرثهم وعباداهتم، برشط  أن  وهلم 
أو إىل  املسلمني،  أن يرجعوا إىل قايض  نزاعاهتم،  باملناكري، وهلم احلرية يف موارد  يظهروا 
قاضيهم، وال حيق للدولة التدخل يف شؤوهنم التي ال ترض املسلمني، وال تنايف مصلحة 

البالد(١).
وامللل  األديان  جتاه  وتساحمه  الديني)  بـ(اآلخر  اإلسالم  اعرتاف  لنا،  يتضح  وهبذا 
األخر، ومحايته حلق اإلنسان يف االختيار العقدي، ويرفض اإلسالم من جهة أخر أية 
عملية قرسية أو تعسفية أو قهرية لفرض الدين عىل اآلخر؛ ألن االنتامء إىل الدين جيب أن 

يكون عن اختيار حر، وقناعة ذاتية.
يفِ  اهَ  رَ إِكْ {الَ  آية  تفسري  يف  والعلامء  والفقهاء  املفرسين  وآراء  أقوال  من  تقدم  ومما   
}(٢) يتضح بجالء أن اإلسالم بام حيمل من براهني وأدلة ساطعة قادر عىل اإلقناع  ينِ الدِّ
العلمي والقبول العقيل بعيداً عن لغة الفرض والقرس واإلكراه، وأن هذا يؤكد عىل جذر 
ألجل  والعنف  والقرس  اإلكراه  جتويز  تنفي  الرشيفة  اآلية  أن  إذ  اإلسالم،  يف  التسامح 
} وأن املطلوب هو  يِّ دُ مِنَ الْغَ شْ َ الرُّ الدخول يف الدين اإلسالمي، خاصة بعد أن {تبَنيَّ
الدخول يف الدين عن قناعة واقتناع، ألن اإلكراه والقرس ال ينتج إيامناً وال إسالماً، وإنام 

الذي ينتج ذلك هو املنطق والربهان والدليل.

١. الفقه: كتاب السياسة، السيد حممد مهدي احلسيني الشريازي، دار العلوم، بريوت، الطبعة السادسة ١٤٠٧هـ 
- ١٩٨٧م، ج١٠٦، ص ٢١٨. 

٢.  سورة البقرة، اآلية: ٢٥٦. 
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قاعدة اإللزام وقبول اآلخر
تقول  والتي  اإللزام)  (قاعدة  هي  اإلسالم  يف  التسامح  عىل  تدل  التي  الثانية  القاعدة 
(ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم) مما يعني إعطاء اآلخر املذهبي، بل واآلخر الديني احلق يف 

االلتزام بام يعتقد ويراه صحيحاً طبقاً ملذهبه أو دينه.
وهذه القاعدة الفقهية التي يعمل هبا الفقهاء تدل عىل إنسانية اإلسالم وتأصيل روح 
التسامح جتاه اآلخر املذهبي والديني؛ فهذه القاعدة الفقهية تؤسس للحرية الدينية ألتباع 
املذاهب اإلسالمية املختلفة، بل وأتباع األديان األخر، وتتيح هلم العمل وفق عقائدهم 

وأحكامهم، ويف هذا إقرار بقبول التعايش مع اآلخر املغاير للذات.
  البيت  الواردة عن أئمة أهل  الروايات  ويستدل عىل قاعدة اإللزام بمجموعة من 

ومنها:
١- قول اإلمام الرضا : «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم»(١).

٢ - عن اإلمام الرضا  أيضاً قال: «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهام»(٢).
٣ - صحيحة حممد بن مسلم حيث سأل اإلمام الباقر: عن األحكام؟ فقال: «جتوز 

عىل أهل كل ذوي دين ما يستحلون»(٣).
٤ - قول اإلمام الصادق : «إن كل قوم دانوا بيشء (٤) يلزمهم حكمه» (٥).

ويستفاد من هذه األحاديث والروايات جتويز عمل اآلخر املذهبي وفقاً ملذهبه، وكذلك 
جيوز لغري املسلمني من أصحاب األديان املختلفة العمل وفق عقائدهم ورشائعهم، وإن 
كانت يف نظر اإلسالم باطلة. وهذا يدل عىل روح التسامح واإلنسانية يف اإلسالم، والقبول 

بالتعايش مع اآلخر بغض النظر عن صحة دينه أو مذهبه أو ال.
وإقرار أهل الكتاب بحقهم يف العمل وفق عقائدهم وعباداهتم وسلوكياهتم املباحة يف 

١. وسائل الشيعة، احلر العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت – لبنان، ج ٢٢، ص٧٣، رقم ٢٨٠٥٧. 
٢. وسائل الشيعة، احلر العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت – لبنان، ج ٢٢، ص٧٤، رقم ٢٨٠٦١. 
٣. وسائل الشيعة، احلر العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت – لبنان، ج ٢٦، ص١٥٨، رقم ٣٢٧١١. 

٤. يف االستبصار: بدين
٥. وسائل الشيعة، احلر العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت – لبنان، ج ٢٦، ص٣١٨، رقم ٣٣٠٧٤. 
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دينهم وإن كانت حراماً يف نظر اإلسالم أو ال يصح االعتقاد هبا وفق العقائد اإلسالمية 
دليل عىل روح التسامح يف اإلسالم.

وقد سمح رسول اهللا  لنصار نجران أن يؤدوا صالهتم وطقوسهم وفق عقيدهتم 
املسيحية من دون ضغط عليهم أو إكراه أو جرب أو قرس. وإذا كان هذا هو نظرة اإلسالم 
لغري املسلمني، فباألوىل تساحمه مع املسلمني من أتباع املذاهب املختلفة، إذ ال يصح إجبار 
أو إكراه أحد من املسلمني عىل خالف مذهبه، بل له احلق يف التعبد وفق ما يراه صحيحاً 

يف مذهبه عن اجتهاد أو تقليد.

قاعدة اإللزام وسرية الفقهاء
إقرار  هو  اإلسالمية  واملدارس  والفِرق  باملذاهب  وحديثاً  قديامً  الفقهاء  إقرار  إن 
برشعية حق االجتهاد يف اإلسالم، ومن ثم احلق يف االختالف، وهو كذلك إقرار برشعية 

(التعددية) وحق (الرأي اآلخر) يف التعبري عن نفسه.
وعندما نقرأ يف سرية وتراجم أئمة املذاهب وكبار الفقهاء نجد يف حياهتم ما يدل عىل 
إقرارهم برشعية الرأي اآلخر، واحرتامهم لرأي املخالف، ورفضهم فرض الرأي الواحد 

عىل األمة، وتساحمهم جتاه اآلراء الفقهية املتباينة.
أمره  وقد    الصادق  جعفر  اإلمام  تالمذة  خواص  من  كان  تغلب)  بن  (أبان  فهذا 
أستاذه اإلمام أن جيلس لإلفتاء يف مسجد املدينة؛ وألن السائلني واملستفتني كانوا خيتلفون 
أهل  مذهب  رأي  نقل  عىل  يقترص  ال  أن  إىل  اإلمام  هه  وجّ فقد  ومراجعهم،  مذاهبهم  يف 
البيت أو فتاواهم، بل يفتي السائلني حسب مذاهبهم، يقول له اإلمام الصادق: «انظر 

ما علمت أنه من قوهلم فأخربهم بذلك»(١).
 وهو  الشيخ (أبو زهرة) قصة مشاهبة عن تلميذ آخر لإلمام جعفر الصادق  وينقل 
مسلم بن معاذ اهلروي أنه كان جيلس يف املسجد ويفتي الناس بأقوال األئمة مجيعاً حتى قال 
له يوماً سيدنا جعفر : بلغني أنك جتلس يف املسجد وتفتي الناس. أجاب: نعم.. وكنت 
ويأتيني  بأقوالكم،  فأفتيه  مذهبكم  عىل  فأعرفه  الرجل  يأتيني  إذ  ذلك  عن  أسألك  أن  أودُّ 

١. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٦، ص ٢٣٣، رقم ٢١٤٤٣. 



٥٨



أعرف مذهبه،  فال  الرجل  ويأتيني  بأقوال مذهبه،  فأفتيه  فأعرفه عىل غري مذهبكم  الرجل 
  جعفر  اإلمام  سيدنا  وجه  فأرشق  األقوال،  بني  قولكم  وأدخل  األئمة  أقوال  له  فأذكر 
ئل عن مسألة ذكر كل أقوال العلامء فيها. وقال: «أحسنت.. هكذا أنا أفعل»(١) ألنه كان إذا سُ

وبالفعل كان اإلمام جعفر الصادق  إذا طرحت عليه مسألة ذكر آراء خمتلف العلامء 
فيها. كام ينقل ذلك بإكبار أبو حنيفة إمام املذهب احلنفي، يقول: يا أبا حنيفة، إن الناس 
قد افتتنوا بجعفر بن حممد فهيئ له من املسائل الشداد، فهيأت له أربعني مسألة، فجعلت 
ألقي عليه فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا، وأهل املدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا، 
فربام تابعهم، وربام خالفنا مجيعاً، حتى أتيت عىل األربعني مسألة، ثم قال أبو حنيفة: «ألسنا 

روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس»(٢).
إن اإلمام جعفر الصادق  هو أحد أئمة أهل البيت  وال شك أنه يعتقد الصواب 
يف رأيه واحلق يف فتواه، ولكن ذلك ال يمنعه من نقل آراء اآلخرين وفتاواهم ليعطي لألمة 

درساً يف التسامح، ويف احرتام الرأي اآلخر مهام اختلفت معه(٣).
ألّف  املعروف بعدما  التارخيي  املالكي موقفه  املذهب  إمام  وقد سجل مالك بن أنس 
كتابه الشهري (املوطأ) بتكليف من احلاكم العبايس، أيب جعفر املنصور، فقد أراد أن حيمل 
الناس عىل ما فيه من آراء وأحكام فقهية بقوة سلطان الدولة، وبعبارة أخر: أراد أن جيعل 
 ،منه قانوناً عاماً لدولة اخلالفة، يلتزم به عامة الناس، وتلغى اآلراء واالجتهادات األخر

ولكنه رفض ذلك، ورأ أن املصلحة ترك الناس وما اختاروا من مذاهب وآراء.
فإمام املذهب املالكي يرفض أن يفرض رأيه عىل األمة كلها؛ ألن يف هذا مصادرة حلق 

. اآلخرين يف االجتهاد، واملصادرة أمر مرفوض رشعاً وعقالً
إن أقىص ما يقوله املجتهد عن نفسه يف األحكام اجلزئية، والفروع العملية، ما نُسب إىل الشافعي 
إمام املذهب الشافعي حيث يقول: «رأيي صواب حيتمل اخلطأ، ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب».

١. ينظر نص الرواية بتعابري أخر يف وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٦، ص ٢٣٣، رقم ٢١٤٤٤. 
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٧، ص ٢١٧ - ٢١٨. 

 - ١٤١٠هـ  األوىل  الطبعة  بريوت،  العريب،  البيان  دار  الصفار،  حسن  الشيخ  اإلسالم،  يف  واحلرية  التعددية   .٣
١٩٩٠م، ص ١٩٧. 
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وهكذا نر يف سرية أئمة املذاهب وكبار الفقهاء ما يشري إىل إقرارهم برشعية التعددية 
املذهبية، واالعرتاف بحق اآلخر يف االجتهاد ما دام ذلك ضمن األطر واملوازين الرشعية، 
وهو يضمن حق االختالف للفقهاء واملجتهدين والعلامء؛ مما يعرب عن روح التسامح املذهبي.

وليس من حق أحد (فرداً كان أو مذهباً أو مجاعة أو مدرسة..) أن يفرض رأيه عىل 
األمة، ويصادر حق اآلخرين يف االجتهاد، وحقهم يف االختالف، وحقهم يف االختيار، 

ألن هذا يتناىف كلياً مع مبدأ االجتهاد نفسه.
ويستفاد  ومرشوع،  سائع  أمر  اإلسالمي  الدين  ضمن  الفروع  يف  االختالف  إن  ثم 
من قاعدة (اإللزام) اإلقرار بقبول ما توصل إليه أتباع كل مذهب حتى وإن كان يف نظر 

املذهب اآلخر باطالً أو فاسداً.
إذ يتفق الفقهاء والعلامء عىل رشعية االختالف يف الفروع، وهذه الرشعية مؤسسة يف 
األصل عىل رشعية االجتهاد يف اإلسالم، وعىل هذا املرتكز جيب النظر إىل االختالف يف 

الفروع عىل أنه أمر رشعي وطبيعي.
واملصادر  األدلة  يف  طرحت  التي  املسائل  «إن  اجلنايت:  إبراهيم  حممد  الشيخ  يقول 
االجتهادية عىل نوعني: بدهيية ونظرية؛ أما يف النوع األول فلم يقع فيه خالف بني فقهاء 
جاءت  إذ  الفواحش،  وحرمة  واحلج  والصوم  الصالة  وجوب  مثل:  اإلسالمية  املذاهب 
واإلباحة،  والتحريم  اإلجياب  جانب  يف  واضحة  بطريقة  الرشيعة  منابع  يف  األحكام  هذه 
واستنباطها من أدلتها ال حيتاج إىل إعامل النظر واالجتهاد فيها، ولذا تكون حقائق ثابتة يف 
مجيع األزمنة وال تتغري مهام تغري الزمان واملكان واألحوال إىل يوم الدين، لعدم كوهنا مبتنية 
عىل االجتهاد حتى يقال: إن األحكام املبتنية عليه تتحول بتحول الزمان واملكان واألحوال.
الواجبات وأجزائها  الثاين: فقد وقع اخلالف بني علامء املذاهب فيه: كرشائط  النوع  أما يف 
نحو  عىل  جاءت  بل  واضحة،  بطريقة  االجتهادية  واملصادر  األدلة  يف  جميئها  لعدم  وموانعها، 
صالح ألن ختتلف فيه األفهام وتتعدد فيه وجهات النظر، وهذا النوع من املسائل الفرعية جعلتها 
الرشيعة موضع اجتهاد املجتهدين، إذ ال يمكن استخراج األحكام من مصادرها بدون االجتهاد 
ثابتة، وقابلة للقبض والبسط؛ لكوهنا مبتنية عىل  النظر، ولذا تكون هذه األحكام غري  وإعامل 
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االجتهاد، وبتحول الزمان واملكان واألحوال تتحول تلك األحكام عىل أساس املنابع.
ومهام يكن من أمر، فاخلالف يف املسائل الفرعية النظرية بني العلامء أمر طبيعي، ويعم 

مجيعها سواء كانت فقهية أو غريها»(١).
ويقول الشيخ حممد الغزايل: «إن اختالف وجهات النظر يف الترشيعات الفرعية حقيقة 
إنسانية وإسالمية ال حميص عنها، ونشوء مدارس كرب وصغر عىل حماور قانونية خمتلفة 

أمر ال غضاضة فيه وال رش منه.
ولو أن القرآن نزل أمس وبعث الرسول  به منذ البارحة ملا كان هناك بدٌّ من تفاوت 

األنظار يف أحكام الوضوء والصالة ألن ذلك أمر طبيعي»(٢).
وإذا كان من السائغ رشعاً االختالف يف أمور الدين الفرعية حسبام تقتضيه اجتهادات 
واالقتصادية  السياسية  كالقضايا  الدنيا  أمور  يف  االختالف  جواز  األوىل  فمن  الفقهاء، 
بقاً ملا تقتضيه اجتهادات املفكرين والباحثني والعلامء املختصني وضمن  واالجتامعية.. طِ

إطار الضوابط والثوابت الرشعية.
الفكر  قضايا  يف  االجتهاد  فإن  واخلطأ،  للصواب  قابالً  املجتهد  الفقيه  رأي  كان  وإذا 

والسياسة واالقتصاد واالجتامع.. قابل كذلك للخطأ والصواب!
وعليه فال حيق ألحد مصادرة رأي اآلخر ملجرد خمالفته لرأيه، إن رأي الذات -كام هو 

رأي اآلخر- ليس له عصمة وال قداسة متنع من القدح فيه.
والرأي اآلخر أو لنقل التعددية بجميع أشكاهلا هو نوع من االختالف يف الفروع وهو 
جائز ومرشوع يف الفكر اإلسالمي، ومن ثم فال داعي للتعصب والتشدد والالتسامح جتاه 

اآلراء املخالفة؛ بل جيب التعامل معها بروح متساحمة.
الصدر  عرص  منذ  اإلسالمي  الفكر  تاريخ  لنا  سنّ  «لقد  عامرة:  حممد  الدكتور  يقول 
األول سنّة حسنة، اهتد فيه بنهج الوسطية اإلسالمية اجلامعة، وذلك عندما علمنا أنه 

١. دروس يف الفقه املقارن، الشيخ حممد إبراهيم اجلنايت، النارش: منظمة اإلعالم اإلسالمي، قم - إيران، الطبعة 
األوىل ١٤١٥هـ،: ج٢، ص ٥. 

٢. دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني، حممد الغزايل،، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع - املنصورة - مرص، 
الطبعة الثانية ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، ص١١٨. 
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ال اجتهاد يف األصول واملبادئ والقواعد التي بُني عليها اإلسالم، اللهم إال االجتهاد يف 
الفهم والتقعيد وإحلاق الفروع باألصول.. فهذه هي مساحة وإطار وحدة األمة التي يمتنع 
فيه االختالف ومن ثم متنع التعددية، أما يف الفروع التي تقام أبنيتها عىل هذه القواعد فهنا 
يصح بل وجيب االجتهاد، وإذا كانت هذه السنّة اإلسالمية احلسنة قد علمتنا أن اجتهاد 
املجتهد غري ملزم للمجتهد اآلخر، وأن لكل جمتهد مقلّدون يسرتشدون باجتهاداته فإن 
التعددية  ومرشوعية  رشعية  عن  اإلسالمي  اإلعالن  بعينها  هي  اإلسالمية  السنّة  هذه 

اإلسالمية يف هذه املساحات من الفكر وتطبيقاته ويف األدوات الالزمة لذلك.
ننت ملبدأ التعددية يف الفكر اإلسالمي ويف املامرسات  تلك هي سنة اإلسالم التي رشعت وقُ
اإلسالمية منذ صدر اإلسالم، والتي بناء عليها وتطبيقاً لنهجها كانت تيارات االجتهاد اإلسالمي 
مصدراً لثراء الفكر اإلسالمي عىل عهد االزدهار احلضاري، الذي سبق عرص الرتاجع واجلمود»(١).
ومن الغريب حقاً بعد كل هذا أن تر من يدعو إىل إلغاء الرأي اآلخر، والقضاء عىل 
التعددية املذهبية، ومصادرة حق اآلخرين يف االجتهاد والتفكري واالستنباط، وكأن هؤالء 

ال يرون أي رشعية لالختالف يف الفروع.
إن الرأي اآلخر ال يعدو أن يكون نوعاً من االختالف يف الفروع، وهو مرشوع برشعية 
 االجتهاد يف اإلسالم، وإمجاع األمة عىل ذلك، فعلينا التعامل مع اآلراء االجتهادية األخر

بالتسامح واالنفتاح واالعتدال.
اإللزام) ليست جمرد تكليف  (قاعدة  بــ  املعروفة  الفقهية  القاعدة  أن  تقدم يتضح  ما  من كل 
لآلخر املذهبي أو الديني واالحتجاج عليه بام يعتقده يف مذهبه أو دينه فحسب، وإنام يتجاوز ذلك 
لتأسيس القبول باآلخر املذهبي أو الديني، بغض النظر عن الصحة والفساد فيام يراه، وتأصيل 
روح التسامح يف اإلسالم، وعدم جواز فرض أو إكراه أو إجبار اآلخر عىل ما يراه الذات أو نعتقد 
بالقوة واإلكراه،  للدولة اإلسالمية فرض تصوراهتا عىل اآلخرين  بصحته، بل وال يصح حتى 

وإنام إتاحة احلرية ألتباع كل مذهب أو دين بالعمل بام يلتزمون به عقائدياً وترشيعياً. 

١. احلركة اإلسالمية رؤية مستقبلية.. أوراق يف النقد الذايت، حترير وتقديم: عبداهللا النفييس، النارش: مكتبة مدبويل 
- القاهرة، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، ص٣٣٠. 
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أخالقيات اإلسالم وقيم التسامح
إن  إذ  اخللق)  (حسن  قاعدة  هي  اإلسالم  يف  للتسامح  تؤصل  التي  القواعد  أهم  من 
االلتزام بمنظومة أخالقيات اإلسالم يريب اإلنسان عىل التسامح والتعايش؛ بينام من تنعدم 
مع  التعايش  قادر عىل  متسامح، وغري  إال غري  يكون  أن  يمكن  احلسنة ال  لديه األخالق 

اآلخرين.
د اإلسالم أمهية األخالق احلسنة، وعدها من أهم الفضائل التي جيب أن يتحىلّ  وقد أكّ

هبا املسلم يف حياته، فقد جاء يف فضيلة التحيل باألخالق احلسنة روايات كثرية منها:
يزانِ امرئٍ يَومَ  عُ يف مِ ما ورد عن عيل بن احلسني  قال: قال رسول اهللا : «ما يُوضَ

.(١)« لقِ سنِ اخلُ لُ مِن حُ ةِ أفضَ يامَ القِ
رِ  ثلُ أجْ هُ مِ سنِ لَ لقِ احلَ بَ اخلُ وعن أيب عبد اهللا  قال: قال رسول اهللا : «إنّ صاحِ

.(٢)« ائمِ القائمِ الصّ
وعن السكوين، عن أيب عبد اهللا  قال: قال رسول اهللا : «أكثر ما تلج به أمتي اجلنة 

تقو اهللا وحسن اخللق»(٣).
 : قال: قال رسول اهللا  ابن أيب عمري، عن حبيب اخلثعمي، عن أيب عبد اهللا ورو
، الذين يألفون ويؤلفون، وتوطأ رحاهلم»(٤). ، املوطؤون أكنافاً «أفاضلكم أحسنكم أخالقاً

ق حسن،  لُ وقال رسول اهللا : «ما من يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خُ
وأنّ اهللا ليبغض الفاحش البذيء»(٥).

١. أصول الكايف، الشيخ حممد بن يعقوب الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، طبع عام ١٤١٩ 
هـ - ١٩٩٨م، ج ٢، ص ١٠٧، رقم ٢. 

٢. أصول الكايف، الشيخ حممد بن يعقوب الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، طبع عام ١٤١٩ 
هـ - ١٩٩٨م، ج ٢، ص ١٠٧، رقم ٥. 

٣. أصول الكايف، الشيخ حممد بن يعقوب الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، طبع عام ١٤١٩ 
هـ - ١٩٩٨م، ج ٢، ص ١٠٧، رقم ٦. 

٤. أصول الكايف، الشيخ حممد بن يعقوب الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، طبع عام ١٤١٩ 
هـ - ١٩٩٨م، ج ٢، ص ١١٠، رقم ١٦. 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  اإلسالمية  املكتبة  الرتمذي،  بن سورة  بن عيسى  أبو عيسى حممد  الرتمذي،  ٥. سنن 
استانبول – تركيا، ج٦، ص٢١٣. 



٦٣

أثقل من حسن اخللق، وإنّ  امليزان  أنّه قال: «ما من يشء يوضع يف  أيضاً  وروي عنه 
صاحب حس اخللق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة»(١).

وسئل رسول اهللا  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ 
فقال: «تقو اهللا وحسن اخللق»

ئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟  وسُ
فقال: «الفم والفرج»(٢).

وعن عيل بن أيب طالب  قال: قال رسول اهللا : «املؤمن لني، هني، سمح، له خلق 
حسن»(٣).

ولكن  بأموالكم،  الناس  تسعوا  لن  أنكم  أعلم  إين  الناس،  أهيا  «يا   : أيضاً   وقال 
بالطالقة وحسن اخللق»(٤).

وقد عد الرسول األعظم  األخالق احلسنة من سعادة املرء حيث يقول: «من سعادة 
املرء حسن اخللق»(٥) بل إنّه  عد اهلدف من بعثته هو تعميق القيم األخالقية يف املجتمع 

القِ »(٦).  مَ األخْ كارِ ِّمَ مَ ثْتُ ألمتَ عِ اإلنساين، حيث قال: «إنّام بُ
كل هذه األحاديث وغريها تدل عىل قيمة األخالق احلسنة وأمهيتها يف البناء اإلجيايب 

سواء عىل الصعيد الشخيص كفرد أم املجموع كأمة، أم الكيان كحضارة.
يف معنى األخالق

أي  خالق،  ومن   ،واستو وملس،  الن،  أي   ، قَ لُ خَ الفعل  من  األخالق  كلمة  أصل 
عارش بخلق حسن، ومن ختلق، أي تطبع بطباع.

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  اإلسالمية  املكتبة  الرتمذي،  بن سورة  بن عيسى  أبو عيسى حممد  الرتمذي،  ١. سنن 
استانبول – تركيا، ج٦، ص٢١٣. 
٢. سنن الرتمذي، ج٦، ص٢١٤. 

٣. جامع أحاديث الشيعة، السيد الربوجردي، ج١٣، ص ٥٢٣، رقم ١٥٠٠. 
٤. مستدرك الوسائل، الشيخ الطربيس، ج ٨، ص ٤٤٨، رقم ٩٩٦٤. 
٥. مستدرك الوسائل، الشيخ الطربيس، ج ٨، ص ٤٤٨، رقم ٩٩٥٩. 

٦. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج١٦، ص ٢١٠. 
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.(١) ، واملُروءةُ والدينُ بْعُ ةُ والطَّ يَّ جِ : السَّ ِ تَنيْ مَّ ، بالضم وبضَ قُ لْ واخلُ
ق، وهو املروءة، والعادة، والسجية، والطبع، والتقليد،  لُ لْق، واخلُ ومفرد األخالق، اخلُ

فاألخالق هي املروءات، والعادات، والسجايا، والطباع، والتقاليد.
وعلم  اإلنساين  السلوك  وهتذيب  لتنظيم  العملية  القواعد  ا  بأهنّ األخالق  وتعرف 
العملية،  احلكمة  أقسام  أحد  وهو  نفسها،  األخالق  يف  يبحث  الذي  العلم  هو  األخالق 
بأنّ احلكمة قسامن: نظرية،  القائلة  التقسيمة  ويسمونه أيضاً احلكمة اخللقية، هذا حسب 
وهي:  األربع  الفضائل  عىل  يشتمل  الذي  األخالق  علم  العملية،  فروع  وأحد  وعملية، 

احلكمة، والعفة، والشجاعة، والعدل(٢).
ق يطلق عىل امللكات والصفات الراسخة يف النفس حسنة كانت أم قبيحة وهي  لُ واخلُ
ق غالباً عىل ما يوجب حسن املعارشة وخمالطة الناس  لُ سن اخلُ يف مقابلة األعامل، ويطلق حُ

باجلميل(٣).
معايري  وفق  اإلنساين  السلوك  تنظيم  هو  األخالق  من  اهلدف  بأنّ  نستنتج  سبق  مما   
فالصدق  مكان،  كل  ويف  زمان،  كل  يف  وثابتة  عامة  األخالقية  فاملبادئ  ثابتة،  أخالقية 
ه العقالء كلهم بأنّه حسن يف ذاته، ويبقى الصدق حسن يف ذاته  - مبدأ أخالقي يقرّ -مثالً

يف كل زمان، ويف كل مكان.
الناس بعضهم بالبعض اآلخر، ألنّ هذه  املبادئ األخالقية عالقات  وجيب أن حتكم 
، أما عندما تنعدم  املبادئ األخالقية هي وحدها القادرة عىل تنظيم املجتمع تنظيامً حضارياً

هذه املبادئ فإنّ رشيعة الغاب تسود املجتمع، وعندئذٍ ينقلب كل يشء رأساً عىل عقب.
ومن أهم هذه املبادئ األخالقية مبدأ التسامح اإلجيايب حتى يستطيع أن يعيش املجتمع 

بكل مكوناته وعنارصه بكل حرية وأمن وسالم.

١. انظر املعاجم اللغوية كلسان العرب، والقاموس املحيط والصحاح يف اللغة وغريها (حرف اخلاء). 
١٩٩٠م،   - ١٤١٠هـ  األوىل  الطبعة  بريوت،  العريب،  البيان  دار  املوسوي،  خليل  بحكمة؟  تترصف  كيف   .٢

ص١٠٧. 
٣. انظر أصول الكايف، الشيخ الكليني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، طبع عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، 

ج ٢، ص ١٠٦، (باهلامش). 
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األخالق والسلم االجتامعي 
بِلَتْ  تُعد األخالق احلسنة من أهم العوامل يف بناء السلم االجتامعي، ألنّ النفوس جُ
عىل حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، فاإلحسان والتسامح والعفو والصفح 

يساعد عىل بناء املجتمع املتآلف واملتعايش واملتسامح.
  وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة االجتامعية؛ إذ عد أن أخالق رسول اهللا
ا  ظًّ نْتَ فَ لَوْ كُ مْ وَ ُ ةٍ مِنَ اهللاِ لِنْتَ هلَ َ محْ بِامَ رَ من أهم عوامل نجاحه االجتامعي، قال تعاىل: {فَ
تَ  مْ زَ ا عَ إِذَ رِ فَ مْ مْ يفِ األَ هُ رْ اوِ شَ ُمْ وَ رْ هلَ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ لِكَ فَ وْ وا مِنْ حَ ضُّ نْفَ لْبِ الَ لِيظَ الْقَ غَ

.(١){ لِنيَ كِّ ُتَوَ ِبُّ املْ ىلَ اهللاِ إِنَّ اهللاَ حيُ لْ عَ كَّ تَوَ فَ
وقد أثنى اهللا تعاىل عىل حسن أخالق نبيّنا األكرم حممد بن عبداهللا  يف قوله تعاىل: 

}(٢) فاألخالق احلسنة من أهم عوامل النجاح االجتامعي.  يمٍ ظِ قٍ عَ لُ ىل خُ إِنَّكَ لَعَ {وَ
فام من مصلح أو قائد أو زعيم أو عظيم إالّ وكانت األخالق احلسنة من صفاته الرئيسة، 
 : فال يستطيع أحد أن يؤثر عىل اآلخرين إالّ إذا كان ذا أخالق رفيعة، ولذا قال الرسول
القِكم تواضع»(٣) إنّ هذه الكلمة الرائعة  وهم بأَخْ عُ سَ وا الناسَ بأَموالكم فَ عُ «إِنكم لن تَسَ
عىل  قادرة  احلسنة  فاألخالق  ينجح،  أن  أراد  من  لكل  هامة  قاعدة  ا  ألهنّ حتفظ،  أن  جيب 

تذويب القلب القايس وحتويله إىل قلب رقيق. 
نجاح  أي  حتقيق  يف  أيضاً  مؤثر  وهو  التسامح،  إىل  يؤدي  اإلسالم  بأخالق  والتخلق 

اجتامعي، وتقوية أوارص القوة والتامسك بني خمتلف املكونات االجتامعية

أخالقيات اإلسالم ومنهج التسامح
ثَّ عليها تؤكد كلها عىل  بَّ فيها وحَ إن املنظومة األخالقية التي رشعها اإلسالم ورغَ
التحيل بمنهج التسامح، واالبتعاد عن اإلساءة أو التجريح أو التحقري أو اإليذاء لآلخرين.

ومنها:  كثرية  التسامح  بقيم  االلتزام  اىل  هبا  العمل  يؤدي  التي  اإلسالم  وأخالقيات 

١. سورة آل عمران، اآلية: ١٥٩. 
٢. سورة القلم، اآلية: ٤. 

٣. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٦٨، ص ٣٨٣، رقم ١٩. 
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معهم،  نتعامل  من  أخطاء  عن  والصفح  والعفو  اآلخرين،  مع  التعامل  يف  واللني  الرفق 
وحب  بالناس،  والرأفة  والرمحة  اخلاطئة،  اآلخرين  ترصفات  جتاه  الغيظ  وكظم  واحللم 
اآلخرين وقضاء حوائجهم، وعمل اخلري واإليثار والتضحية من أجل إسعاد اآلخرين، 
كلها من قيم التسامح، فهذه األخالقيات التي يدعو اإلسالم املسلمني لاللتزام والعمل 

هبا إنام تعني – فيام تعنيه – العمل بروح وقيم ومنهج التسامح.
اآلخرين،  مع  التعامل  يف  اإلسالم  بأخالقيات  وااللتزام  األخالقية،  بالقيم  والتحيل 
إليها  دعا  التي  التسامح  وقيم  لروح  يؤسس  ومودة  بمحبة  اآلخر  مع  االختالف  وإدارة 

اإلسالم.
وبمقدار ما يلتزم أصحاب الرأي باملبادئ والقيم األخالقية، بنفس املقدار يستطيعون 
التأثري عىل الطرف اآلخر وإقناع اجلامهري بصحة أفكارهم وآرائهم وفلسفتهم يف احلياة، 
ومن دون األخالق تتحول األفكار إىل أسلحة مدمرة، واالختالف يف وجهات النظر إىل 

معارك حامية، وحروب استنزافية.
لغياب  فنتيجة  اإلسالمية،  الساحة  عىل  موقع  من  أكثر  يف  ذلك  إىل  يشري  والواقع 
اخلالفات  واإلسالمي، حتولت  السيايس  العمل  األخالقية يف  القيم  وتغييب  (األخالق) 
ونزاعات  دامية،  رصاعات  إىل  املتباينة  واملواقف  املتغايرة،  واالجتهادات  العلمية، 

استهالكية.
وال سبيل لتجاوز ذلك إال بمامرسة احلوار املوضوعي وااللتزام بأخالقيات العمل، 
ومن أهم هذه األخالقيات: احرتام الرأي اآلخر، فاحرتام الرأي املخالف وتقدير وجهات 
نظر اآلخرين، وإعطاء آرائهم االجتهادية حقها من االعتبار والتقدير، هو الطريق األقرص 

للوصول إىل تفاهم منطقي.
وكام يف األصول يقرر العلامء هذه القاعدة وهي: كل ما ليس قطعياً من األحكام هو 
أمر قابل لالجتهاد، وإذا كان قابالً لالجتهاد فهو قابل لالختالف، كذلك يف السياسة ويف 

العمل اإلسالمي، بل وحتى يف الفكر والثقافة.
ملجرد  اآلخر  الطرف  مع  والالتسامح)  (الالأخالقية  ممارسة  واحلامقة  السخافة  ومن 
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خالف يف الرأي، مهام كان هذا الرأي مغايراً لرأي الذات، فمن يُضحي بأخالقياته ومبادئه 
وقيمه ليفرض رأيه عىل اآلخرين، يكون قد ختىل عن إنسانيته، وقيمة اإلنسان بإنسانيته، 

وال إنسانية بدون أخالق.
ومن أجل صالح الغاية البد من صالح الوسيلة، فالوصول إىل الغاية يشء مهم ألية 
مجاعة أو فئة أو معارضة، بل حتى للرشكات واملؤسسات ذات الطابع املادي أو املعنوي 
، بل وحتى لألفراد، ولكن األهم هو استخدام الوسائل املرشوعة، أما اتباع سياسة  أو معاً
، فام بُني عىل باطل لن يؤدي إال  (الغاية تربر الوسيلة) فهي مرفوضة رشعاً وعقالً وأخالقاً

إىل باطل.
والتعامل بأخالقية مع الرأي اآلخر يبقى من أهم الوسائل املرشوعة واملستحسنة عقالً 

ومنطقاً، كام أنه اخليار األفضل يف العمل السيايس ويف العمل اإلسالمي.
من  يعمق  اآلخرين  مع  ق  لُ اخلُ وبحسن  احلميدة،  باألخالق  االلتزام  أن  القول  ومجاع 
روح التسامح يف املجتمع، وينمي من حالة االئتالف، ويقلل من حالة االفرتاق والتقاطع، 

ويقوي من روح التسامح والتعايش.
واملتأمل لسرية رسول اهللا  وأئمة أهل البيت األطهار جيد أهنم كانوا املثال الكامل 
يف األخالق قوالً وفعالً وسلوكاً. وقد استطاعوا أن جيذبوا إليهم عامة الناس وخاصتهم 

بأخالقهم اجلميلة، وتعاملهم الراقي.
عىل  تدل  التي    عيل  بن  احلسني  اإلمام  أخالق  بعض  القادم  الفصل  يف  وسنذكر 

مضامني وقيم التسامح ملا هلا من أثر قوي يف تنمية ثقافة التسامح يف املجتمع املسلم.
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اإلسالم دين العقل والسامحة
القاعدة املهمة واألخرية التي نستدل هبا عىل جذور التسامح يف اإلسالم قاعدة (حجية 
العقل) فالعقل يدعو إىل التسامح والتعايش واملحبة بني الناس، بينام التعصب والتطرف 

والالتسامح والعنف كلها ممارسات ختالف منطق العقل والتعقل.
وللعقل بعد النقل مكانة كبرية ومميزة يف تشكيل املعارف والعلوم اإلسالمية، بل ويف 

بيان العديد من مسائل الترشيع يف اإلسالم.
إن من أعظم ما خلقه اهللا سبحانه وتعاىل يف اإلنسان العقل، فبه يستطيع أن يميز بني 
اعتُرب  وهلذا  القبيح،  من  واحلسن  الباطل،  من  واحلق  الرش،  من  اخلري  ويعرف  األمور، 
ىلَ النَّاسِ  -أي العقل- حجة باطنية عىل اإلنسان، فعن اإلمام الكاظم  قال: «إِنَّ هللاِ عَ
نَةُ  بَاطِ ا الْ أَمَّ ، وَ ةُ ئِمَّ َ األْ بِيَاءُ وَ نْ َ األْ ولُ وَ سُ الرَّ ةُ فَ رَ اهِ ا الظَّ مَّ أَ ، فَ نَةً ةً بَاطِ جَّ حُ ةً وَ رَ اهِ ةً ظَ جَّ : حُ ِ تَنيْ جَّ حُ
 (٢)« ولِ قُ جَ بِالْعُ جَ ُ لَ لِلنَّاسِ احلْ مَ اىلَ أَكْ تَعَ كَ وَ بَارَ »(١)، وعنه  أيضاً قال: «إِنَّ اهللاَ تَ ولُ قُ الْعُ فَ
إال  العقل  ملعرفة  سبيل  ال  إذ  عليه،  باألشياء  يُستدل  وال  األشياء،  عىل  يُستدل  فبالعقل 

بالعقل نفسه.
وللعقل مكانة عظيمة يف الفكر اإلسالمي، فقد نَصَّ القرآن احلكيم عىل فضله ورشفه 
ا  ً ريْ َ خَ أُويتِ دْ  قَ فَ ةَ  مَ ِكْ تَ احلْ يُؤْ ن  مَ اء وَ يَشَ ن  ةَ مَ مَ ِكْ {يُؤيتِ احلْ يف آيات كثرية، كقوله تعاىل: 
 .(٤){ بَابِ لْ ويلِ األَ  ألُ رَ ذِكْ  وَ دً }(٣)، ويقول تعاىل: {هُ بَابِ لْ واْ األَ لُ وْ رُ إِالَّ أُ كَّ ا يَذَّ مَ ا وَ ثِريً كَ
ت السنة كذلك عىل فضل العقل وعظمته يف روايات متواترة، ومنها -عىل سبيل  ونصّ
 : وقوله  أساس»(٥)،   أقو قلُ  «العَ يقول:  حيث    عيل  اإلمام  عن  ورد  ما  املثال- 
: «ال غنى أكرب  : «العقل أفضل مرجو»(٧)، وقوله  «العقل رسول احلق»(٦)، وقوله 

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٥، ص ٣٠٠. 
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٥، ص ٢٩٧. 

٣. سورة البقرة، - اآلية: ٢٦٩.
٤. سورة غافر، اآلية: ٥٤. 

٥. عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسطي، دار احلديث، قم، الطبعة األوىل، ص ٣٥. 
٦. عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسطي، دار احلديث، قم، الطبعة األوىل، ص ٢٧. 
٧. عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسطي، دار احلديث، قم، الطبعة األوىل، ص ٢٦. 
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: «ال مال أعود من العقل»(٢) إىل ما هنالك من آيات وروايات  من العقل»(١)، وقوله 
تشري إىل مكانة وعظمة العقل، ودوره املهم يف اإلحساس واإلدراك والتفكري واالختيار 

والتوجيه واإلرشاد.

العقل من مصادر الترشيع
 عد علامء األصول أن املصدر الرابع من مصادر الترشيع اإلسالمي هو العقل، واملراد 
من الدليل العقيل املقابل للكتاب والسنة -كام ير الشيخ املظفر- هو: كل حكم للعقل 
العلم  إىل  به  يتوصل  ثانية هو: كل قضية عقلية  باحلكم الرشعي، وبعبارة  القطع  يوجب 
لألحكام  العقل  إدراك  هو  إذن  العقل  بحكم  فاملقصود  الرشعي(٣)،  باحلكم  القطعي 

الرشعية من غري طريق النقل.
ية العقل -يف واقعها- من األمور البدهيية التي ال تفتقر إىل برهان؛ ألن العقل هو  وحجّ

الدليل األسايس للعقيدة اإلسالمية، التي منها ينبثق الترشيع اإلسالمي.
دليالً  ه  عدّ حجية  وبداهة  بسهولة  ندرك  أن  نستطيع  للعقيدة  أساسياً  دليالً  ه  عدّ فمن 

للترشيع، وذلك ألن العقيدة أهم من الترشيع ألهنا أصل الدين.
ومما فهمناه من أن دليل العقل هو الذي ينهي إىل القطع بحكم الرشع نستطيع أن ندرك 

ة بالبداهة(٤). حجيته أيضاً، وذلك ألن القطع حجّ
وهلذا  االجتهاد،  مظاهر  أبرز  من  العقل  مغنية)  جواد  (حممد  الشيخ  العالمة  عد  وقد 
ي بالدليل االجتهادي، ويقول: لقد وجد علامء الشيعة فيه ميداناً فسيحاً الجتهادهم،  سمّ
موا  وقلّ القديمة،  القواعد  من  كثرياً  لوا  وعدّ جديدة،  فقهية  قواعد  املتأخرون  فأحدث 

موا مجيع أبواب الفقه من العبادات واملعامالت. وطعّ
الفهم  يف  يكون  القرآن  نصوص  فمع  األربعة،  األدلة  وجود  مع  يكون  االجتهاد  إن 

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٥، ص ١١١. 
٢. هنج البالغة، مجع الرشيف الريض، رشح الشيخ حممد عبده، بريوت، دار البالغة للطباعة والنرش والتوزيع - 

بريوت، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ج ٤، ص ٦٨٦، رقم ١١٤. 
٣. أصول الفقه، الشيخ حممد رضا املظفر، منشورات مكتبة الزواد بالقطيف، ج٢، ص ١٢٥. 
٤. مبادئ أصول الفقه، د. عبد اهلادي الفضيل، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص ٨٠. 
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يف  اإلمجاع،  يف  ويكون  ألفاظه،  وفهم  احلديث،  سند  يف  يكون  السنّة  ومع  واالستنباط، 
أبرز مظاهر االجتهاد، حيث ال نص وال  الرابع فكام قدمنا من  الدليل  أما  إمكان حتققه، 

إمجاع.
من  كثري  يف  والتخيري  واالحتياط  والرباءة  باالستصحاب  السنّة  مذاهب  أخذت  وقد 
املوارد، كام أخذت الشيعة باالستصالح والعلة املنصوصة ومفهوم املوافقة، ولكن أركان 
واالستصالح،  واالستحسان  القياس  هي  أولئك  عند  الرئيسية  وأقسامه  الرابع  الدليل 

وعند هؤالء االستصحاب واالحتياط والتخيري(١).
مما تقدم يتأكد لنا دور العقل يف منظومة االجتهاد يف إطار الترشيع اإلسالمي.

الرابع من أدلة الترشيع اإلسالمي كام يؤكد ذلك علامء  وإذا كان العقل يعترب الدليل 
األصول، وأن للعقل دوراً ال يمكن إنكاره يف بناء (احلقل الترشيعي) فمن األوىل جواز 

استعامل العقل يف القضايا العامة مما يرتبط بمصالح الناس.
ورشعية االجتهاد العقيل(٢) -كام هو االجتهاد الرشعي- يعطي رشعية للرأي اآلخر يف 
احلقل الترشيعي، وباألوىل بعد ذلك استجالء رشعية الرأي اآلخر يف جمال القضايا العامة.

واالجتهاد، سواء يف حقل الترشيع أو يف غريه، ما هو إال إعامل للعقل، وجواز إعامل 
العقول املتعددة -كام هو مفرتض- يستدعي بالرضورة تقبل نتائج االجتهادات التي قد 
تتفق وقد ختتلف، وهذا بذاته إعالن عن رشعية ومرشوعية الرأي اآلخر إن كان يف جمال 
اجتهاد كل ذي  إذ ال غضاضة يف  اجلميع،  التي هتم  العامة  القضايا  أو يف جمال  الترشيع، 
١. مع الشيعة اإلمامية، الشيخ حممد جواد مغنية،، دار التيار اجلديد - بريوت، الطبعة الثالثة ١٤١٠هـ - ١٩٩٠ 

م، ص٥٣١. 
٢. ينقسم االجتهاد إىل قسمني مها: 

للجعل  قابلة  غري  حمضة  عقلية  ملصادره  الثابتة  احلجية  أو  الطريقية  كانت  ما  به  ونريد  العقيل:  االجتهاد  أ- 
الرشعي، وينتظم يف هذا القسم كل ما أفاد العلم الوجداين بمدلوله كاملستقالت العقلية، وقواعد لزوم دفع الرضر 

املحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغاً يقينياً، وقبح العقاب بال بيان وغريها.
ب- االجتهاد الرشعي: ونريد به كل ما احتاج إىل جعل أو إمضاء لطريقيته أو حجيته، ويدخل ضمن هذا 
احلجج  مباحث  من  وغريها  واالستصحاب،  والعرف  واالستحسان  واالستصالح  والقياس  اإلمجاع  القسم: 
واألصول العملية مما يكشف عن احلكم الرشعي أو الوظيفة املجعولة من قبل الشارع عند عدم اكتشافه.. وملزيد 

من االطالع راجع كتاب: (األصول العامة للفقه املقارن) للسيد حممد تقي احلكيم، ص٥٧١.
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عقل يف القضايا العامة التي ال ترتبط بجوانب الترشيع، أما يف حقل الترشيع فاالجتهاد فيه 
منحرص يف كل من تتوافر فيه مؤهالت ورشوط االجتهاد.

العقل واحلق يف التفكري
عندما خلق اهللا سبحانه وتعاىل لإلنسان العقل، فإنام أراد منه أن يفكر ويبدع وجيتهد 

ويُعمل عقله يف مجيع جوانب احلياة.
وألن اإلنسان كائن عاقل، فمن حقه بعد ذلك أن يفكر، ويستثمر عقله يف تطوير حياته 
العلمية والعملية، وحق التفكري يعطي لإلنسان حق االختالف مع اآلخرين؛ ألن تفكري 
الذات قد ال ينسجم مع تفكري اآلخر، وما جيتهد فيه اآلخر من رؤ وأفكار وتصورات قد 
خيتلف عامّ يتوصل إليه الذات، وهو حق مرشوع للذات ولآلخر؛ ألن من حق كل واحد 
منا أن يفكر، وإال إذا صادرنا حق اإلنسان يف التفكري فنحن يف احلقيقة نصادر عقله، ونلغي 

جد يف اإلنسان. بالتايل دوره الذي من أجله وُ
ولقد أوضح القرآن بجالء دور العقل ومكانته يف كثري من آياته الرشيفة، وحث اإلنسان 
م  رَ لَكُ خَّ سَ ل والتأمل الواعي، يقول اهللا تعاىل: {وَ فيها عىل ممارسة التفكري والتدبّر والتعقّ
}(١)، ويقول  ونَ رُ كَّ تَفَ يَ مٍ  وْ قَ لَّ لِكَ آليَاتٍ  ذَ إِنَّ يفِ  هُ  نْ مِّ ا  ِيعً ضِ مجَ رْ األَ ا يفِ  مَ وَ اتِ  وَ امَ السَّ ا يفِ  مَّ
آنَ  رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ الَ يَ }(٢)، ويقول تعاىل: {أَفَ ونَ رُ كَّ تَفَ مْ يَ هُ لَّ صَ لَعَ صَ صِ الْقَ اقْصُ تعاىل: {فَ

َا}(٣). اهلُ فَ قْ وبٍ أَ لُ ىلَ قُ أَمْ عَ
ويكفي أن نعلم أن عدد اآليات التي وردت يف القرآن الدالة عىل التفكري واالجتهاد 
وما يتعلق هبام من ألفاظ كالتعقل والتفقه والتدبر والتأمل والتذكر ما يقارب الثالث مئة 
آية، فآيات القرآن التي حتدثت عن فعل العقل والتعقل هي تسع وأربعون آية، وآياته التي 
ولقد  آية،  وثالثني  واثنتني  مئة  تبلغ  والتعقل،  التفكري  وظائفه  ومن  القلب،  عن  حتدثت 
ورد احلديث يف القرآن عن (اللب) بمعنى العقل؛ ألنه جوهر اإلنسان وحقيقته، يف ستة 

١. سورة اجلاثية، اآلية: ١٣. 
٢. سورة األعراف، اآلية ١٧٥. 

٣. سورة حممد، اآلية: ٢٤. 
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فلقد  التفكر،  أما  آيتني،  العقول يف  (النُّهى) بمعنى  فيه عن  عرش موضعاً، وجاء احلديث 
جاء احلديث عنه بالقرآن يف ثامنية عرش موضعاً، وجاء احلديث فيه عن (الفقه) يف عرشين 
آيات، وعن  آيات، وعن (االعتبار) يف سبع  أربع  (التدبر) يف  موضعاً، وجاء حديثه عن 
(احلكمة) يف تسع عرشة آية.. األمر الذي جيعل رصيد (التفكري) و (االجتهاد) يف القرآن 

ضخامً جداً.
معجزة  جيعلها  ومل  أدبية،  عقلية  معجزة  اإلسالم  معجزة  جيعل  أن  شاء  تعاىل  اهللا  إن 

حسية، كام كان يف رساالت سبقت، إعالءً لشأن العقل يف هذا الدين(١).
 : قوله: «فكرة ساعة خري من عبادة ستني سنة»(٢)، وقوله  وروي عن الرسول

«تفكروا يف كل يشء، وال تفكروا يف ذات اهللا»(٣).
هكذا يأمرنا اهللا عز وجل ورسوله  برضورة بل بوجوب التفكري، فهل حيق ألحد 
التفكري؟! وهل جيوز ألحد -كائناً ما كان- أن يطالب  بالتوقف عن  بعد هذا أن يطالبنا 

اآلخرين بإلغاء عقوهلم كي يأخذوا بام توصل إليه هو من آراء واجتهادات وأفكار؟!
والفكر،  للعقل،  إلغاء  هو  االجتهاد  إغالق  «إن  حسنة):  عبيد  (عمر  األستاذ  يقول 
والبحث، والنظر، وحمارصة لإلسالم اخلالد عن االمتداد، وإن أول مظاهره: إلغاء إنسانية 
التي  الفكرية،  األزمة  واستحكام  اإلنسان،  حقوق  وإهدار   ،الشور وغياب  اإلنسان، 
الفكري،  اإلرهاب  من  أجواء  يف  نعيش  أصبحنا  حتى  والباليا،  املحن  كل  علينا  ت  جرّ
بانتظارنا،  واالهتامات  العقوبات  قائمة  ألن  الرأي؛  وإبداء  التفكري،  من  نخاف  جتعلنا 
اإلصابات  كل  إن  القول:  أمكننا  والدين،  الرشيعة  عىل  اخلوف  باسم  تطاردنا  وسوف 

األخر التي حلقت بالعقل املسلم هي أعراض هلذا املرض األصيل»(٤).

١. انظر كتابنا: رشعية االختالف، دار املحجة البيضاء، بريوت، الطبعة الثالثة ١٤٣٣هـ - ٢٠١٣م، ص٩٨ - ٩٩. 
٢. كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين اهلندي، مؤسسة الرسالة - بريوت، 

طبع عام ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، - ج٣، ص١٠٦، رقم ٥٧١٠. 
٣. كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين اهلندي، مؤسسة الرسالة - بريوت، 

طبع عام ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ج٣، ص١٠٦، رقم ٥٧٠٤. 
٤. مراجعات يف الفكر والدعوة واحلركة، عمر عبيد حسنة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي - هريندن - فريجينيا 

- الواليات املتحدة األمريكية، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، - ص١٠٣. 
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وما دام من حق اإلنسان أن يفكر ألنه كائن عاقل، فمن حقه أن خيتلف، وما دام من 
أن  أمرنا  وتعاىل  اهللا سبحانه  يتفق مع غريه، ألن  أن ال  فمن حقه  أن جيتهد  اإلنسان  حق 
نفكر، وأن نجتهد، وأن نبدع، وأن نستثمر عقولنا، وأن نؤمن بام نعتقد فيه عن قناعة ونظر 

واستدالل، وهذه هي وظيفة العقل.

العقل واحلق يف االختالف
إنسان  فلكل  البرش خمتلفني ومتفاوتني يف عقوهلم وإدراكهم لألشياء،  تعاىل  اهللا  خلق 
شخصيته املستقلة، وتفكريه اخلاص به، ونظرته لألمور، فكام ينفرد كل واحد منا ببصمة 
وذوقه  وميوله  وتفكره  تفكريه  بلون  ينفرد  كذلك  صوته،  ونربة  وجهه،  وصورة  بنانه، 

ومزاجه، ونظرته اخلاصة إىل األشخاص واألشياء والقضايا املختلفة.
وانطالقاً من هذا فإن االختالف يف القضايا الفقهية والفكرية والسياسية أمر طبيعي، 
تعاىل:  اهللا  يقول  ومداركهم،  وأفهامهم  عقوهلم  يف  تباين  من  الناس  عليه  فطر  ملا  وذلك 
قَ  وْ مْ فَ هُ ضَ ا بَعْ نَ عْ فَ رَ يَا وَ نْ اةِ الدُّ يَ َ مْ يفِ احلْ تَهُ يشَ عِ م مَّ نَهُ يْ ا بَ نَ مْ سَ نُ قَ بِّكَ نَحْ ةَ رَ َ محْ ونَ رَ مُ سِ مْ يَقْ {أَهُ
}(١)، ويقول  ونَ عُ مَ ْ َّا جيَ ٌ ممِّ ريْ بِّكَ خَ تُ رَ َ محْ رَ ا وَ يًّ رِ خْ ا سُ ضً بَعْ م  هُ ضُ بَعْ ذَ  تَّخِ لِيَ اتٍ  جَ رَ ضٍ دَ بَعْ
ليست  العقول  أن  يعني  مما  أوعاها»(٢)  فخريها  أوعية  القلوب  هذه  «إن   : عيل  اإلمام 
يسبب  مما  الناس،  عند  والوعي  والفهم  اإلدراك   مستو يتباين  وبالتايل  واحدة،  بدرجة 

اختالفهم يف املواقع واآلراء واالجتهادات.
ثم إن االختالف بني البرش، وتباين مواقفهم أو تعارضها هو من سنن اهللا يف الكون، 
إذ إن اختالف الناس يف الدين -ويف غريه- واقع بمشيئة اهللا سبحانه وتعاىل واملسلم يوقن 
أن مشيئة اهللا ال رادَّ له وال معقب، كام أنه ال يشاء إال ما فيه اخلري واحلكمة، وهذه املشيئة 
ةً  عَ ْ مْ رشِ نكُ نَا مِ لْ عَ لٍّ جَ ثابتة يف نصوص القرآن الكريم، يف مواضع عدة كقوله تعاىل: {لِكُ
م}(٣)، وقوله تعاىل:  آتَاكُ آ  مْ يفِ مَ كُ وَ بْلُ يَ لِّ ن  لَكِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ أُ مْ  كُ لَ عَ َ اء اهللاُ جلَ لَوْ شَ ا وَ اجً نْهَ مِ وَ

١. سورة الزخرف، اآلية: ٣٢. 
٢. هنج البالغة، مجع الرشيف الريض، رشح الشيخ حممد عبده، دار البالغة للطباعة والنرش والتوزيع - بريوت، 

الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، - ج٤، ص٦٩٥. 
٣. سورة املائدة، اآلية: ٤٨. 
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مْ  نتُ امَّ كُ لُنَّ عَ أَ سْ تُ لَ اء وَ ن يَشَ ي مَ ْدِ هيَ اء وَ ن يَشَ لُّ مَ ن يُضِ لكِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ مْ أُ كُ لَ عَ َ اء اهللاُ جلَ لَوْ شَ {وَ
لِفِنيَ *  تَ ْ الُونَ خمُ الَ يَزَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ لَ النَّاسَ أُ عَ َ بُّكَ جلَ اء رَ لَوْ شَ }(١)، وقوله تعاىل: {وَ ونَ لُ مَ تَعْ
ضِ  رْ ن يفِ األَ نَ مَ بُّكَ آلمَ اء رَ لَوْ شَ }(٢)، وقوله تعاىل: {وَ مْ هُ قَ لَ لِكَ خَ لِذَ بُّكَ وَ مَ رَ حِ ن رَّ إِالَّ مَ

.(٣){ نِنيَ مِ ؤْ واْ مُ ونُ تَّى يَكُ هُ النَّاسَ حَ رِ كْ أَنتَ تُ فَ ا أَ ِيعً مْ مجَ هُ لُّ كُ
واملعنى املشرتك بني هذه اآليات أن اهللا جلت قدرته يستطيع أن جيعل الناس عىل دين 
الروحية  حياهتم  ويف  النمل،  أو  النحل  كام  االجتامعية  حياهتم  يف  واحد،  ورأي  واحد، 
أرادهم  أرادها  حلكمة  ولكنه  (املنار)  صاحب  رضا  رشيد  الشيخ  يقول  كام  كاملالئكة 

خمتلفني(٤).
تفاوت  ثم  ومن  العقول،  تفاوت  هو  الناس  بني  االختالف  أسباب  أبرز  من  ولعل 
 الرؤ اختالف  إىل  يؤدي  مما  البرش،  بني  بني  والفهم  واملعرفة  والعلم  اإلدراك   مستو

واملواقف واملناهج واملذاهب واملدارس.
وإذا كان من حقي أن أعرب عام أتوصل إليه (بعقيل) من اجتهادات وأفكار وآراء، فإن 
من حق (العقل اآلخر) أن يعرب عن رأي آخر، وعن فكر آخر، وعن اجتهاد آخر، وعن 

منهج آخر؛ إذ ال والية لعقل عىل عقل آخر، وال سلطان ألحد عىل أحد يف هذا املضامر.

العقل يدعو إىل التسامح
مع  التسامح  إىل  يدعو  املختلفة  وامللوثات  واملصالح  األهواء  من  املجرد  العقل  إن 

اآلخرين سواء عىل الصعيد الفردي أم عىل الصعيد االجتامعي العام.
فام دام أن من حق اإلنسان أن يفكر، وجيتهد، ويعمل عقله فالبد وأن يتوصل إىل نتائج 
معينة، قد تكون متطابقة ويف أحيان أخر خمتلفة ومتباينة، وليس من حق أحد أن يفرض 
وصايته عىل اآلخرين، أو جيعل نفسه وكيالً عن قيام اآلخرين بالتفكري والتعقل والتفكر 

١. سورة النحل، اآلية: ٩٣. 
٢. سورة هود، اآليتان: ١١٨ – ١١٩. 

٣. سورة يونس، اآلية: ٩٩.
٤. حتى ال تكون فتنة، فهمي هويدي، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ص١٤٠. 
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والتأمل، والصحيح أنه ال حل أمام وجود اآلراء املختلفة أو الكيانات املتغايرة إال العمل 
بمبدأ التسامح الفعال والتعايش اإلجيايب.

والبديل عن التسامح التصارع، وعن التعايش التحارب، وقد رأينا أن املجتمعات التي 
وقعت يف أحابيل التعصب والالتسامح والتشدد دخلت يف حروب أهلية عبثية، وساد بني 

مكوناهتا الكراهية والبغضاء والشحناء؛ وهو ما خيالف منطلق العقل واحلكمة.
بني  والتعايش  التسامح  تعيش  وحضارياً  علمياً  املتقدمة  املجتمعات   نر املقابل  ويف 
بالتفرغ  هلا  سمح  التسامح  وهذا  والسياسية،  والفكرية  واالجتامعية  الدينية  مكوناهتا 

لإلبداع واالبتكار واإلنتاج والتقدم.
وألن اإلسالم دين العقل والسامحة والرمحة واملحبة فإنه يشجع عىل التسامح والتعايش 

بعيداً عن لغة التعصب والتشدد والتقاطع والتباغض.
وزبدة القول: أن للتسامح جذوراً وقواعد يف اإلسالم، وقد ذكرنا أربع قواعد تدل عىل 
الثانية فقهية: وهي  الدين)، والقاعدة  القاعدة األوىل قرآنية (ال إكراه يف  التسامح، وهي 
قاعدة (اإللزام)، والقاعدة الثالثة أخالقية وهي (أخالقيات اإلسالم)، والقاعدة الرابعة 
قاعدة عقلية وهي قاعدة (حجية العقل) وهبذه القواعد األربع أثبتنا أن التسامح هو منهج 

أصيل وله جذور عميقة يف الدين اإلسالمي احلنيف.





مدخل متهيدي.- 
 تواضعه.- 
 حلمه.- 
صربه.- 
عفوه وصفحه.- 
رمحته ورفقه.- 
كرمه وجوده.- 
إحسانه.- 

الفصل الثالث
اإلمام احلسني  وأخالقيات التسامح
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مدخل متهيدي
د اإلسالم رضورة التحيل بمكارم األخالق، والتعامل مع اآلخرين بحسن اخللق،  أكّ
«إِنكم لن  قال:    »(١) وعنه  القِ مَ األخْ كارِ مَ ِّمَ  متَ ثْتُ الُ عِ بُ «إنّام   : اهللا  فقد قال رسول 
مْ  الِكُ وَ مْ بِأَ النَّاسَ  وا  عُ تَسَ : «لَنْ  القِكم»(٢). وقال  بأَخْ وهم  عُ سَ فَ بأَموالكم  الناسَ  وا  عُ تَسَ
يَومَ  نّي   مِ م  بَكُ وأقرَ  َّ إيلَ م  بّكُ أحَ «إنّ   : وقال   .(٣)« ِ الْبِرشْ نِ  سْ وحُ ه  جْ الْوَ ةِ  قَ الَ بِطَ مْ  هُ وْ الْقَ فَ
لُ يف امليزانِ  عاً»(٤). وقال : «ما مِن يش ءٍ أثقَ م تَواضُ كُ دُّ لقاً، وأشَ م  خُ نُكُ سَ لِساً أحْ ةِ جمَ يامَ القِ

لقاً »(٦). م خُ هُ نُ سَ لُ املؤمننيَ إيامناً أحْ لقِ »(٥). وقال : «أكمَ سنِ اخلُ مِن حُ

ئِل رسول اهللا  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟  وسُ
فقال: «تقو اهللا وحسن اخللق»(٧).

غُ  بدَ املُسلِمَ يَبلُ نَةِ؛ فإنّ العَ سَ القِ احلَ م عىل األخْ كُ سَ ضوا أنفُ وِّ        وقال اإلمامُ عيلٌّ : «رَ
 ، ةٌ عَ فْ رِ ا  القِ فإهنّ مِ األخْ كارِ بمَ م  يكُ : «علَ وعنه   .(٨)« القائمِ ائمِ  ةَ الصّ رجَ هِ دَ لقِ نِ خُ سْ بحُ

دَ »(٩). مُ املَجْ دِ ْ يفَ وهتَ عُ الرشَّ ا تَضَ ةَ فإهنّ نِيَّ القَ الدَّ م واألخْ وإيّاكُ

مدرسة  فكانوا  عملياً،  وآدابه  اإلسالم  أخالق    األطهار  البيت  أهل  أئمة  دَ  سَّ جَ وَ
مثالية يف تعليم قيم ومبادئ وفضائل األخالق اإلسالمية.

الرفيعة، وكان   رضب أروع األمثلة وأمجلها يف سريته األخالقية  واإلمام احلسني 
مثاالً رائعاً حلسن اخللق، ومكارم وفضائل األخالق.

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج١٦، ص ٢١٠. 
٢. األمايل، الشيخ الصدوق، ص ٦٢، رقم ٩/٢٣. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٢، ص ١٦١، رقم ١٥٩٥٤. 

٣. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص١١٠، رقم١.
٤. بحار األنوار: ج ٦٨، ص ٣٨٥، الرقم ٢٦.

ضا: ج ٢، ص ٤٠، رقم ٩٨. الوسائل، ج ١٢، ص ١٥٢، الرقم ١٥٩٢٣.  ٥. عيون أخبار الرِّ
٦. الوسائل، ج ١٢، ص ١٥٦، الرقم ١٥٩٣٧. بحار األنوار، ج ١٠٠، ص ٢٢٦، الرقم ١٥.

٧. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ٢٠، ص ٣٥٩، رقم ٢٥٨٢٧. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ٣، ص ٦٩٨، 
رقم ٨٤٩٨. 

٨. اخلصال: ص ٦٢١، رقم ١٠.     
٩. بحار األنوار: ج ٧٥، ص ٥٣، رقم ٨٩. 
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فاإلمام الذي تربى يف حضن جده الرسول األعظم  قد هنل منه مكارم األخالق، 
}(١) وقد شهد  يمٍ ظِ قٍ عَ لُ ىل خُ إِنَّكَ لَعَ وهو الذي مدحه القرآن الكريم يف قوله تعاىل: {وَ

بعظمة أخالقه  األعداء قبل األصدقاء، وغري املسلمني فضالً عن املسلمني.
وقد سار اإلمام احلسني  عىل هنج جده رسول اهللا ، وهنج والده اإلمام عيل بن أيب 

طالب ؛ فكان املثل األعىل يف األخالق قوالً وفعالً وسلوكاً وتقريراً.
ثَّ اإلمام احلسني  عىل رضورة التحيل باألخالق احلسنة، وعد ذلك عبادة؛  وقد حَ

ةٌ »(٢). بادَ نُ عِ سَ َ قُ احلْ لُ ُ حيث قال : «اخلْ
والفضائل  بالسجايا  التجمل  وأمهية  األخالقية،  املفردات  معاين  بعض    وأوضح 
 ، ُّ أَمانَةٌ الرسِّ ، وَ زٌ جْ بُ عَ ذْ الْكِ ، وَ زٌّ قُ عِ دْ قية؛ فمن روائع حكمه النفيسة قوله : «الصِّ لُ اخلُ
خاءٌ  السَّ وَ  ، رٌ قْ فَ حُّ  الشُّ وَ  ، يْنٌ زَ تُ  مْ الصَّ وَ  ، بَةٌ رِ ْ جتَ لُ  مَ الْعَ وَ  ، ةٌ داقَ صَ ونَةُ  َعُ املْ وَ  ، رابَةٌ قَ ِوارُ  اجلْ وَ

قُ لُبٌّ »(٣). فْ الرِّ ، وَ نىً غِ
 ، هٌ فَ سَ ةَ  لَ جَ الْعَ وَ  ، لِفٌ صَ بَارَ  تِكْ سْ االِ وَ  ، ةٌ وَّ رُ مُ اءَ  فَ الْوَ وَ  ، ينَةٌ زِ مَ  ِلْ احلْ «إِنَّ   : وقال 

فٌ »(٥). عْ (٤)ضَ هَ فَ السَّ وَ
 ، يْهِ لَ رُ عَ دِ دْ بِام ال تَقْ ال تَعِ ، وَ كُ رِ دْ ا ال تُ ضْ ملِ رَّ تَعَ ال تَ ، وَ لَّفْ ما ال تُطيقُ تَكَ وقال : «ال تَ
حْ إِالّ بِام  رَ فْ ال تَ ، وَ تَ نَعْ رِ ما صَ دَ زاءِ إالّ بِقَ َ بْ مِنَ اجلْ لُ ال تَطْ ، وَ تَفيدُ رِ ما تَسْ دَ نْفِقْ إالّ بِقَ ال تُ وَ

الً »(٦). هُ أَهْ كَ لَ سَ أَيْتَ نَفْ لْ إالّ ما رَ تَناوَ ال تَ ةِ اهللاِ تَعاىل، وَ نِلْتَ مِنْ طاعَ
األخالق،  مكارم  مفردات  معاين  من    عيل  بن  احلسني  اإلمام  بينه  ملا  وباإلضافة 

١. سورة القلم، اآلية: ٤. 
٢. تاريخ اليعقويب، ج ٢، ص ١٧٢.

البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة  اليعقويب  اليعقويب، أمحد بن إسحاق بن جعفر  ٣. تاريخ 
الثانية ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ج ٢، ص ١٧٢. 

ة واحلركة ( الصحاح: ج ٦ ص ٢٢٣٤« سفه»). ه: ضدّ احللم، وأصله اخلفّ فَ ٤. السَّ
٥. بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. الفصول املهمة، ج ٢، ص ٧٧١. كشف الغمة يف معرفة األئمة، ج 

٢، ص ٢٠١.
٦. نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر، ص ٧٧. أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، ج ٢، ص ٤٥١.
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األمثلة  أروع  ورضب  الفاضلة،  األخالق  عملياً  دَ  سَّ جَ فيها،  والرتغيب  عليها،  واحلث 
وأمجل الصور يف تطبيق األخالق يف سريته العملية واحلياتية.

ألخالقيات  وجتسيده  الرائع،  األخالقي  منهجه  عىل  الفصل  هذا  يف  البحث  وسنركز 
التسامح والتي من أبرزها: تواضعه، وحلمه، وصربه، وعفوه، وصفحه، ورأفته، ورمحته، 

وإحسانه، وكرمه، وبره حتى ملخالفيه وأعدائه.
إننا إذ نستعرض مالمح املنهج األخالقي لإلمام احلسني  علينا أن نقرأ ذلك كمنهج 
للتسامح األخالقي واإلنساين واالجتامعي الذي سار عليه اإلمام احلسني ، ورضورة 
حتيل املجتمع املسلم بتلك األخالق اإلسالمية حتى نعزز مفهوم التسامح يف جمتمعنا بني 
االرتقاء  يف  يُسهم  بام  املتعددة  والفكرية  الثقافية  والتيارات  االجتامعية  املكونات  خمتلف 

والنهوض بالسلم االجتامعي، والتقدم احلضاري.

 تواضع اإلمام احلسني
-كام  فالتواضع  ورفعتها،  النفس  سمو  عن  يعرب  ألنه  محيدة،  أخالقية  صفة  التواضع 

عرفه علامء األخالق- هو اللني مع اخللق، واخلضوع للحق، وخفض اجلناح.
ولني  اجلناح  خفض  إىل  يرمز  إذ  التسامح،  أخالقيات  من  التواضع  فإن  املعنى  وهبذا 
واملغرور  املتكرب  أما  كذلك،  كان  إذا  إال  متساحماً  اإلنسان  يكون  أن  يمكن  وال  اجلانب، 

واملعجب بنفسه فيتصف عادة بعدم التسامح والتعصب واحلدية يف القول والفعل.
ثَّ القرآن الكريم املؤمنني عىل التواضع، وبالرغم من أن كلمة (التواضع) مل ترد  وقد حَ
بلفظها يف القرآن الكريم، ولكن وردت كلامت تشري إليها وتدلُ عليها، منها قوله تعاىل: 
ىلَ  عَ ونَ  شُ يَمْ ينَ  الَّذِ نِ  َ محْ الرَّ بَادُ  عِ {وَ تعاىل:  وقوله   (١){ نِنيَ مِ ؤْ مُ لِلْ كَ  نَاحَ جَ فِضْ  اخْ {وَ
كَ  نَاحَ فِضْ جَ اخْ ا}(٢) وقوله تعاىل: {وَ مً الَ وا سَ الُ ونَ قَ لُ اهِ َ مُ اجلْ بَهُ اطَ ا خَ إِذَ نًا وَ وْ ضِ هَ رْ األَ

}(٣).إىل غريها من اآليات الرشيفة التي فيها معنى التواضع. نِنيَ مِ ُؤْ كَ مِنَ املْ بَعَ َنِ اتَّ ملِ
١. سورة احلجر، اآلية: ٨٨. 

٢. سورة الفرقان، اآلية: ٦٣. 
٣. سورة الشعراء، اآلية: ٢١٥. 
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بصفة  التحيل  عىل  حتثّ  التي  الروايات  من  الكثري  ي  وِ رُ فقد  رة  املطهّ السنّة  يف  أما 
إال  حسب  «ال   : الرسول  قول  منها  وفضله،  فضيلته  أيضاً  توضح  والتي  التواضع، 
بتواضع»(١) وقوله : «ما تواضع أحد هللا إالّ رفعه اهللا»(٢) وقوله : «إنّ التواضع يزيد 
صاحبه رفعة، فتواضعوا يرفعكم اهللا»(٣) وقال  ألصحابه يوماً: «ما يل ال أر عليكم 
  حالوة العبادة» قالوا: وما حالوة العبادة؟ قال: «التواضع»(٤) وروي عن أمري املؤمنني
أنه قال: «عليك بالتواضع، فإنه من أعظم العبادة»(٥) وورد عن أيب عبداهللا  قوله: «فيام 
أوحى اهللا عزَّ وجلَّ إىل داود  يا داود كام أنَّ أقرب النّاس من هللا املتواضعون كذلك أبعد 
ون»(٦) وعن معاوية بن عامر، عن أيب عبد اهللا  قال: سمعته يقول:  الناس من اهللا املتكربّ
«إن يف السامء ملكني موكلني بالعباد، فمن تواضع هللا رفعاه ومن تكرب وضعاه»(٧)... إىل 
غريها من الروايات الكثرية التي تبني أمهية التواضع وفضيلته، فحريّ باملسلم أن يتصف 

هبذه الصفة األخالقية الرفيعة، والتي توصله للفالح والسعادة يف آخرته ودنياه.

 شواهد من تواضع اإلمام احلسني
بارزة من سامت األنبياء واألئمة واألولياء والعلامء واحلكامء، وقد  التواضع سمة  إن 

سجلت لنا كتب التاريخ والسرية الكثري من القصص والشواهد واألمثلة عىل ذلك. 
للتواضع ولني  بارزاً  مثاالً  الذي كان    بن عيل  اإلمام احلسني  العظامء  ومن هؤالء 
اجلانب وخفض اجلناح للمؤمنني، وقد نقلت لنا كتب السرية والرتاجم والتاريخ شواهد 

مرشقة من تواضعه ، نشري إىل بعضها وهي: 

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٤، ص ١٦٨. 
٢. صحيح مسلم، ج٣، ص٤٣٢. 

٣. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص ١٣٠، رقم ١. 
اإلسالمية،  الكتب  دار  األشرتي،  املالكي  فراس  أيب  بن  ورام   ،( ورام  جمموعة   ) النواظر  ونزهة  اخلواطر  تنبيه   .٤
طهران، الطبعة الثانية ١٣٦٨هـ.ش، ص ٢٠٥. إحياء علوم الدين، ج٣، ص٢٤١. ميزان احلكمة، ج ٨، ص ٣٥٥٤. 
٥. مستدرك الوسائل، ج ١١، ص ٢٩٦، رقم ١٣٠٧٩. بحار األنوار، ج ٧٢، ص ١١٩، رقم ٥. ميزان احلكمة، 

ج٨، ص ٣٥٥٤، رقم ٢١٨٢٦. 
٦. أصول الكايف، ج ٢، ص ١٣٢، رقم ١١. 

٧. أصول الكايف، ج٢، ص ١٣٥، رقم ٢. 
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ساكنيَ  ٍّ  بِمَ يلِ نيُ بنُ عَ سَ رَّ احلُ ١- رو العيايش يف تفسريه عن مسعدة بن صدقة قال: مَ
سولِ اهللاِ! مَّ يَابنَ رَ لُ قالوا: هَ اً فَ يهِ كِرسَ لَ وا عَ لقَ أَ ُم، فَ ساءً هلَ طوا كِ د بَسَ قَ

م  كُ بتُ أجَ د  قَ  : قالَ مَّ  ثُ  ،(١){ ِينَ ربِ تَكْ ُسْ املْ ِبُّ  حيُ الَ  {إِنَّهُ  تَال:  مَّ  ثُ م،  هُ عَ مَ لَ  كَ أَ فَ هُ  كَ رِ وَ ثَنى   فَ  
أَجيبوين. فَ

 . هُ لَ نزِ تّى  أتَوا مَ هُ حَ عَ قاموا مَ نيٍ (٢). فَ سولِ اهللاِ ونُعمى  عَ م يَابنَ رَ    قالوا: نَعَ
.(٣) رينَ خِ نتِ تَدَّ : أخرِجي ما كُ بابِ الم ] لِلرَّ قالَ [عليه السّ   فَ

 ، ساءٍ ىل  كِ ُم عَ اً هلَ لونَ كِرسَ م يَأكُ ساكنيَ وهُ نيُ  ] بِمَ سَ رَّ [احلُ ٢ - نقل ابن شهر آشوب: مَ
م. كُ عَ لتُ مَ كَ َ ةٌ ألَ قَ دَ : لَوال أنَّهُ صَ م، وقالَ هُ عَ لَسَ مَ جَ م، فَ هِ عامِ وهُ إىل  طَ عَ دَ م فَ يهِ لَ مَ عَ لَّ سَ فَ

.(٤) مَ راهِ ُم بِدَ رَ هلَ م وأمَ ساهُ م وكَ هُ مَ أَطعَ يل. فَ نزِ : قوموا إىل  مَ مَّ قالَ        ثُ
٣ - رو قطب الدين الراوندي: بعثت امرأة احلسني إليه: إنا صنعنا ألواناً من الطعام 
ال  السؤّ املسجد فجمع    فأتنا هبم، فدخل احلسني  أكفاءك  فانظر  باً  الطيب وصنعنا طيّ
الذين فيه واملكاتبني فانطلق هبم إليها، فأتاها جوارهيا فقلن: قد واهللا جلب عليك املساكني، 
وان(٥) ال تدخري طعاماً وال  واناً عن خُ ودخل احلسني  عىل امرأته، فقال: أعزم عليك خُ

، ففعلت(٦). باً طيّ
وتدل هذه القصص عن تواضع اإلمام احلسني  أنه كان شديد التواضع للمؤمنني، 
وكان خيالط الفقراء واملساكني والضعفاء، وجيالسهم، ويأكل معهم، ويكرمهم، ويدعوهم 

إىل منزله، ويفيض عليهم بعطفه وحنانه.

١. سورة النحل، اآلية: ٢٣. 
ةَ عنيٍ ونُعمى  ةَ عنيٍ ونِعمَ ةُ عنيٍ ونَعمَ مَ عنيٍ ونُعمَ مَ ونُعْ ا، والعرب تقول: نَعْ هتُ رّ ة العني: قُ ٢. قال ابن منظور: نُعمَ

...( لسان العرب: ج ١٢ ص ٥٨١« نعم»). عنيٍ
٣. تفسري العيّايش: ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٥. بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٨٩ ح ١. تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٨١. 

الوسائل، احلر العاميل، ج ٢٤، ص ٣٠٠-٣٠١، رقم ٣٠٦٠٣.
السيد حمسن  الشيعة،  أعيان  األنوار: ج ٤٤ ص ١٩١ ح ٣.  املناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٦، بحار   .٤

األمني، ج ٢، ص ٢٤٥.
وان.  واناً بعد خُ ٥. أي هايت خُ

٦. مكارم أخالق النبي واألئمة، قطب الدين الراوندي، ص ٢٤٥، رقم ٣٠٢. 
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بِلَ عليها،  كة جُ لّ  مل يكن عن تصنع أو تكلف، وإنام هو مَ وتواضع اإلمام احلسني 
فهو حيب التواضع ويأنس به، وجيالس املتواضعني، وحيب الفقراء واملساكني. 

ومن جهة أخر كان  يكره التكرب والكربياء، ويتجنب جمالسة املتكربين والطغاة 
والظاملني.

 كيف نتواضع للمؤمنني، ونتعامل برفق ولني  فلنتعلم من تواضع اإلمام احلسني 
وتسامح مع الفقراء واملساكني والضعفاء، فاملتواضع حمبوب عند اهللا تعاىل، وعند الناس. 

واملتكرب مبغوض عند اهللا عز وجل، ومنبوذ عند الناس. 
ويف سرية اإلمام احلسني  درس تربوي مهم يف ترسيخ التسامح االجتامعي؛ إذ أن 
والتكرب  والغرور  بالعجب  الشعور  نتيجة  تتولد  املشاكل االجتامعية والسياسية  كثرياً من 
جتاه املكونات والتيارات األخر، بينام التواضع ولني اجلانب وخفض اجلناح يؤدي إىل 
التسامح، إذ يساعد ذلك عىل خلق روح إجيابية يف التعامل مع اآلخرين والتعايش اإلجيايب 

معهم، وتعزيز قيم التآلف والتعاون والرتاحم والتواصل والتفاعل والتسامح الفعال.

 حلم اإلمام احلسني
وأمجل  اخلصال،  وأعز  األخالق،  مكارم  من  وهو  اإلسالم،  أخالق  من  ق  لُ خُ احللم 

الصفات، وأرشف السجايا، وأنفع األعامل يف جلب املودة واملحبة واأللفة.
اهللا  مدح  وقد  متعددة،  سور  يف  مرة  عرشين  نحو  الكريم  القرآن  يف  احللم  ذكر  وقد   
يْظَ  الْغَ نيَ  مِ اظِ الْكَ {وَ تعاىل:  قوله  يف  كام  عليهم  وأثنى  الغيظ،  والكاظمني  احللامء  تعاىل 
وا  الُ ونَ قَ لُ اهِ َ مُ اجلْ بَهُ اطَ ا خَ إِذَ }(١) وقوله تعاىل: {وَ نِنيَ سِ ُحْ ِبُّ املْ اهللاُ حيُ نِ النَّاسِ وَ افِنيَ عَ الْعَ وَ

.(٢){ ماً الَ سَ
 ومما يدلل عىل املكانة الرفيعة للحلم يف نظر القرآن الكريم أنه ذكر اتصاف اهللا تعاىل 
مْ  نِكُ يْامَ َ أَ وِ يفِ غْ مُ اهللاُ بِاللَّ كُ ذُ اخِ ؤَ بصفة احللم يف عدد من اآليات الرشيفة كقوله تعاىل: {الَّ يُ

١. سورة آل عمران، اآلية: ١٣٤. 
٢. سورة الفرقان، اآلية: ٦٣. 
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واْ أَنَّ اهللاَ  مُ لَ اعْ }(١) وقوله تعاىل: {وَ لِيمٌ ورٌ حَ فُ اهللاُ غَ مْ وَ وبُكُ لُ بَتْ قُ سَ م بِامَ كَ كُ ذُ اخِ ؤَ ن يُ لَكِ وَ
لِيمٌ  اهللاُ عَ }(٢) وقوله تعاىل: {وَ لِيمٌ ورٌ حَ فُ واْ أَنَّ اهللاَ غَ مُ لَ اعْ وهُ وَ رُ ذَ احْ مْ فَ كُ سِ ا يفِ أَنفُ مُ مَ لَ يَعْ
}(٤)... وغريها  لِيمٌ لِيمٌ حَ إِنَّ اهللاَ لَعَ نَهُ وَ وْ ضَ الً يَرْ خَ دْ م مُّ نَّهُ لَ خِ دْ يُ }(٣) وقوله تعاىل: {لَ لِيمٌ حَ

من اآليات الرشيفة الدالة عىل أن من صفات اهللا تعاىل احللم.
وإذا كان معنى احللم هو األناة وضبط النفس فإن احللم بالنسبة إىل اهللا عز وجل بعني 

اإلمهال وتأخري العقوبة عىل الذنب.

تعريف احللم
ف الراغب األصفهاين احللم بأنه: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب(٥).  عرّ

األسباب  عند  والثبات  الوقار  معها  يظهر  حالة  بأهنا  احللم  فضيلة  العلامء  ف  عرّ وقد 
النفس  بأنه حبس  العقوبة. وعرفوه كذلك  التعجل يف  الباعثة عىل  أو  للغضب،  املحركة 

حتى ختضع لسلطان العقل، وتطمئن ملا يأمرها به.
وقد يعرب بعض الباحثني يف األخالق عن احللم بأنه (ضبط النفس)، وهذا غري بعيد عن 
الصواب، ألن ضبط النفس هنا يعني إخضاع قوهتا الغضبية لسلطة العقل املفكر املدبر، 
وهذا هو مضمون احللم، فعىل الرغم من أن احلليم قد سمع أو رأ أو علم ما يثري غضبه 

نراه متحلياً باهلدوء وضبط النفس(٦).
والتحكم اإلجيايب يف  الغضب،  النفس جتاه مسببات ومثريات  إذن هو ضبط  فاحللم   

االنفعاالت الناجتة من حالة الغضب واهليجان.

١. سورة البقرة، اآلية: ٢٢٥. 
٢. سورة البقرة، اآلية: ٢٣٥. 

٣. سورة النساء، اآلية: ١٢. 
٤. سورة احلج، اآلية: ٥٩. 

٥. املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، دار املعرفة، بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، 
ص١٣٦. 

 - ١٤٠٥هـ  الثانية  الطبعة  لبنان،   – بريوت  العريب،  الرائد  دار  الرشبايص،  أمحد  د.  القرآن،  أخالق  ٦. موسوعة 
١٩٨٥م، ج١، ص١٨٢. 
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بني احللم وكظم الغيظ
قد نعرب عن احللم بكظم الغيظ، أو عن كظم الغيظ باحللم، لكن العلامء قالوا: إن كظم 

الغيظ هو التحلم، أما احللم فهو طبيعة ذاتية يف الشخص لقدرته عىل ضبط انفعاالته.
فكظم  الغزايل-  أشار  -كام  بينهام  فرقاً  هناك  أن  مع  الغيظ،  بكظم  احللم  يشتبه  «وقد 
الغيظ هو التحلم، أي تكلف احللم، وهذا حيتاج إىل جماهدة شديدة، ملا يف الكظم من كتامن 
ومقاومة واحتامل، وأما احللم فهو فضيلة أو خلق يصبح كالطبيعة، وهو داللة كامل العقل 
هناك  ولكن  للعقل.  وخضوعها  عنده،  الغضب  قوة  وانكسار  صاحبه،  عىل  واستيالئه 

ارتباطاً بني احللم وكظم الغيظ، ألن ابتداء التخلق بفضيلة احللم يكون بالتحلم»(١).
ولكن هذا ال يمنع عن القول أن احللم قد يأيت بمعنى كظم الغيظ أيضاً، وهو ضبط 
النفس عند هيجان الغضب، فقد سأل أمري املؤمنني  ابنه اإلمام احلسني  عن احللم 

قائالً له: يا بني ما احللم؟ 
سِ »(٢). لْكُ النَّفْ مِ يْظِ وَ مُ الْغَ ظْ قال : « كَ

اإلمام احلسني  واحللم
فيام أمجع عليه  فقد كان-  أبرز خصائصه،  احللم، ومن    اإلمام احلسني  من أسمى صفات 
الرواة- ال يقابل مسيئاً بإساءته، وال مذنباً بذنبه، وإنام كان يغدق عليهم بربه ومعروفه شأنه يف ذلك 
شأن جده الرسول  الذي وسع الناس مجيعاً بأخالقه وفضائله، وقد عرف هبذه الظاهرة وشاعت 

عنه، وقد استغلها بعض مواليه فكان يعمد إىل اقرتاف اإلساءة إليه لينعم بصلته وإحسانه(٣).
مَ  ِلْ احلْ إِنَّ   »  : قال  فقد  اإلنسان،  هبا  يتزين  زينة  احللم  أن    احلسني  اإلمام  عد  وقد 
»(٤). فعلينا أن نتزين هبذه الزينة والتي تظهر مجال الروح، ومجال األخالق، ومجال التسامح. ينَةٌ زِ

 - ١٤٠٥هـ  الثانية  الطبعة  لبنان،   – بريوت  العريب،  الرائد  دار  الرشبايص،  أمحد  د.  القرآن،  أخالق  ١. موسوعة 
١٩٨٥م، ج١، ص١٨٣. 

٢. مستدرك الوسائل، املريزا حسني النوري الطربيس، ج ٩، ص ١١، رقم ١٠٠٥٦. 
٣. موسوعة سرية أهل البيت: اإلمام احلسني بن عيل عليه السالم، باقر رشيف القريش، دار املعروف، قم - إيران، 

الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ج١٢، ص ١٣٢- ١٣٣. 
٤. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. 
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ورو اإلمام احلسني  عن أبيه أمري املؤمنني  قال: قال رسول اهللا : «والذي 
نفيس بيده ما مجع يشء إىل يشء أفضل من حلم إىل علم»(١). فال قيمة للعلم من دون حلم، 
بينام العامل احلليم يفيد الناس، ويتواضع هلم، ويتسامح مع جاهلهم، ويعفو عن مسيئهم، 

ويصفح عن خمطئهم، ويتحمل أذاهم.

 شواهد من حلم اإلمام احلسني
سجل لنا التاريخ بعض الشواهد والقصص عن حلم اإلمام احلسني ، ومنها:

١- التعامل بلطف وحلم مع الشاتم:
ي قال: ذكر املحدث الشيخ عباس القمّ

رأيتُ يف بعض الكتب األخالقية ما هذا لفظه: قال عصام بن املصطلق: دخلت املدينة 
ما كان خيفيه  واهُ (٣)،  وأثار من احلسد  هُ (٢) ورُ متُ فأعجبني سَ  ، فرأيت احلسني بن عيل 

صدري ألبيه من البغض، فقلت له: أنت ابن أيب تراب؟
فقال : نعم.

فبالغت يف شتمه وشتم أبيه!
فنظر إيلَّ نظرة عاطف رؤوف ثم قال: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن 
انِ  يْطَ نَّكَ مِنَ الشَّ غَ يَنزَ ا  إِمَّ لِنيَ * وَ اهِ َ نِ اجلْ رِضْ عَ أَعْ فِ وَ رْ بِالْعُ رْ  أْمُ وَ وَ فْ الْعَ ذِ  {خُ الرحيم، 
ا  إِذَ واْ فَ رُ كَّ انِ تَذَ يْطَ نَ الشَّ ائِفٌ مِّ مْ طَ هُ سَّ ا مَ واْ إِذَ قَ ينَ اتَّ لِيمٌ * إِنَّ الَّذِ يعٌ عَ مِ ذْ بِاهللاِ إِنَّهُ سَ تَعِ اسْ غٌ فَ نَزْ

.(٤){ ونَ ُ رصِ قْ مَّ الَ يُ يِّ ثُ مْ يفِ الْغَ ُ وهنَ دُّ مْ يَمُ ُ اهنُ وَ إِخْ ونَ * وَ ُ بْرصِ م مُّ هُ
ولو  ألعناك،  استعنتنا  لو  إنك  ولك،  يل  اهللا  أستغفر  عليك،  «خفض  يل:    قال  ثم 

اسرتفدتنا لرفدناك، ولو اسرتشدتنا ألرشدناك».
قال عصام: فتوسم مني الندم عىل ما فرط مني.

١. اخلصال، الشيخ الصدوق، ص ٤- ٥، رقم ١١. 
: اهلَيئَةُ احلسنة ( النهاية: ج ٢ ص ٣٩٧« سمت»). تُ مْ ٢. السَّ

.(«النهاية: ج ٢ ص ٢٨٠« رو ) واء: املنظر احلسن ٣. الرُّ
٤. سورة األعراف اآليات: ١٩٩ – ٢٠٢. 
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} وهو تعبري  ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ رُ اهللاُ لَكُ فِ مَ يَغْ يَوْ مُ الْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرَ الَ الَ تَ فقال : {قَ
قرآين مجيل عن العفو والتسامح.

ثم سأله: من أهل الشام أنت؟ 
قلت: نعم.

! » وأضاف: «حيانا اهللا وإياك، انبسط إلينا  مَ ها منِ أخزَ فُ (١) أعرِ نَةٌ نشِ ل، شِ فقال : « أجَ
يف حوائجك وما يعرض لك جتدين عند أفضل ظنك إن شاء اهللا تعاىل».

قال عصام: فضاقت عيلّ األرض بام رحبت، ووددت لو ساخت يب، ثم سللت منه 
لُ  عَ ْ جيَ يْثُ  حَ مُ  لَ أَعْ {اهللاُ   : لتُ وقُ  .(٣) أبيه(٢).  ومن  منه  إيلّ  أحب  األرض  عىل  وما  لواذاً، 

.(٤){ هُ تَ سالَ رِ

وتبني هذه القصة مد حلم اإلمام احلسني  وكظمه لغيظه جتاه إساءات هذا الرجل 
لكن  واالنفعال،  الغضب  يثري  موقف  وهو  أباه  ويشتم  ويسبه  يشتمه  كان  الذي  الشامي 
اإلمام احلسني  بحلمه وتعامله اللطيف واحلليم مع جهل هذا الرجل الذي ال يعرف 
البيت بعدما كان حيمل   وفضلهم، استطاع أن جيذبه باحللم إىل حمبة أهل  مقام األئمة 

العداوة والبغضاء ضدهم.

٢- كففت عن جوابك حلامً:
حيدث   - أمية  بني  من   - رجالً  فسمع    النبي  مسجد  يف  جالساً    احلسني  كان 

اً ألبيه،  مُ عاقّ م». قال ابن بري: كانَ أخزَ نَةٌ أعرفُها من أخزَ نشِ : الطبيعة واخلليقة والسجيّة، ويف املَثَل:« شِ نَةُ نشِ ١. الشِّ
هم ورضبوه وأدموه، فقال ذلك ( لسان العرب: ج ١٣ ص ٢٤٣« شنن»). وا جدّ فامت وترك بنني عقّ

٢. منازل اآلخرة واملطالب الفاخرة، الشيخ عباس القمي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم – إيران، الطبعة األوىل 
١٤١٩هـ، ص ٢٠٨. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بريوت، طبع عام ١٤١٥هـ، ج ٤٣، ص ٢٢٤ 

 .٢٢٥ –
٣. منازل اآلخرة واملطالب الفاخرة، الشيخ عباس القمي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم – إيران، الطبعة األوىل 
١٤١٩هـ، ص ٢٠٨. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بريوت، طبع عام ١٤١٥هـ، ج ٤٣، ص ٢٢٤ 

– ٢٢٥، الرقم ٥٠٧٨.
٤. سورة  األنعام: ١٢٤.
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أصحابه، ويرفع صوته ليُسمع احلسني وهو يقول: إنا شاركنا آل أيب طالب يف النبوة حتى 
نلنا منها مثل ما نالوا منها من السبب والنسب، ونلنا من اخلالفة ما مل ينالوا، فبم يفخرون 

. علينا؟ وكرر هذا القول ثالثاً

له: «إين كففتُ عن جوابك يف قولك األول حلامً، ويف   فقال  فأقبل عليه احلسني 
الثاين عفواً، وأما يف الثالث فإين جميبك، إين سمعت أيب يقول: إن يف الوحي الذي أنزله اهللا 
عىل حممد  إذا قامت القيامة الكرب حرش اهللا بني أمية يف صور الذر يطأهم الناس حتى 

يفرغ من احلساب، ثم يؤتى هبم فيحاسبوا، ويصار هبم إىل النار».
فلم يطق األموي جواباً وانرصف وهو يتميز من الغيظ(١).

احللم والتسامح
فإنه يساهم يف إشاعة أجواء  إذا حتول إىل منهج اجتامعي عام  الغيظ  إن احللم وكظم 
واألديان  واملذاهب  املختلفة،  والتوجهات  االجتامعية،  املكونات  خمتلف  بني  التسامح 

املتعددة.
فعندما نتحدث عن احللم فإننا ال نقصد به صفة فردية محيدة وحسب، وإنام نريد منه أن 

يتحول إىل منهج اجتامعي عام.
   ومنهم: اإلمام احلسني  البيت األطهار  وحينام نتعمق يف قراءة سرية أئمة أهل 
بني  احللم  روح  إشاعة  عىل  احلرص  أشد  حريصني  فكانوا  بوضوح،  ذلك  نلحظ  فإننا 
التسامح  يسود  كي  اجتامعي  منهج  إىل  احلميدة  األخالقية  الصفة  هذه  وحتويل  الناس، 

واملحبة واأللفة بني خمتلف أفراد املجتمع ومكوناته.
وكظم  احللم  بصفة  نتحىل  أن  وجمتمعات  ومجاعات  كأفراد  علينا  ذلك  من  وانطالقاً 

الغيظ باعتبارها صفة من صفات املتساحمني، ومفردة من مفردات التسامح.
أما إذا ساد الغضب - الذي هو ضد احللم - والتشنج واالنفعال بني أفراد املجتمع، أو 
بني املكونات االجتامعية املختلفة فقد يتحول املجتمع إىل ساحة للرصاع والتصادم وشيوع 

١. موسوعة سرية أهل البيت: اإلمام احلسني بن عيل، الشيخ باقر رشيف القريش، ج ١٣، ص٢٣٥– ٢٣٦. 
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األحقاد والعداوات املرضة بوحدة املجتمع ومتاسكه.
 صرب اإلمام احلسني

حتث  التي     البيت  أهل  أئمة  عن  املروية  واألحاديث  الرشيفة  اآليات  هي  كثرية 
اإلنسان عىل التحيل بفضيلة الصرب، والتأيس بالصابرين.

ِبُّ  حيُ اهللاُ  {وَ تعاىل:  كقوله  والرضا،  والرمحة  باحلب  الصابرين  تعاىل  اهللا  برش  فقد 
.(٢){ ينَ ابِرِ ِ الصَّ بَرشِّ }(١) وقوله تعاىل: {وَ ينَ ابِرِ الصَّ

}(٣) وأعدَّ  ينَ ابِرِ عَ الصَّ واْ إِنَّ اهللاَ مَ ُ ربِ اصْ ووعدهم بالنرص والتأييد كام يف قوله تعاىل: {وَ
.(٤){ ابٍ سَ ِ حِ ريْ م بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ ىفَّ الصَّ وَ هلم األجر والثواب اجلزيل، يقول تعاىل: {إِنَّامَ يُ
ويكفي يف رشف الصرب وجاللة الصابرين أن اهللا تعاىل قد أشاد هبام يف نيف وسبعني آية 
يف القرآن الكريم، ومن أعظم أقسام الصرب هو الصرب عىل املكاره والنوائب واألرزاء، وخري 

ما يفعله املبتىل بمكروه أو رزية هو التحيل بفضيلة الصرب والتأيس واالقتداء بالصابرين!
وقد تواترت األحاديث الرشيفة يف فضل الصرب ومدح الصابرين، يقول أمري املؤمنني 
رُ وأنتَ  دَ يكَ القَ  علَ رَ زِعتَ جَ ، وإن جَ ورٌ أجُ رُ وأنتَ مَ دَ يكَ القَ  علَ رَ تَ جَ ربَ : «إن صَ
 »  : أيضاً   »(٦) ويقول  عُ  زَ هُ  اجلَ كَ أهلَ ربُ  الصَّ هِ   نْجِ يُ ملَ   ن   مَ  »  : أيضاً   »(٥). ويقول  ورٌ أزُ مَ
ربِ؛ فإن الصرب من اإليامن كالرأس من اجلسد، وال خري يف جسد ال رأس معه،  م بالصَّ يكُ علَ
أسِ  ةِ الرَّ لَ نزِ ربُ مِن اإليامنِ بمَ وال يف إيامن ال صرب معه»(٧). وقال اإلمام الصادق : «الصَّ
 .(٨)« اإليامنُ  بَ  هَ ذَ ربُ  الصَّ بَ  هَ ذَ إذا  كذلكَ   ، دُ سَ اجلَ بَ  هَ ذَ أسُ  الرَّ بَ  هَ ذَ فإذا   ، دِ سَ اجلَ مِنَ 

١. سورة آل عمران، اآلية: ١٤٦. 
٢. سورة البقرة، اآلية: ١٥٥. 
٣. سورة األنفال، اآلية: ٤٦. 

٤. سورة الزمر، اآلية: ١٠. 
٥. هنج البالغة، دار الكتاب العريب، بريوت - لبنان، طبع عام ٢٠١٣م، ج ٤، ص ٣٨٤، رقم ٣١٠. 

٦. هنج البالغة، دار الكتاب العريب، بريوت –لبنان، طبع عام ٢٠١٣م، ج٤، ص٣٦٩، رقم ١٩١. 
٧. هنج البالغة، دار الكتاب العريب، بريوت – لبنان، طبع عام ٢٠١٣م، ج٤، ص، رقم ٨٣. 

٨. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٤، رقم ٢. 



٩٠



هِ  باملَكارِ فوفةٌ  حمَ نّةُ  «اجلَ  : الباقر  اإلمام  وقال   (١)« اإليامنِ  أسُ  رَ ربُ  «الصَّ قال:    وعنه 
 ، واتِ هَ اتِ والشَّ ذّ فوفةٌ باللَّ هنّمُ حمَ . وجَ نّةَ خلَ اجلَ نيا دَ هِ يف الدُّ ربَ عىل  املَكارِ ن صَ ربِ، فمَ والصَّ
مِن  ربُ  «الصَّ  : السجاد  اإلمام  وقال   .(٢)« النّارَ خلَ  دَ ا  هتَ وَ هْ وشَ ا  هتَ لَذَّ هُ  سَ نَفْ أعطى   ن  فمَ

هُ »(٣). ربَ لَ َن ال صَ ، وال إيامن ملِ دِ سَ أسِ مِنَ اجلَ ةِ الرَّ لَ نزِ اإليامنِ بمَ
ومما تقدم من النصوص الدينية يتضح لنا أمهية الصرب ووجوب التحيل به، فهو عامد 

الفضائل، ورأس املكارم، ومجيل املحاسن واملفاخر.

معنى الصرب
معنى الصرب: احتامل املكاره والباليا من غري جزع أو هلع. والصرب املحمود هو الصرب 
عىل املكاره التي ال يمكن لإلنسان دفعها كفقد قريب أو عزيز، أو سلب مال، أو ظلم ظامل، 

أو اإلصابة بمرض مزمن.
وليس من الصرب يف يشء االستسالم للمكاره والباليا التي يمكنه دفعها، بل هو محق 
وسفاهة؛ كالقدرة عىل عالج املرض مع امتناعه عن تناول العالج، أو الفقر مع قدرته عىل 

االكتساب والعمل، أو القدرة عىل اسرتجاع حقوقه مع عدم السعي السرتجاعها!
ه اإلمام  }(٤) وقد فرسّ ِيلٌ ٌ مجَ ربْ ومن أمجل وأعىل مراتب الصرب هو الصرب اجلميل {فَصَ

.(٥)« كو  إىل الناسِ ربٌ ليسَ فيهِ شَ الباقر  بقوله: «ذلكَ صَ
والصرب اجلميل دليل عىل سمو النفس، ورجاحة العقل، وسعة األفق، وقوة الشخصية، 

أما اجلزع فهو دليل عىل الضعف واهلوان وخوار اإلرادة والعزيمة.

أقسام الصرب
واملكاره  واألرزاء  الباليا  عىل  الصرب  هو  وأعظمه  ودرجات،  وأنواع  أقسام  للصرب 

١. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٤، رقم ١. 
٢. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٦، رقم ٧. 
٣. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٥، رقم ٤. 

٤. سورة يوسف، اآلية: ١٨. 
٥. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ١٠٠، رقم ٢٣. 
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والنوائب، فاإلنسان عرضة ملختلف أنواع الباليا والرزايا واملآيس التي ال يستطيع دفعها 
وال يملك لتجنبها حوالً وال قوة، وأفضل ما يفعله املبتىل بيشء من ذلك هو التحيل بفضيلة 

الصرب، واالقتداء بالصابرين؛ فإنه بلسم للقلوب احلزينة، ودواء للنفوس املعذبة.
لالهنيار  عرضة  يكون  فإنه  مكروه  أو  ابتالء  أي  جتاه  واهللع  باجلزع  يصاب  من  أما 

والضعف واخلوار، ومأو لألحزان واآلالم واآلهات املدمرة.
 ، هُ ربٌ عىل  ما تَكرَ : صَ ربانِ ربُ صَ م اإلمام عيل  الصرب إىل قسمني فقال: «الصَّ وقد قسَّ
 ، يلٌ نٌ مجَ سَ ربٌ عندَ املُصيبَةِ حَ : صَ ربانِ ربُ صَ ِبُّ »(١) وعنه  أيضاً قال: «الصَّ ربٌ عامّ حتُ وصَ

يكَ »(٢). زَّ وجلَّ علَ مَ اهللاُ عَ رَّ ربُ عندَ ما حَ نُ مِن ذلكَ الصَّ وأحسَ
وقال رسول اهللا : «الصرب صربان: صرب عند البالء، وأفضل منه الصرب عند املحارم»(٣).
: «الصرب صربان: فالصرب عند املصيبة حسن مجيل، وأفضل  وقال اإلمام الصادق 

من ذلك الصرب عام حرم اهللا عز وجل ليكون لك حاجزاً»(٤).
وقال اإلمام الباقر : «الصرب صربان: صرب عىل البالء، حسن مجيل، وأفضل الصربين 

الورع عن املحارم»(٥).
فعىل اإلنسان املؤمن أن يصرب عىل طاعة اهللا، ويصرب عن فعل احلرام؛ فالصرب عىل فعل 
الشهوات املحرمة  بالواجبات، والتصرب عن فعل املعايص وارتكاب  الطاعات وااللتزام 

من أعظم الواجبات، وأحسن األفعال.
 يقول اإلمام الصادق : «اصربوا عىل طاعة اهللا، وتصربوا عن معصية اهللا، فإنام الدنيا 
ساعة فام مىض فليس جتد له رسوراً وال حزناً، وما مل يأت فليس تعرفه، فاصرب عىل تلك 

الساعة التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت»(٦).
 رو إذ  القيامة،  يوم  يف  وثواب  أجر  من  للصابرين  ما    الصادق  اإلمام  وأوضح 

١. هنج البالغة، ج ٤، ص ٣٥٣، رقم ٥٦. 
٢. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٧، رقم ١١. 

٣. مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٤٢٢، رقم ٢٣٤٨. 
٤. الوايف، الفيض الكاشاين، ج ٥، ص ١٨٨، رقم ٢٠٥٨. 
٥. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص٩٨، رقم ١٤.

٦. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٤٣١، رقم ٢١. 
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هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهللا  قال: 
إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس(١) فيأتون باب اجلنة فيرضبون، فيقال هلم: من أنتم؟ 

فيقولون: نحن أهل الصرب.
فيقال هلم: عىل ما صربتم؟ 

فيقولون: كنا نصرب عىل طاعة اهللا ونصرب عن معايص اهللا، فيقول اهللا عز وجل: صدقوا، 
.(٣){(٢) ابٍ سَ ِ حِ ريْ م بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ ىفَّ الصَّ وَ أدخلوهم اجلنة وهو قول اهللا عز وجل: {إِنَّامَ يُ

اإلمام احلسني  والصرب
د اإلمام احلسني  فضيلة الصرب يف خمتلف أبعادها وجوانبها، فقد حتمل اإلمام  جسّ
 من الباليا والرزايا والنوائب ما يعجز عنه أعاظم الرجال، وكان كالطود الشامخ ال 

تزيده املكاره والباليا إال ثباتاً ورسوخاً وقوة وعزة.
ولإلمام احلسني  كلامت عديدة يف احلث عىل الصرب، والدعوة إىل التمسك بفضيلة 
ضبط  يعني  اجلزع  نقيض  هو  الذي  فالصرب  وأصعبها،  الظروف  أحلك  يف  حتى  الصرب 
االنفعاالت السلبية، وحبس النفس عن فعل ما ال يرىض به اهللا سبحانه وتعاىل، وحتمل 

املكاره واملصائب عن رضا بقضاء اهللا وقدره.
 ، قُّ َ كَ احلْ مُ زِ لْ هُ فيام يُ رَ ىل ما تَكْ ْ عَ ربِ يقول اإلمام احلسني  وهو حيث عىل الصرب: « اصْ

.(٤)« َو يْهِ اهلْ وكَ إِلَ عُ ، فيام يَدْ ِبُّ امّ حتُ ْ عَ ربِ اصْ وَ
 .(٥)« ِ ربْ َ يف الصَّ ريْ َ إنَّ اخلْ ،ِ فَ ربْ يْكَ بِالصَّ لَ وقال اإلمام احلسني  أليب ذر، عندما نفي إىل الربدة: «عَ
وأمر اإلمام احلسني  أصحابه يف كربالء بالتحيل بالصرب قائالً هلم: «إن اهللا قد أذن يف 

١. أي مجاعة منهم. 
٢. سورة الزمر، اآلية: ١٠. 

٣. أصول الكايف، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٨٠، رقم٤. 
٤. نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر، احلسني بن حممد بن احلسن بن نرص احللواين، مدرسة اإلمام املهدي، قم - إيران، 

الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ، ص ٨٥، رقم ١٨. 
٥. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٢٢، ص ٤٣٦. 
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قتلكم، فعليكم بالصرب»(١).
ويف أصعب املواقف التي مرت باإلمام احلسني  يف عاشوراء عندما كان خيرج أهل 
فصاح  مجاعة،  منهم  القوم  قتل  حتى  جل  الر  بعد  الرجل  منهم  خيرج  فكان  للقتال،  بيته 
: «صرباً يا بني عمومتي، صرباً يا أهل بيتي، صرباً؛ فو اهللا ال رأيتم  اإلمام احلسني  قائالً
م  ُ بِكُ ةٌ تَعربُ رَ نطَ امَ املَوتُ إالّ قَ ، فَ رامِ رباً بَنِي الكِ هواناً بعد هذا اليوم أبداً»(٢).  وقال : «صَ
جنٍ  نتَقِلَ مِن سِ هُ أن يَ م يَكرَ كُ يُّ أَ ، فَ ةِ ائِمَ النَّعيمِ الدّ ةِ وَ عَ اءِ إىلَ اجلِنانِ الواسِ ّ الرضَّ نِ البُؤسِ وَ عَ

ذابٍ »(٣). جنٍ وعَ نتَقِلُ مِن قَرصٍ إىل  سِ ن يَ مَ م إالّ كَ عدائِكُ َ وَ ألِ ؟ وما هُ إىل  قَرصٍ
وهكذا كان اإلمام احلسني  يدعو إىل التحيل بفضيلة الصرب يف كل املواقف واألحوال، 

يف السلم واحلرب، ويف احلرض والسفر، فاخلري كله يف الصرب اجلميل.

 جتليات الصرب عند اإلمام احلسني
رضب اإلمام احلسني  أروع األمثلة يف الصرب وحتمل املصائب والشدائد مما جعله 

املثال الكامل للصرب والقدوة احلسنة للصابرين.
ونشري إىل بعض جتليات صربه  يف املواقف التالية:

١- الصرب عىل الطاعة:
 إنام كانت طاعة هللا وأمره، والمتثال تكاليفه،  إن كل جتليات صرب اإلمام احلسني 
فاستقبال احلسني  لتلك البليات واملصائب، ورفضه لكل الدعوات التي صدرت من 
حمبيه ومن أعدائه، للتنازل واالستسالم والبيعة ليزيد، انام كانت امتثاالً لألوامر والنواهي 

اإلهلية وتطبيقاً ألحكام الرشيعة وجتسيداً للصرب عىل الطاعة(٤).

١. كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه القمي، دار املرتىض، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، 
ص ٧٢، رقم ١٨٧. 

٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٥، ص ٣٦. 
٣. معاين األخبار: ص ٢٨٨ ح ٣، االعتقادات: ص ٥٢، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٩٧ ح ٢.

٤. أشعة من عظمة اإلمام احلسني عليه السالم، الشيخ لطف اهللا الصايف الكلبايكاين، مطبعة ثامن احلجج، قم – 
إيران، الطبعة األوىل ١٤٣٤هـ - ٢٠١٢م، ص ١٧٦.
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إن كل ما حتمله اإلمام احلسني  من مصائب ونوائب وباليا ورزايا إنام كان هللا تعاىل، 
ويف سبيل اهللا، ومن أجل إعالء كلمة التوحيد، والدفاع عن اإلسالم األصيل.

٢- الصرب عىل املكاره: 
الصرب عىل املكاره والنوائب من أعظم أقسام الصرب، وهو يدل عىل سمو النفس، وقوة 

اإلرادة، ورباطة اجلأش، وضبط النفس، ورجاحة العقل.
ومن أعظم صور صرب اإلمام احلسني  صربه عىل فقدان أوالده وأهل بيته وأصحابه 
يوم الطف وهو يراهم يتساقطون يف أرض املعركة واحداً تلو اآلخر، ومع ذلك حيثهم عىل 

الصرب، ويدعوهم للتحيل بفضيلة الصرب. 
يقول املرحوم الشيخ باقر رشيف القريش (رمحه اهللا): «لقد كان صربه وموقفه الصلب 

يوم الطفِّ من أندر ما عرفته اإلنسانية. 
يقول العالمة اإلربيل: «شجاعة احلسني  يُرضب هبا املثل، وصربه يف مأقط(١) احلرب 

أعجز األوائل واألواخر».
ة النفس،  ع بالصرب والعزم وقوّ إنّ أيّة واحدة من رزاياه لو ابتىل هبا أيّ إنسان مهام تدرّ
الغاية  سبيل  يف  به  ابتيل  بام  يعنِ  مل    ولكنه  النفيس،  للضعف  واستسلم  قواه  ألوهنت 

الرشيفة التي سمت بروحه أن تستسلم للجزع أو ترضع للخطوب.
د هبذه الظاهرة، فلم توهِ عزمه األحداث مهام كانت، وقد تويفّ  خون: إنّه تفرّ يقول املؤرّ

له ولد يف حياته فلم يرَ عليه أثر للكآبة، فقيل له يف ذلك.
فقال : «إنّا أهل بيت نسأل اهللا فيعطني، فإذا أراد ما نكره فيام نحب رضينا»(٢).

لقد رىض بقضاء اهللا واستسلم ألمره، وهذا هو جوهر اإلسالم ومنتهى اإليامن»(٣).
لقد جسد اإلمام احلسني  يف يوم الطف، أسمى مراتب الصرب، وأعظم أقسامه، ومل يتزعزع 

أو يضعف أو تفرت عزيمته وإرادته، بل كان صربه وثباته وصالبته كرسوخ اجلبال الروايس.

١. املأقط: موضع القتال، أو املضيق يف احلرب.
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٧ ص١٨. 

٣. موسوعة سرية أهل البيت: اإلمام احلسني بن عيل، باقر رشيف القريش، ج ١٢، ص ١٣٢. 
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٣- الصرب عىل العطش:
الصرب عىل العطش من أقو أنواع الصرب؛ وخاصة عندما يشتد العطش باملرء، فالثبات 
والصمود عند اشتداد العطش وعدم اخلضوع والتسليم للباطل، هلو من عالمات العزم 

. الراسخ الكبري ولعلنا ال نجد يف التاريخ من صرب عىل العطش كاحلسني
وبحسب النقوالت التارخيية، فإن املاء قد منع عن خيام احلسني  من اليوم السابع 
العباس قد متكنوا من  من املحرم، وإن كان بعض أصحاب احلسني وخاصة أبو الفضل 
االستسقاء لبعض املاء ما بني اليوم السابع والعارش، فإن هذا املاء كان خيصص لألطفال 
املاء ليومني  والنساء ومل يكن للكبار نصيب فيه، وعىل هذا فاحلسني وأصحابه مل يرشبوا 
ومن  له.  نظري  ال  صرباً  القتال،  يوم  خاصة  العطش،  عىل  صربهم  ويكون  أيام،  ثالثة  أو 
عاش حرارة الطقس يف العراق، يعرف جيداً أن حتمل العطش لساعات أمر بعيد املنال، 
خاصة يف زمحة اجلهاد واملبارزة واجلراح وحرارة الشمس ونزف الدم واهليجاء والغبار، 
ومل  ذلك  صرب عىل  العطشان  اإلمام  ولكن  العطش،  إرضار  اشتداد  باعث عىل  ذلك  كل 

يستسلم ألولئك األوغاد(١).
 وأصحابه كسالح إلجبارهم  لقد استخدم األمويون منع املاء عن اإلمام احلسني 
عىل االستسالم، أو اهلزيمة يف املعركة؛ لكن ذلك مل يؤثر يف صرب اإلمام احلسني  وثباته 
التصدي للجيش األموي، ورفض كل عروض االستسالم، وأرص  وعزيمته وإرادته يف 

عىل نيل الشهادة، وتعرية القناع املزيف لألمويني بأهنم من محاة اإلسالم.
مل يكن من السهل عىل اإلمام احلسني  أن ير أطفاله وعياله وأصحابه يتأملون من 
أمل الظمأ القاتل، والعطش الشديد وهم بجانب هنر الفرات؛ لكنه  كان بأمرهم بالصرب 

والثبات واالستقامة، ويبرشهم بحسن العاقبة بعد هذه املحنة الكبرية، وهكذا كان. 
! شُ طَ  فعندما رجع عيل األكرب من املعركة قال ألبيه: يا أبَه العَ

هِ »(٢). أسِ سولُ اهللاِ صىلّ اهللا عليه وآله بِكَ يَكَ رَ تّى  يَسقِ يس حَ إِنَّكَ ال متُ بيبي؛ فَ  فقال احلسني : «اصربِ حَ
١. أشعة من عظمة اإلمام احلسني، الشيخ لطف اهللا الصايف الكلبايكاين، مطبعة ثامن احلجج، قم – إيران، الطبعة 

األوىل ١٤٣٤هـ - ٢٠١٢ن، ص ١٧٥. 
٢. مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين، ص ٧٧. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٥، ص ٤٥. 
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: قالَ نيِ ، فَ سَ نيُ احلُ ت عَ عَ مَ م دَ نيِ ] إلَيهِ سَ ُّ بنُ احلُ يلِ زَ [عَ ّا بَرَ   وملَ

جهاً  وَ النّاسِ  هُ  وأشبَ  ، سولِكَ رَ ابنُ  مُ  إلَيهِ زَ  بَرَ د  قَ فَ م،  يهِ لَ عَ هيدَ  الشَّ أنتَ  ن  كُ مَّ  اللهُ   
: وَ يَقولُ ِزُ وهُ لَ يَرجتَ عَ جَ ، فَ (١) بِهِ متاً وسَ

 ّ يلِ نيِ بنِ عَ سَ ُّ بنُ احلُ يلِ أنَا عَ بِيّ  نَحنُ وبَيتِ اهللاِ أوىل  بِالنَّ

ن أيب  يفَ أمحي عَ ونَ كَ             أما تَرَ

! شُ طَ : يا أبَه العَ قالَ ، فَ عَ إىل  أبيهِ جَ مَّ رَ ةً ثُ َ رشَ م عَ نهُ تَلَ مِ قَ      فَ
وىف . أسِ األَ كَ بِالكَ دُّ ، يَسقيكَ جَ نَيَّ رباً يا بُ الم: صَ نيُ عليه السّ سَ قالَ احلُ      فَ

.(٢) يهِ لَ ىلَّ اهللاُ عَ تِلَ صَ مَّ قُ ، ثُ الً جُ ةً وأربَعنيَ رَ م أربَعَ نهُ تَلَ مِ تّى  قَ قاتَلَ حَ عَ فَ جَ رَ     فَ

٤- الصرب عىل اإلساءة:
 لقد تعرض أئمة أهل البيت  للكثري من صور اإلساءة املعنوية واملادية، ومن هذه 
لثامنني سنة، واالنتقاص من شخصيته،  املنابر   عىل  املؤمنني  أمري  املؤملة: سب  الصور 
امللفقة واملكذوبة جتاه شخصيته،  املعايب  والتقليل من فضله وشأنه ومقامه، بل ووضع 
أجل مصلحة  ذلك من  واحتسب كل  ذلك ولكنه صرب  يسمع    اإلمام احلسني  وكان 

اإلسالم العليا، ومصلحة املسلمني العامة.

الصرب والتسامح 
الصرب الذي يعني - فيام يعنيه - ضبط النفس وحبسها عن االنفعال، وحتمل املكاره 
الذي يكون هدفه احلفاظ عىل وحدة  التسامح  ذاته صورة من صور  يعد يف  واإلساءات 

املجتمع، وحفظ اإلسالم من التشويه والتزييف والتحريف.
اإلسالم  مصلحة  أجل  من  األطهار  البيت  أهل  وأئمة    احلسني  اإلمام  صرب  وكم 
العامة، وحتملوا املصائب واملكاره من أجل بقاء كلمة التوحيد خفاقة يف األرض، وحتمل 

سنُ هيئته ومنظره يف الدين ( النهاية: ج ٢ ص ٣٩٧« سمت»). تُه: حُ مْ ١. سَ
٢. األمايل للصدوق: ص ٢٢٦ ح ٢٣٩، روضة الواعظني: ص ٢٠٧، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٢١.
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املشاكل والباليا والرزايا، واحتساب كل ذلك يف سبيل اهللا تعاىل.
عن  الطرف  وغض  اجلراح،  أمل  وحتمل  صرب،  إىل  حيتاج  صوره  بعض  يف  فالتسامح 
اإلساءة، والرتكيز عىل األمور العامة، والقضايا املهمة، وحتقيق األهداف الكرب، وهذا ما 

نلحظه يف سرية اإلمام احلسني ، كام أثبتنا ذلك.
تعقل،  غري  من  يترصف  فرتاه  التسامح،  عدم  بصفة  فيتصف  اجلزوع  اإلنسان  أما 
والثبات  والعزيمة  القوية  باإلرادة  فيتصف  الصبور  اإلنسان  أما  اعتدال؛  اتزان، وال  وال 

واالستقامة، وهذا ينتج القدرة عىل االتزان، واالعتدال، والتسامح.
مكونات  كل  التسامح  يعم  حتى  عام،  اجتامعي  منهج  إىل  يتحول  أن  جيب  ما  وهذا 

املجتمع، وفئاته املختلفة.

عفو اإلمام احلسني  وصفحه
العفو والصفح من مكارم األخالق، وفضائل األفعال، وحماسن الصفات، ومها من 

أخالقيات التسامح، ومن صفات املتساحمني.
نجد  الكريم  القرآن  ففي  والصفح،  بالعفو  التحيل  عىل  أتباعه  اإلسالم  رغب  وقد 
بُ  رَ أَقْ واْ  فُ تَعْ أَن  {وَ العفو والصفح، كقوله تعاىل:  الدالة عىل  الكثري من اآليات الرشيفة 
التقو عند اإلنسان، واالبتعاد عن االنتقام  }(١)؛ فالعفو يكون معواناً عىل نيل  وَ لِلتَّقْ
نِ  عَ رِضْ  أَعْ وَ فِ  رْ بِالْعُ رْ  أْمُ وَ وَ  فْ الْعَ ذِ  {خُ تعاىل:  يقول  والعدوان.  واحليف  والظلم 
 ،(٣){ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ إِنَّ اهللاَ غَ وا فَ فِرُ تَغْ وا وَ حُ فَ تَصْ وا وَ فُ إِن تَعْ }(٢)، ويقول تعاىل: {وَ لِنيَ اهِ َ اجلْ
 ،(٤){ يمٌ حِ رَّ ورٌ  فُ غَ اهللاُ  وَ مْ  لَكُ اهللاُ  رَ  فِ يَغْ أَن  ونَ  ِبُّ أَالَ حتُ وا  حُ فَ لْيَصْ وَ وا  فُ يَعْ لْ {وَ ويقول تعاىل: 
 ،(٥){ يراً دِ اً قَ وّ فُ انَ عَ إِنَّ اهللاَ كَ ءٍ فَ وَ ن سُ واْ عَ فُ وهُ أَوْ تَعْ فُ ْ اً أَوْ ختُ ريْ واْ خَ بْدُ ويقول تعاىل: {إِن تُ

١. سورة البقرة، اآلية: ٢٣٧.
٢. سورة األعراف، اآلية: ١٩٩. 

٣. سورة التغابن، اآلية: ١٤. 
٤. سورة النور، اآلية: ٢٢. 

٥. سورة النساء، اآلية: ١٤٩. 
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فهذه اآليات الرشيفة حتث وحترض اإلنسان عىل التجمل بالعفو والصفح، ملا فيه من خري 
وفائدة يف الدنيا واآلخرة.

ويدعو القرآن الكريم إىل التدرج والرقي يف درجات العفو والصفح والتسامح مع الناس 
تْ  دَّ عِ ضُ أُ رْ األَ اتُ وَ وَ امَ ا السَّ هَ ضُ رْ ةٍ عَ نَّ جَ مْ وَ بِّكُ ن رَّ ةٍ مِّ رَ فِ غْ واْ إِىلَ مَ عُ ارِ سَ كام يف قوله تعاىل: {وَ
اهللاُ  وَ النَّاسِ  نِ  عَ افِنيَ  الْعَ وَ يْظَ  الْغَ نيَ  مِ اظِ الْكَ وَ اء  َّ الرضَّ وَ اء  َّ الرسَّ يفِ  ونَ  نفِقُ يُ ينَ  الَّذِ تَّقِنيَ *  مُ لِلْ
}(١) فاآلية تدعو إىل كظم الغيظ أوالً وهو كظم الغضب وضبط النفس، ثم  نِنيَ سِ ُحْ ِبُّ املْ حيُ

العفو بمعنى ترك عقوبة املخطئ واملذنب، ثم اإلحسان وهو التفضل باخلري.
  أما األحاديث الرشيفة احلاثة عىل العفو فهي كثرية منها: ما روي عن رسول اهللا 
»(٢)، وقال  اهللاُ  مُ  كُ زَّ عِ يُ وا  تَعافَ فَ اً،  زّ عِ إالّ بدَ  العَ يَزيدُ  فوَ ال  العَ إنَّ  فَ ؛  فوِ بِالعَ م  يكُ لَ «عَ قال:  أنه 
 ، كَ عَ طَ ن قَ لُ مَ ، وتَصِ كَ مَ لَ ن ظَ مَّ فوُ عَ ةِ؟: العَ رَ نيا واآلخِ الئقِ الدّ ريِ خَ م بِخَ كُ ُ : «أال اخربِ

كَ »(٣). مَ رَ ن حَ ، وإعطاءُ مَ ن أساءَ إلَيكَ واإلحسانُ إىل  مَ
فوُ  مِ عَ نُ املَكارِ »(٤). وقال  أيضاً: «أحسَ مِ فوُ تاجُ املَكارِ وقال أمري املؤمنني : «العَ

رِ »(٥). جودُ املُفتَقِ ، وَ رِ املُقتَدِ
ةٍ »(٦) فالعفو عند املقدرة  رَ دْ نْ قُ ا عَ فَ نْ عَ ى النَّاسِ مَ فَ  وقال اإلمام احلسني : «إِنَّ أَعْ

يدل عىل التسامح والقوة والعزة،، وسمو النفس ورفعتها.

تعريف العفو
كُ  وتَرْ الذنب  عن  زُ  التَّجاوُ وهو   ، وِ فْ العَ من  ولٌ  عُ فَ وهو   ، وُّ فُ العَ يقال  لغة:  العفو   -١
واً، فهو  فْ و عَ فُ ا يَعْ فَ . يقال: عَ بْنِية املُبالَغةِ س، وهو من أَ مْ وُ والطَّ ه املَحْ قابِ عليه، وأَصلُ العِ
ور.  فُ وُّ الغَ فُ قِه، واهللا تعاىل العَ لْ وُ اهللاِ، عز وجل، عن خَ فْ وُ عَ فْ ، قال الليث: العَ وٌّ فُ عافٍ وعَ

١. سورة آل عمران، اآليتان: ١٣٣ – ١٣٤. 
٢. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٢، ص ١٧٠، رقم ١٥٩٨٤. أصول الكايف، ج٢، ص ١١٦، رقم ٥. 
٣. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٢، ص ١٧٢، رقم ١٥٩٩٣. أصول الكايف، ج ٢، ص ١١٥، رقم ١. 

٤. غرر احلكم: ٥٢٠. ميزان احلكمة، حممد الري شهري، ج ٢، ص ٨٠٥، رقم ٥٠٧٠. 
٥. غرر احلكم:. ٣١٦٥. ميزان احلكمة، حممد الري شهري، ج ٢، ص ٨٠٥، رقم ٥٠٦٩. 

٦. كشف الغمة يف معرفة األئمة، العالمة اإلربيل، ج ٢، ص ٢٠٠. 
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تَ عنه(١). وْ فَ تَها فقد عَ كْ َ رتَ وبةً فَ قُ تحقَّ عُ وكلُّ من اسْ
ء بمعنى الرتك، وال يكون ذلك عن استحقاق(٢). وَ اإلنسان عن اليشَّ وقد يكون أن يعفُ
٢- العفو اصطالحاً: «هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب، وأصله املحو والطمس»(٣).

وعرفه الراغب األصفهاين بأنه: «التحايف عن الذنب»(٤).
والعطف واالنتصار عىل  والرمحة  والرفق  اللني  معنى  فيام حتمله  مفردة حتمل  والعفو 
«العفو» هو صفة ترتجم  آخر:  الثأر. وبمعنى  واالنتقام وأخذ  التشفي  اجلاحمة يف  الرغبة 
الرفيعة، بحيث يتسع صدر اإلنسان ليس  النبيلة، والصفات اخللقية  كل معاين اإلنسانية 
لنده ونظريه وحسب، بل يتسع صدره ويتسع بحيث يستوعب أيضاً املخالف والضد!(٥).
وكام نحتاج إىل العفو عىل الصعيد الفردي، فإننا نحتاجه بصورة أكرب عىل الصعيد 
البعض،  بعضهم  جتاه  الناس  بعض  من  تقع  التي  األخطاء  عن  فالعفو  االجتامعي، 
ومن بعض االجتاهات جتاه التوجهات األخر، ومن أتباع بعض املذاهب جتاه أتباع 
املذاهب األخر، ومن معتنقي دين معني جتاه األديان األخر، يساعد عىل نرش ثقافة 

التسامح بني خمتلف املكونات االجتامعية، والتعدديات املذهبية والدينية والفكرية. 

اإلمام احلسني  والعفو
اتصف اإلمام احلسني بن عيل  بالعفو والصفح جتاه أخطاء اآلخرين، وقبول العذر 

منهم، بل واإلحسان إليهم.
ويسجل لنا التاريخ قصة مجيلة عن عفوه عن غالم له جنى جناية توجب العقاب، لكنه 

عفا عنه، وأعتقه، وأحسن إليه. تقول نص الرواية:
جنى غالم له جناية توجب العقاب عليه فأمر به أن يرضب.

.{ يْظَ نيَ الْغَ مِ اظِ الْكَ فقال: يا موالي {وَ

١. لسان العرب، ابن منظور، ج ١٥، ص ٧٢. 
٢. معجم مقاييس اللغة، أمحد ابن فارس، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل ١٩٩٠م، ج ٤، ص ٥٨. 

٣. التسامح يف اإلسالم، ص ٦٣.
٤. املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، ص٣٤٢. 

٥. التسامح يف اإلسالم، أمحد حممد العلواين، ص ٦٥. 
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قال: خلوا عنه.
.{ نِ النَّاسِ افِنيَ عَ الْعَ فقال: يا موالي {وَ

 قال: قد عفوت عنك.
.(١){ نِنيَ سِ ُحْ ِبُّ املْ اهللاُ حيُ قال: يا موالي {وَ

قال: أنت حر لوجه اهللا، ولك ضعف ما كنت أعطيك(٢).
فاإلمام احلسني  مل يكتفِ بالعفو والصفح عنه؛ بل أعتقه لوجه اهللا تعاىل، وأحسن 

إليه بإعطائه ضعف ما كان يعطيه، وهذه قمة العفو واإلحسان.
إننا جيب أن نقرأ هذه القصة ليست كحادثة منفصلة أو قصة يف قضية واحدة؛ وإنام هو 
منهج أئمة أهل البيت األطهار، وصفة الزمة هلم، وسرية مستمرة يف تعاملهم مع املخطئني 
واملسيئني هلم، وهكذا جيب أن نقتدي بسريهتم العطرة، فنتجمل بالعفو والصفح، ونبتعد 

عن روح االنتقام والثأر، حتى تسود يف جمتمعاتنا اإلسالمية ثقافة التسامح واملحبة.

فوائد وآثار العفو والصفح
إن للعفو والصفح آثاراً وفوائد متعددة تعود بالنفع عىل األفراد واملجتمعات، ومن أمهها:
والشعور  مرتاحاً،  والقلب  وهادئة،  مطمئنة  النفس  جيعل  والصفح  العفو  إن   -١
بالسعادة والرضا، وهذا من مسببات طول العمر عند اإلنسان، لذلك ورد عن رسول اهللا 

هِ »(٣). مرِ دَّ يف عُ هُ  مُ فوُ رَ عَ ثُ ن  كَ  قوله: «مَ
٢- إن إشاعة العفو والصفح يف الوسط االجتامعي يؤدي إىل نرش ثقافة التسامح 
والسيايس  والديني  املذهبي  والتشنج  االحتقان  حاالت  وجتاوز  الناس،  بني  واملحبة 
دلُ »(٤). فوُ والعَ ام: العَ ُ نُ ثَواهبُ يئانِ ال يُوزَ واالجتامعي؛ ولذلك قال اإلمام عيل : «شَ
السلوكيات  نحو  الطريق  تقطع  التي  األخالقية  الفضائل  من  والصفح  العفو  إن   -٣

١. سورة آل عمران، اآلية: ١٣٤. 
٢. كشف الغمة يف معرفة األئمة، العالمة اإلربيل، ج ٢، ص ٢٠٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٤، ص 

١٩٥، رقم ٩. 
٣. أعالم الدين: ٣١٥. ميزان احلكمة، حممد الري شهري، ج ٥، ص ٢٠١٣، رقم ١٣١٨٤. 

٤. غرر احلكم: ٥٧٦٩. ميزان احلكمة، حممد الري شهري، ج ٥، ص ٢٠١٣، رقم ١٣١٩٢. 
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املنحرفة والسلبية، وتقيض عىل األحقاد والضغائن والكراهية بني خمتلف االنتامءات الدينية 
م»(١)  غائنُ بَينَكُ طِ الضَّ وا تَسقُ أو الفكرية أو السياسية، وقد ورد عن رسول اهللا  قوله: «تَعافَ

وعندما تسقط الضغائن بسبب العفو والصفح حيل حملها االحرتام والتقدير واملحبة.
متعاونني،  إىل  واملتصارعون  أصدقاء،  إىل  األعداء  يتحول  قد  والصفح  بالعفو   -٤
ي  تَوِ الَ تَسْ ثَّ القرآن الكريم عىل ذلك يف قوله تعاىل: {وَ واملتنافرون إىل متقاربني، وقد حَ

.(٢){ ِيمٌ ٌّ محَ يلِ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ نَهُ عَ يْ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ يَ أَحْ تِي هِ عْ بِالَّ فَ ةُ ادْ ئَ يِّ الَ السَّ نَةُ وَ سَ َ احلْ
٥- إن سياسة العفو والصفح عن املخطئني واخلصوم يساعد عىل االستقرار االجتامعي 

والسيايس، ولذلك نجد أن رسول اهللا  قد عفا عن أهل مكة وقال هلم: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء، بالرغم من أهنم آذووه وأساؤوا إليه، إال أنه مل يعاملهم باملثل، بل 

عفا عنهم وصفح عن أخطائهم جتاهه. 
وتذكر كتب التاريخ والسرية أنه ما جيء إليه بأحد من أعدائه أو خصومه إال عفا عنه 

يف غري حد.
يهِ»(٣).  لَ ةِ عَ درَ كراً لِلقُ نهُ شُ فوَ عَ لِ العَ اجعَ كَ فَ وِّ دُ ىل  عَ رتَ عَ دَ يقول اإلمام عيل : «إذا قَ
وما أحوج جمتمعنا اليوم إىل العفو والصفح عن املعارضني واملخالفني واملخطئني ألن ذلك 

يُسهم يف بناء الدولة، وتثبيت استقرارها واستمرارها.
٦- من فوائد العفو والصفح أيضاً األجر والثواب يف اآلخرة، فآثار وفوائد العفو ال 
 : املؤمنني  أمري  قال  فقد  وأعظم،  أكرب  اآلخرة  يف  إهنا  بل  فحسب،  الدنيا  عىل  تقترص 

بحانَهُ »(٤). ذابِ اهللاِ سُ ةٌ مِن عَ نَّ ةِ جُ درَ عَ القُ فوُ مَ «العَ
٧- إن عىل اإلنسان كفرد، وعىل املجتمع كجامعات وتيارات ومكونات خمتلفة العمل 
والسعي الكتساب فضيلة العفو والصفح، وجتنب روح االنتقام والثأر، حتى نبني جمتمعنا 
لألحقاد  املسببة  العوامل  عن  واالبتعاد  والسالم،  والسلم  والتعايش  التسامح  روح  عىل 

١. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج٣، ص ٣٧٣، رقم ٧٠٠٤.
٢. سورة فصلت، اآلية: ٣٤. 

٣. هنج البالغة: ج ٤، احلكمة ١١. ميزان احلكمة، حممد الري شهري، ج ٥، ص ٢٠١٤، رقم ١٣٢١١. 
٤. غرر احلكم: ١٥٤٧. ميزان احلكمة، حممد الري شهري، ج ٥، ص ٢٠١٤، رقم ١٣٢١٥. 
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والضغائن والكراهية. 
ن ال  ُّ النّاسِ مَ أما من ال يعفو عن اآلخرين فهو من أرش الناس، قال اإلمام عيل : «رشَ
!»(١) واعترب اإلمام الصادق  أن االنتقام أمر قبيح فقال:  ةَ ورَ ُ العَ ةِ، وال يَسرتُ لَّ نِ الزَّ يَعفو عَ

.(٢)« «ما أقبَحَ االنتِقامَ بِأهلِ األقدارِ
العفو  ثقافة  نرش  منه  يستلزم  وحضارياً  علمياً  ومتقدم  قوي  جمتمع  أي  بناء  إن   -٨
عىل  وأوالدنا  أبناءنا  ونريب  التسامح،  ثقافة  تشيع  حتى  والرأفة  واللني  والرمحة  والصفح 

روح التسامح واملحبة، وبذلك يتطور املجتمع ويتقدم نحو سالمل املجد والكامل.
أما املجتمعات التي تعشعش فيها روح الكراهية واألحقاد والضغائن فإهنا تعيش 
حدث  كام  األهلية  احلروب  وربام  واالنفعال،  والتشنج  اخلصام  حاالت  من  حالة 
واألسى،  احلزن  إىل  يدعـــو  أمر  وهــو  املسلمة،  املجتمعات  من  الكثري  يف  وحيدث 
والتطرف  التعصـــب  روح  وانتشار  التسامــــح،  ثقافـــة  غيــــاب  الرئيس  وسببه 
والكراهية، وال يمكن ملجتمع كهذا إال أن يتأخر عن ركب العلم ويتخلف عن قطار 

التقدم واحلضارة.
٩- إن علينا أن نستذكر دوماً أنه بالعفو والصفح والتسامح نستطيع أن نبني جمتمعاتنا 

علمياً وحضارياً، وباالنتقام والكراهية ندمر جمتمعاتنا ونقيض عىل نقاط قوتنا وتقدمنا.

رمحة اإلمام احلسني  ورفقه
ثَّ عليها اإلسالم،  إن قيمة الرمحة والرفق والشفقة والعطف من القيم الفضىل التي حَ

وأمر أتباعه بالتحيل هبا، والعمل بمقتضاها.
فرسالة اإلسالم رسالة رمحة يف مصدرها ومنهاجها وترشيعاهتا وأحكامها، فقد وصف 
تِي  َ محْ رَ {وَ تعاىل:  وقوله   (٣){ يمِ حِ الرَّ ـنِ  محْ {الرَّ تعاىل:  قوله  يف  بالرمحة  نفسه  تعاىل  اهللا 

١. غرر احلكم: ٥٧٣٥. ميزان احلكمة، حممد الريشهري، ج ٥، ص ٢٠١٣، رقم ١٣١٩٥. 
٢. حتف العقول: ٣٥٩. ميزان احلكمة، حممد الريشهري، ج ٥، ص ٢٠١٣، رقم ١٣١٩٦. 

٣. سورة الفاحتة، اآلية:٣. 
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.(١){ ءٍ ْ لَّ يشَ تْ كُ عَ سِ وَ
 (٢){ نِنيَ مِ ؤْ مُ لْ ةٌ لِّ َ محْ رَ اء وَ فَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ لُ مِنَ الْقُ نَزِّ نُ وقال تعاىل عن القرآن احلكيم: {وَ

فهو شفاء ورمحة للمؤمنني.
  (٣) كام أن رسول اهللا{ ِنيَ املَ عَ لْ ةً لِّ َ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ ا أَرْ مَ وقال تعاىل عن نبيه : {وَ

: «إنام أنا رمحة مهداة»(٤). وصف نفسه بالرمحة قائالً
اء  َ محَ رُ ارِ  فَّ الْكُ ىلَ  عَ اء  دَّ {أَشِ البعض:  بعضهم  مع  املؤمنني  تعامل  عن  تعاىل  وقال 
}(٥) فالتعامل برمحة ورأفة ورفق من صفات املؤمنني، إذ جيب أن تسود الرمحة بينهم. مْ نَهُ يْ بَ
: «إنّ  ، فقد قال رسول اهللا  أيضاً التي حثَّ عليها اإلسالم  القيم  الرفق من  وقيمة 
فقِ  الرِّ : « إنّ يف   أيضاً عَ مِن يشَ ءٍ »(٦) وعنه  زِ نُ ، وال  عْ عىل  يش ءٍ إالّ زانَهُ يُوضَ ملَ  فقَ  الرِّ
وجلّ  ريَ »(٧). وقال اإلمام الباقر : «إنّ اهللاَ عزّ مِ اخلَ رَ فقَ حيُ مِ الرِّ رَ ن حيُ ، ومَ ةَ كَ َ ةَ والربَ يادَ الزِّ

نفِ »(٨). ي عىل العُ فقِ ما ال يُعطِ ي عىل  الرِّ فقَ ويُعطِ ِبُّ الرِّ رفيقٌ حيُ
ؤمٌ »(٩) ويصف هذا احلديث الرفق باليُمن،  رقُ شُ قُ يُمنٌ واخلُ فْ وقال رسول اهللا : «الرِّ
ما يؤدي إىل  مق وهو  رق: اجلهل واحلُ نافع، واخلُ هُ من دور حيوي وأثر  لَ ملِا  الربكة؛  أي: 

املشاكل واآلثار السلبية 

١. سورة األعراف، اآلية: ١٥٦. 
٢. سورة اإلرساء، اآلية: ٨٢. 

٣. سورة األنبياء، اآلية: ١٠٧. 
٤. بحار األنوار، العالمة املجليس، مؤسسة أهل البيت، بريوت- لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ج 

١٦، ص ١١٥. 
٥. سورة الفتح، اآلية: ٢٩. 

الرتاث  إحياء  دار  العلوم،  بحر  عبداملحسن  عيل  السيد  حتقيق:  مرتىض،  بن  حممد  الكاشاين:  الفيض  الوايف،   .٦
العريب، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ج ٥، ص ٢٦٠، رقم ٢٣٥٢. 

٧. الوايف، الفيض الكاشاين، ج ٥، ص ٢٦٠، رقم ٢٣٥٣. 
الرتاث  إحياء  دار  العلوم،  بحر  عبداملحسن  عيل  السيد  حتقيق:  مرتىض،  بن  حممد  الكاشاين:  الفيض  الوايف،   .٨

العريب، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ج ٥، ص ٢٦٠، رقم ٢٣٥١. 
٩. الوسائل، احلر العاميل، ج ٢، ص ٤٩٨، رقم ٢٧٤٢. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ٣، ص٥١، رقم ٥٤٤٧. 
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فقٍ »(١) وقال  م بابَ رِ يهِ لَ علَ رياً أدخَ  وقال رسول اهللا : «إذا أرادَ اهللاُ بأهلِ بيتٍ خَ
: «أال أخربكم بمن حترم عليه النار غداً؟ عىل كل: هني، لني، قريب، سهل»(٢) وقال 
ريدُ مِنَ الناسِ »(٣) واألحاديث يف مدح  هِ نالَ ما يُ ن كانَ رفيقاً يف أمرِ اإلمام الصادق : «مَ
املتساحمني،  والشفقة كثرية، وهذه األخالق من صفات  والعطف  والرمحة  والرأفة  الرفق 

وأخالق التسامح. 
الرمحة والرفق والرأفة والشفقة   عىل سرية جده وأبيه يف  وقد سار اإلمام احلسني 
والعطف واإلحسان؛ فكان رحيامً بالناس، عطوفاً عىل الفقراء، رؤوفاً باملساكني، متساحماً 

مع األعراب، وسمحاً مع عامة الناس.

 قصص من رمحة اإلمام احلسني
يساعد كل  فكان  بالناس،  والشفقة  والرفق  والرأفة  بالرمحة    اإلمام احلسني  رِف  عُ
حمتاج، ويقف مع كل فقري، ويسعف كل ذي حاجة، ويتشفع يف قضاء حوائج املحتاجني، 

وإليكم بعض القصص والشواهد الدالة عىل ذلك ومنها:

١- التشفع لقضاء حاجة أعرايب:
والسعي  اجلهد  الناس، وبذل  لقضاء حاجات  التشفع  الرب،  اخلري، وأعامل  من وجوه 

ملساعدة اآلخرين يف إعانة املحتاجني والفقراء والضعفاء.
وهذا ما فعله اإلمام احلسني؛ إذ تشفع يف قضاء حاجة أعرايب، حيث يذكر العالمة 

املجليس يف بحاره: 
معاوية  فأمسك  حاجة،  يسأله  أعرايب  وعنده  معاوية  عىل    احلسني  اإلمام  دخل 

ن هذا الذي دخل؟  ن حرض: مَ وتشاغل باحلسني ، فقال األعرايب لبعض مَ
قالوا: احلسني بن عيل. 

متَه يف حاجتي.  ّا كلّ فقال األعرايب للحسني : أسألك يا بن بنت رسول اهللا ملَ

١. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ٣، ص ٥٣، رقم ٥٤٥٥. رشح هنج البالغة: ج ٦، ص ٣٣٩. 
٢. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ٣، ص ٧، رقم ٥١٦٢. 

٣. الوايف، الفيض الكاشاين، ج ٥، ص ٢٦١، رقم ٢٣٦١. 
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مه احلسني  يف ذلك فقىض حاجته، فقال األعرايب: فكلّ
دْ لـي ُ مـيَّ فلـم جيَ بْشَ أتَيـتُ العَ

هُ ابـنُ الـرسـولِ ـزَّ                         إلـى أن هَ
و ابن املصطفى كرماً وجـوداً هُ

ـرةِ البتـولِ ـن بطـنِ املطهَّ                     ومِ
وإنّ لـهـاشـمٍ فضـالً عليكـم

                 كام فَضـلُ الربيع عىل املُحـولِ
فقال معاوية: يا أعرايب، أُعطيك ومتدحه؟! 

ه، وقضيتَ حاجتي بقوله(١). فقال األعرايب: يا معاوية، أعطيتَني مِن حقّ

٢- مالطفة األعرايب:
املالطفة يف الكالم، وحسن االستقبال، والتبسم يف وجه املحتاج... كلها عالئم عىل 

الرمحة والرفق والعطف.
وهذا ما فعله اإلمام احلسني  مع أعرايب سأله أن يعطيه شيئاً لقضاء حاجته، فتالطف 

معه اإلمام  وتبسم يف وجهه.

سولِ اهللاِ،  : يَابنَ رَ هُ قالَ لَ ٍّ عليه السالم فَ يلِ نيِ بنِ عَ سَ اً جاءَ إىلَ احلُ تقول القصة: إنَّ أعرابِيّ
، وما  النّاسِ مَ  أكرَ أسأَلُ  نَفيس:  لتُ يف  قُ فَ أدائِها،  ن  عَ زتُ  جَ ةً وعَ لَ كامِ يَةً  دِ نتُ  مِ د ضَ قَ إينّ 

سولِ اهللاِ صىل اهللا عليه و آله. مَ مِن أهلِ بَيتِ رَ أَيتُ أكرَ رَ
ن  بتَ عَ إِن أجَ : فَ سائِلَ ن ثَالثِ مَ لُكَ عَ ، أسأَ بِ رَ ا العَ نيُ عليه السالم: يا أخَ سَ قالَ احلُ     فَ
لٍّ  ن كُ بتَ عَ ، وإن أجَ ثَيِ املالِ لُ يتُكَ ثُ تَنيِ أعطَ نِ اثنَ بتَ عَ ، وإن أجَ يتُكَ ثُلثَ املالِ ةٍ أعطَ دَ واحِ

. هُ لَّ يتُكَ املالَ كُ أعطَ
لمِ  العِ أهلِ  مِن  وأنتَ  مِثيل  مِن  يَسأَلُ  كَ  ثلُ أمِ اهللاِ،  سولِ  رَ يَابنَ   : ُّ عرايبِ األَ قالَ  فَ       

؟! فِ َ الرشَّ وَ

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٤، ص ٢١٠، رقم٦. 
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 : سولَ اهللاِ صىل اهللا عليه و آله يَقولُ ي رَ دّ عتُ جَ مِ نيُ عليه السالم: بَىل ، سَ سَ قالَ احلُ     فَ
. ةِ فَ درِ املَعرِ املَعروفُ بِقَ

ةَ إالّ بِاهللاِ. وَّ ، وال قُ وابَ مِنكَ لَّمتُ اجلَ بتُ وإالّ تَعَ إِن أجَ ، فَ امّ بَدا لَكَ ل عَ : سَ ُّ عرايبِ قالَ األَ فَ
؟ لُ عاملِ أفضَ نيُ عليه السالم: أيُّ األَ سَ قالَ احلُ      فَ

: اإلِيامنُ بِاهللاِ. قالَ     فَ
ةِ؟ كَ امَ النَّجاةُ مِنَ اهلَلَ       قالَ عليه السالم: فَ

ةُ بِاهللاِ. قَ : الثِّ      قالَ
؟ لَ جُ يِّنُ الرَّ زَ ام يُ       قالَ عليه السالم: فَ

. لمٌ هُ حِ عَ لمٌ مَ : عِ      قالَ
؟ هُ ذلِكَ أَ إِن أخطَ      قالَ عليه السالم: فَ

. ةٌ روءَ هُ مُ عَ املٌ مَ : فَ     قالَ
؟ هُ ذلِكَ أَ إِن أخطَ     قالَ عليه السالم: فَ

. ربٌ هُ صَ عَ قرٌ مَ : فَ    قالَ
؟ هُ ذلِكَ أَ إِن أخطَ     قالَ عليه السالم: فَ

! هُ قُ تُحرِ امءِ فَ لُ مِنَ السَّ ةٌ تَنزِ قَ : فَصاعِ     قالَ
َهُ وفيهِ فَصٌّ  ، وأعطاهُ خامتَ يهِ فيها ألفُ دينارٍ ةٍ إلَ َّ مى  بِرصُ نيُ عليه السالم ورَ سَ كَ احلُ حِ فَضَ

. تِكَ قَ فِ اخلاتَمَ يف نَفَ ارصِ ، وَ مائِكَ رَ بَ لِغُ هَ ، أعطِ الذَّ ُّ : يا أعرايبِ هُ ، وقالَ لَ مٍ ئَتا دِرهَ هُ مِ تُ قيمَ
.(٢){(١) هُ تَ الَ سَ لُ رِ عَ ْ يْثُ جيَ مُ حَ لَ : {اهللاُ أَعْ وَ يَقولُ ىض  وهُ نهُ ومَ ُّ ذلِكَ مِ عرايبِ ذَ األَ أَخَ فَ

فنالحظ يف هذه القصة اجلميلة كيف كان اإلمام احلسني يتالطف مع هذا األعرايب، 
ويسأله بعض األسئلة مع أن اإلمام  ليس بحاجة كي يسأله وإنام ملزيد من إعطاء األعرايب 
ثقة بنفسه، ثم إن إجابات هذا األعرايب تدل عىل أنه كان لديه بعض العلم واألدب، وقد 

١. سورة األنعام، اآلية: ١٢٤. 
٢. مقتل احلسني للخوارزمي: ج ١ ص ١٥٧؛ جامع األخبار: ص ٣٨١ ح ١٠٦٩، بحار األنوار: ج ٤٤ ص 

١٩٦ ح ١١.
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أكرمه اإلمام احلسني، وتبسم يف وجهه، وأحسن إليه، وهذا من عطفه ورفقه وشفقته 
ورمحته باملحتاجني. 

٣- رمحته بأعدائه:
الرمحة والعطف والشفقة والرأفة باألعداء تعرب عن قمة اإلنسانية، ومنتهى التسامح، 
ده اإلمام  سَّ وسمو النفس، ورحابة الصدر، ولني العريكة، وأعظم األخالق؛ وهذا ما جَ
احلسني يف موقفه مع أعدائه، حيث أمر أهل بيته، وغلامنه بسقي املاء جلنود اجليش الذي 

جاء لقتاله وحربه. 
إذ أنه «ملا استقبله احلر بجيشه البالغ ألف فارس، وكان قد أرسل ملناجزته وقتاله فرآه 
اإلمام وقد أرشف عىل اهلالك من شدة العطش فلم تدعه أرحييته وال سمو ذاته أن ال يقوم 
بإنقاذهم، فأمر  غلامنه وأهل بيته أن يسقوا القوم عن آخرهم، ويسقوا خيوهلم فسقوهم 
كيف  يدرِ  فلم  العطش  به  اشتد  الذي  املحاريب  الطعان  بن  عيل  فيهم  وكان  آخرهم،  عن 

يرشب، فقام  بنفسه فسقاه»(١).
يزيد  بن  فارس، مع احلر  ألف  القوم زهاء  املجليس يف بحاره: «وجاء  العالمة  وينقل 
التميمي حتى وقف هو وخيله مقابل احلسني يف حر الظهرية، واحلسني وأصحابه معتمون 

متقلدون أسيافهم.
اخليل  املاء، ورشفـــوا  القــــوم وارووهـــم من  اسقــوا  لفتيانه:    فقال احلسني 
، ففعلوا وأقبلوا يمــــألون القصاع والطساس من املاء ثم يدنوهنا من الفرس  ترشيفاً
فإذا عب فيها ثالثاً أو أربعاً أو مخساً عــــزلت عنــــه، وسقــي آخـــــر، حتى سقوهـــا 

عن آخرها.
، فجئت يف آخر من جاء من أصحابه،  فقال عيل بن الطعان املحاريب: كنت مع احلر يومئذٍ
فلام رأ احلسني  ما يب وبفريس من العطش قال: أنخ الراوية! والراوية عندي السقا 
ثم قال: يا ابن األخ أنخ اجلمل! فأنخته، فقال: ارشب، فجعلت كلام رشبت سال املاء من 

١. موسوعة سرية أهل البيت: اإلمام احلسني بن عيل، باقر رشيف القريش، ج ١٢، ص ١٣٦. 
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السقاء.
فقال احلسني: أخنث السقاء أي اعطفه فلم أدرِ كيف أفعل فقام فخنثه فرشبت وسقيت فريس»(١).
وهذه الصورة النادرة من الصور اإلنسانية التي سجلها اإلمام احلسني  يف هذا 
قاموس  يف  مثيالً  هلا  جتد  ال  بأعدائه  ورأفته  وعطفه  وشفقته  ورمحته  احلاسم،  املوقف 
اإلنسانية، فعادة يف احلروب يستفيد كل طرف من أي فرصة لإليقاع باخلصم والعدو، 
ولكن اإلمام احلسني  سار كسرية جده وأبيه هيمه تسجيل املواقف اإلنسانية املعربة 
عن قيم وأخالق اإلسالم النبيلة، وحتويل األقوال النظرية إىل مواقف أخالقية عملية. 

كرم اإلمام احلسني  وجوده
عليها  ثَّ  حَ التي  الرفيعة  األخالقية  الفضائل  من  والرب  والسخاء  واجلود  الكرم 
القرآن الكريم يف عدد من اآليات الرشيفة، وأشاد بصفة الكرم وعطاء الكرماء، كقوله 
هِ اهللاِ الَ  جْ مْ لِوَ كُ مُ عِ رياً * إِنَّامَ نُطْ أَسِ تِيامً وَ يَ يناً وَ كِ هِ مِسْ بِّ ىلَ حُ امَ عَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ طْ يُ تعاىل: {وَ
}(٢) وقد أمجع املفرسون عىل نزول هاتني اآليتني يف أهل  وراً كُ الَ شُ اء وَ زَ مْ جَ نكُ يدُ مِ رِ نُ

البيت  وهم: عيل وفاطمة واحلسن واحلسني.
وقد ذكرهم القرآن الكريم من جانب الثناء واملدح والتمجيد هلؤالء الكرماء، والذين 

.(٣){ ةٌ اصَ صَ ِمْ خَ انَ هبِ لَوْ كَ مْ وَ هِ سِ ىلَ أَنفُ ونَ عَ ثِرُ ؤْ يُ يؤثرون الفقراء عىل أنفسهم {وَ
يقول  إذ  تعاىل،  اهللا  سبيل  يف  واإلنفاق  والكرم  العطاء  نمو  إىل  الكريم  القرآن  ويشري 
ةٍ  لَ نبُ لِّ سُ ابِلَ يفِ كُ نَ بْعَ سَ نبَتَتْ سَ ةٍ أَ بَّ ثَلِ حَ مَ بِيلِ اهللاِ كَ ُمْ يفِ سَ اهلَ وَ ونَ أَمْ قُ نفِ ينَ يُ ثَلُ الَّذِ تعاىل: {مَّ

.(٤){ لِيمٌ عٌ عَ اسِ اهللاُ وَ اءُ وَ َن يَشَ فُ ملِ اعِ اهللاُ يُضَ ةٍ وَ بَّ ئَةُ حَ مِّ
واْ مِن  قُ نفِ ا تُ مَ ونَ وَ ِبُّ َّا حتُ واْ ممِ قُ نفِ تَّى تُ َّ حَ واْ الْربِ الُ نَ ويقول تعاىل يف شأن حتقق الرب: {لَن تَ

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٤، ص ٣٧٥ - ٣٧٦. 
٢. سورة اإلنسان، اآليتان: ٨-٩. 

٣. سورة احلرش، اآلية: ٩. 
٤. سورة البقرة، اآلية: ٢٦١. 
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}(١). والرب هو التوسع يف فعل اخلري، وإسداء املعروف، واملبالغة يف  لِيمٌ إِنَّ اهللاَ بِهِ عَ ءٍ فَ ْ يشَ
اإلحسان إىل املحتاجني والفقراء.

ويعد الكرم واجلود والعطاء من أرشف السجايا، وأمجل املكارم، وأخلد املآثر، وأروع 
الفضائل، وأحسن املناقب.

والكرم ضد البخل، وهو بذل املال أو اإلطعام أو اإلكساء أو أي نوع من أنواع الكرم 
وفيه منفعة وفائدة من دون مقابل وعن طيب نفس.

يقول  بالكرم،  جليل  نفيس  كل  يصف  الكريم  القرآن  أن  الكرم  فضيلة  يف  ويكفي 
تعاىل:  }(٣) وقوله  يمٌ رِ كَ ولٌ  سُ رَ مْ  اءهُ جَ {وَ تعاىل:  }(٢) وقوله  يمٌ رِ كَ آنٌ  رْ لَقُ هُ  {إِنَّ تعاىل: 

.(٤){ يمٍ رِ امٍ كَ قَ مَ وعٍ وَ رُ زُ {وَ
وبالكرماء  واجلود،  والسخاء  بالكرم    البيت  أهل  وأئمة    اهللا  رسول  أشاد  وقد 

واملعطني، ونوهوا بذلك أبلغ تنويه: 
 قال اإلمام الصادق : أتى رجل النبي  فقال: يا رسول اهللا أي الناس أفضلهم إيامناً؟

.(٥) قال: أبسطهم كفاً
: «السخي قريب من اهللا    قال: قال رسول اهللا  آبائه  وعن جعفر بن حممد عن 
تعاىل، قريب من الناس، قريب من اجلنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من اهللا تعاىل، بعيد 

من الناس، بعيد من اجلنة، قريب من النار»(٦).
وقال اإلمام الصادق : «شاب سخي مرهق يف الذنوب أحب إىل اهللا عز وجل من 

شيخ عابد بخيل»(٧).
، و إِنَّ  لَ ذُ لَ رَ نْ بَخِ مَ ، وَ ادَ ادَ سَ نْ جَ ا النَّاسُ مَ َ وقال اإلمام احلسني  عن اجلود: «أَهيُّ

١. سورة آل عمران، اآلية: ٩٢. 
٢. سورة الواقعة، اآلية: ٧٧. 
٣. سورة الدخان، اآلية: ١٧. 
٤. سورة الدخان، اآلية: ٢٦. 

٥. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ٢١، ص ٥٤٥، رقم ٢٧٨٢١. 
٦. مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ١٣، رقم ٧٥٠٩. 

٧. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٠، ص ٣٠٧، رقم ٣٤. 
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وهُ »(١). جُ نْ الَ يَرْ ى مَ طَ نْ أَعْ دَ النَّاسِ مَ وَ أَجْ
نىً »(٢) واألحاديث يف هذا اجلانب  خاءُ غِ وعن السخاء قال اإلمام احلسني : « السَّ
كثرية ومستفيضة، وكلها حتث وترغب يف فضيلة الكرم واجلود والسخاء، وهذه الصفات 
األخالقية من صفات املتساحمني، وأخالقيات التسامح، فالكرم واجلود والسخاء والعطاء 
ال يتحىل هبا إال من كان قلبه صافياً، وروحه سامية؛ أما من يتصف بالبخل والشح فهو 

عديم التسامح، شديد العناد، ال هيمه فقري أو حمتاج.

 صور من كرم اإلمام احلسني
واملساكني،  الفقراء  نصري  وكان  والسخاء،  واجلود  بالكرم    احلسني  اإلمام  رِفَ  عُ
ومعني اليتامى واألرامل، ومكرم الضيوف، وقد ذكر املؤرخون بعض القصص والشواهد 

واألمثلة الدالة عىل ذلك، ومنها:

 : ١- إيصال الطعام إىل املستحقني ليالً
 كان اإلمام احلسني  حيمل يف دجى الليل البهيم جراباً مملوءً طعاماً ونقوداً إىل منازل 
األرامل واليتامى حتى شهد له هبذا الكرم معاوية بن أيب سفيان، وذلك حني بعث لعدة 
: أما احلسني فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفني، فإن بقي  شخصيات هبدايا، فقال متنبئاً

يشء نحر به اجلزور وسقى به اللبن(٣).
نيِ بنِ  سَ هرِ احلُ ىل  ظَ دَ عَ جِ  ورو ابن شهرآشوب عن شعيب بن عبد الرمحن اخلزاعي: وُ
: «هذا  قالَ ، فَ ن ذلِكَ الم عَ ينَ العابِدينَ عليه السّ لوا زَ أَ سَ ، فَ فِّ أثَرٌ الم يَومَ الطَّ ٍّ عليه السّ يلِ عَ

املَساكنيِ »(٥). اليَتامى  وَ رامِلِ وَ لِ األَ نازِ هِ إىل  مَ هرِ ىل  ظَ لُ اجلِرابَ (٤) عَ ّا كانَ يَنقُ ممِ

١. كشف الغمة يف معرفة األئمة، العالمة اإلربيل، ج ٢، ص ٢٠٠. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٥، ص 
١٢١، رقم ٤. 

٢. تاريخ اليعقويب، ج ٢، ص ١٧٢. 
٣. عيون األخبار، ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ج ٣، ص 

 .٤٨
راب: وعاء من إهاب الشآء ال يوعى فيه إالّ يابس ( لسان العرب: ج ١ ص ٢٦١« جرب»). ٤. اجلِ

٥. املناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٦، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٩٠ ح ٣.
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سوداً،  آثاراً  الم ]  السّ عليه  نيِ  سَ احلُ [أيِ  هِ  هرِ ظَ يف  دوا  جَ وَ اجلوزي:  ابن  سبط  وذكر   
: قيلَ نها فَ لوا عَ أَ سَ فَ

.(١) نِ أهلِ املَدينَةِ ساكِ يلِ إىل  مَ هِ يفِ اللَّ هرِ ىل  ظَ عامَ عَ لُ الطَّ كانَ يَنقُ

٢- قضاء احلوائج:
ويَمنَحُ   ، يفَ الضَّ مُ  يُكرِ كانَ  أنَّهُ  الم  السّ عليه  نيِ   سَ احلُ اإلمام  ن  عَ النَّقلُ  رَ  اشتَهَ
ويُشبِعُ   ، يَ العارِ و  ويَكسُ  ، ائِلَ السّ ويُسعِفُ   ، قريَ الفَ نيلُ  ويُ  ، مَ حِ الرَّ لُ  ويَصِ  ، الِبَ الطّ
 ، ةِ احلاجَ ا  ذَ ويُعنيُ   ، اليَتيمِ ىلَ  عَ ويُشفِقُ   ، عيفِ الضَّ مِنَ  دُّ  ويَشُ  ، مَ الغارِ ي  ويُعطِ  ، اجلائِعَ

 .(٢) هُ قَ رَّ فَ هُ مالٌ إالّ لَ صَ لَّ أن وَ وقَ

٣- السائل أحق هبا:
ةَ  قَّ ى  أزِ طّ تَخَ جَ سائِلٌ يَ رَ  رو ابن عساكر يف تاريخ دمشق عن الذيال بن حرملة قال: خَ

: أَ يَقولُ عَ البابَ وأنشَ رَ قَ الم، فَ ٍّ عليه السّ يلِ نيِ بنِ عَ سَ تّى  أتى  بابَ احلُ املَدينَةِ، حَ

ن  جاكَ ومَ ن رَ َبِ اليومَ مَ ملَ خيَ ه  قَ لَ لفِ بابِكَ احلَ كَ مِن خَ رَّ حَ

هُ  نُ عدِ وأنتَ جودٌ وأنتَ مَ ه  قَ سَ د كانَ قاتِلَ الفَ أبوكَ قَ

 ، ِّ عرايبِ األَ إىلَ  جَ  رَ التِهِ وخَ مِن صَ فَ  فَّ خَ فَ  ، يلّ يُصَ واقِفاً  الم  السّ ٍّ عليه  يلِ عَ بنُ  نيُ  سَ احلُ وكانَ 
سولِ اهللاِ صىلّ اهللا عليه وآله. بَّيكَ يَابنَ رَ : لَ أَجابَهُ ٍ، فَ نربَ عَ وناد  بِقَ جَ رَ ةٍ، فَ ٍّ وفاقَ يهِ أثَرَ رضُ لَ أ  عَ رَ فَ

تِنا؟  قَ كَ مِن نَفَ عَ ى  مَ بَقّ : ما تَ قالَ
. تِها يف أهلِ بَيتِكَ قَ رتَني بِتَفرِ مٍ أمَ ئَتا دِرهَ : مِ قالَ

م. نهُ ا مِ قُّ هبِ وَ أحَ ن هُ د أتى  مَ قَ ا فَ هاهتِ : فَ  قالَ
: أَ يَقولُ ، وأنشَ ِّ عرايبِ ها إىلَ األَ عُ جَ يَدفَ رَ ها وخَ ذَ أَخَ  فَ

١. تذكرة اخلواص: ص ٢٥٤.
٢. الفصول املهمة يف معرفة األئمة، عيل بن حممد بن أمحد املالكي، دار احلديث للطباعة والنرش، قم – إيران، الطبعة 

األوىل ١٤٢٢هـ، ج ٢، ص ٧٦٧ – ٧٦٨. 
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رٌ عتَذِ ذها وإينّ إلَيكَ مُ خُ ه  قَ فَ يكَ ذو شَ لَ م بِأَينّ عَ اعلَ وَ
َدُّ إذاً صا متُ ريِنا عَ لَو كانَ يف سَ ه  فِقَ ندَ يكَ مُ لَ امنا عَ كانَت سَ

دٍ يبَ املَنونِ ذو نَكَ نَّ رَ لكِ ه  قَ فَ ةُ النَّ ليلَ ا قَ نّ فُّ مِ الكَ وَ

: وَ يَقولُ ىلّ  وهُ ُّ ووَ عرايبِ ا األَ هَ ذَ أَخَ فَ

مُ  ُ يوهبُ يّاتٌ جُ رونَ نَقِ هَّ طَ مُ روا كِ م أينَام ذُ يهِ لَ الةُ عَ رِي الصَّ جتَ

مُ  كُ ندَ ونَ عِ علَ مُ األَ مُ أنتُ وأنتُ رُ وَ ت بِهِ السُّ تابِ وما جاءَ لمُ الكِ عِ

هُ  بُ اً حنيَ تَنسُ يّ وِ لَ ن عَ ن ملَ يَكُ مَ رُ فتَخَ يعِ النّاسِ مُ ام لَهُ يف مجَ فَ

٤- صن وجهك عن ذل املسألة: 
كان اإلمام احلسني  حريصاً عىل صيانة ماء وجه الفقري، وعدم هدر كرامته، فكان 

يأمر الفقراء بصيانة وجوههم عن ذل املسألة. 
قالَ عليه  ، فَ ةً لَهُ حاجَ ريدُ أن يَسأَ نصارِ يُ لٌ مِنَ األَ جُ فعندما جاء إىل اإلمام احلسني  رَ
إِينّ  ةٍ؛ فَ قعَ تَكَ يف رُ ع حاجَ ارفَ ، وَ ةِ لَ (١) املَسأَ ةِ ن بِذلَ كَ عَ جهَ ن وَ ! صُ نصارِ ا األَ الم: يا أخَ السّ

. كَ إن شاءَ اهللاُ آتٍ فيها ما سارَّ
ةٍ. َ يرسَ رين إىل  مَ نظِ مهُ يُ لِّ كَ د ألَحَّ يب فَ ، وقَ ئَةِ دينارٍ مِ سَ َّ مخَ يلَ النٍ عَ بدِ اهللاِ، إنَّ لِفُ : يا أبا عَ تَبَ كَ فَ

، وقالَ  ةً فيها ألفُ دينارٍ َّ جَ رصُ أَخرَ لِهِ فَ نزِ لَ إىل  مَ خَ ، دَ ةَ قعَ الم الرُّ نيُ عليه السّ سَ أَ احلُ رَ امّ قَ لَ فَ
. كَ هرِ ىل  دَ ا عَ ن هبِ استَعِ ئَةٍ فَ مِ سُ ا مخَ ، وأمّ ينَكَ ا دَ اقضِ هبِ ئَةٍ فَ مِ سُ ا مخَ : أمّ هُ الم لَ عليه السّ

ينِ  و الدّ ا ذُ مّ أَ ؛ فَ بٍ سَ ةٍ، أو حَ وَّ رُ ، أو مُ ةٍ: إىل  ذي دينٍ دِ ثَالثَ إىل  أحَ تَكَ إالّ ع حاجَ  وال تَرفَ
م  تُكرِ ملَ  أنَّكَ  مُ  يَعلَ فَ بِ  سَ احلَ و  ذُ ا  وأمّ تِهِ،  وَّ ُرُ ملِ يَستَحيي  إِنَّهُ  فَ ةِ  وَّ املُرُ و  ذُ ا  وأمّ  ، دينَهُ يَصونُ  فَ

.(٢) تِكَ ريِ قَضاءِ حاجَ كَ بِغَ دَّ كَ أن يَرُ جهَ وَ يَصونُ وَ هُ ، فَ تِكَ هُ لَهُ يف حاجَ لَ كَ أن تَبذُ جهَ وَ

١. البذلة: ترك الصون. 
٢. حتف العقول: ص ٢٤٧، بحار األنوار: ج ٧٥، ص ١١٨، رقم ١٢. أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، دار 

التعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة اخلامسة ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ج ٢، ص ٣٩٠. 
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٥- املعروف بقدر املعرفة: 
المَ  يهِ السَّ لَ دَّ عَ رَ فَ  ، يهِ لَ مَ عَ لَّ سَ فَ الم،  نيَ عليه السّ سَ دَ احلُ صَ يَةِ قَ البادِ اً مِنَ  يَ أنَّ أعرابِيّ وِ رُ

دتَنا؟ صَ ُّ فيمَ قَ : يا أعرايبِ وقالَ
ةٍ إىل  أهلِها. مَ لَّ سَ يَةٍ مُ دتُكَ يف دِ : قَصَ  قالَ

بيل؟ داً قَ دتَ أحَ : أقَصَ  قالَ
: لتُ يهِ، وقُ لَ ا عَ دهتُ دَ رَ سنيَ ديناراً، فَ أَعطاين مخَ ؛ فَ فيانَ تبَةَ بنَ أيب سُ : عُ  قالَ

. مُ ريٌ مِنكَ وأكرَ وَ خَ ن هُ نَّ مَ دَ قصِ َ  ألَ
؟ مَّ لَكَ مُ ال أُ نّي وأكرَ ريٌ مِ وَ خَ ن هُ : ومَ تبَةُ قالَ عُ  فَ

. رٍ عفَ بدُ اهللاِ بنُ جَ ا عَ الم، وإمّ ٍّ عليه السّ يلِ نيُ بنُ عَ سَ ا احلُ : إمَّ لتُ قُ  فَ
ين إىل  أهيل. دَّ هري، وتَرُ مودَ ظَ ا عَ قيمَ هبِ يتُكَ بَدءاً لِتُ د أتَ  وقَ

، ما يف مِلكِ  ةِ مَ ظَ ىلّ  بِالعَ َ ةَ وجتَ مَ أَ النَّسَ ةَ وبَرَ بَّ قَ احلَ لَ الَّذي فَ الم: وَ نيُ عليه السّ سَ قالَ احلُ  فَ
صالٍ إن أنتَ  ن ثَالثِ خِ لُكَ عَ ، وإينّ أسأَ المُ هِ إيّاها يا غُ أَعطِ ، فَ ئَتا دينارٍ مِ بِيِّكَ إالّ ابنِ بِنتِ نَ

بيل. ن كانَ قَ قتُكَ فيمَ ِبني أحلَ ، وإن ملَ جتُ ئَةِ دينارٍ مِ سَ ها مخَ نها أمتَمتُ بتَني عَ أجَ
 ، ةِ سالَ نُ الرِّ عدِ ةِ، ومَ وَّ بُ لمي؟ أنتُم أهلُ بَيتِ النُّ لُّ ذلِكَ احتِياجاً إىل  عِ : أكُ ُّ عرايبِ قالَ األَ فَ

ةِ! تَلَفُ املَالئِكَ وخمُ
آله  و  عليه  اهللا  اهللاِ صىلّ  سولَ  رَ ي  دّ عتُ جَ مِ سَ ن  ولكِ الم: ال،  السّ عليه  نيُ  سَ احلُ قالَ  فَ

ةِ». فَ درِ املَعرِ وا املَعروفَ بِقَ : «أعطُ يَقولُ
بِاهللاِ. ةَ إالّ وَّ ولَ وال قُ ل، وال حَ سَ : فَ ُّ عرايبِ قالَ األَ فَ

ةِ؟ كَ الم: ما أنجى  مِنَ اهلَلَ نيُ عليه السّ سَ قالَ احلُ       فَ
ىلَ اهللاِ. لُ عَ كُّ : التَّوَ قالَ فَ

؟ مِّ هِ حُ لِلمُ : ما أروَ قالَ فَ
ةُ بِاهللاِ. قَ : الثِّ  قالَ

ياتِهِ؟ بدِ يف حَ ريٌ لِلعَ : أيُّ يشَ ءٍ خَ قالَ   فَ
. لمٌ هُ حِ قلٌ يَزينُ : عَ   قالَ
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؟ إِن خانَهُ ذلِكَ : فَ قالَ   فَ
. ةٌ عَ خاءٌ وسَ هُ سَ : مالٌ يَزينُ    قالَ

؟ هُ ذلِكَ أَ إِن أخطَ : فَ قالَ    فَ
. البَقاءِ ياةِ وَ هُ مِنَ احلَ ريٌ لَ ناءُ خَ الفَ : املَوتُ وَ     قالَ

 ، تَي دينارٍ ئَ : بِعهُ بِمِ هُ وقالَ يفَ هُ سَ لَ ، وناوَ ئَةِ دينارٍ : بِعهُ بِمِ ، وقالَ َهُ نيُ خامتَ سَ هُ احلُ لَ ناوَ : فَ     قالَ
.(١) ئَةِ دينارٍ مِ سَ د أمتَمتُ لَكَ مخَ قَ ب فَ اذهَ وَ

وتشري هذه األمثلة والشواهد إىل كرم اإلمام احلسني  وجوده وسخائه، وإىل اهتاممه 
بالفقراء واملحتاجني، وإىل التعامل اإلنساين الراقي مع الضعفاء واملعوزين، وأن هدفه هو 
نيل رضا اهللا تعاىل، وقضاء حاجات املحتاجني، وإدخال الرسور والفرح يف قلوب املؤمنني.

فلسفة الكرم والتسامح
ال يسعد املجتمع، وال يتذوق حالوة الطمأنينة والسالم، ومفاهيم الدعة والرخاء، 
إال باستشعار أفراده روح التعاطف والرتاحم، وجتاوهبم يف املشاعر واألحاسيس، يف 

رساء احلياة ورضائها، وبذلك يغدو املجتمع كالبنيان املرصوص، يشد بعضه بعضاً.
شأناً،  أسامها  أن  ريب  وال  والبهاء،  والروعة  باجلامل  تشع  زاهرة،  صور  وللتعاطف 
البؤساء  عىل  وجودهم  املورسين،  عطف  هي:  ذكراً  وأخلدها   ، وجالالً مجاالً  وأكثرها 

واملعوزين، بام خيفف عنهم آالم الفاقة ولوعة احلرمان.
 وبتحقيق هذا املبدأ االنساين النبيل (مبدأ التعاطف والرتاحم) يستشعر املعوزون إزاء 
، مما يسعد املجتمع،  ذوي العطف عليهم، واملحسنني اليهم، مشاعر الصفاء والوئام والودّ

ويشيع فيه التجاوب، والتالحم والرخاء.
وبإغفاله يشقى املجتمع، وتسوده نوازع احلسد، واحلقد، والبغضاء، والكيد. فينفجر 

عن ثورة عارمة ماحقة، تزهق النفوس، ومتحق األموال، وهتدد الكرامات.
البؤساء  عىل  والعطف  والبذل  السخاء  إىل  اإلسالمية  الرشيعة  دعت  ذلك  أجل  من   
أن  دون  وحرماناً،  باً  غَ سُ يتضورون  يراههم  أن  املجتمع  عىل  واستنكرت  واملحرومني، 
١. مقتل احلسني  للخوارزمي: ج ١ ص ١٥٥. رشح إحقاق احلق، السيد املرعيش النجفي، ج ١١، ص ٤٤١.
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يتحسس بمشاعرهم، وينربي لنجدهتم وإغاثتهم. 
واعتربت املورسين القادرين واملتقاعسني عن إسعافهم أبعد الناس عن االسالم، وقد 

قال رسول اهللا : «من أصبح ال هيتم بأمور املسلمني فليس بمسلم»(١).
وقال : «ما آمن يب من بات شبعاناً وجاره جائع، وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع 

ينظر اهللا اليهم يوم القيامة»(٢).
تعاطفهم  يف  عالياً  مثالً  ليكونوا  والسخاء،  األرحيية  عىل  أتباعه  اإلسالم  ض  حرّ وإنام 
املجتمع،  أمن  صامم  الكرم  وألن  سلمي،  وتعايش  كريمة،  بحياة  ولينعموا  ومواساهتم، 

وضامن صفائه وازدهاره(٣).
وعندما تشعر مجيع فئات املجتمع ومكوناته باحلياة الكريمة، والعيش الرغيد فإن هذا 

يؤدي إىل شيوع روح التسامح، ونمو التعايش السلمي بني خمتلف مكونات املجتمع.
الثروة تنحرص يف يد  بن والتهميش، وأن  بالغُ إما إذا شعر قسم من مكونات املجتمع 
فئة أو مجاعة أو مذهب أو انتامء سيايس معني؛ فإن هذا يؤدي إىل توليد األحقاد والضغائن 
بني  والتشنج  االحتقان  حالة  يعزز  ما  وهو  للمجتمع،  املختلفة  املكونات  بني  والكراهية 
أفراد املجتمع، ويزيد من حدة اخلصومات والعداوات بني املكونات االجتامعية املختلفة.

إن الكرم واجلود والسخاء جيب أن يتحول إىل صفة عامة وليس إىل صفة أخالقية فردية 
فقط، حتى يشعر اجلميع بالعدالة واحلياة الكريمة، وكلها عوامل مهمة لصناعة التسامح 

الفعال يف املجتمع.

١. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٦، ص ٣٣٧، رقم ٢١٧٠١. بحار األنوار، ج ٧١، ص ٣٣٧، رقم ١١٦. 
٢. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٢، ص ١٣٠، رقم ١٥٨٤٩. 

٣. أخالق أهل البيت، السيد مهدي الصدر، ص ٥٥-٥٦. 
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 إحسان اإلمام احلسني
اإلحسان إىل الناس من فضائل األعامل، ومكارم األخالق، ولإلحسان جمال واسع، 
وصور متعددة، وال يقترص معناه عىل معاونة الغني للفقري من ماله، وإنام له معان واسعة 
وعميقة، ألن معنى اإلحسان يف اللغة اإلتقان، وهو ضد اإلساءة، وهو التطوع والفضل 

بعد مراعاة العدل، وهو اإلخالص وصدق املراقبة.
رَ  يعُ أَجْ وقد وعد اهللا سبحانه وتعاىل املحسنني بحفظ أجورهم، فقال تعاىل: {إِنَّا الَ نُضِ
اء  زَ لْ جَ {هَ }(١) وأن جزاء اإلحسان هو اإلحسان كام يف قوله تعاىل:  الً مَ نَ عَ سَ أَحْ نْ  مَ
قَىضَ  }(٢) وأمر اهللا تعاىل باإلحسان إىل الوالدين يف قوله تعاىل: {وَ انُ سَ ِحْ انِ إِالَّ اإلْ سَ ِحْ اإلْ

.(٣){ اناً سَ يْنِ إِحْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ واْ إِالَّ إِيَّ دُ بُ بُّكَ أَالَّ تَعْ رَ
وأوضح اهللا عز وجل أن اإلحسان إىل املسيئ قد حيوله من عدو إىل صديق، كام قال 
}(٤) فاإلحسان  ِيمٌ ٌّ محَ يلِ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ نَهُ عَ يْ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ يَ أَحْ تِي هِ عْ بِالَّ فَ تعاىل: {ادْ
إىل املسيئني من صور التسامح، ونتائجه عظيمة، حيث يستطيع املحسن أن حيول أعداءه 
إىل أصدقاء محيمني، وبذلك يمكن أيضاً أن نحول العداوات واألحقاد بني املختلفني إىل 

متعاونني فيام بينهم.
وألمهية اإلحسان ومكانته يف بناء املجتمع املسلم، «جاءت مادة اإلحسان ومتعلقاهتا 
القرآن بأمر  التي تظهر يف  العناية  القرآن الكريم. وهذه  فيام يقرب من أربعني موضعاً يف 
التي حتتلها  السامية  املكانة  املرات، تدل عىل  اإلحسان، وتتمثل يف احلديث عنه عرشات 

فضيلة اإلحسان.
وال عجب يف ذلك، فعلامء األخالق يقولون: إن اإلحسان خلق جامع جلميع أبواب 

احلقائق، وفيه لب اإليامن وروحه»(٥).

١. سورة الكهف، اآلية: ٣٠. 
٢. سورة الرمحن، اآلية: ٦٠. 

٣. سورة اإلرساء، اآلية: ٢٣. 
٤. سورة فصلت، اآلية: ٣٤. 

٥. موسوعة أخالق القرآن، د. أمحد الرشبايص، ج ٢، ص ٤٣. 
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وقد أمر رسول اهللا  باألخالق احلسنة، والعمل بإحسان، إذ روي عنه  أنه قال 
.(١)« نٍ سَ قٍ حَ لُ الِقِ النَّاسَ بِخُ خَ ا، وَ هَ ْحُ ةَ متَ نَ سَ َ ئَةَ احلْ يِّ بِعِ السَّ تْ أَ ، وَ نْتَ امَ كُ ثُ يْ «اتَّقِ اهللاِ حَ

يقول    اهللا  رسول  فهذا  للمسيئني،  حتى  اإلحسان  بصور  حافل  اإلسالم  وتاريخ 
ألهل مكة بعد حتريرها: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(٢).

ذلك  ومن  املسيئني؛  إىل  اإلحسان  يف  األمثلة  أروع    احلسني  اإلمام  سجل  وقد 
عندما سقى أعداءه املاء وقد جاؤوا لقتاله، ليرضب بذلك أروع مثال عىل النهج اإلنساين 
أحلك  ويف  األعداء،  أشد  مع  حتى  به  ويتحىل  عليه،  يسري  كان  الذي  الرائع  واألخالقي 

الظروف وأصعبها.

 قصص وشواهد عىل إحسان اإلمام احلسني
سجلت لنا كتب التاريخ بعض القصص والشواهد واألمثلة الرائعة عند اإلمام احلسني 
ويف  اإلحسان،  مفهوم  عن  واسعاً  جماالً  تغطي  واملختلفة  الرائعة  الصور  هذه  وكانت   ،

. ذلك ترسيخ وتعزيز ملبادئ التسامح والرمحة والشفقة عند اإلمام احلسني
ومن أشهر هذه القصص والشواهد ما ييل:

١- أغدق عليه باإلحسان:
أخلق  ىل   عَ الم  السّ عليه  نيُ  سَ احلُ لَ  خَ دَ دينار:  بن  عمرو  عن  شهرآشوب  ابن   رو

! هُ امّ : واغَ وَ يَقولُ ، وهُ ريضٌ وَ مَ يدٍ وهُ ةَ بنِ زَ جامعسامَ
كَ يا أخي؟  مُّ الم: وما غَ نيُ عليه السّ سَ هُ احلُ قالَ لَ  فَ

. مٍ تّونَ ألفَ دِرهَ وَ سِ يني وهُ : دَ   قالَ
. َّ يلَ وَ عَ الم: هُ نيُ عليه السّ سَ قالَ احلُ   فَ

. : إينّ أخشى  أن أموتَ    قالَ
. نكَ يَها عَ تّى  أقضِ وتَ حَ الم: لَن متَ نيُ عليه السّ سَ قالَ احلُ     فَ

رقم  بن حنبل، ج ٥، ص١٥٣،  أمحد  الربوجردي، ج ١٦، ص ٤٧٦. مسند  السيد  الشيعة،  أحاديث  ١. جامع 
 .٢٠٨٨٢

٢. السرية النبوية، ابن هشام، ج ٤، ص ٤٧.
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.(١) وتِهِ بلَ مَ ضاها عنه قَ قَ      وبادر اإلمام احلسني  فَ
ويف هذه القصة تتضح صورة اإلحسان إىل املخالفني، حيث أن أسامة بن زيد مل يبايع 
أمري املؤمنني ، ومع ذلك عندما مرض عاده يف مرضه، وأد عنه دينه، ودفع عنه الغم 
واهلم. وقد غض اإلمام طرفه عن موقف أسامة من أمري املؤمنني، فلم جيازه باملثل وإنام 

أغدق عليه بالكرم واإلحسان.
التسامح   جتاه أسامة بن زيد يكشف عن مد  إن هذا املوقف من اإلمام احلسني 
وهو  مجيعاً  لنا  درس  هذا  ويف  املعارضني،  جتاه    احلسني  اإلمام  به  يتمتع  كان  الذي 
اإلحسان إىل من نختلف معهم، والتسامح جتاه أخطائهم ومواقفهم، وذلك تطبيقاً لقوله 

.(٢){ ِيمٌ ٌّ محَ يلِ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ نَهُ عَ يْ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ يَ أَحْ تِي هِ عْ بِالَّ فَ تعاىل: {ادْ

٢- رد التحية بأحسن منها:
باإلماء  والشفقة  والرمحة  والعطف  لإلحسان  بارزاً  مثاالً    احلسني  اإلمام  كان   
الم،  السّ عليه  نيِ  سَ احلُ ندَ  عِ نتُ  كُ  : أنس:  قال  األحرار،  عن  فضالً  والعبيد  واجلواري 

جهِ اهللاِ تَعاىل . ةٌ لِوَ رَّ ا: أنتِ حُ قالَ هلَ ا، فَ تهُ هبِ يَّ حَ حيانٍ فَ ةُ رَ ها طاقَ ةٌ بِيَدِ يَ يهِ جارِ لَ لَت عَ خَ دَ فَ
ها؟! عتِقُ تُ ا فَ رَ هلَ طَ حيانٍ ال خَ ةِ رَ يّيكَ بِطاقَ َ : حتُ لتُ قُ      فَ

أَوْ  ا  نْهَ مِ نَ  سَ بِأَحْ واْ  يُّ حَ فَ ةٍ  يَّ بِتَحِ م  تُ يْ يِّ حُ ا  إِذَ {وَ  : قالَ  ، هُ اللُ جَ لَّ  جَ اهللاُ  نَا  بَ أدَّ ذا  كَ  : قالَ
ها(٤). تقُ نها عِ نَ مِ كانَ أحسَ ا(٣)}، فَ وهَ دُّ رُ

قدمت  حيث  اجلميل،  واإلحسان  الرفيع،  اخللق  عىل  والدال  النبيل  املوقف  هذا  يف 
.(٥){ انُ سَ ِحْ انِ إِالَّ اإلْ سَ ِحْ اء اإلْ زَ لْ جَ اجلارية طاقة رحيان فأعتقها لوجه اهللا تعاىل {هَ

واإلمام احلسني  يف هذه القصة يعلمنا درساً مجيالً ورائعاً يف اإلحسان إىل اخلدم بأن 
١. املناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٥، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٨٩ ح ٢.

٢. سورة فصلت، اآلية: ٣٤. 
٣. سورة النساء، اآلية: ٨٦. 

ة: ج ٢ ص ٢٠١، بحار األنوار: ج ٤٤ ص  : ج ١ ص ٣٣٥، نزهة الناظر: ص ٨٣ ح ٨، كشف الغمّ ٤. نثر الدرّ
ة: ج ٢ ص ٧٦٨. ١٩٥ ح ٤٨، الفصول املهمّ

٥. سورة الرمحن، اآلية: ٦٠. 
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نتعامل معهم بإنسانية، ونعطف عليهم، ونحسن إليهم بأفضل إحسان.

٣- عتق جارية بقراءهتا القرآن:
روي ابن عساكر يف تاريخ دمشق عن األصمعي قال: 

 ، مٍ دِرهَ ألفِ  ئَةُ  مِ ها  نُ ثَمَ إِذا  فَ نِها،  ثَمَ ن  عَ أَلَ  سَ فَ  ، بَتهُ أَعجَ فَ ةٌ  يَ جارِ يَةَ  عاوِ مُ ىل   عَ ت  رِضَ عُ
؟ يَةُ هِ اجلارِ حُ هذِ َن تَصلُ : ملِ قالَ ، فَ و بنِ العاصِ مرِ رَ إىل  عَ ها، ونَظَ ابتاعَ فَ

: ال. قالَ . فَ ذلِكَ هُ كَ قالَ لَ ريِهِ، فَ رَ إىل  غَ مَّ نَظَ : ثُ . قالَ مريِ املُؤمِننيَ َ : ألِ قالَ فَ
َن؟  : ملِ قيلَ فَ

. ا كانَ بَينَنا وبَنيَ أبيهِ ، وملِ فِ َ هُ مِنَ الرشَّ ا لَ ا ملِ قُّ هبِ إِنَّهُ أحَ ، فَ ِّ بنِ أيب طالِبٍ يلِ نيِ بنِ عَ سَ : لِلحُ قالَ
يها. لَ ن يَقومُ عَ رَ مَ مَ أَ ، فَ هُ أَهداها لَ فَ

 : تَبَ ، وكَ ريَ ذلِكَ ةً وغَ سوَ ةً وكِ ظيمَ ها أمواالً عَ عَ لَ مَ َ ها، ومحَ لَ َ ت أربَعونَ يَوماً، محَ ضَ امّ مَ لَ فَ
ا. كَ هبِ آثَرَ ، فَ بَتهُ أَعجَ ةً فَ يَ   جارِ إنَّ أمريَ املُؤمِننيَ اشرتَ

ا: قالَ هلَ ا، فَ امهلِ بَ بِجَ يهِ، فاعجِ لَ لَت عَ الم ادخِ ٍّ عليه السّ يلِ نيِ بنِ عَ سَ ىلَ احلُ ت عَ مَ دِ امّ قَ لَ فَ
؟ كِ ا اسمُ مَ

. ًو قالَت: هَ فَ
يئاً؟ ننيَ شَ سِ ل حتُ . هَ يتِ مِّ ام سُ وً كَ : أنتَ هَ قالَ

. شعارَ دُ األَ ، وانشِ رآنَ أُ القُ م، أقرَ قالَت: نَعَ
ئي. : اقرَ قالَ

.(١){ وَ ا إِالَّ هُ هَ مُ لَ يْبِ الَ يَعْ اتِحُ الْغَ فَ هُ مَ ندَ عِ أَت: {وَ رَ قَ فَ
ديني. : أنشِ قالَ

؟ مانُ َ األَ قالَت: ويلِ
: أَت تَقولُ نشَ أَ م. فَ : نَعَ قالَ

نتَ تَبقى  أنتَ نِعمَ املَتاعُ لَو كُ ريَ أن ال بَقاءَ لِإلِنسانِ  غَ

١. سورة األنعام، اآلية: ٥٩. 
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رَ  . وأَمَ وَ لَكِ هُ كِ فَ عَ يَةُ مَ عاوِ ثَ بِهِ مُ ، وما بَعَ ةٌ رَّ : أنتِ حُ مَّ قالَ الم، ثُ نيُ عليه السّ سَ ى احلُ بَكَ فَ
.(١) ا بِأَلفِ دينارٍ أيضاً هلَ

سنها، ولكنه أعتقها   قد أعجب بجامهلا وحُ نجد يف هذه القصة أن اإلمام احلسني 
بقراءهتا للقرآن الكريم، وأحسن إليها، ومل يأخذ منها شيئاً مقابل عتقها، بل أحسن إليها 

وأعطاها ألف دينار إكراماً هلا.

٤- أعتق الغالم وأهداه البستان:
نقل اخلوارزمي عن احلسن البرصي قال: كان احلسني بن عيل  سيداً زاهداً، ورعاً 
صاحلاً ناصحاً، حسن اخللق، فذهب ذات يوم مع أصحابه إىل بستان له، وكان يف ذلك 
فريمي  الرغيف  يرفع  الغالم   رأ البستان،  من  قرب  فلام  صايف،  له:  يقال  غالم  البستان 
بنصفه إىل الكلب ويأكل نصفه، فتعجب احلسني  من فعل الغالم، فلام فرغ من األكل 
قال: احلمد اهللا رب العاملني، اللهم اغفر يل ولسيدي، وبارك له كام باركت عىل أبويه، يا 

أرحم الرامحني.
فقام احلسني  وناد: «يا صايف». 

فقام الغالم فزعاً وقال: يا سيدي، وسيد املؤمنني إىل يوم القيامة، إين ما رأيتك فاعف عني. 
فقال احلسني : «اجعلني يف حل يا صايف، دخلت بستانك بغري إذنك».

فقال صايف: بفضلك وكرمك وسؤددك، تقول هذا.
فقال احلسني : «إين رأيتك ترمي بنصف الرغيف إىل الكلب وتأكل نصفه، فام معنى 

ذلك؟».
، وهذا  فقال الغالم: يا سيدي، إن الكلب ينظر إيلَّ حني آكل، فإين أستحي منه لنظره إيلَّ

كلبك حيرس بستانك من األعداء، وأنا عبدك، وهذا كلبك، نأكل من رزقك معاً.
فبكى احلسني ، ثم قال: «إن كان كذلك، فأنت عتيق هللا» ووهب له ألف دينار.

فقال الغالم: إن أعتقتني فإين أريد القيام ببستانك.

رقم  ص١٩٦،   ،٧٠ ج  ١٤١٥هـ،  عام  طبع  لبنان،   – بريوت  الفكر،  دار  عساكر،  ابن  دمشق،  مدينة  تاريخ   .١
٩٤٤٨. موسوعة اإلمام احلسني يف الكتاب والسنة والتاريخ، حممد الري شهري، ج٩، ص٢٨٢ – ٢٨٣. 
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فقال احلسني : «إن الكريم إذا تكلم بكالم ينبغي أن يصدقه بالفعل، البستان أيضاً 
البستان، قلت: اجعلني يف حل فإين قد دخلت بستانك بغري  وهبته لك، وإين ملا دخلت 
والرطب،  الثامر  أن هؤالء أصحايب ألكلهم  فيه، غري  بام  البستان  قد وهبت  إذنك، كنت 
فاجعلهم أضيافك، وأكرمهم ألجيل أكرمك اهللا يوم القيامة، وبارك لك يف حسن خلقك 

ورأيك».
فقال الغالم: إن وهبت يل بستانك، فإين قد سبلته(١) ألصحابك وشيعتك(٢).

 وإحسانه إىل عبده،  نالحظ يف هذه القصة اجلميلة من أخالق اإلمام احلسني 
فيتعامل معه باحرتام وأدب، وملا رآه اإلمام  يعطف عىل احليوان (الكلب) ويعطيه 

من أكله ليأكل مما يأكل، أحسن إليه بإعتاقه يف سبيل اهللا، ووهبه ألفي دينار.
َّ العبد عىل خدمة اإلمام ، والقيام بشؤون البستان، فوهبه اإلمام إليه!  وقد أَرصَ

تعاىل، ويكون وقفاً عىل  اهللا  يوقفه يف سبيل  أن  أعتقه  الذي  وعندئذ قرر غالم اإلمام 
أصحاب اإلمام  وشيعته.

ما نحتاجه يف كل عرص  إهنا صورة مجيلة ورائعة من صور اإلحسان والعطاء، وهذا 
ومرص، وهو أن نحسن لبعضنا البعض وإن اختلفنا يف كل يشء، فاإلنسان حمرتم يف نظر 

ل األخالق وأرفعها. اإلسالم، واإلحسان إليه مطلوب وراجح، ومن أجَّ

٥- عتق العبد وإهداء الغنم:
رٌّ أنتَ  نيُ : حُ سَ هُ احلُ قالَ لَ ، فَ يهِ شاةً اعي إلَ  الرّ أَهدَ ، فَ ٍّ   بِراعٍ يلِ نيُ بنُ عَ سَ رَّ احلُ مَ

؟ لوكٌ أم ممَ
يهِ. لَ نيُ عَ سَ ا احلُ هَ دَّ رَ ، فَ لوكٌ : ممَ قالَ فَ

.(٣) هُ نَمَ لَ لَ الغَ عَ هُ وجَ أَعتَقَ ، فَ نَمَ  الغَ َ اشرتَ اهُ وَ مَّ اشرتَ ، ثُ نهُ ها مِ بِلَ قَ ا يل، فَ : إهنَّ هُ املَملوكُ قالَ لَ فَ

١. سبّل ضيعته: جعلها وقفاً يف سبيل اهللا. 
٢. مقتل احلسني  للخوارزمي، ج ١، ص ١٥٣. مستدرك الوسائل، حسني النوري الطربيس، ج ٧، ص ١٩٢-
١٩٣، رقم ٨٠٠٦. موسوعة اإلمام احلسني يف الكتاب والسنة والتاريخ، حممد الري شهري، ج٩، ص ٢٨٤-

.٢٨٥
: ج ٨ ص ٥١٥ عن ابن أيب شيبة، ويف املصنّف البن أيب  ٣. مقتل احلسني للخوارزمي، ج١، ص ١٥٣.  املحىلّ
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قصة رائعة، حيث أن العبد أهد اإلمام احلسني  شاة وقبلها منه بعد ما علم أهنا له، 
ثم اشرت العبد واشرت الغنم، وأعتقه وجعل الغنم كلها له!

إهنا صورة مجيلة من صور اإلحسان إىل العبيد، وعتقهم يف سبيل اهللا تعاىل، وجعلهم 
إليه، وبمثل  باإلنسان واحرتامه، واإلحسان   االرتقاء  أحراراً، فمنهج اإلمام احلسني 

لَكَ اإلمام احلسني  قلوب الناس. هذه األخالق الرفيعة مَ

٦- مكافأة اإلخوان عىل اإلحسان:
هُ  فَ لطَ أَ ، فَ هُ ندَ لَ عِ نَزَ نَمٍ فَ رَّ بِراعي غَ مَ ، فَ هُ لَيالً ريقَ لَّ طَ أَضَ رٍ فَ فَ نُ  إىل  سَ سَ جَ اإلمام احلَ رَ خَ

. ريقِ ىلَ الطَّ هُ عَ لَّ امّ أصبَحَ دَ لَ ، فَ هُ ندَ وباتَ عِ
قتاً وقالَ  هُ وَ تَ لَ قَّ مَّ أعودُ إىلَ املَدينَةِ، ووَ تي (١) ثُ يعَ نُ : إينّ ماضٍ إىل  ضَ سَ هُ احلَ قالَ لَ فَ

. : تَأتيني بِهِ هُ لَ
اعي-  الرّ فَجاءَ   . املَدينَةِ دومِ  قُ ن  عَ هِ  امورِ مِن  بِيشَ ءٍ    نُ  سَ احلَ لَ  غَ شَ قتُ  الوَ امّ جاءَ  لَ فَ
: أنَا  قالَ نَ ، فَ سَ هُ احلَ نُّ وَ يَظُ نيِ  وهُ سَ لٍ مِن أهلِ املَدينَةِ- فَصارَ إىلَ احلُ جُ بداً لِرَ وكانَ عَ
الماتٍ  ، وأراهُ عَ قتِ ا الوَ دتَني أن أصريَ إلَيكَ يف هذَ عَ ذا، ووَ ةَ كَ يلَ ندي لَ بدُ الَّذي بِتَّ عِ العَ

. ُن سَ نيُ  أنَّهُ احلَ سَ فَ احلُ رَ عَ
؟ المُ َن أنتَ يا غُ : ملِ هُ نيُ  لَ سَ قالَ احلُ فَ

. النٍ : لِفُ قالَ فَ
؟ كَ نَمُ م غَ قالَ : كَ فَ

ئَةٍ. مِ : ثَالثُ قالَ
ا  ملِ ةً  أَ كافَ مُ نَمَ  الغَ هُ  لَ بَ  هَ ، ووَ هُ أَعتَقَ فَ بدَ  العَ وَ نَمَ  الغَ هُ  باعَ تّى   بَهُ حَ غَّ رَ فَ لِ  جُ الرَّ إىلَ  لَ  أَرسَ فَ

. عَ أخيهِ نَعَ مَ صَ
.(٢) هُ عَ أتُكَ بِفِعلِكَ مَ د كافَ كَ أخي، وقَ ندَ وقالَ : إنَّ الَّذي باتَ عِ

الم». الم» بدل« احلسني بن عيلّ عليهام السّ شيبة: ج ٥ ص ٣٨٩« احلسن بن عيلّ عليهام السّ
ارُ ( تاج العروس: ج ١١ ص ٣١٥« ضيع»). قَ ، وقيل: العِ لَّةُ : األرضُ املُغَ ةُ يْعَ ١. الضَّ

٢. مقتل احلسني  للخوارزمي: ج ١ ص ١٥٣. رشح إحقاق احلق، السيد املرعيش، ج ١١، ص ٤٤٥.
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هذه القصة اجلميلة تعرب عن صورة رائعة من صور اإلحسان، فاإلمام احلسن  بات 
يَّعَ الطريق، ووعده بمكافأة له. عند العبد ليلة واحدة بعدما ضَ

 ، أنه اإلمام احلسن   ظاناً  املوعد، ولكنه ذهب لإلمام احلسني  العبد عىل  وجاء 
من  مئة  ثالث  وهي  عنده  التي  الغنم  رشاء  عىل  عمل  بل  أنا،  لستُ  اإلمام:  له  يقل  فلم 
سيده، واشرت العبد، وأعتقه ووهب له الغنم مكافأة له ملا صنع مع أخيه؛ إهنا صورة مجيلة 

. ورائعة من صور اإلحسان عند اإلمام احلسني

٧- قضاء احلوائج واإلحسان:
عاملِ  لُ األَ : «أفضَ بِيِّ ولُ النَّ ندي قَ حَّ عِ : صَ الم أنَّهُ قالَ ٍّ عليه السّ يلِ نيِ بنِ عَ سَ نِ احلُ يَ عَ وِ رُ
 ، لباً لُ كَ ؤاكِ الماً يُ أَيتُ غُ إِينّ رَ لبِ املُؤمِنِ بِام ال إثمَ فيهِ»؛ فَ ورِ يف قَ الةِ إدخالُ الرسُّ بَعدَ الصَّ
بي  نَّ صاحِ َ هِ؛ ألِ ورِ وراً بِرسُ بُ رسُ غمومٌ أطلُ سولِ اهللاِ، إينّ مَ : يَابنَ رَ قالَ ، فَ هُ يف ذلِكَ لتُ لَ قُ فَ

. هُ قُ ودِيٌّ اريدُ افارِ هيَ
. ناً لَهُ تَي دينارٍ ثَمَ ئَ بِهِ بِمِ الم إىل  صاحِ نيُ عليه السّ سَ تَى احلُ أَ فَ

 . يكَ املالَ لَ دتُ عَ دَ هُ ورَ ا البُستانُ لَ ! وهذَ طاكَ ُ المُ فِدً خلِ : الغُ قالَ اليَهودِيُّ فَ
. بتُ لَكَ املالَ هَ د وَ الم: وأنَا قَ قالَ عليه السّ فَ

. المِ هُ لِلغُ بتُ هَ بِلتُ املالَ ووَ : قَ قالَ  فَ
. يعاً هُ مجَ هُ لَ بتُ هَ المَ ووَ الم: أعتَقتُ الغُ نيُ عليه السّ سَ قالَ احلُ فَ

هري. وجي مَ بتُ زَ هَ د أسلَمتُ ووَ : قَ هُ تُ أَ قالَتِ امرَ  فَ
.(١) ارَ هِ الدّ ها هذِ يتُ : وأنَا أيضاً أسلَمتُ وأعطَ قالَ اليَهودِيُّ  فَ

إن اإلمام احلسني مل يقترص عىل قضاء حاجة هذا العبد بذهابه لصاحبه لرشائه منه، بل 
أهداه املال، وهذا اإلحسان قد أد إىل إسالم اليهودي وتربعه بداره.

اإلحسان والتسامح 
املحبة  التسامح يف املجتمع، ويزيد من  ينمي روح  إن لإلحسان فوائد عظيمة، حيث 
١. املناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٧٥، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٩٤ ح ٧، مستدرك الوسائل: ج ١٢ ص 

٣٩٨ ح ١٤٤٠٧.
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واملودة بني الناس، وحيول األعداء إىل أصدقاء، واملتصارعني إىل متعاونني، واملتنافرين إىل 
متقاربني، فعليكم باإلحسان حتى للمسيئني لكم؛ كي تثمر شجرة التسامح بثامر الرمحة 

والعطف والرأفة والشفقة واملحبة والسالم والتعاون.
اختار  حيث  حمسن،  فاملتسامح  امليسء،  إىل  اإلحسان  هو  التسامح  صور  أرقى  ومن 
تسامح كبري،  إىل  املسيئ، وهذا حيتاج  إىل  أعظم  أو  مثلها  بسيئة  السيئة  رد  بدل  اإلحسان 
حيث أن طبيعة اإلنسان هو االنفعال والغضب جتاه امليسء، لكن أهل اإليامن والصالح ال 
يتنزلون إىل صفات األرشار، بل يتحكمون يف انفعاالهتم وترصفاهتم، ويكظمون غيظهم، 

ويردون السيئة باحلسنة.
واملؤمن املحسن يريد إنقاذ امليسء من هفواته وزالته، وليس إىل حتطيمه والقضاء عليه، 

فباإلحسان يمكن تغيري مسار اإلنسان امليسء نحو طريق احلق واخلري والصالح.
وقد رضب اإلمام احلسني  بإحسانه ضد املسيئني له أروع األمثلة وأمجل القصص 
لَك اإلمام  قلوب الناس وعقوهلم. الدالة عىل عمق إنسانيته، ورقي أخالقياته، وبذلك مَ
وعلينا االقتداء والسري عىل هنجه ومنهاجه يف اإلحسان إىل الناس، وقضاء حوائجهم، 

وحتمل أذاهم، والتسامح جتاه أخطائهم.
بأخالقيات  التجمل  يف  متكامالً  وأنموذجاً  رائعاً  مثاالً  كان    احلسني  اإلمام  إن 

اإلسالم، والتحيل بأخالقيات التسامح.
وما أحوج جمتمعاتنا اإلسالمية اليوم إىل روح التسامح بني خمتلف الرشائح واملكونات 
التي  واألحقاد  والتشدد  والتطرف  والكراهية  التعصب  لغة  عن  واالبتعاد  االجتامعية، 

مزقت جمتمعاتنا املسلمة ومزقتهم متزيقاً.
إن علينا كمسلمني االقتداء هبذا اإلمام العظيم وسيد الشهداء، وأيب األحرار، يف كل 
األبعاد واجلوانب، ومنها أخالقه وصفاته وأفعاله وقيمه وآدابه وسجاياه النبيلة واجلميلة 

والرائعة.
بفكرنا،  ننهض بمجتمعنا، ونرتقي  التسامح شعارنا ومنهجنا يف احلياة، حتى  وليكن 

ونعتز بأخالقنا، ونتقدم بسلوكنا، ونتحرض بقيمنا. 



 مفتتح متهيدي.- 
التسامح الديني.- 
التسامح األخالقي.- 
التسامح اإلنساين.- 
التسامح االجتامعي.- 
التسامح الفكري.- 
التسامح السيايس.- 

الفصل الرابع
اإلمام احلسني  وأقسام التسامح
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مفتتح متهيدي
إن من أهم األسس والقواعد التي تساعد عىل بناء املجتمعات اإلنسانية وجود التسامح 
فيه، حيث يعزز من العيش املشرتك، والقدرة عىل التعايش بني خمتلف املكونات املتغايرة، 
املجتمع ويساهم يف تقدمه وتطوره وتنميته  يثري  بام  وإدارة االختالف بصورة صحيحة 

ورقيه.
أو مكون دون   ،فئة دون أخر أو  والتسامح جيب أال يقترص عىل جانب دون آخر، 

سائر املكونات، بل جيب أن يعم اجلميع، ويتحول إىل ثقافة اجتامعية عامة. 
ترسيخ  يف    احلسني  اإلمام  ودور  التسامح،  أقسام  إىل  الفصل  هذا  يف  وسنتطرق 
خمتلف أنواع وأقسام التسامح سواء من خالل كلامته وأقواله وحكمه البليغة، أم من خالل 

سريته العملية األخالقية والروحية واملعنوية واإلنسانية والفكرية.
 وسنتناول يف هذا الفصل أقسام التسامح وهي: 

١ - التسامح الديني.
٢ - التسامح األخالقي.

٣ـ التسامح اإلنساين.
٤ - التسامح االجتامعي.

٥ - التسامح الفكري.
٦ - التسامح السيايس.
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التسامح الديني
التسامح الديني مصطلح حديث مل يكن دارجاً قبل القرآن التاسع عرش امليالدي، إال 

أنه أخذ دوراً كبرياً منذ ذلك الوقت.
األديان  بحرية  تسمح  قواعد  من  ما  دين  عليه  حيتوي  ما  إىل  اإلشارة  به  واملقصود 

األخر، وما يتحىل به أتباع هذا الدين من قابلية الستيعاب أتباع العقائد املخالفة.
وبحسب (املوسوعة اإلسالمية امليرسة ج٣): فإن للتسامح الديني مستويني اثنني:

األول: مستو نظري: ويقصد به القواعد واألسس واملبادئ.
الثاين: مستو عميل: أي التطبيقات والسلوكيات املنعكسة عن تلك القواعد.

وير الباحثون -مسلمني وغري مسلمني- أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي حيتوي 
األديان  أتباع  مع  أتباعه  تعامل  تنظم  مسجلة  قواعد  عىل  الكريم)  (القرآن  املنزل  كتابه 
هذه  مثل  من  كتبهام  ختلو  اللتني   ، مثالً والنرصانية  اليهودية  خالف  عىل  وذلك   ،األخر
إىل  اللجوء  إىل  فيهام  الدين  رجال  دعا  مما  مبارشة،  باملوضوع  املتعلقة  الرصحية  القواعد 

األخالقيات التي جاءت هبا التوراة واإلنجيل (١).
املسلمة،  املسلمة وغري  الديني تفرضها طبيعة واقع املجتمعات  التسامح  واحلاجة إىل 
حيث قلام نجد جمتمعاً من املجتمعات اإلنسانية تتبع ديانة واحدة، فالغالب تعدد وجود 

األديان واملذاهب فيها.

التعددية الدينية والتسامح
يشري مفهوم التعددية الدينية إىل «مرشوعية التعدد، وحق مجيع القو واآلراء املختلفة 

يف التعايش، ويف التعبري عن نفسها ويف املشاركة عىل صعيد تسيري احلياة يف جمتمعها».

والتعددية الدينية ختتص بالتعدد يف الدين والعقائد والرشائع واملناهج املتصلة به.
: االعرتاف بوجود تنوع يف االنتامء الديني يف جمتمع واحد أو دولة  ومفهومها يعني أوالً

تضم جمتمعاً أو أكثر.

١. روح التسامح، دار التوحيد، الكويت، الطبعة األوىل ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م، ص ٥٨. 
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ويعني ثانياً: احرتام هذا التنوع وقبول ما يرتتب عليه من اختالف أو خالف يف العقائد.
بشكل  وباحلسنى  مناسب  إطار  يف  ذلك  عن  للتعبري  مالئمة  صيغ  إجياد  ثالثاً:  ويعني 

حيول دون نشوب رصاع ديني هيدد سالمة املجتمع.
إن مفهوم التعددية الدينية هذا يتضمن اإلقرار بمبدأ «أن أحداً ال يستطيع نفي أحد».

وبمبدأ «املساواة يف ظل سيادة القانون» وهو يلتزم بمبدأ حرية التفكري والتنظيم واعتامد 
احلوار واجتناب اإلكراه.

وقد جاء اإلسالم بنظرات حول الكون واحلياة واإلنسان، ويمكننا أن نستخلص من 
هذه النظرات أن مبدأ االختالف بني الناس هو أحد سنن اهللا يف الكون، وهو واقع بمشيئته 
االختيار  احلق يف  بمبدأ  هذا  االختالف  مبدأ  ويرتبط  الكريم،  القرآن  أثبته  وقد  سبحانه، 

الذي أقره اإلسالم وأثبته القرآن الكريم أيضاً بعد أن فطر اهللا اإلنسان عليه.
وتتجىل إجيابية اإلقرار باالختالف يف دعوة القرآن املسلمني أن يعدلوا مع من يعادوهنم 
يف  وكذلك   .(١){ وَ لِلتَّقْ بُ  رَ أَقْ وَ  هُ واْ  لُ دِ اعْ واْ  لُ دِ تَعْ أَالَّ  ىلَ  عَ مٍ  وْ قَ نَآنُ  شَ مْ  نَّكُ مَ رِ ْ جيَ الَ  {وَ
مْ  وكُ اتِلُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ مُ اهللاُ عَ اكُ نْهَ الدعوة إىل التعامل مع اآلخر بمقتىض الربِ والعدل {الَ يَ
.(٢){ نيَ طِ سِ ُقْ ِبُّ املْ مْ إِنَّ اهللاَ حيُ يْهِ وا إِلَ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَن تَربَ كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رِ ْ ْ خيُ ملَ ينِ وَ يفِ الدِّ

وأفكاره  املغايرة  ومذاهبه  اآلخر  عقائد  مع  اإلجيايب  التعامل  اإلسالم  يُعطي  وهكذا 
القرآن  أن  الباحثني  التوجيه والتكليف اإلهليني، وقد الحظ بعض  بعداً عقدياً يستند إىل 
د الفكر  جه إىل اإلسالم وقت نزول الرسالة، حتى وصفه البعض بأنه: «خلّ أثبت كل نقد وُ
املضاد بني دفتيه» وهناك عدد من اآليات نزلت يف سياق تبادل احلجج بني النبي واملرشكني 
يف شأن الدين اجلديد. وقد فتح هذا التعامل اإلجيايب الباب لتبادل النقد والتقويم يف سياق 

عملية اإلقناع والتبشري برسالة اإلسالم فضالً عن تثبيت العقيدة يف النفوس(٣).
املبادئ وامللل،  الديانات األخر، وال حيظر وجود سائر  لغى  تُ ففي ظل اإلسالم ال 

١. سورة املائدة، اآلية: ٨. 
٢. سورة املمتحنة، اآلية: ٨. 

٣. وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية يف عامل مرتابط، د. أمحد صدقي الدجاين، الطبعة - األوىل ١٩٩٠م، دار 
املستقبل العريب - القاهرة، ص ١١٧. 
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بل خياطبهم القرآن احلكيم معرتفاً بوجودهم، وتاركاً هلم حرية اختيارهم، يقول اهللا تعاىل: 
.(١){ ينِ َ دِ يلِ مْ وَ ينُكُ مْ دِ {لَكُ

وللتعامل   األخر األديان  أتباع  حلامية  قوانني  ووضع  ترشيعات  اإلسالم  نظم  بل 
معهم يف إطار الدولة اإلسالمية، فإذا ما خضعوا للنظام السيايس، وسامهوا مالياً يف توفري 
احتياجاته عرب دفع اجلزية وهي مبلغ سنوي من املال حيدده احلاكم الرشعي عىل كل فرد 
ذكر قادر من غري املسلمني، كام يدفع أفراد املسلمني الزكاة واخلمس، فإهنم بعد ذلك أحرار 
يف البقاء عىل أدياهنم وممارسة معتقداهتم، دون أن جيربهم أحد عىل تركها أو العدول عنها.

عبادة  عىل  ويعكفون  معينة،  ديانة  إىل  ينتمون  ال  كانوا  وإن  الكفار  املرشكون  وحتى 
ديانتهم، وال يرفض وجودهم يف  ترك  فإن اإلسالم ال يقرسهم عىل  األصنام واألوثان، 

ظله، بل شأهنم كأتباع األديان األخر من هيودية ومسيحية وجموسية(٢).
وهذا ما حصل يف تاريخ اإلسالم بالفعل.. يقول السيد الشريازي: «وهذا هو الذي 
منهم  أخذ  بل  يقتلهم  مل  مرشكني  وكانوا  بدر،  بأصحاب  ظفر  ملا  فإنه    الرسول  عمله 
  فإنه  بأهل مكة  الفداء وتركهم عىل رشكهم فلم جيربهم عىل اإلسالم، وكذلك فعل 
قال هلم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» فلم يقتلهم ومل جيربهم عىل اإلسالم، وكذلك صنع بأهل 
حنني.. إىل غري ذلك مما ال خيفى عىل من له أقل إملام بتاريخ الرسول  ، وهذا هو املقطوع 
به من سرية رسول اهللا  بل وسرية املسلمني طول التاريخ اإلسالمي، فإنه مل يعهد من 
أي مقاتل من املسلمني أن يقتل مجيع الكفار الذين مل يكونوا أهل كتاب ومل يسلموا، بل 
خمتلف أنواع الكفار كانوا يعيشون يف كنف احلكومات اإلسالمية السنية والشيعة بسالم، 

كام ال خيفى ذلك عىل من راجع التاريخ»(٣).
وقد اقتد أمري املؤمنني  برسول اهللا  واحرتم كل حريات الناس حتى األقليات 

١. سورة الكافرون، اآلية: ٦. 
٢. التعددية واحلرية يف اإلسالم، الشيخ حسن الصفار، دار البيان العريب، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ 

- ١٩٩٠م، ص ٤١. 
٣. الفقه: كتاب اجلهاد، السيد حممد مهدي احلسيني الشريازي، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م، دار العلوم، 

بريوت، ج ٤٨، ص ٢٩. 
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التي كانت حتت لواء اإلسالم، ويف الوقت الذي كان اإلمام  يف أقىص درجات القوة، 
وحدود بالده وحكومته متتد من أواسط ما كان يُسمى بـاالحتاد السوفيايت إىل غرب أفريقيا 
فقد  صحيح؛  العكس  بل  اإلسالم،  واعتناق  عقيدته  ترك  عىل  واحداً  مواطناً  وال  جيرب  مل 
الدينية: فعن أيب احلسن    حول األقليات  ورد يف روايات عديدة عن األئمة األطهار 
مْ  نْ لَكُ ْ يَكُ  أنه قال «ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم»(١) وقال اإلمام احلسني : «إنْ ملَ
مْ »(٢). فالروايات الواردة عن األئمة  نْياكُ راراً يف دُ ونُوا أَحْ كُ ، فَ َعادَ ونَ املْ افُ مْ ال ختَ تُ نْ كُ ، وَ دينٌ
األطهار حول احلريات كثرية.. حتى أن فقهاء اإلسالم اعتامداً عىل الكتاب والسنة استنبطوا 

قاعدة عامة خمترصة ومفيدة تقول: «الناس مسلطون عىل أنفسهم وأمواهلم»(٣).
وحينام يقبل اإلسالم بوجود سائر األديان واالجتاهات ضمن جمتمعه ويف ظل دولته، 
وتنفيذ  عباداهتم،  بطقوس  والقيام  أدياهنم  الكاملة يف ممارسة شعائر  احلرية  يمنحهم  فإنه 
تعاليمها وأحكامها دون أن يفرض عليهم شعائره وأحكامه أو يتدخل يف شؤون أدياهنم.

الدينية يف عباداهتم وشعائرهم  وقد تعهد رسول اهللا لنصار نجران بضامن حريتهم 
كام جاء يف نص معاهدته هلم يف كتابه أليب احلارث بن علقمة أسقف نجران وهذا نصه: 

«بسم اهللا الرمحن الرحيم:
تبعهم  ومن  وكهنتهم  نجران  وأساقفة  احلارث  أيب  األسقف  إىل  النبي  حممد  من 
ورهباهنم: إن هلم ما حتت أيدهيم من قليل وكثري من بِيَعهم وصلواهتم ورهبانيتهم وجوار 
اهللا ورسوله.. ال يغريّ أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته، وال كاهن من كهانته، 
وال يغري حق من حقوقهم، وال سلطاهنم، وال يشء مما كانوا عليه [عىل ذلك جوار اهللا 

ورسوله أبداً] ما نصحوا واصطلحوا فيام عليهم غري مثقلني بظلم وال ظاملني»(٤).
١. الوايف، الفيض الكاشاين، ج ٢٦، ص ١٤٨، رقم ٢٤٨٨٩. 

٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٥، ص ٥١. 
الطبعة األوىل١٤١٤هـ -  الشريازي،  احلسيني  السيد حممد مهدي  املؤمنني،  أمري  ٣. احلكومة اإلسالمية يف عهد 
١٩٩٣م، مؤسسة الفكر اإلسالمي - بريوت، ص٧. وقد حتدثنا عن هذه القاعدة الفقهية يف الفصل الثاين من هذا 

الكتاب فراجع. 
٤. البداية والنهاية، ابن كثري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ج ٥، ص ٦٧. 

مكاتيب الرسول، األمحدي امليانجي، دار احلديث، قم، الطبعة األوىل ١٤١٩هـ، ج ٣، ص ١٤٨. 
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إن هذه الرسالة من النبي إىل نصار نجران تنص عىل حرية العقيدة وضامن حقوق 
(اآلخر الديني) وعدم إكراههم عىل ترك عقيدهتم إذ أن من حق اإلنسان أن خيتار العقيدة 

التي يرغب فيها، دون أي إكراه أو جرب.
وقد بلغ احرتام اإلسالم للذمي حداً يسمح له أن خياصم إمام املسلمني ويطالبه بالبّينة 
لدعواه كام اتفق ذلك يف قصة درع أمري املؤمنني وخماصمته يف عرص خالفته مع رجل من 

اليهود عن رشيح القايض.
بنفسه   حيرتم  النبي   نر بل  الكتاب  باحرتام األحياء من أهل  ومل يكتفِ اإلسالم 
أمواهتم ويأمرنا بذلك أيضاً، فعن جابر بن عبداهللا قال: «مرّ بنا جنازة فقام النبي وقمنا به، 
فقلنا: يا رسول اهللا إهنا جنازة هيودي، قال: إذا رأيتم اجلنازة فقوموا»(١)، وكان سهل بن 
وا عليهام بجنازة فقاما، فقيل هلام: إهنا من  بالقادسية فمرّ حنيف وقيس بن سعد قاعدين 
له: إهنا  به جنازة فقام، فقيل  ت   مرّ النبي  ة، فقاال: إن  الذمّ أهل األرض أي من أهل 

جنازة هيودي، فقال: أليست نفساً؟!(٢)
هذا منطق اإلسالم ير لإلنسان وحتى جلنازته بأي ملة ودين كان حرمة وشأناً ما مل 

يتجاوز عىل حقوق غريه.
وقد وجد اليهود والنصار واملجوس يف ظل احلكومات اإلسالمية من كرامة العيش 
العلوم  اكتساب  يف  واحلرية  واالقتصاد  السياسة  من  احلياة:  جماالت  مجيع  يف  واحلرية 
والصنائع ما مل جيدوه يف ظل احلكومات املسيحية وغريها، وقد كانت الدول املسيحية يف 
البالد اإلسالمية  العذاب، وكانت  اليهود ويذلوهنم ويسوموهنم سوء  يستعبدون  أوروبا 
بذلك  شهدت  كام  املسلمون،  به  يتمتع  كان  ما  بأحسن  فيها  يتمتعون  ومالذاً  هلم  ملجأ 

التواريخ(٣).
كم املسلمون بلداً إال وأبقوا عىل ما فيه من ديانات وملل، وما حكم غري املسلمني  وما حَ

١. صحيح البخاري، املكتبة العرصية، بريوت، ص٢٢٨، رقم ١٣١١. 
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٨، ص ٢٧٣، صحيح البخاري، ص٢٢٨، رقم ١٣١٢. 

٣. دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية، الشيخ حسني املنتظري، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ -١٩٨٨م، 
الدار اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ج٢، ص ٧٥٢. 
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بلداً إال وألغوا كل اعتقاد آخر ومل يبقوا فيه إال عىل دينهم أو مذهبهم، تلك شهادة ينطق هبا 
سجل عالقات املسلمني بغريهم عىل مدار التاريخ.

ذلك أن اعتزاز اإلسالم باإلنسان كمخلوق مهام كان اعتقاده ولونه وجنسه، ثم إيامن 
املسلمني بالسابقني من األنبياء، ورشعية وجود أصحاب الديانات األخر الذين اعتربهم 

القرآن الكريم (أهل الكتاب) هلم مكاهنم يف املجتمع اإلسالمي. 
هذه العنارص يف جمموعها هي التي أفسحت املجال لبقاء واستمرار تلك اجلامعات غري 
املسلمة وسط جمتمعات املسلمني عرب ذلك التاريخ الطويل، وهي التي أفرزت يف النهاية ما 
قد نسميه اآلن قضية «حقوق األقليات غري املسلمة» وباملقابل فإن أوروبا املسيحية -ونحن 
هنا نتحدث عن التاريخ- اخترصت الطريق من بدايته وكان رفض اعرتاف الكنيسة بنبوة 
حممد  وبتعاليمه بالتايل -وهي القضية التي مل حتسم يف الفاتيكان إىل اآلن(١)- كان هذا 
املوقف هو األساس الذي بنت عليه أوروبا املسيحية موقفها يف عدم االعرتاف برشعية 

وجود املسلمني.
مل يكن  الكفر،  ديار  أهل  بأهنم  أن وصف اآلخرين  للنظر هنا  الالفتة  املفارقات  ومن 
كانوا  الوسطى  العصور  الكنيسة حتى  قساوسة  املسلمني ألن  فقهاء  بعض  مقصوراً عىل 
يعتربون بالد املسلمني ديار كفر أيضاً!! وأنه بينام جييز مجهور الفقهاء منذ قرون، االجتار 
بني املسلمني وغريهم فإن أعراف القرون الوسطى منعت عىل الفرنجة التعامل التجاري 

مع املسلمني! وهو ما قرره رصاحة جممع التران الكنيس يف عام ١١٧٩م.
املسلمني  باستمرار وجود  مل تسمح  املسيحية  أوروبا  أن  املوقف  نتيجة هذا  وكان من 

١. اعرتف الفاتيكان باإلسالم فقط -ألول مرة يف تاريخ الكنيسة الكاثوليكية- بعد دورة جممع الفاتيكان الثانية 
التي استمرت ثالث سنوات (من ١٩٦١ - ١٩٦٤م) ويف أعقاب الدورة جاء يف قرارات املجمع: «إن الكنيسة 
تنظر أيضاً بتقدير إىل املسلمني الذين يعبدون اهللا الواحد احلي القيوم الرحيم، إهنم يعظمون املسيح كنبي وإن كانوا 
ال يعرتفون به كإله!! حيرتمون أمه البتول مريم، وأحياناً يذكروهنا بكل تقو!، ثم أهنم يرجتون اليوم اآلخر، يوم 
والزكاة  بالصالة  خاصة  اهللا  ويعبدون  األخالقية  احلياة  يقدرون  بالتايل  وهم  البعث..  بعد  الناس  مجيع  اهللا  جيزي 
والصوم.. وإذا نشأت عرب القرون خالفات وعداوات غري قليلة بني املسلمني واملسيحيني فإن (املجمع املقدس) 
يدعو اجلميع إىل نسيان املايض وحماولة التفاهم املتبادل الصادق والعمل املشرتك، لنرصة وتأكيد العدالة االجتامعية 

والقيم األخالقية والسلم واحلرية جلميع الناس»، انظر كتاب مواطنون ال ذميون، ص٧٤. 
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التي  اخليارات  كانت  فقد  ذلك،  عىل  شاهد  خري  وصقلية  األندلس  يف   جر وما  فيها، 
أو  التنصري  أو  القتل  البلدين كانت يف حقيقة األمر هي  املسلمني يف هذين  أمام  وضعت 
الطرد أي أهنا كانت درجات يف اقتالع اجلذور وإلغاء كيان األقلية املسلمة، وهذا ما حدث 

بالفعل وأد يف النهاية إىل اختفاء اإلسالم متاماً من األندلس وصقلية(١).
وطقوسهم  عباداهتم  ممارسة  يف  وامللل  األديان  لسائر  يسمح  مل  اإلسالم  أن  حني  يف 
هلم،  املرشوعة  احلقوق  كافة  وإعطاء  األديان،  تلك  باحرتام  املسلمني  أمر  وإنام  فحسب؛ 

وهذا ما يفرس تواجد األقليات غري املسلمة يف طول البالد اإلسالمية وعرضها.
إن احرتام اإلسالم لـ(اآلخر الديني) املغاير له يف الفكر واملعتقد ينطلق من مبدأ كرامة 
أو قوميته، وإنام اإلسالم حيرتم  دينه  أو  لغته  أو  أو جنسه  لونه  النظر عن  اإلنسان؛ بغض 
يوم  مسؤول  فهو  ومعتقداته  وقناعاته  أفكاره  أما  تعاىل،  اهللا  مه  كرّ إنساناً  لكونه  اإلنسان 

القيامة عنها، وحماسب عليها.
بني  اإلسالم  يؤكدها  التي  والتسامح  والتعايش  والتحاور  التعاون  قيم  جتذير  وإن 
املسلمني وغريهم من غري املحاربني، كفيل ببناء جمتمع برشي تسود فيه روح املحبة واملودة 
أو  الدين  إما أخ لك يف  - صنفان:  فالناس -كام يقول اإلمام عيل  واإلخاء اإلنساين، 

نظري لك يف اخللق.
وإذا كان اإلسالم حيث أتباعه عىل احرتام (اآلخر املغاير) له يف الفكر واملعتقد، وإذا 
كان التاريخ قد سجل التزام املسلمني بمنهج التعددية الدينية والتعايش بينهم وبني أهل 
الكتاب وغريهم، فمن املهم اليوم توضيح تلك احلقائق للعامل الذي جيهل بعضه، ويتجاهل 

بعضه اآلخر، تلك احلقائق الناصعة عن الدين اإلسالمي.
رون اإلسالم  تَّاب بالذات يف العامل الغريب وهم يصوّ ومن املؤسف أن نر بعض الكُ
البيّنات الدامغة واحلجج الواضحة  عىل أنه ال يقبل وال يعرتف بغريه، وهو ادعاء تنكره 

واحلقائق الثابتة!
صورة  ه  وَّ شَ قد  األخرية  العقود  يف  واإلرهابية  التكفريية  اجلامعات  بروز  كان  وإن 

١. مواطنون ال ذميون، فهمي هويدي، دار الرشوق، القاهرة - مرص، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ص٦٠. 
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وعدم  العنف،  يتبنى  اإلسالم  بأن  صحيح-  -غري  انطباعاً  وأعطى  الناصعة،  اإلسالم 
التسامح؛ ورفض اآلخر. 

احلالة  يمثل  ال  كام  وجوهره،  اإلسالم  حقيقة  يمثل  وال  صحيحاً،  ليس  ذلك  لكن 
التي  التكفريية  اجلامعات  فإن  وبالتايل  وخاصة،  شاذة  حالة  هي  وإنام  للمسلمني،  العامة 
تؤمن بالعنف واإلرهاب والكراهية ورفض اآلخر هلا ثقافتها اخلاصة هبا، وهي ال متثل إال 
أصحاهبا، أما اإلسالم -فكام أوضحنا- أنه يشجع وحيث عىل قبول اآلخر، ويؤمن بحرية 
اإلنسان واحلفاظ عىل كرامته، ويدعو إىل التسامح والتعاون والتواصل واإلحسان إىل مجيع 

الناس وإن اختلفوا يف عقائدهم ومذاهبهم وأفكارهم.

التسامح األخالقي
ثَّ عليها اإلسالم،  يرتكز التسامح األخالقي عىل منظومة من القيم األخالقية التي حَ

وأمر أتباعه بااللتزام هبا، والتعامل وفق هدهيا.
نُ  سَ َ قُ احلْ لُ ُ وقد اعترب اإلمام احلسني  أن األخالق احلسنة عبادة، فقد قال : «اخلْ
ةٌ »(١) والعبادة ال تقترص عىل الصالة والصيام واحلج، بل تشمل كل ما فيه رضا هللا  بادَ عِ

تعاىل ورجاء ثوابه. 
وأورد الشيخ الطويس بإسناده عن اإلمام احلسني  عن أبيه عيل  أنه قال: سمعت 

النبي  يقول: «بعثتُ بمكارم األخالق وحماسنها»(٢).
 : حيث عىل التنافس عىل كسب مكارم األخالق، إذ يقول  وكان اإلمام احلسني

انِمِ »(٣). َغَ وا يفِ املْ عُ ارِ سَ مِ وَ ارِ َكَ وا يفِ املْ ا النَّاسُ نَافِسُ َ «أَهيُّ
التسامح  صور  وأحسن  وأروع  أمجل  املباركة  بسريته    احلسني  اإلمام  د  سَّ جَ وقد 

األخالقي؛ فكان مثاالً للعفو والصفح والرفق والرمحة واللني والشفقة والرأفة بالناس.

١. تاريخ اليعقويب، ج ٢، ص ١٧٢. 
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٦٩، ص ٤٠٥، رقم ١٠٩. األمايل، الشيخ الطويس، ص٤٥٧، رقم ١٢٣٤. 
٣. كشف الغمة يف معرفة األئمة، العالمة اإلربيل، ج ٢، ص ٢٠٠. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٨، ص 

١٢١، رقم ٤. 
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ومما يذكره لنا التاريخ أن رجالً قال لإلمام احلسني : إن فيك كرباً!
: «كل الكرب هللا وحده، وال يكون يف غريه، قال اهللا تعاىل:  فقال له اإلمام احلسني 

 .(٢)«(١){ ونَ مُ لَ افِقِنيَ الَ يَعْ ُنَ نَّ املْ لَكِ نِنيَ وَ مِ ؤْ مُ لِلْ ولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ زَّ هللاِ الْعِ {وَ
فاإلمام احلسني  تعامل مع هذا الناقد املخطئ بكل لطف ورفق، ومل يشتمه أو يرد 
عليه بام ال يليق، بل أجابه بكل رحابة صدر مبيناً له خطأ انتقاده لإلمام بأن الكرب ال يكون 

إال هللا تعاىل، وأن اإلمام فيه عزة املؤمنني وصالبة اإليامن.
مع  حتى  اآلخرين  مع  التعامل  حسن  املوقف  هذا  يف    احلسني  اإلمام  بَّق  طَ وقد 

املسيئني إليه.
      وقد رو مجال الدين حممد الزرندي احلنفي املدين عن عيل بن احلسني  قال:

أَ إىلَ اليُمنى -  - وأومَ نِ هِ االذُ لٌ يف هذِ جُ ني رَ تَمَ : لَو شَ الم يَقولُ نيَ عليه السّ سَ عتُ احلُ مِ «سَ
َّ بنَ أيب طالِبٍ عليه  يلِ ننيَ عَ ؛ وذلِكَ أنَّ أمريَ املُؤمِ نهُ بِلتُ ذلِكَ مِ قَ لَ  ، رَ يل يفِ االخر اعتَذَ وَ
ن ملَ  وضَ مَ دُ احلَ : ال يَرِ سولَ اهللاِ صىلّ اهللا عليه و آله يَقولُ ي رَ دّ عَ جَ مِ ثَني أنَّهُ سَ دَّ الم حَ السّ

لٍ »(٣). بطِ ِقٍّ أو مُ ذرَ مِن حمُ يَقبَلِ العُ
فالتسامح مع املخطئ أو امليسء، وقبول عذر املعتذر من القيم األخالقية اجلميلة، ففي 

االعتذار اعرتاف باخلطأ، ويف قبول االعتذار فضيلة تدل عىل التسامح األخالقي.
كام أنه يف قبول االعتذار كسب ملحبة اآلخرين واحلفاظ عىل مودهتم وإخائهم، يقول 

أمري املؤمنني : «اقبل أعذار الناس تستمع بإخائهم»(٤).
االعتذار من  التسامح األخالقي وقبول  تعزيز روحية  إىل    الكاظم  اإلمام  ويدعو 
غري لوم أو تعنيف، فيقول: «إن شتمك رجل عن يمينك ثم حتول إىل يسارك فاعتذر إليك 

فاقبل عذره»(٥).

١. سورة املنافقون، اآلية:٨. 
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٤، ص ١٩٨، رقم١٣. 

٣. نظم درر السمطني، الشيخ حممد الزرندي احلنفي، الطبعة األوىل ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م، ص٢٠٩. 
٤. جامع أحاديث الشيعة، السيد الربوجردي، ج ١٦، ص ٢٩٤، رقم ٤. 

٥. الوايف، الفيض الكاشاين، ج ١١، ص ٢٢٥، رقم ٩٨٦١. 
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األخ  احرتام  قيمة  أيضاً    اإلمام احلسني  يتحىل هبا  التي كان  القيم األخالقية  ومن 
األكرب واألدب معه، فقد رو ابن قتيبة: أن رجالً أتى احلسن بن عيل يسأله؛ فقال احلسن: 

إن املسألة ال تصلح إال يف غرم فادح أو فقر مدقع أو محالة مفظعة(١).
، فأمر له بامئة دينار. فقال الرجل: ما جئت إال يف إحداهنّ

 ثم أتى الرجل احلسني بن عيل فسأله، فقال له مثل مقالة أخيه، فردّ عليه كام ردّ عىل 
احلسن؛ فقال: كم أعطاك؟ 

 قال: مئة دينار، فنقصه ديناراً. كره أن يساوي أخاه(٢). وذلك من باب األدب مع أخيه 
. األكرب وهو اإلمام احلسن

وصفح  وأدب  ولني  برفق  فنتعامل   ، احلسني  اإلمام  بأخالق  نتخلق  أن  علينا  إن 
وعفو مع الناس، ولنبدأ بأقرب الناس إلينا، فنحسن إليهم، ونعفو عن أخطائهم، ونصفح 

عن إساءاهتم، ونرفق هبم. 
وإذا كان التحيل بمكارم األخالق وحماسنها يشء مجيل، فإن األمجل أن يتحول ذلك إىل 
منهج اجتامعي يف تعامل بعضنا مع البعض اآلخر، حتى نعزز من روح التسامح وثقافته 
الرشائح  خمتلف  يعم  حتى  األخالقي  التسامح  بمنهج  االلتزام  من  ونقوي  املجتمع،  يف 
والعيش  والسالم  باألمن  اجلميع  ينعم  كي  واألديان؛  واملذاهب  والتيارات  والتوجهات 

بكرامة واحرتام. 

التسامح اإلنساين
التسامح اإلنساين هو الذي يكون نابعاً من دواعٍ إنسانية حمضة بعيداً عن أية اعتبارات 
أخر، أو انتامءات حمددة، أو اتباع دين أو مذهب معني، وإنام يكون هذا التسامح من أجل 

احرتام اإلنسان باعتباره كائناً حمرتماً يف نظر اإلسالم.

١. الغرم: أداء يشء الزم، وما يلزم أداؤه، والرضر واملشقة. والفادح: الصعب املثقل. واملدقع: امللصق بالرتاب. 
واحلاملة: الدية والغرامة والكفالة. 

٢. عيون األخبار، ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، 
ج ٣، ص ١٥٨. 
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وكام أن رسالة اإلسالم رسالة إنسانية شاملة هتدف إىل بناء اإلنسان وفق القيم واملبادئ 
واألخالق، فإن رسالة النهضة احلسينية كانت كذلك، وهدفها احلفاظ عىل كرامة اإلنسان 

واحرتام حقوقه.
مجيع  أعدائه  مع  حتى    احلسني  اإلمام  هبا  متسك  التي  اإلنسانية  بالقيم  أشاد  وقد 
تاب. من خمتلف األديان واملذاهب واملشارب واملدارس الفكرية  الباحثني واملؤرخني والكُ
والدينية. ونال إعجاهبم، وأثار دهشتهم من إرصار اإلمام احلسني  عىل التمسك بنهجه 

اإلنساين املتسامح.
فهذا الكاتب املسيحي (أنطون بارا) يبدي إعجابه بنهضة اإلمام احلسني ، وبالقيم 
مها  اإلنسانية التي ثار من أجلها: يقول ما نصه: «جديرٌ بقدسيّة رسالة احلسني ، أن يقدّ
ُ اإلسالمي كأنصع ما يف تاريخ اإلسالم، إىل العاملَ املسيحي، وكأعظم شهادةٍ ألعظم  العاملَ
شهيدٍ يف سبيل القيم اإلنسانيّة الصافية اخلالية من أيّ غرضٍ أو إقليميّة ضيّقة أو مذهبية 

دٍ  وكلِّ رساالت األنبياء السابقني. دق رسالة حممّ مفرقة، وكأبرز شاهدٍ عىل صِ
، من حادثة  وليس أدلّ عىل ما لسحر شهادة احلسني  من قوةِ جذبٍ للشعور اإلنساينّ
 رأ رسول القيرص إىل يزيد، حينام أخذ يزيد ينكث ثغر احلسني الطاهر بالقضيب عىل مَ

امً فِعلتَه: منه، فام كان من رسول القيرص إالّ أن قال له مستعظِ
إليه يف كلّ عام من  إنّ عندنا يف بعض اجلزائر(مدن) حافرَ محار عيسى، ونحن نحجّ 

دُ أنّكم عىل باطل!(١). مون كتبكم، فأشهَ مه كام تعظّ األقطار وهندي إليه النذورَ ونعظّ
الطاهر  الرأس  إىل  القيرص  رسول  فقام  بقتله،  فأمر  القول،  هذا  يزيدَ  فأغضب 
اهللا)، رسول  داً  حممّ أنّ  وأشهد  اهللا،  إالّ  إله  ال  أن  (أشهد  الشهادتني  د  وتشهّ وقبّله، 

د: «ال حولَ وال   وعند قتله سمع أهلُ املجلس من الرأس الرشيف صوتاً عالياً فصيحاً يردّ
ة إالّ باهللا!»(٢). قوّ

الشهيد،  رأس  تقبيل  مقابل  دراهم  يبذل  براهبٍ مسيحيّ ألن  دفعت   أخر وحادثة 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  الفريوزآبادي،  احلسيني  مرتىض  السيد  الستة،  الصحاح  من  اخلمسة  فضائل   .١

بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م، ج ٣، ص ٢٩٨. 
٢. انظر مقتل احلسني، اخلوارزمي، ج ٢، ص ٧٢. 
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وكان ذلك عند نصب الرأس عىل رمحٍ إىل جانب صومعته، ويف أثناء الليل سمع الراهب 
ر، وسمع قائالً يقول: ، ورأ نوراً ساطعاً من الرأس املطهَّ تسبيحاً وهتليالً

ب حيث مل يعرف احلال. (السالم عليك يا أبا عبداهللا)، فتعجّ
وعند الصباح استخرب الراهبُ القومَ فقالوا له: إنّه رأس احلسني بن عيلّ ابن فاطمة بنت 

د، فقال هلم: النبيّ حممّ
! دماً السامءُ  ر  طُ متَ تِل  قُ إذا  قوهلا:  يف  األخبار  قتِ  دَ صَ اجلامعة!  ها  تُ أيّ لكم  اً  بّ تَ

عن  ارحتلوا  وملّا  دراهم،  إليهم  دفع  أن  بعد  إالّ  يبوه  جيُ فلم  الرأس  يقبّل  أن  منهم  وأراد 
لَبٍ  نقَ وا أيَّ مُ مُ لَ يَعلمُ الذينَ ظَ املكان نظروا إىل دراهم الراهب فإذا مكتوبٌ عليها:{وسَ

لبون}(١). يَنقَ
العطرة لسيّد الشهداء، البدّ وأن  لع عىل السرية  القول: إنّ أيّ فكرٍ إنساين يطّ فبداهةُ 
كت شبيهةُ هذه النوازع يف قلبَيْ  ، كام حترّ ك يف وجدانه نوازعُ احلبّ هلذا الشهيد املثايلّ تتحرّ

كلٍّ من: رسول القيرص، والراهب.
فوتاً..  خُ والقداسة  العظمة  إشارات  أدنى  تلتقط  خفيّة  لواقطُ  إنسان  كلّ  أعامق  ففي 
قة بشخص سيّد الشهداء، واملنبعثة - رغم السنني والقرون - مِن  فكيف بأقواها تلك املتعلّ
ر حياته وكفاحه وشهادته، والتي تستهوي أشدَّ القلوب ظالمةً للتفاعل  فْ كلّ كلمةٍ يف سِ
فكيف  نيّة؟!  السَّ أنوارها   د هُ والسري عىل  موتاً الستلهامها  الضامئر  أشدَّ  وتُوقظ  معها، 

بالقلوب املنورة والضامئر احلية؟»(٢).
لنا  كان احلسني  «لو   :اإلمام احلسني املعجب بشخصية  املسيحي  ذلك  قال  وقديامً 
لرفعنا له يف كل بلد بريقاً، ولنصبنا له يف كل قرية منرباً، ولدعونا الناس إىل املسيحية باسم 

احلسني»(٣).

١. سورة الشعراء، اآلية: ٢٢٧. 
٢. احلسني يف الفكر املسيحي، أنطون بارا، دار العلوم، بريوت – لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ص 

 .٩٣-٩٤
٢٠٠٦م،   - ١٤٢٧هـ  الرابعة  الطبعة  لبنان،   – بريوت  العلوم،  دار  بارا،  انطون  املسيحي،  الفكر  يف  احلسني   .٣

ص٧٢. 
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والدفاع  كرامتهم،  وصيانة  الناس،  حقوق  عىل  احلفاظ  أجل  من  تقوم  التي  فالنهضة 
عن حقوقهم، والتضحية بالنفس يف سبيل املبادئ والقيم الدينية واإلنسانية تنال إعجاب 
حمالً  ليست  اإلنسانية  فالقيم  وأفكارهم،  وتوجهاهتم  ومذاهبهم  أدياهنم  بكل  الناس 
للخالف واجلدال، وإنام العقالء أينام كانوا، وألي دين اتبعوا، يؤمنون هبا ويدافعون عنها.

إنسانية اإلمام احلسني  والتسامح 
بالقيم اإلنسانية واألخالق  تتجىل إنسانية اإلنسان بصورة أكثر وضوحاً عندما يلتزم 

الرفيعة يف املواقف الصعبة، ويف التعامل اإلنساين مع اخلصوم واألعداء.
رَ اإلمام احلسني  أروع األمثلة عىل التمسك بالنبل اإلنساين مع أعدائه فضالً  طَّ لقد سَ
عن مريديه وحمبيه، فعندما أدركه اجليش األموي بقيادة احلر بن يزيد الرياحي للقبض عليه 
يقول  املاء،  بإسقائهم    احلسني  اإلمام  أمر  الشديد،  العطش  أمل  من  هبم  حل  ما  ورأي 

الشيخ باقر رشيف القريش (رمحه اهللا):
وكان  الظهرية،  وقت  يف  اإلمام  قبال  ووقفوا  فارس،  ألف  زهاء  اجليش  عدد  «وكان 
الظمأ، فرق عليهم،  الوقت شديد احلر، ورآهم اإلمام وقد أرشفوا عىل اهلالك من شدة 
ويرشفوا  يسقوهم،  أن  أصحابه  فأمر  دمه،  وسفك  لقتاله  جاؤوا  أهنم  من  نظره  وغض 
يملؤون  فجعلوا  اخليل  إىل  انعطفوا  ثم  اجليش  فسقوا  اإلمام  أصحاب  وقام  خيوهلم، 
بَّ فيها ثالثاً أو أربعاً أو مخساً عزلت وسقي اآلخر حتى سقوا  القصاص والطساس فإذا عَ

اخليل عن آخرها. 
 عىل استعداد كامل يف سفره، فقد كانت األواين وحدها تسع  لقد كان اإلمام 
وعىل   .األخر واألمتعة  األثاث  سائر  عن  فضالً  خيوهلم،  مع  فارس  ألف  لسقاية 
أي حال فقد تكرم اإلمام احلسني  بإنقاذ هذا اجليش الذي جاء حلربه، وهذه قمة 
مواقف  روائع  من  موقف  وهنا  الرمحة،  نبي  سبط  يف  إال  تكون  لن  وهي  األخالق 

.(١)« احلسني
حتدث  وقد  املحاريب،  الطعان  بن  عيل  اجليش  هذا  بني  من  كان  إنه  املؤرخون:  يقول 

١. موسوعة سرية أهل البيت: اإلمام احلسني بن عيل، باقر رشيف القريش، ج١٤، ص ٧٥-٧٦. 
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َّ يب العطش، فأمرين  عن سامحة اإلمام احلسني  وعظيم أخالقه، يقول: كنت ممن أرضَ
احلسني بأن «أنخ الراوية» فلم أفقه كالمه، ألن الراوية بلغة احلجاز هي اجلمل، وملا عرف 
املاء يسيل من  أردت أن أرشب جعل  فأنخته، وملا  «أنخ اجلمل»  قال:  أفهم كالمه  مل  أين 
السقاء، فقال يل «أخنث السقاء»، فلم أدرِ ما أصنع فقام اإلمام احلسني  فخنث السقاء 

حتى ارتويت أنا وفريس(١).
رمحته   ومد   احلسني  اإلمام  إنسانية  عمق  الرابع  اإلنساين  املوقف  هذا  ويكشف 

وعطفه حتى عىل خصومه وأعدائه الذين جاؤوا من أجل قتاله والقبض عليه!
وال جتد يف سجالت التاريخ مثل هذه املواقف اإلنسانية إال يف سرية جده رسول اهللا 
 وأبيه أمري املؤمنني ، وإال فإن تاريخ احلروب واخلصومات واملنازعات حافلة بقتل 

اخلصوم، وحتني كل فرصة للقضاء عليهم.
إال  تصدر  ال  إنسانية  مواقف  من  األموي  اجليش  مع    احلسني  اإلمام  عمله  وما 
من رجال عظام وأئمة كبار قد رشبوا من معني رسالة اإلسالم وتربوا يف أحضان النبوة 

واإلمامة.
وال يمكن ألي منصف أو باحث إال أن ينحني ملواقف اإلمام احلسني  اإلنسانية مع 

أعدائه األلداء، وخصومه األشداء.
وأما أعداء احلسني  فقد ختلوا من كل قيم اإلنسانية، ومنعوا املاء عندما كان حتت 
سيطرهتم عن اإلمام احلسني  وأهل بيته وأطفاله وأصحابه، واستخدموا املاء كسالح 
ضدهم إلحلاق اهلزيمة املعنوية واملادية هبم، ومل حيسنوا لإلمام احلسني  كام فعل معهم، 
وسمح هلم برشب املاء، وهنا يتبني الفارق بني إنسانية اإلمام احلسني  ووحشية اعدائه 

وختليهم عن شعورهم اإلنساين ليحل حمله التوحش والعنف.
ويف موقف آخر يسجله لنا التاريخ عن تسامح اإلمام احلسني  اإلنساين، حيث بذل 
جهده هلداية العدو وهو هنا (عمر بن سعد) قائد اجليش األموي، وإنقاذه من املصري املظلم 

يف الدنيا واآلخرة.

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج٤٤، ص ٣٧٦. (بترصف قليل)
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ينقل العالمة املجليس يف بحاره:
عسكري  بني  الليلة  فالقني  أكلمك  أن  أريد  إين  سعد:  بن  عمر  إىل  احلسني  أرسل 
وعسكرك، فخرج إليه ابن سعد يف عرشين وخرج إليه احلسني يف مثل ذلك، فلام التقيا، 
أمر احلسني  أصحابه فتنحوا عنه، وبقي معه أخوه العباس، وابنه عيل األكرب، وأمر عمر 

بن سعد وأصحابه فتنحوا عنه، وبقي معه ابنه حفص وغالم له.
 فقال له احلسني : ويلك يا بن سعد أما تتقي اهللا الذي إليه معادك أتقاتلني وأنا ابن 

من علمت؟ ذر هؤالء القوم وكن معي، فإنه أقرب لك إىل اهللا تعاىل.
 فقال عمر بن سعد: أخاف أن هيدم داري!

فقال احلسني : أنا أبنيها لك.
فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي!

فقال احلسني : أنا أخلف عليك خرياً منها من مايل باحلجاز.
فقال: يل عيال وأخاف عليهم!

.(١) ثم سكت ومل جيبه إىل يشء فانرصف عنه احلسني
عمر  وهو  األموي  العدوان  قائد  جتاه    احلسني  اإلمام  من  اإلنساين  املوقف  وهذا 
بن سعد حتى يف آخر اللحظات كان اهلدف منه إنقاذه مما هو فيه، وإعطاؤه فرصة للتوبة 

والرتاجع عن الطريق اخلاطئ إىل طريق احلق والصالح.
 اإلنساين مع   إنام هو تعبري عن تسامح اإلمام احلسني  وما فعله اإلمام احلسني 
األعداء واخلصوم، وتغليب الروح اإلنسانية، وقيم العطف والرمحة والشفقة بأعدائه من 

أجل إنقاذهم من طريق النار إىل طريق اجلنة.
روح  عن  املعربة  اجلميلة  اإلنسانية  املواقف  هذه  مثل  اإلنسانية  تاريخ  يف  نجد  وقلام 

التسامح اإلنساين حتى مع اخلصوم واألعداء.
ونشيع  اإلنسانية،    احلسني  اإلمام  بأخالق  نتخلق  أن  مسلمة  كمجتمعات  وعلينا 
قيم الرمحة والعفو والصفح والتسامح جتاه األعداء فضالً عن األصدقاء، ونبتعد عن روح 

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج٤٤، ص ٣٨٨. 
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الكراهية واحلقد والضغينة ضد اآلخر، ونتجنب عدم التسامح والتعصب جتاه من نختلف 
معهم يف دين أو مذهب أو موقف أو رأي أو أي يشء آخر.

التسامح االجتامعي
املكونات  مع  التعايش  عىل  القدرة  بأنه:  االجتامعي  التسامح  نعرف  أن  نستطيع 
االجتامعية األخر، وتقبل الرأي اآلخر، وعدم هتميش أي مكون من مكونات املجتمع، 
وهويتها  وآرائها  نفسها  عن  التعبري  يف  احلق  االجتامعية  والرشائح  املكونات  كل  وإعطاء 

وخصوصياهتا وثقافتها.
علمية  بصورة  املجتمعات  بناء  أساسيات  من  املعنى  هبذا  االجتامعي  والتسامح 
الطاقات  إبراز  يف  يساهم  بام  اإللغاء  أو  التهميش  أو  اإلقصاء  لغة  عن  بعيداً  وحضارية 

الكامنة والقدرات الكبرية التي يتمتع هبا خمتلف املكونات ألي جمتمع إنساين. 
و«التسامح كحقيقة اجتامعية، ال يمكن أن تتجسد بدون تطوير الثقافة املجتمعية التي 
حتتضن كل معامل وحقائق هذه القيمة. وبالتايل فإن املسؤولية االجتامعية األوىل، هي العمل 
واملفاصلة  واإلقصاء  العنف  ونبذ  اإلنسان  وحقوق  والتواصل  احلرية  ثقافة  تطوير  عىل 
الشعورية بني أبناء املجتمع الواحد. فلكي يبنى التسامح االجتامعي وتسود عالقات املحبة 
واملعرفة  الثقافة  شأن  من  نعيل  أن  بحاجة  نحن  املجتمع،  صفوف  الظن  وحسن  واأللفة 

القادرة عىل استيعاب اجلميع بتنوعاهتم واختالفاهتم االجتامعية والفكرية. 
ترشع  ثقافة  كل  مع  واجتامعية  معرفية  قطيعة  ممارسة  يتطلب  احلال،  بطبيعة  وهذا   
ملامرسة العنف والتعصب، أو تربر ملعتنقها ممارسة النبذ واإلقصاء مع اآلخرين، فالتسامح 
االجتامعي ال ينمو ويتجذر إال يف بيئة تقبل التعدد واالختالف، ومتارس االنفتاح الفكري 
أن  بحاجة  نحن  التسامح،  نحقق  فلكي  والنقد.  للتعبري  الرأي  رساح  وتطلق  واملعريف، 
تتجسد  أن  يمكن  ال  أنه  حيث  العنف،  وممارسة  التعصب  أشكال  كل  واقعنا  من  ننبذ 
العنف جتاه  ثقافة تدفع إىل االنغالق والتعصب وممارسة  التسامح يف جمتمع تسوده  معامل 
املخالفني. إن التسامح بحاجة إىل ثقافة جمتمعية جديدة، قوامها القبول باآلخر املختلف 
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والتعامل معه عىل أسس حضارية تنسجم وقيم املساواة والعدل»(١).
وإذا ما رجعنا إىل قيم اإلسالم وأخالقه سنجد أن تلك القيم واألخالقيات تعزز روح 
التسامح االجتامعي، وتعطي كل فرد من أفراد املجتمع حقوقه كاملة، وحترم أي شكل من 

أشكال انتقاص تلك احلقوق أو سلبها أو التعدي عليها.
ولذلك نجد أن رسول اهللا  استطاع أن يستوعب كل املكونات االجتامعية يف بوتقة 

اإلسالم، ويلغي كل االعتبارات اجلاهلية التي تتناىف مع قيم وأخالقيات اإلسالم.
كيف  يعرف  الذي  املجتمع  أن  فسنجد  اليوم  اإلنسانية  املجتمعات  إىل  نظرنا  ما  وإذا 
يدير خالفاته بحكمة وحنكة، ويسمح للجميع بالتعبري عن نفسه ووجوده تتعزز فيه قيم 

التسامح االجتامعي، وتتقلص فيه أمراض التعصب والتطرف والتشدد.
أما املجتمعات التي تتعامل مع مكوناهتا املختلفة باإلقصاء واإللغاء والتهميش، وتشعر 

بن والظلم فإهنا تعاين من حاالت التعصب والتطرف واالنغالق. بالغُ
إن أوىل خطوات تعزيز التسامح االجتامعي يتطلب قبول اآلراء املتعددة، واالستفادة 
من خمتلف الرشائح واملكونات االجتامعية، وتنظيم االختالفات الطبيعية بام يثري ويعزز 

روح التسامح االجتامعي.

اإلمام احلسني  والتسامح االجتامعي
بناء  عىل  وعمل  االجتامعي،  التسامح  روح  وأفعاله  بسريته    احلسني  اإلمام  عزز 

جمتمع قائم عىل القيم واملثل واألخالق الفاضلة.
ونشري إىل موقفني لإلمام احلسني  يدل عىل ذلك، ومها:

املوقف األول- اإلمام احلسني  يتزوج جاريته:
كان سادات العرب وقريش يتباهون بالزواج من أكفائهم يف النسب والرشف، وكانوا 

يعتربون الزواج من جارية ال يتناسب مع نسبهم ورشفهم ومكانتهم.
 قد أعتق جارية ثم تزوجها  فعندما علم معاوية بن أيب سفيان بأن اإلمام احلسني 
١. التسامح ليس منّة أو هبة، جمموعة من الباحثني، دار اهلادي، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، 

ص ٢٠٦-٢٠٧. 
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بعث إليه برسالة يلومه فيها عىل ذلك!
أمور  من  يكون  بام  إليه  يكتب  باملدينة  عني  سفيان  أيب  بن  ملعاوية  كان  أنه  رووا  فقد 
له وتزوجها، فكتب معاوية  أعتق جارية  بن عيلّ  إنّ احلسني  إليه:  الناس وقريش وكتب 
جت  ا بعد، فإنّه بلغني إنّك تزوّ إىل احلسني: من أمري املؤمنني معاوية إىل احلسني بن عيلّ أمّ
جاريتك وتركت أكفائك من قريش، ممّن تستنجبه للولد، ومتجد به يف الصهر، فال لنفسك 

نظرت، وال لولدك انتقيت.
كَ  يريُ تابُك، وتَعْ ني كِ غَ بَلَ دْ  قَ فَ  : دُ بَعْ ا  أَمّ       فكتب إليه احلسني بن عيل عليهام السالم: 
تَهىً  نْ ولِ اهللاِ  مُ سُ قَ رَ وْ يْسَ فَ لَ يْش، فَ رَ فائي مِنْ قُ تُ أَكْ كْ تَرَ اليت، وَ وْ تُ مَ جْ وَّ إِيّايَ بأَينّ تَزَ
تُ فيهِ  سْ تَمَ ر الْ نْ يَميني بِأمْ تْ عَ جَ رَ لْكُ يَميني خَ إِنّام كانَتْ مِ ب، وَ ف، وال غايَةٌ يف نَسَ َ يف رشَ
ا بِهِ  نّ عَ عَ ضَ وَ ، وَ ةَ سيسَ َ عَ اهللاُ باإلسالم اخلْ فَ دْ رَ قَ هِ ، وَ بِيّ ةِ نَ نَّ ىل سُ ها عَ تُ عْ َ جتَ مَّ ارْ ابَ اهللاِ، ثُ ثَوَ

ةِ (١). ليَّ اهِ مُ اجلْ ؤْ مُ لُ ؤْ إِنّام اللُّ ثَم، وَ أْ ر مَ لِم، إِالّ يف أمْ سْ رِئ مُ ىلَ امْ مَ عَ ؤْ ال لُ ، فَ ةَ النَّقيصَ
لقد أراد اإلمام احلسني  أن يعطي املجتمع درساً يف التسامح االجتامعي من خالل 

إلغاء الفوارق الطبقية التي كانت سائدة بني العرب يف اجلاهلية.
 وهو املنتهى يف الرشف، والغاية يف   الذي ينتسب لرسول اهللا  فاإلمام احلسني 
النسب ال يرض بمكانته وفضله زواجه من جارية، وإنام هذا يدل عىل تواضعه، والتامسه 
اإلنسانية، وال جيوز  املوايل واجلواري برش هلم كامل  أن  الناس  والثواب، وتعليم  لألجر 

التعامل معهم بدونية وانتقاص.
رَ  َ محْ َ الَ ألِ ، وَ يبٍّ رَ ىلَ عَ يٍّ عَ مِ جَ الَ لِعَ ، وَ يٍّ مِ جَ ىلَ أَعْ يبٍّ عَ رَ لَ لِعَ فاإلسالم الذي يقرر «الَ فَضْ
باإلسالم من كان وضيعاً،  »(٢) والذي رفع  وَ قْ بالتَّ إِالَّ   ، رَ َ أَمحْ ىلَ  عَ دَ  وَ أَسْ الَ  وَ  ، دَ وَ أَسْ ىلَ  عَ

يعزز مفهوم املساواة اإلنسانية والتسامح االجتامعي.
إن اإلمام احلسني  قد جسد هبذا املوقف األخالقي النبيل، وهبذا الفعل العميل قيمة 
أو  إنسان ألنه من فئة ضعيفة  انتقاص أي  التسامح االجتامعي، وهو عدم  مهمة من قيم 
– لبنان، الطبعة اخلامسة ١٤١٨هـ -  ١. أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت 

١٩٩٨م، ج ٢، ص ٣٩٥. 
٢. مسند أمحد بن حنبل، دار صادر، بريوت – لبنان، ج ٥، ص ٤١١، رقم ٢٢٨٧١. 
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رشحية دونية، وإنام جيب التعامل مع كل إنسان - ولو كان عبداً أو أمة -باحرتام وإنسانية.

املوقف الثاين- الشباب واملوايل: 
كان اإلمام احلسني  يتفقد أحوال الرشائح االجتامعية، ويسأل عن اهتاممات أصناف 

الناس يف زمانه، وامللفت للنظر اهتاممه برشحية الشباب ورشحية املوايل (العبيد). 
ن  عَ ين  أخربِ  : قالَ فَ لَني  ساءَ ...فَ السالم  ٍّ عليه  يلِ عَ بنَ  نيَ  سَ احلُ أتَيتُ  يد مهدان:  عَ قال جُ

؟ بِ رَ نِ العَ بِ أو عَ رَ بابِ العَ شَ
! الِسَ قاتٍ (١) وجمَ الهِ : أصحابُ جُ لتُ : قُ قالَ

نِ املَوايل. ين عَ أَخربِ : فَ قالَ
نيا. ىلَ الدُّ ريصٌ عَ ، أو حَ باً لُ رِ : آكِ لتُ : قُ قالَ

كَ  ثُ أنَّ اهللاَ تَبارَ دَّ ا نَتَحَ نّ ذانِ كُ نفانِ اللَّ ام لَلصِّ ُ اهللاِ إهنَّ ، وَ عونَ يهِ راجِ ِ وإنّا إلَ : إنّا هللاَّ قالَ : فَ قالَ
ِام لِدينِهِ. ُ هبِ وتَعاىل  يَنتَرصِ

القٌ  هُ خَ ن لَ م مَ نهُ القٌ (٢)، ومِ هُ خَ قٌ ولَيسَ لَ لُ هُ خُ ن لَ م مَ نهُ : مِ ةٌ ، النّاسُ أربَعَ دانَ يدَ مهَ عَ يا جُ
قٌ  لُ هُ خُ ن لَيسَ لَ م مَ نهُ ، ومِ لُ النّاسِ ؛ وذاكَ أفضَ القٌ قٌ وخَ لُ هُ خُ ن لَ م مَ ، ومنِهُ قٌ لُ هُ خُ ولَيسَ لَ

.(٣) ُّ النّاسِ ؛ وذاكَ رشَ القٌ والخَ
عامة،  بصورة  العرب  أو  العرب،  شباب  رشحية  عن  يسأل  كان    احلسني  فاإلمام 

وكانوا قد انغمسوا يف الشهوات وكانوا يرتادون جمالس اللهو واللعب.
ويامرس  واحتقار،  بدونية  إليهم  ينظر  مقهورة،  مضطهدة،  رشحية  فكانوا  املوايل  أما 
وجنساً  قومية  وأرقى  أفضل  أنفسهم  يعتربون  العرب  وكان  العنرصي،  التمييز  ضدهم 

منهم!

تاج   ) غزل  بّة  كُ وهي   « لَهْ جُ  » بالفارسيّة  وأصله  ق»،  اجلُالهِ قوسُ   » ومنه  به،  يُرمى   الذي  ق  البُندُ ق:  اجلُالهِ  .١
العروس: ج ١٣ ص ٦٣« جلهق»).

: احلظّ والنصيب ( النهاية: ج ٢ ص ٧٠« خلق»). ٢. اخلَالقُ
٣. الطبقات الكرب ( الطبقة اخلامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٠٤ ح ٣٧٨، كتاب العقل وفضله البن أيب الدنيا: 
ص ٥٨ ح ٧٨ وفيه ذيله من « يا جعيد»، ويف تاريخ دمشق: ج ١٣ ص ٢٥٣ وهتذيب الكامل: ج ٦ ص ٢٣٥ عن 

اإلمام احلسن  وفيهام ذيله من « يا جعيد».
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ومع ذلك كانوا حريصني عىل الدنيا، ويأكلون الربا.
فأظهر اإلمام احلسني  أسفه عىل تلك احلالة، ألن هاتني الرشحيتني لو كانوا يف طريق 

الصالح واخلري يعتمد عليهم يف نرصة اإلسالم، وبناء املجتمع؛ ونرش اخلري والصالح.
ثم بَنيَّ اإلمام احلسني  أصناف الناس، ومن هم أفضل الناس وأرشهم.

وهذا املوقف واالهتامم برشحية الشباب ألهنم أرسع الناس إىل كل خري.
فقد قال اإلمام الصادق  أليب جعفر ألحول: أتيت البرصة؟ 

فقال: نعم.
قال: كيف رأيت مسارعة الناس إىل هذا األمر ودخوهلم فيه؟

قال: واهللا إهنم لقليل ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل.
فقال: عليك باألحداث فإهنم أرسع إىل كل خري(١).

فالشباب طاقة هامة من طاقات بناء املجتمع، وإذا ما استفيد من طاقاهتم وإمكانياهتم 
وقدراهتم باالجتاه اإلجيايب فإن ذلك يساهم يف تطوير املجتمع وازدهاره وتقدمه.

أما الرشحية األخر التي كان يسأل عنها اإلمام احلسني  فهي رشحية املوايل وهي 
رشحية ضعيفة، ومظلومة، ويمكن االستفادة منها يف نرصة الدين ألهنا تسارع إىل التفاعل 

مع الدعوة لرفع الظلم والتمييز العنرصي عنها.
ومن جهة أخر فإن اهتامم اإلمام احلسني  هباتني الرشحيتني يربز اهتاممه بمختلف 
املكونات االجتامعية، ونظرته اإلجيابية للرشائح الفاعلة أو املظلومة من أجل إدارة املجتمع 
والرتاحم  والتواصل  واالنسجام  والتسامح  التعايش  قيم  من  تعزز  صحيحة  بصورة 

والتكافل االجتامعي.

التسامح الفكري
 من الطبيعي أن تتباين اآلراء الفكرية والثقافية املطروحة يف املجتمع، وتتعدد النظريات 
الفكرية، وختتلف االجتهادات حول خمتلف املسائل والقضايا، لكن املهم أن يكون ذلك 

١. الوايف، الفيض الكاشاين، ج ٤، ص ٢٨٢، رقم ١٥٧٢. 
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بصورة علمية، وأن يطعم االختالف بتسامح فكري بعيداً عن لغة اإلقصاء أو اإللغاء أو 
التهميش، مما يساهم يف تطوير أفكارنا ومراجعتها وفحصها والتأكد من صوابيتها.

أما إذا ساد املجتمع تعصب فكري لرأي واحد، أو وجهة نظر واحدة، أو نظرية واحدة 
الفكري، والتشدد والتطرف، وهو ما يوصل يف هناية األمر إىل  التعصب  فهذا يؤدي إىل 

العمى الفكري، فال ير رأياً إال رأيه، وال فكرة إال فكرته، وال اجتهاداً إال اجتهاده!
وهذا األمر يتناىف مع حرية الرأي يف اإلسالم، إذ «جعل اإلسالم حلرية الرأي مكانة 
إن  بل  يتنازل عنه  أن  لفرد  منه، وال جيوز  تنتقص  أن  للدولة  للفرد، ال جيوز  كبرية كحق 
حرية الرأي الصائب يعد أمراً رضورياً لكيان الفرد الفكري واإلنساين، والزم لقيام املسلم 

بفرائض اإلسالم.
يستلزم  اإلسالم، وحتقيقه  فرائض  أهم  من  يُعد  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  فاألمر 
بداهة حرية الرأي، كام أن حق الفرد يف مراقبة احلكام ونصحهم ونقد ترصفاهتم يستلزم 
مناقشات  من  عليه  يرتتب  وما   الشور مبدأ  وكذلك  الرأي،  بحرية  الفرد  متتع  رضورة 

وحق االنتخاب يستلزمان حرية الرأي»(١).
وحرية الرأي والتعبري عنه هو حق طبيعي لكل إنسان، فله حق التكلم بام يشاء، وحق 

املحاججة باحلق، وحق النقد لكل ما هو غري صحيح عقالً ورشعاً.
وقد مارس املسلمون األولون حقهم يف التعبري عن آرائهم وأفكارهم وتصوراهتم جتاه 
خمتلف القضايا املهمة، وذلك بإيعاز من الرسول األكرم  ألصحابه كي يتمتعوا بحقهم 

يف إبداء الرأي.
أن  عىل  أصحابه    الكريم  الرسول  حض  «لقد  عثامن:  الكريم  عبد  الدكتور  يقول 
يعتقدونه من الصواب  التعبري عام  الظروف، وأن ال تأخذهم يف  يقولوا احلق مهام كانت 
لومة الئم وأن ال خيافوا فيه أحداً إال اهللا، لذلك يقول: «الساكت عن احلق شيطان أخرس» 
وحتى لو أن الرأي الذي سيقوله املسلم سيُغضب حاكامً فإن الرسول  يأمره أن يقوله 

بريوت،   - الرسالة  مؤسسة  باناجه،  أمحد  حممد  سعيد  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  حول  مقارنة  دراسة   .١
الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م، ص٤٩. 
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تِل دونه. ولو قُ
ولقد كان من نتيجة هذه الدعوة إىل حرية الرأي واجلهر باحلق، أن املسلمني ما كانوا 
خيشون أن ينبهوا عىل اخلطأ حني جيدونه، وأن يناقشوا أولياء أمورهم، فأما أن يكون رأهيم 

قنعهم ويل األمر بصحة رأيه وموقفه»(١). الصواب فيعدل ويل األمر عن خطئه أو يُ
د أصحابه كذلك عىل (إبداء الرأي) فلم يكن اإلمام عيل يسمح  واإلمام عيل  قد عوّ
ألحد بإبداء رأيه فحسب، بل كان يطلب منه ذلك معترباً إياه جزءاً من العالقة بني احلاكم 

واملحكوم، وواجباً من واجبات الرعية جتاه الراعي.
يقول : «فال تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإين لست يف نفيس بفوق أن 
أخطئ، وال آمن ذلك من فعيل، إال أن يكفي اهللا من نفيس ما هو أملك به مني، فإنام أنا 

وأنتم عبيد مملوكون لرب ال ربّ غريه، يملك منا ما ال نملك من أنفسنا»(٢).
«وال تظنوا يب استثقاالً يف حق قيل يل، وال التامس إعظام لنفيس، فإنه من استثقل احلق 

أن يُقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل هبام أثقل عليه»(٣).
من  واجباً  يكون  وربام  أمورهم،  يف  للرعية  أسايس  حق  الرأي)  (إبداء  فإن  وهكذا 

واجباهتم جتاه الراعي(٤). 
وهذا يشري إىل أنه يف العرص اإلسالمي األول كان هناك إرصار شديد من أجل ممارسة 
(حق الرأي) عملياً ألن تقدم أي جمتمع ال يمكن أن يتم إال يف مناخ حر، بحيث تنمو فيه 

األفكار الصاحلة، والرؤ املنتجة، واألعامل احلضارية.
ومن دون ممارسة إبداء الرأي، تنعدم يف املجتمع كل مقومات التقدم واحلضارة، ولذا 
فإن من أبرز أسباب ختلف املسلمني اليوم هو انعدام احلرية وحماربة الرأي اآلخر، يف حني 
أننا نجد املجتمع اإلسالمي األول تقدم برسعة مذهلة، وذلك نتيجة ملامرسة املسلمني حلق 
 - ١٤٠٩هـ  عرش  الرابعة  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  عثامن،  الكريم  عبد  د.  اإلسالمية،  الثقافة  معامل   .١

١٩٨٩م، ص٦٤. 
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٢٧، ص ٢٣٥. 
٣. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٢٧، ص ٢٣٥. 

األوىل  الطبعة  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  املدريس،  هادي  السيد   ، املؤمنني  أمري  أخالقيات   .٤
١٤١١هـ - ١٩٩٠م، ص٢٥٥. 
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الرأي والتعبري عنه بحرية تامة.
وقد كفل اإلسالم حق الرأي لكل إنسان باعتباره حقاً من حقوقه األساسية، وعىل هذا 
األساس، فإن الرأي اآلخر يستمد رشعيته من حقه يف التعبري عن رأيه وفكره وفلسفته يف 

احلياة.
وقد نصت املواثيق واالتفاقات الدولية واإلقليمية اخلاصة بحقوق اإلنسان عىل حق 

حرية الرأي والتعبري.
أغسطس   ٢٦ يف  صدر  الذي  الفرنيس  واملواطن  اإلنسان  حقوق  إعالن  تضمن  وقد 
١٧٨٩م يف اجلمعية التأسيسية والذي يتكون من ١٧ مادة: أن حرية التعبري «تقوم عىل حق 
ممارسة كل عمل ال يرض باآلخرين» و«ال جيوز إزعاج أحد بسبب آرائه حتى الدينية منها» 
معترباً حرية الفكر والرأي من أثمن احلقوق لإلنسان، وذلك بالتأكيد عىل أن لكل مواطن 
احلق يف أن يكتب ويتكلم ويطبع بحرية، عىل أن يكون مسؤوالً عن إساءة استعامل هذا 
احلق يف األحوال املحددة يف القانون، وقد عرب فولتري عن روح الثورة الفرنسية حني أكد 
مقولته التي ما زالت منذ نحو قرنني حيث قال: «قد أختلف معك يف الرأي ولكني مستعد 

أن أدفع حيايت دفاعاً عن حقك يف التعبري عن رأيك».
العاملي حلقوق اإلنسان، فقد تم  املادة ومركزيتها يف مواد اإلعالن  ونظراً ألمهية هذه 
تأسيس مركز دويل خاص للدفاع عن حرية الرأي والتعبري -املركز الدويل ضد الرقابة- 

ه يف لندن - بريطانيا. وسمي املركز بـ(املادة التاسعة عرش) ومقرّ
ت عىل أن:  أما املادة التاسعة عرش من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فنصّ

١- لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة.
خمتلف  التامس  يف  حريته  احلق  هذا  ويشمل  التعبري،  حرية  يف  حق  إنسان  لكل   -٢
رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقله إىل اآلخرين، دونام اعتبار للحدود سواء عىل 

شكل مكتوب أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخر خيتارها.
واجبات  املادة  هذه  من   ٢ الفقرة  يف  عليها  املنصوص  احلقوق  ممارسة  تستتبع   -٣
تكون  أن  القيود ولكن رشيطة  لبعض  إخضاعها  ذلك جيوز  ومسؤوليات خاصة، وعىل 
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حمددة بنص القانون وأن تكون رضورية: 
أ - الحرتام حقوق اآلخرين.

ب- حلامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
أن:  عىل  اإلنسان  حلقوق  العريب  امليثاق  ملرشوع  والعرشون  الثالثة  املادة  ت  نصّ وقد 
«لألفراد من كل دين احلق يف ممارسة شعائرهم الدينية، كام هلم احلق يف التعبري عن أفكارهم 
عن طريق العبارة أو املامرسة أو التعليم وبغري إخالل بحقوق اآلخرين، وال جيوز فرض أية 

قيود عىل حرية العقيدة والفكر والرأي إال بام نص عليه القانون».
مكفول  حق  هو  عنه  والتعبري  الرأي  حق  بأن  االستنتاج  نستطيع  سبق،  ما  كل  من 
لإلنسان -أي إنسان- يف اإلسالم، وكذلك يف القانون الدويل، باعتباره حقاً أساسياً من 

حقوق اإلنسان.
وعندما يتاح للجميع احلرية يف إبداء آرائهم الفكرية والثقافية فإن ذلك يعزز من روح 
التسامح الفكري يف املجتمع، ويقلص من مساحة الالتسامح والتعصب الفكري املقيت.

اإلمام احلسني  والتسامح الفكري
عنده،  الفكري  التسامح  وروح  حالة  تبني  خمتلفة  ومواقف  أراء    احلسني  لإلمام 
فقد كان يبدي آراءه بكل أدب واحرتام، وينتقد اآلراء املخالفة بروح متساحمة، ويراعي 

اجلوانب األخالقية يف نقد األفكار اخلاطئة، وإليكم بعض تلك املواقف واآلراء:

١- نقد الفكرة ومدح القائل:
الفكر، ويطور األفكار، ويصحح األخطاء، وهذا ما فعله اإلمام  العلمي يثري  النقد 
احلسني  مع مقولة قاهلا أبو ذر الغفاري، فمدح أوالً أبا ذر وترحم عليه إلبراز مكانته 

عنده، ثم صحح ما قاله، فنقد الفكرة ومدح القائل.
 قيل لإلمام احلسني : إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إيلَّ من الغنى، والسقم أحب إيلَّ 

من الصحة.
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فقال : «رحم اهللا أبا ذر، أما أنا أقول: من وثق بحسن اختيار اهللا مل خيرت غري ما اختار اهللا له »(١).
أبا ذر)  بالثناء عىل أيب ذر والرتحم عليه (رحم اهللا    انظر كيف بدأ اإلمام احلسني 
فقد كان له مكانة رفيعة عند رسول اهللا  واألئمة األطهار، ثم صحح الفكرة بكل أدب 

واحرتام.
ويف هذا درس بليغ علينا أن نتعلم منه؛ إذ أن البعض بمجرد أن ختتلف معه يف رأي 
؛ فيتحول النقد من نقد  أو فكرة أو موضوع يسعى الغتيال شخصيتك والنيل منك أوالً
األفكار إىل نقد األشخاص، وهذا ما تعاين منه جمتمعاتنا اإلسالمية، والصحيح أن هنتم 
بنقد األفكار بصورة علمية وموضوعية، ونحافظ يف الوقت نفسه عىل مكانة األشخاص 

واحرتام شخوصهم ومكانتهم االعتبارية.

٢- تصحيح األفكار اخلاطئة:
من صور التسامح الفكري تصحيح األفكار اخلاطئة مع رعاية األدب، وعدم اإلساءة 
إىل من يراها صحيحة، أو احلط من شأنه، وإنام االكتفاء بتصحيح األفكار اخلاطئة للتخلص 

منها، وإبداء الصحيح من األفكار.
وهذا ما فعله اإلمام احلسني ، فذات مرة قال عنده رجل: إن املعروف إذا أسدي إىل 

غري أهله ضاع.
الرب  املطر تصيب  وابل  مثل  الصنيعة  تكون  «ليس كذلك، ولكن   : احلسني  فقال   

والفاجر »(٢). 
فالرجل كان ير أن فعل املعروف لغري أهله يضيع، بينام اإلمام احلسني  صحح هذه 
الفكرة وقال له باحرتام: «ليس كذلك» ومل يقل له ما خيدش مكانته كام يفعل بعضنا مع من 

خيتلف معهم يف رأي أو فكرة.
اإلمام احلسني  رضب مثالً مجيالً ومعرباً عن صناعة املعروف باملطر الذي يصيب 
بقطراته النازلة الرب والفاجر، فعمل املعروف ال يضيع، وآثاره تنفع اجلميع، ثم إن إسداء 

١. رشح إحقاق احلق، السيد املرعيش، ج ٢٧، ص ١٧٧. ونسب ابن عساكر هذا القول لإلمام احلسن عليه السالم.
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٧٥، ص ١١٧، رقم ٣. 
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 املعروف لغري أهله قد جيعلهم من أهله، فكم من رجل تغري مساره ألن رجالً صاحلاً أسد
إليه معروفاً!

رَ  يعُ أَجْ ثم إن اهللا تعاىل ال يضيع أجر من يصنع املعروف كام يف قوله تعاىل: {إِنَّا الَ نُضِ
.(١){ الً مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ مَ

٣- االستامع للرأي اآلخر برحابة صدر:
وإن  برحابة صدر حتى  اآلخر  للرأي  يعنيه- االستامع  يعني -فيام  الفكري  التسامح   
كنت تعتقد بصوابية رأيك، وصحة فكرتك، فمن صفات املتساحمني فكرياً السامح لآلراء 
األخر بالتعبري عن نفسها، واالستامع هلا، فقد يكون فيها شيئاً مفيداً، أو ير فكرة من 
زاوية أخر، فال أحد يمتلك احلقيقة املطلقة -إال املعصوم- وما عداه فهو معرض للخطأ 

والصواب.
أنه  فرغم  الفكري،  التسامح  صور  من  رائعة  صورة  لنا  يرسم    احلسني  اإلمام 
معصوم، وال حاجة له لالستامع لرأي اآلخرين، ولكن أراد أن يعلمنا درساً يف رضورة 

وأمهية االستامع للرأي اآلخر، بل وتشجيعه عىل التعبري عن رأيه!
 فقد رو املؤرخون أن اإلمام احلسني  ملا سار إىل مكة استقبله عبداهللا ابن مطيع 

العدوي، فقال: أين تريد أبا عبد اهللا جعلني اهللا فداك؟!
قال : «أما يف وقتي هذا أريد مكة، فإذا رصت إليها استخرت اهللا تعاىل يف أمري بعد 

ذلك».
فقال له عبد اهللا بن مطيع: خار اهللا لك يا بن بنت رسول اهللا فيام قد عزمت عليه، غري 

أين أشري عليك بمشورة فاقبلها مني.
فقال له احلسني : وما هي يا بن مطيع؟

قال: إذا أتيت مكة فاحذر أن يغرك أهل الكوفة، فيها قتل أبوك وأخوك بطعنة طعنوه 
كادت أن تأيت عىل نفسه، فالزم احلرم، فأنت سيد العرب يف دهرك هذا، فواهللا لئن هلكت 

ليهلكن أهل بيتك هبالكك، والسالم.
١. سورة الكهف، اآلية: ٣٠. 
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فودعه احلسني  ودعا له بخري(١). 
ورو الدينوري: أن اإلمام  قال البن مطيع: «يقيض اهللا ما أحب»(٢). 

ورو عمر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي: ملا قدمت كتب أهل العراق 
إىل احلسني  هتيأ للمسري إىل العراق، أتيته فدخلت عليه وهو بمكة، فحمدت اهللا وأثنيت 
 عليه ثم قلت: أما بعد، فاين أتيتك يا بن عم حلاجة أريد ذكرها لك نصيحة، فإن كنت تر

أنك تستنصحني، وإال كففت عام أريد أن أقول.
فقال احلسني : «قل فواهللا ما أظنك بيسء الرأي، وال هو للقبيح من األمر والفعل».
قلت له: إنه قد بلغني أنك تريد املسري إىل العراق وإين مشفق عليك من مسريك، إنك 
تأيت بلداً فيه عامله وأمراؤه ومعهم بيوت األموال، وإنام الناس عبيد هلذا الدرهم والدينار، 

وال آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نرصه ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه.
بنصح  مشيت  أنك  علمت  واهللا  فقد  عم،  بن  يا  خرياً  اهللا  «جزاك   : احلسني  فقال 
أمحد  عندي  فأنت  تركته،  أو  برأيك  أخذت  يكن،  أمر  من  يقض  ومهام  بعقل،  وتكلمت 

مشري وأنصح ناصح»(٣).
ويف هذا املوقف درس بليغ يف التسامح الفكري، فاإلمام احلسني  مل يكتفِ باالستامع 
آلراء الناصحني، بل شجعهم عىل إبداء آرائهم، وشكرهم عىل نصيحتهم «جزاك اهللا خرياً 

يا بن عم... فأنت عندي أمحد مشري، وأنصح ناصح!».
ورغم أن اإلمام احلسني  إمام معصوم؛ فلم ينههم عن إبداء رأهيم ونصيحتهم، بل 
نتعلم من ذلك أمهية االستامع لآلراء األخر، ونفكر يف  شكرهم عىل ذلك، وعلينا أن 
صوابتها أو سقمها، ونشجع الناس عىل إبداء آرائهم فبعض اآلراء تكون صحيحة وقوية 

١. الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف، دار الندوة اجلديدة، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل، غري مذكور تاريخ الطبعة، 
ج ٥، ص ٣٦- ٣٧. 

٢. األخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: د. مجال الدين الشيال، دار إحياء الكتب 
العربية، القاهرة، الطبعة األوىل ١٩٦٠م، ص ٢٢٩. 

٣. تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، 
ج ٤، ص ٢٩٤، (أحداث سنة ٦٠هـ). 
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ومفيدة.
إن شيوع التسامح الفكري يف جمتمعنا بحاجة اليوم إىل السامح بحرية التعبري عن اآلراء 
املختلفة، والنظريات املتضاربة، واالجتهادات املختلفة، ثم نبحث عن اآلراء الصحيحة، 

وهبذا نشجع عىل تنمية روح التسامح الفكري.
أما إذا تعاملنا مع األفكار إما أسود أو أبيض، سالب أو موجب، معنا أو ضدنا وال 

مكان للوسط؛ فهذا يؤدي إىل شيوع التشدد الفكري، والتطرف الديني.
اآلراء  واحرتام  للنصيحة،  السامع  وعدم  اآلخر،  الرأي  ورفض  الذات،  انتفاخ  إن 

املخالفة كلها دالئل عىل رفض التسامح الفكري.
إن علينا كمجتمعات إسالمية تتنوع فيها املذاهب والتيارات والتوجهات واملرجعيات 
واملدارس الفكرية أن نتعلم من اإلمام احلسني  أمهية السامح لآلراء املختلفة بالتعبري عن 
الواحد، وإقصاء اآلخرين حتى نشيع يف جمتمعنا  الرأي  نفسها ووجودها، واالبتعاد عن 

روح التسامح الفكري املنشود.

التسامح السيايس
املرء،  يعارضها  افكار  أو  مجاعات  لتقبل  االستعداد  هو  السيايس  بالتسامح  املقصود 

واإلقرار هلا وألصحاهبا بحقهم يف ممارسة كافة حقوقهم السياسية واملدنية(١).
إنسان ذي أهلية احلق يف االشرتاك يف توجيه سياسة  بأن يكون لكل  فه آخرون:  وعرَّ
القرآن  حرص  وقد  التنفيذية،  السلطة  ومراقبة  إدارهتا  ويف  واخلارج،  الداخل  يف  الدولة 
احلكم  دعائم  يرسم  حيث  احلرية  هذه  من  الواسع  املقدار  هذا  الناس  منح  عىل  الكريم 
واخلربة  الرأي  وأصحاب  العقالء  واشرتاك  السياسية  واحلرية   الشور أساس  عىل 

واالختصاص، كل يف جمال ختصصه.
لألفراد  يكون  وأن  السلطات،  مصدر  نفسها  األمة  تكون  أن  هنا  السيايس  والتسامح 

١. ثقافة التسامح يف ضوء الرتبية والدين، د. رشدي أمحد طعمة ود. حممد عبدالرؤوف الشيخ، دار الفكر العريب، 
القاهرة – مرص، الطبعة األوىل ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ص ١٨. 
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احلق يف اختيار احلاكم، واحلق يف مراقبته، وحماسبته عىل أعامله(١).
وللتسامح السيايس صور متعددة، فقد يأخذ صورة األسلوب الديموقراطي يف احلكم 
من خالل اإلعالم احلر والتّعددية السياسية، واالنتخابات الربملانية، والقواعد الدستورية 
التي تتيح للجميع حق ممارسة السلطة ونقدها وإسقاطها يف حال عجزت أو شذت عن 

برناجمها االنتخايب ووعودها ألبناء الشعب.
بني  السيايس  االنفتاح  حالة  السيايس  التسامح  يمثل  أن  يمكن   ،أخر صيغة  ويف 
حلركة  ييسء  وال  املشرتكة  املصالح  حيقق  أن  يمكن  ما  نطاق  يف  والعلامنيني،  اإلسالميني 

الدين بيشء.
بشكل  بل  مطلق،  عشوائي  بشكل  -ال  اآلخرين  عىل  السيايس  االنفتاح  أسلوب  إن 
مدروس- هو خيار تأخذ به اليوم الكثري بل معظم احلركات السياسية اإلسالمية من خالل 
اللقاء عىل أرض وأهداف مشرتكة يف بعض مراحل الطريق ذلك أن االعرتاف بالوجود ال 
يعني االعرتاف بالرشعية، فقد تفرض الظروف اللقاء مع اآلخر املختلف فكرياً، والتنسيق 
معه لتحقيق مصالح حلساب املسلمني. فال يصح اعتبار معاهدة الرسول  مع اليهود يف 

بداية اهلجرة اعرتافاً برشعيتهم، وال اعتبار صلح احلديبية اعرتافاً برشك املرشكني(٢).
 ،والشور واحلرية،  العدل،  عىل  يقوم  أن  جيب  السيايس  التسامح  يتحقق  وحتى 
اجلهر  وحق  النقد،  وحق  املعارضة،  وحق  السيايس،  اآلخر  وتقبل  واحلوار،  واالنفتاح، 

بالرأي السيايس.
والتسامح السيايس سواء بني احلاكم واملحكومني، أو بني اجلامعات السياسية املختلفة، 
ويضمن  السياسية،  النزاعات  وحالة  التوترات  إزالة  عىل  يساعد  املختلفة  الدول  بني  أو 

األمن والسالم واالستقرار االجتامعي والسيايس.
بعود إىل عدم  الرئيس  أن سبها  املسلحة نجد  نراجع أرشيف احلروب والنزاعات  فعندما 
التسامح السيايس، وغلبة التعصب والتطرف السيايس عند الذين يميلون إىل إشعال احلرائق 

١. التسامح يف اإلسالم، أمحد محيد العلواين، ص ١٤٣. 
٢. روح التسامح، ص ٦٣. 
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االحتقان  حاالت  ختفيف  إىل  دوماً  يسعون  السيايس  بالتسامح  املؤمنون  بينام  إطفائها،  بدل 
السيايس، وتعزيز مفاهيم التحاور والسلم والتعايش لتاليف احلروب وجتنب املواجهات احلربية.

وحتى ال يبقى التسامح جمرد شعار أو قيمة من القيم التي قد يعترب البعض أهنا مبهمة 
الدورة  عن  صدر  فقد  مضامينها،  يف  ومتباينة  متعددة  قضايا  تشمل  دولية  مواثيق  ضمن 
الثامنة والعرشين للمؤمتر العام ملنظمة اليونسكو يف ١٦ نوفمرب ١٩٩٥م (إعالن املبادئ 
وتأخذ  األفراد  به  يتحىل  أن  يفرتض  حضاري  كسلوك  مفهومه  لرتسيخ  التسامح)  بشأن 
به اجلامعات من هيئات ومنظامت وتلتزم به الدول يف ترشيعاهتا وأنظمتها الداخلية، ويف 

عالقاهتا ومعامالهتا مع بعضها البعض.
وهبذا  التسامح،  عدم  وعوامل  أسباب  من  املجتمع  وقاية  يف  أسايس  دور  وللدولة 
اخلصوص تنص املادة ٢ من اإلعالن عىل (أن التسامح عىل مستو الدولة يقتيض ضامن 
العدل، وعدم التحيز يف الترشيعات، ويف إنفاذ القوانني، واإلجراءات القضائية واإلدارية، 
أو  استبعاد  فكل  متييز،  أي  دون  شخص  لكل  واالجتامعية  االقتصادية  الفرص  وإتاحة 

هتميش إنام يؤدي إىل العدوانية والتعصب).
واجب  هو  وإنام  فحسب،  أخالقياً  واجباً  ليس  التسامح  فإن  اإلعالن  نفس  وحسب 
سيايس وقانوين، وبالتايل فإن األخذ به ال ينبغي أن يكون جمرد تكرم من طرف لفائدة طرف 

أو أطراف أخر، وإنام ينبغي أن يتبلور يف شكل التزام يتقيد به اجلميع.
وتعزيز التسامح حسب اإلعالن يتم عن طريق (املعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية 
الفكر والضمري)، ويف املقابل فإن عدم التسامح يتجسد يف (هتميش الفئات املستضعفة، 
واستبعادها من املشاركة االجتامعية والسياسية، وممارسة العنف والتمييز ضدها) ولذلك 
يؤكد اإلعالن إن (التعليم هو أنجع الوسائل ملنع الالتسامح)، بل إنه رضورة ملحة لكي 
محاية  عىل  بالعزم  ويتشبعوا  فيها،  يتشاركون  التي  واحلريات  احلقوق  عىل  الناس  يتعرف 
األفراد واملجموعات  والتسامح بني  التفاهم والتضامن  حقوق وحريات غريهم، وبقيم 

اإلثنية واالجتامعية والثقافية واللغوية، وفيام بني األمم.
أسباب  تتناول  التسامح  لتعليم  عقالنية  منهجية  أساليب  اعتامد  عىل  اإلعالن  وحيث 
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الالتسامح الثقافية واالجتامعية والدينية، أي اجلذور الرئيسية للعنف واالستبعاد، ويتعهد 
يف  التسامح  قيم  وترسيخ  لتنمية  اهلادفة  التعليمية  الربامج  بمساندة  لإلعالن  املصدرون 
جمال البحث وتكوين املعلمني، لتنشئة مواطنني يقظني مسؤولني، ومنفتحني عىل ثقافات 
البرش،  بني  والفروق  اإلنسان،  كرامة  وحيرتمون  قدرها،  حق  احلرية  يقدرون  اآلخرين، 
وقادرين عىل درء النزاعات، أو عىل حلها بوسائل غري عنيفة (املادة ٤ من اإلعالن)، فهل 

حتققت اجلهود املبذولة لنرش وترسيخ ثقافة التسامح أهدافها؟(١).
وبالنظر إىل الواقع السائد يف عدد من البلدان يف الوطن اإلسالمي الكبري يتبني أن حالة 
عدم التسامح السيايس هي السائدة، وأن روح التسامح السيايس موجودة يف القليل من 
أو  السيايس  الصعيد  عىل   سواء  التسامح  درجات  يف  تفاوت  مع  اإلسالمي  العامل  بلدان 
غريه من األصعدة األخر، وهو ما يتطلب نرش ثقافة جديدة تؤمن بالتسامح والتعايش 
والتعاون واالنفتاح حتى يعم السالم واألمن واالستقرار والسلم ربوع العامل اإلسالمي.

اإلمام احلسني والتسامح السيايس
بروح  تدل عىل متسكه  التي  السياسية  املواقف  الكثري من    اإلمام احلسني  يف سرية 

التسامح السيايس حتى مع خصومه وأعدائه.
وألن التسامح السيايس له صور متعددة -كام أرشنا سابقاً- نستطيع أن نشري إىل بعض 

هذه الصور من خالل مواقف اإلمام احلسني ، ومنها:

١- احرتام آراء الناس:
موسم  شهد  ممّن  غفرياً  مجهوراً  فيه  دعا  عاماً،  مؤمتراً  مكة  يف    احلسني  اإلمام  عقد 
؛ مِن املهاجرين واألنصار، والتابعني وغريهم مِن سائر املسلمني، فانرب  خطيباً  احلجّ
ث ببليغ بيانه بام أملّ بعرتة النّبي  وشيعتهم مِن املحن واخلطوب التي صبّها  فيهم، وحتدّ
ثِرَ عن  أُ مِنْ إخفاء فضائلهم، وسرت ما  دة  ذه مِن اإلجراءات املشدّ عليهم معاوية، وما اختّ
ار مؤمتره بإذاعة ذلك بني املسلمني، وفيام ييل نصّ  هم، وألزم حضّ الرسول األعظم يف حقّ

١. يف الثقافة السياسية اجلديدة، د. عبد القادر العلمي، منشورات الزمن، الدار البيضاء - املغرب، ص ٩٠-٩١. 
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حديثه، فيام رواه سليم بن قيس:
سني بن عيل، وعبد اهللا بن عباس، وعبد  قال: وملّا كان قبل موت معاوية بسنة حجّ احلُ
نْ حجّ مِن األنصار ممّن  سني بني هاشم ونساءهم ومواليهم، ومَ اهللا بن جعفر، فجمع احلُ
مِنْ  العام  حجّ  أحداً  عوا  تدَ «ال  هلم:  وقال   ، رسالً أرسل  ثمّ  بيته،  وأهل  سني  احلُ يعرفهم 

أصحاب رسول اهللا  ، املعروفني بالصالح والنُّسك إالّ امجعوهم يل». 
تهم مِن التابعني، ونحو  نى أكثر مِنْ سبع مئة رجل وهم يف رسادق، عامّ فاجتمع إليه بمِ
مِنْ مئتي رجل مِنْ أصحاب النّبي ، فقام فيهم خطيباً، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال: 

لِمتُم  أَيتُم وعَ د رَ تِنا ما قَ لَ بِنا وبِشيعَ عَ د فَ يَةَ - يعني معاوية - قَ اغِ ا الطّ إِنَّ هذَ ، فَ ا بَعدُ «أمّ
بوين:  ذِّ كَ بتُ فَ ذَ قوين وإن كَ دِّ قتُ فَصَ دَ إِن صَ فَ ن يشَ ءٍ،  م عَ لَكُ دتُم، وإينّ اريدُ أن أسأَ هِ وشَ
قامي هذا،  م مَ تُ ريَّ ّا سَ م، ملَ بِيِّكُ رابَتي مِن نَ قِّ قَ سولِ اهللاِ وحَ قِّ رَ م وحَ يكُ لَ قِّ اهللاِ عَ م بِحَ كُ لُ أسأَ
ثِقتُم  نتُم مِنَ النّاسِ ووَ ن أمِ م مَ بائِلِكُ م مِن قَ كُ عنيَ يف أنصارِ وتُم أمجَ عَ قالَتي، ودَ فتُم مَ صَ ووَ
قُّ  بَ احلَ مرُ ويَذهَ ا األَ سَ (١) هذَ فُ أن يَدرُ وَّ َ إِينّ أختَ نا؛ فَ قِّ م إىل  ما تَعلَمونَ مِن حَ ادعوهُ ، فَ بِهِ

.(٣)«{ (٢) ونَ هَ الْكافِرُ رِ هِ وَ لَوْ كَ تِمُّ نُورِ ، {وَ اهللاُ مُ غلَبَ ويُ

ه، وال شيئاً ممّا قاله رسول اهللا  وما ترك شيئاً ممّا أنزله اهللا فيهم مِن القران إالّ تاله وفرسّ
 يف أبيه وأخيه ويف نفسه وأهل بيته  إالّ رواه، وكلّ ذلك يقول أصحابه: اللهمّ نعم، 
قه وأئتمنه مِن الصحابة. نْ أُصدّ ثني به مَ قد سمعنا وشهدنا. ويقول التابعي: اللهمّ قد حدّ

نْ تثقون به وبدينه». ثتم به مَ كم اهللاَ إالّ حدّ فقال : «أنشدُ
ل مؤمتر إسالمي عرفه املسلمون يف ذلك الوقت، وقد شجب فيه  وكان هذا املؤمتر أوّ
اإلمام  سياسة معاوية، ودعا املسلمني إلشاعة فضائل أهل البيت ، وإذاعة مآثرهم 

لطة حجبها عن املسلمني(٤). التي حاولت السّ
نجد يف هذا املؤمتر العام الذي عقده اإلمام احلسني  تنوير الناس بحقيقة األوضاع 

: عفا ( الصحاح: ج ٣ ص ٩٢٧« درس»). سَ رَ ١. دَ
، اآلية: ٨. ٢. سورة الصفّ

٣. كتاب سليم بن قيس، ص ٣٢٠. بحار األنوار، ج ٣٣، ص ١٨٢.
٤. موسوعة سرية أهل البيت: اإلمام احلسني بن عيل، الشيخ باقر رشيف القريش، ج ١٣، ص٢٢٩–٢٣٠. 
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احلق  بقيم  وتوعيتهم    اهللا  بعد رحيل رسول  مؤملة  أحداث  من  وما حدث  السياسية، 
والعدل واحلقوق السياسية التي كفلها اإلسالم هلم.

 وعصمته وعظمته إال أنه طلب منهم إبداء رأهيم جتاه  ورغم مقام اإلمام احلسني 
: «أريد أن أسألكم عن يشء؛ فإن صدقت فصدقوين، وإن كذبت فكذبوين!». أقواله قائالً

احلق،  طريق  يف  سائرون  أهنم  حلظة  يشكون  ال  فهم   ،واهلد احلق  أئمة  هم  وهكذا 
ولكنهم يريدون أن يؤصلوا احلقوق السياسية لألمة، فطلب منهم اإلمام احلسني  أن 
يعطوا رأهيم بكل حرية جتاه ما يقوله، تعزيزاً ملبدأ احرتام آراء الناس، وإرشاكهم يف الرأي 

والقرار السيايس.

٢- السعي لتجنب احلرب:
من صور التسامح السيايس السعي لتاليف احلروب، وجتنب النزاعات املسلحة ليحل 

حملها الوئام والسالم واالستقرار.
يبدأ  أن  يرفض  وكان  عليه،  فرضت  وإنام  باحلرب،  البادئ  يكن  مل    احلسني  واإلمام 
أبدأهم  أن  أكره  «إين  له:  قائالً  باحلرب  يبدأ  أن  عوسجة  بن  مسلم    هنى  فقد  بالقتال، 

بقتال»(١).
كام  يعود من حيث جاء،  برتكه  األموي  اجليش   إلقناع  احلسني  اإلمام  وقد سعى 
سعى إلقناع ابن سعد بتجنب احلرب وترك النزاع، والبحث عن حلول سلمية حتى آخر 
جهة  من  األعداء  موقف  تغيري  نحو  والسعي  جهة،  من  العدو  عىل  احلجة  إللقاء  حلظة؛ 

أخر، وصوالً إىل جتنب احلرب قدر اإلمكان.
نِي  القَ فَ كَ  مَ لِّ اكَ أن  اريدُ  إينّ   : عدٍ سَ ابنِ  إىلَ    نيُ  سَ احلُ لَ  أرسَ اخلوارزمي:  ذكر  فقد 
نيُ يف  سَ احلُ ساً وَ رشينَ فارِ عدٍ يف عِ رُ بنُ سَ مَ يهِ عُ جَ إلَ رَ خَ ، فَ كَ رِ سكَ ري وعَ سكَ ةَ بَنيَ عَ يلَ اللَّ
بّاسُ عليه  هُ أخوهُ العَ عَ ، وبَقِيَ مَ نهُ وا عَ نَحَّ تَ ، فَ نيُ  أصحابَهُ سَ رَ احلُ يا أمَ َّا التَقَ ، وملَ ثلِ ذلِكَ مِ
 ، فصٌ هُ حَ ابنُ هُ  عَ مَ وبَقِيَ   ، نهُ عَ وا  نَحَّ تَ فَ  ، عدٍ أصحابَهُ ابنُ سَ رَ  ، وأمَ ُ كربَ األَ  ٌّ يلِ عَ هُ  ابنُ وَ الم،  السّ

. قٌ قالُ لَهُ الحِ هُ يُ المٌ لَ وغُ
١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٤٥، ص ٥. 
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ني  وأنَا ابنُ  قاتِلُ ؟ أتُ كَ عادُ يهِ مَ تَّقِي اهللاَ الَّذي إلَ ! أما تَ حيَكَ : وَ عدٍ بنِ سَ نيُ  الِ سَ قالَ احلُ فَ
بُ لَكَ مِنَ اهللاِ. إِنَّهُ أقرَ عي؛ فَ ن مَ ومَ وكُ الءِ القَ ر هؤُ لِمتَ يا هذا؟ ذَ ن عَ مَ

مَ داري!  دَ : أخافُ أن هتُ رُ مَ هُ عُ قالَ لَ فَ
. الم: أنَا أبنيها لَكَ نيُ عليه السّ سَ قالَ احلُ  فَ

تي!  يعَ ذَ ضَ : أخافُ أن تُؤخَ رُ مَ قالَ عُ  فَ
. نها مِن مايل بِاحلِجازِ رياً مِ يكَ خَ لَ : أنَا اخلِفُ عَ قالَ  فَ

م! يهِ لَ يالٌ أخافُ عَ : يل عِ قالَ  فَ
م. تَهُ المَ نُ سَ : أنَا أضمِ قالَ  فَ

كَ  بَحَ : ما لَكَ ذَ وَ يَقولُ نيُ  وهُ سَ نهُ احلُ فَ عَ َ انرصَ ، فَ ن ذلِكَ ِبهُ عَ م جيُ لَ تَ فَ كَ مَّ سَ : ثُ  قالَ
رجو أن ال  َ اهللاِ، إينّ ألَ وَ ! فَ كَ كَ ونَرشِ رشِ رَ لَكَ يَومَ حَ فَ ، وال غَ الً يعاً عاجِ كَ رسَ ىل  فِراشِ اهللاُ عَ

يَسرياً. راقِ إالّ رِّ العِ لَ مِن بُ تَأكُ
هِ (١). رِ سكَ عَ رُ إىل  مُ مَ عَ عُ جَ مَّ رَ !! ثُ ِّ نِ الربُ ضٌ عَ وَ عريِ عِ بدِ اهللاِ، يفِ الشَّ : يا أبا عَ رُ مَ هُ عُ قالَ لَ فَ

 - مِيِّ بَيتٍ احلَرضَ ن هانِئِ بنِ ثُ نَابٍ عَ ثَني أبو جَ دَّ : حَ نَفٍ  ويف تاريخ الطربي: قالَ أبو خمِ
ةَ  ظَ رَ و بنَ قَ مرَ عدٍ عَ رَ بنِ سَ مَ نيُ  إىل  عُ سَ ثَ احلُ : بَعَ نيِ  - قالَ سَ تلَ احلُ دَ قَ هِ د شَ وكانَ قَ

. كَ رِ سكَ ري وعَ سكَ يلَ بَنيَ عَ نِي اللَّ : أنِ القَ يَّ نصارِ عبٍ األَ بنِ كَ
 ، ثلِ ذلِكَ نيٌ  يف مِ سَ ساً، وأقبَلَ حُ رشينَ فارِ عدٍ يف نَحوٍ مِن عِ رُ بنُ سَ مَ جَ عُ رَ خَ : فَ قالَ
. ثلِ ذلِكَ عدٍ أصحابَهُ بِمِ رُ بنُ سَ مَ رَ عُ ، وأمَ نهُ وا عَ نَحَّ تَ نيٌ  أصحابَهُ أن يَ سَ رَ حُ وا أمَ امَّ التَقَ لَ فَ

بَ  هَ تّى  ذَ أَطاال حَ ام فَ لَّ تَكَ ام، فَ هُ المَ ام وال كَ ُ عُ أصواهتَ يثُ ال نَسمَ ام بِحَ نهُ فنا عَ شَ انكَ : فَ قالَ
هِ بِأَصحابِهِ. رِ سكَ ام إىل  عَ نهُ دٍ مِ لُّ واحِ فَ كُ َ مَّ انرصَ زيعٌ (٢)، ثُ يلِ هَ مِنَ اللَّ

عي إىل   ج مَ : اخرُ عدٍ رَ بنِ سَ مَ يناً  قالَ لِعُ سَ نّونَهُ أنَّ حُ اً يَظُ نّ ام ظَ ثَ النّاسُ فيام بَينَهُ دَّ َ وحتَ
 . ينِ رَ سكَ عُ العَ يَةَ ونَدَ عاوِ يَزيدَ بنِ مُ

مَ  داري. دَ ن هتُ : إذَ رُ مَ قالَ عُ

١. مقتل احلسني  للخوارزمي: ج ١ ص ٢٤٥، الفتوح: ج ٥ ص ٩٢، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٨٨.
زيعٌ من الليل: أي طائفة منه، نحو ثلثه أو ربعه ( النهاية: ج ٥ ص ٢٦٢« هزع»). ٢. هَ
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. : أنَا أبنيها لَكَ قالَ
ياعي. ذَ ضِ ن تُؤخَ : إذَ قالَ

 . نها مِن مايل بِاحلِجازِ رياً مِ يَكَ خَ ن اعطِ : إذَ قالَ
. رُ مَ هَ ذلِكَ عُ رَّ تَكَ : فَ قالَ

.(١) لِموهُ يئاً وال عَ عوا مِن ذلِكَ شَ مِ ريِ أن يَكونوا سَ م مِن غَ ، وشاعَ فيهِ ثَ النّاسُ بِذلِكَ دَّ تَحَ : فَ قالَ
املواجهة  جتنب  أراد    احلسني  اإلمام  أن  احلوار  هذا  خالل  من  الواضح  ومن 
العسكرية، لكن عمر بن سعد ومعه (شمر بن اجلوشن) وبقية قادة اجليش األموي كانوا 
رِضت عليه احلرب، ومل  ، فاإلمام احلسني  فُ مرصين عىل احلرب، وهذا ما حدث فعالً
البادي هبا، بل كان يسعى من أجل جتنبها إلقامة احلجة عىل  إليها، وال  الداعي  يكن هو 
جتنب  إىل  وصوالً   ،أخر جهة  من  األعداء  موقف  تغيري  عن  والبحث  جهة،  من  العدو 

احلرب قدر اإلمكان.

٣-غادروا بسالم:
يف صورة أخر من صور التسامح السيايس عند اإلمام احلسني  طلبه ليلة العارش 
من حمرم من أصحابه مغادرة ميدان املعركة بسالم، فاألعداء ال يريدون غريه، لكنهم بكل 
وفاء وإخالص رفضوا التخيل عن اإلمام احلسني ، وأرصوا عىل البقاء معه، والقتال بني 

يديه حتى آخر حلظة من دمائهم الطاهرة.
يقول اإلمام احلسني : «اللهم إنك تعلم إين ال أعلم أصحاباً خرياً من أصحايب، وال 
أهل بيت خرياً من أهل بيتي، فجزاكم اهللا خرياً، فقد آزرتم وعاونتم، والقوم ال يريدون 
وانجوا  سواده  يف  فتفرقوا  الليل  جنكم  فإذا  أحداً،  غريي  يبتغوا  مل  قتلوين  ولو  غريي، 

بأنفسكم»(٢).
وهذا املوقف يكشف لنا عن أن اإلمام احلسني  مل يكن راغباً يف فرض رأيه السيايس 
عىل أصحابه، وال مرصاً لبقائهم معه، وإنام كان متساحماً معهم، بل هو قمة التسامح السيايس 

١. تاريخ الطربي: ج ٥ ص ٤١٣، الكامل يف التاريخ: ج ٢ ص ٥٥٦.
٢. مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين، ص ٧٤. 
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أن يطلب من أصحابه مغادرة معركة احلرب يف أصعب الظروف وأحلك الساعات حيث 
املصري معروف وهو نيل الشهادة، وكأنه أراد منهم أن يقرروا طواعية الرغبة يف مواصلة 

املسرية مع اإلمام احلسني، أو اختيار طريق آخر، وخيار آخر.
له: «معاذ  قائلني  يديه  البقاء معه والقتال بني  بيته وأصحابه قرروا طواعية  لكن أهل 
اهللا والشهر احلرام، فامذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم، إنا تركنا سيدنا وابن سيدنا وعامدنا 
وتركناه غرضاً للنبل ودريئة للرماح وجزراً للسباع وفررنا عنه رغبة يف احلياة معاذ اهللا، بل 

نحيا بحياتك ونموت معك، فبكى وبكوا عليه، وجزاهم خرياً»(١).
وورد يف أعيان الشيعة اخلرب بتفصيل أكثر، إذ يقول اإلمام احلسني  ألصحابه: 

وال  أبر  بيت  أهل  وال  أصحايب،  من  خرياً  وال  أوىف  أصحاباً  أعلم  ال  فإين  بعد:  «أما 
أوصل من أهل بيتي، فجزاكم اهللا عني خرياً، أال وإين ألظن يوماً لنا من هؤالء، أال وإين قد 
أذنت لكم فانطلقوا مجيعاً يف حل ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاختذوه 
، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا يف سواد هذا الليل، وذروين  مجالً

وهؤالء القوم فإهنم ال يريدون غريي».
قال له أخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد اهللا بن جعفر: ومل نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ 
ال أرانا اهللا ذلك أبداً، بدأهم هبذا القول أخوه العباس بن أمري املؤمنني واتبعه اجلامعة عليه 

فتكلموا بمثله ونحوه.
ثم نظر إىل بني عقيل فقال: حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم، اذهبوا قد أذنت لكم!

قالوا: سبحان اهللا، فام يقول الناس لنا وما نقول هلم؟!
نطعن  نرمِ معهم بسهم، ومل  تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خري األعامم، ومل  إنا 
معهم برمح، ومل نرضب معهم بسيف، وال ندري ما صنعوا، ال واهللا ما نفعل ذلك؛ ولكننا 

نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح اهللا العيش بعدك.
هذا  بك  أحاط  وقد  عنك  نخيل  أنحن  فقال:  األسدي  عوسجة  بن  مسلم  إليه  وقام 
العدو؟ وبم نعتذر إىل اهللا يف أداء حقك؟ وال واهللا ال يراين اهللا أبداً وأنا أفعل ذلك، حتى 

١. مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين، ص ٧٤. 
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أكرس يف صدورهم رحمي، وأضارهبم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو مل يكن معي سالح 
أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة، ومل أفارقك أو أموت معك.

وقام سعيد بن عبد اهللا احلنفي فقال: ال واهللا يا بن رسول اهللا ال نخليك أبداً حتى يعلم 
اهللا أنا قد حفظنا فيك وصية رسوله حممد  ، واهللا لو علمت أين أقتل فيك ثم أحيا ثم 
أحرق ثم أذر يفعل ذلك يب سبعني مرة ما فارقتك حتى ألقى محامي دونك، وكيف ال 

أفعل ذلك وإنام هي قتلة واحدة، ثم أنال الكرامة التي ال انقضاء هلا أبداً.
وقام زهري بن القني وقال: واهللا يا بن رسول اهللا لوددت أين قتلت ثم نرشت ألف مرة، 
وأن اهللا تعاىل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نفس هؤالء الفتيان من إخوانك وولدك 

وأهل بيتك.
وتكلم مجاعة أصحابه بكالم يشبه بعضه بعضاً وقالوا: أنفسنا لك الفداء، نقيك بأيدينا 

ووجوهنا، فإذا نحن قتلنا بني يديك نكون قد وفينا لربنا، وقضينا ما علينا.
الري  بثغر  قد أرس  ابنه  بأن  احلال  تلك  بشري احلرضمي يف  بن  إىل حممد  اخلرب  ووصل 

فقال: عند اهللا احتسبه ونفيس ما كنت أحب أن يؤرس وأبقى بعده.
 فسمع احلسني  قوله فقال: رمحك اهللا أنت يف حل من بيعتي، فاعمل يف فكاك ابنك.

فقال: أكلتني السباع حياً إن فارقتك(١).
وهبذا رضب لنا اإلمام احلسني  صورة رائعة من صور التسامح السيايس، فاختيار 
أي خيار سيايس جيب أن يكون عن قناعة وإرادة وطواعية وليس عن طريق اإللزام والقرس. 
واإلخالص  الوفاء  يف  رائعاً  مثاالً  بيته  وأهل    احلسني  اإلمام  أصحاب  ورضب 
خري  فكانوا  وبصرية،  ووعي  قناعة  عن    احلسني  اإلمام  طريق  واختاروا  والتضحية، 
أصحاب، وجاهدوا بأنفسهم خري جهاد، وفارقوا األهل واألحباب، رغبة يف نرصة اإلمام 

احلسني ، ونيل الشهادة، واحلصول عىل رضا اهللا تعاىل وغفرانه.

١. أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، ج ٢، ص ٣٩٣. 





مدخل متهيدي.- 
االقتداء بسرية اإلمام احلسني (ع).- 
 االختالف املذهبي والتعايش السلمي.- 
التنوع الديني والتسامح اإلسالمي.- 
التعددية الفكرية واإلثراء العلمي.- 
التعددية السياسية وحق االختالف.- 

الفصل اخلامس
احلاجة إىل التسامح



١٦٦



مدخل متهيدي
إن حقائق التنوع والتعدد الديني واملذهبي والثقايف والفكري واحلضاري موجودة يف 
النظرية  الناحية  كل املجتمعات اإلنسانية، بام فيها املجتمعات املسلمة، وهذا يفرض من 

والواقعية تكريس ثقافة التسامح والتعايش اإلجيايب بني خمتلف املكونات االجتامعية.
واحلاجة إىل التسامح اإلجيايب رضورة دينية قبل أن تكون حاجة واقعية، فاإلسالم يربى 

أتباعه عىل التسامح كمبدأ أخالقي وواجب ديني جتاه اآلخر فضالً عن الذات.
واإلسالم الذي يأمر بالعدل وينهى عن الظلم ويدعو إىل عامرة األرض وتدعيم أسس 
ينحدرون من نفس واحدة كام  البرش  انطالقاً من مبدأ أن كل  السالم والتعايش اإلجيايب 
ا  هَ جَ وْ ا زَ نْهَ قَ مِ لَ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ ن نَّفْ م مِّ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ واْ رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَهيُّ قال تعاىل: {يَ
مْ  يْكُ لَ انَ عَ إِنَّ اهللاَ كَ امَ  حَ رْ األَ بِهِ وَ اءلُونَ  تَسَ ي  الَّذِ واْ اهللاَ  قُ اتَّ اء وَ نِسَ ثِرياً وَ االً كَ جَ امَ رِ نْهُ مِ بَثَّ  وَ

.(١){ قِيباً رَ
والثقافات  والشعوب  األمم  مع  التواصل  تقبل  عىل  أتباعه  يريب  أن  اإلسالم  ويريد 
وباً  عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ نثَى وَ أُ رٍ وَ كَ ن ذَ م مِّ نَاكُ قْ لَ ا النَّاسُ إِنَّا خَ َ ا أَهيُّ األخر كام يف قوله تعاىل: {يَ

وا}(٢) فالتعارف هو السبيل نحو التآلف والتعاون والتعايش والتسامح. فُ ارَ ائِلَ لِتَعَ بَ قَ وَ
والتسامح  اإلجيايب،  والتعايش  اإلنساين  التعارف  إىل  بالدعوة  اإلسالم  يكتفي  وال 
{الَ  الفعال، بل يدعو إىل الرب والقسط حتى مع الكفار غري احلربيني كام يف قوله تعاىل: 
وا  طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَن تَربَ كُ يَارِ ن دِ م مِّ وكُ جُ رِ ْ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ وكُ اتِلُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ مُ اهللاُ عَ اكُ نْهَ يَ

.(٣){ نيَ طِ سِ ُقْ ِبُّ املْ مْ إِنَّ اهللاَ حيُ يْهِ إِلَ
مع  التواصل  عن  حاجباً  أو  عائقاً  يكون  أن  جيب  ال  االختالف  أن  عىل  يؤكد  وهذا 
اآلخر، أو التعاون مع املكونات املتنوعة، فكل جمتمع إنساين تتعدد فيه األعراف واألديان 
للتقاطع  مصدراً  وليس  للمجتمع،  إثراء  مصدر  يكون  أن  جيب  واألجناس  واملذاهب 

والتصادم والتحارب.
١. سورة النساء، اآلية: ١.

٢. سورة احلجرات، اآلية: ١٣. 
٣. سورة املمتحنة، اآلية: ٨. 
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وأي جمتمع متقدم ومتطور حضارياً البد وأنه قد سلك مسلك االستفادة اإلجيابية من 
التنوع والتعدد واالختالف، وهذا عني العقل واحلكمة، بينام املجتمعات املختلفة حضارياً 

تعاين من غلبة عقلية الالتسامح والتعصب والتشنج بني مكوناهتا االجتامعية املختلفة.
ولألسف الشديد فإن الكثري من املجتمعات املسلمة تعاين اليوم من حالة الالتسامح 
التعاون بسبب غلبة  التسامح وجماالت  الديني واملذهبي، وتقلص مساحات  واالحتقان 
األطراف  عند خمتلف  والسيايس  والثقايف  والفكري  الديني  والتطرف  والتشدد  التعصب 

واملكونات االجتامعية.
وهذا ما يفرض علينا مجيعاً العودة إىل تعاليم اإلسالم ووصاياه يف األخالق واآلداب 
احلاثة عىل التسامح والتعايش اإلجيايب، واألخذ هبا، والعمل بام جاء فيها، والتجمل بقيم 

التسامح والتآلف واالنسجام والتواصل والتالقي والتعاون. 
كام أن يف سرية رسول اهللا  وسرية أمري املؤمنني  وسرية احلسن واحلسني (عليهام 
الدالة  والشواهد  واألمثلة  القصص  من  الكثري  األطهار  البيت  أهل  أئمة  وباقي  السالم) 
عىل التسامح والتعايش، كام أن يف أقواهلم وكلامهتم وحكمهم  ما يغني ثقافة التسامح، 

ولكن نحتاج إىل تطبيقها عملياً يف واقعنا االجتامعي العام.
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 االقتداء بسرية اإلمام احلسني
سرية اإلمام احلسني  حافلة باألخالق الراقية، واملواقف اإلنسانية النبيلة، وقد ذكرنا 
شطراً منها يف الصفحات السابقة، خصوصاً املرتبطة بأخالقيات التسامح والصفح والعفو 

والرمحة والشفقة واإلحسان.
من  فإنام    احلسني  لإلمام  والرفيعة  اجلميلة  األخالقيات  تلك  نستذكر  إذ  ونحن 
أجل االقتداء والتأيس بسريته العظيمة، فهو مثال لإلنسان الكامل، والشخصية العظيمة، 
واألنموذج  القدوة  يمثل  من  خري  وهو  الصاحلة،  بالقدوة  يكون  إنام  والتأيس  واالقتداء 

الكامل.
عن  روي  فقد  العظيمة،  بشخصيته  والتأيس  باالقتداء    احلسني  اإلمام  أمرنا  وقد 

ةٌ »(١). َّ اسوَ م يفِ كُ لَ اإلمام احلسني  أنه قال: «فَ
ومطالعة  معرفته،  هو    احلسني  باإلمام  والتأيس  لالقتداء  املهمة  اخلطوات  وأوىل 
السرية،  بتلك  التأيس  ثم  واإلنسانية،  األخالقية  سريته  وقراءة  املباركة،  حياته  تفاصيل 

واالقتداء بتلك األخالق، والتي هي أخالق اإلسالم وآدابه. 
كانوا،  أينام  واملسلمني  املؤمنني  قلوب  يف  ومكانة  موقعية  من    احلسني  لإلمام  وملا 
فإن التأيس بأخالقه الدالة عىل التسامح والتعايش اإلجيايب يساعد كثرياً عىل صناعة جمتمع 
: «صالح  الباقر  بالتعايش، وكام قال اإلمام  متسامح ومتعايش؛ فال صالح لألمة إال 

شأن الناس التعايش والتعارش»(٢).
من  التسامح  يتحقق  أن  يمكن  وال  تسامح،  دون  من  التعايش  يتحقق  أن  يمكن  وال 
دون االلتزام باألخالق واآلداب اإلسالمية، التي أعطى اإلمام احلسني  حياته من أجل 

ترسيخها يف املجتمع، وإحياء قيم الدين واألخالق.
والتعامل  األخالقية،  بالقيم  التحيل  إىل  يكون  ما  أحوج  املسلم  جمتمعنا  فإن  واليوم 
التسامح  بأخالقيات  االجتامعية  واملكونات  والتيارات  والتوجهات  اآلراء  خمتلف  مع 

١. بحار األنوار، ج٤٤، ص ٣٨٢. 
٢. بحار األنوار، ج ٧١، ص ١٦٧، رقم ٣٤. 
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والتعايش، وآداب االختالف.
إذ جيب أن يكون التعامل مع الرأي اآلخر وفقاً لألصول والقيم األخالقية، وال جيوز 
بأي حال من األحوال، التخيل عن هذه األصول، ملجرد خالف يف الرأي أو وجهة نظر 

مغايرة أو اجتهاد قابل للصواب واخلطأ، أو ما أشبه ذلك.
وبمقدار ما يلتزم أصحاب الرأي باملبادئ والقيم األخالقية، بنفس املقدار يستطيعون 
التأثري عىل الطرف اآلخر وإقناع اجلامهري بصحة أفكارهم وآرائهم وفلسفتهم يف احلياة، 
السلبية إىل أسلحة مدمرة، واالختالف يف وجهات  ومن دون األخالق تتحول األفكار 

النظر إىل معارك حامية، وحروب استنزافية.
لغياب  فنتيجة  اإلسالمية،  الساحة  عىل  موقع  من  أكثر  يف  ذلك  إىل  يشري  والواقع 
(األخالق)، وتغييب القيم األخالقية يف العمل السيايس واإلسالمي، حتولت اخلالفات 
السياسية، واالجتهادات العلمية املتغايرة، واملواقف املتباينة إىل رصاعات دامية، ونزاعات 

استهالكية مدمرة.
وال سبيل لتجاوز ذلك إال بمامرسة احلوار املوضوعي وااللتزام بأخالقيات العمل، 
ومن أهم هذه األخالقيات: احرتام الرأي اآلخر، فاحرتام الرأي املخالف وتقدير وجهات 
نظر اآلخرين، وإعطاء آرائهم االجتهادية حقها من االعتبار والتقدير، وهذا هو الطريق 

األقرص للوصول إىل تفاهم منطقي، وتعايش حقيقي.
وكام يف األصول يقرر العلامء هذه القاعدة وهي: كل ما ليس قطعياً من األحكام هو 
أمر قابل لالجتهاد، وإذا كان قابالً لالجتهاد فهو قابل لالختالف، كذلك يف السياسة ويف 

العمل اإلسالمي، بل وحتى يف الفكر والثقافة.
ومن احلامقة اتباع أسلوب عدم التسامح، وغياب األخالق احلسنة مع الطرف اآلخر 
ملجرد خالف يف الرأي، مهام كان هذا الرأي مغايراً لرأي الذات، فمن يُضحي بأخالقياته 
اإلنسان  وقيمة  إنسانيته،  عن  ختىل  قد  يكون  اآلخرين،  عىل  رأيه  ليفرض  وقيمه  ومبادئه 

بإنسانيته، وال إنسانية بدون أخالق.
ومن أجل صالح الغاية البد من صالح الوسيلة، فالوصول إىل الغاية يشء مهم ألية 
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مجاعة أو فئة أو معارضة، بل حتى للرشكات واملؤسسات ذات الطابع املادي أو املعنوي 
، بل وحتى لألفراد، ولكن األهم هو استخدام الوسائل املرشوعة، أما اتباع سياسة  أو معاً
، فام بُني عىل باطل لن يؤدي إال  (الغاية تربر الوسيلة) فهي مرفوضة رشعاً وعقالً وأخالقاً

إىل باطل.
واملستحسنة  املرشوعة  الوسائل  أهم  من  يبقى  اآلخر  الرأي  مع  بأخالقية  والتعامل 
عقالً ومنطقاً، كام أنه اخليار األفضل يف العمل السيايس ويف العمل اإلسالمي، ويف العمل 

االجتامعي العام.
يف  كثرياً  يساهم  هذا  فإن    احلسني  اإلمام  أخالقيات  أعيننا  نصب  وضعنا  ما  وإذا 
املذاهب  أصحاب  بني  واالنفتاح  التسامح  دعائم  وتثبيت  املختلفني،  بني  الفجوة  جتسري 
مسرية  بناء  يف  إجياباً  ينعكس  مما  املختلفة  والتيارات  واجلامعات  والطوائف  واألديان 

املجتمع، واالرتقاء به نحو سالمل املجد والتقدم والتطور احلضاري املنشود.
أو  لسان،  قلقلة  جمرد  تكون  أال  جيب    احلسني  اإلمام  بسرية  والتأيس  االقتداء  إن 
دغدغة مشاعر؛ وإنام جيب أن تنعكس يف مسريتنا وسريتنا وتعاملنا وأخالقنا وثقافتنا حتى 
فإن هذا  الالتسامح واإلقصاء واإللغاء،  لغة  التسامح اإلجيايب، ونبتعد عن  نصل ملرحلة 
يؤثر سلباً عىل بناء املجتمع وتقدمه وتطوره، فال يمكن أن يتطور أي جمتمع إال عندما تسود 

فيه أخالقيات التسامح، وتتجذر ثقافة تقبل اآلخر، وااللتزام بآداب االختالف. 
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االختالف املذهبي والتعايش السلمي
عوامل  هنالك  فإن  النظريات  وتناقضت  األفكار،  وتضاربت  اآلراء،  تعددت  مهام 
مشرتكة جتمع بني املتخالفني، وغالباً ما يكون اخلالف يف التفاصيل واجلزئيات، بينام يتفق 

اجلميع عىل األسس واملبادئ واألهداف العامة.
ومن احلكمة بمكان أن نبحث عن العوامل املشرتكة فيام بيننا وبني الرأي اآلخر، وأن نركز 
عىل نقاط االتفاق، ونتعاون عىل أساسها، ونتسامح فيام نختلف عليه، وكام قال السيد حممد 
رشيد رضا صاحب جملة (املنار): «نتعاون فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه».
فمهام  االفرتاق،  نقاط  من  بكثري  أكثر  اآلخر هي  والرأي  الرأي  بني  االتفاق  نقاط  إن 
الرأي اآلخر من  التعامل مع  بيننا، وعليه جيب  فإنه توجد عوامل مشرتكة جتمع  اختلفنا 
منطلق (العوامل املشرتكة) فهذا يقلل من حدة الرصاعات اهلامشية والتي تقتل الوقت، 

وتستهلك اجلهود والطاقات فيام ال فائدة من ورائه وال طائل.
ولكن املؤسف حقاً هو انشغال الساحة اإلسالمية، ويف غري موقع، باخلالفات اهلامشية، 

وتضخيم نقاط االفرتاق، بدل الرتكيز عىل نقاط االتفاق.
فنحن -املسلمني- نتفق عىل أصول العقيدة وهي: اإليامن باهللا تعاىل وبالنبوة وباملعاد 
يوم القيامة، كام نتفق عىل معامل الرشيعة، فالعبادات اإلسالمية مثل الصالة والصوم واحلج 
والزكاة واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر... ال خيتلف اثنان يف وجوهبا. كذلك 
بالنسبة إىل املعامالت والعقود واإليقاعات وسائر أحكام الرشيعة، يتفق املسلمون مجيعاً 
والتفاصيل حتى ضمن  اجلزئيات  الفقهاء يف  مبادئها ومعاملها وكلياهتا، وقد خيتلف  عىل 

. املذهب الواحد يف ضمن إطار (االجتهاد) املسموح به رشعاً وعقالً
ولكن، وكنتيجة طبيعية النغالق هذا املذهب جتاه املذهب اآلخر، وهذه الطائفة جتاه 
إىل  أدت  ومهية،  معارك  نشبت   ،األخر املدرسة  جتاه  املدرسة  وهذه   ،األخر الطائفة 
إىل   أد مما  التحزبية،  الروح  وتعميق  املتبادلة،  الثقة  وغياب  النفسية،  احلساسيات  نشوء 

املقاطعة الشاملة ضد الطرف اآلخر، والرأي املخالف!
وهناك، يف طول  هنا  تقع  التي  العبثية  احلروب  هذه  ومن  املأزق،  هذا  من  وللخروج 
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العوامل  والبحث عن  الرأي اآلخر،  االنفتاح عىل  إىل  ندعو  البالد اإلسالمية وعرضها، 
املشرتكة، والرتكيز عىل نقاط االتفاق والتسامح جتاه نقاط االفرتاق.

التعددية املذهبية
إذا ألقينا بنظرة فاحصة نحو املجتمعات املسلمة فسنجد تعدد املذاهب يف كل جمتمع، فال 
يكاد خيلو جمتمع من املجتمعات املسلمة من التعدد املذهبي؛ وهذا ما يفرض احلاجة إىل تفهم 

كل مذهب ألصحاب املذاهب األخر، والتسامح جتاه آراء وأفكار املذاهب املختلفة.
واملقصود بالتعددية املذهبية هي: التعدد املذهبي يف إطار الدين الواحد.

: االعرتاف بوجود تنوع يف االنتامء املذهبي يف جمتمع واحد أو دولة  ومفهومها يعني أوالًً
تضم جمتمعاً أو أكثر.

ويعني ثانياً: احرتام هذا التنوع وقبول ما يرتتب عليه من اختالف أو خالف يف الفروع 
أو غريها.

ويعني ثالثاً: إجياد صيغ مالئمة للتعبري عن ذلك يف إطار مناسب وبشكل حيول دون 
نشوب رصاعات مذهبية هتدد سالمة املجتمع.

و(ضامن  أحد)  نفي  له  حيق  ال  (أحداً  بأن  اإلقرار  يتضمن  املذهبية  التعددية  ومفهوم 
حرية التفكري والتعبري املذهبي للجميع) و(املساواة يف ظل سيادة القانون).

وجيب التأكيد هنا عىل أن تعدد الفرق واملذاهب داخل الدين اإلسالمي يشكل ظاهرة 
طبيعية بل هي سمة ثابتة يف مجيع األديان الساموية والوضعية.

املذاهب  من  الكثري  نشوء  حقيقة  عىل  والفرق  املذاهب  تاريخ  يف  الباحثون  ويؤكد 
اإلسالمية، وير هؤالء الباحثون أن التعددية املذهبية، والتعددية يف إطار املذهب الواحد 

ظاهرة طبيعية ومرشوعة ومفيدة.
نت من هذا االختالف مدارس  يقول الشيخ حممد أبو زهرة: «اختلفت اآلراء الفقهية، وتكوّ
فقهية ثم تبلورت املدارس فصارت مذاهب فقهية، وجيب أن نشري هنا إىل أن االختالف مل يكن 
ياهتا  يف ذات الدين وال يف لبّ الرشيعة، ولكنه اختالف يف فهم بعض نصوصه ويف حتقيق كلّ
فهو اختالف ال  القرآن والسنة؛  تقديس نصوص  معون عىل  املختلفني جمُ الفروع، وكل  عىل 
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يتناول األصل ولكنه اختالف يف الفروع حيث ال يكون دليل قطعي حاسم للخالف.
متبعة  تدوين علم اإلسالم جمتهدة  إىل  فاجتهت  القرائح،  فتح  قد  وإن هذا االختالف 
الفقهية ال نكون مغالني  ثرية من الدراسات  من غري مجود، وتركت من بعد ذلك تركة مُ
وال متجاوزين املعقول إذا قلنا أهنا أعظم ثروة فقهية يف العامل اإلنساين، ولعل أعظم ثروة 
رش  عُ عدل  ما  الرومان  عن  جاء  ما  زن  وُ ولو  الروماين،  القانون  هو  األوروبيون  يدعيها 
معشار ما ترك الفقهاء من عيون الفقه ومسائله، وإهنا لتشمل من احللول اجلزئية والقواعد 

الكليّة ما يغني اإلنسانية إن بغت اخلري لنفسها، واجتهت إىل ما ينفعها ويعلو هبا»(١).
احلقوق  من  حق  املذهبي  االختالف  «أن  هويدي):  (فهمي  املرصي  الكاتب   وير
املرشوعة يف الدين، حيث يقول: انطالقاً من إقرار احلق يف االختالف داخل دائرة املحيط 
اإلسالمي والذي تعددت فيه الفرق واملذاهب وامللل والنحل، عىل النحو الواسع الذي 

يعرفه كثريون، وأفاض فيه الشهرستاين وابن حزم.
تلك السعة بعيدة األمد التي استقرت يف الواقع اإلسالمي منذ قرونه األوىل وسمح 
بالتعايش بني كل درجات املختلفني ومللهم، من االختالف يف الدين، إىل االختالف يف 

الفرقة ويف املذهب، أال حتتمل اختالفاً يف أمور اخللق ومناهج إصالح حال األمة؟!»(٢).
ويعتقد الشيخ حممد جواد مغنية أن تعدد املذاهب ليس باليشء الغريب يف مجيع األديان 
والعقائد، إذ يقول: «ليس تعدد الفرق واملذاهب باليشء الغريب عىل أهل األديان والعقائد 
واألحزاب، فاملسيحيون طوائف، واملاركسيون أقسام، والقوميون أصناف، وهكذا بقية 

الفئات واحلركات السياسية والفلسفية.
ورغم هذه االنقسامات املذهبية بني املسلمني فقد كان الشعور باملسؤولية عن اإلسالم 
وهذا  وكلمته  شأنه  إلعالء  والنفيس  بالنفس  يضحون  اجلميع،  نفوس  يف  اجلذور  عميق 
هو اخليط الذي كان يربط املذاهب والفرق اإلسالمية، باإلضافة إىل الشهادتني، ومن هنا 

صمد اإلسالم لألحداث وانترش يف رشق األرض وغرهبا»(٣).
١. تاريخ املذاهب اإلسالمية، الشيخ حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، طبع عام١٩٨٧م، ج٢، ص٣٠٦. 

٢. إحقاق احلق، فهمي هويدي، دار الرشوق - القاهرة، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، ص٢٦. 
 - ١٤١١هـ  الرابعة  الطبعة  بريوت،   - اجلديد  التيار  دار  مغنية،  جواد  حممد  الشيخ  عرصية،  بنظرة  اإلسالم   .٣
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ويقول الشيخ املرصي املعروف (حممد الغزايل): «إن اخلالف الفقهي يف الفروع كان ويكون 
وسيبقى إىل آخر الدهر ألسباب طبيعية مقبولة، وجيب أال نتطري منه، وأال نحاول قتله أو جتاهله»(١).

ا) فيقول: «إن صدر اإلسالم قد اتسع لعرشات املذاهب  أما الدكتور (حممد سليم العوّ
ر أحد -من أهل العلم الصحيح- أحداً ملخالفته يف املذهب  العقدية واملدارس الفقهية ومل يكفّ
عدم  إىل  التحقيق  عند  تنتهي  األصول  يف  اخلالف  عدم  مسألة  حتى  الفقهي،  أو  العقدي 
االختالف يف أصل استلزام اإليامن بأركان اإلسالم، ثم تتسع بعد ذلك بقبول االختالف يف 
مجيع التفاصيل، بام فيها تفاصيل ممارسة الشعائر الظاهرة هلذه األركان نفسها، وهو اختالف 
ه وسيبقى مستقراً حتى يرث اهللا األرض ومن عليها»(٢). ته األمة منذ كانت، وال تزال تقرّ أقرّ

لقد بدأت املذاهب اإلسالمية يف التكون منذ بداية القرن األول اهلجري، وحيكي لنا التاريخ 
عن نشوء الكثري من املذاهب والفرق واملدارس الفقهية، ولكن بعضها مل ينترش ومل يكثر أتباعها، 

مما أد إىل انقراضها، أما الذين تأصلت مذاهبهم وبقيت إىل يومنا هذا.. فأمهها ما ييل: 
١- السنّة بمذاهبها األربعة: احلنفي، الشافعي، املالكي، احلنبيل.

٢- الشيعة بطوائفها الثالث: اإلمامية االثني عرشية، الزيدية، اإلسامعيلية.
٣- اخلوارج واملعروف منهم حالياً: األباضية.

نستنتج من كل ما تقدم.. أن ظاهرة (التعددية املذهبية) ظاهرة طبيعية، وسمة الزمة 
يف مجيع األديان والعقائد، وأن اإلسالم ليس بخارج عن تلك القاعدة، كام يؤكد عىل ذلك 
املمكن  من  ولكن  املذاهب،  تلك  إلغاء  يمكن  ال  وأنه  املعارص،  والواقع  املايض  التاريخ 
االتفاق عىل (القواسم املشرتكة) التي جتمع بني املذاهب اإلسالمية املتعددة، والتسامح يف 

.شتى الفروع الفقهية ووجهات النظر املذهبية األخر
واألفكار  اآلراء  يف  ثم  ومن  املذاهب،  يف  تعدد  هناك  يكون  أن  جداً  الطبيعي  ومن 
عي أحد أن له وحده حق فهم اإلسالم،  والتصورات، ولكن اليشء غري املنطقي هو أن يدّ

١٩٩٠م، ص٦٢. 
١. دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني، حممد الغزايل، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، املنصورة - مجهورية 

مرص العربية، الطبعة الثانية ١٤١١هـ - ١٩٩١م، ص٥٢. 
٢. جملة العريب، الكويت، العدد ٣٩٥، ص ٣٥. 
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وليس  فهمه،  حسب  النصوص  تفسري  حق  له  وأن  اآلخرين،  من  احلق  هذا  ومصادرة 
من  واخلروج  السنّة،  بمخالفة  واهتام خمالفيه  عنه،  مكررة  نسخاً  يكونوا  أن  إال  لآلخرين 

دائرة الدين، والوقوع يف حبائل الرشك والكفر والضالل!!
ويقول الشيخ حممد الغزايل: «اليشء الذي نرفضه ويرفضه مجهور العقالء أن بحسب 
أحد الناس أن رأيه دين، وأن ما عداه ليس بدين، وأن جيمد عىل ما عنده مجوداً قد يرض 

باإلسالم كله ويصدع وحدته.
إىل  ويدعو  االشمئزاز  يثري  ما  املذهبي  التعصب  أمراض  من  ورأيت  قرأت  وقد 
املعارك اجلدلية يقصدون قصداً إىل متزيق املسلمني،  الذين خاضوا هذه  الدهشة.. وكأن 

وإهانة معارضيهم يف الفكر بعلل خمتلفة»(١).
طبيعية  ظاهرة  تبقى  املذهبية)  (التعددية  أن  عىل  األمة  هذه  وعلامء  فقهاء  أكد  لقد 
وتصوراته  وأفكاره  آرائه  عن  يعرب  أن  املذهبي)  (اآلخر  حق  من  فإن  ثم  ومن  ومنطقية، 
عىل  وصاية  له  أن  االدعاء  أحد  حق  من  وليس  تامة،  بحرية  األمور،  مجيع  ويف  العلمية، 
بالقوة واإلكراه  الفهم الصحيح، أو أن حياول  اآلخرين، أو أن فهمه للدين هو (وحده) 

إجبار اآلخرين عىل قبول فهمه لإلسالم، وكأن فهمه لإلسالم هو اإلسالم!
إن التعصب بجميع أشكاله، وحماربة فكر وآراء اآلخر، والعمل عىل فرض آراء الذات 
الروح  وإضعاف  املسلم،  املجتمع  وحدة  وتفتيت  األمة  متزيق  إال  حيقق  لن  وسيلة  بأي 
املعنوية، وخلق الفتن والرصاعات واملعارك اجلدلية، واحلروب العبثية، وهي عملية هدم 

لكيان األمة كله.
وال خيار أمام األمة اإلسالمية كي تتوحد، إال بالتزام بالتعددية، ووحدة التنوع، فاألمة 

اإلسالمية وحدة واحدة، تتفق كلها عىل أن دينها اإلسالم؛ 
ومن هنا يمكن القول بأن الوحدة بني أبناء األمة ممكنة ولكن يف إطار التعددية، فهي 

وحدة واحدة يف الدين ومتعددة يف إطار هذه الوحدة!

١. لالطالع عىل لقطات من التعصب املذهبي املمقوت انظر كتاب (دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني)، ص 
 .٨٧
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التنوع الديني والتسامح اإلسالمي
نجد  حيث  اإلسالمية،  املجتمعات  من  العديد  يف  قائمة  حقيقة  الديني  التنوع  وجود 
باإلضافة إىل الدين اإلسالمي أديان أخر، كالدين املسيحي وغريه من األديان الساموية 

أو الوضعية.
عىل  لبقائهم  إما  يعود  اإلسالمية  املجتمعات  يف   األخر األديان  أصحاب  ووجود 
أدياناً خمتلفة يف بالد  يتبعون  للعمل والتجارة  أو لوجود مقيمني  منذ زمن طويل  أدياهنم 

املسلمني. 
وهذا التنوع الديني يفرض احلاجة إىل التسامح يف التعامل معهم، وإعطائهم حقوقهم 

املرشوعة كام كفلها هلم اإلسالم.
فتعاليم اإلسالم وقيمه تشجع عىل التسامح والتعامل احلسن مع أهل الكتاب وغريهم 
عن  وتنهى  إليهم،  واإلحسان  واإلنصاف  بالعدل  وتأمر   ،األخر األديان  أصحاب  من 

الظلم والعدوان ضدهم.
ويف الوقت الذي كان فيه املسيحيون يف عصور الظالم يف أوروبا يتقاتلون فيام بينهم، 
حيث كان أتباع املذهب األرثوذكيس وأتباع املذهب الكاثوليكي يقتلون بعضهم بعضاً يف 
ساحة روما الكبرية بصب الزيت عليهم وإحراقهم أحياء بسبب التعصب املذهبي والديني، 
والذي راح ضحيته اآلالف من الطرفني، يف ذلك الوقت العصيب كان املسيحون يعيشون 

بحرية وتسامح وسالم مع املسلمني يف املجتمعات اإلسالمية.
ولألسف الشديد فإن الوضع اليوم يكاد يكون مقلوباً يف بعض املجتمعات اإلسالمية، 
حيث أصبح املسلمون يف الغرب يشعرون بالتسامح معهم من قبل األوروبيني املسيحيني؛ 
نتيجة  التعصب والتطرف والتشدد يف داخل أوطاهنم  بينام املسلمون يعانون من أمراض 

غياب ثقافة التسامح والتعايش فيام بينهم.
أبنائه، وبينهم وبني غريهم من  التسامح بني  إىل  الذي يدعو  ابتعادنا عن اإلسالم  إن 
تؤمن  وفكرية  دينية  وتيارات  مجاعات  نشوء  إىل   أد قد   األخر الديانات  أصحاب 

بالتطرف والتشدد والعنف والالتسامح جتاه املخالف حتى ضمن الدين الواحد.
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وهذا ما يفرض عىل العلامء والواعني من أبناء األمة اإلسالمية العمل عىل الرجوع إىل 
أحكام اإلسالم وأخالقه وقيمه ووصاياه يف وجوب التسامح مع املخالفني.

الرسول مل جيرب أحداً عىل اإلسالم
جيرب  مل    اهللا  أن رسول   األخر الديانات  أتباع  اإلسالمي جتاه  التسامح  صور  من 

أحداً عىل اإلسالم حتى عندما أصبح يف موقع القوة واحلكم بعد فتح مكة.
  لّ نظريها يف التاريخ، فلقد عرف فقد شن أهل مكة حرباً ظاملة عىل رسول اهللا  قَ
بينهم بالصدق واالمانة حتى لقبوه بالصادق األمني، ولكنهم مع ذلك حاربوه-إال قليل 
منهم- عسكرياً واجتامعياً واقتصادياً ونفسياً، حتى بلغ األمر أهنم كانوا ال يردون حتيته إال 

إذا حياهم.
الرائي من  يراه  أن    النبي  إذا رد حتية  منهم -وهو مرشك- خيشى  الشخص  فكان 

املرشكني فال يتابيعون معه بعد ذلك وال يزوجونه وال يتزوجون منه.
وطردوا رسول اهللا  ومن معه، وحارصوهم يف أطراف مكة، وحارصوهم يف شعب 
هلم  حيق  ال  فكان  عليهم،  قاسياً  اقتصادياً  اجتامعياً  سياسياً  حصاراً  وفرضوا  طالب،  أيب 

دخول مكة، وإذا دخلها أحدهم فدمه هدر، واستمرت احلالة هذه مدة ثالث سنني.
 إىل املدينة فباتوا يتآمرون عليه وشنّوا عرشات احلروب  وبعدما هاجر رسول اهللا 
أساليب  بمختلف  احلالة عرشين سنة واجهوه  واملنافقون، ودامت  اليهود  فيها  يساندهم 
 مكة فاحتاً، وأصبحت مكة بعد ذلك يف قبضته  احلروب حتى أذن اهللا بالفتح، وجاء 

وحتت سلطته.
وهكذا احلال يف سريته  مع اليهود والنصار، فلقد رد النبي األكرم  عرشات 
اإلسالم.  عىل  منهم  أحداً  جيرب  أن  دون  الكتاب  أهل  شنها  التي  واالعتداءات  احلروب 
 قد أجرب ذمياً عىل اعتناق  التاريخ ولو حالة واحدة يكون فيها رسول اهللا  ومل يسجل 
وحده  اهللا)  (رمحه  املجليس  فالعالمة  حياته،  عن  الدقائق  وحفظ  سجل  أنه  مع  اإلسالم 
خصص يف موسوعته (بحار األنوار) عرشة جملدات ذات أربعمئة صفحة أي ما جمموعه 
أربعة آالف صفحة أو أكثر كلها عن رسول اهللا  وحروبه وأخالقه وسريته مع املسلمني 
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ومع املرشكني وأهل الكتاب، مل نجد فيها موقفاً واحداً أجرب الرسول  نرصانياً أو هيودياً 
عىل اعتناق اإلسالم، بل نجد أن رسول اهللا  كان له صديق مسيحي أو جار - هيودي 
دون ان جيربه عىل اعتناق اإلسالم مع أنه كان احلاكم األعىل يف اجلزيرة العربية، وكان بيده 

السيف واملال والقوة الكافية.
وكام كان رسول اهللا  كذلك أهل بيته (سالم اهللا عليهم)، فاإلمام أمري املؤمنني (سالم 
اهللا عليه) قد كان مبتىل بأشخاص ذوي نفسيات وضيعة ترد عليه وتقطع كالمه وجتادله 
بالباطل بل حتى تتطاول عليه، وهو مع ذلك ال يأمر بعقوبتهم، وهو احلاكم األعىل الذي 
بايعته األمة قاطبة، ناهيك عن كونه منصوباً من قبل رسول اهللا  وبأمر من العيل القدير، 
بل كان جييبهم ويرتك هلم حرية العقيدة ما مل يتآمروا ويلجأوا إىل استعامل القوة والسيف، 
فثم شخص يسمى أبن الكوا ملحد مشاغب مشعوذ كان يرد عىل أمري املؤمنني (سالم اهللا 
عليه) ويناقشه كل حني حتى واإلمام عىل املنرب، ومع ذلك تركه اإلمام وشأنه يعيش يف 

املجتمع دون أن يفرض عليه شيئاً كغريه من املتمردين العتاة واملنافقني احلاقدين(١).
كام أمر اإلسالم بحفظ أهل الذمة واملعاهدين، وحفظ أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، 
 َ: الَ بِيِّ  ، قَ نِ النَّ وأن من يقتل أحداً منهم - بغري حق - لن يشم ريح اجلنة، فقد رو عَ
ا»(٢). ويف لفظ  امً نيَ عَ بَعِ ةِ أَرْ ريَ سِ دُ مِنْ مَ ا تُوجَ هَ حيَ إِنَّ رِ ، وَ ةِ نَّ َ ةَ اجلْ ائِحَ حْ رَ ْ يَرِ ا ملَ دً اهَ عَ تَلَ مُ نْ قَ «مَ

ا»(٣) . هَ حيَ مَّ رِ ةَ أَنْ يَشُ نَّ َ يْهِ اجلْ لَ مَ اهللاُ عَ رَّ دْ حَ قَ ا، فَ هَ قِّ ِ حَ ريْ ةً بِغَ دَ اهَ عَ ا مُ سً تَلَ نَفْ نْ قَ أمحد: «مَ
إِنَّ  ، وَ ةِ نَّ َ ةَ اجلْ ائِحَ حْ رَ ْ يَرَ ةِ ملَ مَّ لِ الذِّ تِيالً مِنْ أَهْ تَلَ قَ نْ قَ وورد عن رسول اهللا  أنه قال: «مَ

ا»(٤). امً نيَ عَ بَعِ ةِ أَرْ ريَ سِ دُ مِنْ مَ يُوجَ ا لَ هَ حيَ رِ
وورد أيضاً عن رسول اهللا  أنه قال: «من آذ ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه 

خصمته يوم القيامة»(٥).
١. انظر كتاب ثقافة التعايش، نارص حسني األسدي، مؤسسة الفكر اإلسالمي، كربالء – العراق، الطبعة األوىل 

١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م، ص ٣٦٤- ٣٦٦. 
٢. صحيح البخاري، املكتبة العرصية، بريوت، ص ٥٥٧، رقم ٣١٦٦. كنز العامل، ج ٤، ص ٣٦٢، رقم ١٠٩١٤. 

٣. مسند أمحد بن حنبل، ج ٥، ص ٣٦٠، رقم ٢٠٠٣٣. 
٤. سنن النسائي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، - ص ٧٦٥، رقم ٤٧٥٩. 

٥. اجلامع الصغري، جالل الدين السيوطي، دار الفكر، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، ج ٢، 
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وعن سامعة قال: سألت أبا عبد اهللا  عن مسلم قتل ذمياً؟ 
قال: فقال : «هذا يشء شديد ال حيتمله الناس، فليعط أهله دية املسلم حتى ينكل 
عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلامً غضب عىل ذمي فأراد أن يقتله 
ويأخذ أرضه ويؤدي إىل أهله ثامنامئة درهم إذن يكر القتل يف الذميني، ومن قتل ذميا ظلامً 

فإنه ليحرم عىل املسلم أن يقتل ذميا حراماً ما آمن باجلزية وأداها ومل جيحدها»(١).
إىل أحاديث كثرية أخر أخرجها احلفاظ وأئمة احلديث يف الصحاح واملسانيد وكتب 
احلديث تؤكد كلها عىل حرمة االعتداء عىل أصحاب األديان األخر سواء كانت ساموية 
الدولة  ظل  يف  إليهم  اإلسالم  أعطاها  التي  احلقوق  كافة  إعطائهم  ووجوب  وضعية،  أم 

اإلسالمية.
وجيب التعامل يف ظل الدولة اإلسالمية بمنطق الرمحة والتسامح مع مجيع الناس، سواء 
: «وأشعر قلبك الرمحة للرعية  كانوا مسلمني أم غري مسلمني، وكام قال أمري املؤمنني 
واملحبة هلم واللطف هبم، وال تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان: إما 

أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف اخللق»(٢).
احلاكم  حمبة  بقوله:    املؤمنني  ألمري  النص  هذا  مغنية  جواد  حممد  الشيخ  ويوضح 
لرعيته رضورة متاماً كالعدل، وأي حاكم يلزم نفسه باملحبة والعدل، فإنّه جيعل من رعيته 
له األمور، ويعم األمن  له وأحباء حتى ولو كان عىل غري دينهم، وهبذا تستقيم  أصدقاء 
له وعدة،  العادل هو قوة  السائس  واهلدوء بال جيوش وجنود، ألن كل واحد من رعية 
مْ  نِتُّ عَ يْه ما  لَ عَ يزٌ  زِ {عَ الكريم بقوله:  نبيه  أثنى سبحانه عىل  وجندي حيافظ ويدافع. وقد 
}(٣). وأي حاكم ال ينفذ له أمر إال بالقوة فهو من  يمٌ حِ فٌ رَ ؤُ نِنيَ رَ مِ ُؤْ مْ بِاملْ يْكُ لَ رِيصٌ عَ حَ

اخلارسين دنيا وآخرة.
(فإهنم صنفان: إما أخ لك إلخ) ... عىل االنسان أن ال يعتدي ويسئ إىل أخيه االنسان 

ص ٥٤٧، رقم ٨٢٧٠. كنز العامل، ج ٤، ص ٣٦٢، رقم ١٠٩١٣. 
١. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ٢٩، ص ٢٢٠ – ٢٢١، رقم ٣٥٤٦٧. 

٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٣٣، ص ٦٠٠. 
٣. سورة التوبة، اآلية: ١٢٨. 
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بيشء، وان ينصفه من نفسه، ويكون عوناً له عىل ظامله سواء أكان عىل دينه أم عىل دين 
الشيطان(١). 

قال اإلمام جعفر الصادق  لشيعته: «أدوا األمانة إىل أهلها وإن كانوا جموساً»(٢). 
وقال له أحد أصحابه وأتباعه: وقع يل مال عند هيودي، فكابرين عليه وحلف، ثم وقع 

له عندي مال فهل آخذه عوضاً عن مايل وأجحده وأحلف عليه، كام صنع؟
فقال اإلمام: «إن خانك فال ختنه، وال تدخل فيام عبته عليه»(٣).

البالد اإلسالمية، وأمر  األقليات يف  الذمة، وحقوق  أهل  فاإلسالم قد حفظ حقوق 
بالعدل والقسط واإلحسان مع مجيع الرعية وإن اختلفوا يف الدين أو املذهب.

إرساء قيم التسامح
إن املجتمعات اإلسالمية اليوم بحاجة ماسة إىل إرساء قيم التسامح والتعايش اإلجيايب 

بني أتباع الديانات املختلفة فضالً عن أتباع املذاهب اإلسالمية.
ويف تعاليم اإلسالم ووصاياه من حسن التعامل، واجلدال بالتي هي أحسن، والدعوة 
والتحارب،  التصادم  وجتنب  اآلخر،  مع  والتعاون  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  احلق  إىل 
وإعطاء كل ذي حق حقه، وتطبيق العدل والرمحة واملساواة واحلرية التي ضمنها اإلسالم 
مع مجيع أهل الديانات واملذاهب، وهذا وحده الكفيل برتسيخ قيم التسامح والتعايش يف 

املجتمع.
ساري  قانوناً  ويصبح  والتعايش،  للتسامح  قانون  سن  جيب  ذلك  حتقيق  أجل  ومن 
اإلسالمية،  جمتمعاتنا  يف  والتعايش  واالستقرار  واألمن  السالم  قيم  تعم  حتى  املفعول 

ونقيض عىل ثقافة الكراهية والتعصب والتطرف والالتسامح.

١. يف ظالل هنج البالغة، الشيخ حممد جواد مغنية، ج ٤، ص ٥٠. 
٢. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٩، ص ٧٣، رقم ٣٤١٨٠. 

٣. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٧، ص ٢٧٤، رقم ٢٢٥٠٥. 
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التعددية الفكرية واإلثراء العلمي
ثروة  يعد  إنام  املعرفة  حقول  من  حقل  أي  يف  واالجتهادات  واألفكار  اآلراء  تعددية 
حضارية ال تقدر بثمن، فالتعددية دليل عىل وجود عقول كبرية ومتنوعة يف التفكري واملنهج 

العلمي، وقادرة عىل العطاء واإلنتاج العلمي.
وأي خطة للحجر عىل (الرأي اآلخر) هو من قبيل الدعوة إللغاء عقول اآلخرين مما يسبب يف 
تبديد ثروة علمية ومعرفية، يف حني أن وجود التعددية املعرفية والفكرية والعلمية بمثابة ثروة حضارية 

تكون من األمهية بحيث أن أي بناء حضاري بدوهنا يبدو غري ممكن من الناحية العملية والواقعية.
إذ من الصعب أن جتد اتفاقاً عاماً عىل موضوع تتعدد وجهات النظر حوله، بل نستطيع 

ام يتفق أصحاب الرأي يف موضوع واحد عىل رأي واحد. القول: قلّ
البحث والنقاش عىل  املواضيع حمور  الكثري من  إن وجود وجهات نظر متباينة حول 
املائدة العلمية يشء منطقي وواقعي، ولكن غري املنطقي حقاً هو مطالبة أصحاب الرأي 

عىل أن يتفقوا يف كل يشء عىل رأي واحد!
واالختالف القائم عىل أسس علمية جمردة، رمحة باألمة وتوسعة عليها، فام دام باب االجتهاد 
قد  وتعاىل  سبحانه  اهللا  أن  دام  وما  االجتهاد،  مؤهالت  فيه  تتوافر  من  لكل  ومرشوعاً  مفتوحاً 
أعطى كل واحد منا عقالً كي يفكر به، وحثنا يف أكثر من آية رشيفة عىل ممارسة التفكري، واعتربه 
عبادة عظيمة كام ورد يف األخبار، فإن من املنطقي بعد ذلك أن نفكر ونجتهد حول مجيع القضايا 
أن يكون اختالفنا عىل  أن نختلف! ولكن جيب  القابلة لالجتهاد والتفكري، ومن ثم من حقنا 

أسس علمية متينة، وجيب أن نتعامل مع هذا النوع من االختالف بتسامح عظيم.
يف  ورد  فقد  باألمة،  رمحة  هو  الصلبة،  العلمية  القواعد  عىل  املبني  االختالف  وهذا 
احلديث عن الرسول  قوله: «اختالف أمتي رمحة»(١)، وعن حممد بن بشري وحريز، عن 
أيب عبداهللا  قال: قلت له: إنه ليس يشء أشد عيلّ من اختالف أصحابنا، قال: «ذلك من 
ئل عن اختالف  قبيل»(٢)، وعن أيب احلسن  قال: «اختالف أصحايب لكم رمحة»(٣) وسُ

١. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ٢٧، ص ١٤١، رقم ٣٣٤٢٥. 
٢. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٢، ص ٢٣٦، رقم ٢٢. 
٣. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٢، ص ٢٣٦، رقم ٢٣. 
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برقابكم»(١)  أمر واحد ألخذ  اجتمعتم عىل  لو  بكم  فعلت ذلك  «أنا   : فقال  أصحابنا 
فروع  يف  مرشوع  يشء  االجتهاد  وأن  األمة،  عىل  توسعة  فيه  االختالف  أن  يعني  وهذا 

الدين، ويف القضايا العلمية واملعرفية بشتى حقوهلا وتشعباهتا.
 اهلو اتباع  من  الناشئ  االختالف  فإن  باألمة  رمحة  العلمي  االختالف  كان  وإذا 
املجتمع  وحيول  الكلمة،  يفرق  ألنه  الرشع؛  يف  مذموم  األنا  وحب  الشخصية  واملصلحة 
منه اآلخر، وتعادي  بعضاً، وحيارب كل واحد  ينازع بعضه  إىل جمتمع كراهية،  املتامسك 
ينَ  الَّذِ واْ كَ ونُ الَ تَكُ األمة نفسها بنفسها، وهذا ما حذر منه القرآن الكريم بقوله تعاىل: {وَ
}(٢)، وقوله تعاىل:  يمٌ ظِ ابٌ عَ ذَ ُمْ عَ لَئِكَ هلَ وْ أُ نَاتُ وَ يِّ بَ مُ الْ اءهُ ا جَ دِ مَ واْ مِن بَعْ فُ لَ تَ اخْ واْ وَ قُ رَّ تَفَ
م بِامَ  هُ ئُ بِّ نَ مَّ يُ مْ إِىلَ اهللاِ ثُ هُ رُ ءٍ إِنَّامَ أَمْ ْ مْ يفِ يشَ نْهُ تَ مِ ا لَّسْ يَعً انُواْ شِ كَ مْ وَ ينَهُ واْ دِ قُ رَّ ينَ فَ {إِنَّ الَّذِ
بَ  هَ تَذْ وَ واْ  لُ شَ تَفْ فَ واْ  عُ نَازَ تَ الَ  وَ هُ  ولَ سُ رَ وَ اهللاَ  واْ  يعُ أَطِ {وَ تعاىل:  وقوله   ،(٣){ ونَ لُ عَ يَفْ واْ  انُ كَ

.(٤){ ينَ ابِرِ عَ الصَّ واْ إِنَّ اهللاَ مَ ُ ربِ اصْ مْ وَ كُ حيُ رِ
  الرسول  فعن   ،اهلو اختالف  من  حتذر  مستفيضة  أحاديث  األخبار  يف  وردت  كام 
قال: «ال ختتلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(٥)، وعنه  قال: «ال ختتلفوا فتختلف 
كان  من  أهلك  إنام  متفرقني؟  «أذهبتم من عندي مجيعاً وجئتم  قال:    وعنه  قلوبكم»(٦)، 
قبلكم الفرقة»(٧)، وعن اإلمام عيل  قال: «إن الشيطان يسنُّ لكم طرقه، ويريد أن حيل دينكم 

عقدة عقدة، ويعطيكم باجلامعة الفرقة، وبالفرقة الفتنة، فاصدفوا عن نزغاته ونفثاته»(٨).
وتنازع  فرقة  من  يورثه  ملا  الرشع  يف  مذموم   اهلو مصدره  يكون  الذي  فاالختالف 

١. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٢، ص ٢٣٦، رقم ٢٣. 
٢. سورة آل عمران، اآلية: ١٠٥. 

٣. سورة األنعام، اآلية: ١٥٩. 
٤. سورة األنفال، اآلية: ٤٦. 

٥. صحيح البخاري، املكتبة العرصية، ص ٤١٣، رقم - ٢٤١٠. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ١، ص ١٧٧، رقم 
 .٨٩٤

٦. صحيح مسلم، املكتبة العرصية، ص ١٦٤، رقم ٩٧٢. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ١، ص ١٧٧، رقم ٨٩٥. 
٧. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ١، ص ١٨٢، رقم ٩٢٠. 

٨. بحار األنوار، العالمة املجليس، ج ٣٣، ص ٣٦٣. 
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وعداوة وبغضاء وكراهية، بينام االختالف العلمي الناشئ من قواعد علمية جمردة يكون 
رمحة باألمة، وتوسعة عليها وثروة هلا وذلك ملا يسببه من إنتاج علمي غزير، وثروة معرفية 
بني  الفرق  نعرف  هنا  ومن  ينضب،  ال  حضاري  ورصيد  متنامية  ثقافية  وحركة  كبرية، 

االختالف املرشوع واالختالف املمنوع، وبني اختالف الرمحة واختالف النقمة!
فال جيوز أن ننظر إىل التعددية الفكرية، ووجود اآلراء املختلفة واالجتهادات املتعددة 
عىل أهنا تعوق التسامح والتعايش السلبي؛ بل جيب النظر إليها بنظرة إجيابية، ألن فيها إثراء 

للعلم، وتنويع للمعرفة، وتوسيع للفكر والثقافة.
واليوم نجن أحوج ما نكون إىل أن ننظر بإجيابية إىل التعددية الفكرية، ونجعلها منطلقاً 

للتعاون والتكامل والتآلف، وليس مربراً للنزاع والشقاق والصدام.
وتنمو ثقافة التسامح والتعايش يف ظل التعددية الفكرية عندما يسود املجتمع أجواء 
احلرية الفكرية التي دعا إليها اإلسالم، أما عندما تسود أجواء الكبت الفكري والقمع جتاه 

أي رأي خمالف فإن ثقافة الالتسامح واإلقصاء تكون هي السائدة.
رأي  أي  عىل  واحلجر  املغايرة،  واألفكار  اآلراء  مصادرة  األحوال  من  حال  بأي  يصح  وال 
خمالف، بل جيب تشجيع اإلنتاج الفكري، واإلبداع العلمي حتى يتطور املجتمع ويتقدم حضارياً.

ثم إنه ال جيوز أن يؤدي التعدد يف الرأي أو الفكر أو االعتقاد أو املنهج إىل إفساد ما 
بني الناس من التآلف والتعاون واالحرتام واالنسجام، وهذا ما يشري إليه القول املشهور: 

«اخلالف يف الرأي ال يفسد للود قضية».
ولكن لألسف فإن واقعنا االجتامعي املعارص يف أكثر البلدان اإلسالمية وغريها أصبح 
مع  والتعايش  اآلخر،  املخالف  جتاه  والتسامح  اآلخر،  والرأي  بالرأي  القبول  مساحة 

املختلف تتقلص بفعل عوامل اجتامعية وفكرية وسياسية سائدة.
اآلراء  جتاه  التسامح  روح  إشاعة  علينا  األوطان  وتقدم  املجتمع  مصلحة  وألجل 

واالجتهادات والنظريات الفكرية املختلفة؛ فهذا هو سبيل التقدم والتطور واالزدهار.



١٨٤



التعددية السياسية وحق االختالف
إن اإلقرار بالتعددية السياسية هو إقرار ضمني بحق االختالف السيايس، فمن الطبيعي 
أن تتعدد اآلراء واالجتهادات السياسية يف ظل وجود قانون حيمي التعدد السيايس كام هو 

حاصل اآلن يف بالد الغرب، وبعض بالد املسلمني.
 فالتعددية السياسية تعني: مرشوعية تعدد القو واآلراء السياسية وحقها يف التعايش 

ويف التعبري عن نفسها ويف املشاركة يف التأثري عىل القرار سياسياً يف جمتمعها.

بفعل  ما  جمتمع  يف  تنوع  بوجود  االعرتاف   : أوالً يعني  السياسية  التعددية  ومصطلح 
وجود عدة دوائر انتامء فيه ضمن هويته الواحدة.

ويعني ثانياً: احرتام هذا التنوع وقبول ما يرتتب عليه من خالف أو اختالف يف العقائد 
واأللسنة واملصالح وأنامط احلياة واالهتاممات، ومن ثم األولويات. 

ويعني ثالثاً: إجياد صيغ مالئمة للتعبري عن ذلك كله بحرية يف إطار مناسب وباحلسنى، 
بشكل حيول دون نشوب رصاع هيدد سالمة املجتمع، وإن اشرتاك مجيع فئات املجتمع يف 

هذا اإلطار بآرائهم هو ما يصطلح عىل تسميته باملشاركة السياسية(١).
التعددية  موضوع  يف  اإلسالمي  العريب  الرتاث  ونستحرض  التاريخ  إىل  نعود  وعندما 
: أن جمتمع الدولة العربية اإلسالمية حفل بالتنوع؛ فحني نتأمل أطلس  السياسية نجد أوالً
هذا املجتمع نجد يف خريطة (امللل) تنوعاً كثرياً، فهناك مسلمون وأهل كتاب ثم صابئة 
وجموس وأتباع أديان رشقية أخر، وضمن املسلمني هناك مذاهب وفرق، واألمر نفسه 
أيضاً  نجد  األقوام  خريطة  نتأمل  وحني   ،األخر األديان  وأتباع  واليهود   النصار بني 
تنوعاً كثرياً يضم عرباً وأمازيغ (بربراً - ومعنى الكلمة الرجال األحرار) ورسياناً، وأقباطاً 
واملدن  الريف  من  وحرضاً  بدواً  نجد  كام  والخ..  وصقالبة  وهنوداً  وأكراداً  وتركاً،  عرباً 
اعاً وصناعاً وأهل سيف وأهل قلم وأهل جتارة الخ.. يف خريطة (األنامط والطبقات)  وزرّ

١. وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية يف عامل مرتابط، د.أمحد الدجاين، دار املستقبل العريب - القاهرة، الطبعة 
األوىل ١٩٩٠م، ص٩٥. 



١٨٥

ونجد يف اخلريطة السياسية دولة حيكمها نظام واحد سيايس تضم واليات وإمارات.
كان االعرتاف بالتنوع هو القاعدة يف هذا النظام السيايس ضمن مفهوم وحدة األمة 
من  بالصابئة  االعرتاف  مثل  رأينا  وهكذا  االنتامء،  دوائر  خمتلف  وعىل  والدولة  واجلامعة 
إليها  ينتمون  الذين  رعاياهم  من  الدولة  هذه  ضمن  يف  يعيشون  من  مجيع  وكان  امللل، 
ويشاركون يف (العمران) وقد وجد االستثناء يف حاالت شاذة ولفرتات حمدودة وألسباب 

خمتلفة.
اقرتن (االعرتاف بالتنوع ضمن الوحدة) باحرتامه، وكفل النظام السيايس التعبري عن 

هذا االحرتام وضامنه(١).
وقد كان يف دولة املدينة ويف عهد رسول اهللا  جمموعة من القو السياسية وقد تعامل 
النبي مع كل تلك القو واجلامعات السياسية ومل يعمل عىل إلغائها وإضعافها وذلك من 
 أجل احلفاظ عىل التوازن االجتامعي والسيايس املطلوب، باإلضافة إىل أن تكوين القو

والتجمعات السياسية هو حق من حقوق احلرية السياسية.
يقول الفقهاء عن هذه احلقيقة: األصل اإلسالمي العام يف كل يشء هو احلرية إال أن 
أنه يكون احلق لكل إنسان أن يشكل حزباً أو جتمعاً  يثبت خالفه، وأصل احلرية يقتيض 
سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو دينياً أو غريها يف إطار اإلسالم، والكل أحرار يف ذلك، 
املسلمون   ، فحني هاجر  وأول من طبق ذلك أروع تطبيق هو رسول اإلسالم حممد 
هبم الرسول  يف األنصار، بل جعل هلم كياهنم  من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة مل يذوّ
والسنة  الرشيف  الكتاب  نصوص  يف  نشاهد  فإننا  ولذلك  (املهاجرين)  هم  وسامّ اخلاص 
النبوية إطالق كلمة املهاجرين واألنصار كل عىل حدة، يتميز عن غريه، ويتنافس معه يف 
خمتلف املجاالت البنّاءة، لذلك فإنه  كان يواجه أحياناً ضغطاً من إحد املجموعتني 
املهاجرين أو األنصار فكان يلتجأ إىل األخر وحيتمي هبا من األوىل التي ضغطت عليه(٢).

١. وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية يف عامل مرتابط، د. أمحد الدجاين، دار املستقبل العريب - القاهرة، الطبعة 
األوىل ١٩٩٠م، ص ١٠٨. 

٢. احلكومة اإلسالمية يف عهد أمري املؤمنني، السيد حممد الشريازي، مؤسسة الفكر اإلسالمي للثقافة واإلعالم - 
بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، ص٥٢. 
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ويدل عىل ذلك أحاديث متعددة، فقد روي أن رسول اهللا  قال يف قصة مشهورة: 
مسلك  وتركتُ  األنصار  مسلك  لسلكتُ  وادياً  األنصار  وسلك  وادياً  الناس  سلك  «لو 
: «أنا مع احلزب  النبي  الناس». ويف رواية أن حزبني من األنصار كانا يرتاميان فقال 

الذي فيه ابن األدرع».
  بل يظهر من الروايات وجود املهاجرين واألنصار كحزبني إىل زمان أمري املؤمنني
حيث أعطى (قرضة) وهو من أصحاب رسول اهللا راية األنصار يوم صفني.. إىل غري ذلك 

من املوارد املتوفرة يف السرية الطاهرة(١).
وير الدكتور حممد عامرة: أن التجربة السياسية لدولة اإلسالم األوىل قد شهدت من 
(املؤسسات) ما يشبه (التاميز التنظيمي) عىل نحو من األنحاء، فهيئة (املهاجرين األولني) 
له  تنظيامً  كانت  اهليئة  هذه  اإلسالم  إىل  سبقت  التي  القرشية)  (القيادات  ضمت  والتي 

اختصاصات دستورية يف اخلالفة والدولة وشؤون املجتمع اإلسالمي.
مع  عقدوا  الذين  األنصار  من  باالختيار  تكونت  والتي  عرش)  االثني  (النقباء  وهيئة 
رسول اهللا  عقد تأسيس الدولة اإلسالمية يف بيعة العقبة.. هذه اهليئة قد كانت تنظيامً ذا 

اختصاصات دستورية يف حياة الدولة اإلسالمية(٢).
ويف رأي الشيخ (حممد مهدي شمس الدين): يمكن االستدالل عىل مرشوعية تكوين 
باعتبارها  اإلسالمي،  املجتمع  يف  القبلية  للتكوينات  اإلسالم  بإقرار  السياسية  األحزاب 
تعبرياً عن نظام للعالقات واملصالح داخل القبيلة، وبإنشاء تكوين (املهاجرين واألنصار) 

وهو تعبري تنظيمي، سيايس، وليس جمرد تعبري عن االنتامء اجلغرايف.
وتذكر مصادر تاريخ صدر اإلسالم شواهد كثرية عىل املنافسة بني املجموعات القبلية 

الكرب ومنها (ربيعة) و(اليمن)(٣).

١. الصياغة اجلديدة، السيد حممد مهدي الشريازي، بريوت – لبنان، ص ٣٨. 
٢. جملة العريب، - العدد ٤٠٣، السنة اخلامسة والثالثون، يونيو ١٩٩٢م، ص ٩٨، موضوع: اإلسالم والتعددية 

احلزبية، د. حممد عامرة. 
٣. يف االجتامع السيايس اإلسالمي.. حماولة تأصيل فقهي وتارخيي، الشيخ حممد مهدي شمس الدين، املؤسسة 

الدولية للدراسات والنش، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ص١٣٠. 
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يف  السياسية  التعددية  وجود  عىل  أوضحنا-  أن  سبق  -كام  التارخيية  الشواهد  وتؤكد 
- كانا قد تكونا كحزبني مستقلني  عهد الرسول  وما قبله، فاملهاجرون واألنصار -مثالً

يف عهد الرسول وكان لكل حزب منهام آراء خاصة.
وقد تعامل النبي مع كل القو والتجمعات السياسية مما يدل عىل رشعية (التعددية 

السياسية) يف إطار الدولة اإلسالمية الواحدة.
كفل  وقد  أنشطتها،  ممارسة  يف  (املعارضة)  حق  إىل  يشري  السياسية  التعددية  ومفهوم 
اإلسالم للمعارضة السياسية السلمية كافة احلقوق املرشوعة، كام أن يف جتربة اإلمام عيل 
 مع معارضيه الكثري من الدالئل والشواهد التي تؤكد عىل رشعية املعارضة يف اإلسالم.

معارضة  واجه  عثامن  الثالث  اخلليفة  مقتل  بعد  احلكم    عيل  اإلمام  تويل  فعندما 
متعددة، وقد أرسى اإلمام عيل  يف تعامله مع خمالفيه ومناوئيه أسس التعامل اإلسالمي 
مع املعارضة.. وهذا ما حيتاج إىل يشء من التفصيل.. كي يتضح لنا رشعية (املعارضة) يف 

الفكر السيايس اإلسالمي.
لقد تعامل اإلمام عيل  مع معارضيه تعامالً إنسانياً رفيع املستو، وأعطاهم كافة 
روه وحرضوا الناس عىل حكمه، ومع  حقوقهم السياسية واملدنية، بالرغم من أن مناوئيه كفّ
ذلك مل يقاتلهم إال عندما بدؤوا القتال، وعفى عنهم عندما انتهت املعارك، بل وضمن هلم 

حرية الرأي والفكر والتعبري عن ذلك.
لقد حدد اإلمام عيل  حقوق املعارضة بصورة واضحة وجلية للناس.. فعن كثري بن 
نمر قال: بينا أنا يف اجلمعة وعيل بن أيب طالب عىل املنرب، إذ جاء رجل وقال: ال حكم إال هللا 
ثم قام آخر فقال: ال حكم إال هللا، ثم قاموا من نواحي املسجد حيكمون اهللا. فأشار عليهم 
بتغى هبا باطل، حكم اهللا ينتظر فيكم، أال  بيده: اجلسوا، نعم ال حكم إال هللا، كلمة حق يُ
إن لكم عندي ثالث خالل ما كنتم معنا: لن نمنعكم مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه، وال 

نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، وال نقاتلكم حتى تقاتلوا. ثم أخذ يف خطبته(١).

١. املصنف، ابن أيب شيبة الكويف، دار قرطبة، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ج ٢١، ص 
٤٥٤ - ٤٥٥، رقم ٣٩٠٨٥. 
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وهبذا فقد وضح اإلمام عيل  حقوق املعارضة يف األمور التالية: 
١- حق العبادة.

٢- حق الفيء (التأمني ضد اجلوع).
٣- حق النقد (التأمني من اخلوف).

بأي وسيلة  الرأي  ذلك  والتعبري عن  اآلخر)  (الرأي   حق  اإلمام عيل  أرسى  وقد 
مرشوعة، فلم يسجن أحداً ملخالفته له يف الرأي، ومل يمنع أحداً من العطاء ألنه ال يتفق معه 
يف موقف أو يف رؤية، ومل يبطش بأحد خالفه يف الفكر أو املعتقد؛ بل سمح لكل اآلراء أن 

تعرب عن ذاهتا، ولو كان ذلك التعبري عىل شكل مظاهرة سلمية، أو إرضاب مدين.

وحيدثنا التاريخ: أن اإلمام  مل يكن يمنع املظاهرات واإلرضابات، حيث «إنه اتفق 
 يف زمانه أن أغلق أهل الكوفة الدكاكني، حيث حكم بحكم مل يرضوا به.. ويف مرة أخر
ض  حيث عزل قاض مل يرضَ بعض أهل الكوفة بعزله، خرجوا يف تظاهرة، واإلمام مل يتعرّ

هلم بسوء، وإنام تركهم وشأهنم بعد أن نصحهم»(١).

ورو املؤرخون: أن (احلريث بن راشد الشامي) كان عدواً لإلمام، فجاءه قائالً له: 
واهللا ال أطعت أمرك، وال صليت خلفك!، فلم يغضب لذلك، ومل يبطش به، ومل يأمر به 
بالسجن أو العقوبة، وإنام دعاه إىل أن يناظره حتى يظهر أهيام عىل احلق، ويبني له وجه احلق 
لعله يتوب، فقال له احلريث: أعود إليك غداً، فقبل منه اإلمام، فانرصف الرجل إىل قومه 

ومل يعد!(٢).
 ومل يكتفِ اإلمام  بالعدل مع اخلوارج، ومنحهم حقوقهم كاملة إبان املعارضة، بل 
أوىص هبم خرياً بعد وفاته، فقال قولته الشهرية: «ال تقاتلوا اخلوارج بعدي، فإنه ليس من 

١. السبيل إىل إهناض املسلمني، السيد حممد مهدي الشريازي، دار املنهل، بريوت، - الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ - 
١٩٩٣م، ص٤٦٦. 

٢. أنساب األرشاف، أمحد بن حييى بن جابر(البالذري)، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت – لبنان، الطبعة 
األوىل ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م، ج ٢، ص ٤١١، رقم ٤٧٢. (بترصف). 
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طلب احلق فأخطأه، كمن طلب الباطل فأدركه»(١).
كام أن قضاته  استشاروه وهم من البرصة، يف القضاء بشهادة اخلوارج -أي من أهل 

البرصة- أو عدم قبول شهادهتم، فأمرهم  بقبوهلا.
ولقد أد التعامل األخالقي الرصني هذا مع املعارضة إىل أن يأيت املعارضون ألخذ 
يتناقض مع ذلك..  ما  يرون يف معارضتهم  اإلمام مبارشة، وال  حقوقهم وأعطياهتم من 
  فقد روي أن عبداهللا بن عمر وسعد بن أيب وقاص واملغرية بن شعبة، جاؤوا إىل اإلمام
يطلبون عطاءهم، وكانوا مجيعاً قد اعتزلوا، فلم يشهدوا اجلمل وال صفني، وكان اإلمام قد 

تركهم وشأهنم منذ اعتزلوا ومل يبايعوه، ولكن عطاءهم كان يصلهم يف منازهلم(٢).
رج اإلمام عيل  أحداً ممن كان خيالفه يف الرأي أو الفكر أو املوقف من دائرة  ومل خيُ

اإلسالم، بل كان يتعامل مع معارضيه عىل أهنم مسلمون.
النفاق،  إىل  إىل الرشك وال  أحداً من أهل حربه  ينسب  مل يكن    أن علياً  فقد روي 

ولكن كان يقول: «هم إخواننا بغوا علينا»(٣). 
 وسئل عيل  عن أهل اجلمل: أمرشكون هم؟ 

وا.  قال: من الرشك فرّ
قيل: أمنافقون هم؟ 

 . قال: إن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليالً
قيل: فام هم؟ 

قال: «إخواننا بغوا علينا»(٤).
 ،ينصح معارضيه تارة، ويدعوهم للحوار واملناظرة تارة أخر  وقد كان اإلمام عيل
وكان يفتح قلبه لسامع آراء خمالفيه، ويصرب عىل أذ معارضيه، ومل يستخدم القوة إال ضد 

١. هنج البالغة، دار الكتاب العريب، بريوت، طبع عام ٢٠١٣م، ص ٧٠، خطبة ٦١. 
األوىل  الطبعة  بريوت،   - للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة  املدريس،  هادي  السيد  املؤمنني،  أمري  أخالقيات   .٢

١٤١١هـ - ١٩٩٠م، ص٣٠٧. 
٣. وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج ١٥، ص ٨٣، رقم ٢٠٠٣٢. 

٤. مستدرك الوسائل، النوري الطربيس، ج ١١، ص ٦٨، رقم ١٢٤٤٥. كنز العامل، املتقي اهلندي، ج ١١، ص 
٣٣٥، رقم ٣١٦٧٣. املصنف، ابن أيب شيبة، ج ٢١، ص ٤٦١، رقم ٣٩- ٩٧. 
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اإلمام ضد  يستخدم  فلم  مغاير،  أو موقف  رأي خمالف،  له  كان  من  أما  استخدمها،  من 
بل كان يرصّ عىل ضامن حقوق معارضيه، وينهى أصحابه عن  هؤالء أي إجراء عقايب، 

سب خمالفيه.
اخلوارج يف عهده بصدر رحب،  بذاءات  قابل عيل  «لقد  املودودي:  أبو األعىل  يقول 
وحدث أن قبض عىل مخسة منهم وأُحرضوا إليه وكانوا يكيلون له السباب علناً حتى أنه 
أقسم أحدهم أمام الناس ألقتلن علياً، ومع ذلك أطلق رساحهم، وقال لرجاله بأن يردوا 

عليهم بام شاؤوا من القول، لكنه مل يتخذ ضدهم إجراء عملياً»(١).
حرية  كانت  فقد  السياسية  بالصبغة  يتعلق  «وفيام  عثامن:  الكريم  عبد  الدكتور  ويقول 
ذلك  عيل،  خالفة  من  نقتبسه  عام  مثال  إىل  ونشري  بعيد..  حد  إىل  مكفولة  والتفكري  الرأي 
أنه عندما انشق عليه اخلوارج وكانوا حوايل ثامنية آالف، أرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم، 
ن تبقى فقد أرسل إليهم  فاستطاع أن يقنع الكثريين منهم باحلجة حتى عاد أربعة آالف، أما مَ
عيل  كتاباً يقول فيه: «كونوا حيث شئتم، بيننا وبينكم أال تسفكوا دماً حراماً، وال تقطعوا 
دثوا فساداً»(٢). ، وال تظلموا أحداً، فإن فعلتم نذر احلرب معكم،ال نبدأ بقتال ما مل حتُ سبيالً

أما األستاذ فهمي هويدي: فري يف جتربة اإلمام عيل  مع اخلوارج أهنا: جتربة مليئة 
بالدروس التي يتعني علينا أن ندقق يف مالبساهتا، لنستوعب احلدود التي حيتملها الواقع 

اإلسالمي ملبارشة ما نسميه يف زماننا املعارضة السياسية أو املسلحة.
ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا أن الفكر السيايس اإلسالمي يبني الكثري من االجتهادات عىل 
وما  الدروس  تلك  اسرتجاع  نحاول  أن  إىل  يدعونا  الذي  األمر  التجربة،  تلك  دروس 

استخلصه فقهاء املسلمني منها.
فهنا تيار بارز بني فقهاء املسلمني يضم عدداً من أهل السلف واخللف استقر رأيه عىل 
النيل من  بعيداً يف  التي يمكن أن تذهب  السياسية  املعارضة  الواقع اإلسالمي حيتمل  أن 

عام  طبع  السعودية،   - جدة  والتوزيع،  للنرش  السعودية  الدار  املــودودي،  األعىل  أبو  اإلسالمية،  احلكومة   .١
١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص٤٠٨. 

 - ١٤٠٩هـ  عرشة  الرابعة  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  عثامن،  الكريم  عبد  د.  اإلسالمية،  الثقافة  معامل   .٢
١٩٨٩م، ص٦٦. 
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فوق  عيل  اإلمام  روا  كفّ -اخلوارج  إيامهنا   مد أو  سياساهتا  يف  سواء  احلاكمة،  القيادات 
التي هتدد  املسلحة  املعارضة  الذي ليس مقيداً عند هؤالء  املنابر وتركهم وشأهنم- لكن 

ع سكاهنا وجترح وحدهتا(١). كيان الدولة اإلسالمية وتروّ
ولعل أهم ما نستطيع استنتاجه من جتربة اإلمام عيل  مع معارضيه أن للرأي اآلخر 
مكاناً يف الدولة اإلسالمية، وأن اإلسالم يكفل كافة احلقوق املرشوعة للمعارضة السياسية 
السلمية، أما املعارضة املسلحة ضد الدولة اإلسالمية فال رشعية هلا؛ إذ ال رشعية يف حماربة 

الرشعية.

التعددية السياسية والتسامح
بني  السيايس  التسامح  إىل  احلاجة  يفرض  جمتمع  أي  يف  السياسية  التعددية  وجود  إن 
خمتلف القو واجلامعات والتيارات السياسية حتى تستطيع التعاون والتكامل انطالقاً من 

أرضية املشرتكات السياسية، واملحتويات التي تواجهها الدولة واملجتمع.
وللوصول إىل ذلك نحتاج إىل سن قوانني وترشيعات تتضمن إدارة االختالف السيايس 

وفق قواعد التبادل السلمي للسلطة.
االقتصادية  كاملشكالت  اليوم  اإلسالمي  العامل  مشاكل  من  الكثري  فإن  ولألسف 
املعقدة، والفساد اإلداري واملايل، وانتشار الفقر والبطالة، وتفاقم أزمة السكن، وارتفاع 
جتاه  السيايس  التسامح  وغياب  سياسية،  تعددية  وجود  عدم  نتيجة  هو  الغذائية،  السلع 

اآلخر املختلف.
أغلب  يف  املنترشة  والدكتاتورية  االستبداد  من  ناجتة  املشاكل  وأكثر  العقد،  عقدة  إن 
األماكن  من  العديد  يف  واإلرهاب  العنف  مجاعات  نشوء  إىل   أد ما  وهو  العامل،  بلدان 
واملناطق. وأهم احللول لذلك احلاجة إىل سن القوانني التي تعطي للناس احلق يف إنشاء 
وتأسيس الكيانات التعددية السياسية، وضامر احلقوق السياسية وغريها لكافة املواطنني 

يف كل دولة وجمتمع.

١. جملة العريب، العدد ٣٥٤، السنة احلادية والثالثون، مايو - ١٩٨٨م، ص ٣٢، (التعددية واملعارضة يف اإلسالم)، 
فهمي هويدي. 
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خالصة القول
مفهوم التعددية السياسية يشري إىل مرشوعية تعدد القو واآلراء السياسية، وحقها يف 

التعايش والتعبري عن نفسها، واملشاركة يف صنع القرار العام.
والتعددية هبذا املعنى هي إقرار واعرتاف بوجود التنوع االجتامعي، وبأن هذا التنوع 
البد أن يرتتب عليه اختالف يف املصالح، أو خالف عىل األولويات، والتعددية السياسية 
هنا هي اإلطار املقنن للتعامل مع هذا االختالف واخلالف، بحيث ال يتحول إىل رصاع 

هيدد سالمة الدولة ومتاسك املجتمع(١).
النظام  يف  موجود  هو  ما  مساحتها  يف  تفوق  واسعة  حريات  من  فيه  بام  واإلسالم 
والتواصل  التسامح  قيم  عىل  ويؤكد  السياسية،  التعددية  يقر  الغريب،  الديموقراطي 
والتعايش بني الرأي والرأي اآلخر، واجلامعة واجلامعة األخر، والفكر والفكر اآلخر، 

واملنهج واملنهج اآلخر؛ ما دام ذلك ضمن اإلطار الرشعي املسموح باالختالف فيه.
من  ناشئ  فهو  معتنقيه،  وحماربة  خنقه،  وحماولة  اآلخر،  السيايس  بالرأي  الضيق  أما 
اجلهل بقيم وتعاليم اإلسالم، أو من حب التسلّط أو الزعامة، أو من اخلوف عىل (الذات) 

أن تفقد مواقعها لصالح اآلخر!
ومما تقدم يتضح أن مفهوم املصلحة السياسية، والقراءة الصحيحة للنصوص الدينية، 
الكرب يؤكد عىل احلاجة  الفقهية واألصولية، وحتقيق مقاصد اإلسالم  القواعد  ومنطق 
إىل التعددية السياسية، والتسامح جتاه القو السياسية األخر، والسامح هلا بالتعبري عن 

نفسها ووجودها بعيداً عن لغة الرتهيب واإلقصاء والتهميش واإللغاء.

١. الوحدة والتعددية واحلوار يف اخلطاب اإلسالمي املعارص، زكي امليالد، دار الصفوة - بريوت، الطبعة األوىل 
١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.، ص٣٨. 



 أوالً - نتائج الدراسة.- 
 ثانياً - توصيات الدراسة.- 

اخلامتة
نتائج الدراسة وتوصياهتا
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أوالً - نتائج الدراسة
بعد أن وصلنا إىل هناية هذه الدراسة العلمية عن (اإلمام احلسني  وهنج التسامح)، وبعد 
يف    أن تناولنا موضوع التسامح من مجيع جوانبه وصوره وأقسامه، ودور اإلمام احلسني 

تعزيز وترسيخ قيمة التسامح، نشري إىل أهم نتائج هذه الدراسة يف النقاط التالية:
١- استطاعت هذه الدراسة التأكيد عىل أن اإلسالم يدعو إىل التحيل بفضيلة التسامح سواء 
التسامح  أن  باعتبار  العامة،  احلياة  أم يف  الصعيد االجتامعي  أم عىل  الفردي  الصعيد  عىل 

فضيلة وقيمة من القيم والفضائل الكرب التي جيب التحيل والتجمل والتزين هبا.
٢- ثبت من خالل استعراض أقوال أهل اللغة اإلحياء اإلجيايب ملفردة التسامح والتي تشري 
دِ أو تعقيد،  قَ إىل اللني والتساهل يف التعامل، واجلود والكرم والسخاء والعطاء من غري عُ
وأن الباعث عىل ذلك هو العزة والرفعة والتسامي، وال يعني التسامح أي نوع من أنواع 
التسامح  معنى  بني  فرق  ال  أنه  اللغويني  أقوال  من  يفهم  كام  والذلة.  واالهنزام  الضعف 
املحمودة  واخللة  الرفيع  اخللق  ذلك  هو  منهام  املقصود  وأن  اللغة،  حيث  من  والتساهل 

املمدوح صاحبها.
٣- اشار الباحث من خالل بيان تعريفات مصطلح ومفهوم التسامح أن التسامح هو احلق 
يف االختالف، وقبول ما يرتتب عليه من آراء واجتهادات، وإعطاء كل إنسان احلرية يف 

التعبري عن آرائه مع التعايش والتسامح مع ما حيمله اآلخر من آراء مغايرة وخمتلفة.
٤- أكدت هذه الدراسة عىل قيمة التسامح من الرؤية الدينية، واالستدالل عىل - تأصيل 
ذلك بام ورد يف القرآن الكريم، والسنة النبوية الرشيفة، وسرية أئمة أهل البيت األطهار، 

وخصوصاً سرية اإلمام احلسني ، وما يتعلق بمفردات ودالالت مفهوم التسامح
يف  وقواعده  وجذوره  أصوله  للتسامح  أن  الدراسة  هذه  خالل  من  الباحث  أثبت   -٥
اإلسالم، وأول قاعدة يمكن االستدالل هبا عىل حقيقة التسامح يف اإلسالم هي القاعدة 
}(١) بمعنى أنه ال يكره أحد عىل الدين، وإنام  ينِ اهَ يفِ الدِّ رَ القرآنية التي تنص عىل {الَ إِكْ
الدخول يف الدين يكون عن قناعة واختيار، كام أن مجيع األمور جيب أن تكون عن اختيار 

١. سورة البقرة، اآلية: ٢٥٦. 
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وقصد، وأن ما يكره عليه اإلنسان من أقوال أو أفعال ال يرتتب عليه أي أثر يف نظر الرشع 
ال يف أمور الدنيا وال يف اآلخرة.

(ألزموهم  تقول  والتي  اإللزام)  (قاعدة  الفقهية  القاعدة  أن  الدراسة  هذه  أوضحت   -٦
بام ألزموا به أنفسهم) تعني إعطاء اآلخر املذهبي، بل واآلخر الديني احلق يف االلتزام بام 
يعتقده ويراه صحيحاً طبقاً ملذهبه أو دينه. وهذه القاعدة الفقهية التي يعمل هبا الفقهاء تدل 
عىل إنسانية اإلسالم، وتأصيل روح التسامح جتاه اآلخر املذهبي والديني؛ فهذه القاعدة 
األديان  وأتباع  بل  املختلفة،  اإلسالمية  املذاهب  ألتباع  الدينية  للحرية  تؤسس  الفقهية 
األخر، وتتيح هلم العمل وفق عقائدهم وأحكامهم، ويف هذا إقرار بقبول التعايش مع 

اآلخر املغاير للذات.
٧- من القواعد املهمة التي تدل عىل التسامح يف اإلسالم هي قاعدة (حسن اخللق) إذ أن 
االلتزام بمنظومة أخالقيات اإلسالم يريب اإلنسان عىل التسامح والتعايش؛ بينام من تنعدم 
لديه األخالق احلسنة ال يمكن أن يكون إال غري متسامح، وغري قادر عىل - التعايش مع 

اآلخرين.
ثَّ عليها عىل التحيل  ب فيها وحَ ٨- تؤكد املنظومة األخالقية التي رشعها اإلسالم ورغّ

بمنهج التسامح، واالبتعاد عن اإلساءة أو التجريح أو التحقري أو اإليذاء لآلخرين.
٩- إن أخالقيات اإلسالم التي يؤدي العمل هبا اىل االلتزام بقيمة التسامح كثرية ومنها: 
معهم،  نتعامل  من  أخطاء  عن  والصفح  والعفو  اآلخرين،  مع  التعامل  يف  واللني  الرفق 
وحب  بالناس،  والرأفة  والرمحة  اخلاطئة،  اآلخرين  ترصفات  جتاه  الغيظ  وكظم  واحللم 
الناس...  إسعاد  أجل  والتضحية من  واإليثار  اخلري  اآلخرين وقضاء حوائجهم، وعمل 
تعني  إنام  هبا  والعمل  لاللتزام  املسلمني  اإلسالم  يدعو  التي  األخالقيات  فهذه  وغريها؛ 

-فيام تعنيه- العمل بروح ومنهج التسامح.
١٠- أوضح الباحث أن من اهم القواعد التي تؤصل للتسامح يف اإلسالم قاعدة (حجية 
العقل)؛ فالعقل يدعو إىل التسامح والتعايش واملحبة بني الناس، بينام التعصب والتطرف 

والالتسامح والعنف كلها ممارسات ختالف منطق العقل والتعقل.
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١١- بنيّ الباحث من خالل هذه الدراسة أن للتسامح جذوراً وقواعد يف اإلسالم، وقد 
الدين»،  يف  إكراه  «ال  قرآنية:  األوىل  القاعدة  وهي  التسامح،  عىل  تدل  قواعد  أربع  ذكر 
والقاعدة الثانية فقهية وهي: قاعدة «اإللزام»، والقاعدة الثالثة أخالقية وهي: «أخالقيات 
القواعد  وهبذه  العقل»  «حجية  قاعدة  وهي:  عقلية  قاعدة  الرابعة  والقاعدة  اإلسالم»، 
األربع أثبت الباحث أن التسامح هو منهج أصيل ومؤصل رشعاً، وله جذور عميقة يف 

الدين اإلسالمي احلنيف.
١٢- شددت هذه الدراسة عىل قراءة مالمح املنهج األخالقي لإلمام احلسني  كمهج 
للتسامح األخالقي واإلنساين واالجتامعي والفكري، ورضورة حتيل املجتمع املسلم بتلك 
األخالق اإلسالمية حتى نعزز مفهوم التسامح يف جمتمعنا بني خمتلف املكونات االجتامعية 
والتيارات الثقافية والفكرية املتعددة بام يُسهم يف االرتقاء والنهوض بالسلم االجتامعي، 

والتقدم احلضاري.
، فقد رضب  التسامح عند اإلمام احلسني  الدراسة عىل أخالقيات  ١٣- ركزت هذه 
أروع األمثلة وأمجلها يف سريته األخالقية الرفيعة، وكان مثاالً رائعاً حلسن اخللق، ومكارم 
دَ عملياً األخالق الفاضلة، وقدم لنا - أروع األمثلة وأمجل  سَّ وفضائل األخالق. وقد جَ
الصور يف تطبيق األخالق يف سريته العملية واحلياتية. فمنهجه األخالقي الرائع، وجتسيده 
وصفحه،  وعفوه،  وصربه،  وحلمه،  تواضعه،  أبرزها:  من  والتي  التسامح  ألخالقيات 
حتليه  عىل  دليل  أكرب  وأعدائه  ملخالفيه  حتى  وبره  وكرمه،  وإحسانه،  ورمحته،  ورأفته، 

بأخالقيات التسامح.
١٤- أثبتت هذه الدراسة أن سرية اإلمام احلسني  األخالقية واإلنسانية اتسمت بروح 
بالعجب  الشعور  نتيجة  تتولد  والسياسية  االجتامعية  املشاكل  من  كثرياً  أن  إذ  التسامح، 
والغرور والتكرب جتاه املكونات والتيارات األخر، بينام التواضع ولني اجلانب وخفض 
اجلناح يؤدي إىل التسامح، إذ يساعد ذلك عىل خلق روح إجيابية يف التعامل مع اآلخرين 
والتفاعل  والتواصل  والرتاحم  والتعاون  التآلف  قيم  وتعزيز  معهم،  اإلجيايب  والتعايش 

والتسامح الفعال.
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١٥- تبني من خالل هذه الدراسة أن التسامح جيب أال يقترص عىل جانب دون آخر، أو 
فئة دون أخر، أو مكون دون سائر املكونات، بل جيب أن يعم اجلميع، ويتحول إىل ثقافة 

اجتامعية عامة.
١٦- أثبتت هذه الدراسة بشكل مفصل الدور املهم لإلمام احلسني  يف ترسيخ خمتلف 
أنواع وأقسام التسامح سواء من خالل كلامته وأقواله وحكمه البليغة، أم من خالل سريته 

العملية األخالقية والروحية واملعنوية واإلنسانية والفكرية.
١٧- كشفت هذه الدراسة حاجة املجتمعات املسلمة إىل تعزيز روح التسامح يف خمتلف 
أقسامه وأنواعه كالتسامح الديني، والتسامح األخالقي، والتسامح اإلنساين، والتسامح 

االجتامعي، والتسامح الفكري، والتسامح السيايس.
١٨- أوضحت هذه الدراسة أن حقائق التنوع والتعدد الديني واملذهبي والثقايف والفكري 
وهذا  املسلمة،  املجتمعات  فيها  بام  اإلنسانية،  املجتمعات  كل  يف  موجودة  واحلضاري 
يفرض من الناحية النظرية والواقعية تكريس ثقافة التسامح والتعايش اإلجيايب بني خمتلف 

املكونات االجتامعية.
  احلسني  اإلمام  بسرية  والتأيس  االقتداء  وجوب  عىل  الدراسة  هذه  شددت   -١٩
القدوة  يمثل  من  خري  وهو  الصاحلة،  للقدوة  يكون  إنام  والتأيس  واالقتداء  العظيمة؛ 
  واألنموذج لإلنسان الكامل. وأوىل اخلطوات املهمة لالقتداء والتأيس باإلمام احلسني
هو معرفته، ومطالعة سريته املباركة، وقراءة سريته األخالقية، واإلنسانية، ثم التأيس بتلك 

السرية واالقتداء بتلك األخالق، والتي هي أخالق اإلسالم وآدابه. 
قلوب  يف    احلسني  لإلمام  املتميزة  واملكانة  املوقعية  عىل  الدراسة  هذه  أكدت   -٢٠
والتعايش  التسامح  الدالة عىل  أخالقه  فإن نرش  كانوا،  أينام  واملسلمني  املؤمنني  ووجدان 
اإلجيايب يساعد كثرياً عىل صناعة جمتمع متسامح ومتعايش، فال صالح لألمة إال بالتعايش 

والتعاون والتآلف.
التعايش من دون تسامح، وال يمكن  يتحقق  أن  أنه ال يمكن  الدراسة  أثبتت هذه   -٢١
اإلمام  التي أعطى  باألخالق واآلداب اإلسالمية،  االلتزام  التسامح من دون  يتحقق  أن 
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احلسني  حياته من أجل ترسيخها يف املجتمع، وإحياء قيم ومبادء الدين واألخالق
  احلسني  اإلمام  بسرية  والتأيس  االقتداء  يكون  أن  رضورة  الدراسة  هذه  تؤكد   -٢٢
بالقيم  التحيل  إىل  يكون  ما  أحوج  املسلم  فمجتمعنا  املجتمع،  ذلك يف  منطلقاً النعكاس 
االجتامعية  واملكونات  والتيارات  والتوجهات  اآلراء  خمتلف  مع  والتعامل  األخالقية، 

بأخالق التسامح والتعايش وآداب االختالف.
تبقى ظاهرة طبيعية ومنطقية،  املذهبية)  (التعددية  أن  األمة  فقهاء وعلامء هذه  أكد   -٢٣
ومن ثم فإن من حق (اآلخر املذهبي) أن يعرب عن آرائه وأفكاره وتصوراته العلمية، ويف 
مجيع األمور بحرية تامة، وليس من حق أحد االدعاء أن له وصاية عىل اآلخرين، أو أن 
فهمه للدين هو (وحده) الفهم الصحيح، أو أن حياول بالقوة واإلكراه إجبار اآلخرين عىل 

قبول فهمه لإلسالم، وكأن فهمه لإلسالم هو اإلسالم!
اآلخر،  وآراء  فكر  وحماربة  وصوره،  أشكاله  بجميع  التعصب  أن  الدراسة  بينت   -٢٤
والعمل عىل فرض آراء الذات بأي وسيلة لن حيقق إال متزيق األمة وتفتيت وحدة املجتمع 
املسلم، وإضعاف الروح املعنوية، وخلق الفتن والرصاعات واملعارك اجلدلية، واحلروب 

العبثية.. وهي عملية هدم لكيان األمة كله.
٢٥- أثبتت الدراسة أن ظاهرة (التعددية املذهبية) ظاهرة طبيعية، وسمة الزمة يف مجيع 
األديان والعقائد، وأن اإلسالم ليس بخارج عن تلك القاعدة، كام يؤكد عىل ذلك التاريخ 
املايض والواقع املعارص، وأنه ال يمكن إلغاء تلك املذاهب، ولكن من املمكن االتفاق عىل 
(القواسم املشرتكة) التي جتمع بني املذاهب اإلسالمية املتعددة، والتسامح يف شتى الفروع 

.الفقهية ووجهات النظر املذهبية األخر
٢٦- أكد الباحث اعرتاف اإلسالم بـوجود (اآلخر الديني) وتساحمه جتاه األديان وامللل 
األخر، ومحايته حلق اإلنسان يف االختيار العقدي، ويرفض اإلسالم من جهة أخر أية 
عملية قرسية أو تعسفية أو قهرية لفرض الدين عىل اآلخر؛ ألن االنتامء إىل الدين جيب أن 

يكون عن اختيار حر، وقناعة ذاتية.
معهم،  التعامل  يف  التسامح  إىل  احلاجة  يفرض  الديني  والتعدد  التنوع  وجود  إن   -٢٧
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وإعطائهم حقوقهم املرشوعة كام كفلها هلم اإلسالم. فتعاليم اإلسالم وقيمه تشجع عىل 
التسامح والتعامل احلسن مع أهل الكتاب وغريهم من أصحاب األديان األخر، وتأمر 

بالعدل واإلنصاف واإلحسان إليهم، وتنهى عن الظلم والعدوان ضدهم.
اليوم  اإلسالمية  املجتمعات  حاجة  إىل  الدراسة  هذه  خالل  من  الباحث  توصل   -٢٨
أتباع  عن  فضالً  املختلفة  الديانات  أتباع  بني  اإلجيايب  والتعايش  التسامح  قيم  إرساء  إىل 
بالتي  واجلدال  التعامل،  حسن  من  ووصاياه  اإلسالم  تعاليم  ويف  اإلسالمية.  املذاهب 
وجتنب  اآلخر،  مع  والتعاون  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  احلق  إىل  والدعوة  أحسن،  هي 
التصادم والتحارب، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتطبيق العدل والرمحة واملساواة واحلرية 
التي ضمنها اإلسالم مع مجيع أهل الديانات واملذاهب هو الكفيل برتسيخ قيم التسامح 

يف املجتمع.
٢٩- أثبتت هذه الدراسة أن ثقافة التسامح والتعايش تنمو يف ظل التعددية الفكرية عندما 
يسود املجتمع أجواء احلرية الفكرية التي دعا إليها اإلسالم، أما عندما تسود أجواء الكبت 
الفكري والقمع جتاه أي رأي خمالف فإن ثقافة الالتسامح واإلقصاء تكون هي السائدة. 
وال يصح بأي حال من األحوال مصادرة اآلراء واألفكار املغايرة، واحلجر عىل أي رأي 
خمالف، بل جيب تشجيع اإلنتاج الفكري، واإلبداع العلمي حتى يتطور املجتمع ويتقدم 

حضارياً.
٣٠- أوضحت هذه الدراسة أن وجود التعددية السياسية يف أي جمتمع يفرض احلاجة إىل 
التسامح السيايس بني خمتلف القو واجلامعات والتيارات السياسية حتى تستطيع التعاون 
الدولة  تواجهها  التي  والتحديات  السياسية،  املشرتكات  أرضية  من  انطالقاً  والتكامل 

واملجتمع. 
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ثانياً- توصيات الدراسة
يف ختام هذه الدراسة عن التسامح عند اإلمام احلسني ، يويص الباحث بالتوصيات 

واالقرتاحات التالية: 
١- وضع مادة دراسية يف مناهج الرتبية والتعليم لتدريس ثقافة التسامح واالختالف، 
واالهتامم بالدراسات املقارنة يف الفقه بني املذاهب، والقواسم املشرتكة بني األديان لتعزيز 

روح التسامح يف املجتمع.
التسامح واملحبة  ثقافة  إشاعة  املختلفة يف  تفعيل دور وسائل اإلعالم واالتصال   -٢
وبني  الفكرية،  ومدارسهم  مذاهبهم  اختالف  عن  النظر  بغض  املسلمني  بني  واملودة 

املسلمني وغريهم ممن ال حياربون اإلسالم.
ثقافة احلوار بني  الرأي اآلخر، وإشاعة  لتقبل  املناسبة  الرتكيز عىل إجياد األجواء   -٣
أو جنسه،  أو عرقه  لونه  أو  أو فكره  النظر عن مذهبه  املسلمني، واحرتام اإلنسان بغض 

فاإلنسان بام هو إنسان مكرم يف نظر اإلسالم.
٤- وضع خطة عملية متكاملة لنرش املفاهيم اإلسالمية الصحيحة، والقيم اإلنسانية 
بالرأي  والقبول  املخالف،  مع  والتسامح  اإلنسان،  حقوق  احرتام  إىل  تدعو  التي  العامة 

اآلخر، والسامح مع خمتلف اآلراء بالتعبري عن نفسها ووجودها.
٥- تأسيس قنوات فضائية متخصصة يف ثقافة التسامح، لتعليم الناس احرتام الرأي 
والرأي اآلخر، وتبادل األفكار واآلراء بحرية كي ترتبى األجيال احلارضة والقادمة عىل 

التسامح، والتعامل احلضاري مع خمتلف املكونات االجتامعية.
٦- البدء يف تعليم النشء بقبول الرأي والرأي اآلخر ابتداء من الدار (املنزل) واملدرسة 
واحرتام  التسامح،  أخالقيات  عىل  اجلديد  اجليل  يرتبى  كي  واجلامعة،  باملسجد  مروراً 
اآلراء، والبعد عن أحادية الرأي. فالرتبية عىل أساس احرتام وقبول الرأي اآلخر يساهم 
يف استقرار املجتمع وتقدمه، بينام أحادية الرأي يُسهم يف إفرازات اجتامعية خاطئة، وربام 

ينتج عنها مواقف عنفية تؤدي يف النهاية إىل اضطراب املجتمع وختلفه.
٧- سن قانون يرسخ وحيمي مبادء التسامح يف املجتمع، وجيرم الكراهية والتحريض 
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عىل اآلخر، ووضع مدونة عقوبات صارمة ضد كل من يرتكب أعامالً أو أقواالً تشجع 
عىل الكراهية بني الناس، وختلق الفتن يف املجتمع.

٨- دعوة مؤسسات املجتمع املدين إىل عمل مناشط وأنشطة ثقافية واجتامعية تشجع 
والفئات  الرشائح  خمتلف  بني  االجتامعي  االندماج  يف  وتساهم  التسامح،  ثقافة  نرش  عىل 

واملكونات االجتامعية.
٩- دعوة احلوزات العلمية واجلامعات اإلسالمية إىل تشجيع وحتفيز طالب الدراسات 
العليا عىل كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه عن حياة اإلمام احلسني بن عيل  من خمتلف 
أبعادها وجوانبها املرشقة، وباقي أئمة أهل البيت  ، ملا يف ذلك من تعريف بأعالم الدين 

واحلق واهلد، وإثراء املعرفة عن تلك الشخصيات املتميزة والعظيمة.
١٠- تأسيس مؤسسات علمية وتربوية تعمل عىل االهتامم والعناية اخلاصة بنرش ثقافة 
التسامح والقبول باالختالف، وبناء كوادر علمية مؤهلة للقيام بذلك، من خالل العمل 

عىل تثقيف املجتمع، وإدارة االختالف، وترسيخ مبادء وقيم التسامح.
، وباقي  إبراز اجلوانب األخالقية واإلنسانية يف سرية وحياة اإلمام احلسني   -١١
أئمة أهل البيت األطهار  ، لتعريف العامل أمجع بحياة وسرية أئمة احلق واهلداية، وبيان 
التفوق األخالقي هلذه الشخصيات العظيمة، وهو األمر الذي يساعد عىل ربط األجيال 
احلارضة والقادمة بأئمة أهل البيت  ، وجذب الناس إليهم، وتقديمهم كنامذج متميزة 

وقدوات صاحلة يف كل األبعاد واجلوانب.
  اجلسني  اإلمام  أخالقيات  عن  متكاملة  علمية  موسوعة  كتابة  عىل  العمل   -١٢
تب  بحيث تتناول كل ما ورد عن سريته األخالقية والروحية واملعنوية، وحفظ كل ما كُ
تّاب والباحثني، وطالب  أو دون عن سريته األخالقية الرشيفة لتكون مرجعاً توثيقياً للكُ

املعرفة والعلم.

وآخر دعوانا أنِ احلمد هللا رب العاملني
وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين





فهرس املصادر واملراجع
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فهرس املصادر واملراجع
خري ما نبتدء به: القرآن الكريم. ۱.

( أ )
يف  ۲. الدر  نثر  ١٠٣٠م)،   / ٤٢١هـ  (ت  الرازي  احلسني  بن  منصور  سعد  أبو  اآليب، 

حتقيق: خالد عبد الغني حمفوط، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان،  املحارضات، 
الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.

اإلربيل، أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح (ت ٦٩٣هـ)، كشف الغمة يف معرفة  ۳.
األئمة، دار املرتىض، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

األسدي، نارص حسني، ثقافة التعايش، مؤسسة الفكر اإلسالمي، كربالء -العراق،  ٤.
الطبعة األوىل ١٤٣٥هـ - ٢٠١٦م.

األشرتي، ورام بن أيب فراس املالكي، تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر (جمموعة ورام)،  ٥.
دار الكتب اإلسالمية، طهران، الطبعة الثانية ١٣٦٨هـ.ش،

األصفهاين، أبو الفرج عيل بن احلسني (ت ٣٥٦هـ)، مقاتل الطالبيني، رشح وحتقيق:  ٦.
السيد أمحد صقر، دار املعرفة، بريوت - لبنان، غري مذكور عدد الطبعة وال تارخيها.

وأخرجه  ۷. حققه  الشيعة،  أعيان   ،( ١٩٥٢م   - ١٣٧١هـ  (ت  حمسن  السيد  األمني، 
وعلق عليه: السيد حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة 

اخلامسة ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
ابن أيب مجهور األحسائي، حممد بن عيل بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم، عوايل اللئايل  ۸.

الطبعة  لبنان،   - بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الدينية،  األحاديث  يف  العزيزية 
األوىل ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.

ابن أيب احلديد، عبداحلميد بن هبة اهللا بن حممد ( ت ٦٥٦هـ)، رشح هنج البالغة، دار  ۹.
إحياء الكتب العربية، بريوت، طبع عام ١٩٦٢م.

قرطبة،  ۱۰. دار  املصنف،  (ت٢٣٥هـ)،  الكويف  حممد  بن  عبداهللا  بكر  أبو  شيبة،  أيب  ابن 
بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م.
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ابن حزم األندليس، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد القرطبي الظاهري ( ت ٤٥٦هـ  ۱۱.
/ ١٠٦٤م)، املحىل باآلثار، دار الفكر، بريوت – لبنان. د.ت.

ابن حنبل، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين الذهيل (ت ٢٤١هـ / ٨٥٥م)،  ۱۲.
مسند أمحد بن حنبل، دار صادر، بريوت - لبنان. ابن حنبل، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد 
بن حنبل الشيباين الذهيل (ت ٢٤١هـ / ٨٥٥م)، مسند أمحد بن حنبل، دار صادر، 

بريوت - لبنان.
الرازي، معجم مقاييس  ۱۳. القزويني  أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  ابن فارس، 

اللغة، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل ١٩٩٠م.
عيون األخبار، دار  ۱٤. ابن قتيبة الدينوري، أبو حممد عبد اهللا بن عبد املجيد بن مسلم، 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
الطوال،  ۱٥. األخبار  مسلم،  بن  املجيد  عبد  بن  اهللا  عبد  حممد  أبو  الدينوري،  قتيبة  ابن 

حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: د. مجال الدين الشيال، دار إحياء الكتب العربية، 
القاهرة، الطبعة األوىل ١٩٦٠م.

ابن قولويه القمي، أبو القاسم جعفر بن حممد، كامل الزيارات، دار املرتىض، بريوت،  ۱٦.
الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

٢٣٠هـ)،  ۱۷. (ت  البغدادي  البرصي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  سعد،  ابن 
الطبقات الكرب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.

ابن سعد، أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع البرصي البغدادي (ت ٢٣٠هـ)، ترمجة  ۱۸.
اإلمام احلسني (من طبقات ابن سعد)، هتذيب وحتقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي، 

اهلدف لإلعالم والنرش، قم، الطبعة األوىل، غري مذكور تاريخ الطبعة.
ابن شهر آشوب، أبو جعفر حممد بن عيل الرسوي املازندراين ( ت ٥٨٨هـ)، مناقب  ۱۹.

آل أيب طالب، حتقيق وفهرسة: يوسف البقاعي، دار األضواء، بريوت ـ لبنان، الطبعة 
الثانية ١٤١٢هـ-١٩٩١م.

الفصول املهمة يف  ۲۰. املالكي، عيل بن حممد بن أمحد املكي (ت ٨٥٥هـ )،  ابن الصباغ 
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ق عليه: سامي الغريري، دار احلديث للطباعة  معرفة األئمة، حققه ووثق أصوله وعلَّ
والنرش، قم - إيران، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ.

ابن عاشور، حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ، بريوت - لبنان،  ۲۱.
طبع عام ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

ابن األثري، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ۲۲.
الشيباين ( ت ٦٣٠هـ )، الكامل يف التاريخ، راجعه وصححه: حممد يوسف الرقاق، 

دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
ابن العديم العقييل، عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة (ت ٦٦٠هـ)، بغية الطلب  ۲۳.

لبنان،   - بريوت  البالغ،  مؤسسة  زكار،  سهيل  له:  وقدم  حققه  حلب،  تاريخ  يف 
١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م. وطبعة دار الفكر، دمشق.

ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي  (ت ١١٧٦م)،  ۲٤.
تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر، بريوت، طبع عام ١٤١٥هـ.

ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري بن ضوء الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، البداية  ۲٥.
والنهاية،، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

ابن منظور: حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل  ۲٦.
١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

املكتبة العرصية،  ۲۷. النبوية،  السرية  املعافري،  أبو حممد عبدامللك بن هشام  ابن هشام، 
بريوت- لبنان، طبع عام ١٤٣٣هـ- ٢٠٠٢م.

أبو زهرة، الشيخ حممد، تاريخ املذاهب اإلسالمية، دار الفكر العريب، القاهرة، طبع عام ١٩٨٧م. ۲۸.

( ب )
بارا، أنطون، احلسني يف الفكر املسيحي، دار العلوم، بريوت - لبنان، الطبعة الرابعة  ۲۹.

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
باناجه، سعيد حممد أمحد، دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ونصوص  ۳۰.

الترشيع  وموقف  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  امليثاق 
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اإلسالمي منها، مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م.
املكتبة  ۳۱. البخاري،  صحيح   ،( ٢٥٦هـ  إسامعيل(ت  بن  حممد  عبداهللا  أبو  البخاري، 

العرصية، بريوت- لبنان، طبع عام ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
الربوجردي، السيد حسني الطباطبائي، جامع أحاديث الشيعة، مطبعة مهر، قم، طبع  ۳۲.

عام ١٤٠٩هـ.
البالذري، أمحد بن حييى بن جابر، أنساب األرشاف، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  ۳۳.

بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.
البيهقي، أمحد بن احلسني، شعب اإليامن، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل  ۳٤.

١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

( ت )
اإلسالمية  ۳٥. املكتبة  الرتمذي،  سنن  سورة،  بن  عيسى  بن  حممد  عيسى  أبو  الرتمذي، 

للطباعة والنرش والتوزيع، استانبول، تركيا. وطبعة املكتبة العرصية، بريوت- لبنان، 
الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م.

الكلم،  ۳٦. ودرر  احلكم  غرر  ٥١٠هـ)،  (ت  حممد  بن  الواحد  عبد  اآلمدي،  التميمي 
مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

( ج )
اجلزري، أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين  ۳۷.

(ت ٦٠٦هـ / ١٢١٠م)، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي 
- حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية - بريوت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

اإلعالم  ۳۸. منظمة  النارش:  املقارن،  الفقه  يف  دروس  إبراهيم،  حممد  الشيخ  اجلنايت، 
اإلسالمي، قم - إيران، الطبعة األوىل ١٤١٥هـ.

عام  ۳۹. طبع  مرص،   - القاهرة  احلديث،  دار  الصحاح،  محاد،  بن  إسامعيل  اجلوهري، 
١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
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( ح )
حتصيل  ٤۰. إىل  الشيعة  وسائل  تفصيل   ،( ١١٠٤هـ  (ت  احلسن  بن  حممد  العاميل،  احلر 

األوىل  الطبعة  لبنان،   - الرتاث، بريوت  البيت إلحياء  آل  الرشيعة، مؤسسة  مسائل 
١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

للفكر  ٤۱. العاملي  املعهد  واحلركة،  والدعوة  الفكر  يف  مراجعات  عبيد،  عمر  حسنة، 
الثانية  الطبعة  األمريكية،  املتحدة  الواليات   - فريجينيا   - هريندن  اإلسالمي، 

١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
اخلاطر، مدرسة  ٤۲. وتنبيه  الناظر  نزهة  بن نرص،  احلسن  بن  بن حممد  احللواين، احلسني 

اإلمام املهدي، قم - إيران، الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ.

( خ )
ي (ت ٥٦٨ هـ )، مقتل احلسني (ع)، حتقيق:  ٤۳. اخلوارزمي، أبو املؤيَّد املوفَّق بن أمحد املكّ

سة، الطبعة األوىل ١٤١٨هـ. الشيخ حممد الساموي، دار أنوار اهلد ـ قمّ املقدّ

مؤسسة  ٤٤. القرآن،  تفسري  يف  البيان   ،( ١٤١٣هـ  (ت  املوسوي  القاسم  أبو  السيد  اخلوئي، 
األعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

( د )
الدجاين، الدكتور أمحد صدقي، وحدة التنوع وحضارة عربية إسالمية يف عامل مرتابط،  ٤٥.

دار املستقبل العريب - القاهرة، الطبعة األوىل ١٩٩٠م.
حتقيق  ٤٦. املؤمنني،  صفات  يف  الدين  أعالم  ٨٤١هـ)،  (ت  حممد  بن  احلسن  الديلمي، 

ونرش: مؤسسة ال البيت (ع) إلحياء الرتاث، قم، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

( ر )
الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر، خمتار الصحاح، املكتبة العرصية، بريوت -  ٤۷.

لبنان، الطبعة الثالثة ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
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الرازي، فخر الدين، التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بريوت -  ٤۸.
لبنان، الطبعة األوىل ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد (ت ٥٠٢ هـ)، املفردات يف غريب  ٤۹.
القرآن، دار املعرفة، بريوت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

مكارم أخالق  ٥۰. بن هبة اهللا (ت ٥٧٣هـ)،  الدين أيب احلسني سعيد  الراوندي، قطب 
النبي واألئمة، مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، كربالء- العراق، طبع 

عام ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.
مؤسسة  ٥۱. والتاريخ،  والسنة  الكتاب  يف  احلسني  اإلمام  موسوعة  حممد،  الريشهري، 

التاريخ العريب، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.
لبنان،  ٥۲.  - بريوت  الثقافية،  احلديث  دار  مؤسسة  احلكمة،  ميزان  حممد،  الريشهري، 

الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.

( ز )
.٥۳  / ١٢٠٥هـ  ت   ) احلسيني  اق  الرزّ عبد  بن  د  حممّ بن  د  حممّ الفيض  أبو  الزبيدي، 

١٧٩١م)، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بريوت، ١٤١٤هـ..
الزرندي احلنفي، الشيخ حممد، نظم درر السمطني، الطبعة األوىل ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م. ٥٤.

( س )
سبط ابن اجلوزي، يوسف بن قز أوغيل بن عبداهللا ( ت ٦٥٤هـ )، تذكرة اخلواص،  ٥٥.

ـ  العلمية، بريوت  الكتب  حمفوظ، دار  الغني  عبد  حواشيه: خالد  ووضع  عليه  لَّق  عَ
لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

السيوطي، جالل الدين، اجلامع الصغري، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠١هـ- ٥٦.
١٩٨١م.

( ش )
-لبنان،  ٥۷. بريوت  العريب،  الرائد  دار  القرآن،  أخالق  موسوعة  أمحد،  د.  الرشبايص، 
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الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م،
الرشيف الريض، أبو احلسن حممد بن أيب أمحد احلسني بن موسى بن حممد ابن موسى  ٥۸.

بن إبراهيم ابن اإلمام موسى الكاظم (ت ٤٠٦هـ - ١٠١٥م)، هنج البالغة لإلمام 
الطبعة  لبنان،  بريوت-  البالغة،  دار  عبده،  حممد  الشيخ:  رشح  طالب،  أيب  بن  عيل 

الرابعة ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م.
شمس الدين، الشيخ حممد مهدي، يف االجتامع السيايس اإلسالمي.. حماولة تأصيل  ٥۹.

فقهي وتارخيي، املؤسسة الدولية للدراسات والنرش، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل 
١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

املنهل -  ٦۰. دار  املسلمني،  السبيل إىل إهناض  السيد حممد مهدي احلسيني،  الشريازي، 
بريوت، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

دار  ٦۱. والتعزيرات،  احلدود  كتاب   - الفقه  احلسيني،  مهدي  حممد  السيد  الشريازي، 
العلوم - بريوت، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

غري  ٦۲. لبنان،   - بريوت  اجلديدة،  الصياغة  احلسيني،  مهدي  حممد  السيد  الشريازي، 
مذكور تاريخ الطبع، وال عدد الطبعة.

الشريازي، السيد حممد مهدي احلسيني، الفقه: كتاب السياسة، دار العلوم، بريوت -  ٦۳.
لبنان، الطبعة السادسة ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

الشريازي، السيد حممد مهدي احلسيني، الفقه: كتاب اجلهاد، دار العلوم - بريوت،  ٦٤.
الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

الشريازي، السيد حممد مهدي احلسيني، احلكومة اإلسالمية يف عهد أمري املؤمنني، مؤسسة  ٦٥.
الفكر اإلسالمي للثقافة واإلعالم - بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

الشريازي، نارص مكارم، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل، مؤسسة البعثة، بريوت -  ٦٦.
لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

الصايف الكلبايكاين، الشيخ لطف اهللا بن حممد جواد، أشعة من عظمة اإلمام احلسني (ع)،  ٦۷.
- مطبعة ثامن احلجج، قم – إيران، الطبعة األوىل ١٤٣٤هـ - ٢٠١٢م.
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الطبعة  ٦۸. لبنان،   - بريوت  املرتىض،  دار  البيت،  أهل  أخالق  مهدي،  السيد  الصدر، 
األوىل ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م. 

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت ٣٨١ هـ)، األمايل،  ٦۹.
مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

اخلصال،  ۷۰. ٣٨١هـ)،  (ت  القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 
مؤسسة األعىل للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ( ت ٣٨١ هـ)، عيون  ۷۱.
أخبار الرضا (ع)، منشورات املكتبة احليدرية، قم ـ إيران، الطبعة األوىل ١٤٢٥ هـ . 

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ( ت ٣٨١هـ)، معاين  ۷۲.
األخبار، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، طبع عام ١٣٧٩هـ.

هـ)،  ۷۳.  ٣٨١ ت   ) القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق، 
عام  طبع  لبنان،  بريوت-  العريب،  التاريخ  مؤسسة  اإلمامية،  مذهب  يف  االعتقادات 

١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
بريوت،  ۷٤.  - العريب  البيان  دار  اإلسالم،  يف  واحلرية  التعددية  موسى،  حسن  الصفار، 

الطبعة األوىل ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

( ط )
األعلمي  ۷٥. مؤسسة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  حسني،  حممد  السيد  الطباطبائي، 

للمطبوعات - بريوت، الطبعة الثالثة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.
الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن (ت ٥٤٨ هـ )، جممع البيان يف تفسري القرآن، دار  ۷٦.

املعرفة، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
الطربيس، أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب ( ت ٥٨٨ هـ)، االحتجاج، حتقيق:  ۷۷.

ـ إيران،  الشيخ إبراهيم البهادري والشيخ حممد هادي به، منشورات أسوة، طهران 
الطبعة اخلامسة ١٤٢٤هـ.

اهلداية،  ۷۸. دار  املسائل،  ومستنبط  الوسائل  مستدرك  النوري،  حسني  مريزا  الطربيس، 
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بريوت- لبنان، الطبعة اخلامسة ١٤١٢هـ- ١٩٩١م.
الطربيس، أبو نرض احلسن بن الفضل، مكارم األخالق، مؤسسة األعلمي، بريوت -  ۷۹.

لبنان، الطبعة السادسة ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.
الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير (ت ٣١٠ هـ )، تاريخ الطربي: تاريخ األمم وامللوك،  ۸۰.

دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م.
الرتبية  ۸۱. ضوء  يف  التسامح  ثقافة  الشيخ،  عبدالرؤوف  حممد  ود.  طعمة،  أمحد  رشدي  طعمة، 

والدين، دار الفكر العريب، القاهرة -مرص، الطبعة األوىل ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
األعلمي  ۸۲. مؤسسة  البحرين،  جممع  معجم  ١٠٨٥هـ)،  (ت  الدين  فخر  الطرحيي، 

للمطبوعات، بريوت- لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.
الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل (ت ٤٦٠هـ)، األمايل، مؤسسة التاريخ  ۸۳.

العريب، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
عثامن، عبد الكريم، معامل الثقافة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة الرابعة  ۸٤.

عرشة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
العلمي، عبد القادر، يف الثقافة السياسية اجلديدة، منشورات الزمن، الدار البيضاء - املغرب. ۸٥.
العلواين، أمحد محيد عبود، التسامح يف اإلسالم، دار املعرفة، بريوت - لبنان، الطبعة  ۸٦.

األوىل ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.
وزارة  ۸۷. عن  شهرياً  تصدر  العريب،  جملة  السياسية،  واملعارضة  اإلسالم  حممد،  عامرة، 

اإلعالم بدولة الكويت، العدد ٤٠٨، السنة اخلامسة والثالثون، نوفمرب - ١٩٩٢م.
عامرة، حممد، اإلسالم والتعددية احلزبية، جملة العريب، تصدر شهرياً عن وزارة اإلعالم  ۸۸.

بدولة الكويت، العدد ٤٠٣، السنة اخلامسة والثالثون، أكتوبر - ١٩٩١م.
ا، حممد سليم، التعددية السياسية من منظور إسالمي، جملة العريب، تصدر شهرياً عن  ۸۹. العوّ

وزارة اإلعالم بدولة الكويت، العدد ٣٩٥، السنة الرابعة والثالثون، أكتوبر - ١٩٩١م.
العيايش السمرقندي، أبو النرض حممد بن مسعود، تفسري العيايش، مؤسسة األعلمي  ۹۰.

للمطبوعات، بريوت – لبنان.
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( غ )
والنرش  ۹۱. للطباعة  الوفاء  دار  املسلمني،  بني  الثقافية  الوحدة  دستور  حممد،  الشيخ  الغزايل، 

والتوزيع، املنصورة - مجهورية مرص العربية، الطبعة الثانية ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
الغزايل، أبو حامد حممد الطويس النيسابوري (ت ٥٠٥هـ / ١١١١م)، إحياء علوم  ۹۲.

الدين، دار املعرفة، بريوت، غري مذكور تاريخ الطبعة وال عددها.
األوىل  ۹۳. الطبعة  الكويت،  التوحيد،  دار  التسامح،  روح  املؤلف،  اسم  مذكور  غري 

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.

( ف )
الفضيل، الدكتور عبد اهلادي، مبادئ أصول الفقه، بريوت، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ - ١٩٩١م. ۹٤.
املعرفة،  ۹٥. دار  املحيط،  القاموس  معجم  يعقوب،  بن  حممد  الدين  جمد  آبادي،  الفريوز 

بريوت - لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
مؤسسة  ۹٦. الستة،  الصحاح  من  اخلمسة  فضائل  احلسيني،  مرتىض  السيد  آبادي،  الفريوز 

األعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.
الفيض الكاشاين، حممد بن مرتىض، كتاب الوايف، حتقيق: السيد عيل عبداملحسن بحر  ۹۷.

العلوم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.

( ق )
دار  ۹۸. (ع)،  عيل  بن  احلسني  اإلمام  البيت:  أهل  سرية  موسوعة  رشيف،  باقر  القريش، 

املعروف، قم- إيران، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.
القشريي النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم(ت ٢٦١هـ)، صحيح  ۹۹.

مسلم، املكتبة العرصية، بريوت- لبنان، طبع عام ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.
القمي، عباس (ت ١٣٥٩هـ )، منازل اآلخرة واملطالب الفاخرة، مؤسسة النرش  ۱۰۰.

اإلسالمي، قم - إيران، الطبعة األوىل ١٤١٩هـ.
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( ك )
ق  ۱۰۱. الكليني، حممد بن يعقوب (ت ٣٢٩هـ )، أصول الكايف، ضبطه وصححه وعلَّ

عليه: الشيخ حممد جعفر شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، 
طبع عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م. 

الطبعة  ۱۰۲. لبنان،   - بريوت  اجلديدة،  الندوة  دار  الفتوح،  أعثم،  بن  أمحد  الكويف، 
األوىل، غري مذكور تاريخ الطبعة.

( ل )
الشهداء،  ۱۰۳. (ع) سيد  اإلمام احلسني  اهلداية:  أعالم  العاملي،  املجمع  التأليف،  جلنة 

املجمع العاملي ألهل البيت، قم- إيران، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ.
الليثي الواسطي، أبو احلسن عيل بن حممد، عيون املواعظ واحلكم، حتقيق: حسني  ۱۰٤.

احلسني البريجندي، دار احلديث، قم، الطبعة األوىل ١٣٧٦هـ.ش.

( م )
املتقي اهلندي، عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين، كنز العامل يف سنن األقوال  ۱۰٥.

غري  ١٩٨٩م،   - ١٤٠٩هـ  عام  طبع  لبنان،   - بريوت  الرسالة،  مؤسسة  واألفعال، 
مذكور عدد الطبعة.

الطبعة  ۱۰٦. البيت،  أهل  مؤسسة  األنوار،  بحار  تقي،  حممد  بن  باقر  حممد  املجليس، 
الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

اإلسالمية،  ۱۰۷. املكتبة  العربية،  اللغة  جممع  الوسيط،  املعجم  الباحثني،  من  جمموعة 
استانبول- تركيا، غري مذكور سنة الطبعة وال تارخيها.

لبنان،  ۱۰۸.  - بريوت  اهلادي،  دار  هبة،  أو  منة  ليس  التسامح  الباحثني،  من  جمموعة 
الطبعة األوىل ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

األعلمي  ۱۰۹. مؤسسة  (ع)،  املؤمنني  أمري  أخالقيات  هادي،  السيد  املدريس، 
للمطبوعات - بريوت، الطبعة األوىل ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.



٢١٥

احلق،  ۱۱۰. إحقاق  رشح  (ت١٤١١هـ)،  الدين  شهاب  السيد  النجفي،  املرعيش 
منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش، قم، الطبعة األوىل ١٤١٥هـ.

القطيف -  ۱۱۱. الزواد -  الفقه، منشورات مكتبة  الشيخ حممد رضا، أصول  املظفر، 
اململكة العربية السعودية، غري مذكور تاريخ الطبع وال عدد الطبعة.

مغنية، الشيخ حممد جواد، اإلسالم بنظرة عرصية،، دار التيار اجلديد - بريوت،  ۱۱۲.
الطبعة الرابعة ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

مغنية، الشيخ حممد جواد، مع الشيعة اإلمامية، دار التيار اجلديد - بريوت، الطبعة  ۱۱۳.
الثالثة ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

مغنية، الشيخ حممد جواد، يف ظالل هنج البالغة: حماولة لفهم جديد، دار العلم  ۱۱٤.
للماليني، بريوت – لبنان، الطبعة األوىل ١٩٧٣م.

املنتظري، الشيخ حسني، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية، الدار  ۱۱٥.
اإلسالمية - بريوت، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

املودودي، أبو األعىل، احلكومة اإلسالمية، الدار السعودية للنرش والتوزيع، جدة  ۱۱٦.
- اململكة العربية السعودية، طبع عام ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

الطبعة  ۱۱۷. بريوت،  العريب،  البيان  دار  بحكمة؟،  تترصف  كيف  خليل،  املوسوي، 
األوىل ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

امليانجي، الشيخ عيل االمحدي، مكاتيب الرسول، دار احلديث، قم، الطبعة األوىل  ۱۱۸.
١٤١٩هـ.

دار  ۱۱۹. املعارص،  اإلسالمي  اخلطاب  يف  واحلوار  والتعددية  الوحدة  زكي،  امليالد، 
الصفوة - بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

( ن )
النسائي، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب (ت٣٠٣هـ)، سنن النسائي، دار الكتب  ۱۲۰.

العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م. 
النفييس، عبداهللا، احلركة اإلسالمية رؤية مستقبلية (أوراق يف النقد الذايت)، مكتبة  ۱۲۱.



٢١٦



مدبويل - القاهرة، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.
النيسابوري، حممد بن الفتال ( ت ٥٠٨هـ )، روضة الواعظني، مؤسسة األعلمي  ۱۲۲.

للمطبوعات، بريوت ـ لبنان.

( هـ )
هويدي، فهمي، التعددية واملعارضة يف اإلسالم، جملة العريب، تصدر شهرياً عن  ۱۲۳.

وزارة اإلعالم بدولة الكويت، العدد ٣٥٤، السنة احلادية والثالثون، مايو - ١٩٨٨م.
إحقاق احلق، دار الرشوق - القاهرة، الطبعة األوىل ١٤١٤هـ  ۱۲٤. هويدي، فهمي، 

- ١٩٩٤م.
الثانية  ۱۲٥. الطبعة  القاهرة،   - الرشوق  دار  فتنة،  تكون  ال  حتى  فهمي،  هويدي، 

١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
الثالثة  ۱۲٦. الطبعة  القاهرة،   - الرشوق  دار  والسلطان،  القرآن  فهمي،  هويدي، 

١٤١١هـ - ١٩٩١م.
الثانية  ۱۲۷. الطبعة  القاهرة،   - الرشوق  دار  ذميون،  ال  مواطنون  فهمي،  هويدي، 

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

( ي )
دار  ۱۲۸. املصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا  عيَّاض،  الفضل  أيب  القايض  اليحصبي، 

الفكر، بريوت - لبنان، طبع عام ١٤٠٩هـ.
اليعقويب، أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ٢٩٢هـ )، تاريخ  ۱۲۹.

ق عليه ووضع حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت -  اليعقويب، علَّ
لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢م. 

املحجة  ۱۳۰. دار  االختالف،  رشعية  نفسه)،  (املؤلف  كاظم  أمحد  عبداهللا  اليوسف، 
البيضاء، بريوت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.


