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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة تطبيقية-يف اإلسالم وصلته بمفهوم الواجبمفهوم التسامح 

 مقدمة 
 .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده

 يف القرآن والسنة، ويستعمله كثري من التسامح تتناوله كثري من النصوص: أما بعد فإن مدلول كلمة
العلامء، وقد عربت اآليات واألحاديث والعلامء عن معنى التسامح بمصطلحات ومفاهيم متعددة، منها 

 .هذا اجلذر ال يرجع إىل ومنها ماالتسامح، : ما يرجع إىل اجلذر اللغوي لكلمة
 هوم الواجب  وصلته بمفوسأبني يف هذه املداخلة مفهوم التسامح يف اإلسالم

 عقد مقارنات بني تسامح املسلمني وبني معاملة غريهم؛ ألن ذلك مما  هذا البحثوليس املراد من
أبواب اآلداب االجتامعية عرض  جوانب التسامح يف اإلسالم ألن ذلك يقتيض وال رسديطول، 

ارنات سيكون التفسري واحلديث والفقه والرقائق، لكن عرض بعض النامذج واملقواألخالقية من كتب 
 .ه ومتييزه عام يشتبه بهحدودًرضوريا لبيان هذا املفهوم ومعرفة 

 
 

 
 إطاللة تارخيية عىل نشأة مفهوم التسامح يف الغرب

 يقابل مفهوم التسامح مفهوم التعصب، وقد برز مفهوم التسامح يف هنايات القرن السادس عرش
 .امليالدي يف الغرب بعدما رأى الناس ويالت احلروب الدينية املتالحقة يف وسط أوروبا

وأصبح التسامح منذ القرن السابع عرش حمل دراسة وبحث، وال خيفى أثر حترر الفكر من سلطة 
 .الكنيسة يف أوروبا يف نشوء مفهوم التسامح

 :  سيام اإلنكليزية والفرنسية أن هذا التعبريتسامح يف اللغات الغربية ال: ويظهر من خالل لفظ كلمة
Tolerance, Tolerationبحسب تعريف القواميس اإلنكليزية والفرنسية هلذه الكلمة- يراد به  :
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ًفتستعمل هذه الكلمة مثال يف سامح الدولة . ُالسامح ليشء ما أن يفعل مع أنك ال حتب هذا اليشء: أهنا
 .درك أذى ذلكبالتدخني أو رشب اخلمور مع أهنا ت

 )1(.   وغريمهاLenience, indulegence:  ومن الكلامت املرادفة هلذه الكلمة
 مويشتمل هذا املفهوم يف اللغات األجنبية عىل معنى وجود هامش للتسامح، فهو يستعمل عند عد

دنيا َوجود معيار دقيق يف املوضوع، كحالة عدم وجود دقة مطلقة يف املنتج، ووجود عتبة عليا وأخرى 
 )2(.هلامش اخلطأ

وقد نتج عن وهذا يظهر أن ثمة خماضا يف هذه املجتمعات لتحديد احلق والواجب والصالحيات، 
 فصل الدين عن :هذا املخاض والدة مفهوم العلامنية يف الغرب، وما تبعها من مقوالت كان من بينها

 .الدولة
دي إىل إمكان ممارسة األفراد واجلامعات القدرة عىل احرتام االختالف مما يؤ: ثم صار معنى التسامح

 املساواة، وينطوي هذا املعنى عىل كون املتسامح فيه غري مقبول عند املتسامح من للعالقات يف جو من
 .حيث األصل، لكنه قبل به الستمرار التعايش مع اآلخر

 اإلنسان بيشء احلق والواجب؛ ألن قبول:  يتعلق بمفهوميوال خيفى أن مفهوم التسامح هبذا املعنى
 .يستدعي إنشاءه واجبات للغري عليه، وقبوله بحقوق الغري

أن الكنيسة بدأت بالتسامح حتت ضغوط املطالبة : ومما يالحظ يف موضوع التسامح يف الغرب
: يالحظ أنه قد اقرتح االستبدال بكلمة التسامح كلمةكام واالحتجاج يف بدايات القرن السابع عرش، 

إضافة االحرتام إىل التسامح لئال يفهم التسامح عىل أنه تساهل من طرف أعىل لطرف اقرتح واالحرتام، 
 .أدنى
 
 

                                 
  .733ص : إنكليزي عريب:  قاموس أكسفورد،Colins English Dictionary: P 541 انظر معجم كولنز  )1(
 .معجم الروس:  انظر )2(
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 معنى التسامح يف اإلسالم
أما يف الدراسات اإلسالمية فال يعد هذا املفهوم مصطلحا رشعيا، إذ مل يرد باملعنى املتداول اليوم يف 

 .و يف السنة أو يف مؤلفات العلامء املتقدمنيالقرآن أ
يستدعي بيان هذا املفهوم عرض املعنى اللغوي واملعنى الشائع عند املؤلفني، وعرض املفاهيم و

 واملصطلحات ذات الصلة
 .االتساع يف اإلعطاء وغريه: فالتسامح  لغة

الداللة عل أن الكالم املوصوف : لوصف عبارة ما، ومرادهم) التسامح : ( كلمةويستعمل العلامء 
؛ ألن هذا الكالم مستعمل يف )1(ُ الغرض منه، وحيتاج يف فهمه إىل تقدير لفظ آخرُبالتسامح فيه، ال يعلم

 )2(.غري ما وضع له مع عدم نصب قرينة عىل املراد منه، اعتامدا عىل ظهور املعنى يف املقام
 .التسامح: وهذا ما تدل عليه عرشات املواضع عند استعامل علامء الرشيعة اإلسالمية كلمة

التساهل : ضع التي استعمل فيها العلامء هذه الكلمة فتشري إىل أن املعنى املراد هباأما بقية املوا
 .والعفو

 : املساحمة بأهنا: مثل كلمة) سمح : ( وقد عرفت املعاجم الفقهية كلامت مشتقة من اجلذر
 .، أي ترك املرء شيئا ال جيب تركه عليه، تكرما وترفعا)3(زهاـترك ما ال جيب، تن

 )4(املساهلة واملوافقة عىل املطلوب والصفح عن الذنب: العلامء بأهناوعرفها بعض 
إنام يكون يف األمور التي ليست من احلقوق والواجبات، جمال مفهوم التسامح ويؤخذ مما تقدم أن 

فال يطال القانون والقضاء جمال التسامح؛ ألنه األمور التي حيتاج إليها الناس يف حياهتم اليومية، 
اللطيفة، واملعارشة احلسنة، ورعاية اجلوار، واملشاعر اإلنسانية الراقية كاإلحسان والرمحة والرب كاملعاملة 

 .والعفو

                                 
 1/174 التعاريف للمناوي )1(
 3/497، حاشية ابن عابدين 1/79 التعريفات للجرجاين )2(
 1/271للجرجاين  ومثله يف التعريفات 653/ التعاريف للمناوي 1 )3(
 1/481 قواعد الفقه )4(



 

 5

 إن من تسامح املسلمني عدم إكراه الناس عىل دخول :ال يقال: وبناء عىل هذا املعنى لكلمة التسامح
 .آن الكريماإلسالم؛ ألن اإلكراه عىل الدخول يف الدين حرام عىل املسلم بنص القر

إن من تسامح املسلمني مع أعدائهم أهنم كانوا ال يقتلون النساء والصبيان والشيوخ أثناء : وال يقال
 .احلرب؛ ألن قتل هؤالء حمرم بالنص

، ولو يف أن يكون املتسامح ذا سلطة أو أقوى ممن يتسامح معه: ويستدعي التسامح هبذا املعنى أيضا
 .األمر املتسامح فيه فقط

واملأخوذ من معنى التسامح بحسب نشأته يف  أن املعنى الداخل يف مفهوم التسامح اليوم، ويظهر
) إجياد قواسم مشرتكة أو ثوابت يتفق عليها ليسود جو من التعايش وللتعرف عىل احلق ( وهو الغرب، 

 .يف مفهوم التسامح يف اإلسالمًموجودا هذا املعنى ليس 
 .وبني التسامحفإن ثمة مفاهيم ينبغي عدم اخللط بينها : موبناء عىل تعريف التسامح يف اإلسال

 عدم وجود مبدأ لإلنسان أو اجلامعة ينطلق منه ليوصف تعامله مع اآلخرين بالتسامح: منها
 موقف سلبي، بينام يعد التسامح موقفا عدم االهتامم بتحصيل احلقوق وأداء الواجبات، فهذا: ومنها

 ً.إجيابيا
 .عن قصد، لتحصيل منافع آنية بدعوى التسامحملبادئ االتنازل عن : ومنها

 . التسامح يف اإلسالم أمهية املعيار املوضوعي يف هذا املفهوم معنىويظهر لنا من خالل
فالتسامح يقوم عىل أساس معرفة احلقوق والواجبات بدقة تامة، وإذا عرفت هذه أمكن عندها بيان 

 .ًما يعطى تساحما بعد ذلك
واجب وبني التسامح مهم، ألن التسامح فضيلة ال نستطيع أن نلزم به من ال يريده، فالتمييز بني ال

ًوبخاصة إذا رأى أن اجلانب اآلخر ال يتسامح معه، يف حني نستطيع أن نلزم رشعا من ال يتسامح معه 
الطرف اآلخر ومن ال تؤدى إليه حقوقه بأن يؤدي حقوق اآلخرين؛ ألن أداءه حلقوق اآلخرين ينطلق 

ً حكم تكليفي هو كون هذا الفعل واجبا عليه أو كون فعل آخر حراما عليهمن ً. 
َّيا أهيا الذين آمنُوا كونوا قوامني هللاِِّ شهداء بالقسط وال جيرمنَّكم شنَآن قوم عىل أال {: قال اهللا تعاىل ََ ََ َ ُ َُ َ ٍَ ْ َ َ َّ َ ََ ُ ْ َ ْ ْ َّْ َ ْ َ ُُّ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ

ِتعدلوا اعدلوا هو أقرب ل ِ ُِ َ َْ ْ ْ ُ ْ َُ ُ ْ َلتقوى واتقوا اهللاَّ إن اهللاَّ خبري بام تعملونَ ُ َّ ْ ُ َْ َْ َ ََ َّ َِّ ٌِ َ  سورة املائدة) 8 (}ِ
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لو مثل األعداء بأجساد : املرء بترصفات الطرف اآلخرفيها  جيب أال يتأثر  التي جمال الواجباتففي 
 ال جيوز أة مسلمةامرالشهداء املسلمني ال يعنى هذا جواز التمثيل بقتىل األعداء، ولو اغتصب األعداء 

) احلق والواجب وضوح ( ت عليه فكرة التسامح وهو ألن املعيار الذي ابتناملعاملة باملثل؛ للمسلم 
 .موضوعي ال يتأثر بالظروف، وسبب موضوعيته وإلزامه أنه نص ديني واجب التنفيذ

 بالتسامح يف ً أن التسامح يف اإلسالم ليس تعبريا عن احلقوق والواجبات، يف حني يعرب:واخلالصة
االستعامل الغريب عن احلقوق والواجبات التي توصل إليها أفراد املجتمع لضامن التعايش فيام بينهم، 

 .ًوذلك بأن تنازل البعض منهم عن بعض ما له من حقوق لينهي نزاعا أو يمنع وقوعه
 فهل يمكن التوفيق بني املعنيني اإلسالمي والغريب هلذا املصطلح؟

وفيق بينهام عسري؛ ألن مصدر احلقوق والواجبات يف املجتمعات الغربية السيام يف عند الواقع أن الت
نشوء هذه املجتمعات بعد العصور الوسطى توافقي وضعي، فأدى التسامح والتساهل عندهم إىل حتديد 

 .احلقوق والواجبات
لواجبات، وهو ما  أما يف اإلسالم فالنص واالجتهاد يف ضوئه بام ال خيالفه هو مصدر احلقوق وا

 ً.يظهر أن املمنوح فوق هذه احلقوق والواجبات يسمى تساحما
املسلمون متساحمون؛ ألن معنى : اإلسالم متسامح، وعىل قولنا: والواقع أن هذا ينطبق عىل قولنا

، وال يمكن يف هذا ملنح اآلخر فوق حقوقه التي أقرها له هذا الديناملسلمني   ندبه:تسامح اإلسالم هنا
سياق افرتاض أن اإلسالم متسامح باملعنى الغريب للتسامح؛ ألن ذلك يستدعي وجود حقوق ال

وواجبات سابقة عىل التكليف اإلهلي، ثم جاء الترشيع ليتسامح يف منح اآلخر ما ليس له، فجعل هذا 
ة ًاملتسامح فيه حقا لآلخر يف الترشيع اإلسالمي، ومعلوم أن هذا االفرتاض ال يستقيم يف الرشيع

 .اإلسالمية
 مما ال ملنح اآلخر فوق حقوقهدعوة اإلسالم وندبه أتباعه تطبيقهم :  فهومعنى تسامح املسلمنيأما 

 .بحسب الرشيعة  عل املسلمنيجيب



 

 7

 
 التسامح ومرادفاته، وبيان ما سنة التي يظهر فيها مفهومالقرآن والإن استيعاب عرض نصوص 

، ال يتسع له هذا البحث، وهلذا سأعرض أهم النصوص التي ورد ..يؤخذ من هذه التعبريات من أحكام
 .فيها تعبري التسامح ومشتقاته ومرادفاته

 التسامح والسامح
ألفاظ بتعبري معنى هذا الورد مل أقف عىل تعبري التسامح يف حديث مرفوع أو يف أثر موقوف، وإنام 

  .حة وغريهاْأخرى، كالسامحة، والسم
إن اهللا تبارك وتعاىل أمرين أن أقرأ عليك ":  فعن أيب بن كعب أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال-

إن ذات الدين عند اهللا احلنيفية السمحة ال املرشكة وال اليهودية وال النرصانية، : وقرأ عليه.. القرآن،
 )1("...ومن يعمل خريا فلن يكفروه

َأي األديان أحب إىل : قيل لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:  وعن ابن عباس ريض اهللا عنهام، قال- ِ ُّ َ َ ْ َُّ َِ َ ْ
َاهللاَِّ؟  قال ُ احلنيفية السمحة": َ ُ َْ َّْ َّ َِ ِ")2( 

 لتعلم هيود أن يف ديننا ..": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:  وعن عائشة ريض اهللا عنها، قالت-
 )3(".حة، إين أرسلت بحنيفية سمحةفس
،  السمحة:؟ قال وما احلنيفية: قيل. أحب األديان إىل اهللا احلنيفية":  وقال صىل اهللا عليه وسلم-

 )4(". اإلسالم الواسع:قال
املائلة عن : ومعنى احلنيفيةفيظهر من األحاديث املتقدمة أن دين اإلسالم دين حنيفية سمحة، 

 )1(. التي ال تتوجه إىل الغلظة واجلمود والسامجة، املنقادة إىل اهللا،السهلة: محةالباطل إىل احلق، والس
                                 

 )86 / 2(، 1162:  األحاديث املختارة للضياء املقديس رقم)1(
، 7351:رقم: املعجم األوسط للطرباين . 22291، 21260، 2003: وانظر األحاديث) 17 / 4(،  2107: رقم– مسند أمحد )2(
إن أحب الدين إىل اهللا احلنيفية ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم:  عن أيب هريرة قال": ، ولفظه يف املعجم الكبري)229 / 7(

 .7883،11578، 7868، 7715، 5519: ، واألحاديث)227 / 11(،  11572:  رقم"السمحة
 )349 / 41(، 24855:  مسند أمحد، رقم)3(
 )74 / 1(،  238:  مصنف عبد الرزاق، رقم)4(
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كوهنا سمحة؛ ألهنا وبني حنيفية  النبي صىل اهللا عليه وسلم بني كون الرسالة التي بعث هبا ومجع
، ..احد، فهي مائلة عن كل ما يبعد املرء عن حقيقة العبودية هللا الوالتوحيدالذي هو حنيفية يف املبدأ 

 )2(.، تشتمل عىل اليرس وعدم التعسريسمحة يف العملوهي 
أن اهللا تعاىل من عىل العباد : وعالقة ما بني سامحة اإلسالم واملعنى الذي انطلقنا منه لتعبري التسامح

برشيعة هي غاية يف السامحة، مع أنه سبحانه لو كلف الناس بام هو أشد منها مل يكن للعبد إال الطاعة 
ياد ألوامر اهللا تعاىل، فكان عدم التشديد، وعدم التكليف بام ال يطيق اإلنسان أو بام يعرس عليه من واالنق

 .مظاهر سامحة اإلسالم احلنيف
ِ َإن األرباح مع السامح  ...-:  وقال صىل اهللا عليه وسلم- َ َّ َ َْ َ َ َ َّ ِ«.)3( 

 يف كل املجاالت، ومنها كسب  املساهلة يف األداء يربح صاحبها، واملسامح أحرى أن يربحإن: أي
وال تستوي : (ود من يعيش اإلنسان معهم يف جمتمعه، حتى إن بدر من بعضهم عداوة، قال اهللا تعاىل

  ). كأنه ويل محيم فإذا الذي بينك وبينه عداوة  ال السيئة ادفع بالتي هي أحسناحلسنة و
 )4(".اسمح يسمح لك: ه و سلم قالأن رسول اهللا صىل اهللا علي":  وعن ابن عباس ريض اهللا عنهام-

 .فجزاء التسامح ثواب أخروي باإلضافة إىل مودة الناس يف الدنيا
ً رحم اهللاَُّ رجال ":  وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام، أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال- ُ َ َ َِ

َسمحا إذا باع وإذا اشَرتى وإذا اقتىض َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ًَ ْ َْ.")5( 
 )1("املالطفة، واملساحمة، واملباذلة:  ثالث من أخالق املؤمن": ً أيب أمامة مرفوعاوعن -

                                                                                                     
 1/169 فيض القدير )1(
 . فيام ينقله عن ابن القيم3/203لقدير فيض ا:  انظر)2(
 ). 456 / 1(، 1488كشف اخلفاء : ، وانظر)36 / 6(، 11519 السنن الكربى للبيهقي )3(

السامح رباح ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم : عن ابن عمر ريض اهللا عنهام، قال): 48 / 1(،  23: ويف مسند الشهاب، رقم
 .وعزاه إىل القضاعي) 361 / 6(، 16060: رقم: العاملكنز :  وانظر"والعرس شؤم

 / 2(، املعجم الصغري للطرباين )211 / 5(، 5112: ، املعجم األوسط للطرباين، رقم)103 / 4(، 2233:  مسند أمحد، رقم)4(
 ).343 / 6(، 15963: كنز العامل، رقم: ، وانظر1169: رقم) 281

 )240 / 7(،  1934- صحيح البخاري )5(
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ٌ دخل رجل ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:  وعن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قال- َُ ََ َ
ًاجلنَّة بسامحته قاضيا ومتقاضيا َ ً َِ َِ َ َ َْ ُ َ َ َِ ِ ِ")2( 

ًوكون املرء قاضيا ومقتضيا شامل ،  لكل أنواع املعامالت بني الناس، فاملسلم مندوب إىل املساحمةً
 يف كل تعامل دنيوي؛ ألن ذلك طريقه إىل وهي من خصائص املسلم احلق وأخالقه الرفيعة، وذلك

 .العفو عنه واملساحمة عن أفعاله يف اآلخرة
: ا اإليامن ؟ قال يا رسول اهللا، م: ...  وعن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أبيه عن جده قال -

 )3("... السامحة و الصرب
ِيا نبي اهللاَِّ، أي العمل :  وعن عبادة بن الصامت، أن رجال جاء إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال- َ ََّ ُّ َْ َ ِ َ

ُأفضل َْ َ قال"َ ِاإليامن باهللاَِّ، وتصديٌق به وجهاد يف سبيله: َ ِ ِِ ِ ِ َِ َِ ٌ َ َ ْ َِ َ ُ ِ ِقال أريد أهون م. ْ َ َ ََ ْ َ ُُ َن ذلك يا رسول اهللاَِّ قال ِ َ َ َُ َ َ َْ ِ
ُالسامحة والصرب ْ َ ََّّ َ َُ")4( 

ًولعل الرابط ما بني اإليامن والسامحة، وكون الثانية بيانا لألول، يشري إىل أن اإليامن احلق ال ينتج إال 
سامحة، وأن عدم السامحة دليل عىل الركون إىل الدنيا، وعدم معاملة الناس بمعاملة اهللا فيهم، 

ملسلم حقيق بأن يسامح؛ ألنه يعلم أنه يف تعامله مع الناس يفصح عن مكنون قلبه، الذي يفيض فا
 .باإليامن باهللا تعاىل

وإذا كان اجلهاد من الشواهد عىل صدق اإليامن باهللا والبذل يف سبيله، فإن السامحة شعبة أخرى من 
 .الشعب التي يظهر من خالهلا إيامن العبد املسلم

                                                                                                     
 )87 / 2(، 2468 الفردوس بمأثور اخلطاب، )1(
رواه أمحد ورجاله ):  130 / 4(، 6311قال اهليثمي يف جممع الزوائد . 6669: وانظر) 550 / 11(،  6963- مسند أمحد )2(

 .ثقات
 / 17(، 105 الطرباين -، املعجم الكبري )725 / 3 (- املستدرك عىل الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهبي يف التلخيص )3(

49.( 
  .22717: ، وانظر)204 / 46 (-21658 مسند أمحد )4(
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إن اهللا حيب اإلنفاق ! يا عمران": بن حصني أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال وعن عمران -
ويبغض اإلقتار، أنفق وأطعم، وال ترص رصا فيعرس عليك الطلب، واعلم أن اهللا حيب النظر الناقد 
عند الشبهات، والعقل الكامل عند نزول الشهوات، وحيب السامحة ولو عىل مترات، وحيب 

 )1(". قتل حية أو عقرب الشجاعة ولو عىل
وهذا احلديث يندب املسلم إىل عدم ازدراء القليل من السامحة، ألن القليل يوصل إىل الكثري، وهلذا 
ًكان من حمبة اهللا للعبد أن يوفقه إىل البذل والتسامح مع الناس، وهذا احلب ليس مقصورا عىل كبار 

 .ىل للمتساحمني ولو بالقدر اليسريالباذلني املتساحمني، بل هو مضمون إن شاء اهللا تعا
 من املصطلحات املرادفة للتسامح يف الرشيعة اإلسالميةنامذج 

، والعفو، واإلعراض عن اجلاهلني، ودفع اإلحسان: ملتعلقة بمفهوم التسامحمن املصطلحات ا
 .، وغريها..السيئة باحلسنة، ورفع احلرج،واليرس والتيسري وعدم التعسري

رشعية، ال يتيرس يف غضون هذا الفاهيم املصطلحات، وامل، ويف هذه التعبرياتومعلوم أن التوسع 
البحث، فأكتفي هنا برسد بعض النصوص التي يظهر من خالهلا أن ما ندب إليه اإلسالم من التسامح 

 بكثري من التعبريات التي تزخر هبا نصوص هذا اإلسالم ًأيضابلفظ السامحة أو مشتقاهتا ندب إليه 
ًلدعوة إىل منح اآلخر فوق حقوقه، والعفو من املسلم عن بعض ما له، تساحما والتي تتضمن ااحلنيف، 

 .ًمع الغري، وسعيا لنيل رضا اهللا تعاىل
 اإلحسان

هى عن الفحشاء واملنك{: قال اهللا تعاىل َإن اهللاَّ يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينْ ُْ َ ْ ُ ْ ْ ََّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ َ ْ َ ُ ُِ َِ ِْ ِِ ِ ِ ِر والبغي ْ ْ َ َْ ِ
َيعظكم لعلكم تذكرون  َ َّ َ ُُ ْ َّْ َ ُ َُ  90النحل}َِ

فالعدل هو كل يشء مفروض من عقائد ورشائع، كأداء األمانات وترك الظلم واإلنصاف وإعطاء 
 . مما زاد عىل الواجباتاحلق، واإلحسان هو الفعل املندوب إليه

                                 
 ) 892 / 15(، 43527: رقم: ، كنز العامل)152 / 2(، 1080:  مسند الشهاب)1(
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ن حد اإلجزاء منه داخل يف العدل، فمن األشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض إال أ
 .والتكميل الزائد عىل اإلجزاء داخل يف اإلحسان

فأداء الفرائض هي اإلسالم حسبام فرسه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف حديث سؤال جربيل، 
وذلك هو العدل، وإنام اإلحسان التكميالت واملندوب إليه، حسبام يقتضيه تفسري النبي صىل اهللا عليه 

 )1(" أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك": سلم يف حديث سؤال جربيل، بقولهو
فالعدل يراد به املعنى اللغوي، وهو التوسط بني طريف اإلفراط، وهو الغلو املذموم يف الدين، 

 التفضل بام واإلحسان يراد به معناه اللغوي أيضا، وهو .والتفريط، وهو اإلخالل بيشء مما هو من الدين
 .صدقة التطوع: ومثاله. مل جيب، أو فعل ما يثاب عليه العبد مما مل يوجبه اهللا عليه

 .وال خيفى أن هذا هو معنى التسامح الذي انطلقنا منه يف بداية هذا البحث
  والصفح اجلميلالعفو 

َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلا{: قال اهللا تعاىل ْ ْ ُْ ْ ْ ِْ َ ْ ِْ َ َْ ُ َ َ َِ ِِ َهلنيُ ِ  ) 199: سورة األعراف (}ِ
ِوال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القربى واملساكني واملهاجرين يف {:  تعاىلوقال َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ُْ َْ ُ ْ َ ْ َُ ْ ِْ ِ َِ ْ َّ ِْ ِ ُِ َ ُُ َُ ْ َ

ْسبيل اهللاَِّ وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللاَُّ لكم  َ َُ َ َ َ ْ ُ ِْ ِْ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َُ َ ِ ٌواهللاَُّ غفور رحيمِ َّ ٌِ ُ َ  سورة النــور ) 22 (}َ
اس واهللاُّ حيب املحسنني{ َالذين ينفقون يف الرساء والرضاء والكاظمني الغيظ والعافني عن النَّ ُ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ َُْ ْ َ ْ ْ َ ُ َِّ ِ َ َ َّ َّ َّ ِ{ 

 سورة آل عمران) 134(
ُ وأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسو{ َ َ ُ ْ ََ ََ َّ ََ ْ ْ ْ ُِ َ ٌا الفضل بينَكم إن اهللاَّ بام تعملون بصريَ ِ َ ْ ْ ََ ُ َّ َ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ ُ  سورة البقرة) 237 (}ْ
اس واهللاُّ حيب املحسنني{ َالذين ينفقون يف الرساء والرضاء والكاظمني الغيظ والعافني عن النَّ ُ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ َُْ ْ َ ْ ْ َ ُ َِّ ِ َ َ َّ َّ َّ ِ{ 

 سورة آل عمران) 134(
َّ فاصفح الص{ ِْ َ َفح اجلميلَ ْ ِْ َ  سورة احلجر) 85 (}َ
َفاصفح عنْهم وقل سالم فسوَف يعلمون{ َ َ َ ْ ُ َ َُ َ ٌ َ ْْ َ ْ َ ُ ْ  سورة الزخرف) 89 (}َْ
ِوملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور { ُ َ َ َُ ْ ِ َ َْ َ ْ َ َ َِ َِ َ َّ َ  سورة الشورى) 43 (}ََِ

                                 
 )87 / 1(،  9: رقم: ،  صحيح مسلم)87 / 1(، 48: صحيح البخاري رقم:  متفق عليه)1(
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يد الذي لقيه صىل اهللا وسرية رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم زاخرة بمواقف العفو عن األذى والك
من قوله : عليه وسلم من األفراد واجلامعات، وال أدل عىل مقدار عفوه وتساحمه صىل اهللا عليه وسلم

 )1(." اذهبوا فأنتم الطلقاء": ح مكةلقريش يوم فت
 

 دفع السيئة باحلسنة
ُوالذين صربوا ابتغاء وجه رهبم وأقام: ( قال اهللا تعاىل ْ ِّ َ َ ُ ََ ََّ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ اهم رسا وعالنية َِ ًوا الصالة وأنفقوا مما رزقنَ َ ْ ُ َ ََ َ َ َِّ ِ َِ َ ْ َُ َّ َ َ

ِويدرءون باحلسنَة السيئة أولئك هلم عقبى الدار  َّ َْ ْ ِّ َ َْ َ َ ْ َُ َْ َّ َ َ ُ َُ َ َ ِ ُِ   .  ، سورة الرعد22اآلية ) ِ
َادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بام ي{: وقال اهللا تعاىل ُ ْ ِّ ُ ْ ْ َْ ُ َّ َ َِ َِ َ َّ َْ ََ ََ ِ َصفونِ ُ  سورة املؤمنون ) 96 (}ِ

ٌوال تستوي احلسنَة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينَك وبينَه عداوة {: وقال اهللا تعاىل َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ ِّ َ ََ ََ ِ َِّ َ َ َّ َ ُ ُ ِْ َِ َ َّ َ َ َْ ِ ِ َ َ
ٌكأنه ويل محيم ٌِّ َ ِ َ ُ َّ َ  سورة فصلت) 34 (}َ
 رفع احلرج

ِ وما جعل عليكم يف ا{ ْ َُ ْ َ َ ََ ٍلدين من حرج ََ َ َ ْ ِ ِ  سورة احلـج) 78 (}ِّ
َ يريد اهللاُّ بكم اليرس وال يريد بكم العرس { َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ  سورة البقرة) 185 (}َِ
هم إرصهم واألغالل التي كانت عليهم { ْ ويضع عنْ ْ ْ ِْ ْ َ ُ ُ َ ََ َّ ََ َ َْ َ َ َِ ْ َ ُ َ  سورة األعراف) 157 (}ِ

  اليرس والتيسري وعدم التعسري
ُ إن الدين يرس، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا ":  صىل اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َِّ ٌ ِّ َِّ َْ َ َ ََّ َّ ِ َِ َ ٌ

ِوقاربوا، وأبرشوا، واستعينُوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْْ ْ َُّ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ٍَ ْ َُ َ ِ َ ِ")2( 
شأن هذا الدين السامحة واليرس، ومن أراد السري ف. )3(أي غلبه الدين لكثرة طرقه: إال غلبه: ومعنى

ًفيه بالعنف وعدم السامحة كان جمافيا لطبيعة هذا الدين، وشارعا ملنهح مل يأت به هذا اإلسالم ً. 

                                 
 .)118 / 9(، 18739: رقم:  السنن الكربى للبيهقي)1(
  ". أحب الدين إىل اهللا احلنيفية السمحة": ، باب الدين يرس، وقول النبي صىل اهللا عليه وسلم)69 / 1 (-38 صحيح البخاري )2(
 96-2/95 اآلداب الرشعية ابن مفلح )3(
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َما خري رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم بني أمرين أحدمه":  وعن عائشة ريض اهللا عنها قالت- َ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ َُ َُّ َ ْ َ َ ْ ََ َِ َ ََّ َ ُِ َ ُا أيرس ُ َ ْ َ
ُمن اآلخر إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثام، فإن كان إثام كان أبعد النَّاس منْه َ ْ ْ َ ْ ِْ ِِ َ ََ ََ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ًُ ً َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ََّ ِْ.")1( 

:  اهللا صىل اهللا عليه وسلم قاللأن رسو:  ويف احلديث املتفق عليه عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه-
ُ يرسوا وال تعرس" ُِّ َِّ َ َُ وا وال تنَفرواَ ُوا، وسكنُ َِّ ُ َ َ َِّ")2( 
 

 تعبري التسامح عند الفقهاءمن 
ًأخذ الفقهاء من مرادفات التسامح الواردة يف النصوص املتقدمة أحكاما عديدة، واستنبطوا قواعد 

 : فقهية ضابطة لكثري من الفروع، من تلك القواعد
 )ححة حق اهللا مبني عىل املساحمة، وحق غريه مبني عىل املشا(
 )3()املساحمة يف ترك الواجب أكثر من املساحمة يف فعل املحرم ( 
 .، وهذه القاعدة فيها تفصيل واسع يف كتب القواعد الفقهية)4()املشقة جتلب التيسري(  

إن استقراء أحكام الرشع يدل عىل أن الغالب عىل الرشع هو التخفيف : وهلذا قال الرازي
 )5(.واملساحمة

هذه النامذج أن استعامل مرادفات التسامح إنام هي باملعنى الذي اعتمدناه يف بداية ويظهر من خالل 
 .هذا البحث

                                 
 )473 / 11(، 4295رقم : ، صحيح مسلم، واللفظ له)45 / 21(، 6288 متفق عليه، صحيح البخاري )1(
 ).154 / 9(، 3264: رقم: ،صحيح مسلم، واللفظ له)122 / 1(،  67: رقم: ، صحيح البخاري متفق عليه)2(
 3/398 املنثور يف القواعد للزركيش )3(
 599، رشح الكوكب املنري 77 األشباه والنظائر للسيوطي )4(
 6/46 املحصول )5(
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املسلمني وبني معاملة غريهم درجت أكثر الكتابات عن التسامح يف اإلسالم عىل املقارنة بني تسامح 

 هذه الكتابات عىل إظهار سامحة اإلسالم وتسامح املسلمني يف مقابل غدر كثري من أعداء وتعمل، هلم
 .هذا الدين وعدم احرتامهم لدماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم

 : نجدها يف معرض بيان تسامح اإلسالم واملسلمنيفمن املقارنات التي
 .يبيني إليها وما أحدثوا فيهادخول عمر بن اخلطاب إىل القدس وعهدته ألهلها، ودخول الصل -
دخول املسلمني إىل األندلس ونرشهم للعلم واحلضارة يف ربوع أوروبا، ثم خروجهم منها و -

 .حماكم التفتيشجراء القتل و
ووصية اخلليفة أيب صحيفة املدينة، ووفد نجران، وفتح مكة، : ومن نامذج التسامح يف اإلسالم -

الذي أعطاه خالد بن الوليد ألهل دمشق ، وامليثاق الذي بكر الصديق ألسامة بن زيد، وامليثاق 
وفتح األندلس، وصالح الدين ومعاملته للصليبيني، أعطاه عمرو بن العاص ألقباط مرص، 

 .. ..وحممد الفاتح ومعاملته ألهل القسطنطينية
 يف ومن املهم التذكري هنا برضورة عدم اخللط بني الواجبات التي فرضها اإلسالم عىل املسلمني

عدم إجبار غري املسلم عىل : طريقة معاملة غري املسلمني، فهذا ال يدخل يف نطاق مفهوم التسامح، ومثاهلا
، ...دخول اإلسالم، وعدم قتل أهل الذمة، وعدم قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان يف احلروب

ًفهذا ال يسمى عند تعامل املسلمني مع غريهم به تساحما، بل واجبا رش ًعيا ال فضل هلم فيه وال منة، أما ً
الزيادة عىل ما فرضه اإلسالم عىل املسلمني، من منح أهل الذمة امتيازات سوى ما جاء يف النصوص 

، وما شابه ذلك، فيمكن التعبري عنه ...للقتلالرشعية، أو الصفح عن املقاتلني من األعداء املستحقني 
أحداث سرية النبي صىل اهللا عليه وسلم، وخالل التاريخ بأنه من تسامح املسلمني، وما أكثره خالل 

ًمل يعرف التاريخ فاحتا أرحم من : اإلسالمي، وهذا ما فهمه غري املسلمني حني قالوا عن الفتح اإلسالمي
 .املسلمني



 

 15

الرب إىل املخالفني يف : ًفمن نامذج التعامل الواجب عىل املسلمني الذي ال يسمى تساحما باملعنى املتقدم
هاكم اهللاَُّ عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل {: قال اهللا تعاىل: لدين إذا مل يظهر منهم قصد العدوانا ْال ينْ َْ ُ َ َ ََّ ُ َ َ َِ ِِّ ِ ْ ُُ ُِ ِ َ َ

َْخيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللاََّ حيب املقسطني  ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َّ َ ُ ُّْ ْ َ َ ُِ ِْ ْ ُّ َ ْ ِِّ ُ َُ َ ُ ُِ  نةسورة املمتح) 8 (}ِ
فإذا كان : معارشة الوالدين واألقارب باملعروف عند االختالف يف الدين:  ومن هذه الواجبات

ًإيذاء الوالدين مسلمني أو غري مسلمني حمرما، فإن اإلسالم أوىص أتباعه خريا بالوالدين إن كانا من غري 
ِوإن {: قال تعاىل: املسلمني ولو آذوا االبن َجاهداك عىل أن ترشكَ َِ ْ َُ ََ َ َ ما ليس لك به علم فال تطعهام ِ يبَ ٌ َُ ْ َ ِْ ِ ُِ َ َ ْ َ َِ َ

َوصاحبهام يف الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إيل ثم إيل مرجعكم فأنبئكم بام كنتم تعملون ُ َ ُ َ ًَ ْ َ ْ ْ َ َّ َّ َّ َ َ ُ َ َْ ِّ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ُ َ َ َّ ْ ُُّ َ َِ ُ ِ ُِ ُُ ِ ِ ِ َ ِ ِ{) 15 (
 سورة لقامن

لنساء وحق الزوج وحق األوالد وحق الوالدين واألرحام أداء األمانات، وحتريم الظلم، الوصية با
 .وحق اجلار والضيف واألصدقاء

 
 نامذج من التسامح  الديني يف اإلسالم

 املنصوص الواجبات، الذين هو زائد عىل أعرض فيام يأيت نامذج من التسامح  الديني يف اإلسالم
 :عليها
 .إىل األرسى مهام كان مقدار االختالف معهم الرب :  يف اإلسالم والدينيمن التسامح اإلنساينف -

ا ويتيام وأسريا{:قال تعاىل ًويطعمون الطعام عىل حبه مسكينً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ ُ َ ُ ًَ ْ َ َُ َ َّ َ  .سورة اإلنسان) 8 (}ْ
 .ومعلوم أنه عند نزول هذه اآلية كان األرسى كلهم مرشكون

 مع ما أبدوه له ً إىل أهل مكة ماالومن أعامل النبي صىل اهللا عليه وسلم التي تظهر تساحمه أنه بعث
 .من عداوة

بعثني النبي صىل اهللا عليه وسلم بامل إىل أيب سفيان ": فعن عبد اهللا بن علقمة اخلزاعي عن أبيه قال
فلام قدمت مكة دفعت املال إىل أيب سفيان ..بن حرب يفرقه يف فقراء قريش وهم مرشكون يتألفهم، 
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 إنا نجاهده - يعني النبي صىل اهللا عليه وسلم- هذا وال أوصلمن أبر من: فجعل أبو سفيان يقول
 )1(."ونطلب دمه وهو يبعث إلينا بالصالت يربنا هبا

 الكرم واإلنفاق يف وجوه اخلري، واإليثار واملواساة، : يف جمال العالقات االجتامعيةمن التسامحو -
 . ألذىوالتواضع، وحسن اخللق، والعفو واإلعراض عن اجلاهلني، واحتامل ا

وقد كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يزور غري املسلمني من اليهود والنصارى، ويكرمهم، 
 .وحيسن إليهم، ويعود مرضاهم، ويتصدق عليهم

وقد تويف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هيودي لتأمني نفقة نساء النبي، مع كثرة 
رهن من املسلمني، ولكنه فعل ليعلم أمته التسامح مع من خيالفهم يف من كان يستطيع أن يأخذ منهم بال 

 )2(.الدين
توظيف غري املسلمني يف : من التسامح يف ميدان السياسة الرشعية السيام اإلدارية منهاو -

 .  كام ذكر املاوردي وزارة التنفيذاملناصب التي منها
منفذة اليوم يف دولة من ) الديمقراطية ( واحلرية ووإذا كانت الشورى وبناء عىل هذا التسامح، 

 ال حيال بني أحد وبني الوصول إىل أعىل بأنهيمكننا إطالق القول الدول اإلسالمية أو غري اإلسالمية، ف
 .عرق أو جنس املناصب أي قيد من دين أو مذهب أو

َفبام رمح{: قال تعاىل، أن تكون باللني والرفق: التسامح يف وسيلة الدعوةومن  - ْ َ َ ِ ْة من اهللاِّ لنت هلم َ ُِّ َ َ ِ ٍَ
هم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر  ِولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعُف عنْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُ ِ َ َُ َ ُ ْ َ ْ ْ َُ َ ِ ِ ِْ َ ََ ََ ْ َُّ ْ َ ْ َ ْ َ  َ ََ ِ ِ

َفإذا عزمت فتوكل عىل اهللاِّ إن اهللاَّ حيب املتو ُّ ََ َ َُْ َّ ْ َ َ َِ ُ َ َ َِ َِ َّ َكلنيْ ِ  .مرانسورة آل ع) 159 (}ِّ
َادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنَة وجادهلم بالتي هي أحسن إن ربك هو {:وقال تعاىل َّ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ ْ َ َْ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ ْ ِ

َأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين ْ َ َِ َِ ُْ َ َّ َِ ِ ُِ َ َ ُْ َ َ َْ َُ  .سورة النحل) 125 (}ِ

                                 
 )176 / 9(، 25580: رقم:  كنز العامل)1(
 ) 57 / 10(،  270: رقم:  صحيح البخاري)2(
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َوال جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي {: قال تعاىل. ًم لغري املسلم أيضاوهذا ينطبق عىل دعوة املسل ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ َّ َِ ِ َ ْ َ َ ُ َ
ا وإهلكم واحد ونحن له  ا وأنزل إليكم وإهلنَ هم وقولوا آمنَّا بالذي أنزل إلينَ ُأحسن إال الذين ظلموا منْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ََّ ٌ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ َُ ُُ َُ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َِ َّ

ُمسلم ْ  سورة العنكبوت) 46 (}َونُِ
:   ينطبق عىل دعوة الطغاة أيضا، فقد قال اهللا تعاىل ملوسى وهارون ملا أرسلهام إىل فرعون إن هذابل

ا لعله يتذكر أو ْخيشى{ َفقوال له قوال لينً ََّ ْ َ ُ َ ِّ ْ َُ ُ َ َّ َّ َّ َ َ ُ ََ ً  سورة طـه) 44 (}َ
 

 حقوق غري املسلمني وصلتها بمفهوم التسامح
، وقد علمنا أن هذا ال يدخل حتت مسمى  أوجب اإلسالم احلفاظ عليهاًالغري املسلم حقوقإن 
حق محايته بعامة، وحق احلامية يف دينه ونفسه وماله وعرضه، وحق محاية أماكن عبادهتم، : ، منهاالتسامح

 .، وغري ذلكوحرية العمل
ْ أال من ظلم معاهدا أو ": يه وسلمرسول اهللا صىل اهللا علقال فقد : فأما محاية املعاهد يف نفسه - َ َْ ًَ ِ ُ َ ََ َ َ

ِانتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منْه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َِ َ َ َ َْ ٍِ َ َ َِ ِ َ ً َ ََ")1(  
ه، ومن كنت من آذى ذميا فأنا خصم"قال صىل اهللا عليه وسلم: وعن ابن مسعود ريض اهللا عنه قال

 )2("خصمه خصمته يوم القيامة
ِال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللاِّ فقد {: قال اهللا تعاىلو ِ ِ َِ َ َّ ُ َ ْ َِ ِْ َُ َ َ ْ َ َ َُ َْ َ ِّ ُّ َّ َْ ُ َّ ِّْ ِْ ِ ِ َ

ِاستمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللاُّ سميع عل َ ٌ َ َ ُ َ ُِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ْ ْ ِ َ  سورة البقرة) 256 (}ٌيمَ
ٌفذكر إنام أنت مذكر{ ُ َ ِّْ َِّ َ ََ ََّ  سورة الغاشية) 21 (}ِ

ال إكراه يف الدين، أن بعض نساء األنصار يف املدينة كن قبل اإلسالم : وقد ورد أن سبب نزول آية
فيهم ينذرن عند قلة الولد أن هيودن أوالدهن، فلام جاء اإلسالم وأجليت بنو النضري من اليهود كان 

                                 
 )292 / 8(، 2654: رقم:  سنن أبى داود)1(
 )362 / 4(،  10913رقم :  كنز العامل)2(
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بعض أبناء األنصار فأراد آباؤهم أن يردوهم إليهم وأن حيولوهم عن اليهودية فنزلت اآلية عىل الرغم مما 
 )1(.تذرع به اآلباء من عدم رغبتهم يف تبعية أبنائهم ملن خيالفهم يف الدين والقومية

أن تكون متقومة بني  االعتداء عىل هذه األموال ال فرق يف حتريم ويف جمال أموال غري املسلمني  -
 .عند املسلمني أو غري متقومة، كاخلنزير واخلمر

وقد بلغ الفقهاء يف محاية غري املسلم يف عرضه، والعرض كام هو معلوم موضع الذم واملدح من 
إن الذمي جيب له ما جيب للمسلم، فإذا حرمت غيبة املسلم حرمت غيبة الذمي، بل : اإلنسان، أن قالوا

 .ظلم الضعيف أشد حرمة من ظلم غريهظلم الذمي أشد؛ ألن 
وال خيفى أن تسامح اإلسالم يف هذه الناحية بلغ درجة عالية؛ ألن غري املسلم يمكنه أن يستعيض 
عن حلم اخلنزير بغريه من اللحوم، ويمكنه ترك رشب اخلمر، رعاية لرغبة األكثرية من املسلمني، ولكن 

نون، وهذا يسبق املبادئ الديمقراطية إىل حد كبري، ألنه ال باعه أن يرتكوا الناس وما يدياإلسالم علم أت
ّحيكم األغلبية عىل األقلية، بل يندب املسلمني إىل التسامح مع غري املسلمني الراغبني بأن يكونوا 
مواطنني يف الدولة اإلسالمية، وذلك بأن يعطوهم ما أمكنهم يف عقد الذمة ليفهموا أن يف دين اإلسالم 

 .وا اإلسالم عن قرب مما يدعوهم لقبولهسامحة، وليعلم
 التسامح أثناء احلرب

ًغالبا ما تغيب يف أوقات احلروب مفاهيم األخالق ومظاهر الرفق والرمحة، فإذا وجدنا أمة أو مجاعة 
ًتعيل املبادئ األخالقية يف زمحة احلروب، ويف ساحات القتال، علمنا أن هذه األمة أكثر متسكا باملبادئ 

 .يف وقت السلماألخالقية 
 من ال يقاتل من النساء واألطفال منع قتل: من وصايا النبي صىل اهللا عليه وسلم لقوادهوقد كان 

 .والعجزة  الشيوخ

                                 
 1/310 تفسري ابن كثري )1(
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ٍفعن أنس بن مالك ريض اهللا عنه، أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال ِ َ ُ ْ ُ َ ِ انطلقوا باسم اهللاَِّ وباهللاَِّ، ": َ َِ ِ ُ َْ ِ ْ
ُوعىل ملة رس َ ِ َِّ َ َ ُّول اهللاَِّ، وال تقتلوا شيخا فانيا، وال طفال وال صغريا وال امرأة، وال تغلوا، وضموا َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ ً ْ َُّ ً ْ َ ُ ُْ َ ً ُ ََ َ َ َ ََ ً ِ ِ ِ ً َ ِ

وا، إن اهللاََّ حيب املحسنني ائمكم، وأصلحوا وأحسنُ َغنَ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُّ ْ َ ُ ْ َُْ َّ ِ َ َِ ْ َُ َ.")1( 
جبات ال جيوز للمسلمني خمالفتها، وهلذا ال تعد فقد مجع النبي صىل اهللا عليه وسلم يف هذا التوجيه وا

هذه الوصايا من قبيل التسامح، عىل أن املسلمني كانوا ال يكتفون بتطبيق هذه الواجبات، وإنام فهموا 
 .ًمنها معاين اإلحسان أيضا ألن زيادة املعروف الواجب هي عني التسامح واإلحسان

 .ىل التوجيه بام وجه به النبي صىل اهللا عليه وسلماخللفاء الراشدون خري مثال لالستمرار عكان و
ُوال تقتلوا .. ":فهذا أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه يويص يزيد بن أيب سفيان ملا بعثه إىل الشام فيقول ُْ َ َ َ

ِكبريا هرما وال امرأة وال وليدا وال ختربوا عمرانا وال تقطعوا شجرة إ ً َ ً ً ًَ َ ْ ِّ َ ْ ًَ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ َُ ُ ِ َ ِ َ ً فع ِ ٍال لنَفع وال تعقرن هبيمة إال لنَ ٍْ ً َّ ِْ ِ َِّ َ َِّ َ َ َِ ْ ََ
ُوال حترقن نحال وال تغرقنَّه وال تغدر وال متثل وال جتبن وال تغلل ولينْرصن اهللاَُّ من ينْرصه ورسله  َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َّ ََ َّ َ ُ ُ ْ ِّ ُ َ َُ ُ ُ َ ُ َ ُْ َ َّ ْ ْْ َ ُ ََ َ َ َ َ َْ َ ُِ ِ ًِ ْ

ِبالغيب إن اهللاََّ قوى عزي َ ٌّ ِْ َِ َّ ِْ َ  )2("ٌز ِ
ريض اهللا عنه يعطي خري مثال عىل سامحة اإلسالم واملسلمني يف منحه العهدة بن اخلطاب وهذا عمر 

 .العمرية ألهل بيت املقدس ولغريهم ممن افتتح املسلمون بالدهم
 

 
 :يام يأيتحدود التسامح فه يمكن تلخيص ، وأرى أن نفسههبااملسلم للتسامح حدود ينبغي أن يضبط 

  التسامح ال يلغي احلقوق والواجبات-1
إن ما يتسامح فيه هو أمور التعايش، أما احلقوق والواجبات فال جيب التسامح فيها إال برغبة صادقة 

 .ال يشوهبا إكراه أو صورية
من خالل قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ويالحظ التمييز بني ما يتسامح فيه وما ال يتسامح فيه 

 .وفعله
                                 

 )195 / 7(،  2247: رقم:  سنن أبى داود )1(
 )90 / 9(، 18614: رقم:  السنن الكربى للبيهقي)2(
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ُّما رضب رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم شيئا قط ": فقد روى مسلم عن عائشة ريض اهللا عنها قوهلا َ َّ َ ًُ َ َْ َ ْ َ ََ ََّ َ ُ َ َِ َ
تقم م ِبيده وال امرأة وال خادما إال أن جياهد يف سبيل اهللاَِّ، وما نيل منْه يشء قط فينْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ً َ َْ َ ًَ ُ َ َ َ ََ ُّ َ َ ْْ َ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َ ََّ َ َِ ْن صاحبه إال أن َ َ َّ ِ ِ ِِ َ ْ

تقم هللاَِِّ عز وجل تهك يشء من حمارم اهللاَِّ فينْ َّينْ ََ َ َ ْ َ َُّ َ َ ََ ٌِ َِ َِ َِ ْ َ.")1( 
أن امرأة من بني خمزوم رسقت فقالوا : هلذا جاء يف احلديث املتفق عليه عن عائشة ريض اهللا عنهاو

ه فكلمه أسامة بن زيد،  فقال رسول من يكلم فيها النبي صىل اهللا عليه وسلم، فلم جيرتئ أحد أن يكلم
 إن بني إرسائيل كان إذا رسق فيهم الرشيف تركوه، وإذا رسق فيهم ": اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 ".الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها
فيؤخذ من احلديثني املتقدمني أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يتسامح يف حق نفسه، أما يف حقوق 

 . تعاىل فكان يطبق الواجب من الرشعاهللا
ينبغي التمييز بني احلق والواجب من ناحية وبني العفو واإلحسان، فإن التسامح يف غري  وهلذا 

التنازل عن حقوق ك، فالتسامح يف جمال املبادئ من أهم أسباب النزاع بني املسلمنيموضع التسامح يعد 
فتن تقع بني املسلمني الذين جيب أن تكون ا سيؤدي إىل غالبا ممع العدو  بدعوى التعايش ًالشعب مثال

سلمهم واحده وحرهبم واحدة، وسريفع السالح، الذي جيب أن يوجه إىل األعداء، بني املسلمني، كل 
 .ذلك من جراء تسمية التنازل عن احلقوق باسم التسامح

 باملعروف والنهي ويعلم من ذلك أن القول بكلمة احلق بوضوح ، ورد العدوان وجهاده، واألمر
 .؛ الن القيام بالواجب ال يناقض اإلحسان والسامحةعن املنكر، كلها أمور ال تناقض التسامح

  التسامح يف اإلسالم ال يؤدي إىل التحلل من القواعد واألحكام الرشعية-2
يس فالتسامح مع غري املسلم ليس معناه مواالة غري املسلم ضد املسلمني، والتسامح مع األعداء ل

ال معناه ترك احلقوق، والتسامح يف موضوع االجتهاد يف النص الرشعي يعني فتح باب االجتهاد ولكنه 
 .. .يعنى فتحه أمام تأويل اجلاهلني

  التسامح وسيلة لتحقيق مبدأ وليست وسيلة لتحقيق مكسب عاجل-3

                                 
 )474 / 11(،  4296: رقم:  صحيح مسلم)1(
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ين عىل غري ما أنزل للحصول أما املداهنة فهي استعامل الد؛ ينبغي التفريق بني املداهنة وبني املداراة
عىل الدنيا، وهو حمرم، وأما املداراة فاستعامل الدنيا إلقامة الدين، وهي جائزة عند احلاجة إليها، فمن 

 .مبدأ قويم، ومن اليسء أن ترتك مبدأ من أجل نفع آيناملال إلرساء احلسن أن تبذل 
هو النص؛ حماذير التسامح  ولتاليف محبحدود التساإن املالذ اآلمن الذي يلجأ إليه املسلم للعلم 

أصول الفقه، ومصطلح :  لثباته وثبات وسيلة فهمه املتمثلة بعلمي املنهجية اإلسالمية املعياريني
 .احلديث

 
 

، والوصول إىل التسامح بعد أن يصل إن األساس اإلسالمي لاللتزام بمبدأ إعطاء كل ذي حق حقه
احلق ألهله، يتمثل يف الوازع الديني، ويف سهر والة األمر عىل وصول كل ذي حق حلقه، ويف عدالة 
مؤسسة القضاء، ويف رقابة املجتمع اإلسالمي والسيام العلامء من كافة االختصاصات عىل شيوع مبدأ 

 .إلسالمي يف املجتمع ااألمر باملعروف والنهي عن املنكر
  :فأما الوازع الديني -

فإن التسامح ينطلق من عقيدة وليس من فراغ، فكلام كان اإلنسان واضحا يف عرض عقائده كلام 
 كلام زادت الشكوك حول تساحمه، وكان أقرب إىل من يامرس ًكان قابال للتسامح، وكلام كان غامضا

 . عىل تساحمه أم الالتسامح كوسيلة للوصول إىل غايات ال يدرى بعدها هل سيبقى
وتقيض العقيدة اإلسالمية بأن االلتزام بام أمر به اهللا عز وجل ال خرية فيه للمسلم، وأداء حقوق 

 .اآلخرين مسلمني أو غري مسلمني واجب رشعي
ُوما كان ملؤمن وال مؤمنَة إذا قىض اهللاَُّ ورسوله أمرا أن يكو{: قال اهللا تعاىل َ ُ َ َ ََ ًَ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ُ ََ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِ ٍ ْن هلم اخلرية من أمرهم َ ْ َ ُِ ِ َ ْ ِ ُِ َ ْ َُ َ

ا ِومن يعص اهللاََّ ورسوله فقد ضل ضالال مبينً ُّ ُ َ ًَ َ َّ َ َ ََ َ ْ ُ َ ْ َ  سورة األحزاب) 36 (}َِ
؛ ألن وك الفرد حتى يف ظل غياب القانون ورقابة الدولةوال حاجة للتوسع يف بيان تأثري الدين يف سل

 .وتون يف درجة الشعور بههذا األثر يشعر به الناس مجيعا، ولكنهم يتفا
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 مع املصلحة الفردية ًوسواء يف وجوب التزام املسلم بالواجب الرشعي أكان هذا الواجب متناقضا
 .أو مع مصلحة األقربني أم كان غري متناقض

ْيا أهيا الذين آمنُوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللاِِّ ولو {: قال اهللا تعاىل َ َ َّ َ ََ ْ َ ْ ْ ََّ ُُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُِّ َ َ ِعىل أنفسكم أو الوالدين َ ْ ََ ِ ِْ ُِ َ َْ ُ َ َ
َّواألقربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهللاُّ أوىل هبام فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللاَّ  َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ُِ َِ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ  ْ َ َُ َ َ َّ ََ َ َ َِ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ََ ََ ًَ َ ُ

ًكان بام تعملون خبريا ِ َِ َ ُ ََ َْ َ  سورة النساء) 135 (}َ
 .بل إن االلتزام هبذه الواجبات ال يستثنى منه التعامل مع األعداء

َّيا أهيا الذين آمنُوا كونوا قوامني هللاِِّ شهداء بالقسط وال جيرمنَّكم شنَآن قوم عىل أال {: قال اهللا تعاىل ََ ََ َ ُ َُ َ ٍَ ْ َ َ َّ َ ََ ُ ْ َ ْ ْ َّْ َ ْ َ ُُّ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ
ْتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتق ْ ْ ُ ْ َُّ َِ ِ ُِ َ َْ َ ُ َوى واتقوا اهللاَّ إن اهللاَّ خبري بام تعملونْ ُ َّ ْ َُ َْ َ ََ َِّ ٌِ َ  سورة املائدة) 8 (}ِ

 :ًوقد كان الوازع الديني أساسا لاللتزام بالواجب وبالتسامح من بعده لألسباب اآلتية
إن علم املسلم باحلكم التكليفي من واجب وحمرم وغريمها، والتزام املسلم بتنفيذه، يؤدي إىل  -

 بام سوى هذا احلكم من املتغريات الزمانية أواملكانية أوالعرقية أو النفسية؛ ألنه يعلم عدم تأثره
ملرء ما له وإذا علم ا .أن تنفيذه إنام هو انقياد ألمر رشعي وليس ردا عىل ترصف الطرف اآلخر

ال يعف إال فيام يملكه، ومل يترصف يف ملك اآلخرين، فرئيس الدولة مثوما عليه، مل يتسامح ومل 
ليس له التسامح يف حقوق األمة، واملسؤولون ليس هلم التسامح يف حقوق مؤسساهتم، وويل 

 اليتيم ليس له أن يتسامح يف حقوق اليتيم، وهكذا
بأن اختالف الناس واقع بمشيئة اهللا، وأن اجلزاء يف موضوع الدين الذي إن اعتقاد املسلم  -

، يؤدي إىل قبول املسلم لآلخر، وإىل معاملته يف الدنياجزاء أخروي، وليس من مهمة الناس يتبناه املرء 
ْولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره النَّاس حتى يكونوا {: قال تعاىل. بالتسامح َ ُّ َُ َّ ُ َُ َْ َ َ ُ ً ُ َ ُّ ْ َِ َ ََ ِ َ ْ ْ َ َ َُ َِ ِ َ

َمؤمنني ِْ ِ  سورة يونس) 99 (}ُ
اع إىل احلق وليس قاضيا يوقع العقوبات يرى أنه د، وبني الكسب والنتيجةيميز املسلم ما  -

َّليس عليك هداهم ولكن اهللاَّ { وليس مطالبا بإجياد النتائج،  املقدماتعىل املخطئني، والداعية عليه إجياد َ ْ َ ِْ َ َ َّْ ُ َُ َ َ
َهيدي من يشاء َ َ َِ دعوا إليه بواسطة اإلسالم أو عدم التزامهم أما التزام اآلخرين بام . سورة البقرة) 272 (}ْ

 .فهذا أمر خيصهم، وحساهبم عىل اهللا تعاىل
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ا {: قال اهللا تعاىل، كرامة اإلنسان بعامة مسلام كان أم غري مسلممن مبادئ املسلم  - ْولقد كرمنَ َّ َ ْ َ َ َ
اهم عىل كثري مم اهم من الطيبات وفضلنَ اهم يف الرب والبحر ورزقنَ َّبني آدم ومحلنَ ُ ُ ُِّ َ َّ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ ِّ َ ِّ َ ْ َْ َ َّ ْ ْ ْ َْ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ًن خلقنَا تفضيالِ ِ ْ ْ ََ َ ْ{) 70 (

له إهنا : وروى البخاري ومسلم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرت به جنازة، فقام، فقيل. سورة اإلرساء
 )1("!؟ أليست نفسا": فقال! جنازة هيودي

 فهذه رقابة الوازع الديني
 

ندئذ متس احلاجة لنوع آخر  ال تكفي وحدها، فقد تغيب عن بعض املسلمني، وعغري أن هذه الرقابة
ًمن الرقابة يضمن عىل األقل وفاء املسلم بواجباته ولو مل يكن متساحما، وتتلخص هذه الرقابة يف واجب 
ويل األمر والعلامء والقضاء يف تأمني وصول احلق ألصحابه بحسب أحكام اإلسالم، وضامن قيام الناس 

 .عفاءبواجباهتم السيام جتاه غري املسلمني، وجتاه الض
وقد تكون رقابة العلامء عىل ترصفات أولياء األمور لضامن التزامهم بواجباهتم عىل األقل، أو يف 

 .نصحهم بالتسامح يف الوقت الذي متس احلاجة إليه
اعرتاض اإلمام األوزاعي عىل الوايل العبايس : ومن النامذج عىل رقابة العلامء عىل وصول احلق ألهله

عم اخلليفة، حني أجىل الوايل بعض أهل الذمة من جبل لبنان، بسبب خروج صالح بن عيل وكان ابن 
َأال تزر وازرة وزر {: فريق منهم عىل عامل اخلراج، فكتب األوزاعي إىل الوايل يذكره فيها بقول اهللا تعاىل َ ُْ ِ ٌ َِ َ ِ َّ َ

َأخرى  ْ  )2(.وبوصية رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بأهل الذمة. سورة النجم) 38 (}ُ
 فمن نامذج عدالتها وقوف  وأثرها يف ضامن الوفاء بالواجبات والدعوة للتسامح،وأما رقابة القضاء

ضاع درع ": فعن الشعبي قال. أمام القايض رشيحعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه ليفة املسلمني خ
شهد لعيل يوم اجلمل، فأصاهبا رجل فباعها، فعرفت عند رجل من اليهود، فخاصمه إىل رشيح، ف

                                 
  )5/68( ، 1596: ، صحيح مسلم )5/72( ، 1229رقم : صحيح البخاري )1(
 )440 / 1( األموال للقاسم بن سالم )2(
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أترد شهادة احلسن؟ : زدين شاهدا مكان احلسن، فقال: لعيل احلسن ومواله قنرب، فقال رشيح لعيل
 )1("ال ولكني حفظت عنك أنه ال جتوز شهادة الولد لوالده: قال

 
 

إن التسامح يف اإلسالم مبدأ أصيل تدل عليه النصوص، ويشهد عليه تاريخ املسلمني يف عهد  ...
خلالفة بمختلف مراحلها، وال أدل عىل ذلك من منظر املساجد املجاورة للكنائس، ومن بقاء النبوة وا

 .أصحاب الديانات األخرى يف البالد التي افتتحها املسلمون
وإن التسامح ينبغي أال يراد منه تفكيك الدين أو القيم، وال ترك أحد لتصوره  عن احلياة والكون 

ضامنة للتسامح اإلسالم ال يرىض بذلك، هذا اإلسالم الذي يعد  ألن ؛، أو تنازله عن حقوقهواإلنسان
رتك التسامح حني سي إلرضاء اآلخرين بدعوى التسامح  إسالمهوليس عائقا أمامه، ومن يرتك شيئا من

 .ال حيقق مصلحته من باب أوىل
 أنه يقدم إن العدل ينبني عىل االعرتاف بوجود اآلخر، واحرتام حقوقه، والتسامح يزيد عىل ذلك

 الصغري  من اجلرم الكبري مع اجلرمًهلذا اآلخر عطايا أكثر من حقوقه، فالتسامح ينبغي أن يكون أوال
عدم العدل سيؤدي إىل نبذ األجرام الصغرية ليستقطبها عدو تغدو عنده ليبقى االثنان متالمحان، و

 . ألعوبة حيقق بواسطتها أغراضه
سلم للكون واإلنسان واحلياة، فهو انعكاس عن التزامه بدينه، إن التسامح يف اإلسالم ثمرة تصور امل

 .وعن سعيه لتطبيق أحكامه، ونظر منه إىل يوم سيقف فيه للحساب إن أخل هبذه األحكام
والتسامح يف اإلسالم عقيدة ومنهج وسلوك، وهو نظرية وتطبيق، مع حمافظة عىل اهلوية اإلسالمية، 

اس {:  لتحقيق التعايش مع اآلخرين، وتطبيقا لقوله تعاىلوالتزام باألحكام الرشعية، وصوال ُيا أهيا النَّ ََ ُّ َ
اكم من ذكر وأنثى وجعلنَاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللاَِّ أتقاكم إن اهللاََّ عليم  ٌإنا خلقنَ ْ ْ َ َ َ ْ ِِّ َ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ُِ ْ ُ ُ َ ُْ َ َ ََّ َ ُِ ِ ُِ َ َ َ ً ُ َ َ َ َ ٍ َ

ٌخبري ِ  . تسورة احلجرا) 13 (}َ

                                 
 )25 / 7(، 17790:رقم:  كنز العامل)1(
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معبد ثالثي لإلسالم  وأإجياد كتاب ديني موحد،  التسامح عىل أنه زمالة األديان، أو إن فهم
، فهم ال يسري يف الطريق السوي؛ ألن التسامح مع اآلخر ..موسيقى روحية وأوالنرصانية واليهودية، 

عليه، وإنام التسامح ليس العمل عىل تغيريه إىل ما نريد، وليس العمل عىل فرض قيمنا التي نراها كونية 
 .قبوله عىل ما هو عليه

الغريب أن نسمع أحيانا باهتام لإلسالم بعدم التسامح، ولعل أفضل ما يصف حال هذا االهتام ما و
مثل الذي جيلس يسمع احلكمة ثم ال حيدث عن صاحبه إال " :أخرب به النبي صىل اهللا عليه وسلم بقوله
اذهب فخذ بأذن : قال. ال يا راعي، أجزرين شاة من غنمكًبرش ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فق

 )1(".فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. خريها
َالذين {: تعاىل بقولهفلننظر هذا التعامل من البعض مع اإلسالم، ولنقارن بينه وبني ما يدعو إليه اهللا  ِ َّ

ِيستمعون القول فيتبعون أحسنَه أولئك الذي ِ َِّ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َُ ََ ِْ َّ ِن هداهم اهللاَُّ وأولئك هم أولوا األلبابَ َ ْ ْ َ َْ ُ ََ ْ ُ ُْ ُُ ُ ََ ِ  سورة الزمر) 18 (}َ

                                 
 عن أيب هريرة ) 284 / 14(،  8639: رقم: ، مسند أمحد)208 / 12(،  4162: رقم:  سنن ابن ماجه)1(
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 ألن فاقد اليشء ال يعطيه جيب أن تتم الدعوة إىل التسامح من خالل العمل وأال تقترص  -

رات  جيب عليها أن تعقد مؤمت السيام الغربية منهاالدعوة إىل التسامح عىل األقوال، فالدول الكربى
لنرش ثقافة التسامح بينهم؛ ليستطيع املواطن الغريب قبول املسلم وعدم التسامح عىل أراضيها ولشعوهبا، 

أال تقوم بام ينفر  وجيب عىل هذه الدول .اإلساءة إىل دينه أو نبيه أو اهتام املسلمني باإلرهاب وغريه
 والدولة التي تدعو .بالتسامحالشعوب من التسامح معها، قبل أن تدعو الدول األخرى إىل التحيل 

 واألكثرية يف جمتمع ما، . أن تعامل شعبها بتسامحُمواطنيها للتسامح مع بعضهم البعض جيب عليها قبل
واملثقفون، والوعاظ، واآلباء، وكل من يرغب بنرش ثقافة التسامح ولو يف خلية صغرية من خاليا 

 .صدق توجهه هلذه القيمة الرفيعةاملجتمع عليه أن يشفع ألقواله باألعامل التي تظهر 
الدعوة لنرش املنهج اإلسالمي يف الرتبية واألخالق ألنه ينتج مناخا يسود فيه التسامح  -

 .وااللتزام بالواجبات وأداء احلقوق حتى يف ظل األزمات أو عند غياب القانون والعقاب
راز النصوص املثبتة ُنرش ما يظهر تسامح اإلسالم يف وسائل اإلعالم ألنه يمثل الواقع، إب -

لتسامح اإلسالم وإحسانه بعامة، ولغري املسلمني بخاصة، وتأييد ذلك بالتطبيق العميل التارخيي، ودعوة 
 .اخلطباء لتخصيص خطبة عىل األقل لبيان هذا املوضوع

فضح اجلهات التي تسعى الهتام اإلسالم بعدم العدالة أو عدم التسامح، وإنشاء مراكز  -
 .ذي يوجه إىل اإلسالم، وخيفي مظاهر تساحمهلرصد التشويه ال

 واحلمد هللا رب العاملني
 م20/4/2009حلب يف 

 الدكتور بالل صفي الدين
 ًعميد كلية الرشيعة بجامعة حلب سابقا
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