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 المستخلص: 

اإلسالم هو دين التسامح وعالمنا في أشد الحاجة إلى التسامح أكثر من أي وقت  مىتى    

فالتعصب واالنغالق من شأنهما تغذية نتا  الرراهةتة نتةن ا متل وال تعون واالنتىالق إلتى 

ل متا هتو جمةتل فتي هتذا مىيد من الحرون والنىاعات التي تتددي إلتى التتدمةر الع ثتي لرت

ل مستت ولوم عتتن كتتل متتا يحتتدص إاا لتتل ن تتذذ أقصتتى ال هتتود لمنتت  هتتذا  العتتاللو ونحتتن جمةعتتا

واستخدم  هذه الد اسة المنهج الوصفي  حةث تناول  موضوع الد استة  التدمةر الع ثيو

 نالوصتتو والتحلةتتل  ومعال تتتال متتن اتتالذ المصتتاد  المعتمتتدم وجمتت  كافتتة المعلومتتاتو

سة إلتى م موعتة متن النتتانج منهتا أم التستامح فتي اإلستالم عهةتدم ومتنهج وتوصل  الد ا

سلوك  وهو نظرية وتط ةق  م  محافظتة علتى الهويتة اإلستالمةة  كمتا أم التستامح يمثتل 

ل  وضتتمانة أساستتةة إلشتتاعة المنااتتات وا جتتواق الىتترو ية لتحهةتتق ا متتن  ل إنستتانةا حهتتا

ف  كذلك مهمة التسامح هي تأمةن التعايش فتي والسالم والتوافق والونام في سةاق االاتال

إطا  الت اين  والحفاظ علةهما  التعايش والت اين  وحماية متا ينطويتام علةتال متن مىتامةن 

وهناك م موعة من التوصةات التي يوصى نها ال احتث منهتا  اجتماعةة للوجود اإلنسانيو

إنترا  النصتوا المث تتة ن ر ما يُظهر تسامح اإلستالم فتي وستانل اإلعتالم المختلفتة  مت  

لتسامح اإلستالم وإحستانال نعامتة  ولغةتر المستلمةن نخاصتة  وفىتح ال هتات التتي تستعى 

 التهام اإلسالم نعدم العدالة أو عدم التسامحو

 : الدين اإلسالمي  التسامح  التعايش  السالم  غةر المسلمةنوالكلمات المفتاحية

Abstract: 

   Islam is the religion of tolerance and our world is in 

greater need of tolerance than ever before. Intolerance and 

seclusion can fuel the fire of hatred between nations and peoples 

and slip into more wars and conflicts that lead to the absurd 
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destruction of all that is beautiful in this world. We are all 

responsible for everything that happens if we do not make the 

utmost efforts to prevent this absurd destruction.   This study used 

the descriptive approach, as it addressed the subject of the study by 

description and analysis, and its treatment through the approved 

sources and collecting all the information.   The study reached a set 

of results, including that tolerance in Islam is a doctrine and 

method of behavior, a theory and application, with a preservation 

of the Islamic identity, and that tolerance represents a human right, 

and a fundamental guarantee to spread the climates and atmosphere 

necessary to achieve security, peace, harmony and harmony in the 

context of difference, as well as the task of tolerance It is to secure 

coexistence within the framework of contrast, and to preserve it, 

coexistence and contrast, and to protect the social implications of it 

for human existence. There is a set of recommendations that the 

researcher recommends, including disseminating what shows 

tolerance of Islam in the various media outlets, highlighting the 

proven texts of tolerance and benevolence in Islam in general, and 

for non-Muslims in particular, and exposing those who seek to 

accuse Islam of injustice or intolerance. 

Key words: Islamic religion, tolerance, coexistence, peace, non-

Muslims. 

 مقـــدمة: 

ونستغفره ونعوا ناهلل من شرو  أنفسنا وسة ات أعمالنا   إم الحمد هلل نحمده ونستعةنال   

من يهده هللا فال مىل لال ومن يىلل فال هادي لال  وأشهد أم ال إلال إال هللا وحده ال شريك 

لال  وأشهد أم محمدال ع ده و سولال تركنا على المح ة ال ةىاق لةلها كنها ها ال يىيغ 

 لمعلمةن والمرسلةن والمددنةن سةدنا محمدعنها إال هالك  فالصالم والسالم على اةر ا

 :أما نعد 

تعتتةش ا متتة العرنةتتة واإلستتالمةة فتتي العصتتر الحاضتتر فتتترم عصتتة ة متتن تا يخهتتاو إا   

ا متتوام متتن كتتل االت اهتتات  وترتتاد تعصتتو نهتتا تةتتا ات العولمتتة ومتتدامرات  تتهاافهتتا

فتتي ت تتويال  -نتتوعي أو نغةتتر وعتتي -ا عتتداق  ومتتن داالهتتا تتحتترك عناصتتر افةتتة تستتهل

صتو تها واإلستاقم إلتتى عهةتدتها  ا متر التتذي جعتل اإلعتالم التتدولي يلصتق ناإلستالم تهتتل 

 العنو واإل هان والدموية والعدوامو 
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ال و الم حوم نالمفاهةل المغلوطة وا فرا  الخاط ة عن اإلسالم والمستلمةن لتل وفي هذا  

يرن مه والل وال معهوالل أم نهو جامدين مذهولةن من هوذ الصدمة  عاجىين عن فعل أي 

شيق لترد اله متة ال رستة علتى اإلستالم وتا يختال وحىتا تال  نتل كتام علةنتا أم نر تو 

ستتالمي واا جتتال عتتن قتتةل اإلستتالم الحهتتة وتعالةمتتال للهاصتتي والتتداني  فتتي دااتتل العتتالل اإل

ل عديتتدم متتن عمتتر  الستتمحة التتتي استتتظل  ال  تترية نظلهتتا ونعمتت  نأمنهتتا وأمانهتتا قرونتتا

الىمن
(1)

 و

م  أعراني جاق إلةال وهو يهسل الغنانل  وقاذ لتال يتا محمتد أعطنتي متن هتذا  فهد تسامح  

: هل أ ضةتك يا أعراني؟ قاذ ال وقاذ لال فهو لةس مالك وال ماذ أنةك فأعطاه الرسوذ 

: هتل أ ضتةتك يتا أعرانتي؟ فمتا  دني  وكر  الك عدم مرات إلى أم قتاذ لتال الرستوذ 

 كام من الرجل إال أم قاذ: أشهد أم هذه أاالق ا ن ةاقو

 م المستتألة كانتت  تتعلتتق نذاتتتال هتتوو لرنتتال لتتل يتستتامح عنتتدما جتتاقه  وتستتامح الرستتوذ  

لة ف  في حد متن حتدود هللا  وقتاذ لتال: أيتا أستامة أت تف  فتي صحاني من أحب الناس إلةال 

حد من حدود هللا؟ إنمتا أهلتك التذين متن قت لرل أنهتل كتانوا إاا سترق فتةهل ال تريو تركتوه  

وإاا ستترق فتتةهل الىتتعةو أقتتاموا علةتتال الحتتد  والتتذي نفتتس محمتتد نةتتده لتتو أم فاطمتتة ننتت  

 محمد سرق  لهط  محمد يدهاأو 

تح  نستتام  ها اهب إلى الطانو واسته ل أسوأ استه اذ  وجلس عند كما تسامح     

وااتتذ يتتدعو هللا ويهتتوذ: أاللهتتل إنتتي أشتترو إلةتتك ضتتعو قتتوتي وقلتتة حةلتتتي وهتتواني علتتى 

النتتاس يتتا أ حتتل التتراحمةن أنتت   ن المستىتتعفةن وأنتت   نتتى إلتتى متتن ترلنتتي؟ إلتتى نعةتتد 

 يت همني  إم لل يرن نك غىب على فال أنالىأو

و م تلتك  –أي ال  لتةن –دنا ج ريل يهوذ لال: إم ش   أط ه  علةهل ا ا  ةنونىذ سة   

قاذ: أال يتا أاتي يتا ج ريتل لعتل هللا أم يُخترم  الىرنات توجه  إلى ندنال وإلى  أسال 

 من أصالنهل من يع د هللا عى وجل  اللهل أهدى قتومي فتهنهل ال يعلمتومأ  كمتا تستامح 

ال ريو  وكام يتلهى الدماق وهي تهطتر متن وجهتال عندما كام في غىوم أحد وشج وجهال 

يتلهاها على يده ويهوذ: أكةو يفلح قوم ش وا وجال ن ةهل؟أ فةهتوذ لتال نعتص أصتحانال ادع 

لتل يتستامح عنتدما  أى نعتص    ولرنال علةهل هللا فةهوذ: ال   م المسألة تتعلق نذاتال 

لهتتد هممتت  أم  متتر : أأصتتحانال يتراستتلوم عتتن صتتالم ال ماعتتة  وقتتاذ فتتي حديثتتال الم تتهو 

نحطب فةُ م  ثل  مر  جالل فةصلى نالناس   ثتل أاالفتال إلتى  جتاذ يتخلفتوم عتن صتالم ال ماعتة 

 أوفأحرق علةهل نةوتهل

ل في صلح الحدي ةة عندما أ سل عثمام    لري يخ ر الم تركةن أنتال  كما لل يتسامح أيىا

و م تركةن قتد قتلتوا عثمتام لل يأت لحرن وإنما أتى للعمترم وأُشتة  نتةن المستلمةن أم ال

                                           
(1 )

(  الم لتتس ا علتتى لل تت وم 110فتتي التستتامح فتتي الحىتتا م اإلستتالمةة  العتتدد) -محمتتود حمتتدي  قتتىوق: تهتتديل 

 و5هـ  ا 1425اإلسالمةة  الهاهرم  
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هنا لل يتسامح نل جم  أصحانال  وقاذ لهل: أنايعوني علتى المتوت إاا كتام الم تركوم قتد 

اعتدوا على واحد من أصحاني  نايعوني على الموتأ  ونىذ الهتر م الرتريل نعتد أم نتاي  

َمنَةَن إَار لَهَتتدر َ َضتتَي َعُ َعتتَن علتتى المتتوت  نتتىذ قولتتال تعتتالى:  المستتلموم ن تتةهل  الُمتتدر

َهلر  َ  الَ َ َرمَ فَعََلَل َما فَي قُلُونََهلر فَأَنَىَذ الَسَرةنَةَ َعلَةر ل  يُ َايَعُونََك تَحر ل قََري ا  َوأَثَانَُهلر فَترحا
(2)

 و

نال ام  وقتد حانت  الصتالم وهتو فتي كنةستة الهةامتة  فطلتب  وكام عمر نن الخطان    

فاعتذ  عمر قانالل إنال يخ ى أم يصلي نالرنةستة فةتدعي ال طريق من عمر أم يصلي نها  

المستتلموم فةمتتا نعتتد أنهتتا مستت د لهتتل  فةأاتتذوها متتن النصتتا ى  وال شتتك أم تلتتك ستتماحة 

ممتتن  تتخطتتى الحاضتتر إلتتى المستتته ل وتعتمتتد علتتى نصتتةرم نعةتتدم  حةتتث يريتتد عمتتر 

ي ة وم نعده أم يرونوا سمحاق مثلال
(3)

 و 

لتسامح الذي تتذهب معتال كتل التدعاوى ال اطلتة التتي يحتاوذ أم إم دين اإلسالم هو دين ا  

 يلصهها نال أعداؤه معت رين أم اإلسالم دين إ هان وعنو وتعصبو 

 مشكلة البحث:

إم عالمنا في أشد الحاجة إلى التسامح أكثر متن أي وقت  مىتىو فالتعصتب واالنغتالق    

الق إلتى مىيتد متن الحترون من شتأنهما تغذيتة نتا  الرراهةتة نتةن ا متل وال تعون واالنتى

ل  والنىاعات التي تددي إلى التدمةر الع ثي لرل ما هتو جمةتل فتي هتذا العتاللو ونحتن جمةعتا

 مس ولوم عن كل ما يحدص إاا لل ن ذذ أقصى ال هود لمن  هذا التدمةر الع ثيو

م  إعتالم م تاد  1995نتوفم ر 16ولهد اعتمدت التدوذ ا عىتاق فتي الةونسترو نتتا ي   

تسامح يدكد أم التسامح ال يعني التساهل أو عتدم اكتتراص  نتل هتو احتترام وتهتدير ن أم ال

 للتنوع الغني في ثهافات هذا العالل وأشراذ التع ةر وأنماط الحةام التي يعتمدها اإلنسامو

فالتسامح يعترف نحهوق اإلنسام العالمةة ونالحريات ا ساسةة لآلارين  ونما أم النتاس   

متنوعوم نط ةعتهل  وحده التسامح قتاد  علتى ضتمام نهتاق الم تمعتات المختلطتة فتي كتل 

منطهة من العالل
(4)

 و

  والدين اإلسالمي دين عالمي يركى على ا االق الفاضلة والمعاملة الحسنة نتةن ال  تر  

إا يعت تتتر أوذ ديتتتن يهتتتتل ويوجتتتال ال  تتترية لتط ةتتتق العتتتدذ وينهتتتى عتتتن الظلتتتل وال غىتتتاق 

والتعصتتب  ويتتدعو إلتتى احتتترام حريتتة اراتترين واحتتترام التترأي اراتتر  ويرستتل المتتنهج 

 لتحهةق هذه ا االق والسلوكةاتو

                                           
(2)

 و18: ارية سو م الفتح 
(3)

(  63ع دالفتاح مصطفي غنةمة: أجوهر اإلسالم الحىا ي نةن التةسةر والتسامحأ  م لة من ر اإلستالم  الستنة) 

 58هـ  ا 1425(  الم لس ا على لل  وم اإلسالمةة  الهاهرم  جمادى ا ولى 5العدد)
(4)

هة تة حهتوق اإلنستام  (  6عمر غالب: أالتعصبووأموام ا نانةة تغرق حهتوق اراترينأ  م لتة حهتوق  العتدد ) 

 و 46هـ  ا 1436الرياض  محرم 
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نتةن وفي وقتنا الحالي أشتد متا تحتاجتال م تمعاتنتا وشتعوننا التعتايش اإلي تاني والتستامح   

 جمة  ا ديام والثهافات وا عراق  لةسود التعاوم والمح ةو

ل لتحهةق السالم في الم تمعتات اإلنستانةة  لتذا ن تد    ل أساسةا ويعت ر اإلسالم التسامح شرطا

أم هللا ستت حانال وتعتتالى يوجتتال اطانتتال فتتي الهتتر م الرتتريل للعهتتل اإلنستتاني لترنةتتة التتنفس 

ناستخدام أسلون التن ةتال والتوجةتال نالتستامح واالحتترام اإلنسانةة وتحهةق الذات  كما يأمر 

ُ َعِن الهِذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الِدينِ  والحةادية  لهولال تعالى: نن  الَ يَْنَهاُكُم َّللاه َولَْم يُْخِرُجوُكم م ِ

َوُهمْ  َ يُِحبُّ الُمْقسِ  ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ ِطينَ َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنه َّللاه
(5)

 و

أم التستتامح التتديني يتمثتتل فتتي التعتتايش نتتةن جمةتت  مت عتتي ا ديتتام الستتماوية  ومما ستتة    

ال عانر الدينةة نحرية وندوم تهةد  يتمثل فتي ته تل اراتر نتالرغل متن وجتود ااتتالف فتي 

ل فتي االنتعتاد عتن التعصتب  العرق أو اللوم من شتى المنان  وا صتوذ  كمتا يتمثتل أيىتا

احترام فرر ومنطق ارارين  والتأدن في الحوا  والتخاطب  ف الحوا  يتحهتق لألفرا   و

 اإلثراق الفرري  وتترس  الهةمة ا االقةة نالتسامح نةن الناس  وحب التعاومو

 أسئلة البحث: 

 يمكن تحديد أسئلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:  

ما جوهر اإلسالم الحىا ي في ن ر ثهافة التسامح نةن الناس في الم تمعتات العرنةتة     

 واإلسالمةة من منظو  إسالمي معاصر؟ 

 ويتفرع من السؤال الرئيس العديد من األسئلة وهي: 

ما مفهوم التسامح ك وهر لإلستالم متن كتل أنعتاده وانعراستاتال اإلي انةتة علتى الفترد  -1

 ومحةطال؟ 

 صو  التسامح في اإلسالم؟ما أهل  -2

 ما المىاعل ال اطلة عن التسامح في اإلسالم؟ -3

ما الحهةهة واالفتراق لمفهوم وصو  التسامح في اإلسالم من االذ منهج اإلسالم فتي  -4

 التعامل م  ارار؟ 

 أهداف البحث:
 التعرف على مفهوم التسامح في اإلسالم وفي الحىا ات ا ارىو -1

 سامح في اإلسالموالتعرف على أهل صو  من الت -2

 التعرف على المىاعل ال اطلة عن التسامح في اإلسالمو -3

 التعرف على منهج اإلسالم في التعامل م  ارارو  -4

 التعرف على سماحة اإلسالم وأناطةل اصومالو -5

 

                                           
(5)

 و  8سو م الممتحنة: ارية  
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 أهمية البحث:
يُ رى في مرحلة تنحسر فةهتا قتةل التستامح وتتراجت  الثهافتة والستلوكةات التستامحةة  -1

لعرنةتتة واإلستتالمةة لحستتان ثهافتتة وستتلوكةات التعصتتب واالنغتتالق فتتي م تمعاتنتتا ا

 العهلي  والعنو والرراهةةو

تستتهل هتتذه الد استتة فتتي تتتوفةر مرجعةتتة علمةتتة حتتوذ مفهتتوم وجتتوهر التستتامح فتتي  -2

اإلستتالم متتن كتتل أنعتتاده وانعراستتاتال اإلي انةتتة علتتى ال تتخح المستتلل ومحةطتتال حتتتى 

 دتالويعتى نال ويت  ث نال فةساهل في ن احال وسعا

حاجة المرت ة الترنوية في الوق  الحاضتر لمثتل هتذه الد استات لرتي تستد ف توم فتي  -3

 الرتانات الدينةة الحديثة والتي تدعو إلى التسامحو 

تسلط الىوق على صو  من التسامح في اإلستالم متن أجتل الوصتوذ إلتى متا ين غتي  -4

 أم تهوم علةال قةل التسامح في م تمعاتنا العرنةة واإلسالمةةو

 ج البحث: منه

تعتمد هذه الد اسة على المنهج الوصتفي  حةتث يتنتاوذ موضتوع الد استة نالوصتو       

 والتحلةل  ومعال تال من االذ المصاد  المعتمدم وجم  كافة المعلوماتو

 حـدود الدراسـة:    

تتتدو  هتتذه الد استتة متتن الحتتد الموضتتوعي علتتى تحلةتتل مفهتتوم التستتامح  وصتتو  متتن      

التسامح في اإلسالم  وكذلك منهج اإلسالم في التعامتل مت  اراتر  ناإلضتافة إلتى ستماحة 

 اإلسالم وأناطةل اصومالو

 :أداة البحث  

تمثلتت  أدام هتتذه الد استتة  اعتمتتاد ال احتتث علتتى المصتتاد  والمراجتت  والمواثةتتق التتتي      

تناولتتت  موضتتتوع التستتتامح فتتتي اإلستتتالم حةتتتث يهتتتوم ال احتتتث نانتهتتتاق وتحلةتتتل وتفستتتةر 

 .الموضوعات اات الصلة نموضوع الد اسة  ومن ثل الخروم نالعديد من النتانج

 الدراسات السابقة:

دراسة -فهوم التسامح في اإلسالم وصلته بمفهوم الواجبدراسة بعنوان: "م   

تطبيقية"
(6)

 و

هتتدف  هتتذه الد استتة إلتتى التعتترف علتتى مفهتتوم التستتامح فتتي اإلستتالم وصتتلتال نمفهتتوم   

الواجب حةث تناول  الد اسة معنى التسامح في اإلسالم وفتي الم تمعتات الغرنةتة  كتذلك 

والستنة الن ويتة  كمتا تناولت  الد استة  معنى التسامح متن اتالذ نمتاام متن الهتر م الرتريل

نماام متن المصتطلحات المرادفتة للتستامح فتي ال تريعة اإلستالمةة منهتا اإلحستام  العفتو 

                                           
(6 )

نالذ صفي الدين: مفهوم التسامح في اإلسالم وصلتال نمفهوم الواجب د اسة تط ةهةتة  و قتة عمتل مهدمتة لمتدتمر 

 مو2009التسامح الديني في ال ريعة اإلسالمةة  كلةة ال ريعة  جامعة دم ق  
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والصفح ال مةل  دف  السة ة نالحسنة   فت  الحترم  الةستر والتةستةر وعتدم التعستةر  كمتا 

ل التسامح م  غةر المسلمةن والفرق نةنال ونةن ال  واجب ال رعيو  تناول  الد اسة أيىا

ومتتن أهتتل نتتتانج الد استتة إم التستتامح فتتي اإلستتالم عهةتتدم ومتتنهج وستتلوك  وهتتو نظريتتة   

وتط ةق  م  محافظة على الهوية اإلسالمةة  والتىام نا حرتام ال ترعةة  وصتوالل لتحهةتق 

 التعايش م  ارارينو

ةتتتة ومتتتن توصتتتةات هتتتذه الد استتتة ضتتترو م التتتدعوم لن تتتر المتتتنهج اإلستتتالمي فتتتي الترن 

ل يسود فةال التسامح وااللتتىام نالواج تات وأداق الحهتوق حتتى فتي  وا االق  نال ينتج منااا

 ظل ا  مات أو غةان الهانوم والعهانو

دراسننة بعنننوان: "دور الاامعننات الفلسننطينية فنني تعتيننت لننيم التسننامح لنند   لبتهننا مننن 

وجهة نظرهم"
(7)

 و

ة التستامح فتي ال امعتات الفلستتطةنةة  هتدف  هتذه الد استة إلتى التعترف علتى واقت  ثهافت   

ل والتتتي تعى هتتا ال امعتتات الفلستتطةنةة  كتتذلك التعتترف علتتى قتتةل التستتامح ا كثتتر شتتةوعا

ل أثتر المتغةترات )ال امعتة   نمحافظات غىم لدى طل تهتا متن وجهتة نظترهل  وكتذلك أيىتا

التخصتتح الد استتي  ال تتنس( علتتى أدوا  ال امعتتات الفلستتطةنةة نمحافظتتات غتتىم فتتي 

يتتى قتتةل التستتامح لتتدى طل تهتتا  ناإلضتتافة إلتتى وضتت  أو اقتتتراح ستت ل اال تهتتاق نتتدو  تعى

 ال امعات الفلسطةنةة في تعىيى قةل التسامح لدى طل تهاو

وتوصي هذه الد اسة نىرو م تىمةن المناهج والمهر ات الد اسةة المىيد متن المتواد   

ل علتى ضترو م العمتل علتى والمساقات الغنةة نمىامةن ثهافة وقتةل التستامح  كتذلك العمت

ترسة  قةل التسامح لدى الطل تة متن اتالذ نترامج موجهتة  واطتط علمةتة وأن تطة تعمتل 

ال امعتتات متتن االلهتتا علتتى إكستتان الطل تتة قتتةل التستتامح والعمتتل التتدانل علتتى تعىيىهتتا 

 وتنمةتها لديهلو 

دراسة بعنوان: "في مفهوم التسامح"
(8)

 و

هدف  إلى هذه الد اسة إلى التعرف علتى مفهتوم التستامح ومتدى أهمةتة مفهتوم التستامح   

في عالقتال نواق  الحداثة السةاسةة واالجتماعةة في عالل يتمةى نالتعددية  ويستدعي من ثتل 

 إي اد تسوية ناجحة لت او  نىعات التعصب وعدم االعتراف نحق االاتالفو

التستامح نموضتوعي الديمهراطةتة وحهتوق اإلنستامو  وشددت الد اسة على صتلة مفهتوم  

واتىتح متتن ال حتث أم التستتامح هتو محاولتتة لعهلنتتال ظتاهرم االاتتتالف متن أجتتل أم يستتود 

 الحوا  نةن ا فراد وال ماعاتو

                                           
(7)

حستتن محمتتد المتتىين: دو  ال امعتتات الفلستتطةنةة فتتي تعىيتتى قتتةل التستتامح لتتدى طل تهتتا متتن وجهتتة نظتترهل   محمتتد

 مو2009 سالة ماجستةر غةر من و م  كلةة الترنةة  جامعة ا  هر نغىم  غىم  فلسطةن  
(8 )

ينةتتة  ستت تم ر ناجةتتة التتو يمي: فتتي مفهتتوم التستتامح  مدمنتتوم نتتال حتتدود للد استتات وا نحتتاص  قستتل الد استتات الد

 مو2016
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واّكرت ال احثة نأم الد استات المعاصترم لتل تَنرتَو وجتود مفهتوم التستامح ق تل العصتو    

لد استات المن تىم حتوذ هتذا المفهتوم  وهتي قستمام: الحديثة  وعّرج  على عةنات متن ا

لو ل  ود اسات نهدية غال ة نوعةا  د اسات تهلةدية مهةمنة عدديا

وكان  من أهل نتانج الد اسة أم محاولة تأصةل التسامح في التراص ال يعني نالىترو م   

 الوقوع في اإلسهاط التا يخي أو في الت ريرو

امح في التراص العرني اإلسالمي  وهتي صتنفام: وهناك د اسات مخصصة لمسألة التس  

ل وهو الد اسات النهديتة  ل  وهو الد اسات التهلةدية  وصنو غالب نوعةا صنو غالب عدديا

ل فتي اطتط دفاعةتة وعظةتة أاالقةتةو  الحديثةو جاق الصتنو ا وذ تهلةتدي التوجتال منخرطتا

متتن اتهتتام نتتالعنو  وهتتو م تتدود ن تترل ك ةتتر إلتتى التترد علتتى متتا يوجتتال إلتتى اإلستتالم الةتتوم 

محتتاوالل إث تتات اصوصتتةاتال المتستتامحة ممثلتتة فتتي نصوصتتال التأسةستتةة وااصتتة الهتتر م 

الرتتريلو لتتذلك يرتفتتي نانتهتتاق نصتتوا يحملهتتا متتن المعتتاني متتا يريتتد  ومتتا يختتدم غايتتتال 

الوعظةة الم اشرم الداعةتة إلتى االلتتىام نمهتىتةات التستامح الةتوم   نتال ال غنتى عنتال فتي 

عتالل المعاصترو ولتحهةتق هتذه الغايتة يعمتد هتذا الصتنو إلتى اعتمتاد أستلون التعامل مت  ال

المناظرات الهديل  الرامي إلى تر   الخصل نم رد ح د ا دلةو وفتي مستتوى النتتانج  لتل 

يت تتاو  الطتتان  الغنتتاني التم ةتتدي التتذي  نهتتد  متتا يرضتتي غتترو  التتذات فتتي إعالنهتتا 

فتوق تةولتوجي يعتهتده  ي تعتد عتن شتروط لخصوصةاتها وفي تعالةهتا علتى اراتر نست ب ت

الهتتراقم النهديتتة المنت تتة التتتي تخىتت  للتفرةتتك وإعتتادم ال نتتاق جملتتة المعطةتتات التا يخةتتة 

والفررية التي مثل  حهةهة وض  التسامح والالتسامح في الثهافة العرنةة اإلسالمةة
(9)

 و 

هد قدم  قراقات تحلةلةتة ف -على ند تها في هذا الموضوع-أما الد اسات النهدية الحديثة   

معّمهتتتة لمفهتتتتوم التستتتتامح فتتتتي التتتتتراص  وتوصتتتل  إلتتتتى نتتتتتانج اات نتتتتاذ فتتتتي ال عتتتتدين 

اإلنستمولوجي والتا يخي االجتماعيو لرنها تظل في حاجة إلى مىيتد التتدقةق والمراجعتة 

نظرال إلى كونها  كىت في جوانتب دوم أاترى  ونظترال إلتى ستهوطها فتي تعمتةل نتان هتا 

ل تع ل جعلها تساهل أحةانا في إسدا  ستا  على ت ا ن ومواقتو فريتدم  -عن غةر قصد–مةما

ل علتتى حصتتر  ال يمرتتن أم تنستتحب علةهتتا تلتتك االستتتنتاجاتو وتتفتتق هتتذه الد استتات تهري تتا

التسامح في نىوع فرتري لتدى هتذا المفرتر أو ااك  فتراوحت  مواقفهتا نتةن تىتةةق دانترم 

رر ا  ثدوكسي الرسمي  وتوسة  دانرتال لة تمل هذا النىوع في ظل ما اعت رتال هةمنة للف

ل فررية كاملةو ولرنها في كل الحاالت تهو عنتد مستتوى المواقتو الفرريتة النظريتة   أنساقا

وال تتعتتترض أنتتتدال للت تتتا ن السةاستتتةة التتتتي كانتتت  فتتتي نعتتتد متتتن أنعادهتتتا ترجمتتتة لهتتتذه 

المواقو
(10)

 و

 

                                           
(9 )

 و7ناجةة الو يمي: )المرج  السانق(  ا
(10)

 و8المرج  السانق  ا 
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 مصطلحات البحث:

 التسامح:

التسامح هو أاالحترام واله وذ والتهدير للتنوع الثري لثهافات عالمنا و شراذ التع ةر    

وللصفات اإلنسانةة لدينا  ويتعى  هذا التسامح نالمعرفة واالنفتاح واالتصاذ وحرية 

ل وقانونةال   ل أاالقةا الفرر والىمةر والمعتهد  وأنال الونام في سةاق االاتالف  وهو واج ا

ر قةام السالم محل ثهافة الحرنأ والتسامح هو الفىةلة التي تُةّسَ
(11)

 و 

كذلك يمرن تعريو التسامح نأنال أموقو يت لى في االستعداد لنهل وجهات النظر   

المختلفة فةما يتعلق نااتالفات السلوك والرأي دوم الموافهة علةها  ويرت ط التسامح 

ةث يسمح نالتنوع الفرري والعهاندي  نسةاسات الحرية في مةدام الرقانة االجتماعةة  ح

على أنال يختلو عن الت  ة  الفعاذ للت اين والتنوعأ
(12)

 و

ويمرن تعريو التسامح نأنال السلوك المع ر عن امتثاذ اإلنسام المسلل لمنظومة الهةل    

اإلنسانةة وا االقةة والدينةة واالجتماعةة والعلمةة والتعلةمةة  كسالمة الصد  والصفح 

وأدن الحديث وق وذ اراروو وغةرهما من الهةل التي ت ة  المح ة وا من والسلل نةن 

  تم وا فراد في الم

 خطوات البحث: 

 سةت   ال احث عند معال تال لموضوع ال حث هذه الخطوات وهي: 

 الم حث ا وذ: مفهوم التسامح في اإلسالمو  -1

 الم حث الثاني: اإلسالموو والتسامحو -2

 الم حث الثالث: منهج اإلسالم في التعامل م  ارارو -3

 الم حث الران : سماحة اإلسالم وأناطةل اصومالو -4

 مس: النتانج والتوصةاتو الم حث الخا -5

 المبحث األول: مفهوم التسامح في اإلسالم

 تمهةد:

التسامح قةمة من الهةل التي ت ةد إلةها الحاجة في هذا الىمن الذي تراد تختلط فةال    

المفاهةل وتلت س على الناس  فل س اإلسالم والمسلموم تهل التعصب والتىم  والظالمةة 

اصانح دين اإلسالم  وهو أشهر ممةىاتال وأنال من النعل واإل هان! والتسامح من أهل 

وما التي أنعل نها على أعدانال وأوذ ح ة على  حمة الرسالة اإلسالمةة قولال تعالى: 

أرسلناك إال رحمة للعالمين
(13)

. 

                                           
(11 )

منظمة ا مل المتحدم للترنةتة والعلتوم والثهافة)الةونسترو(: وثةهتة إعتالم الةونسترو حتوذ التستامح  المتدتمر العتام 

 مو1995للةونسرو في دو تال الثامنة والع رين  نا يس  فرنسا  نوفم ر 
(12 )

 و426م  ا1984  دا  الحديث  الهاهرم  1ع دالرحمن ندوي: الموسوعة الفلسفةة  ط
(13 )

 و107سو م ا ن ةاق: ارية 
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إم مدلوذ كلمة التسامح تناولتال العديد من النصوا في الهر م الرريل والسنة الن وية    

ال ريفة  كما يستعملال كثةر من العلماق  وقد ع رت اريات وا حاديث والعلماق عن 

معنى التسامح نمصطلحات ومفاهةل متعددم  منها ما يرج  إلى ال ذ  اللغوي لرلمة 

 إلى هذا ال ذ و التسامح  ومنها ما ال يرج 

 مفهوم التسامح في اللغة العربية:

يرى نعص المفررين أم اللغة العرنةة ال تنطوي على مفهوم واضح للتسامح نالمعنى     

المعاصر للرلمةو جاق في لسام العرن: سمح  السماح  السماحة المسامحة  والتسمةح 

تسامح وافهني على وتعنى لغة ال ود  وأسمح إا جاق وأعطى نررم وسخاق  وأسمح و

المطلون  والمسامحة هي المساهلة
(14)

 و

السماح والسماحة ال ود )سَمح( نال يسمح نالفتح  –وجاق في مختا  الصحاح سمح    

ل  ل وسماحة أي جادو وسمح لال أي أعطاهو وسمح من نان ظرف صا  سمحا فةهما سماحا

احو والمسامحة نسروم المةل  وقوم سمحاق نو م فههاق  وامرأم سمحة ونسوم َسمَ 

المساهلة وتسامحوا تساهلوا
(15)

ل وسماحةل وسموحة  ل وسموحا   وفي أالمن دأ سمح سماحا

ل  أي صا  من أهل ال ود والسماحة وسمحا
(16)

  وفي مع ل مهايةس اللغة جاقت سمح: 

السةن والمةل والحاق أصل يدذ على سالسة وسهولة
(17)

 و

فال ذ  اللغوي للفظة التسامح المستخدمة كما يتىح في لسام العرن ومختا  الصحاح    

وغةرها من الهوامةس العرنةة ال يحةل على المعاني الحديثة للتسامح  مادام  تعنى 

م رد الررم والسخاق وال ود والمساهلةو والتسامح في داللتال هذه ال ينطلق من م دأ 

ل   في الداللة الحديثة للتسامحو  المساوام الذي يعت ر شرطا

 مفهوم التسامح في اللغات األخر :

ل في المعنى نةن اللغة العرنةة واللغات ا جن ةة حةث جاق      تحمل مفردم التسامح ااتالفا

أ يعني احترام حرية ارار Toleranceفي قاموس أالال وسأ الفرنسي أم أالتسامح 

لدينةةو وجاق في قاموس العلوم االجتماعةة أم وطرق تفرةره وسلوكال و  انال السةاسةة ا

أ يعني ق وذ   اق ارارين وسلوكهل على م دأ االاتالف  وهو Toleranceمفهوم أ

يتعا ض م  مفهوم التسلط والههر والعنو  ويعد هذا المفهوم أحد أهل سمات الم تم  

الديمهراطي
(18)

 و

                                           
 و49م   ا 1956  دا  صاد   نةروت  2( محمد انن مررم انن منظو : لسام العرن  جـ 14)

 و312( محمد نن أنى نرر الرا ي: مختا  الصحاح  دا  الفرر  نةروت  دوت  ا 15)

 و312م  ا 1973  دا  الم رق  نةروت  21( م م  اللغة العرنةة: المن د في اللغة واإلعالم  ط16)

  تحهةق: ع دالسالم محمتد هتا وم  دا  ال ةتل  نةتروت  3  م2( أنو الحسن انن فا س: مع ل مهايةس اللغة  ط17)

 و312م  ا 1979
(18)

(  ا مانتة 124التطترفأ  م لتة شت وم عرنةتة  العتدد ) على أستعد وطفتال: أالترنةتة علتى التستامح فتي مواجهتة 

و 74م  ا 2005العامة ل امعة الدوذ العرنةة  الهاهرم  
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لدالتة علتى التخصتةح والمهترنتة أ اTolerationوفي اللغة اإلن لةىية ن تد أم كلمتة أ   

نسةاسة أالتسامح الدينيأ والتي تحمل في مىتمونها داللتتةنا ا ولتى: ته تل المغتايرم فتي 

فهتتتل الديانتتتة الواحتتتدم نمتتتا يعتتتى  طوانفهتتتا ومتتتذاه ها  والثانةتتتة: ته تتتل التتتديانات المختلفتتتة 

ل  ما دام  ديانات س ماويةواحترامها  من منظو  الدين الواحد الذي يهرها جمةعا
(19)

 و

ويظهر من االذ لفظ كلمة تسامح فتي اللغتات الغرنةتة الستةما الفرنستةة واإلن لةىيتة أم   

يتراد نتال الستماح ل تيق متا أم يُفعتل مت  أنتك ال Toleration و  Toleranceهذا التع ةر 

تحب هذا ال يقو فتستعمل هذه الرلمة مثالل في سماح الدولة نالتتداةن مت  أنهتا تتد ك أاى 

 الكو

ويعرف قاموس أأنسةرلونةدياأ الموسوعي التسامح أنال أالسماح نحرية العهل أو الحرتل    

علتتى اراتترينو وهتتذا التعريتتو ير تتو عتتن إحتتدى الستتمات الهامتتة للتستتامح ونعنتتى نهتتا 

الحريةأ
(20)

 و

ومن يستعرض تطو ات مفهوم التسامح في التا ي  اإلنساني ي د نأنال أاذ أشراالل   

ل مختلفة ومتن وعة من حةث ال ساطة والتعهةد واالمتداد والحىو   فال ذ  اللغوي وصةغا

للتسامح في اللغة العرنةة ال يُحةل إلى المعاني الحديثة للتسامح  نل تدو  داللتال حوذ 

ل في  معاني الررم وال ود والسخاق والمساهلة  وتت او  م دأ المساوام الذي يعت ر شرطا

هذه ا شراذ والصةغ حىو ها نوحي التنوع  الداللة الحديثة للتسامح  كما س ل 

  الحىا ي والثهافي للم تمعات اإلنسانةةو

 مفهوم التسامح في الحضارات:
أم التسامح قد عرفتال الحىا ات اإلنسانةة  كما عرف  ما يهانلال من مفاهةل العنو     

 والتعصب والعدوام  وشغل هذا المفهوم مساحات ك ةرم في اردان الفررية لمختلو

 ا ديام السماوية والوضعةة  وكذلك مختلو الفلسفات اإلنسانةة الهديمةو

ويهانتتل مفهتتوم التستتامح مفهتتوم التعصتتب  وقتتد نتتر  مفهتتوم التستتامح فتتي نهايتتات الهتترم   

السادس ع ر المةالدي فتي الغترن نعتدما  أى النتاس ويتالت الحترون الدينةتة المتالحهتة 

م السان  ع ر محل د اسة ونحتث  وال يخفتى في وسط أو ونا  وأص ح التسامح منذ الهر

أثر تحر  الفرر من سلطة الرنةسة في أو ونا في ن وق مفهوم التسامح
(21)

 و

                                           
(19)

محمد حسن محمتد المتىين: دو  ال امعتات الفلستطةنةة فتي تعىيتى قتةل التستامح لتدى طل تهتا متن وجهتة نظترهل   

 و110مرج  سانق  ا
(20 )

متتراد وه تتال: أالتستتامح والديمهراطةتتةأ نحتتث مهتتدم إلتتي المتتدتمر اإلقلةمتتي ا وذ للم موعتتة ا و ونةتتة العرنةتتة 

م  ا 1987م  مرت تتة االن لتتو المصتترية  الهتتاهرم  1981نتتوفم ر 24 – 21لل حتتوص االجتماعةتتة فتتي الفتتترم متتن 

 و 155
(21)

واجب د اسة تط ةهةة  و قة عمل مهدمة لمتدتمر نالذ صفي الدين: مفهوم التسامح في اإلسالم وصلتال نمفهوم ال 

 و2م  ا2009التسامح الديني في ال ريعة اإلسالمةة  كلةة ال ريعة  جامعة دم ق  
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ولهد و دت قةل التسامح والحهوق اإلنسانةة في الحىا ات الهديمة وال ستةما فتي شتريعة   

ي حمو اني الهديمة  كما و دت في الوصايا الع ر وس ل  أجمتل حىتو  إنستاني لهتا فت

 ا دن اإلسالمي والعهةدم اإلسالمةةو 

ولهتتتد ا ت طتتت  ن تتتأم مفهتتتوم التستتتامح فتتتي الغتتترن نعصتتتر الثتتتو م الفرنستتتةة  وندايتتتة   

االنتفاضات الر رى  والتمرد على السلطة التهلةدية في مستانل التدين والسةاستة  وتراملت  

ة التنوير مثتل صةاغة هذا المفهوم في الهرنةن السان  ع ر والثامن ع ر على أيدي فالسف

جوم لوكأ وأفولتةرأ وأنةركلىأ وأكونتدياكأ وغةترهلو وكتام أجتوم لتوكأ أوذ متن أ

مو وكام يهصد نتال التستامح 1689قدم هذا المفهوم عندما ن ر  سالتال في التسامح في سنة 

التتديني  نمعنتتى أنتتال لتتةس متتن حتتق أحتتد أم يهتتتحل ناستتل التتدين الحهتتوق المدنةتتة وا متتو  

ادى ألتتوكأ نىتترو م الفصتتل نتتةن الدولتتة والرنةستتةو أمتتا أفتتولتةرأ فهتتد الدنةويتتةو ولتتذلك نتت

جعل حدودا للتسامح ال يتعداها  والك عندما يتعلق ا مر ن  وم الدولتة والسةاستةو نحةتث 

يمرن الهوذ نأم عصر التنوير كام يدعو للتسامح فتي أمتر االاتتالف التديني ال السةاستيو 

ل أم مستألة اإلج تا  علتى اإليمتام وأوضح أنةةر نةلأ الفا ق نةن العهل و اإليمام  موضحا

مسألة ال عهالنةةو فمن االذ العهل يمرن التمةةى نةن الحق وال اطلو ولتذلك ي تب اإلقترا  

ننستت ةة الحهةهتتة  ا متتر يتتددى نتتدو ه إلتتى احتتترام اراتتر المختتالوو وقتتد طتتو  أجتتوم 

إلتى الم تاذ ا االقتي ستةوا ت مةلأ أفرا  أجوم لوكأ  حةث نهلها متن الم تاذ التديني 

االجتماعيو إا  أى أم التسامح يمتن  معال االعتهاد في حهةهة مطلهة
(22)

 و 

 التسامح.. ومفاهيم أخر :

عرفت  المعتاجل الفههةتة كلمتات م تتهة متن ال تذ  )ستمح( مثتل كلمتة المستامحة نأنهتتا:     

تتترك متتا ال ي تتب تنىهتتا
(23)

ل  ل ال ي تتب تركتتال علةتتال  تررمتتا ل     أي تتترك المتترق شتتة ا وترفعتتا

وعرفها نعص العلماق نأنها: المساهلة والموافهة على المطلون والصفح عن الذنب
(24)

 و

وهنتتاك مفتتاهةل عديتتدم تهتتترن متتن مفهتتوم التستتامح  وتتتتداال معتتال  وأهمهتتا: التستتاهل    

والتعتتايش  والستتالم االجتمتتاعي  والم تتا ام  واالحتتترام  والحلتتل واالعتتتداذ  والتهتتدير  

ا التساهل فهو االعتهاد نوجتود متا يخالفتكا ويعنتى االعتتداذ فتي المتذهب وق وذ ارارو أم

والمعتهد على عرس التطرف والغلو المصاحب لمفهوم التعصبو ويتماثل مفهوم التعتايش 

متت  مفهتتوم التستتاهل فتتي النظتتر إلتتى التستتامح ناعت تتا ه أفىتتل وستتةلة إلنهتتاق أو ت نتتب 

ماتةة  دوم اعت ا ه قةمتة فتي حتد ااتتالو الصراعات  وكذلك ناعت ا ه يهوم على أسس نراج

                                           
(22)

أشرف ع دالوهان: التسامح االجتماعي نةن التراص والتغةر  سلسلة العلتوم االجتماعةتة  الهة تة المصترية العامتة  

 و294 293م  ا ا 2006للرتان  الهاهرم  
(23)

محمتتتد ع تتتدالرؤوف المنتتتاوي: التوقةتتتو علتتتى مهمتتتات التعتتتا يو  تحهةتتتق: محمتتتد  ضتتتوام الديتتتة  دا  الفرتتتر  

 و653هـ  ا1410المعاصر  نةروت  
(24 )

 و4نالذ صفي الدين: مفهوم التسامح في اإلسالم وصلتال نمفهوم الواجب د اسة تط ةهةة  مرج  سانق  ا
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ل متن الهدنتة التتي ستوف توقتو انهةتا  أحتد  ل للمفهوم السانق  فهم التسامح يعت ر نوعتا وت عا

 ال ماعات لري تستعةد قوتهاو 

والتستتامح التتذي يعنتتي التستتاهل واللتتةن فتتي التعامتتل متت  اراتترين وفتتي  ؤيتتة ا حتتداص    

ل متن االستتد اك  إنتال استتد اك علتى قصتو  نظتل الداللتة  والمواقو هو ارار ي رل نوعتا

والفهل والتفستةر  واستتد اك علتى قصتو  التعريفتات وغمتوض المصتطلحات واستتد اك 

 ا شةاق اات ا وساط المتغةرموعلى الهصو  في تحديد المفاصل في كل 

ومتتن هتتذا المنطلتتق فتتهم التستتامح ال يع تتر عتتن الن تتل والرتترم التتذاتي نمهتتدا  تع ةتتره عتتن    

ل  الحاجتتة والىتترو م والمواقتتو التتتي ينهصتتها التستتامح والتنتتا ذ والمالطفتتة  ال تفهتتد شتتة ا

ل  ال ي تعر ناالستتغنا ل ننةويتا ل من ق ةل الىارفة  وإنما تفهد شتة ا ق عنتال إال متن أصتةب كمالةا

نهصتتر النظتتر وف اجتتة اإلد اكو وإم اإلحستتاس المترهتتل ت تتاه قىتتةة التستتامح نتتان  متتن 

الظتن نتتأم التستامح ع تتا م عتن ت تترع ن تتود نتال فتتي حالتة التعامتتل مت  أشتتخاا أشتترا  أو 

التعامتتتل متتت  مواقتتتو عدوانةتتتة أو مواقتتتو تفتهتتتر إلتتتى اللةاقتتتة أو الرةاستتتة االجتماعةتتتة  

ة ت عتل متن التستامح أمتا م علتى وضت  ا متو  فتي نصتانها وعلتى والصةرو م إلى  ؤيت

السةر في االت اه الصحةح
(25)

 و  

ل فحستب  إنتال أداق لتإلدا م االجتماعةتة  والتق يتدال فتي     إم التسامح لتةس م تدأ إستالمةا

السلوك الةومي للمسلل في نةتال وفي مت ره وفتي الطريتق وفتي كتل دانترم يتدو  فةهتا  فهتد 

غلظة ا عران وسوق أقوالهل وأعترض عمتن وقت  فتي الر ةترم أمتالل  تحمل  سوذ هللا 

أو ع الخلتق وأحرصتهل علتى حتدود هللا  ولرنتال  في تونتال وسترا للحرمتات  وقتد كتام 

أ اد أال تتعلل ا مة التعالي نالطاعة نل تتراحل وترحل العاصتي حتةن تو ثتال المعصتةة االل 

ستتتر ر نالطاعتتة ويخفتتص جناحتتال  حمتتة نتتالخلق وانرستتا ال فةستتأذ الع تتد هللا العافةتتة وال ي

وج رال للىعو كما كام  سولنا قدوم ا متة يفعتل مت  أصتحانال  نتل  حمتة وتستامح حتتى 

م  أعدانال  وهتل هنتاك تستامح أعلتى متن الستداذ عتن ال تا  المتداي حتةن غتان أااه  ثتل 

طتأم شتررال هلل على المستوى السةاسي العفو العام يوم الفتح  ال ثأ  وال تنرةل نل  أس مطأ

ونفس سمحة ته ل الرجوع والتونة  وترنةة على العفو ق ل أو نعتد العهونتة  والرحمتة ق تل 

ونعد تسوية الخالفات  والترف  عن الحهد والحسد والغل  كام من نصحال للمسلل وتن ةهتال: 

 أو  شركم من ال يقبل عثرة وال يقبل معذرةأ

فتي عصتر  ل هتو متن التق الرستوذ كما أم التستامح لتةس قةمتة اجتماعةتة فحستب نت   

ملتىم لألمتة  وأم المعترض عتن ستنتال فتي الفعتل  نسى فةال المسلموم أم الق الرستوذ 

                                           
(25)

(  و ا م 121استتتد اك علتتى قصتتو  االجتهتتادأ  م لتتة المعرفتتة  العتتدد )ع تتدالرريل نرتتا : أالحتتوا  المتستتامح:  

 و 9هـ  ا 1426الترنةة والتعلةل  المملرة العرنةة السعودية   نة  ارار 
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والترك والعفو ال اةتر فتي تمسترال نستنتال فتي عتادم  مانتال  إا قتد استت دذ المتغةتر نالثانت  

والفرع نا صل
(26)

 و

تع تر عمتا يستمةال الغترن  إم الرحمة والعفو والفىتل والعتدذ هتي ا لفتاظ الهر نةتة التتي  

التسامح  حدد الهر م وأ شدت السنة أيتن ومتتى وفتي أي مستاحات ونأيتال معتايةر نتستامح 

حفظ  الحهوق لرنها حى  على الرحمة وضمن  الهصاا لرنها قدم  العفتو  وقاست  

ووا ن  العالقات لرنها حث  على اإليثا  والفىل  وأقام  قواعتد السةاستة علتى دستتو  

ات نتةن الستلطات والهواعتد التتي ت تتق منهتا الهتوانةن  ولرنهتا قتدم  العتدذ أوضح العالقت

 على النح والناس على السلطامو 

  اقتترؤوا ستتنتال وكةتتو كتتام الهتتالوو أشتترف متتن تستتامح وتستتامى ك  تتر كتتام محمتتد    

الهتتر م  كتتام ستت ةلال الرحمتتة ومنه تتال العفتتو ومهصتتده العتتدذ وهتتذه هتتي قتتةل ال تتهادم علتتى 

  عل اإلسالم منهج حةاموالعالمةن التي ت

نالخلق العظةل والحلل الناد  فلل يمنعال شرك ع دهللا نتن أ يهتط متن أم  لهد تمةى الن ي    

يستعةن نال لةلة اله رم ويأتمنال على حةاتال وحةام الصديق  ولل تمنعتال يهوديتة الغتالم التذي 

ذه متن النتا   كام يخدمتال متن أم يعتوده فتي حالتة االحتىتا  وأم يتدعوه إلتى اإلستالم لةنهت

إلى التدعام أم يرتوم الحلتل والخلتق الحستن متن أستس  وهذا ملمح ومعلل من  سوذ هللا 

هذا الدين ويستلىم هذا التحلي نالص ر لةناذ هذه الد جة العلةا التتي وضت  هللا فةهتا هتدالق 

 وما يلقاها إال الذين صبروا ومنا يلقاهنا إالالدعام والمصلحةن حةن قاذ س حانال وتعالى: 

ذو حظ عظيم
(27)

 و

التسامح هو أم تروم مفتوح الهلب  وأم ال ت عر نالغىب والم ا  السل ةة متن ال تخح  

الذي أمامك  هو ال عو  نالسالم الداالي  والسماح لنفسك ناالعتراف نالخطأ والتعلل منتال 

ثل تتسامى على نفسك  كما أم التسامح يمثل الخةا  السلةل  نل الخةتا  ا ستلل التذي ين غتي 

مةمتتال  ف ديلتتال لتتن يرتتوم ستتوى العنتتو والعنصتترية والتعصتتب والعرقةتتة التعامتتل نتتال وتع

 والتسلط والعدوامو

من  وايتا  -وهناك م موعة من أوجال الخالف والت اين في فهل التسامح  ولرنها ت ترك   

في توضةح شتى أنعاد المفهوم  مثل –مختلفة ومتنوعة
(28)

 : 

ل للرشد والعهلو  -  يعت ر التسامح فىةلة أاالقةة وقةمة للعدالة ومطل ا

                                           
(26  )

(  و ا م الترنةتة 121ه ال  ؤوف عتىت: أالتستامح نوصتفال أدام لتإلدا م االجتماعةتةأ  م لتة المعرفتة  العتدد )

 و 16هـ  ا 1246السعودية   نة  ارار  والتعلةل  المملرة العرنةة
(27)

 و35سو م فصل : ارية  
(28)

 و295  294أشرف ع دالوهان: التسامح االجتماعي نةن التراص والتغةر  )مرج  سانق(  ا ا  
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يمرن أم تتعلق موضوعات التسامح نسمات شخصةة أو مما سات وأفعاذ معةنتة أو  -

 معتهداتو

يتست  مفهتوم التستامح لة تمل الحرتل علتى المعتهتدات أو المما ستات نأنهتا ااط تة أو  -

 لخالف  م  وجود ت رير منطهي لذلكو سة ة  ويتل التع ةر عن الك ناالعتراض أو ا

إاا لل يرن هناك ت رير منطهي العتتراض واتالف ال تخح  فهنتال يرتوم أقترن إلتى  -

 التعصب منال إلى التسامحو وهذا هو ال انب السل ي في التسامحو 

أما ال انتب اإلي تاني فة تةر إلتى أم التستامح يتطلتب وجتود اله توذ اإلي تاني  والتك  -

ل لما إاا كان  مع  تهدات ومما سات الفرد المتسامح معال ااط ة أو سة ةو ت عا

يستتتلىم التستتامح توضتتةح فرتترم وجتتود حتتدود معةنتتة للتستتامحو حةتتث يلتتىم أم يرتتوم  -

مفهوم التسامح قتاد ال علتى توضتةح الحتدود الممرنتة للتستامح نطريهتة م تر م ولتةس 

 نطريهة تعسفةةو 

متا يحتدص نتةن طترفةن غةتر ال ي ب أم يروم الفرد م  رال على مما سة التسامح مثل -

 متراف ي الهومو

هنتتاك فتترق نتتةن التستتامح كات تتاه  والتتذي يتتترجل فتتي صتتو م ستتلوكةات اجتماعةتتة  -

وعهالنةة  ونةن التسامح ناعت ا ه مما سة والذي يهوم على أستاس شخصتي ويتحتدد 

 من االذ ا هواق وا مىجة ال خصةةو 

أو الحرل على ا شةاق  فما يتستامح التسامح عملةة نس ةة  والك نتة ة لنس ةة التهدير  -

معال فرد ال يتسامح معال  ار   غل أم كالهما يستند إلى مست  ات حهةهةتة متن وجهتة 

 نظرهو 

أم م اذ مفهوم التسامح إنما يروم في ا مو  التي لةس  من الحهتوق والواج تات  فتال   

النتاس فتي حةتاتهل يطاذ الهانوم والهىاق م اذ التستامح   نتال ا متو  التتي يحتتام إلةهتا 

الةومةتتة  كالمعاملتتة اللطةفتتة  والمعاشتترم الحستتنة  و عايتتة ال تتوا   والم تتاعر اإلنستتانةة 

 الراقةة كاإلحسام والرحمة وال ر والعفوو

 المبحث الثاني: اإلسالم.. والتسامح

 تمهيد:

ل  استتخة وعهتتد لتتال مواثةتتق متةنتتة كتتام التتك فةمتتا يتعلتتق     إم اإلستتالم أستتس للتستتامح أسستتا

اجب المسلمةن نحو نعىهل ال عص من تىامن وتواد أو ما يتعلق نحستن معتاملتهل مت  نو

من تهىى ا حواذ مخالطتهل من أهل الملل ا ارى وقاعدم كل الك وأساسال هو متا و د 

من أم االاتالف ضترو ي فتي ج لتة ال  تر والتك  في الهر م الرريل وكالم  سوذ هللا 

َولَنْو َشناَ  َربُّنَ   لعهوذ فتي االستتهامة   قتاذ تعتالى: يعود إلى ااتالف المدا ك وتفاوت ا

ة   ِحنَم َربُّن َ  َوالَ  َواِحَدة   لََاعََل النهاَس أُمه  َوِلنذَِلَ  َخلَقَُهنمْ  يََتالُنوَن ُمْختَِلِفنيَن إ إِاله َمنن ره
(29)

   

                                           
(29 )

 و119 118سو م هود: اريتام 
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ٍة َجعَْلنَا َمْنَسكا  ُهْم نَاِسُكوهُ فَنالَ  وقولال تعالى:  َواْدُع إِلَن  َرب ِنَ   يُنَاِزُعنهنَ  فِني األَْمنرِ ِلُكل ِ أُمه

ُ أَْعلَُم بَِما تَْعَملُونَ  ْستَِقيٍم إ َوإِن َجاَدلُوَك فَقُِل َّللاه إِنهَ  لَعَلَ  ُهد   مُّ
(30)

 و 

ولهتد دعتتا اإلستتالم النتتاس إلتتى الوحتتدم فتتي ديتتن الفطتترم وأ اهتتل محاستتنها ولرنتتال لتتل يتتدع    

عتتتن التتتداوذ فتتتي تلتتتك الوحتتتدم وااتتتتا  لنفستتتال الحالتتتة  أت اعتتتال إلتتتى منتتتاوأم متتتن أعتتترض

الناقصة
(31)

 و  

ومما يدذ على انت ا  اإلسالم نستماحتال وحستن معاملتة المستلمةن لغةتر المستلمةن  هتذه    

ونتةن  جتل متن أهتل  –كرم هللا وجهال –الواقعة التي حدث  نةن اإلمام علي انن أنى طالب

د عال  ثل وجدها عنتد  -كرم هللا وجهال -طالبالرتان  والك عندما فهد اإلمام علي نن أني 

هذا الرجل الرتاني  ف اق نال إلى الهاضي شريح قانالل: إنها د عي ولل أن  ولتل أهتب فستأذ 

أو فهتاذ الرجتل: ؟الهاضي شريح الرجل الرتاني قانالل: أما تهوذ فةمتا يهتوذ أمةتر المتدمنةن

تفت  الهاضتي شتريح إلتى اإلمتام ما الد ع إال د عي  وما أمةر المدمنةن عندي نراان  فال

يسألالو يا أمةتر المتدمنةن هتل متن نةنتة؟ فىتحك علتي وقتاذ: أصتان  -كرم هللا وجهال-علي

شريح ما لي نةنال  فهىى نالد ع للرجل  وأاتذها وم تى  وأمةتر المتدمنةن ينظتر إلةتال إال 

 أم الرجتتل لتتل يختتط اطتتوات حتتتى عتتاد يهتتوذ: أمتتا أنتتا فأشتتهد أم هتتذه أحرتتام أن ةتتاقوو أمةتتر

المدمنةن يدينني إلى قاضةال فةهىتى علةتال؟ أشتهد أم ال إلتال إال هللا وأشتهد أم محمتدال ع تده 

و ستتتولال  التتتد ع وهللا د ع أمةتتتر المتتتدمنةنو ان عتتتث ال تتتةش وأنتتت  منطلتتتق إلتتتى صتتتفةن 

 كرم هللا وجهال:أأما إاا أسلم  فهي لكأو-فخرج  من نعةرك ا و ق  فهاذ اإلمام علي 

ىاق في قمة عدالتال  حةث يسوى نتةن هتذا الرجتل ونتةن أمةتر إنها صو م من صو  اله   

المتتدمنةن  وصتتو م ستتماحة اإلستتالم فتتي ا وتهتتا حةتتث كتتام الحرتتل نالظتتاهر وعلتتى أمةتتر 

المدمنةن ال لال  إم مثل هذه المعاملة السمحة م  غةر المسلمةن  هتي التتي قرنت  اإلستالم 

ل  إلى الناس  وجعلتهل يدالوم في دين هللا أفواجا
(32)

 و 

لهتتد تمةتتىت الحىتتا م اإلستتالمةة ن تترل اتتاا عتتن نتتاقي الحىتتا ات نمتتا تتستتل نتتال متتن   

معاني وقةل صتالحة لرتل  متام ومرتام  م مصتاد ها مستتمدم متن كتتان هللا وستنة اتاتل 

ا ن ةاق والمرسلةن وتىل في حدودها غةر المسلمةن وترت ط م  جمة  ال  ر نعدم  وانتط 

المفاهةل المنحرفة كالرراهةة والعنو والعنصترية فهي أمة وسط واعتداذ وتسامح ترفص 

 واالعتداق على الغةر نأي شرل من ا شراذ أو حتى على الحةوام والن اتو 

                                           
(30 )

 و68  67سو م الحج: اريتام 
(31 )

(  5(  العتدد)63: أالتسامحوو هو العظمة اإلسالمةةأ  م لتة من تر اإلستالم  الستنة)محمد صالح الدين المستاوي

 و 89هـ  ا 1425الم لس ا على لل  وم اإلسالمةة  الهاهرم  جمادى ا ولى 
(32 )

(  الم لتس ا علتى 12(  العتدد)65أحمد عمر هاشل: أسماحة الت ري  اإلسالمي سر انت ا ه أ  م لة من ر اإلسالم  الستنة)

 و 95هـ  ا 1427لل  وم اإلسالمةة  الهاهرم  او الح ة 
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كمتتا تتترفص كتتل متتا يتتن ل عتتن هتتذه ا شتتراذ متتن ظلتتل إنستتام راتتر واضتتطهاد جماعتتة    

أَْكنَرَمُكْم ِعننَد إِنه   ارى وجعل  مهةاس التفاضتل هتو التهتوى لهتوذ هللا ت تا ك وتعتالى: 

ِ أَتْقَاُكمْ   َّللاه
(33)

 و

وقد قر  اإلسالم وحدم ال نس ال  رى في المن أ والمصةر وفي المحةا والممات وحتث    

ل متستاووم فتي الحهتوق  على التعاوم والتعا ف والعمل اإلنساني الم ترك  فالنتاس جمةعتا

 والواج اتو 

مح واإلحستتام وإحهتتاق الحتتق وإنطتتاذ وقتتد أمتترت ال تتريعة اإلستتالمةة نالعتتدذ والتستتا   

ال اطتتل وفتتي التتك حمايتتة لررامتتة اإلنستتام وأكتتدت اريتتات الهر نةتتة علتتى ضتترو م الحتتوا  

والذي كام سمة مةىت الدعوم اإلسالمةة وقام  علةها منذ الق ال  ر يهتوذ الحتق ت تا ك 

َخِليفَة  لَالُوا أَتَْاعَُل فِيَها َمنن يُْفِسنُد  َوإِْذ لَاَل َربَُّ  ِلْلَمالئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي األَْرِض وتعالى: 

َما َ  فِيَها ُس لَنَ  لَناَل إِن ِني أَْعلَنُم َمنا الَ تَْعلَُمنوَن َوَعلهنَم  َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمنِدكَ  َويَْسِفُ  الد ِ َونُقَند ِ

آَدَم األَْسَماَ  ُكلهَها
(34)

لنظتر   وقاذ تعالى مدكتد ضترو م الحتوا  نتةن أصتحان وجهتات ا

وال تانننادلوا أهنننل الكتننناي إال بنننالتي هننني المختلفتتتة وأصتتتحان الحىتتتا ات المختلفتتتة 

أحسن
(35)

 و 

وكذلك علل الهر م الرريل أت اعال ضرو م إت اع ا سلون الهاد  الحرتةل وهتو ا ستلون    

التتذي يستتتمةل قلتتون المختتالفةن وي علهتتل يستتتمعوم للتترأي اراتتر نهلتتون مفتوحتتة متتن 

دم و دت فتي الهتر م الرتريل نتةن أن ةتاق هللا تعتالى وأقتوامهل ومتن حوا ات ومواقتو متعتد

أ سلوا إلةهل  فهذا حتوا  ن تي هللا إنتراهةل علةتال الستالم مت  النمترود يتو ده الهتر م الرتريل 

ُ الُمْلنَ  إِْذ لَناَل إِْبنرَ  نهولال:  اِهيُم َرب ِنَي أَلَنْم تَنَر إِلَن  الهنِذا َحنابه إِْبنَراِهيَم فِني َرب ِنِه أَْن آتَناهُ َّللاه

نْمِس ِمنَن الَمْشنِرِ   َويُِميُت لَاَل أَنَا أُْحيِي الهِذا يُْحيِي َ يَنْْتِي بِالشه َوأُِميُت لَاَل إِْبَراِهيُم فَِإنه َّللاه

ُ الَ يَْهِدا القَْوَم الظهاِلِمينَ  فات بَِها ِمَن الَمْغِرِي فَبُِهَت الهِذا َكفَر  َوَّللاه
(36)

 و

وعلتتى التتك فهتتد جتتاقت ال تتران  الستتماوية التتتي اتمتت  ناإلستتالم إلصتتالح الم تمتت     

اإلنساني وتوجةال ا فراد وال ماعات وجهة الخةر وإنعادهل عتن ال ترو  وارثتام وتوجةتال 

ل  نهتا وستع  كتل شتيق  المسلل إلى ع ادم هللا وحتده ال شتريك لتال  حمتة ناإلنستانةة جمةعتا

ل وهي مةىام عدذ نةن الناس جم ةعا
(37)

 و 

وقد عمل اإلسالم على غرس الق الرحمة في قلون المستلمةن لرتل متن يستتحهها حتتى    

ولتو كانتت  نةننتتا ونةنتتال عتتداوم وهتتي  حمتتة شتاملة لرتتل التتق هللا أمتتر نهتتا  ن الع تتاد فهتتاذ 

                                           
(33 )

 و 13سو م الح رات: ارية 
(34)

 و31  30سو م ال هرم: اريتام:  
(35)

 و46سو م العنر وت: ارية  
(36)

 و258سو م ال هرم: ارية  
(37)

(  الم لتس ا علتى 10العتدد) ( 65محمد سةد أحمد على الدين: أ من سمات اةرية اإلسالم أ  م لتة من تر اإلستالم  الستنة) 

 و 133هـ  ا 1427لل  وم اإلسالمةة  الهاهرم  شواذ 
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لقد جا كم رسنول منن أنفسنكم عتينت علينه منا عننتم حنريص علنيكم بنالمؤمنين تعالى: 

 رؤوف رحيم
(38)

أمن ال يَرحم ال يُرحمأصحانال فهاذ: أ الرسوذ    وعلمها
(39)

 و

كتذلك أ وع ا مثلتة فتي التستامح فهتد كتام نمهتدو ه أم يحاستب  كما ضرن الرسوذ    

 ثر العفو فدال الرثةتر متنهل فتي  أهل مرة على كل ما فعلوه نال من طرد وإيذاق  ولرنال 

  التعصتب الممهتوت التتي  حان اإلسالم  والك د س ال مثةل لتال فتي التستامح  أمتا صتو

 يساق فةها إلى اإلسالم  فهنها ال تدف  الناس إلى الداوذ فةال  نل تدفعهل إلى النفو  منالو 

ينِ  ومن أجل هذا كام الهر م الرريل ي لى هذه الحهةهة       الَ إِْكَراَه فِي الد ِ
(40)

ل    وأيىتا

يِن ِمْن َحنَربٍ َما َجعََل َعلَْيُكْم فِي  ال حرم فةال  وال م هة   الد ِ
(41)

  إنتال دعتوم إلتى الةستر 

ُ بِكُم اليْسر َوال يُِريُد بُِكُم العْسرَ  والتسامح ال إلى العسر والغلظة  يُِريُد َّللاه
(42)

 و

وإاا كتام التستتامح وحستتن المعاملتتة وعتتدم التعصتتب  أمتتو ا مطلونتتة متتن المستتلمةن فتتي    

نتة متن غةتر المستلمةن مت  المستلمةن  حتتى معاملتهل م  غةر المسلمةن  فهنها كتذلك مطلو

تتل معاملة كل طرف لآلار في دانرم التعاوم والتىتامن  فتال يستيق أحتدهل إلتى اراتر  

 نل يتعاملوم نروح الفريق الواحد في الوطن الواحدو 

 التسامح عند الفقها :

ل عديتتدم  واستتتن    طوا أاتتذ الفههتتاق متتن مرادفتتات التستتامح فتتي النصتتوا المتهدمتتة أحرامتتا

 قواعد فههةة ضانطة لرثةر من الفروع  من تلك الهواعد:

 حق هللا م ني على المسامحة  وحق غةره م ني على الم اححةو -

المسامحة في ترك الواجب أكثر من المسامحة في فعل المحرم -
(43)

 و

الم هة ت لب التةسةر  وهذه الهاعدم فةها تفصةل واس  في كتب الهواعد الفههةة -
(44)

 و

هتتذا قتتاذ التترا ي: إم استتتهراق أحرتتام ال تترع يتتدذ علتتى أم الغالتتب فتتي ال تترع هتتو ول   

التخفةو والمسامحة
(45)

 و

 مبادئ التسامح في اإلسالم:

من أهل م اد  التسامح في اإلسالم ما يلي  
(46)

: 

                                           
(38)

 و128سو م التونة: ارية  
(39)

  واه ال خا يو 
(40 )

 و256سو م ال هرم: ارية 
(41)

 و78سو م الحج: ارية  
(42)

  و185سو م ال هرم: ارية  
(43)

تحهةق: تةسةر فانق أحمد  و ا م ا وقاف وال تدوم   3  م2نن نهاد  الى ك ي: المنثو  في الهواعد  ط محمد 

 و389هـ  ا 1405اإلسالمةة  الروي   
(44)

 و77هـ  ا 1403والنظانر  دا  الرتب العلمةة  نةروت   ع دالرحمن نن أني نرر السةوطي: ا ش اه 
(45)

ني  جامعتة   تحهةتق: طتال جتانر العلتوا6  م1محمد نن عمتر الحستةن الترا ي: المحصتوذ فتي علتل ا صتوذ  ط 

 هـ  1400اإلمام محمد نن سعود اإلسالمةة  الرياض  

 و46ا     
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ل  - ل ودينةتا يهوم التسامح على االعتراف نحرية وكرامة كل إنستام  فتنحن مطتال وم أاالقةتا

متسامحةن م  كل ال  ر  نغص النظر عن انتمتاقاتهل العرقةتة والثهافةتة والدينةتة أم نروم 

 وا يديولوجةةو

ل أو م تر ال  - االاتالط نتةن النتاس وأجناستهل ولغتاتهل وعهانتدهل ال ين غتي أم يرتوم منطلهتا

ل  لل هاق والنىاع نةن ا مل وال عون  نتل ا حترى أم يرتوم هتذا االاتتالف والتنتوع دافعتا

 تعا ف والتآلو نةن الناسوإلى ال

الختالف فتتي التترأي ال يفستتد للتتود قىتتةة  فرمتا أعطتتي لنفستتي الحتتق أم يرتتوم لتتي  أيتتي  -

الخاا ووجهة نظري المستتهلة  فرتذلك ين غتي أم أعطتى الحتق ااتتال لآلاتر  ولتةس التك 

 في ا مو  الةومةة العادية فحسب  نل حتى في أمو  الدين والفررو

ها  تُعدُّ في نظر اإلسالم  حلهتات متصتلة لرستالة واحتدم جتاق نهتا ا ديام السماوية جمةع -

 ا ن ةاق والرسل من عند هللا  وما أنىذ علةهل من وحي إلهيو

الحوا  ضرو م من ضرو ات العصر  وعلتى جمةت  المستتوياتا ا فتراد وال ماعتات  -

تتترام وعلتتى مستتتوى العالقتتات نتتةن ا متتل وال تتعون المختلفتتة  وأستتاس الحتتوا  هتتو االح

 المت ادذ واحترام حرية ارارين  والتىام الموضوعةة في الحوا و

ل على تعالةل الدينو -  العدوام على الحهوق اإلنسانةة العامة ل مة  ال  ر  يعد عدوانا

 تعلةل التسامح لألجةاذ يتل عن طريق الهدوم  ولةس عن طريق التلهةنو -

 لى  ار الىماموالتسامح عنوام للدين اإلسالمي  وسةظل كذلك إ -

 التسامح شرط من شروط السالم الىرو ي للم تم  اإلنسانيو -

أم التستتامح علتتى المستتتوى اإلنستتاني يت لتتى فتتي الهتتد م علتتى ق تتوذ اراتتر المختلتتو     

واحترامال  ومحاو تال وق ولال  واالعتراف نتال وعتدم تنمةطتال أو ا د انتال  وأنتال ي تةر إلتى 

ا  فهتراقم اراتر واكت تاف متا يمتلرتال متن  ؤى تمثتل ثهة الذات ننفستها  وإد اكهتا لهويتهت

ل مهما في العالقات الحىا ية  وتنطوي في جوهرها علتى اإليمتام نحتق االاتتالف  قانونا

 الذي يدمن نالم ترك اإلنساني  ويحترم التعددية في الهويات والثهافاتو

فتالحوا   فالتسامح  وح حىتا ي  جتوهرم العدالتة  وقوامتال الرحمتة  وأساستال الحتوا    

هو صوت العهل وأم أي أصوات أارى ترفىال  إنما تستمد نالغتها من أجتواق الصتراع 

 والعنو والتعصب والعدوامو

 

 

 

 

                                                                                                       
(46)

محمد حسن محمتد المتىين: دو  ال امعتات الفلستطةنةة فتي تعىيتى قتةل التستامح لتدى طل تهتا متن وجهتة نظترهل   

 و118  117)مرج  سانق(  ا ا 
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 حدود التسامح في اإلسالم:

للتسامح حدود ين غي أم يىت ط المستلل نهتا نفستال  ويمرتن تلختةح حتدود التستامح فةمتا    

يلي
(47)

: 

 والواج ات:التسامح ال يلغي الحهوق  -1

إم ما يتسامح فةال هو أمو  التعايش  أما الحهوق والواج ات فتال ي تب التستامح فةهتا إال    

 نرغ ة صادقة ال ي ونها إكراه أو صو يةو

 ويالحظ التمةةى نتةن متا يتستامح فةتال ومتا ال يتستامح فةتال متن اتالذ قتوذ  ستوذ هللا    

ل  وفعلال  فهد  وى مسلل عن عان ة  ضي هللا عنها قولهتا: أمتا ضترن  ستوذ هللا  شتة ا

قَطُّ نةده وال امرأمل وال اادماَ إال أم يُ اهد في س ةل هللا  وما نةل منتال شتيق قَتطُّ فةنتتهل متن 

صاح ال إال أم يُنتهك شيق من محا م هللا فةنتهل هلل عى وجلأ
(48)

  ومن هنا ن تد أم الن تي 

 م يتسامح في حق نفسال  أما في حهوق هللا تعالى فرام يط ق ال رعوكا 

 التسامح في اإلسالم ال يددي إلى التحلل من الهواعد وا حرام: -2

فالتسامح م  غةر المسلل لةس معنتاه متواالم غةتر المستلل ضتد المستلمةن  والتستامح مت     

اد فتي التنح ال ترعي ا عداق لتةس معنتاه تترك الحهتوق  والتستامح فتي موضتوع االجتهت

 يعني فتح نان االجتهاد ولرنال ال يعني فتحال أمام تأويل ال اهلةنو

 التسامح وسةلة لتحهةق م دأ ولةس  وسةلة لتحهةق مرسب عاجل: -3

ين غي التفريق نةن المداهنة ونةن المدا اما أما المداهنتة فهتي استتعماذ التدين علتى غةتر    

رم  وأمتا المتدا ام فاستتعماذ التدنةا إلقامتة التدين  ما أنىذ للحصوذ علتى التدنةا  وهتو محت

وهي جانىم عند الحاجة إلةها  فمن الحسن أم ت ذذ الماذ إل ستاق م تدأ قتويل  ومتن الستة  

 أم تترك م دأ من أجل نف   نيو

أم المالا ارمن الذي يل أ إلةال المسلل للعلل نحدود التسامح ولتالفي محتااير التستامح هتو   

وث ات وسةلة فهمال المتمثلتة نعلمتي المنه ةتة اإلستالمةة المعةتا يةن: أصتوذ النح  لث اتال 

 الفهال  ومصطلح الحديثو

 المبحث الثالث: منهج اإلسالم في التعامل مع اآلخر

 تمهيد:

يظهر التسامح مفعولال في المواق  التي هتي مظنتة ظهتو  ضتده أعنتى التعصتب وهتو      

عترض عنتد االنفعتاالت الناشت ة عتن التحتالو الذي لتال مظهترام أي فتي المعتامالت التتي ت

الديني وفي المعامالت الدنةوية التي ال عالقة لها ناالنفعاالت الدينةتة والتك نحرتل الت تاو  

وهي التي تعرض نةن فريهةن مختلفةن فتي التدين مت تاو ين فتي مرتام مثلمتا عترض متن 

                                           
(47)

د استة تط ةهةتة  مرجت  ستانق  ا ا  نالذ صفي الدين: مفهوم التستامح فتي اإلستالم وصتلتال نمفهتوم الواجتب 

 و19-21
(48)

 و(4296صحةح مسلل:  قل) 
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هل ونهتى نعتص علتى المعاملة نةن المسلمةن والنصا ى في ق انل العرن الذين أستلل نعىت

النصرانةة مثل تغلب وكلب وطةيق فهاا عرضنا تستامح اإلستالم مت  المختالفةن فتي التدين 

ل في المظهرين كلةهماو  ل واضحا   أينا تسمحا

استدذ على النوع ا وذ من التعامل نما دعتا إلةتال هللا ت تا ك وتعتالى فتي كتانتال العىيتى:    

 َنٍة تَُسبُّوا الهنِذيَن يَنْدُعوَن ِمن َوال َ َعنْدوا  بِغَْينِر ِعْلنٍم َكنذَِلَ  َزيهنهنا ِلكنل ِ أُمه ِ فَيَُسنبُّوا َّللاه ن ُدوِن َّللاه

ْرِجعُُهْم فَيُنَب ِئُُهم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ  َعَملَهْم ثمه إِلَ  َرب ِِهم مه
(49)

  وكتذلك يستتدذ نحتديث لطتل 

لمتا نلغتة   مةن أم  سوذ هللا المسلل الةهودي حةن قاذ والذي اصطفي موسى على العال

 أو  ال تخيروني عل  موس  وفي رواية ال تخيروا بين األنبيا الك قاذ: أ

واستدذ على المظهر الثاني )مظهر المعامالت الدنةوية ال حتة( نما أمر نال اإلستالم متن    

نْينَا تسامح في مختلو أحواذ المخالطة من المخالطة العانلةة التي فتي قولتال تعتالى:  َوَوصه

َوإِن َجاَهننَداَك ِلتُْشننِرَك بِنني َمننا لَننْيَس لَننَ  بِننِه ِعْلننٌم فَننالَ تُِطْعُهَمننا إِلَننيه  اإِلنَسنناَن بَِواِلَدْيننِه ُحْسنننا  

َمْرِجعُُكْم فَُْنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 
(50)

وو وكذلك فتي معتامالت الصتح ة مت  المختالفةن فتي 

ُ َعننِن الهننِذيَن لَننْم يُقَنناتِلُوُكْم فِنني الننِدينِ الَ يَ التتدين قتتاذ تعتتالى:  ننن  ْنَهنناُكُم َّللاه َولَننْم يُْخِرُجننوُكم م ِ

َوُهمْ  َ يُِحبُّ الُمْقِسِطينَ  ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنه َّللاه
(51)

 و  

ا ا صلةةن في ولل يحفظ التا ي  أم أمة سوت  عاياها المخالفةن لها في دينها نرعاياه    

شأم قوانةن العدالة ونواذ حظوظ الحةام نهاعدم لهل ما لنتا وعلتةهل ومتا علةنتا مت  تختويلهل 

ال هاق على  سوم وعاداتهل مثل أمة المسلمةن فحهةهي هذا الذي نسمةال التسامح نأم نستمةال 

علتى العظمة اإلسالمةة  ننا ن د اإلسالم حةن جعل هذا التسامح من أصوذ نظامال قد أن تأ 

أنال مليق نثهة النفس وصدق الموقو وسالمة الطوية وكل إناق نالذي فةتال يرشتح
(52)

  وقتد 

ِ َعلَن  بَِصنيَرٍة أَنَناأعرن عن التك كلتال قولتال تعتالى:  َوَمنِن  لُنْل َهنِذِه َسنبِيِلي أَْدُعنو إِلَن  َّللاه

اتهبَعَن
(53)

   و

فتي دا  اإلستالم قتاذ  ستوذ هللا  لهد قر  اإلسالم حماية أهل الذمة والمستأمنةن متاداموا   

أال من ظلم معاهندا  أو كلفنه فنو   التنه  أو أخنذ شنيئا  بغينر  ينب نفنس مننه  فْننا : أ

أحايبه يوم القيامة
(54)

 و  

أوو أوصيكم بذمة هللا فإنه ذمة نبيكم ورز  عيالكم: أومن وصايا عمر نن الخطان    

َوَ عَناُم حتل هللا طعتامرل فهتاذ: وإ ساق  سس التعتاوم والتواصتل نتةن عنصتري ا متة أ

                                           
(49)

 و108سو م ا نعام: ارية  
(50)

 و8سو م العنر وت: ارية  
(51)

 و  8سو م الممتحنة: ارية  
(52)

 و 90محمد صالح الدين المستاوي: أالتسامحوو هو العظمة اإلسالمةةأ  )مرج  سانق(  ا  
(53)

 و108سو م يوسو: ارية  
(54)

  واه ال ةههيو 
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َوَ عَاُمُكْم ِحلٌّ لههنمْ  الهِذيَن أُوتُوا الِكتَاَي ِحلٌّ لهُكمْ 
(55)

  وشترع التىوام نتالمرأم الرتانةتة  وال 

 َواْلُمْحَصننَاُت ِمنَن الُمْؤِمنَناتِ  انطة في الظواهر االجتماعةة أقوى من التك قتاذ تعتالى: 

الهِذيَن أُوتُوا الِكتَايَ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن 
(56)

 و  

 صور التسامح الفعلي: 

حفتتل اإلستتالم نالتتدعوم إلتتى التستتامح منتتذ نتتىد ف تتره  لرتتن التتدعوات لةستت  كتتل شتتيق     

فرثةر ما سمعنا دعوات لل تتحهق   م التط ةق العملي شيق وال ةام النظتري شتيق  اتر  

 راض يخفونهاو أو  م الدعام مخادعوم ي تغوم التمويال والتىلةل  غ

إن اإلسالم لام عل  التسامح لوة وعمال  ومن صور التسامح الفعلي ما يلي  
(57)

 : 

ل قاسةة  منها أم من جتاق متن  اشترط  قريش على الن ي      في صلح الحدي ةة شروطا

 محمد إلى قريش ال ترده إلى محمد  ومن جاق إلى محمد نغةر إام ولةال  ده محمدو 

رطهل ال تتانر  لحرمتتة   هتتا  وت تترم نعتتص الصتتحانة نال تترط  ومتتا شتت وق تتل الن تتي    

كادوا ينتهوم من توقة  المعاهدم حتتى جتاق أوذ امتحتام للوفتاق  إا وصتل مستلل متن مرتة 

 اسمال أنو جندذ نن سهةل يرسو في الحديد  فتا ا متن أاى قومتال  وألتح علتى الرستوذ 

ستتلمال لهتتريش وفتتاق نعهتتده  فهتتاذ أنتتو جنتتدذ: إنهتتل  فتتي أم يىتتمال إلةتتال لرتتن الرستتوذ 

اصبر واحتسب  فإن هللا جاعل ل  ولمن مع  من المستضنعفين : أسةعذنونني فهاذ لال 

فرجا  ومخرجا   إنا لند عقندنا بينننا وبنين القنوم صنلحا   وأعطينناهم علن  ذلن   وأعطوننا 

نصتةر عت تال نتن أستةد  فترده   أو ثل وفد على الن ي نالمدينتة أنتوعهد هللا  وإنا ال نغدر بهم

 وقاذ لال مثل ما قاذ  ني جندذو 

وسماحة اإلسالم لتت لى حتى في الموقو المهتام التذي تطمت ن  وإم سماحة الرسوذ   

فةال النفوس إلى االنتهام  فهد كان  ا مل تعامل أسراها معاملة العتدو ال غتةص   فتهتتلهل أو 

 ماذو ت ةعهل أو تسترقهل وتسخرهل في أشق ا ع

فهد عامتل أسترى نتد  معاملتة حستنة  التك نأنتال و ع ا ستا ى الست عةن  أما الرسوذ   

 على أصحانال  وأمرهل أم يحسنوا إلةهل  فرانوا يفىلونهل على أنفسهل في طعامهلو 

ثل است ا  أصحانال في شتأنهل  فأشتةر علةتال نهتتلهل   وأشتةر علةتال نفتدانهل   فوافتق علتى   

الفتتداق  وجعتتل فتتداق التتذين يرت تتوم أم يعلتتل كتتل متتنهل ع تترم متتن صتت ةام المدينتتة الرتانتتةو 

نتأم  –أحتد المحرضتةن علتى محا نتة المستلمةن –وأشةر علةال أم يمثتل نستهةل نتن عمترو

ال أمثل بنه فيمثنل هللا وقاذ: أ يستطة  الخطانة  فرفص الن ي ينىع ثنةتةال السفلةةن  فال 

 أ  وكذلك أطلق أسرى نني المصطلقوبي وإن كنت نبيا  

                                           
(55)

 و5سو م الماندم: ارية  
(56)

 و5سو م الماندم: ارية  
(57 )

 – 182م  ا ا 2001أحمد محمد الحتوفي: ستماحة اإلستالم  الم لتس ا علتى لل ت وم اإلستالمةة  الهتاهرم  

 و 184
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لالوا: خينرا  أ  كنريم وابنن أ  أ  ماذا تظنون أن  فاعل بكم؟ولما فتح مرة قاذ لهريش: أ 

أ  ومنتت  ولكننمكننريم. فقننال: "اذهبننوا فننْنتم الطلقننا  ال تثريننب علننيكم اليننوم يغفننر هللا لنني 

نلتد الةهتود التذين نرثتوا مت  المستلمةن وحرضتوا العترن علتى  –المسلمةن في غىوم اة تر

من أم يدالوا نةتا متن نةتوت الةهتود إال نهانتال  ومتن أم يىترنوا  –غىوهل وانىموا إلةهل

 نساق الةهود أو يعتدوا على ثمراتهلو 

في مصان هل  ويعاملهل  يحىر والنل أهل الرتان  ويغ ى م السهل  ويواسةهل وكام  

لرل أنواع المعامالت التي يت ادلهتا الم تمعتوم فتي جماعتة يحرمهتا قتانوم واحتد  وت تمل 

لو ولتتل يرتتن التتك ع تتىال متتن  ل  فهتتد كتتام يهتتترض متتنهل نهتتودال ويتترهنهل متاعتتا ل م تتتركا مرانتتا

ل  وكلهتل يتلهتو علتى أم يهترض  ستوذ هللا  أصحانال عن إقراضالو فتهم نعىتهل كتام ثريتا

ل كام يفعل الك تعلةما لألمة  وتث ةتا عملةا لما يتدعو إلةتال متن ستالم وونتام  وتتدلةالل   ن

 على أم اإلسالم ال يهط  عالقات المسلمةن م  مواطنةال من غةر دينهلو 

 :سماحة اإلسالم بين أهل األديان

ل  هتو منه     اجتال إم سر انت ا  اإلسالم  واعتناق الناس لتال  وداتولهل فتي ديتن هللا أفواجتا

هذا المنهام الذي أمتره هللا  الرناني  الذي أنىلال  ن العىم س حانال وتعالى على  سولال 

 تعالى فةال نالدعوم نالحرمة  والموعظة الحسنة والم ادلة نالتي هي أحسنو 

ل قتتاذ تعتتالى:     ل وال ت تتددال وال عنفتتا اْدُع إِلَنن  َسننبِيِل َرب ِننَ  إنتتال متتنهج دعتتوم  ولتتةس إكراهتتا

َوَجاِدْلُهم بِالهتِي ِهَي أَْحَسنُ  َواْلَمْوِعَظِة الَحَسنَةِ  َمةِ بِاْلِحكْ 
(58)

  وما أقر اإلستالم العنتو وال 

ِ نالت دد  قاذ تعالى:  ْشُد ِمَن الغَي  يِن لَد تهبَيهَن الرُّ الَ إِْكَراَه فِي الد ِ
(59)

 و 

وقتتاذ ستت حانال وتعتتالى لموستتى وهتتا وم علةهمتتا الستتالم حتتةن نعثهمتتا إلتتى فرعتتوم التتذي   

فَقُوال لَهُ لَْوال  لهي ِنا  لهعَلهنهُ يَتَنذَكهُر أَْو يَْخَشن ادعى اإللوهةة  قاذ تعالى: 
(60)

و وعنتدما اافتا 

اهلل س حانال أم ي طش نهما  نةن هللا تعالى أنال معهما يسم  ويرى ويديدهما في دعوتهما  ف

 ال  د–يديتتد كتتل داع مستتت ةب لمنهاجتتال   ويتتدعو نتتالهوذ اللتتةن التتذي ال ينفتتر  فهتتاذ تعتتالى

َوأََر  الَ تََخافَا إِنهنِي َمعَُكَما أَْسَمعُ  -علةهما
(61)

أ وع ا مثلتة  و وقد ضرن  سوذ هللا 

ل فتي كتل ا متو  حتتى مت  أعدانتال  في التسامح  وكام لتةن ال انتب  طةتب المعاملتة  ستمحا

الذين حا نوه من ق ل  كما حدص م  ثمامة نتن أثتاذ
(
*
)
التذي عترض علةتال اإلستالم ثتالص  

نتهطالق ستراحال  فرتام هتذا العفتو  مرات  وكام ال يه ل في كل مترم  حتتى أمتر الن تي 

ي داتتوذ الرجتتل فتتي اإلستتالم  وقتتاذ: أشتتهد أم ال إلتتال إال هللا وأشتتهد أم والتستتامح ستت  ا فتت

                                           
(58)

 و125سو م النحل: ارية  
(59)

 و256سو م ال هرم: ارية  
(60)

 و44سو م طال: ارية  
(61)

 و46سو م طال: ارية 
(
*
)
ل  وهو أوذ من فترض الحصتا    ثمامة نن أثاذ الصحاني: هو أوذ معتمر في اإلسالم  وأوذ مسلٍل يدال مرة مل ةا

 واالقتصادي في اإلسالم نصرم لرسوذ هللا
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محمتتد  ستتوذ هللاوو وأقتتر الرجتتل نمتتا كتتام علةتتال ق تتل هتتذه المعاملتتة الستتمحة متتن ق تتل  متتن 

عداوم وكراهةة لإلسالم فهاذ: إنال ما كام من نلد أنغتص إلتّى متن نلتدك  وقتد أصت ح أحتب 

متن وجهتك  وقتد أصت ح أحتب الوجتوه إلتّى  ومتا ال الد إلّى  وما كام من وجال أنغص إلّى 

كام دين أنغص إلتّى متن دينتك وقتد أصت ح أحتب ا ديتام إلتّى  وأنتا أشتهد أم ال إلتال إال هللا 

 و  وأشهد أنك  سوذ هللا  ودال اإلسالم نفىل سماحة الن ي 

ليس مننا منن دعنا من أجل هذا قاوم اإلسالم العص ةة ودعا إلى التسامح ففي الحديث: أ   

أ ولتتل يهتصتتر تستتامح اإلستتالم متت  أهتتل الرتتتان فحستتب  نتتل إنتتال شتتمل حتتتى إلنن  عصننبية

الم ركةن  فدعا اإلسالم إلى منحهل ال وا  وا متام حتةن يطل تال أحتد الم تركةن  قتاذ هللا 

ِ ثُنننمه أَ تعتتتالى:  نننَن الُمْشنننِرِكيَن اْسنننتََااَرَك فَنننَِْجْرهُ َحتهننن  يَْسنننَمَع َكنننالَم َّللاه ْبِلْغنننهُ َوإِْن أََحنننٌد م ِ

َمَْْمنَهُ 
(62)

 و 

نل إم اإلسالم يعت ر ضرن اإلنسام الفاجر أو المعاهد دوم انب أو س ب جريمتة يت ترأ    

ومننن خننرب علنن  أمتنني يضننري برهننا وفاجرهننا ال متتن صتتاح ها فةهتتوذ: أ الرستتوذ 

أيتحاش  من مؤمنها  وال يفي لعهد ذا عهدها  فلست منه وليس من 
(63)

  والتك حتتى 

ال يأاذ النتاس نعىتهل نتالظن  وحتتى ال ترتوم الحةتام فوضتى فاإلستالم ال يهتر الظلتل وال 

العدوام  حتى على الفاجر أو من كام معاهتدال  فالفتاجر ف تو ه علتى نفستال وحستانال علتى 

هللا  ولستتنا مطتتال ةن حةالتتال إال نتتا مر نتتالمعروف والنهتتي عتتن المنرتتر  ونمراتتتب مهاومتتة 

من رأ  مننكم منكنرا  فليغينره بينده  فنإن لنم حةن قاذ: أ أا ر نها الرسوذ  المنرر التي

أيستطع فبلسانه  فإن لم يستطع فبقلبه وذل  أضعف اإليمان
(64)

ل متن    ولتةس  حتد كاننتا

كام أم يعطى نفسال ال ترعةة والحتق فتي ضترن النتاس  أو إكتراههل ناستل اإلستالم  فهنتال 

سماحتالنهذا التصرف يسيق إلى اإلسالم وإلى 
(65)

 و 

لهتل كفالتة فتي نةت   وقد عني اإلسالم نرعاية أهل الرتتان  فهتر  عمتر نتن الخطتان    

وهتتو شتتة  ك ةتتر –متتاذ المستتلمةن  فهتتد  وى أنتتال متتر ن تتان جماعتتة  فوجتتد ستتانالل يستتأذ

فستألال قتانالل: متتن أي أهتل الرتتان أنتت ؟ فهتاذ يهتودي  فستألال: متتا أل تأك إلتى متتا  –ضترير

نةده إلى منىلال وأعطاه  ثتل أ ستل  والحاجة والسن  فأاذ عمر  أ ى؟ قاذ أسأذ ال ىية

إلى اا م نة  الماذ فهاذ لال: انظتر هتذا وإضترانال  فتوهللا متا أنصتفنا أم أكلنتا شت ة تال  ثتل 

 نخذلال عند الهرمو 

وقد أقام اإلسالم العدذ نةن عنصري ا مة من المسلمةن وغةتر المستلمةن  ومتن  ستالة    

آس بنين النناس ى قاضي الهىام أنتى موستى ا شتعري قتاذ لتال: أإل عمر نن الخطان 

                                           
(62)

 و6سو م التونة: ارية  
(63 )

  واه مسللو
(64 )

  واه مسللو
(65)

 و 96)مرج  سانق(  ا أحمد عمر هاشل: أسماحة الت ري  اإلسالمي سر انت ا هأ   
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فنني وجهنن  ومالسنن  ولضننائ  حتنن  ال يطمننع شننريف فنني حيفنن  وال ييننْس ضننعيف مننن 

أ  فال يصح التفرقة نةن المتخاصمةن  حتى ولو كام أحدهما غةتر مستلل  وقتد  وى عدل 

ل ااصتتل علةتتا نتتن أنتتى طالتتب  منةن عمتتر نتتن إلتتى أمةتتر المتتد –كتترم هللا وجهتتال -أم يهوديتتا

لننف يننا أبننا الحسننن  فبنندأ نهولتتال: أ   فنتتادي أمةتتر المتتدمنةن علةتتا كتترم هللا وجهتتال  الخطتتان

أكرهنت أن نسنو  بينن  وبنين خصنم  فني  فقال عمنر   -كرم هللا وجهه–الغضب عل  علي 

  ولكنننن  كرهنننت منننن  أن عظمتنننني فننني ال  –كنننرم هللا وجهنننه –مالنننس القضنننا ؟ فقنننال علننني 

أ  وهرتتذا نتترى بكنيتنني  ولننم تصنننع مننع خصننمي اليهننودا مننا صنننعت معننيالخطنناي  فننناديتني 

أظهتتروا ستتماحة هتتذا التتدين التتذي يهتتر العصتت ةة  وال  كةتو عامتتل ستتلفنا أهتتل الرتتتان  وكةتتو

يرضى الظلتل حتتى لغةتر المستلمةن نتل يتدعو إلتى التستامح والعتدذ معهتلوو وهتذا المنهتام 

ظمة اإلسالم  وسر ايوعتال وانت تا ه المتسامح لإلسالم م  أهل ا ديام ا ارى هو سر ع

في  نوع المعمو م
(66)

 و

 سماحة اإلسالم وأبا يل خصومهالمبحث الرابع: 

 تمهيد:

إم اإلسالم هو دين السماحة نرل ما تحملال الرلمة من معاني   نال يدمن نأم الحب هتو     

نتي ال  تر  هرم الحةام والسعادم سداها ولحمتها  ويدكد على أم التعتاوم والتعتا ف نتةن ن

َوتَعَناَونُوا الند من تنمةتال وتفعةلال  ف دونال تتوقو ع لة الحةام ويظلل وجهها  قتاذ تعتالى: 

َ َشنِديُد الِعقَنايِ  َواْلعُْدَوانِ  تَعَاَونُوا َعلَ  اإِلثْمِ  َوالَ  َوالتهْقَو  َعلَ  البِر ِ  َ إِنه َّللاه َواتهقُوا َّللاه
(67)

و 

أهل ال ران  ا ارى: أأم يروم لرل فترد فتي ا متة متن  إم مفهوم التسامح اإلسالمي م 

غةتتر المستتلمةن حتتق االعتهتتاد والحريتتة فتتي تأديتتة شتتعانر دينةتتة كمتتا ي تتاق وأم يرتتوم أهتتل 

ال ران  المختلفة أمام قوانةن الدولة سواقأ
(68)

 و

 لُْل يَناوفي تسمةة اإلسالم للةهود والنصا ى نأهل الرتان هي قمة التسامح قاذ تعالى:    

َ  أَْهَل الِكتَاِي تَعَالَْوا إِلَن  َكِلَمنٍة َسنَواٍ  بَْينَنَنا  َوالَ  نُْشنِرَك بِنِه َشنْيئا   َوالَ  َوبَْيننَُكْم أاَله نَْعبُنَد إِاله َّللاه

ِ فَِإن تََولهْوا فَقُولُوا اْشَهُدوا بَِْنها ُمْسِلُمونَ  ن ُدوِن َّللاه يَتهِخذَ بَْعُضنَا بَْعضا  أَْربَابا  م ِ
(69)

 و

وتظهر السماحة اإلسالمةة في ثونها اله ةب حةن: تنظر لإلنسام على أنال قةمة ال مثةتل    

لهتتا فاإلنستتام نغتتص النظتتر عتتن دينتتال وجنستتال ولونتتال هتتو ستتةد فتتي الرتتوم والةفتتة هللا فتتي 

لُوا أَتَْاعَننُل َوإِْذ لَناَل َربُّنَ  ِلْلَمالئَِكننِة إِن ِني َجاِعنٌل فِني األَْرِض َخِليفَنة  لَناأ ضتال  قتاذ تعتالى: 

َما َ  فِيَها َمن يُْفِسُد فِيَها ُس لَنَ  لَناَل إِن ِني أَْعلَنُم َمنا الَ  َونَْحُن نَُسنب ُِح بَِحْمنِدكَ  َويَْسِفُ  الد ِ َونُقَند ِ

                                           
(66)

 و96المرج  السانق  ا 
(67)

 و2سو م الماندم: ارية 
(68)

(   الم لتس ا علتى 10(  العتدد)63شوقي ع داللطةو: أسماحة اإلستالم مت  غةتر المستلمةنأ  م لتة من تر اإلستالم  الستنة) 

 و 99هـ  ا 1425لل  وم اإلسالمةة   الهاهرم  شواذ 
(69)

 و64سو م  ذ عمرام: ارية  
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تَْعلَُمونَ 
(70)

ْمنَنا بَنِني آَدمَ   وقاذ تعالى:  َوَرَزْلنَناُهم  َواْلبَْحنرِ  َوَحَمْلنَناُهْم فِني البَنر ِ  َولَقَنْد َكره

َن الطهي ِبَاتِ  ْن َخلَْقنَا تَْفِضيال   م ِ مه ْلنَاُهْم َعلَ  َكثِيٍر م ِ َوفَضه
(71)

 و

ثل انظر إلى عظمة اإلسالم وهو ينفي منذ اللحظة ا ولى كل نعرم جنستةة أو عنصترية    

فةتترد ال  تترية كلهتتا إلتتى أصتتل واحتتد  ويهتتر  أم ال فىتتل ل تتنس علتتى جتتنس وال مةتتىم 

على  اتر وأم ااتتالف ال تنس واللتوم واللغتة ال يتدذ علتى مةتىم أو أفىتلةة قتاذ لعنصر 

نن ذََكنرٍ تعالى:  َولَبَائِنَل ِلتَعَناَرفُوا إِنه  َوَجعَْلنَناُكْم ُشنعُوبا   َوأُنثَن  يَا أَيَُّها النهاُس إِنها َخلَْقنَناُكم م ِ

َ َعِليمٌ  ِ أَتْقَاُكْم إِنه َّللاه َخبِيرٌ  أَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاه
(72)

يَنا أَيَُّهنا النهناُس اتهقُنوا َربهُكنُم    وقاذ تعالى: 

ن نهْفٍس   َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َواِحَدةٍ  الهِذا َخلَقَُكم م ِ
(73)

 و

وهو يدكد لل  رية نأسرها هذا المنهج متن اتالذ نةانتال العظتةل  ثل انظر إلى الرسوذ    

في الخط ة التي ودع فةها أمتال واط لهل الطريق المستهةل الثان  الذي تلتتىم نتال فتي كةفةتة 

يا أيها النناس إن ربكنم واحند وإن التعامل نةن أفرادها وم  ارارين من غةر المسلمةن: أ

 و  أأباكم واحد. كلكم آلدم وآدم من تراي

ثل انظر إلةال وهو ينهي في الحتديث ال تريو عتن العصت ةة ويحتذ  متن اطرهتا ويعلتن    

لنيس مننا منن دعنا إلن  عصنبية  ولنيس مننا منن لاتنل : أنراقتال من المتعصتب فةهتوذ 

أعلنن  عصننبية  ولننيس منننا مننن مننات علنن  عصننبية
(74)

يحتتترم    وهتتا هتتو  ستتوذ هللا 

منرت بننا    وى جتانر نتن ع تد هللا قتاذ: أالنفس ال  رية على ااتالف عهةتدتها وجنستةتها

ولمنننا  فقلنننا يننا رسننول هللا: إنهننا جنننازة يهننودا فقننال: أو ليسننت  جنننازة فقننام النبنني 

أنفسا ! إذا رأيتم الانازة فقوموا
(75)

 و 

وانظر إلى عظمة هذا الدين في سماحتال وهو يهر  م دأ حرية العهةدم والك فتي إشتا تال    

ل منال الم دأ وإلةال المرج   قاذ تعالى: الواضحة نأم للروم إلها ا ل  ا قا َولَنهُ  لَنهُ الُمْلن ُ الها

نْؤِمنٌ  ُكنل ِ َشنْيٍ  لَنِديٌر ُهنَو الهنِذا َخلَقَُكنْم فَِمننُكْم َكنافِرٌ  َوُهنَو َعلَن  الَحْمندُ  ُ بَِمنا  َوِمننُكم مُّ َوَّللاه

تَْعَملُوَن بَِصير
(76)

 و  

ولهد نةن المنهج اإلسالمي حهةهة تحمل أنناقه على التسامح وتوطنهل علتى ق توذ اراتر    

مهما كان  عهةدتال   م صاحب الم ة ة في كل ما يحدص فتي هتذا الرتوم الع ةتب هتو هللا 

                                           
(70)

 و30سو م ال هرم: ارية  
(71)

 و70سو م اإلسراق: ارية  
(72)

 و13ارية سو م الح رات:  
(73)

 و1سو م النساق: ارية  
(74 )

 أارجال أنو داودو
(75)

 (و1596(  صحةح مسلل  قل)1229صحةح ال خا ي:  قل ) 
(76)

 و1 2سو م التغانن: اريتام  
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نة  وحده  قاذ تعالى:  ِلِفنيَن إِاله َمنن يََتالُنوَن ُمْختَ  َوالَ  َواِحنَدة   َولَْو َشاَ  َربَُّ  لََاعَنَل النهناَس أُمه

ِحَم َربُّ َ  ْت َكِلَمةُ َرب َِ  ألَْمألَنه َجَهنهَم ِمَن الِانهةِ  َوِلذَِلَ  َخلَقَُهمْ  ره َوالنهاِس أَْجَمِعينَ  َوتَمه
(77)

 و

إم اإلسالم كما هو دين الةسر فهو ديتن الستماحة واللتةن  وأنلتغ مظتاهر ستماحة اإلستالم   

دين  وفتي معاملتة العصتام والمختالفةن  ويتىتح التك فةمتا ت ر  في نطاق الدعوم ون ر الت

 يلي:

 أوال : اللين في الدعوة:

إم أساس الدعوم هو الهوذ اللةن حتتى لتو كتام المتدعو متن أعتتى الخلتق يهتوذ هللا عتى     

فقننوال لننه لننوال  لينننا  لعلننه يتننذكر أو وجتتل لموستتى وهتتا وم لمتتا أ ستتلهما إلتتى فرعتتوم: 

يخش 
(78)

هللا متن أوجتب الواج تات وهتذه التدعوم ي تب أم تتستل نالحرمتة   فالدعوم إلى 

 َواْلَمْوِعَظننِة الَحَسنننَةِ  اْدُع إِلَنن  َسننبِيِل َرب ِننَ  بِاْلِحْكَمننةِ والموعظتتة الحستتنة  قتتاذ تعتتالى: 

أَْعلَنننُم َوُهنننَو  َوَجننناِدْلُهم بِنننالهتِي ِهنننَي أَْحَسنننُن إِنه َربهنننَ  ُهنننَو أَْعلَنننُم بَِمنننن َضنننله َعنننن َسنننبِيِلهِ 

بِاْلُمْهتَِدينَ 
(79)

 و

لُنْل يَنا أَيَُّهنا الَكنافُِروَن الَ وتهىي سماحة التدعوم أم تعترض وال تفترض  قتاذ تعتالى:    

ا َعبَدتُّْم َوالَ أَنتُْم َعابُِدوَن َمن ا أَْعبُنُد أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن َوالَ أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد َوالَ أَنَا َعابٌِد مه

َوِلَي ِدينِ  ُكْم ِدينُُكمْ لَ 
(80)

و فهم كان  هناك م ادلة اقتىتاها الموقتو فلتترن نالحستنى ولتةن 

َ  لُْل يَا أَْهَل الِكتَاِي تَعَالَْوا إِلَ  َكِلَمٍة َسَواٍ  بَْينَنَاالرالم  قاذ تعالى:   َوبَْيننَُكْم أاَله نَْعبُنَد إِاله َّللاه

ِ فَنِإن تََولهنْوا فَقُولُنوا اْشنَهُدوا  َوالَ  نُْشِرَك بِِه َشْيئا   َوالَ  نن ُدوِن َّللاه يَتهِخذَ بَْعُضنَا بَْعضا  أَْربَابنا  م ِ

بَِْنها ُمْسِلُموَن 
(81)

وال تاادلوا أهل الكتاي إال بالتي هي أحسن  وقاذ تعالى: 
(82)

 و

 ثانيا : سماحة اإلسالم في الاهاد:

 تت ةن مالمح السماحة في ال هاد فةما يلي:   

ولننناتلوا فننني سنننبيل هللا النننذين يقننناتلونكم وال النهتتتي عتتتن االعتتتتداق قتتتاذ تعتتتالى:  -1

تعتنندوا
(83)

  فالهتتتاذ فتتي اإلستتالم هتتو لحرتتل ستتامةة  أستتها: ن تتر هتتذا التتدين وإاا قتتام هتتذا 

ثلَ   الهتاذ فال ي و  االعتداق وهذا يظهر في نهي الن ي  ة وقتل الولةدوعن الُمر

عدم اإلج ا  على داوذ اإلسالم  نل يه  التخةةر نةن ثالثة أمو  هي -2
(84)

: 

 اإلسالمو -أ

                                           
(77)

 و119   118سو م هود: اريتام  
(78)

 و44سو م طال: ارية 
(79)

 و125سو م النحل: ارية  
(80)

 و6-1سو م الرافروم: اريات  
(81)

 و64سو م  ذ عمرام: ارية  
(82)

 و46سو م العنر وت: ارية 
(83)

 و190سو م ال هرم: ارية  
(84)

  مدسستة الرستالة  نةتروت  5ع دالرحمن نن معال اللويحتق: الغلتو فتي التدين فتي حةتام المستلمةن المعاصترم  ط 

 و47  46م  ا ا 2005
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 ال ىيةو    -ن

 الهتاذو -م

ل على نفستال ومالتال وعرضتال     فعرض على المحا ن أم يهةل تح  سلطام المسلمةن  منا

م وال ىيتتة فهتتد ودينتتال إم لتتل يتترض ناإلستتالم  علتتى أم يتتدف  ال ىيتتة  فتتهم  فتتص اإلستتال

 أعذ  المسلموم إلةال  والند من قتالالو

أثناق الحرن من  قتل من ال يهاتل من النساق وا طفتاذ  وقد كام من وصايا الرسوذ   

قتتاذ: أانطلهتتوا ناستتل هللا    أم  ستتوذ هللا وال تتةوو والع تتىم  فعتتن أنتتس نتتن مالتتك 

ل  وال طفالل وال صتغةرال وال امترأمل  وال  ل فانةا وناهلل  وعلى ملة  سوذ هللا  وال تهتلوا شةخا

تغلوا  وضموا غنانمرل  وأصلحوا وأحسنوا  إم هللا يحب المحسنةنأ
(85)

 و

أم عند إعطاق العهد أو الداوذ تح  امة المستلمةن أو أمتانهل ي تب الوفتاق نالعهتد  و -3

يستهةل المسلموم على العهد  وشواهد ا مر نالوفاق للمعاهد كث ره في الهتر م الرتريل متن 

يا أيها النذين آمننوا أوفنوا بنالعقودأنر ها قوذ هللا عى وجل: 
(86)

  وقولتال عتى وجتل: 

 إال الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا علنيكم أحندا  فنْتموا

ل  مدتهم إن هللا يحب المتقينإليهم عهدهم إ
(87)

 و

العفو والصفح وهتذا متن أنتر  جوانتب ستماحة اإلستالم فتي الحترون  ولعتل مواقتو  -4

عتن  الفتوح شاهدم علتى التك  وأنر هتا موقتو الفتتح الم تةن التذي عفتى فةتال الرستوذ 

أهل مرة  في موقو لو دا  فةال سفك دمانهل ما استطاعوا دفعتال  وفتي فتوحتات صتحانتال 

ام هللا علةهل أنلغ صو  تلك الستماحة الىتا نة جتذو ها فتي أعمتاقهل  نهتل ترنةتة  ضو

  ومتن نمتتاام التستامح فتتي اإلستالم صتتحةفة المدينتة  ووفتتد ن ترام  وفتتتح المصتطفى 

مرة  ووصةة الخلةفة أنتي نرتر الصتديق أستامة نتن  يتد  والمةثتاق التذي أعطتاه االتد نتن 

اه عمتترو نتتن العتتاا  ق تتاط مصتتر  وفتتتح الولةتتد  هتتل دم تتق  والمةثتتاق التتذي أعطتت

ا نتتتتدلس  وصتتتتالح التتتتدين ومعاملتتتتتال للصتتتتلة ةةن  ومحمتتتتد الفتتتتاتح ومعاملتتتتتال  هتتتتل 

الهسطنطةنةةووو
(88)

 و

الَ إِْكنَراَه وال يهو ا مر عند حرية العهةدم نل يعداها إلى توفةر الحماية لها قاذ تعالى:    

ْشُد ِمَن  يِن لَد تهبَيهَن الرُّ ِ فِي الد ِ الغَي 
(89)

و يهوذ انتن كثةتر فتي تفستةر هتذه اريتة: ال تررهتوا 

أحد على الداوذ في دين هللا فهنال نةن واضح جلي دالنلال ونراهةنال ال يحتتام إلتى أم يرتره 

أحد على الداوذ في  وهذه ارية حرمها عام ودانل إلى أم تهتوم الستاعة  ولهتذا لتل يعترف 

                                           
(85)

  نةتروت  دوت  حتديث  قتل 7ا  الرتتان العرنتي  مأنو داود سلةمام نن ا شعث الس ستتاني: ستنن أنتي داود  د 

 و195  ا2247
(86)

 و1سو م الماندم: ارية  
(87)

 و7سو م التونة: ارية  
(88 )

 و14نالذ صفي الدين: مفهوم التسامح في اإلسالم وصلتال نمفهوم الواجب د اسة تط ةهةة  مرج  سانق  ا
(89)

 و256سو م ال هرم: ارية  
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ل مسلما حاوذ  إج ا  أهل الذمة على داتوذ اإلستالم وتلتك حهةهتة التا ي  أم شع ا أو حاكما

يعترف نها أهل الذمة أنفسهل
(90)

 و  

 ثالثا : سماحة اإلسالم في التعامل مع العصاة والمخالفين:

أم الوقتوع فتي التذنب  تهتر يتر لستماحة اإلستالم حةتث نتةن    لهد كام في سنة الن ي  

قتاذ: أ لتو لتل تتذن وا لتذهب هللا نرتل  أم  ستوذ هللا  من ط   ال  ر  فعن أني هريرم 

وأتى نهوم يذن وم فةستغفروم فةغفر لهلأ
(91)

 و

كمتتا نةنتت  ستتنتال أم المعاصتتي د جتتات  وإنمتتا يعامتتل كتتل عتتاٍا نحستتب جرمتتال  إا لتتو    

ل فتي نفتو هل متن  عومل ال مةت  نتالترفةر والنهتر والىجتر  والىترن واله تر  لرتام ست  ا

رسلةن علةتال الصتالم والستالم  وعتن دعتام اإلستالم الدين  وانفىاض ال موع عن سةد الم

فبما رحمة منن هللا لننت لهنم  ولنو كننت فظنا  من نعده ولرن  حمال هللا سانهة قاذ تعالى: 

غلننيظ القلنننب النفضنننوا منننن حولننن 
(92)

  فال تتأم متتت  العاصتتتي والمخطتتت  لتتتةس  جتتتره 

 وق  فةالووترفةره  نل دعوتال إلى التونة وتصحةح المسا   ونةام وجال الخطأ الذي 

ل نتدوم     أم التسامح في اإلسالم  أصل أصةل  وسمة نا  م  وما داوذ الناس فةال أفواجتا

سانق من سةو  إال من نتام هذه السماحة حةث تألهت  الستماحة ونلغت  متداها حتةن ستمح 

صاحب الرسالة السمحاق لوفد نصا ى ن رام نالصتالم الخاصتة نهتل فتي المست د الن توي 

أ دعنننوهمأ الم العصتتتر  فهتتتاموا يصتتتلوم فهتتتاذ  ستتتوذ هللا ال تتتريو  وقتتتد حانتتت  صتتت

 فاسته لوا الم رق فصلوا صالتهلو 

 متاعم با له: 

نع ب أشد الع ب إا نهرأ ل عص أعداق اإلسالم الةوم  ول عص أعدانتال نتا مس الهريتب    

وال عةتد  ته متتا علةتتال  واتهامتا لتتال نأنتتال ديتن التعصتتب المتتاحق للحريتة  واإلكتتراه الهاضتتي 

 على االاتةا   وال مود المان  من التطو و

يتىاذ لهتذه ال تترامة  هرتذا افتترى علتتى اإلستالم وعلتى أت اعتتال شترامة متن أعدانتتال  وال   

أنواق يرددوم ما س هوا نال  ويىيدوم علةال أناطةل من عنتدهل  طانعهتا االفتتراق واالدعتاق 

 والت اهل والت ني  ونعىها يست لب الىحك مما يحمل من جهل وسفسطة وهذيامو 

وأغلب الظن أننا كنا نتلمس نعص العذ  لهدالق المته مةن  لو أنهل ترفعوا في تفرةرهل   

تع ةرهل  واقتصروا على التنديد نحتاذ المستلمةن وضتعفهل فتي ا متس الهريتب  ولتل وفي 

 يت او ا إلي اإلسالم نفسال من حةث هو عهةدم وت ري  وع ادم وسةاسة ومعاملةو

ل نتةن اإلستتالم وأت اعتال  و عمتتوا أم ضتعو المستتلمةن نتة تتة    ل ق ةحتتا ولرتنهل الطتتوا الطتا

ن قتوم وم تد وحىتا م وستلطام  أيتام استمستاكهل لدينهل  متغافلةن عما كتام للمستلمةن مت

                                           
(90 )

 و 101)المرج  السانق(  ا احة اإلسالم م  غةر المسلمةنأ  شوقي ع داللطةو: أسم 
(91 )

 و( كتان التونة: نان سهوط الذنون ناالستغفا 4/2106 واه مسلل ) 
(92)

 و159سو م  ذ عمرام: ارية  
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نتتدينهل  واعتتتىا هل نتعالةمتتال  ومت تتاهلةن أم متتا نتتىذ نالمستتلمةن متتن كتتوا ص الىتتعو 

واالستستتالم والتخلتتو واالنهستتام  إنمتتا كتتام عاق تتة وجتتىاق وفاقتتا النحتترافهل عتتن الصتتراط 

ةخرنتوا أوطتانهل السوي الذي شرعال هللا لهل  فتهاسل أعداؤهل ديا هل  وحذ وهل تختديرا ل

 ناسل االستعما   وناسل االحتالذ  وناسل الوصاية وناسل االنتدانو

نل لهد كام المستعمروم على يهةن من أم اإلستالم ستر قتوم المستلمةن وعتىتهل  ف علتوا   

معاولهل فتي ُحنتق وقتوم  ويه متوم نهتا علتى حصتوم اإلستالم لةهوضتوها  فةىلىلتوا ثهتة 

رن طاذ علةهل ا مد  وأ هههتل الرتد وال هتد  ولتل ي لغتوا ممتا المسلمةن نأنفسهل وندينهل  ل

أ ادوا  إال أم تحطمتت  معتتاولهل  وضتتعف  ستتواعدهل  وأصتتل دوي الصتتخو  الصتتلةدم 

ل  ل فتي عتىم  متأنةتا  اانهل  ونهى اإلسالم كما كام أشل الحصتوم  أ ست  متن الطتود  متعالةتا

يظل يتنطح الصتخرم حتتى يىتعو  على الهوى الم تمعة أم تناذ منال  إال ما يناذ الوعل 

ويتحطل قرنال  ويدمي  أسال  فةرتد كسةر الهرم  حسةر النفس  طلةح ال سد
(93)

 و   

ل ع ر التا ي  الطويل لإلسالم  ومنال كتام      و غل علمهل نأم التسامح كام منه ا إسالمةا

صتداه  النموام العملي في التسامح الذي أعطاه صتالح التدين ا يتوني لإلنستانةة وال يتىاذ

يتردد في التا ي   حتةن  فتص الهانتد المستلل المنتصتر أم يفعتل نالصتلة ةن مثتل متا فعلتوه 

نالمستتلمةن متتن متتذانح  اح ضتتحةتها متتا يرنتتو علتتى ستت عةن ألفتتا متتن المستتلمةنو أم يفعتتل 

النموام يعرفال الغرن معرفة تامة   لذا يعرف صالح الدين لديهل نالفروسةة والن ل
(94)

 و

م اإلستالم يهتىتةنا أم نترد عنتال كةتد الرانتدين  ال نالست ان وا ناطةتل وما من شك في أ   

كمتتتا صتتتن  أعتتتداؤه  نتتتل نالتتتد س  واالحترتتتام إلتتتي ال حتتتث العلمتتتي  والتتتتذلةل الم تتتةن  

 والموا نات الراشفةو

وال شك أم اإلسالم يهتىةنا أيىتا أم نر تو عتن نعتص مىايتاها لةستت ةن لل تاهلةن متن   

ن سمو  وحرمال  وستماحة  وصتالحةة للتط ةتق  ومرونتة فتي أت اعال نعص ما في دينهل م

مستتايرم التتىمن  فة تتتد حرصتتهل علتتى ديتتنهل  ويعظتتل اعتتتىا هل نت تتريعال  ويتستتلحوم 

نسالح نتا  يهىوم نال على ما يوجال إلي دينهل من أكاايب وأناطةل
(95)

 و 

 المبحث الخامس: النتائج والتوصيات

 تمهيد:   

لهد سادت في ا عوام ا اةرم ن رم من التعصب في أوساط المستلمةن  ومتا ين غتي أم      

يهاذ هنا هو أم محاوالت ح ر ا مة فتي متذهب فههتي أو اعتهتادي واحتد قتد ف تل   ولتو 

كام لها أم تن ح لن ح  في الهروم ا ولى على مرمى فترم محدودم متن التوحي  نتل إم 

                                           
(93 )

 و 4  3أحمد محمد الحوفي: سماحة اإلسالم  )مرج  سانق(  ا ا 
(  الم لتتس ا علتتى لل تت وم 10(  العتتدد)63محمتتود حمتتدي  قتتىوق: أالتتد وس والع تتر فتتي فتتتح مرتتةأ  م لتتة من تتر اإلستتالم  الستتنة ) (94)

 و  44هـ  ا 1425اإلسالمةة  الهاهرم  شواذ 
(95)

 و5أحمد محمد الحوفي: )مرج  سانق(  ا 
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ي تلك الهروم قد تتعتدى متا هتو واقت  هتذه ا يتام  ا متر يدكتد ال رامة التي كان  ساندم ف

 استحالة صب ا مة في قالب واحد من ق ل أي عالل أو أي مذهبو 

إم هذه الهناعة الند منها كمدال للتستامح  متن دوم أم يلغتي التك حتق كتل طترف فتي     

ل من الصوان  لرن إلغ اق حق ارار فتي االعتهاد نأم  ؤيتال هي ا فىل  وأنال ا كثر قرنا

التفرةر واالستن اط والنظر وت نى الرأي الذي يرتاح إلةتال ال يمرتن أم يرتوم متداالل للفرقتة 

 والت ت  وإضاعة ال هدو 

ل جديتتدال عنوانتتال إعتتادم ت تترةل     وقتتد جتتاق م تتروع أال تترق ا وستتط الر ةتترأ لةحتتدد هتتدفا

المنطهة  وحةن يهاذ الك فهم الهدف هو تعىيى شرامتها على أسس جديتدم نعتدما ث ت  أم 

ل لفرض الستةطرم الصتهةونةة علةهتاو متن هنتا  هذا المستوى الهانل من ال رامة لل يرن كافةا

ن المسلمةن  ففتي حتةن ت تدو ا متة فتي أمتس الحاجتة إلتى دفت  ع لتة ت دأ أهمةة التسامح نة

التغةةر  فهم الك لن يتل نعةدال عن توافق قواها الحةة على حد أدنى من التستامح فةمتا نةنهتا 

كمدال ط ةعي للتعاوم على إن ا  التغةةر المن ود  أما إاا نهى نعىتها يتنهش فتي نعتص 

ل نالغرق ولةس ناإلقالع نحو  فاق أ حبو  فهم المركب سةواصل تخ طال  ما قد يروم  إيذانا

رأ  صنواي يحتمنل الخطنْ ورأ  غينرا خطنْ يحتمنل يروى عن اإلمام ال افعي قولتال أ  

ل هذه ا يام قتد أاتذوا يحترتروم الن تام فتي اراترم  نفستهل  ويهولتوم الصواي أ لرن أناسا

هتوذ شتة  اإلستالم انتن إنهل الحق وما سواهل الىالذ وهو االف ما سا ت علةال ا مة  ي

ولد نهي هللا في كتابه عنن التفنر  والتشنتت وأمنر باالعتصنام بحبلنه. تةمةة  حمال هللا  أ

فهذا موضع ياب عل  المؤمن أن يثبت فيه  ويعتصم بحبل هللا فإن السننة مبتغاهنا علن  

متن أو إم الم رلة التي يطرحها التك اللتوم العلم والعدل واإلتباع لكتاي هللا وسنة رسوله

التفرةتتر الهتتانل علتتى اإلصتترا  علتتى احترتتا  الحتتق والحهةهتتة والصتتوان ومصتتاد م حتتق 

ارارين في االجتهاد إنما ترمن في نعدينا يتمثل ا وذ في منه ةة اإلقصاق الفرري التي 

تن ر العنو الفرري في الم تم  نما ينطوي علةال الك من االفات وفرقة وت تت  ونتىاع 

هل ونةن اجتراح أية وسانل للتعاوم ال ناق  فةما يتمثتل الثتاني فةمتا نةن أنناق ا مة يحوذ نةن

يمرن أم يتددى إلةتال عنتو حهةهتي فالهتتل واالحترتام إلتى الستالح ي تدأ نالخصتومة الفرريتة 

واإلقصاق المذه ي أو العهاندي  وفي هذا ال عد اطو م جمتة تانعنتا نعتص فصتولها اتالذ 

 المسلمةن من دوم حقو العهدين ا اةرين ناستسهاذ ال عص لهتل 

ال تسأذ نعتد التك عتن ح تل الت تويال التذي يصتةب ا متة ودينهتا حتةن تع تى عتن ن تر     

ثهافة التسامح فةما نةن أننانال  وفي كل ا حواذ  فهم الهناعة نديمومة االاتالف الند منها  

ةتر  م قناعة نعص الهوم نهد تهل على صب ا متة فتي قتال هل نتالهوم والعنتو الفرتري وغ

الفرري هي المحطة ا ولى لل رامة و نما لما هو أسوأ منها
(96)

 و

                                           
(96 )

  و ا م الترنةتة والتعلتةل  المملرتة العرنةتة (121ياسر الىعاترم: أا قوى أولى التسامحأ  م لة المعرفة  العدد)

 و43  42هـ  ا ا 1426السعودية   نة  ارار 
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إم التسامح نةن أنناق ا مة وتةا اتها قد غدا أكثتر متن ضترو م  لتةس لمواجهتة الغتىوم    

الرهة تة التتتي تتعتترض لهتتا  والتتتي ال تفتترق نتةن  يتتد وعمتترو وال نتتةن متتذهب و اتتر  نتتل 

ل متن أجتل إي تاد ارلةتات تستهدف م موعة ا مة ووحدها وهويتهتا وثرو تهتا  وإنمتا أيىتا

 الفاعلة لوضعها على سرة الوحدم والتهدمو

ي هى أم الم تمعات ال يمرن أم تتعايش وت نى نفسها متن دوم حتد معهتوذ متن التستامح    

ل  ل أهلةتة أم حرونتا وهو ا مر الذي اكت فال الغرن نعد حرون طويلة طاحنة   أكان  حرونا

من الع تث أم تستتعةد ا متة فتي هتذه المرحلتة الحرجتة كتل أشتراذ نةن الدوذ والهومةات و

 المعا ك الفههةة والخالفات المذه ةة وتنسى العدو الواقو نال ان ويترنح نها الدوانرو 

 أوال : نتائج البحث:

 نستطيع أن نصل في نهاية البحث إل  أهم النتائج والتي تتضمن مايلي: 

إلتى اللتةن فتي إنتالد التدعوم  نتل يتدعو للتستامح مت   أم اإلسالم ديتن التستامح  إا يتدعو -

 ا عداق وعدم االعتداق والتمثةل والغد و

التسامح في اإلسالم عهةدم ومنهج سلوك  وهو نظرية وتط ةق  م  محافظة على الهوية  -

ل لهولتال  اإلسالمةة  والتىام نا حرام ال رعةة  وصوالل لتحهةق التعايش م  ارارين  تط ةهتا

تن اََكترٍ تعتالى:  ل  َوأُنثَتى يَتا أَيَُّهتا النَتاُس إَنَتا َالَهرنَتاُكل ّمَ َوقَ َانَتَل َلتَعَتاَ فُوا إََم  َوَجعَلرنَتاُكلر ُشتعُونا

َرَمُرلر َعندَ َعَ أَترهَاُكلر  َا َةر َعَ َعَلةل   إَمَ  أَكر
(97)

 و

يع تر التستامح فتي التسامح في اإلستالم لتةس تع ةترال عتن الحهتوق والواج تات  فتي حتةن  -

االستتتعماذ الغرنتتي عتتن الحهتتوق والواج تتات التتتي توصتتل إلةهتتا أفتتراد الم تمتت  لىتتمام 

ل  التعايش فةما نةنهل  والك نأم تنا ذ ال عص منهل عن نعص مالال من حهتوق لةنهتي نىاعتا

 أو يمن  وقوعالو

رتام منهتا: تىمن  التعريفات المتنوعة للتسامح العديد من الهةل والمىامةن اإلنستانةة  ف -

اله تتتوذ  واالحتتتترام  واإلي انةتتتة  والتهتتتدير  والونتتتام  والعتتتدذ  والمستتتاوام  والستتتماحة  

والمستتتامحة  والوستتتطةة  والرفتتتق  واللتتتةن  والتستتتاهل  والتةستتتةر  والت تتتاو   والعفتتتو  

والتعايش  والصفح  والررم  والسخاق  والرحمتة  وا اتّوم اإلنستانةة  وغةرهتا متن الهتةل 

 ىامةن االجتماعةة السامةةوالرفةعة والم

التسامح هو الت او  عن الذنب والخطأ  وهو الصتفح والعفتو والمغفترم  فالتستامح التق  -

  فة   وفىةلة مح  ة للنفوسو

ا اطتتاق التتتي يرتر هتتا اإلنستتام فتتي حتتق غةتتره يمرتتن أم تخلتتق م تتاكل وأ متتات نفستتةة  -

 ايةوواجتماعةة اطةرم  وهذا ما ي عل حةام اإلنسام صع ة للغ

                                           
(97)

 و13الح رات: ارية  
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متتن أجتتل التعتتايش الستتلمي متت  النتتاس والتغلتتب علتتى الم تتاكل وا  متتات النات تتة عتتن  -

 الذنون وا اطاق  دعا اإلسالم إلى التحلي نخلق التسامحو

التستتامح متتن ا اتتالق اإلستتالمةة الحمةتتدم التتذي يمرتتن اعت تتا ه اللحمتتة التتتي ت تتد النتتاس  -

 نعىهل نعىاو

على الك ن د الطفل الصتغةر يغىتب ويتستامح فتي  التسامح فطري في اإلنسام والدلةل -

نفتتس الوقتت   كتتذلك التستتامح مرتستتب حةتتث يرتستت ال اإلنستتام متتن اتتالذ م اهتتدم التتنفس  

 واالمتثاذ للتعالةل السماويةو

يعمل التسامح على تحرير اإلنسام متن الم تاعر الستل ةة متن حهتد ونغتص لتحتل محلهتا  -

الراحتتة النفستتةة  فالمتستتامح إنستتام ستتعةد   الم تتاعر اإلي انةتتة  وهتتذا متتن شتتأنال أم يحهتتق

 مطم ن الهلب  طةب النفس  هاد  ال اذو

ل  - ل وثةهتا نالديمهراطةتة  -الةتوم–يرت ط مفهتوم التستامح نتةن ا ديتام ونتةن المتذاهب ا ت اطتا

 وحهوق اإلنسامو

التستتامح دلةتتل علتتى قتتوم ال خصتتةة حةتتث يتتنعرس علتتى التتذات  كمتتا يتتددي إلتتى الوحتتدم  -

 ةث ينعرس التسامح على الم تم ووالتماسك ح

أم التسامح قةمة أاالقةة وفررية في نفس الوق   وأساستها يهتوم علتى معاملتة اراترين  -

ك  تتر واحتتترام إنستتانةتهل وم تتاعرهل ومعتهتتداتهل وطريهتتة حةتتاتهل  نغتتص النظتتر عتتن 

المستاوام ألوانهل أو أجناسهل أو انتماقاتهل الدينةة والعرقةتة  وفتي التك يت لتى قتةل العتدذ و

 وا اّوم اإلنسانةةو

ل  وضمانة أساستةة إلشتاعة المنااتات وا جتواق الىترو ية  - ل إنسانةا أم التسامح يمثل حها

 لتحهةق ا من والسالم والتوافق والونام في سةاق االاتالفو

أم مهمتتة التستتامح هتتي تتتأمةن التعتتايش فتتي إطتتا  الت تتاين  والحفتتاظ علةهمتتا  التعتتايش  -

 ية ما ينطويام علةال من مىامةن اجتماعةة للوجود اإلنسانيووالت اين  وحما

ل متتن  - ل  واالةتتا ل مستتتهرال مستتالما أم التفاعتتل نتتروح التستتامح  وقتتةل التستتامح  يُنتتتج م تمعتتا

 التعصب والعدوام وا حهادو

 ثانيا : التوصيات:

هناك م موعة من التوصةات لن ر ثهافة وقةل التسامح نةن ال عون العرنةة   

واإلسالمةة  وتصحةح المفاهةل والمىاعل ال اطلة عن اإلسالم  ومن ثل فهم ال احث 

 يوصي نما يلي: 

تعىيى وتدعةل التسامح لتدى اإلنستام المستلل  فاإلنستام ضتعةو نط عتال اطتاق نفطرتتال   -

أكل نني  دم اطاق واةر الخطانةن التوانومأ ففي حديث الرسوذ 
(98)

 و

                                           
(98 )

  واه الترمذيو
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ضترو م تعلتةل شتت اننا وأجةالنتا قتتةل التستامح  والتك متتن اتالذ الترنةتتة الوالديتة ووستتانل  -

 اإلعالم المختلفة  وكافة المدسسات الترنوية والتعلةمةةو

رنتاني  ترنةة ا جةاذ على م اد  التسامح في اإلسالم والتي تترت ط نالعهةتدم ومنه هتا ال -

م  ضرو م ترسة  قةل التسامح في حةام ش اننا وأطفالنا  ففي إحةانها إحةاق للتدين  ونعتث 

 لتا ي  ا مة العرنةة واإلسالمةةو

إعتتتادم النظتتتر فتتتي المهتتتر ات الد استتتةة ومىتتتامةن التستتتامح الفرتتتري والثهتتتافي فةهتتتا   -

 دات غةر معلنةوواالهتمام نالمناهج التعلةمةة وما يتىمنها من قةل ومعايةر ومعته

تعى  ال انب العهدي في نفوس ا جةاذ الناشت ة ننتاقل علتى فهتل صتحةح للتدين ومهاصتده  -

لو  ال رعةة وتعوده على ن ذ الغلو والتطرف  وانتهام الوسطةة واالعتداذ فررال وسلوكا

توجةتتال وإجتتراق ا نحتتاص العلمةتتة والترنويتتة المرت طتتة نثهافتتة وقتتةل التستتامح  ودعمهتتا   -

 ذ ننتان ها وتوصةاتهاووا ا

وض  نرامج توعوية دو ية لتفعةل الحوا   وتعلةمال لألجةاذ الناش ة وتنمةة وغرس قتةل  -

 وأدنةات وأسس الحوا  الموضوعي ال ناقو

ي ب أم تتل الدعوم إلى التسامح من االذ العمل وأال تهتصر التدعوم إلتى التستامح علتى  -

 ا قواذو 

م في وسانل اإلعتالم المختلفتة  نتال يمثتل الواقت   مت  إنترا  ن ر ما يُظهر تسامح اإلسال -

النصوا المث تة لتسامح اإلسالم وإحستانال نعامتة  ولغةتر المستلمةن نخاصتة  وتأيةتد التك 

نتتالتط ةق العملتتي التتتا يخي  ودعتتوم الخط تتاق لتخصتتةح اط تتة علتتى ا قتتل ل ةتتام هتتذا 

 الموضوعو

العدالتة أو عتدم التستامح  وإن تاق مراكتى  فىح ال هات التي تسعى التهام اإلستالم نعتدم -

 لرصد الت ويال الذي يوجال إلى اإلسالم  ويخفي مظاهر تسامحالو 
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 المراجع:

  تحهةق: ع دالستالم محمتد هتا وم  3  م2مع ل مهايةس اللغة  طأبو الحسن ابن فارس: 

  مو1979دا  ال ةل  نةروت  

  7د  دا  الرتتتان العرنتتي  مستتنن أنتتي داوأبننو داود سننليمان بننن األشننعث الساسننتاني: 

 نةروت  دوتو

(  65: أسماحة الت ري  اإلستالمي ستر انت تا هأ  م لتة من تر اإلستالم  الستنة) أحمد عمر هاشم

 هـو 1427(  الم لس ا على لل  وم اإلسالمةة  الهاهرم  او الح ة 12العدد)

الهتتاهرم  : ستتماحة اإلستتالم  الم لتتس ا علتتى لل تت وم اإلستتالمةة  أحمنند محمنند الحننوفي

 مو2001

: التسامح االجتمتاعي نتةن التتراص والتغةتر  سلستلة العلتوم االجتماعةتة  أشرف عبدالوهاي

 مو2006الهة ة المصرية العامة للرتان  الهاهرم  

مفهتوم التستتامح فتتي اإلستالم وصتتلتال نمفهتتوم الواجتب د استتة تط ةهةتتة  بنالل صننفي النندين: 

ال تتريعة اإلستتالمةة  كلةتتة ال تتريعة   و قتتة عمتتل مهدمتتة لمتتدتمر التستتامح التتديني فتتي

 مو2009جامعة دم ق  

(  63: أستتماحة اإلستتالم متت  غةتتر المستتلمةنأ  م لتتة من تتر اإلستتالم  الستتنة)شننولي عبننداللطيف

 هـو1425(  الم لس ا على لل  وم اإلسالمةة  الهاهرم  شواذ 10العدد)

لعلمةتتتة  نةتتتروت  ا شتت اه والنظتتتانر  دا  الرتتتتب اعبنندالرحمن بنننن أبننني بكنننر السنننيو ي: 

 هـو1403

 مو1984  دا  الحديث  الهاهرم  1: الموسوعة الفلسفةة  طعبدالرحمن بدوا

  مدسستة 5الغلو في الدين في حةام المسلمةن المعاصرم  طعبدالرحمن بن معال اللويحق: 

 مو2005الرسالة  نةروت  

والتستتامحأ  م لتتة : أجتتوهر اإلستتالم الحىتتا ي نتتةن التةستتةر عبنندالفتام مصننطفي غنيمننة

(  الم لتتس ا علتتى لل تت وم اإلستتالمةة  الهتتاهرم  5(  العتتدد)63من تتر اإلستتالم  الستتنة)

 هـو1425جمادى ا ولى 

: أالحتتوا  المتستتامح: استتتد اك علتتى قصتتو  االجتهتتادأ  م لتتة المعرفتتة  عبنندالكريم بكننار

  اراتتتر (  و ا م الترنةتتتة والتعلتتتةل   المملرتتتة العرنةتتتة الستتتعودية    نةتتت121العتتتدد)

 هـو1426

أالترنةتتة علتتى التستتامح فتتي مواجهتتة التطتترفأ  م لتتة شتت وم عرنةتتة   علنن  أسننعد و فننه:

 (  ا مانة العامة ل امعة الدوذ العرنةة  الهاهرمو124العدد )

 مو1973  دا  الم رق  نةروت  21المن د في اللغة واإلعالم  طمامع اللغة العربية: 

   دا  صاد   نةروت  د و تو2عرن  جـ: لسام المحمد ابن مكرم ابن منظور

 مختا  الصحاح  دا  الفرر  نةروت  د و تو محمد بن أب  بكر الرازا:
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  تحهةتتق: تةستتةر فتتانق أحمتتد  3  م2: المنثتتو  فتتي الهواعتتد  طمحمنند بننن بهننادر التركشنني

 هوـ1405و ا م ا وقاف وال دوم اإلسالمةة  الروي  

دو  ال امعات الفلسطةنةة في تعىيى قتةل التستامح لتدى طل تهتا  محمد حسن محمد المتين:

من وجهة نظرهل   سالة ماجستةر غةر من و م  كلةة الترنةتة  جامعتة ا  هتر نغتىم  

مو2009غىم  فلسطةن  
 

(  65أمتن ستتمات اةريتة اإلستتالمأ  م لتة من تتر اإلستالم  الستتنة) محمند سنيد أحمنند علن  النندين:

 هـو 1427لل  وم اإلسالمةة  الهاهرم  شواذ (  الم لس ا على 10العدد)

: أالتستامحوو هتو العظمتة اإلستالمةةأ  م لتة من تر اإلستالم  محمد صالم الدين المستاوا

(  الم لتتس ا علتتى لل تت وم اإلستتالمةة  الهتتاهرم  جمتتادى ا ولتتى 5(  العتتدد)63الستتنة)

 هـو1425

  تحهةتتق: طتتال 6م  1المحصتتوذ فتتي علتتل ا صتتوذ  طمحمنند بننن عمننر الحسننين الننرازا: 

 هـو1400جانر العلواني  جامعة اإلمام محمد نن سعود اإلسالمةة  الرياض 

 (    63: أالد وس والع ر في فتح مرةأ   م لة من ر اإلسالم   السنة)محمود حمدا زلتو       

 هـو1425(  الم لس ا على لل  وم اإلسالمةة   الهاهرم  شواذ 10العدد)        

(  110فتتي التستتامح فتتي الحىتتا م اإلستتالمةة  العتتدد ) -: تهتتديلو محمننود حمنندا زلننت

 هـو1425الم لس ا على لل  وم اإلسالمةة  الهاهرم  

: أالتسامح والديمهراطةتةأ نحتث مهتدم إلتي المتدتمر اإلقلةمتي ا وذ للم موعتة مراد وهبه

م  1981نتتوفم ر  24 – 21ا و ونةتتة العرنةتتة لل حتتوص االجتماعةتتة فتتي الفتتترم متتن 

 مو1987مرت ة االن لو المصرية  الهاهرم  

وثةهتة إعتالم الةونسترو حتوذ منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)اليونسنكو::  

التسامح  المدتمر العام للةونسرو في دو تال الثامنة والع رين  نا يس  فرنسا  نتوفم ر 

 مو1995

للدراسننات واألبحنناس  لسننم  ناجيننة الننوريمي: فنني مفهننوم التسننامح  مؤمنننون بننال حنندود

 م.2016الدراسات الدينية  سبتمبر 
: أالتستتتتامح نوصتتتتفال أدام لتتتتإلدا م االجتماعةتتتتةأ  م لتتتتة المعرفتتتتة  هبننننه رؤوف عننننتت

(  و ا م الترنةتتتتة والتعلتتتتةل  المملرتتتتة العرنةتتتة الستتتتعودية   نةتتتت  اراتتتتر 121العتتتدد)

 هـو1246

(  و ا م الترنةتتة 121المعرفتتة  العتتدد): أا قتتوى أولتتى التستتامحأ  م لتتة ياسننر التعنناترة

 هـو1426والتعلةل  المملرة العرنةة السعودية   نة  ارار 

  

 


