ورقة عمل بعنوان:

(التسامح يف اإلسالم
ورضورته املجتمعية والدولية وآثاره)

إعداد
الشيخ /محمد أحمد حسني
املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
مقدمة إىل
الدورة الرابعة والعرشين
ملؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل

ديب /اإلمارات العربية املتحدة
 9-7ربيع األول 1441هـ
وفق  6-4ترشين الثاين 1019م

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من

يهددده هللا ددل مهددو لدده ،ومددن دهددهو ددل دداال لدده ،وأشددهد أن ي إلدده إي هللا وحددده ي شددر

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،أما بعد؛

لدده،

ب
داْ بت ْب َيانددا لبحد بدو
﴿وَن َّ ْزل َنددا َعَه ْي د َ اْلحتَد َ
اإلسددلد اليددن شددامو لحددو ن دواح الحيددا  ،دقددو تعددال َ :
( ،)1و د ددو صد ددال لحد ددو ؛مد ددان وم د ددان؛ د د وان د دده ميعهد ددا؛ السياسد ددي  ،واي تماعي د د ،

شدد
َ ْ
وايقتصدداالد  ،وغير ددا ،وعهد المسددهم الدددلو

د شد ار اإلسددلد كههددا ،والعمددو بكح امدده ميعهددا،
الون ترك ش منها( ،)2دقو تعال ﴿ :دا أَيُّها َّال بذين آمنوا ْااللهوا ب ب
السْه بم َكاَّ (.)3
َ َ
َ َ
األحوا ميعها ،ومجايت الحيا كهها ،و ق ضوابط معين .
واإلسلد مه سمح
وقددد قامددا أمان د مجم د الفقدده اإلسددلم الدددول مش د ور بالدددعو إل د عقددد الورتهددا الرابع د

والعشر ن ،وتشر ا بتقددم ورق عمو حو التسام

اإلسلد ،عنوانها:

"التسامح في اإلسالم وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره".

والترت ذا الموضوع ،ألمور منها:

 .1تمييز ذا الدين ،وصلحيته لحو ؛مان وم ان ،والحض المفاهيم الخاطئ عنه.
 .2التلط مفهود التسام لدى بعض المسهمين.
و ا ت لط

ذه الورق عه النحو اآلت :

المقدم  ،و يها :أ مي ال حث ،وسبب التياره ،ولطته.
الم حث األو  :مفهود التسام .

الم حث الثان  :التكصيو الشرع لهتسام وضوابطه.

الم حث الثالث :تعز ز التسام .
الم حث ال ارب  :آثار التسام .

الخاتم  :و يها أ م نتا ج ال حث ،والتوصيات.

ثم قا م المصاالر والم ار .
()1

النحو.98 :

()2

نخ من العهما  :التفسير الميسر( ،السعوالد  ،مجم المه

()3

ال قر .219 :

هد لط اع المصحف ،ط 1341 ،2د2118/د) ،ص .42

()1

ألير؛
و ا

هددذا هددد المقددو ،مددا أصددبا ويدده هددو مددن هللا وحددده ،ومددا ألطددكت ويدده هددو مددن نفس د

والشيطان.

وأتو ه بالش ر الجز و وعظيم ايمتندان إلد مجمد الفقده اإلسدلم الددول  ،وأمانتده العامد

الموقر ؛ لمنح

رص المشارك

أعما

ذا المؤتمر الحر م ،سا ل المول عز و و أن دجعهه

مؤتمر لير وبرك  ،وأن د تب له النجاح ،نحو تحقيق الغاد السامي الت دعقد من أ هها.
وآلر العوانا أن الحمد هلل رْ العالمين

الشيخ /دمحم أحمد حسين

المفت العاد لهقدس والددار الفهسطيني
ر يس مجهس اإل تا األعه

لطيب المسجد األقص الم ارك
 12محرد  1331د
 11أيهو 2118د

()2

المبحث األول

يتناو

مفهوم التسامح

ذا الم حث الحديث عن تعر ف التسام

الهغ و

ايصطلح.

المطلب األول :التسامح في اللغة

اع ددو ،و د د ص دديغ ت ددد عهد د المش ددارك
التس ددام د د الهغد د  :مص دددر تس ددام عهد د و؛ن تََف َ
()1
َس َم َح ْا الدابد بعدد استصدعاْ،
والمطاوع من سم  ،و و أصو يد عه سلس وسهول  ،دقا  :أ ْ
واال؛ لسهول التعامو معده وسلسدته،

إذا ينا وانقاالت ،وعوال َس ْم ٌ ؛ ي عقد ويه ،ور ٌو َس ْم ٌ  :أ
الطعن والهرْ ،إذا كان عه مسا َ ه (.)2
سامح
ومن ال اْ :الم َ
دب بإَلد د هللاب ق ددا  :اْلحبن ب
ومن دده قول دده صد دده هللا عهي دده وس ددهم لم ددا س ددئو« :أَ ُّ األَْالَد د ب
يفَّيد د
َح د ُّ
َ
دان أ َ
ه َر دل
الس ْم َح »( ،)3أ  :السهه ؛ ه مبني عهد السدهول ( ،)4وقولده صده هللا عهيده وسدهمَ « :ربح َدم َّ
َّ
ه »( ،)5أ  :سهل؛ و صف مشبه تد عه الثبوت(.)6
اعَ ،وبإ َذا ْ
َس ْمحا بإ َذا َب َ
اشتَ َرىَ ،وبإ َذا ا ْقتَ َ
اح ؛ و مصدر سم بالهم والفت (.)7
و قرْ من التسام َّ
الس َم َ
المطلب الثاني :التسامح في االصطالح
تعدالت تعر فات التسام و قرْ منه السماح عند العهما والمفحر ن ،و د تر د

د مجمههدا

إل المعن الهغدو المتمثدو د السلسد والسدهول  ،وقدد نحدا بهدا بعهدهم نحدو التخصدي

كمدا عدو

()1

الحملو ؛ أحمد بن دمحم (ت  1411د) :شذا العرف في فن الصرف ،تحقيق :دمحم عبد المعط ( ،الر اض ،الار الحيان) ،ص .92

()2

ابن ارس؛ أحمد بن ارس بن ؛كر ا ،أبو الحسين (ت  481د) :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السلد دمحم ارون( ،بيروت ،الار

الجيو ،ط 1321 ،2د1888/د) ،88/4 ،وابن سيده؛ عه بن إسماعيو ،أبو الحسن (ت  319د) :المحكم والمحيط األعظم ،تحقيق:

عبد الحميد نداو ( ،بيروت ،الار الحتب العهمي  ،ط2111 ،1د) ،212/4 ،وابن منظور؛ دمحم بن م رد األ ر ق المصر (ت  111د):
()3

لسان العرب( ،بيروت ،الار صاالر ،ط.438/11 ،398/2 ،)1

ابن حنبو؛ أحمد بن دمحم الشي ان  ،أبو عبد هللا (ت  231د) :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وعاال مرشد

وآلرون( ،مؤسس الرسال  ،ط 1321 ،1د2111/د) ،11/3 ،وقا

األرنؤوط :صحي

لغيره ،وعهقه ال خار

صحيحه .انظر:

ال خار ؛ دمحم بن إسماعيو الجعف  ،أبو عبد هللا (ت  212د) :الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم،
وسننه وأيامه ،المعروف بصحيح البخاري ،تحقيق :ال .مصطف اليب ال غا( ،بيروت ،الار ابن كثير واليمام  ،ط 1311 ،4د 1891/د)،
كتاْ اإلدمان ،باْ الدين دسر.24/1 ،
()4

ابن حجر؛ شهاْ الدين ،أحمد بن عه بن دمحم العسقلن  ،أبو الفهو (ت  912د) :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :محب

الدين الخطيب( ،بيروت ،الار المعر ).83/1 ،
()5
()6
()7

صحيح البخاري ،كتاْ البيوع ،باْ السهول والسماح

ابن حجر :فتح الباري.411/3 ،

الش ار والبي .

الجو ر ؛ إسماعيو بن حماال (ت  484د) :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( ،بيروت ،الار العهم لهمليين ،ط 1881 ،3د)،
.412/1

()3

الموالوال  ،حيث قصر التسدام عهد علقد المسدهم مد اآللدر؛ قدا
غيرنا وأعمالهم عه كونها باطه

د تعر فده" :أن نتحمدو عقا دد

نظرنا ،وي نظن يهم بما يدؤلمهم ،رعادد لعدواطفهم وأحاسيسدهم،

وي نهجد ددك إل د د وسد ددا و الجبد ددر واإلك د دراه لتصد ددر فهم عد ددن عقا د ددد م ،أو مد ددنعهم ممد ددا دقومد ددون بد دده مد ددن
األعما "( ،)1وقصر الجر ان السماح عهد البدذ والعطدا ؛ قدا " :السدماح  :د بدذ مدا ي دجدب
تفهل"(.)2
والسماح أشمو من أن تحون مخصوص بجه معين  ،أو مقصور عه

انب معين ،و م دن

تعر ف التسام بكنه قيم تهددف إلد معامهد اآللدر ن بالرحمد واإلحسدان ،والعدد والح مد  ،وتسدم
لهددم بددالتعبير عددن آ ار هددم ومعتقددداتهم والتيار ددا ،حت د ولددو لددم تحددن ددذه اآل ار أو المعتقدددات موض د
تسهيم أو قبو من حامو ذه القيم  ،و ون ذل كهه و ق الهوابط الشرعي (.)3
وقددد عر ددا منظم د األمددم المتحددد لهتربي د والعهددود والثقا د (اليونس د و) التسددام  ،د مؤتمر ددا
العدداد د الورتدده الثامن د والعشددر ن د بددار س ،بتددار خ  12تشددر ن الثددان 1881د بكندده" :ايحت دراد
والقبو والتقدير لهتنوع الثر لثقا ات عالمنا ،وألش ا التعبير ولهصفات اإلنسداني لددينا ،و تعدز؛ دذا
التس ددام بالمعر د د واينفت دداح ،وايتص ددا وحر د د الفح ددر ،واله ددمير والمعتق ددد ،وأن دده الو دداد د د س دديا
ايلتلف ،و و ليس وا ا أللقيدا حسدب ،وإنمدا دو وا دب سياسد وقدانون أدهدا ،والتسدام ؛ دو
الفهيه الت تيسر قياد السلد ،و سهم
م التصور اإلسلم لمفهود التسام

()1

إحل ثقا السلد محو ثقا الحرْ"( ،)4و و يتفدق مد
احتراد حقو اإلنسان ،وحر ته

ايعتقاال والتفحير(.)5

الموالوال ؛ أبو األعه  :اإلسالم في مواجهة التحديات المعاصرة ،تعر ب :لهيو أحمد الحامد ( ،الحو ا ،الار القهم ،ط،3
 1311د1891/د) ،ص  ،48وانظر :الغشيم ؛ عبد الواس دمحم غالب وسعد؛ أمير اضو :التسامح اإلسالمي ،قراءة في معطياته
الفكرية وآثاره الواقعية في ضوء الكتاب والسنة( ،مجه الشر ع والدراسات اإلسلمي  ،العدال  ،21ربي األو  1343د/ش اط 2114د)،

ص .19
()2

الجر ان ؛ عه بن دمحم بن عه (ت  912د) :التعريفات ،تحقيق :إبراهيم األبيار ( ،بيروت ،الار الحتاْ العرب  ،ط 1311 ،1د) ،ص
.121

()3

الحسين؛ عبد الهطيف بن إبراهيم :تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر ،دراسة نقدية في ضوء اإلسالم( ،الار ابن الجو؛ ،

 1318د1888/د) ،ص  ،21ومجم الهغ العربي بالقا ر  :المعجم الفلسفي( ،المطاب األمير 1894 ،د) ،ص  ،33وانظر :ابن
عاشور؛ دمحم الطا ر (ت  1484د) :مقاصد الشريعة اإلسالمية( ،بيروت ،الار الحتاْ الهبنان 2111 ،د).199/4 ،
وثا ق األمم المتحد ،

()4

األمم المتحد  :وثائق الجمعية العامة ،الدورة  ،15البند ( 551ب) من القائمة األولية( ،موق

()5

الحصين؛ صال بن عبد الرحمن (ت  1343د) :التسامح والعدوانية بين اإلسالم والغرب( ،الر اض 1328 ،د) ،.ص .21

 ،)https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/51/201ص .1

()4

المبحث الثاني

التأصيل الشرعي للتسامح وضوابطه
يتناو

ذا الم حث الحديث عن التكصيو الشرع لهتسام  ،وذكر ضوابط ،و ق اآلت :

المطلب األول :التأصيل الشرعي للتسامح
يتناو

ذا المطهب الحديث عن التسدام بدين النفد واإلث دات ،وارت داط التسدام بحسدن الخهدق ،وعدن

التصور عن الحون والحيا  ،وعلق المسهم بالطبيع .

أوالا :التسامح بين النفي واإلثبات
ذ ددب بعددض الحتدداْ والمفحددر ن إل د ايمتندداع عددن اسددتعما مصددطه التسددام  ،ومددنهم الدددكتور دمحم
سعيد رمهان البوط  ،نف أن توصف األح اد الت تنظم علق المسهمين بالحتدابيين بالتسدام  ،وبدين أنده
لفظ لم يرال

أمهات كتب الفقه والتراث اإلسلم  ،وإنمدا الر عهد ألسدن طا فد مدن الحتداْ وال داحثين د

ذا العصر ،وأن ذه األح اد إنما توصف بالعد واإلنساني (.)1
وذ ددب كددذل األسددتاذ همد

و ددد إلد أندده لددم يبددق ثمد م ددان لمثددو ددذا الوصددف ،وأن اسددتخدامه

بمثاب إقدل مدن قيمد الموقدف اإلسدلم الصدحي  ،ونيدو مدن الم اند التد أعهد هللا سد حانه بهدا اإلنسدان،

وأنه لم دعد مقبوي استخداد ي ت التسام
ولعدو مددا ال د

ددؤي وغيددر م إلد نفد

القاموس المعاصر(.)2

ددذا المصدطه  ،ددو اإلسدراف د الفهددم الظددا ر لهتسددام  ،مد

التككيددد عهد أن التسددام ي دعند التسددا و والتمييد لههو د اإلسددلمي  ،والتنددا؛ عددن قدديم اإلسددلد وتصددوراته

وثوابته(.)3

صددحي أندده لددم ي درال لفددظ التسددام

التسام -و

د الق درآن الحددر م وي مشددتقاته ،ولحددن ي ينددا؛ع أحددد د أن ددذور

الوقا نفسه ثمراته وصوره-

صفات أصديه د القدرآن الحدر م؛ ومنهدا الرحمد وال أر د

والصف والعفو والمغفر والصبر ،وقد ورالت ذه الصدفات د القدرآن الحدر م أكثدر مدن تسدعما مدر  ،وكدذل

أمر س حانه بمقابه السيئ بالحسن  ،وباإلعراض عن الجا هين(.)4

وقد تنوع ذكر دذه الصدفات د القدرآن الحدر م؛ دذكر ا سد حانه واصدفا بهدا نفسده ،أو كتابده ،أو نبيده،

و

ب
ه
ذل العو للتصاف بها ،أو ذكرت عهد سدبيو المددح ،أو األمدر بهدا ،ومدن ذلد قولده تعدال ﴿ :إ َّن َّ َ

()1

البوط ؛ دمحم سعيد رمهان (ت  1343د) :الجهاد في اإلسالم كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟( ،المشق ،الار الفحر ،ط،1
 1313د1884/د) ،ص .132

()2

الحسين :تسامح الغرب مع المسلمين ،ص .21

()3

الغشيم وسعد :التسامح اإلسالمي ،ص .18

()4

انظر

ذا الفرع :الحصين :التسام والعدوانية ،ص  ،22والغشيم وسعد :التسامح اإلسالمي ،ص .21

()5

()2
()1
ب ب
ب
الن ب
ب َّ
﴿و َمدا
اس َل َر ٌ
يم  ،وقوله تعال َ َ﴿ :ق ْد َ ا َ ك ْم َبي َند ٌ م ْدن َرببح ْدم َو ددى َوَر ْح َمد ٌ  ،وقولده تعدال َ :
وف َرح ٌ
()3
ب ب
َّ
ب
ب
ب
يم ( ،)4وقولده
اك بإي َر ْح َم لْه َعاَلم َ
أ َْرَسْه َن َ
ه َغف ٌ
صَفحوا َوتَ ْغفروا َ إ َّن َّ َ
﴿وبإ ْن تَ ْعفوا َوتَ ْ
ور َرح ٌ
ين  ،وقوله تعال َ :
()5
صد َدب َر َو َغَفد َدر بإ َّن َذبلد َ َل بمد ْدن َعد ْدزبد األمد ب
السدبدي َئ َ (،)6
﴿وَد ْدد َر و َن باْل َح َسد َدن ب َّ
دور  ،وقولدده تعددال َ :
﴿وَل َمد ْدن َ
تعدال َ :
()7
ب
ب
بب
ي
ي تَ ْسددتَ بو اْل َح َسد َدن َو َ
ين  ،وقولدده تعددال َ ﴿ :و َ
ض َعد بدن اْل َجددا ه َ
َعد بدر ْ
وقولدده تعددال ﴿ :لددذ اْل َعْفد َدو َوأْمد ْدر بدداْلع ْرف َوأ ْ
ب َّ ب
السبي َئ االَ ب َّالبت ب
ب
يم (.)8
َّ
َ أْ
ْ ْ
َح َسن َ إ َذا الذ َب ْي َن َ َوَب ْي َنه َع َد َاوٌ َككََّنه َوبل ٌّ َحم ٌ
ب ب
ب
هب ( ،)9وقولده تعدال َ ﴿ :وبإ ْن
َصَه َ َ كَ ْ ره َعَه َّ
﴿و َ َاز َسي َئ َسي َئ ٌ م ْثه َها َ َم ْن َعَفا َوأ ْ
و قوله تعال َ :
ب ب
هصاب بر ن (َّ ،)10
ب
ب ب ب
ب
غهب س حانه العفدو والمغفدر
ص َب ْرت ْم َله َو َل ْيٌر ل َّ َ
﴿ َوبإ ْن َعاَق ْبت ْم َ َعاقبوا بم ْثو َما عوق ْبت ْم به َوَلئ ْن َ
اتين اآليتين.
عه العقاْ بالمثو
داع،
أما السن ؛ قد ذكر يها التسام صراح  ،حيث دقو عهيه الصل والسلدَ « :ربح َم َّ
ه َر ل َس ْمحا بإ َذا َب َ
صَّه هللا َعَه ْي به َو َسَّهمَ ،قا َ « :بإ َّن ب
الرْ َق َي َدحدون ب د َشد بإ َّي َ؛َاندهَ ،وَي
ه »( ،)11وعنه
َوبإ َذا ْ
اشتَ َرىَ ،وبإ َذا ا ْقتَ َ
َ
َ
ْ
()12
ب
ب َّ
ص َددَق ٌ بم ْدن َمدا َ ،و َمدا َ؛َاال
صْ
دا َ
ي ْن َزع م ْن َش ْ إي َش َانه»  ،وقال عليه أفضل الصالة وأتم ال سملي َ « :مدا َنَق َ
()13
َّ ب
َحٌد بَّهللب بإ َّي َرَ َعه هللا»
هللا َع ْبدا ب َعْفو ،بإي ع ًّزاَ ،و َما تََو َ
اض َ أ َ
وتعدددالت األحااليددث الدال د عهد تهد الصددفات ،وأكددد ذلد صدده هللا عهيدده وسددهم بفعهدده ،ومددن ذلد قولدده
الند ب
دار أ َْو ب َمد ْدن تَ ْحددرد َعَه ْيد بده َّ
ي أ ْلبددرك ْم ب َمد ْدن َد ْحددرد َعَهد َّ
النددار َعَهد كد بدو َق بر ددب َ دبدين
صدده هللا عهيدده وسددهم« :أَ َ
َسد ْدهو»( ،)14حددرد النددار عهد كددو قر ددب مددن الندداس سددهو طهددق حهدديم لددين الجانددب( ،)15ووصددف عبددد هللا بددن
السبي َئ ب َ ،وَل بح ْن َد ْعفو
السبي َئ َ ب َّ
ي َي ْدَ َّ
عمرو بن العاص ،رض هللا عنه ،النب  ،صه هللا عهيه وسهم ،قا لَ « :و َ
صد َدف »( ،)16وعفددا صدده هللا عهيدده وسددهم عددن عبددد هللا بددن أ َب د ب بددن سددهو لمددا آذى النب د  ،صدده هللا عهيدده
َوَ ْ

()1

ال قر .134 :

()2

األنعاد.111 :

()3

األنبيا .111 :

()4

التغابن.13 :

()5

الشورى.34 :

()6

الرعد.22 :

()7

األعراف.188 :

()8

صها.43 :

()9

الشورى.31 :

( )10النحو.122 :

( )11صحيح البخاري ،كتاْ البيوع ،باْ السهول والسماح

الش ار والبي .

( )12صحيح مسلم ،كتاْ البر والصه واآلالاْ  ،باْ هو الر ق.
( )13صحيح مسلم ،كتاْ البر والصه واآلالاْ ،باْ استح اْ العفو والتواض .
( )14سنن الترمذ كتاْ صف القيام والرقا ق والورع عن رسو هللا ،صه هللا عهيه وسهم ،باْ منه ،وصححه األل ان .
( )15تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.121/1 ،
ب
ب
ب
ير (الفت .)9:
اك َشا دا َومَش ار َوَنذ ا
( )16صحيح البخاري ،كتاْ تفسير القرآن ،سور الفت  ،باْ ﴿بإنَّا أ َْرَسْهَن َ

()6

وسهم ،حينما مدر د مجهدس ويده ألدلط مدن المسدهمين والمشدركين واليهدوال( ،)1وموقفده صده هللا عهيده وسدهم
م أ و ثقيف لما أب أن دطبق عهيهم مه الج ا األلشبين( ،)2وي ينس موقفه صه هللا عهيه وسهم حين

حين عفا عن أ و م

()3

عه الرغم مما عهوه به.

إل غير ذل من اآلدات واألحااليث الحثير الداعي إل مثو ذه الصفات واأللل .

مددن ددذه اآلدددات واألحااليددث إل د أن التسددام بمعن د نبددذ العدواني د ؛ قيم د مطهق د  ،و ر ه د

ونخه د

ُّهدا
عه كو مسهم ،إذ دعن العدد  ،و دو مطهدوْ مدن كدو واحدد لحدو أحدد د كدو حدا  ،لقولده تعدال َ :
﴿ددا أَي َ
َّ ب
ب
ين بَّهللب شد َده َدا َ باْلبق ْسد بدط َوي َد ْجد بدرَمَّنح ْم َشد َدن ن َقد ْدود َعَه د أَيَّ تَ ْعد بددلوا ( ،)4والتسددام بمعن د
آمن دوا كون دوا َقد َّدوام َ
الددذ َ
ين َ
البر ،ومقابه السيئ بالحسدن  ،أمدر مطهدوْ ومرغدوْ ويده ،مدا لدم يترتدب عهيده إعاند عهد الظهدم ،أو لدذين
لهمظهود ،أو انتهاك لمبدأ العز هلل ولرسوله ،صه هللا عهيه وسهم ،ولهمؤمنين.

ثانيا :حسن الخلق
ا
التس ددام د د اإلس ددلد ددز م ددن معند د أش ددمو وأوسد د دعب ددر عن دده د د المص ددطه اإلس ددلم بحس ددن

الخهق( ،)5و دلو ويه كظم الغيظ ،ولين الجانب ،والتواض والسماح  ،وغير ذل كثير ،ومعن حسن الخهق
الخهق سلم النفس نحو األر ق واألحمد من األ عا (.)6

اإلشاال بحسن الخهق ،واألمدر بداألقوا واألعمدا
وقد تواترت اآلدات الحر م واألحااليث الشر ف
الت تق تحا مسماه ،ومنها قوله تعال ﴿ :وبإَّن َلعَه لهق ع بظديم ( ،)7وقولده تعدال ﴿ :وقدو بل بِ ب
داال َدقولدوا
َ
َ ْ َ
َ َ َ
()8
َّب ب
ب
ان َي ْند َدزُ َب ْيد َدنهم بإ َّن َّ
َحسددن بإ َّن َّ
دان ل ب
ل ْن َسد ب
دان َعدددًّوا مبينددا  ،وقولدده تعددال َ ﴿ :و َمد ْدن
الشد ْدي َ
الشد ْدي َ
ان َكد َ
طَ
طَ
التد د َ أ ْ َ
ْ
بب
ب ب
ب
هب وع بمددو ب
ب
ين* َويَ تَ ْسددتَ بو اْل َح َسد َدن َويَ َّ
صددالحا َوَقددا َ بإَّنند مد َدن اْلم ْسددهم َ
أْ
السدبدي َئ ْاالَ د ْ
َح َسددن َقد ْدوي م َّمد ْدن َال َعددا إَلد َّ َ َ َ َ
ب َّ ب
ب َّالبت ب
ب
يم (.)9
َ أْ
َح َسن َ إ َذا الذ َب ْي َن َ َوَب ْي َنه َع َد َاوٌ َككََّنه َوبل ٌّ َحم ٌ
()1

صحيح البخاري ،كتاْ ايستئذان ،باْ التسهيم

()2

صحيح مسلم ،كتاْ الجهاال والسير ،باْ ما لق

()3

انظر :الطبر ؛ دمحم بن ر ر بن يز د ،أبو عفر (ت  411د) :تاريخ األمم والرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري( ،بيروت ،الار

مجهس ويه أللط من المسهمين والمشركين.
النب  ،صه

هللا عهيه وسهم ،من أذى المشركين والمنا قين حديث رقم ،1181

.1321/4

الحتب العهمي  ،ط 1311 ،1د).121/2 ،
()4

الما د .9 :

()5

انظر

()6

البيهق ؛ أحمد بن الحسين ،أبو ب ر (ت  319د) :شعب اإليمان ،تحقيق :دمحم السعيد بسيون ؛غهو ( ،بيروت ،الار الحتب العهمي  ،ط،1

ذا الفرع :الحصين :التسام والعدوانية ،ص .28

 1311د) ،228/2 ،وانظر :الماورال ؛ عه بن دمحم ،أبو الحسن ( 311د) :أدب الدنيا والدين( ،الون معهومات نشر) ،ص  ،288وعدال
من المختصين :نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم ،صه هللا عهيه وسهم ،إشراف :صال بن عبد هللا بن حميد ( ،د  ،الار

الوسيه لهنشر والتو؛  ،ط.1111/1 ،)3
()7

القهم.3 :

()8

اإلس ار .14 :

()9

صها.43-44 :

()7

ومن السن قوله صه هللا عهيه وسهم« :ما من َش يوض د اْل بمي َدز ب
ان أَ ْثَقدو مدن ح ْس بدن اْلخه ب
دقَ ،وبإ َّن
ْ
ب ()1
هب
دق َليبهددد بد بده َالر د َ صد ب
ب
الصددل »  ،وقددا صدده هللا عهيدده وسددهم« :اتَّد ب
دق َّ
الصد ْدو بد َو َّ
داح بب َّ
صدداح َب ح ْسد بدن اْلخهد ب َْ
ََ َ
َ
()2
ب
ب
ب
ب
ب
السددي َئ َ اْل َح َسد َدن َ تَ ْمح َهدداَ ،و َلددالق الندداس خهددق َح َسددن»  ،وقددا صدده هللا عهيدده وسددهم« :
داَ ،وأ َْت د ْ َّ
َح ْيث َمددا ك ْند َ
َكمو اْلم ْؤ بمبن َ ب
َح َسنه ْم لهقاَ ،و بليرك ْم ليرك ْم بلبن َساب به ْم»(.)3
دمانا أ ْ
ين إ َ
أَْ
إل غير ذل من اآلدات واألحااليث الحثير الت تحث عه حسن الخهق ،وترغب ويه.

إن تع دوال المسددهم عه د تفاصدديو السددهوك الت د تدددعو إليهددا نصددوص الددوح  ،وترغددب يهددا ،وتددرو ض

النفس عهيها ،حت تحون عاال وأسهوْ حيا  ،كو ذل كفيو بتهيئد الدنفس لهتسدام تجداه اآللدر ن ،وصددور

ذل منها عفوا ،والون تحهف.

ثال اثا :التصور عن الكون والحياة
دظهر التسام

علق المسهم بالطبيع  ،من لل ما دكت (:)4

القرآن الحر م أن الحون ومن ويه دس هللا عز و و أكثر من ثلثين مدر  ،كمدا
 .1تسبي الحون :تحرر
الس ْ واألَْرض وم ْن ب ب
قوله تعال ﴿ :ت َسب َله َّ
يه َّن َوبإ ْن بم ْن َش ْ بإيَّ د َسب ب َح ْمبدبه َوَل بح ْن يَ
ََ
الس َم َاوات َّ َ
دور ( ،)5و دذا كداف ليشدعر المسدهم بانسدجامه مد الحدون وعناصدره،
دان َحبهيمدا َغف ا
يحه ْم بإَّنده َك َ
تَْفَقهو َن تَ ْسب َ
حا صراع وتنا ر م الطبيع .

وأنه ليس

 .2التسددخير :تحددرر ذكدر تسددخير عناصددر الحددون د القدرآن الحددر م د أكثددر مددن عشددر ن مددر  ،ومندده قولدده
َلر بد بده بمددن الثَّمددر ب
ب
ات واألَرض وأ َْند َدز بمددن َّ ب
ات برْ؛قددا َلحد ْدم
تعددال َّ :
﴿ه َّالد بدذ َلَه د َق َّ
السد َدم َاو َ ْ َ َ َ َ
السد َدما َمددا َ دك ْ َ َ
َ ََ
وس َّخر َلحم اْلفْه َ بلتَ ْج بر ب اْل َ ْح بر بكَم ببره وس َّخر َلحم األَْنهار * وس َّخر َلحم َّ
الش ْم َس َواْلَق َم َر َالاب َب ْي بن َو َس َّخ َر
ََ ََ َ
ْ ََ َ
ََ َ
َ
ب
ب
ب
َّ
ه ي ت ْحصددو َ ا بإ َّن ب
َلحددم الهْيد َدو َو َّ
دود
دا َّ
دان َل َ
دار * َوآتَدداك ْم مد ْدن كد بدو َمددا َس دكَْلتموه َوبإ ْن تَعد ُّددوا ن ْع َمد َ
اإل ْن َسد َ
الن َهد َ
ظهد ٌ
َكَّف ٌار ( ،)6ولذل دشعر المسهم أنه دكلف الطبيع  ،و عتبر ا صددق له ،وليسا عدو .
 .4قانون الزو ي  :تحرر القرآن الحر م ذكر الزو يد  ،كمدا د قولده تعدال  َ﴿ :ب
ب
ات واألَ ْر ب
ض
داطر َّ
الس َدم َاو َ
السد د بدمي
َ َعد د َدو َلحد د ْدم بمد د ْدن أَ ْنف بس د د ْم أ َْ؛َوا د ددا َو بمد د َدن األَْن َعد ددا بد أ َْ؛َوا د دا َي د د ْذ َرمك ْم بويد د بده َلد د ْدي َس َك بم ْثبهد د بده َش د د ْ ٌ َو د د َدو َّ
()7
َّ ب
ب
دق األَْ؛َوا َ كَّه َهددا َو َ َعد َدو َلحد ْدم بمد َدن اْلفْهد ب َواألَْن َعددا بد َمددا تَ ْرَكبددو َن (،)8
اْل َصددير  ،وقددا تعددال َ ﴿ :والددذ َلَهد َ
()1
()2

سنن الترمذي ،كتاْ البر والصه عن رسو هللا ،صه هللا عهيه وسهم ،باْ ما ا
سنن الترمذي ،كتاْ البر والصه عن رسو هللا ،صه هللا عهيه وسهم ،باْ ما ا

()3

هللا عهيه وسهم ،باْ ما ا

سنن الترمذي ،كتاْ الرضاع عن رسو هللا ،صه
صحي .

()4

انظر

()5

اإلس ار .33 :

()6

إبراهيم.43-42 :

()7
()8
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الشورى.11 :

الزلرف.12 :

()8

حسن الخهق ،وصححه األل ان .
معاشر الناس ،وحسنه األل ان .
حق الم أر عه

؛و ها ،وقا األل ان  :حسن

الددذكر واألنث د  ،والهيددو والنهددار ،والجسددد والددروح ،والدددنيا واآللددر  ،والمددوت والحيددا  ،كههددا أ د از

تسددير د المددنهج الحددون مت ار ق د إل د غايتدده ،ولددذل يدددرك المسددهم أن ايلددتلف الظددا ر د
الطبيع والحيا  ،التلف تنوع وتحامو ،وليس التلف تناقض وتهاال.

 .3اينسددجاد بددين الق درآن والحددون :دصددف الق درآن نفسدده بكندده آدددات ،و صددف الحددون بكندده آدددات ،قددا
ب بب
ب
تعال ﴿ :بإ َّن ب
ين * وب َلْه بقحم وما يب ُّ
ب
دات بلَق ْدود
َّ
دث بم ْدن َال َّابد َآد ٌ
ْ ََ َ
الس َم َاوات َواأل َْرض آلَدات لْهم ْؤمن َ َ
ب
ه بمن َّ ب ب
البتل ب
ف َّ
الهْي بو َو َّ
ض َب ْع َدد َم ْوبت َهدا
يوبقنو َن * َو ْ
الن َه بار َو َما أ َْن َزَ َّ َ
َحَيدا بده األَ ْر َ
الس َما م ْدن برْ؛ َ ك ْ
هب
وتَصد بدر ب
ف ب
هب َن ْتهو َ ددا َعَه ْي د َ بدداْل َح بق َوب دكَ ب َحد بدديث َب ْعد َدد َّ
دات بلَقد ْدود َد ْع بقهددو َن * بتْهد َ َآدددات َّ
الرَد ب
داح َآدد ٌ
َ ْ
()1
َو َآد بات به ي ْؤ بمنو َن  ،جم بدين آددات الحدون وآددات القدرآن ،والقدرآن آددات الالد عهد أن هللا أنزلده،
والحددون آدددات الال د عه د أن هللا ل هقدده ،و ددد ذل د عه د تمدداد التناسددق واينسددجاد ،وعه د وحددد
مصدر ما.
الوحد

حينما دع المسهم انسجامه م الحدون ،و شدعر باأللفد والسدلد مد عناصدره ،و عدرف أن مبددأ
و مدا دح مده ،دسدهو عهيده إالراك الوحدد د تنظديم اإلسدلد لهسدهوك ،و قبدو باإلسدلد منهجدا

شامل لنواح الحيا

ميعها؛ الِ اال

اإلسلد ليسدا مجدرال طقدوس ،بدو د اسدم دام لحدو مدا

دح ه هللا و رضاه من األقوا واألعما ال اطن والظا ر (.)2

وحينما يدرك المسهم أنده دز مدن نظداد التسدبي الحدون  ،و شدعر باينسدجاد مد أ د از الحدون،

وحينمددا يدددرك أن الطبيع د مسددخر لدده مددن هللا تعددال  ،وأنه دا مددن نعمدده عهيدده ،و شددعر أنهددا صددددق ،

وليسددا عدددوا ،وحينمددا يدددرك قددانون الزو ي د د الحددون ،و دددرك أن ايلددتلف الظددا ر د الطبيع د

والحيا  ،التلف تنوع ي تهاال ،و شدعر أن الحدون والحيدا مبنيدان عهد التحامدو ي التنداقض ،و ددرك
وحد الحون والحيدا د سدبب و وال مدا ،و د القدوانين التد تح مهمدا ،و د غايتهمدا النها يد  ،و قبدو
أن د ون اإلسلد منهجا شامل ومتحامل

الحيا  ،عندد ا – ومدن الطبيعد نتيجد لحدو دذه األندواع

من اإلالراك دذه أن يتقبدو المسدهم أن تبند هسدف الثقا د اإلسدلمي عهد التعدارف والتد لف والتعداون،
داونوا َعَهد اْلبد بدر
ص ُّددوك ْم َعد بدن اْل َم ْس بدج بد اْل َح َا
در بد أ ْ
دقدو تعدال َ ﴿ :ويَ َد ْج بدرَمَّنح ْم َشد َدن ن َق ْدود أ ْ
َن تَ ْعتَدددوا َوتَ َع َ
َن َ
ه َش بدديد اْل بعَق ب
ان واتَّقدوا َّ ب
ب
َّ
داْ ( ،)3حكندده دقدو  :حتد ددؤي
ه إ َّن َّ َ
َ
داونوا َعَهد اإل ْثد بم َواْلع ْدد َو ب َ
َوالتْق َدوى َويَ تَ َع َ
الذين م بهذه المنزل من العداو لحم ،إذا أظهروا استعداالا لهتعاون مع م عه أمر من البر والتقوى،
تعاونوا عهيهما.

()1
()2

الجاثي .2–4 :

ابن تيمي ؛ أحمد بن عبد الحهيم الحران  ،أبو الِ اس (ت  129د) :مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمن النجد ( ،م ت

ط.138/11 ،)2
()3

الما د .2 :

()9

ابن تيمي ،

المطلب الثاني :ضوابط التسامح

ي دعن د التسددام الددذ واله دوان ،أو الخهددوع والخنددوع لهظددالمين ،أو التخه د عددن المظهددومين،

ونظر لهحفاظ عه المجتم من المعتقددات الفاسدد  ،وإشداع اإللحداال والفوضد  ،والتعدد عهد أمدوا
ا
اآللر ن ،كان ي بد لهتسام من ضوابط ،حت تميزه عن التسا و ،ومنها(:)1

 .5مراعاة لوازم عقيدة "ال إله إال هللا"

شددهاال أن ي إي هللا؛ تنهد مدواي الحددا ر ن و ددد عهد ذلد قولدده تعددال ﴿ :يَ َيتَّ بخد بدذ اْلم ْؤ بمنددو َن
ب
ب
ب
( ،)2وقوله تعال ﴿ :ق ْو بإ ْن
هب ب ش
ين َو َم ْن َدْف َع ْو َذبل َ َ َه ْي َس بم َن َّ
اْل َحا بر َن أ َْوبلَيا َ م ْن الو بن اْلم ْؤ بمن َ
َ ْ
ب
ب
ب
ديم ( ،)3وي دعند التسدام د
دوبح ْم ََ َّ
ه َ اتَّبعوبن د ْحب د ْ حم َّ
ه َغف ٌ
ه َوَ ْغف ْدر َلح ْدم ذن َ
ك ْنت ْم تحبُّو َن َّ َ
دور َرح ٌ
الدين اإلسلم نصر الحا ر ن ومحبتهم والتقرْ إليهم باألقوا واأل عا والنوادا(.)4

 .2العدل

العددد

د اإلسددلد ددو الميدزان المسددتقيم الددذ دحدددال العلقددات بددين الندداس د السددهم والحددرْ،

و ددو القسددطاس المسددتقيم الددذ تددو؛ع بدده الحقددو وتحم د ( ،)5و ددو الشددر ع الت د اتفقددا عهيهددا الحتددب
ب
ب
ب
ان بلَيق ددود َّ
الن دداس
داْ َواْلمي د َدز َ
الس ددماو  ،ق ددا تع ددال َ﴿ :لَق د ْدد أ َْرَسد دْهَنا رسد دَهَنا باْلَببيَن ددات َوأ َْن َ ْزلَن ددا َم َعه ددم اْلحتَ د َ
َ
باْل بق ْس بط (.)6
ولددذل كددان دجددب ضد ط التسددام بالعددد ؛ ددل دهددي حددق ،أو ينددتق

ض طه بإقام المعروف وإنحار المنحر ،بحيث ي تؤال السماح

وإل صور من المدا نات ،والتميي غير الل ق باإلسلد والمسهمين.
وقددد أشددار ابددن عاشددور إل د ضددابط العددد

 ،أو دجددار ويدده ،وكددذل

مقاصد ا اإلنساني إلد مفاسدد،

د التسددام ؛ بددين أن السددماح ار ع د إل د معن د

ايعتدا والعد والتوسط ،شر ط أن ي تفه إل ضر أو ساال(.)7

()1

الحصين :التسامح والعدوانية ،ص  ،24والحسين :تسامح الغرب مع المسلمين ،ص  ،41والغشيم وسعد :التسامح اإلسالمي ،ص
.22

()2

آ عمران.29 :

()3

آ عمران.41 :

()4

القحطان ؛ دمحم بن سعيد :الوالء والبراء في اإلسالم( ،الر اض ،الار طي  ،ط 1314 ،2د) ،ص .98 ،31

()5
()6

أبو ؛ ر ؛ دمحم :العالقات الدولية في اإلسالم( ،القا ر  ،الار الفحر العرب  1311 ،د1881/د) ،ص .42

الحديد.21 :

()7

ابن عاشور :مقاصد الشريعة اإلسالمية.199/4 ،
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 .1مراعاة األحكام والمقاصد

ندداك أح دداد قطِيد الثبددوت والديلد  ،وألددرى متغيددر تتغيددر بتغيددر األ؛مند واألم ند واألحدوا ،

والتسام م اآللر دقته التفر ق بين الثوابا ،والمتغيرات ،ويم ن إعاال النظر

المتغيرات الون

الثوابا بغي تر ي ما يناسب الزمان والم ان والواق .

وكذل ين غ استحهار المقاصد العام من األح داد د التواصدو مد اآللدر ،و هدم التسدام

عه د ضددو ذل د  ،و ددذه المقاصددد تمثددو المعددان الجهيه د العام د المهحوظ د لهشددارع د سددا ر أح امدده
بب
ب
الن ب
ين َع بدن َّ
ه
داس ََ َّ
ين اْل َغ ْدي َ
ظ َواْل َعدا َ
وتشر عاته؛ كاإلحسان إل الغير ،كما د قولده تعدال َ ﴿ :واْل َحداظم َ
دب اْلمح بس د بدنين ( ،)1والمجااللد د ب ددالت د د أحس ددن ،كم ددا د د قول دده تع ددال ﴿ :و د ب
داالْله ْم ب د َّدالبت ب د د
د بح د ُّ
َ
ْ
ََ
َ
()2
﴿وَلَق ْد َك َّرْمَنا َببن َآال َد (.)3
أْ
َح َسن  ،واستحهار تحر م اإلنساني  ،كما قوله تعال َ :
 .4الحكمة

أكددد اإلسددلد عه د هددو الح م د وأ ميتهددا ،قددا تعددال ﴿ :يد ْدؤبت اْل بح ْ َم د َ َمد ْدن َد َشددا َو َمد ْدن يد ْدؤ َت
در ( ،)4وحددرص اإلسددلد عه د الدددعو إل د هللا تعددال بالح م د والموعظ د
در َكبثيد ا
اْل بح ْ َم د َ َ َقد ْدد أوبت د َل ْيد ا
َ
()5
ب
ب
ب
ب
ب
ب
َّ
ب
ب
َح َسدن ،
ظ اْل َح َسَن َو َ االْله ْم بالت
﴿االع بإَل َسبيو َرب َ باْلح ْ َم َواْل َم ْو بع َ
الحسن  ،قا تعال ْ :
َ أْ
الدعو والمعامه  ،وارت اطها بالتسام .
َح َسن ( ،)5لذا ين غ التككيد عه أ مي الح م
أْ

()1

آ عمران.143 :

()2

النحو.121 :

()3

اإلس ار .11 :

()4

ال قر .228 :

()5

النحو.121 :
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المبحث الثالث

تعزيز التسامح
ددذا الم حددث الحددديث عددن اقتدران سددماح اإلسددلد بالوسددطي وايعتدددا  ،وطددر تعز ددز

يتندداو

التسام والوسطي  ،ومسؤولي تعز ز ما.

المطلب األول :اقتران سماحة اإلسالم بالوسطية واالعتدال

اقترن ددا س ددماح اإلس ددلد و سد دره بالوس ددطي وايعت دددا  ،وال ع ددد ع ددن الغه ددو والتط ددرف والتش دددال

واإلس دراف ،ولددذل لددم د ددن غر دا أن يتحددرر الثنددا عه د الوسددطي وايعتدددا

د الق درآن الحددر م ،وذد
د أكثدر

تجاو؛ الحدد بدالغهو واإلسدراف ،والطغيدان وال غد والعددوان ،فد تعدرض القدرآن الحدر م لدذل
الن ب
﴿وَكد َذبل َ َ َعْهَنداك ْم أ َّمد َو َسدطا بلتَحوندوا ش َده َدا َعَهد َّ
داس
من ثمانين موضعا ،ومن ذلد قولده تعدال َ :
َ
الرس ددو َعَه د ْديحم َش د بدهيدا ( ،)1وقول دده تع ددال ﴿ :ق ددو د ددا أَ ْ ددو اْل بحتَ د ب
داْ ي تَ ْغهد دوا ب د د بالي د بدنح ْم َغ ْي د َدر
َوَح ددو َن َّ
ْ َ
َ
ْ
اْل َح بق (.)3()2
ب
ين د ْسد ٌدرَ ،وَلد ْدن
و دا د األحااليددث النبو د مددا يؤكددد ذل د  ،قددا صدده هللا عهيدده وسددهم« :بإ َّن الددد َ
ب
َحٌد بإيَّ َغَهَده»( ،)4وقدا « :بإَّدداكم َواْلغه َّدو د ال بدد ب
ينَّ ،إن َمدا أَ ْ َهد َ مدن كدان َق ْدبَهح ْم؛ اْلغه ُّدو د
د َش َّاال الد َ
ين أ َ
ْ
ب
الد ب
ين»( ،)5إل غير ذل من األحااليث.
و ح ددم اإلس ددلد علقد د اإلنس ددان برب دده ،وعلقت دده ب ددالمجتم ال ش ددر  ،و جمد د ب ددين ايس ددتجاب

لحا ات الروح ،وحا ات الجسد ،وبين العقيد والعمو ،وبين العمو والتوكدو عهد هللا واإلدمدان بقددره،

و وا؛ن بدين اإلدمدان بالغيدب ،والسدببي العقهيد  ،و دو بدذل دجمد بدين دذه األمدور المتقابهد د تدوا؛ن
القيق واعتدا ح ديم ،و دذا مدا دفسدر ر دض اإلسدلد لهتطدرف والتعصدب والعدوانيد  ،و دو مدا دفسدر أن

التسام اإلدجاب
ونذكر

ز من طبيع اإلسلد و و ره.

المطهبين اآلتيين طر تعز ز التسام والوسدطي  ،ومسدؤولي تعز ز مدا ،مركدز ن د

ذل عه المجتمعات العربي واإلسلمي .
()1

ال قر .134 :

()2

الما د .11 :

()3

انظر

ذا المطهب :الحصبن :التسامح والعدوانية ،ص  .84 ،24وقد أشار ابن عاشور إل

اقتران سماح اإلسلد بالوسطي

وايعتدا ؛ بين أن السماح ار ع إل معن ايعتدا والعد والتوسط ،شر ط أن ي تقه إل ضر أو ساال .انظر :ابن عاشور:
مقاصد الشريعة اإلسالمية.199/4 ،

()4
()5

صحيح البخاري ،كتاْ اإلدمان ،باْ الدين دسر.

سنن ابن ماجة ،كتاْ المناس  ،باْ قدر حص الرم  .وصححه األل ان .

( ) 12

المطلب الثاني :طرق تعزيز التسامح والوسطية

تعز ددز قدديم التسددام  ،وكددذل الوسددطي  ،ي دؤال إلد موا ه د التطددرف واإلر دداْ ،ومعالجتدده قبددو

وقوعدده ،لددذل ؛ كددان مددن األ مي د بم ددان تعز ددز ددذه القدديم ،وترسدديخها بددين الندداس ،ونددذكر ويمددا دددكت

بعها من طر تعز ز ذه القيم(* ):
1

 .1تعز ز ثقا السهم والتعادش

المجتمعات ،و ون ذل

المجتمعات العربي واإلسلمي  ،من

لدل الفتداوى والنشدرات والمجددالس التد تقدود بهددا المؤسسدات الدينيد  ،والتد مدن شدكنها تصددحي
المفاهيم المغهوط لدى الناس.

 .2تحثيددف النص د والبيددان ،مددن لددل العهمددا واألسدداتذ  ،عبددر وسددا و اإلعددلد المم ن د ؛ المر ي د

والمسموع والمقرو  ،و د المجتمعدات المسدهم  ،مدن لدل لطدب الجمعد  ،والددروس والنددوات

والمحاضرات ،والتحذير من الغهو والتشدال
 .4العددم ه دوال إصددلح الخطدداْ الدددين

الدين.

د المجتمعددات المسددهم  ،والع دوال إل د الصددور السددمحا

له دددين اإلس ددلم الحني ددف ،وإعم ددا م اال دده وقيمد د اإلدجابيد د  ،وك ددذل الع ددم المؤسس ددات الدينيد د

الوسطي  ،الت تقود بنشر قيم الوسطي والتسام .
 .3قياد األسر بدور ا الفاعدو واإلدجداب

د تربيد األبندا  ،البيدا دو األسداس ،والمو ده األو

د

دور وإناثد دا عهد د أس ددس األل ددل
تنش ددئ أ ي ددا األمد د  ،م ددن ل ددل التربيد د  ،والتو ي دده ل بن ددا  ،ذك د ا
الحميد الفاضه  ،والمعتقد السهيم ،والتسام والتراحم ،ونشر المح واأللف .

 .1إعاال المؤسسات اإلسلمي الشرعي الرسمي

المجتمعات المسهم النظر

أساليبها المت ع

مجدايت الدوعظ واإلرشداال ،والتو يده والحدوار ،بحيدث تصد

أكثدر اعهيد وواقِيد  ،ومدن ذلد

الواق د ومتطه اتدده ،و ددت بدداْ الح دوار والنقددال والجدددا بددالت

د أحسددن ،وكددذل العمددو عه د

تعيين الحواالر المتخصص القاالر عه تقددم اإل ابدات عدن تسداميت الحيدا المعاصدر  ،وم ارعدا
تدر س ماال لاص

أالْ الخلف ،ضمن المنا ج الدراسي المقرر

 .2تعاون أطياف المجتم بفئاته و هاته الرسمي والشعبي

المدارس والجامعات.

ميعها ،تعاونا تاما؛

المحا ظ عه

ثوابددا األم د  ،وحماد د أمنهددا ،وحماد د الينهددا ،وعقددو أبنا هددا ،ومقدددراتها ،وال عددد عددن الخل ددات،

والقها عه الفرق بين العهما وطه العهم وعمود المواطنين.

 .1قيدداد الدددعا بوا ددب الدددعو والتو يدده والتعهدديم والتككيددد عه د ذل د  ،و ددون ذل د بالتيددار الدددعا

المؤ هين عهميا ومسهحيا ،المهمين بطرف من عهود الحيا والحون وايقتصاال والفهسف  ،المعدرو ين

(* )

حسين؛

دمحم

أحمد:

تعزيز

الوسطية

والتسامح...

مسؤولية

من؟!،

(الار

1438/2017 ،http://www.darifta.org/research/showfile/show.php?id=57د) ،ص .9

( ) 13

اإل تا

الفهسطيني ،

بحسددن الخهددق ،وسددلم السددهوك والتدددين ال دواع  ،والشخصددي القا ددد المددؤثر ؛ ليددنع س ذل د كهدده

عه عطا هم وأالا هم.

 .9تفعيو الور المسا د ،وربطها باألنشط الثقاوي واي تماعي وايقتصاالد وغير ا ،لتص

أمداكن

تربي وتو يه وتثقيف وإرشاال ،وتوسي نشاطها لتحون
مصدر لنشر الوع الصحي  ،وتقود بددور
ا
المؤسس ددات اي تماعيد د د د المناسد د ات المختهفد د د د حي ددا الن دداس ،و مِي ددات الب ددر واإلحس ددان
والرعادد د د اي تماعيد د د  ،و د ددض المنا؛ع د ددات ،واإلص د ددلح ب د ددين الن د دداس ،وأن تهح د ددق به د ددا قاع د ددات

لهمحاضد درات العامد د والخاصد د  ،وم ت ددات لهمطالعد د وال دددروس ،إلد د غي ددر ذلد د م ددن األنش ددط

المختهف الت دم ن لهمسجد أن يؤاليها إذا توا رت له اإلراال الواعي .

إل غير ذل من الطر الت تؤال إل تعز ز قيم التسام والوسطي .

المطلب الثالث :مسؤولية تعزيز التسامح والوسطية

مس ددؤولي تعز ددز ق دديم التس ددام وك ددذل الوس ددطي ونش ددر ا ،تقد د عهد د األ د دراال والمؤسس ددات د د

المجتم ؛ الجمي مسؤو عن نشدر دذه القديم ،ومدن أ دم الجهدات المسدؤول عدن تعز دز قديم التسدام

والوسطي وايعتدا  ،ما دكت (* ):
1

 .1األسددر  :ل سددر الور مهددم د ترسدديخ قدديم التسددام والوسددطي وايعتدددا  ،وذل د مددن لددل تربي د

األبنددا وترسدديخ ددذه القدديم د نفوسددهم ،وكددذل تعز ددز العلقددات اي تماعيد القا مد عهد مددنهج

اإلسلد ،من تراحم وتعاون وعفو وإغاث لهمههوف ،وتفدر ج عهد أ دو الحدروْ ،ممدا دحدا ظ عهد

المجتم من اينحراف.

 .2المؤسسات التربو ؛ كالمدارس والجامعات :لهمدارس والمعا دد والجامعدات الور بدار؛ د ترسديخ

قدديم التسددام والوسددطي وايعتدددا  ،وذل د مددن لددل تك يددو المعهمددين والمعهمددات سددهوكيا و حر دا

وعقا ددا ،وتوا ر المنا ج الت تحث عه ته القيم.

 .4المؤسسات الدينيد  :دعدد المسدجد مدن أ دم المؤسسدات الدينيد د المجتمد المسدهم ،ممدا دسدتدع
التككيد عه الور أ م المسا د

معالج الموضوعات الت تحث عه مثو ذه القيم ،وكدذل

التككيد عه حث اإلسلد عه الوسطي وايعتدا والتسدام  ،وعهد طهدب العهدم واحتدراد العهمدا

والمسارع إل أعما الخير ،وايمتناع عن ايعتدا عه اآللر نًّ ،أدا كان الينهم أو نسهم أو
لددونهم ،إل د غيددر ذل د مددن القهددادا ،مسددؤولي العهمددا كبيددر ومهم د د تعز ددز ددذه القدديم ،مددن
لددل متابع د أوضدداع المجتم د  ،والمسددا م د حددو مش د لته ،وتصددحي المفدداهيم الخاطئ د أو
(* )

حسين؛ دمحم أحمد :تعزيز الوسطية والتسامح ،ص .11
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المهت س د عه د أ دراال المجتم د  ،أو سددو الفهددم أو سددو التطبيددق ،وعه د كددو عددالم أن دكلددذ عه د

عاتقه ز ا من مسؤولي حو ذه المش لت.

 .3المؤسسدات المجتمِيد المختهفد  :ومنهددا :اإلعددلد ،واألنددد الثقاويد  ،أو األالبيد  ،وندواال الشد اْ
ومراكز م وغير ا ،عه

ذه المؤسسات تفعيو قيم التسام والوسطي .

 .1الح ومات وسياستها :تق المسؤولي األول عه الح ومات ،إذ

الت تستطي المسا م د

تعز ددز قدديم الوسددطي والتسددام بددين أ دراال المجتم د ومؤسسدداته ،ه د الت د تمه د اإلالار والقددو ،

وترسم سياس الدول  ،وتستطي تنفيذ تعز ز ذه القيم بطر عديد  ،دهيق المجا عن ذكر ا.

( ) 15

المبحث الرابع
آثار التسامح

سد د قا اإلش ددار إلد د أن الرحمد د وال أر د د والص ددف والعف ددو والمغف ددر والص ددبر ومقابهد د الس دديئ

بالحسن  ،واإلعراض عدن الجدا هين التد ورالت د القدرآن الحدر م ،د

دذور التسدام  ،و د

الوقا نفسه صوره وثمراته ،و تحدث ذا الم حث عن بعض آثار التسام  ،ومنها(:)1

د

أوالا :قبول التعددية الثقافية
مددن اإلسددلد د عصددوره المختهفد حر ددات وحقوقدا ل قهيددات الخاضددع لسددهطان المسددهمين،

التد د تعتن ددق أالداند دا وثقا ددات مخالفد د  ،وذلد د اللي ددو منطقد د عهد د ا تم دداد اإلس ددلد بالتس ددام وع دددد
التعصب ،ومدى قابهيته لهتعدالد  ،وقدرته عه التعادش م األ حار والثقا ات المخالف .

وق ددد اتص ددفا معامهد د األقهي ددات د د اإلس ددلد بايس ددتمرار  ،وكان ددا الط دداب الممي ددز لهدولد د

اإلسددلمي عهد مدددار القددرون ،د حددا القددو والهددعف ،و د حددا التقدددد والتخهددف ،و د أوقددات

اي؛ال ار والت ار .

وتمتعددا األقهيددات د ظددو الدول د اإلسددلمي بالحر د الحامه د د ممارس د الينهددا وع االته دا،

و د اسددتخدامها لهغتهددا وعاالاتهددا ،واسددتقللها بقوانينهددا وقهددا ها ،واسددتثنيا مددن القددانون الجنددا
العاد؛ هم دعتبر ر م

حقها ما دح م بإباحته

الينها.

ال بدد ب
ين
ب
داد
ْانف َ
صَ

و د عه ذل إقرار اإلسلد حر التيار العقيد لهنداس ،قدا تعدال ﴿ :يَ بإ ْك َدرَاه بد
وت و ؤ بمن ب َّ ب ب
َّ ب
َق ْد تَبيَّن ُّ ب
استَ ْم َسد َ بداْلع ْرَوب اْلدوْثَق يَ
الرْشد م َن اْل َغ ب َ َم ْن َد ْحف ْر بالطاغ َ ْ ْ
َ َ
اهلل َ َقدد ْ
َلها َ َّ ب
ب
يم ( ،)2حفو اإلسلد له شر الحر الديني والفحر والسياسي .
ه َسمي ٌ َعه ٌ
َ َ
وكتب صه هللا عهيه وسهم حين قدد إلد المديند بدين المدؤمنين وأ دو يثدرْ واليهدوال عهددا،

ضدمن ويدده المسدداوا د الحقدو  ،وأمدداد القددانون ،لهفئددات المختهفد  ،و دا ويده بشددكن اليهدوال« :وأندده
اصر عهديهم  ...وأن يهدوال
من ت عنا من اليهوال؛ إن له المعروف واألسو  ،غير مظهومين ،وي متََن َ
بن عوف ومواليهم وأنفسهم أم م ( )3المؤمنين ،لهيهوال اليدنهم ولهمدؤمنين اليدنهم إي مدن ظهدم وأثدم

()1

الحصين :التسامح والعدوانية ،119 ،83 ،والغشيم وسعد :التسامح اإلسالمي ،ص ..21 ،12 ،11

()2

ال قر .212 :

()3

األصو" :أم من المؤمنين" ،وقا ابن إسحا " :أم م المؤمنين"؛ و و ما أثبتناه ،و و األ وال ،ولعو ما

ص َّحف.
كتاْ األموا م َ

انظر :العمر ؛ أكرد ضيا  :السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية( ،المدين النبو ،
م ت العهود والح م ،ط 1311 ،2د1883/د).281/1 ،
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إنه ي يوبتد

()1

إي نفسه وأ و بيته ،وأن ليهوال بن النجار مثو ما ليهوال بن عوف  ،»...ثم عدال

ق ا و اليهوال قبيهد قبيهد  ،ثدم أكمدو« :وأن بيدنهم النصدر عهد مدن حدارْ أ دو دذه الصدحيف  ،وأن

بينهم النصيح والنصر لهمظهود»(.)2

و«لمددا قدددد و ددد نج دران عه د رسددو هللا ،صدده هللا عهيدده وسددهم ،الله دوا عهيدده مسددجده بعددد

العصر ،حانا صلتهم ،قاموا دصهون

مسجده ،كراال النداس مدنعهم ،قدا رسدو هللا ،صده

هللا عهيه وسهم :العو م ،استقبهوا المشر  ،صهوا صلتهم»(.)3
و ددا

د العهددد العمر د  " :ددذا مددا أعط د عبددد هللا عمددر أميددر المددؤمنين أ ددو إيهيددا مددن

األمان ،أعطا م أمانا ألنفسهم وأموالهم ولحنا سدهم وصده انهم ،وسدقيمها وبر ئهدا ،وسدا ر مهتهدا أنده
ي تس ن كنا سهم ،وي تهدد ،وي ينتق

أموالهم ،وي د ر ون عه الينهم"(.)4

منها ،وي من حيز ا ،وي مدن صدهيبهم ،وي مدن شد

مدن

إل د غيددر ذل د مددن اآلدددات واألحااليددث الت د تددد عه د قبددو اإلسددلد بالتعدالد د الثقاوي د ،

وصددبر النبد  ،صدده هللا عهيدده وسددهم ،عه د أذدد غيددر المسددهمين لدده ،مددا لددم ينتقددو ددذا األذى مددن
الحلد إل األ عا .
ثانيا :التواصل مع اآلخرين
ا
دفددت التس ددام مسدداح كبي ددر لهتواص ددو م د اآللد در ن د د المجددا السياسد د  ،واي تم دداع ،
در مد ددن المصد ددال الت د د تفيد ددد
وايقتصد دداال  ،والثقد ددا  ،والمعر د د  ،وغير د ددا ،و د ددو دحقد ددق بهد ددذا كثيد د ا
ُّه ددا َّ
الندداس بإَّنددا َلَهْق َندداك ْم بمد ْدن َذ َك ددر َوأ ْنثَ د َو َ َعْه َندداك ْم شددعوبا َوَق َاب د َدو
اإلنسدداني  ،دقددو تعددال َ :
﴿دددا أَي َ
لبتَ َع َار وا (.)5
واللددا سدديرته صدده هللا عهيدده وسددهم ،عهد مثددو ددذا التواصددو ،ددكمر صدده هللا عهيدده وسددهم،

؛ د بن ثابا ،أن يدتعهم لغد اليهدوال( ،)6وأ دا؛ صده هللا عهيده وسدهم ل ح دال الهعدب بدالحراْ د
المسجد ،وأ ا؛ لعا ش  ،رض هللا عنها ،النظر إليهم(.)7
()1

يوبتد :أ ي ْههب  .انظر :ابن ارس :معجم مقاييس اللغة.93/2 ،
أبو عبيد؛ القاسم بن سلد ال غداال (ت  223د) :كتاب األموال ،تحقيق :لهيو دمحم راس( ،بيروت ،الار الفحر 1319 ،د1899/د) ،ص

()3

البيهق ؛ أبو ب ر أحمد بن الحسين (ت  319د) :دالئل النبوة( ،مؤسس الب ار ).492/1 ،

()2

.222

()4
()5
()6
()7

الطبر  :تاريخ الطبري.338/2 ،
الحجرات.14 :

صحيح البخاري ،كتاْ األح اد ،باْ تر م الح اد و و دجو؛ تر مان واحد.
صحيح البخاري ،كتاْ النحاح ،باْ حسن المعاشر م األ و.
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ومن الصور الت أقر ا اإلسلد

تعامو المسهمين م غير م:

 .1إباح الزوا من المحصنات من نسا هم وأكو طعامهم :كباح اإلسدلد األكدو مدن طعداد أھ
َّ ب
الحتاْ ،وأباح نحاح نسا هم المحصنات ،قا تعال ﴿ :اْليدود أ بح َّدو َلحدم َّ
ين
الطبي َدات َو َ
ط َعداد الدذ َ
َْ َ
ب َّ ب
ب ب
ب
ب
ب
ين
داْ بحد ٌّدو َلح ْدم َو َ
صد َدنات م َدن الددذ َ
أوتدوا اْلحتَ َ
صد َدنات م َدن اْلم ْؤم َندات َواْلم ْح َ
ط َعدامح ْم حد ٌّدو َله ْدم َواْلم ْح َ
ب ب
أوتد د دوا اْل بحتَ د د ب
بب
ب ب
ين َويَ متَّ بخ د د بدذ
ين َغ ْي د د َدر م َس د ددا ح َ
دور َّن م ْحص د ددن َ
داْ م د د ْدن َق د د ْدبهح ْم إ َذا آتَْيتم د ددو َّن أ د د َ
َ
َل د َددان ( ،)1و؛ار ص دده هللا عهي دده وس ددهم الغ ددلد اليهد دوال لم ددا م ددرض ،والع دداه إلد د اإلس ددلد،
أْ
كسهم(.)2

﴿و بمد ْدن أَ ْ د بدو
وغي دره :ومندده قولدده تعددال َ :
بب
ب
َّ
دا
ْم ْنده ب دد َينار يَ ي َدؤاله بإَل ْيد َ بإي َمدا ال ْم َ
تَك َ

غيددر المسددهمين د المجددا ايقتصدداال
ب
طار ي َؤبالبه بإَل ْي َ َو بم ْنه ْم َمد ْن بإ ْن
ْم ْنه ب بق ْن َ
إ ْن تَك َ
( ،)3د ذا عه وا؛ التعامو معهم بالما  ،وما ورال عنه صه هللا عهيه وسهم

 .2التعامددو م د
اْل بحتَ ب
اْ َم ْن
َعَه ْي به َقاب ما
وسهم أنه أعط أرض ليبر لهيهوال ليزرعو ا ،ولهم شطر ما دخر منها(.)4

 .4اإل د دددا إل د د غيد ددر المسد ددهمين :وقد ددد أ د دددى مه د د أيه د د لهنب د د  ،صد دده هللا عهيد دده وسد ددهم ،بغه د د

بيهددا ( ،)5وأ دددت يهوالد د إل د النب د  ،صدده هللا عهيدده وسددهم ،شددا مسددموم ككددو منهددا(،)6
وأرسو عمر حه إل أخ له من أ و م
إل غير ذل من الصور.

قبو أن دسهم(.)7

ثال اثا :تحقيق الدعوة إلى دين هللا عز وجل
إن التسام دفيد

اكتشاف الم االئ والتصورات اإلسدلمي  ،هدل عدن قبدو اآللدر بهدا،

ومث ددا ذلد د م ددا ددا د د قصد د ثمامد د ب ددن أث ددا  ،ح ددين عف ددا عن دده ص دده هللا عهي دده وس ددهم كس ددهم،
وأص

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

رسو هللا ،صه هللا عهيه وسهم ،أحب الناس إليه ،واإلسلد أحب األالدان إليه(.)8

الما د .1 :

صحيح البخاري ،كتاْ الجنا ز ،باْ إذا أسهم الصب

مات و دصه عهيه و و دعرض عه الصب اإلسلد

آ عمران.11 :

صحيح البخاري ،كتاْ اإل ار  ،باْ إذا استك ر أرضا مات أحد ما.
صحيح البخاري ،كتاْ الزكا  ،باْ لرص التمر.

صحيح البخاري ،كتاْ اله و ههها والتحر ض عهيها ،باْ قبو الهدد من المشركين.
صحيح البخاري ،كتاْ اله و ههها والتحر ض عهيها ،باْ قبو الهدد من المشركين.
صحيح البخاري ،كتاْ المغا؛  ،باْ و د بن حنيف وحديث ثمام بن أثا .
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ابعا :إقامة المجتمع المدني المتعاون
را
الناس أ َّم و ب
اح َد َويَ َي َزالو َن
﴿وَل ْو َشا َ َرُّب َ َل َج َع َو َّ َ
َ
ايلتلف سن هللا كونه ،قا تعال َ :
بب
ين * بإيَّ َم ْن َر بح َم َرُّب َ َولب َذبل َ َلَهَقه ْدم ( ،)1كشدار القدرآن الحدر م إلد ضدرور دذا ايلدتلف،
م ْخ َتهف َ
وحتميد و دواله ،يددتم ن كددو درال وكددو مجتمد نتيجد لهددذا ايلددتلف مددن الِدديش ،بالطر ق د الت د
ي ار ا ،و ق ما لدده من إراال  ،وحر  ،والتيار.

و دذا ايلددتلف والتنددوع والتعدددال ،دسددهم د الوصددو إل د التحامددو اإلنسددان  ،إذا التددزد ويدده

بالتسام والتعاون ،ومن ثم كان التعاون ضرور ا تماعي

الخير العاد ،وت اال المنا

كو المجتمعات اإلنسداني  ،لتحقيدق

والمصال  ،و و ما حث عهيده اإلسدلد ،جعدو العلقد بدين المسدهمين

وغير م علق تعاون وتعارف وبر وعد  ،ليعم الخير ،وتقوى الصلت اإلنساني .

واإلنسان مدن بط عه ،دِيش الالدو وسدط ا تمداع ؛ ولدذل كدان التسدام أرضدي أساسدي

لبنددا المجتم د المدددن  ،وإرسددا قواعددده ،عه د أسدداس الحر د د المعتقددد ،وقبددو ايلددتلف د

المساس بخصوصيات كو أم .
ال أر  ،وعدد َ

خامسا :إلغاء الطبقية والتمييز العنصري
ا
دظهددر بش د و واض د تسددام اإلسددلد ونظرتدده اإلنسدداني إل د الحيددا  ،وقابهيتدده لهتعددادش م د
األ حددار المخالف د  ،وأثددر ددذه القابهي د عه د تحقيددق السددلد د المجتم د  ،وايندددما

و شف التار خ عن إلغا اإلسلد لظا ر الط قي

المجتم .

د عناص دره،

﴿وَلَق ْدد َك َّرْم َندا َببند َآال َد
قد ن القدرآن الحدر م عهد تحدر م بند آالد وتفهديههم ،قدا تعدال َ :
َّ ب
هدْهنا م عَهد َكبثيدر بم َّمدن لَهْقندا تَْف ب
ب
ب
هديل (،)2
ْ َ َ
َو َح َمْه َنا ْم د اْل َب بدر َواْل َ ْح بدر َوَرَ؛ْق َندا ْم م َدن الطبي َدات َوَ َّ َ ْ َ
ون عه أن المِيار الوحيد لهتفاضو بين الناس عند هللا تعال  ،و التقدوى ،قدا تعدال ﴿ :بإ َّن
هب أ َْتَقدداكم بإ َّن َّ ب
ديم َلبيدٌدر ( ،)3ولمددا كددان محددو التقددوى القهددب ،ددذل دعند تحديددد
َكد َدرَمح ْم بع ْند َدد َّ
أْ
هَ َعهد ٌ
ْ
مجا التمييز بين الناس التعامو ويما بينهم.

()1

وال.118-119 :

()2

اإلس ار .11 :

()3

الحجرات.14 :
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ُّها الناس أَيَ بإ َّن َربَّح ْم
وأكد ذا المعن صه هللا عهيه وسهم ،لط الوالاع؛ قا « :دا أَي َ
ب
ب
َح َم َر عه
َواحٌدَ ،وإب َّن أ ََباك ْم َواحٌد ،أي يَ َ ْ
ه َو لعرب عه أعجم َ ،ويَ لعجم عه عرب َ ،ويَ أل ْ
َح َم َر ،بإيَّ بالتَّْق َوى ،أََبَّه ْغا !»(.)1
َس َوَال عه أ ْ
َس َوَالَ ،ويَ أ ْ
أْ
سادسا :االعتراف بالخطأ وتجاوز حظوظ النفس
ا
لهتسددام أثددر د واق د الحيددا  ،هدده أث دره د تجدداو؛ حظددوظ الددنفس ونص درتها له اطددو ،وقددد

ي دؤال بددالنفوس الممتهئ د حقدددا إذا سددومحا إل د ايعت دراف بالخطددك ،وذل د كمددا حدددث د قص د

يوسددف عهيدده السددلد ،لمددا عفددا عددن إلوتدده ،ددكقروا لدده بالفهددو ،واعتددذروا لدده عددن الخطددك ،واعتر دوا
بعهددو منزلتدده ،وطهبدوا مندده العفددو وايسددتغفار ،قددا تعددال َ﴿ :قددالوا تد َّ ب
ه َعَه ْي َنددا َوبإ ْن كَّنددا
ك َّ
َ
داهلل َلَقد ْدد آثَد َدر َ
بب
ه َلحم و و أَرحم َّ ب ب
ب
ين (.)2
الراحم َ
َل َخاطئ َ
ين * َقا َ يَ تَ ْث بر َب َعَه ْيحم اْل َي ْوَد َد ْغفر َّ ْ َ َ ْ َ

()1

مسند أحمد بن حنبل ،أحااليث ر ا من أصحاْ النب  ،صه هللا عهيه وسهم ،حديث ر و من أصحاْ النب  ،صه هللا عهيه وسهم،
وقا شعيب األرنؤوط :إسنااله صحي .

()2

يوسف.82-81 :
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الخاتمة
د لتدداد ورق د العمددو ددذه المجمه د لموضددوع "التسااامح فااي اإلسااالم وضاارورته المجتمعيااة

والدولية وآثاره" ،نعرض أ م النتا ج الت تم التوصو إليها ،والتوصيات.
أو اال :النتائج:
تتهخ نتا ج ذا ال حث ويما دكت

(* ):
1

 .1شددمها نصددوص الق درآن الحددر م ،والسددن المطهددر  ،عه د مسدداح واسددع لمعددان الرحم د وال أر د
والصف والعفو والمغفر والصبر ،وغير ا ،و ذه المعان
مظا ره وثمراته.

دذور التسدام  ،و د الوقدا نفسده،

 .2اعتن د اإلسددلد بحسددن الخهددق ،وأويه منزل د عالي د  ،ورغ دب د التربي د عهيدده ،ومددا التسددام إي
صور من صوره.

 .4تصور المسهم عن الحون والحيا  ،المؤسس عه
دجعو التسام

ز ا من طبيع اإلسلد و و ره.

حر اينسجاد والتحامو ،ووحد القانون الحاكم،

 .3األلذ بالوسطي وايعتدا  ،ور ض الغهدو والتطدرف ،مدن شدكنه أن دهديق المجدا أمداد العدوانيد
واألحقاال.

 .1التسام دخه لفحر اينسدجاد والتحا دو والتدوا؛ن ،التد تح دم تعداليم اإلسدلد وم اال ده وأح امده،
هو ي دعن التفر ط

أن تحون العز هلل ولرسوله ،صه هللا عهيه وسهم ،ولهمدؤمنين ،وي دعند

الخهوع لهظهدم أو لدذين المظهدومين ،وي دعند المسداوا بدين الحدق وال اطدو ،وي دعند اإللفدا
هم معان الوي والب ار

صورتهما الصحيح  ،المنسجم م روح اإلسلد وتعاليمه.

 .2تعز ددز قدديم التسددام والوسددطي  ،ت دؤال إل د موا ه د التطددرف واإلر دداْ ،ومعالجتدده قبددو وقوعدده،
وذل د مددن لددل تعز ددز ثقا د الس دهم والتعددادش بددين المجتمعددات ،والعددم ه دوال إصددلح الخطدداْ
الدددين  ،وقيدداد األسددر بدددور ا ،وتحسددين أسدداليب المؤسسددات الديني د  ،وتعدداون أطيدداف المجتم د

ومؤسساته الرسمي والشعبي .

 .1مس ددؤولي تعز ددز ق دديم التس ددام والوس ددطي تقد د عهد د أ د دراال المجتمد د

م دديعهم ومؤسس دداته ،ومنه ددا

الح ومات ،واألسر  ،والعهما  ،والمؤسسات الديني  ،ووسا و اإلعلد ،وغير ا.

(* )

الحصين :التسامح والعدوانية ،ص ،211
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 .9آثار ارت اط التسام باإلسلد ظهرت

إلغدا الط قيد والتمييدز العنصدر  ،و د قبدو التعدالدد

الثقاوي  ،والتعادش م اآللر ن ،بصور يندر و وال مشابه لها

 .8لددم د ددن التسددام ليغيددب عددن ثقا د اإلسددلد ،حت د

تار خ الحهارات المختهف .

د ظرو دده المختهف د  ،و خش د

د العصددر

الحاض ددر بس ددبب الت ددكثير الط دداغ لهثقا د د الغربيد د  ،واينبه ددار بالتق دددد الم دداال والمعر د د لهغ ددرْ،

وسيطر اإلعلد ،أن دصاْ الهمير الخهق الجمع ل م بتشو ات غير إسلمي .

ثانيا :التوصيات:
ا
 .1لفددا نظددر الجهددات المسددؤول عددن التربيد د المجتمعددات اإلسددلمي إلد ضددرور توعيد الددنش
بالتصددور اإلسددلم عددن التسددام  ،باعت دداره قيم د أساسددي د حيددا المسددهم ،وتحصددينه مددن أ

تشو ه دم ن أن تتعرض له ذه القيم اإلنساني .
 .2بذ الجهد

الحتاب عن اإلسلد وقيمه ،وإدصا ذل إل المسهمين والمفحر ن الغربيين.
هذا وصلى هللا على دمحم ،وعلى آله وصحبه وسلم،،،
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