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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep toleransi yang terdapa dalam
fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 tahun 2016. Serta menjawab pertanyaan yang
menyatakan bahwa fatwa ini tidak toleransi. Dan juga menganalisis apakah fatwa ini
sudah sesuai dengan konsep toleransi dalam fiqih Islam. Metode yang digunakan adalah
analisis konten dari Fatwa MUI no. 56 tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah
bahwasanya setiap muslim dilarang untuk mengikuti kebiasaan agama lain diantaranya
memakai atribut natal ketika umat Kristiani memperingati hari natal, karena dengan
mengikuti kebiasaan agama lain dapat merusak aqidah umat Islam itu sendiri, adapun
himbauan kepada pemerintah agar memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang
memaksa pekerja dari muslim untuk memakai atribut-atribut yang tidak sesuai dengan
aqidah Islam.
Kata kunci: Toleransi, Fatwa MUI, Atribut Keagamaan

 مقدمة.0
 ومسح. اجلود:لقد جاء يف لسان العرب البن منظور يف مادة (مسح) السماح والسماحة
: وقیل. مسح وأمسح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء: ولغةً یقال. جاد:ًومساحةً ومسوحةً ومساحا
 أمسحت نفسو إذا: ویقال، و ّأما أمسح فإمنّا یقال يف ادلتابعة واالنقیاد،إمنّا یقال يف السخاء مسح
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انقادت .وادلسازلة :ادلساىلة ،وتسازلوا :تساىلواٖ.مسح ىو السُت وادلیم واحلاء أصل یدل على
سالسة وسهولة .یقال مسح لو ابلشيء .ورجل مسح ،أى جواد ،وقوم مسحاء ومسامیح .ویقال
الضرب،
مسّح يف سَته إذا أسرع .قال :مسّح واجتاب فالة قیا .ومن الباب :ادلسازلة يف الطعان و ّ

مسمح :قد ث ّقف حىت النٗ.
إذا كان على مساىلة .ویقال رمح ّ

والتسامح كما جاء يف تعریفو اصطالحاً :كلمة دارجة تستخدم لإلشارة إىل ادلمارسات،

اجلماعیة كانت أم الفردیة ،تقضي بنبذ التطرف أو مالحقة كل من یعتقد أو یتصرف بطریقة
سلالفة قد ال یوافق علیها ادلرء٘.
ویعرف األستاذ ادلودودي ،التسامح مع غَت ادلسلمُت بقولو :أن نتحمل عقائد غَتان
وأعماذلم على كوهنا ابطلة يف نظران ،وال نظن فیهم مبا یؤدلهم رعایة لعواطفهم وأحاسیسهم ،وال
نلجأ إىل وسائل اجلرب واإلكراه لتصریفهم عن عقائدىم أو منعهم شلا یقومون بو من األعمال.ٙ
ویرى الدكتور عبد هللا الطریقي أنو :یعٍت التعامل مع غَت ادلسلم وفق احلمكمة واللُت
وادلعروف ،سواء يف ذلك التعامل يف اخلطاب ،أو يف مطلق التصرف.ٚوقد أحسن الطاىر بن
عاشور يف تعریف السماحة أبهنا :سهولة ادلعاملة يف اعتدال ،فهي وسط بُت التضییق والتسال،
وىي راجعة إىل معٌت االعتدال والعدل والتوسط .أو ىي عبارة عن السهولة احملمودة فیما یظن

٘ٓٔ.

ٖ

رتال الدین أيب الفضل دمحم بن ممكرم ابن منظور ،لسان العرب ،اجمللد األول ،مادة مسح ،دارصادر ،بَتوت ،ٜٜٔٓ ،ج ٔ ،ص

ٗ

أيب احلسُت أزتد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفمكر ،بَتوت ،ٜٜٔٚ ،ج ٖ ،ص .ٜٜ

٘ فائز صاحل زلمود أللھیيب ،التسامح وقبول املختلف يف الفكر العريب اإلسالمي ،رللة أحباث كلیة الًتبیة األساسیة ،اجمللد ،ٜ
العدد ٕ ،ٕٜٓٓ ،ص .ٗٚٚ
 ٙأبو األعلى ادلودودي  ،اإلسالم يف مواجهة التحدايت املعاصرة ،دارالقلم ،كویت ،ٜٔٛٓ ،ص .ٗٓ-ٖٜ

 ٚعبدهللا بن إبراىیم بن علي الطریقي ،الثقافة والعلم األخر ،دار الوطن ،الرايض ،ٕٓٔٔ ،ص.٘ٛ
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الناس التشدید فیو ،ومعٌت كوهنا زلمودة أهنا ال تفضي إىل ضر أوفساد .ٛویعًتف الشیخ أزتد
شاه الدىلوي ،السماحة أبهنا :من أصول األخالق اليت تتهذب هبا النفس ،وتتخلص هبا عن
إحاطة اخلطیئة ،وعلیها بناء التعاون.ٜ

 .6التسامح يف القرآن
إن اإلسالم الذي جاء بو رسول اإلنسانیة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وقدمو ذلك التقدم ادللحوظ زتل بُت
طیاتو قوانُت عدة مهمة عملت على نشره يف شىت أرجاء العامل األكرب .فمن أشهر ىذه القوانُت
ادلهمة اليت كان ذلا الدور األكرب والطائل يف تقدم ادلسلمُت يف سلتلف ادلیادین ىو قانون :اللُت
والالعنف والتسامح الذي أكدت علیو اآلايت ادلباركة ،ففي القرآن المكرمي ىناك أكثر من آاية
تدعو إىل اللُت والسلم ونبذ العنف والبطشٓٔ ،منها:
ِ
أ .قال هللا تعاىل :ادع إِِىل سبِ ِیل ربك ِاب ْحلِمكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
َح َس ُنٔٔ.
ْ ُ َ َ َّ َ
احلَ َسنَة َو َجاد ْذلُم ِابلِّيت ى َي أ ْ
َ َ َْ
قال ابن كثَت يف تفسَته :یقول تعاىل آمراً رسولو دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص أن یدعو اخللق إىل هللا
احلَ َسنَ ِة) ،أي مبا فیو
(والْ َم ْو ِعظَِة ْ
ابحلمكمة .قال ابن جریر :وىو ما أنزلو علیو من المكتاب والسنة َ
ٛ

دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،وزارة األوقاف والشؤون

اإلسالمیة ،قطر ،ٕٓٓٗ ،صٓ.ٙٔ-ٙ
 ٜشاه ويل الدىلوي  ،حجة هللا البالغة ،دار اجلیل ،ٕٓٓ٘ ،ج ٕ صٖٕٓ.
ٓٔفخریة بنت دمحم إمساعیل خوج ،ضرورات الرتبية على التسامح يف عصر العوملة ،جامعة أم القرى ،ممكة
ادلمكرمة ٖٕٔٗ ،ه ،ص .ٛ
ٔٔ سورة النحلٕٔ٘ :
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(و َج ِاد ْذلُْم ِابلَِّيت ِى َي
من الزواجر والوقائع ابلناس ،ذكرىم هبا لیحذروا أبس هللا تعاىل ،وقولوَ :
َح َس ُن) أي من احتاج منهم إىل مناظرة وجدال فلیمكن ابلوجو احلسن برفق ولُت وحسن
أْ

خطابٕٔ.

اس إِ ّان َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َك ٍر َوأُنْثَ َى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوابً َوقَبَآئِ َل لِتَ َع َارفُ َواْ إِ ّن
ب .قال هللا تعاىلََ :يَیّ َها النّ ُ
ند ِ
اّللَ َعلِ ٌیم َخبَِتٌٖٔ.
اّلل أَتْ َقا ُك ْم إِ ّن ّ
أَ ْكَرَم ُمك ْم َع َ ّ
قال ابن كثَت يف تفسَته :یقول تعاىل سلرباً للناس أنو خلقهم من نفس واحدة وجعل منها
زوجها ،ومها آدم وحواء ،وجعلهم شعوابً وىي أعم من القبائل ،وبعد القبائل مراتب أخر
كالفصائل والعشائر والعمائر واألفخاذ وغَت ذلك ،وقیل :ادلراد ابلشعوب بطون العجم،
وابلقبائل بطون العرب ،كما أن األسباط بطون بٍت إسرائیل ،وقد خلصت ىذه يف مقدمة مفردة
رتعتها من كتاب اإلنباه أليب عمر بن عبد الرب ،ومن كتاب (القصد واألمم يف معرفة أنساب
العرب والعجم) فجمیع الناس يف الشرف ابلنسبة الطینیة إىل آدم وحواء علیهما السالم سواء،
وإمنا یتفاضلون ابألمور الدینیة وىي طاعة هللا تعاىل ومتابعة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص ،وذلذا قال تعاىل بعد
النهي عن الغیبة واحتقار بعض الناس بعضاً ،منبهاً على تساویهم يف البشریةٗٔ.
, 3التسامح يف السنّة
أما التسامح من وجهة ن نظر السنة النبویة فإنو یتشارك مع ماجائت وزتلتو ىذه اللفظة
لغواي فأن معٌت التسامح ىو التساىل وادلساىلة يف كل جوانب احلیاة لذلك جاء قول الرسول
األكرم دمحم صاىل هللا علیو وسلم( :رحم هللا امرئ مسحا إذا ابع وإذا اشًتي وإذا اقتضى) .إن

ٕٔ

أبو الفداء إمساعیل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،دار الفمكر ،بَتوت ،ٜٜٔٗ ،ج ٕ ص ٕٓ.ٚ

ٖٔسورة احلجراتٖٔ :

ٗٔ أبو الفداء إمساعیل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،ادلصدر السابق ،ج ٗ ص ٔ.ٕٙ
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سَتة الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأىل بیتو علیهم كانوا أبرز جتل ومصداق لسلوك منهجیة السالم والتسامح
يف األمة ،فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص قائد احلركة السلمیة الالعنفیة األوىل يف اتریخ العامل٘ٔ.
وىو ملسو هيلع هللا ىلص حامل رایة السلم والسالم ألنو حيمل للبشریة النور واذلدایة واخلَت والرشاد
والرزتة والرأفة فیقول صاىل هللا علیو وسلم( :إمنا أان رزتة مهداة) ،ٔٙویتحدث القرآن المكرمي عن
ِ
ُت) ،ٔٚفأن الرزتة والسلم والسالم جاء هبا اإلسالم
(وَمآ أ َْر َس ْلنَ َ
اك إِالّ َر ْزتَةً لّْل َعالَم َ
رسالتو فیقولَ :
للناس كافة.وكثَت لفظ وتمكرار السالم على ىذا النحو مع أحاطتو ابجلو الدیٍت النفسي من شأنو
أن یوقظ احلواس رتیعها ویوجو األفمكار واألنظار إىل ادلبدأ السلمي العظیم.ٔٛ

 .4التسامح الديين يف فتوى جملس العلماء اإلندونيسي رقم  65لعام 6105
بعد أن أصدر رللس العلماء اإلندونیسي ىذا الفتوى یقول المكثَتون إن ىذا الفتوى غَت
متسامح ،أن الفتوى ال حتًتم غَت ادلسلمُت .یعتقد بعض الناس أن رللس العلماء اإلندونیسي
أصدرت فتوى غَت داعي وغَت صحیحة .رمبا ترغب ىذا الفتوى رللس العلماء اإلندونیسي يف
زلاربة القدرة على الفهم والتعاون بُت األداين .وعندىم أن ىذا الفتوى تدنیس للتعالیم الدینیة،
أو اخللط بُت عقائد اإلسالم والعبادة مع الدايانت األخرى .بعبارة أخرى ،ىذا فتوى ترید تطهَت

٘ٔ

صٖٔ.

نبیل نعمو اجلابري ،التسامح يف اإلسالم ،ادلصدر السابق ،ص ٖ.

 ٔٙأيب احلسن علي بن عیسى بن ٔايب الفتح ٕاالربلي ،كشف الغمة يف معرفة األئمة ،اجملمع العادلي ألىل البیت ،ٕٓٔ٘ ،ج ٔ،
ٔٚ

سورى األنبیاءٔٓٚ :

 ٔٛدمحم احلسیٍت الشَتازي ،فقه السلم والسالم ،دار العلوم للتحقیق للطباعة والنشر والتوزیع ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٕٙ
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اإلسالم بفصلو عن الدايانت األخرى .وقال أیضا أنو ابإلضافة إىل اخلطأ ،أن ىذا الفتوى غَت
داعي .ما حنتاجو كمواطنُت يف البلد ىو ادلعومة والتعاون االجتماعي.ٜٔ
تفًتض رتعیة رجال األعمال اإلندونیسیُت أنو ینبغي النظر إىل ىذه ادلشمكلة حبمكمة،
فادلقال عن استخدام األزايء الدینیة لدین معُت ىو كرم ضیافة للعمالء الذین حيتفلون ابلیوم
المكبَت ،ویقولون إن ىذا األمر ال یتعلق ابلدین ،بل ابلعادة فقط .وىذه لیست مسة دینیة ،ولمكن
فقط زخرفة يف االحتفال ابلعید .ىذه الفتوى يف اخلوف سوف یعطل وخيلط بُت رجال األعمال
ٕٓ
أیضا أن رللس العلماء اإلندونیسي
يف إندونیسیا  .حىت اللجنة الوطنیة حلقوق اإلنسان تعتقد ً

جدا عن تنظیم ادلسائل اليت لیست سلطتو .یفًتضون أن رللس العلماء اإلندونیسي ال
بعید ً

أیضا أبن الفتوى لیست منطقیة ،ألن
ینبغي أن ینظم رجال األعمال غَت ادلسلمُت .وجيادل ً
رمزا للمسیحیة ،بل فقط زخرفة
صفات مثل قبعة سانتا كلوز وشجرة المكریسماس لیست ً
للًتحیب بیوم عید ادلیالدٕٔ.

رللس العلماء اإلندونیسي ىیئة كحمایة ادلسلمُت ،من الطبیعي إصدار فتوى على حظر
استخدام األزايء غَت إسالمیة .ألن إحدى واجبادتجلس العلماء اإلندونیسي ىي زتایة
ادلسلمُتٕٕ .خصوصا بعد معرفة حمكم استخدام أزايء غَت مسلمة حرام .وكذلك يف القواعد
الفقهیة ذكر أن درء ادلفاسد مقدم على جلب ادلصاحل .احًتام األداين األخرى من خالل
ادلشاركة يف االحتفال عیدىم ابستخدام مساهتم ىو عمل جید .لمكن ال تتبع احتفاذلم ادلفضل،
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على الرغم من عدم اتباعهم قد یؤدي إىل فساد أخویة .ألننا إذا اتبعهم خوف سیؤثر على
فضول مسلم یشبو األخالق واألفعال غَت ادلسلمةٖٕ ،ىذا ما یسبب إىل حترديو يف اإلسالم.
لقد عرفنا أن التسامح ىو موقف من االحًتام ادلتبادلُت بُت اجلماعات أو بُت األفراد يف
اجملتمع أو يف اجملاالت األخرى .یتجنب التسامح التمییز على الرغم من وجود العدید من
اجملموعات أو اجملموعات ادلختلفة داخل اجملتمع .كما یعطي احلریة لآلخرین إلعطاء احلریة لیمكون
أو الوقوف مع رغبتو .وكذلك طبیعة ادلغفرة والرشاقة واحًتام اآلراء األخرین و ما یعتقدىم.
والقدرة على حتمل الرأي األخر ،والصرب عل أشیاء ال حيبها اإلنسان وال یرغب فیها ،بل یعدىا
أحیاان مناقضة دلنظومنة الفمكریة واألخالقیةٕٗ .إن استخدام أزايء لغَت ادلسلم حرام يف الشریعة
اإلسالم.وهبذا تصور رللس العلماء االندونیسي عن مفهوم التسامح بیتم اختبار ادلواقف احلقیقیة
للتسامح ،ىل ديمكن األداين األخرى قادرة على قبول ذلك .عند قبول وعدم إجبار ادلسلمُت
على استخدام صفات غَت إسالمیة ،فإن القیمة ادلطلوبة للتسامح قد حتققت .وابلعمكس ،إذا
كان ال یزال ىناك كثَت شلن یعارضون ىذه الفتوى ،بوجود اإلجبار ابستخدام صفات غَت
إسالمیة للمسلمُت ،فإن موقف التسامح يف إندونیسیا مل یتحقق.
ابإلضافة إىل ذلك ،فإن ىذه الفتوى تقوي أیضا التنوع ادلوجود يف إندونیسیإ٘ ،ألن
متعمد على رتیع مواطٍت
مبدأ التنوع ىو لو كان سلتلف لمكن ما زال واحد .بوجد ىذه الفتوى ّ

إندونیسیا أن ینفذ القیمة يف التنوع .قبول الفرق بقبول ىذه الفتوى ،ألهنا تتعلق ابدلعتقدات

اإلسالمیة .وأیضا من أجل حتقیق االنسجام بُت اجملتمعات الدینیة يف إندونیسیا.
 23تقي الدین ابن تیمیة ،جمموع فتاوى ،رلمع ادللك فهد ،ادلدینة ادلنورةٔٗٔٙ ،ى  ،ج ٕٕ ص ٗ٘ٔ.
24عبد احلسُت شعبان ،فقه التسامح يف الفكر العريب اإلسالمى ،ادلصدر السابق ،ص ٘.ٚ
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Teguh Firmansyah,Ma'ruf Amin: Fatwa MUI tidak Merusak Bhinneka Tunggal Ika,
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 .5التسامح يف الفقه اإلسالمى
یتم رتیع ما يف الشریعة اإلسالمیة يف صدره مطابق مع الطبیعة البشریة .الطبیعة البشریة
وحيرم الراب .تتطلب
دائما ختتار أن تعیش غنیة بدال من الفقراء ،مث شریعة اإلسالم حيلل البیع ّ
الطبیعة البشریة كمخلوق اجتماعي ،مث یشرع أن الزكاة ،اإلنفاق ،والصدقة .الطبیعة البشریة ترید
العقل والذكاء مث تلتزم الشریعة بدراسة العلوم وحيرم ادلخدرات وأي شيء یفسد العقل .الطبیعة
البشریة تتطلب اجلنس واألحفاد ،اإلسالم أیضا یشرع الزواج ادلقدس ،وبعض اآلخرین.ٕٙ
وتستند قوانُت الشریعة اليت یتم كتبها الفقهاء يف كتب الفقو ،كلها بناء على التسامح
مكم ِيف ال ّدی ِن ِم ْن
وشلارستو ،رغم أهنا واجب .كما قال هللا تعاىل ُى َو ْ
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْی ْ
ٕٚ
ِ
ید بِ ُمك ُم الْ ُع ْسَر) .ٕٛويف
ید
ر
(ی
تعاىل
هللا
قال
األخري
أاية
يف
.
َحَرٍج)
اّللُ بِ ُمك ُم الْیُ ْسَر َوالَ یُِر ُ
ُ
ُ ّ
الس َالِم بْ ُن ُمطَ َّه ٍر قَ َال َحدَّثَنَا عُ َم ُر بْ ُن َعلِ ٍّي َع ْن
(حدَّثَنَا َعْب ُد َّ
حدیث النيب صلىاهلل علیو وسلم َ
ٍِ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْی ِو
َّيب َ
ي َع ْن َسعید بْ ِن أَِيب َسعید الْ َم ْق ُِرب ِّ
َم ْع ِن بْ ِن ُزلَ َّمد الْغ َفا ِر ِّ
ي َع ْن أَيب ُىَریْ َرَة َعن الن ِّ
وسلَّم قَ َال إِ َّن ال ِّدین یسر ولَن یش َّاد ال ِّدین أَح ٌد إَِّال َغلَبو فَس ِّددوا وقَا ِربوا وأَب ِشروا واستعِینُوا ِابلْغَ ْدوةِ
َُ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َْ
َ ُ ٌْ َ ْ ُ َ
َ َ
َ
ََ َ
ُّجلَِة).ٕٜ
الرْو َح ِة َو َش ْي ٍء ِم َن الد ْ
َو َّ
إن اإلسالم دین متسامح ،بقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص (أفضل اإلسالم احلنیفیة السمحة)ٖٓ .أن

قائما بتوحیده ،انبذاً للشرك وألىلو ،مث تمكون بعد ذلك مسحاً ،خلوقاً،
تمكون حنیفاً هلل تعاىلً ،
متسازلاً مع الناس .و هبذا ،ینظم شریعة الفقو اإلسالمي إذا كنا نتعامل مع الطبیعة اإلنسانیة مع
26

ٕٚ

Syarif yahya, Fikih Toleransi, Aswaja, Yogyakarta, 2016, hal. 29

سورة احلجٚٛ :

ٕٛسورة البقرةٔٛ٘ :

 ٕٜدمحم بن إمساعیل البخاري ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل ٕٕٗٔى  ،حدیث منرة  ٖٜج ٔ ص ٖٗ.
30جالل الدین السیوطي ،جامع األحاديث ،دار الفمكر ،بَتوت ،ج ٘ ص ٗ.ٔٚ
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غَت ادلسلمُت ،ىذا ىو من بعض التسامح يف العالقات مع غَت ادلسلمُت يف الشریعة اإلسالمیة:
جيوز تمكوین صداقات مع غَت ادلسلمُت ،جيوزمعامالت مع غَت ادلسلمُت ،جيوز زايرة وتداوى بغَت
ادلسلمُت.
ومع ذلك ،التسامح الدیٍت يف اإلسالم لو حدوده .يف اإلسالم أن یمكون التسامح إال
اجتماعیًا أو معامالت فقط ،إمنا يف مسألة العقیدة والعبادة ال یوجد يف اإلسالم ممكان
للتسامح .كما قال الطریقي يف كتابو...( :وذلذا كان المكافر أىال ألحمكام ال یراد هبا وجو هللا،
مثل ادلعامالت والعقوابت مناحلدود والقصاص ،ألنو أىل ألدائها ،إذ ادلطلوب من ادلعامالت
مصاحل الدنیا ،وىي ألیق أبمر النیا من ادلسلمُت ،ألهنم آثروا الدنیا على اآلخرةٖٔ .ادلعٌت ىو أن
التسامح یقتصر على ادلشاكل االجتماعیة فقط ،ولیس على ادلسائل ادلتعلقة مبشمكلة اآلخرة أو
األبودیة.

ِ
ِ
يل ِدی ِن)ٕٖ .قال ابن
لقد أت ّكد للمسلمُت بقول تعاىل يف القرأن المكرمي( :لَ ُمك ْم دینُ ُمك ْم َو َ
كثَت يف تفسَته :قال ذلم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص (لمكم دینمكم ويل دین) كما قال تعاىل (وإن ك ّذبوك فقل يل

عملي ولمكم عملمكم أنتم بریئون شلا أعمل وأان بريء شلا تعملون) وقال (لنا أعمالنا ولمكم
أعمالمكم) .لذلك ىناك بعض األشیاء اليت جيب أخذىا يف االعتبار عند التفاعل مع غَت
ادلسلمُت ،واحد منو ىو التشبو بغَت ادلسلمٖٖ.

ٖٔ

عبد هللا بن إبراىیم بن علي الطریقي ،اإلستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمیة،

الرايض ،الطبعة الثانیة ٖٖٔٔ ه ،ص .ٛٙ
ٕٖسورة المكافرونٙ :

ٖٖعماد الدین أبو الفداء إمساعیل بن كثَت ،تقسري القرآن العظيم ،ادلصدر السابق ،ج ٗٔ ص .ٗٛٚ
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 .6حكم التشبه بغري املسلم
أن التشبو ىو ادلوافقة يف الشمكل والصورة ولو مل یقصد ذلك ،وهللا أعلمٖٗ .قال هللا تعاىل
يف القرأن المكرمي (والَ ی ُمكونُواْ َكالّ ِذین أُوتُواْ الْ ِمكتَ ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم
األم ُد فَ َق َس ْ
َ
اب من قَ ْب ُل فَطَ َال َعلَْی ِه ُم َ
َ َ
َ
وَكثَِت مْن هم فَ ِ
اس ُقو َن)ٖ٘ .قال ابن كثَت يف تفسَته عن ىذه األاية :هنى هللا تعاىل ادلؤمنُت أن
َ ٌ ّ ُْ

یتشبهوا ابلذین زتلوا المكتاب من قبلهم من الیهود والنصارى ،دلا تطاول علیهم األمد بدلوا كتاب

هللا الذي أبیدیهم واشًتوا بو ذتناً قلیالً ونبذوه وراء ظهورىم ،وأقبلوا على اآلراء ادلختلفة واألقوال
ادلؤتفمكة ،وقلدوا الرجال يف دین هللا واختذوا أحبارىم ورىباهنم أرابابً من دون هللا ،فعند ذلك
قست قلوهبم فال یقبلون موعظة وال تلُت قلوهبم بوعد وال وعید أي يف األعمال فقلوهبم فاسدة
وأعماذلم ابطلة.ٖٙ
وهنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن التشبو أبىل المكتاب يف أحادیث كثَتة ،مثل قولو ( :إن الیهود
والنصارى ال یصبغون  ،فخالفوىم) ،ٖٚوقال أیضا( :إن الیهود ال یصلون يف نعاذلم،
فخالفوىم) ،ٖٛوقال فیما رواه الًتمذي ( :لیس منا من تشبو بغَتان) .ٖٜقال رسول هللا صلى هللا

ٖٗ

خالد بن عبدهللا ادلصلح ،أكثر من  011فتوى للشيخ خالد املصلح ٕٔٗ٘ ،ه ،ج ٔ ص ٗ.ٙ

ٖ٘سورة احلدیدٔٙ :
 ٖٙأبو الفداء إمساعیل بن عمر بن كثَت ،تفسري القرآن العظيم ،ادلصدر السابق  ،جٗ ص ٖ.ٖٚ
 ٖٚدمحم بن إمساعیل بن إبراىیم بن ادلغَتة البخاري ،اجلامع الصحيح ،ادلصدر السابق ،احلدیث منرة ٕ ،ٖٗٙج ٗ ص .ٕٓٚ
 ٖٛسلیمان بن األشعث أبو داود ،سنن أيب داود ،ادلصدر السابق ،احلدیث منرة ٕ٘ ،ٙج ٔ ص ٕٖٕ.
ٖٜ

دمحم بن عیسى أبو عیسى الًتمذي السلمي ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،دار إحیاء الًتاث العريب ،بَتوت ،احلدیث منرة

٘ ،ٕٜٙج ٘ ص .٘ٙ
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علیو و سلم( :من تشبو بقوم فهو منهم)ٓٗ ،وما ذاك إال ألن ادلشاهبة يف بعض اذلدي الظاىر
یوجب ادلقاربة ونوعا من ادلناسبة یفضي إىل ادلشاركة يف خصائصهم اليت انفردوا هبا عن ادلسلمُت
والعرب ،وذلك جير إىل فساد عریضٔٗ.
قال ابن حجر ،من أقبح البدع موافقة ادلسلمُت النصارى يف أعیادىم ابلتشبو أبكلهم
واذلدیّة ذلم وقبول ىدیّتهم فیو وأكثر الناس اعتناء بذلك ادلصریون وقد قال صلى هللاُ علیو وسلم

احلاج ال حيل دلسلم أن یبیع نصرانیا شیئا من مصلحة عیده
من تشبو بقوم فهو منهم بل قال ابن ْ

ال حلما وال أدما وال ثواب وال یعارون شیئا ولو دابة إذ ىو معاونة ذلم على كفرىم وعلى والة األمر
منع ادلسلمُت من ذلكٕٗ.
قال ابن قیم يف كتابو أن ا ِإلمام أَبو احلسن اآلمدى یقول :ال جيوز شهود أعیاد النصارى
والیهود .نص علیو أزتد .واحتج بقولو تعاىل ِ :
الز َور)ٖٗ أى أعیادىمٗٗ.
ین الَ یَ ْش َه ُدو َن ّ
َ
(والّذ َ
وقال الشربیٍت :ویعزر من وافق المك ّفار يف أعیادىم ،ومن قال لذمي اي حاج ،ومن ىنأه بعیده .يف
قول األول نعرف أن جيوز شهود أعیاد لغَت مسلم ال جيوز وال سیما استخدام أزايء لغَت ادلسلم،
فطبعا ال جيوز .وكذلك يف القول الثاين من وافق المك ّفار يف أعیادىم فیعزر ،ومع ذلك استخدام

أزايء لغَت ادلسلم یغزر أیضا ،ألنو نوع من وافق المك ّفار يف أعیادىم٘ٗ.

وقال ابن تیمیة :أن ادلشاهبة يف األمور الظاىرة تورث تناسبا وتشاهبا يف األخالق
واألعمال وذلذا هنینا عن مشاهبة المكفار ومشاهبة األعاجم ومشاهبة األعراب وهنى كال من الرجال
ٓٗ سلیمان بن األشعث أبو داود ،سنن أيب داود ،ادلصدر السابق ،احلدیث منرة ٖٔٓٗ ،ج ٕ ص ٔٗٗ.
ٔٗ

ٓ.ٗٚ

ىیئة كبار العلماء ابدلملمكة العربیة السعودیة ،أحباث هيئة كبار العلماء ،موقع الرائسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،ج  ٚص

42

ابن حجر اذلیتمي ،الفتاوى الكربى الفقهية ،دار الفمكر ،بَتوت ،ج ٗ ص .ٕٖٜ
ٖٗ سورة الفرقانٕٚ :

ٗٗ ابن قیم اجلوزیة ،احكام أهل الذمة ،رمادى للنشر ،السعودیة ،الطبعة األول  ٜٜٔٚم ،ج ٖ ص .ٕٜٔٗ

٘ٗ دمحم بن أزتد اخلطیب الشربیٍت الشافعي ،مغين احملتاج ،دار المكتب العلمیةٜٜٔٗ ،م ،ج ٘ ص .ٕ٘ٙ
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والنساء عن مشاهبة الصنف اآلخر كما يف احلدیث ادلرفوع ( :من تشبو بقوم فهو منهم) .من ىذ
القول ديمكننا أن نستنتج أن تشبو يف األمور الظاىرة ديمكن أن یمكون لو أتثَت على األخالق
واألعمال ،يف اخلوف سیؤثر على فضول مسلم یشبو األخالق واألفعال غَت ادلسلمة.ٗٙ
.7خامتة
مفهوم التسامح الوارد يف ىذا الفتوى رللس العلماء اإلندونیسي رقم  ٘ٙلعام ٕٓٔٙ
یناسب مع مفهوم التسامح يف الفقو اإلسالمي ،حیث أن التسامح يف الفتوى الینتهك
حدودالتسامح اليت دتت حدیدىايف الفقو اإلسالمي .ألن استخدام الصفات غَتادلسلم نوع من
التشبو ،بقول أن التشبو ىو ادلوافقة يف الشمكل والصورة ولو مل یقصد ذلك ،هبذا نستنبط أن
استخدام الصفات غَتادلسلم ىو نوع من التشبة .ونعرف أن التشبو ىو حرام بقول تعاىل
(والی ُمكونُوا َكالَّ ِذین أُوتُواالْ ِمكتَ ِ
ت قُلُوبُ ُه ْمَ ،وَكثَِتٌ ِمْن ُه ْم
اب م ْن قَ ْب ُل فَطَ َال َعلَْی ِه ُم ْاأل ََم ُد فَ َق َس ْ
َ
َ َ
َ
فَ ِ
اس ُقو َن) .ٗٚواحلدیث رسول هللا صلى هللا علیو وسلم" :من تشبو بقوم فهومنهم" .ٗٛوكیف كان
الذي یقول أن استخدام الصفات الیتعلق ابلدین ،بل ابلعادة فقط وزخرفة للًتحیبب یوم
عیدادلیالد لغَتمسلم .قال ابن قیم يف كتابو أن ا ِإلمام أَبواحلسن اآلمد ىیقول :الجيوز شهود أعیاد
َّ ِ
الز َور" أى أعیادىم.
ین آلیَ ْش َه ُد و َن ُّ
النصارى والیهود .نص علیو أزتد .واحتج بقولو تعاىلَ " :والذ َ
هبذا نعرف أن شهود أعیادىم فقط الجيوز ،والسیما عن استخدام صفاهتم للًتحیبب یوم
عیدادلیالدىم وىذاسواء عن یقُت أبعیاد غَت إسالمیة ،فهو نوع عن اعتقادب أانلدین األخر
ِ ِ
اّللِ
ین ِعْن َد َّ
صحیح .ومن اعتقادأبن الدین األخري صحیحل قدأنمكرهللا تعاىل بقولو ( :إ َّن ال ّد َ
اإل ْس َال ُم ) .ٜٗوقال أیضا( :وَم ْن یَْب تَ ِغ َغْی ر ِْ
ِْ
اإل ْس َالِم ِدینًا فَلَ ْن یُ ْقبَ َل ِمْنوُ َوُى َوِيف ْاآل ِخَرةِ ِم َن
َ
َ
 46تقي الدین ابن تیمیة ،جمموع فتاوى ،ادلصدر السابق ،ص ٗ٘ٔ.
 ٗٚاحلدید ٔٙ

 ٗٛسلیمان بن األشعث أبو داود ،سنن أيب داود ،دار الفمكر ،بَتوت ،احلدیث منرة ٖٔٓٗ ،ج ٕ ص ٔٗٗ.
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ْ ِ
ین)ٓ٘ .ولذالك وجب على ادلسلمُت أننبتعد على التشبو وكذلك استخدام الصفات
اخلَاس ِر َ
غَتادلسلم .ونستنبط أن الفتوى رللس العلماء رقم  ٘ٙلعام  ٕٓٔٙیناسب ابلفقو اإلسالمي.
ومن التطبیق ،ىذه الفتوى مناسبة وصحیحة .ألنناابلفعل نعلم القانون أن استخدام
الصفات غَتادلسلم ىونوع من التشبة وتسمىب احلرام.كماقال ابن حجرٔ٘ ،من أقبح البدع
موافقة ادلسلمُت النصارى يف أعیادىم ابلتشبو أبكلهم واذلدیّة ذلم وقبول ىدیّتهم يف ىوأكثرالناس

اعتناءبذلك ادلصریون وقدقال صلى هللاُ علیو وسلم من تشبو بقوم فهومنهم بل قال ابن احلاج
الحيلل مسلم أن یبیع نصرانیاشیئامن مصلحة عیده الحلما والأدما والثواب والیعار ونشیئا ولودابة
إذ ىومعاونة ذلم على كفرىم وعلى والةاألمرمن عال مسلمُت منذلك .بوجد ىذه الفتوى ،فإنو
یمكون احلامیوالتذكَت للمسلمُت يف إندونیسیا حىت الیقوموا هبذا العمل احلرام ،وخاصة مایتعلق
ابلتشبو اليت ستتبعهم وتصبح كافرین .فهي لیست مناسب وصحیح فقد ،بل ىي إلزامیة وجيب
أن تمكون ىنا كفتوى مرتبطة هبذا،ألهنا تتعلق ابدلعتقدات اإلسالمیة ،وكذلك كي یمكون مسلمُت
سلدرة.

مصادر البحث
ابن تیمیة،تقي الدینٔٗٔٙ ،ى ،جمموع فتاوى ،رلمع ادللك فهد ،ادلدینة ادلنورة.
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ابنفارس،أيب احلسُت أزتد،ٜٜٔٚ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفمكر ،بَتوت.
ابنمنظور ،رتال الدین أيب الفضل دمحم بن ممكرم،ٜٜٔٓ،لسان العرب ،اجمللد األول ،مادة مسح،
دارصادر ،بَتوت.
أبوداود،سلیمان بن األشعث،سنن أيب داود ،ادلصدر السابق.
ٕاالربلي،أيب احلسن علي بن عیسى بن ٔايب الفتح،ٕٓٔ٘،كشف الغمة يف معرفة األئمة ،اجملمع
العادلي ألىل البیت.
إمساعیلخوج،فخریة بنت دمحم ٖٕٔٗ ،ه،ضرورات الرتبية على التسامح يف عصر العوملة،
جامعة أم القرى ،ممكة ادلمكرمة.
أللھیيب ،فائز صاحل زلمود،ٕٜٓٓ ،التسامح وقبول املختلف يف الفكر العريب اإلسالمي،
رللة أحباث كلیة الًتبیة األساسیة.
البخاري،دمحم بن إمساعیلٕٕٔٗ،ى ،صحيح البخاري ،دار طوق النجاة.
الًتمذايلسلمي،دمحم بن عیسى أبو عیسى،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،دار إحیاء الًتاث
العريب ،بَتوت.
التونسي ،دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور ،ٕٓٓٗ،مقاصد الشريعة اإلسالمية،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ،قطر.
اجلابري،نبیل نعمو،التسامح يف اإلسالم ،ادلصدر السابق.
اجلوزیة،ابن قیم ٜٜٔٚ،م،احكام أهل الذمة ،رمادى للنشر ،السعودیة.
الدمشقي،أبو الفداء إمساعیل بن عمر بن كثَت القرشي،ٜٜٔٗ ،تفسري القرآن العظيم ،دار
الفمكر ،بَتوت.
الدىلوي،شاه ويل،ٕٓٓ٘ ،حجة هللا البالغة ،دار اجلیل.
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. بَتوت، دار الفمكر،جامع األحاديث،جالل الدین،السیوطي
. دار المكتب العلمیة،مغين احملتاج،ٔمٜٜٗ ،دمحم بن أزتد اخلطیب،الشربینیالشافعي
 دار العلوم للتحقیق للطباعة والنشر،فقه السلم والسالم،ٕٓٓ٘،دمحم احلسیٍت،الشَتازي
.والتوزیع
اإلستعانة بغري املسلمني يف الفقه،ٖٖٔٔ ه،عبد هللا بن إبراىیم بن علي،الطریقي
. الرايض، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمیة،اإلسالمي
. الرايض، دار الوطن،الثقافة والعلم األخر،ٕٓٔٔ ، عبدهللا بن إبراىیم بن علي،الطریقي
القرآن المكرمي
. فتوى للشيخ خالد املصلح011 أكثر من، ٕ٘ٗٔ ه،خالد بن عبدهللا،ادلصلح
. كویت، دارالقلم،اإلسالم يف مواجهة التحدايت املعاصرة،ٜٔٛٓ ،أبو األعلى،ادلودودي
. بَتوت، دار الفمكر،الفتاوى الكربى الفقهية،ابن حجر،اذلیتمي
 موقع الرائسة العامة، أحباث هيئة كبار العلماء،ىیئة كبار العلماء ابدلملمكة العربیة السعودیة
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