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الملخص
م��ق��اص��ده نحو  ف��ي  ال��ب��ح��ث يتجه  ه���ذا 
ما  ويجلي  فيبرز  القرآني،  الخطاب  وص��ف 
فيه م��ن اع��ت��دال وإن��ص��اف ورح��م��ة وسمو، 
ح��ي��ث ي���دع���و ه����ذا ال���خ���ط���اب إل����ى ث��ق��اف��ة 
الّتسامح منهًجا وسلوًكا دعوة عامة شاملة؛ 
والنبات  والحيوان  اإلن��س��ان  من  ك��ً�  تشمل 
الكريم  ال��ق��رآن  حفل  وق��د  الجماد.  حتى  بل 
وس��ن��ة رس����ول هللا ص��ل��ى هللا ع��ل��ي��ه وسلم 
وس��ي��رت��ه ال��ع��ط��رة وح��ي��اة أص��ح��اب��ه ال��ك��رام 
بأمثلة واضحة  رضوان هللا عليهم أجمعين 
للفخر  وما يدعو  الّتسامح.  ثقافة  ب��ارزة في 
أن ال��ت��اري��خ ق��د ط���ّرز ب��أح��رف م��ن ن��ور في 
سجله الحافل تلك الثقافة الّسامية إذ غدت 
قدوة لكل إنسان منصف بعيد من الّتعصب 
بها  وي��ق��ت��دي  ح��ذوه��ا،  يحتذي  أن  أراد  إن 
ف���ي ج��م��ي��ع م���راح���ل ح��ي��ات��ه ع��ل��ى مستوى 
زم��ان ومكان.  كل  والمجتمعات في  األف��راد 
فتمهيد  مقدمة  على  البحث  هيكلّية  وتقوم 
وتوضيحًا  تعريفًا  العنوان  مفردات  ي��درس 
النتائج  عن  تكشف  خاتمة  ثم  مبحثان  ثم 
قائمة  وأخ��ي��رًا  والتوصيات.  والمقترحات 

بمصادر البحث ومراجعه.

Abstract
This research is directed in its aims 

towards describing the Qur’an discourse, 
highlighting and demonstrating its 
moderation, fairness, mercy and 
sublime, as this discourse calls for a 
culture of tolerance as a method and 
behavior and a comprehensive public 
call. It includes humans, animals, 
plants, and even inanimate objects. 
The Holy Qur’an, the Sunnah of the 
Messenger of Allah, may Allah’s 
prayers and peace be upon him, his 
fragrant biography, and the lives of his 
honorable companions, may Allah be 
pleased with them all, were celebrated 
with clear and prominent examples in 
the culture of tolerance  .It is a matter 
of pride that history has embedded 
letters of light in its rich record of this 
sublime culture so that it has become 
an example for every fair human being, 
far from fanaticism, if he wants to 
emulate it, and imitate it in all stages 
of his life at the level of individuals 
and societies in every time and place. 
The research structure is based on an 
introduction. An introduction examines 
the vocabulary of the title, in definition 
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and clarification, then two topics, and then a conclusion that reveals the results, 
proposals and recommendations. Finally, a list of research sources and references.

المقدمة
ُم���َب���ْس���ِم����ُم������َس������لِّ������ًم������ا ُم������َص������لِّ������ًي������ا ُم�������َح�������ْم�������ِدل ِإْخ��������َوِت��������ي-  َي������ا   - ����ًي����ا  ُم����َح����يِّ
����������ُم������������ّدِك������������ًرا َوَش������������اك������������ًرا ُم������ْب������َت������ِه������� َوَس������������اِئ������������ً� َوَراِج�������������ًي�������������ا ُم���������َؤمِّ
��������َوَب�������ْح�������ُث�������َن�������ا َث��������َق��������اَف��������ُة ال����ّت����س����ام����ح َل����ِف����ي ال�����ِخ�����َط�����اِب ِف�����ي ال�������ُق�������َراِن ُرتِّ

الّتسامح  ب��روح  الحنيف  اإلس���م  امتاز 
تسري  الّتسامح  ثقافة  وأخ���ذت  وال��ّرح��م��ة، 
في ربوعه وتجري في ميادينه ليكون طابًعا 
تميز  وق��د  به..  ي��ع��رف  وش��ع��اًرا  ب��ه  ملتصًقا 
المسلمون بروح اإلخوةاإلنسانّية والبشرّية، 
ال��ب��ش��ر، ول  ب��ن��ي  ب��ي��ن  التمييز  ي��ع��رف��وا  ول���م 
تأريخهم  يحفل  ول��م  ال��ع��ن��ص��رّي��ة،  التفرقة 
المجيد بشيء من ترهات هذين الداءين ل 
من قريب ول من بعيد، بل استغرب زعماء 
الّسلوك  ذل��ك  من  المشركين  وعامة  قريش 
المبتدع في نظرهم، إذ كيف يتساوى البشر؛ 
كالمحكوم،  والحاكم  كالغني،  الفقير  فيكون 
فرق  ل  وال��م��رأة  والرجل  كالصغير،  والكبير 
نزل  ولما  والواجبات؟!  الحقوق  في  بينهما 
القرآن الكريم في أول آياته الكريمة تحلى 
لصيًقا،  وث��ي��اًب��ا  جلباًبا  بالّسماحةفارتداها 
الرائع حتى  النمط  التنزل على هذا  واستمر 
اكتمل خ�ل ما يقرب من عقدين من الّزمن.

وق�����رأ ال��م��س��ل��م��ون ك���ت���اب رب���ه���م ق����راءة 
الواعين المدركين، وتأملوه وتدبروه، وعملوا 
صباَح  نهاَر،  ليَل  والعلن  السّر  في  بأحكامه 

والمجتمعات.  األف��راد  مستوى  على  مساَء، 
ال��ع��زي��ز الرحيم  ت��ل��وه أوام���ر  وم��ن جملة م��ا 
ب���اإلح���س���ان إل����ى ال��خ��ل��ق ع��م��وًم��ا ب���ث روح 
الّسماحةبينهم، والخلق ل يعني البشر فقط، 
بل يسري ليشمل الحيوان والنبات والجماد. 
فاصطبغ المسلم الّرباني بآداب رّبه المسطرة 
هللا  ب��رس��ول  واق��ت��دى  المجيد،  الكتاب  ف��ي 
أحيانه  وت��رح��ال��ه، وف��ي جميع  ف��ي حله  ملسو هيلع هللا ىلص 
المسلم من سلم  ملسو هيلع هللا ىلص:  القائل  وه��و  وأح��وال��ه، 
المسلمون من لسانه ويده، والقائل ل يؤمن 
لنفسه.  يحب  ما  ألخيه  بحب  حنى  أحدكم 
لذلك صار المسلم ل يؤذي أخاه المسلم، ول 
يعتدي على أخيه اإلنسان وإن كان على غير 
دينه، يتجسد ذلك في قول الخليفة الراشد 
اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا عنه حين 
يصرح: الناس صنفان، إما أخ لك في الّدين، 
أو نظير لك في الخلق. وقد استقر في ذهن 
الباحث أن يلم شتات هذا الموضوع، ويجمع 
ما تفرق منه ليصوغ بحثه الموسوم » ثقافة 
فتحصل  القرآني«،  الخطاب  في  الّتسامح 
من جملة ذلك هذه األوراق التي بين أيدينا.. 
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ولعلها تسد ثغرة في مكتبنا اإلس�مّية وتمأل 
فراًغا فيها. ونية الباحث في ذلك ومقصده 
تعالى،  هللا  رض���وان  طلب  الّسامي  وه��دف��ه 
وإن خالف القول النية، فجاء فيه شيء من 
السهو والخطأ فمرّد ذلك إلى نفس الباحث، 
أما إذا توفق فيه فذلك من فضل هللا علينا 
وما  العظيم،  الفضل  ذو  وهو  الّناس،  وعلى 
رّب  ت��وك��ل��ت وه���و  ب��ال��ل��ه عليه  إل  ت��وف��ي��ق��ّي 
وأك��رم  مسؤول  خير  وه��و  العظيم،  العرش 
وله  الّنصير،  ونعم  المولى  نعم  أعطى،  من 

الحمد دائَما. 

التمهيد
1. تعريف الثقافة 

بمعاٍن  ال��ع��رب  ل��غ��ة  ف��ي  ال��ث��ق��اف��ة  وردت 
الث�ثي  الفعل  م��ن  مشتقة  وه��ي  م��ت��ع��ددة، 

المجرد ثقف.  

الثقافة لغة
تطلق الثقافة لغة على: الذكاء، والفطنة، 
اعوجاج  وإقامة  علم،  التَّ وسرعة  وال��ح��ذق، 
��أدي��ب، وال��ع��ل��وم، وال��م��ع��ارف،  ال��ش��يء، وال��تَّ
قال  أيًضا.  التعلم  وربما  عليم  والتَّ والفنون، 
���اء، وال���ق���اف، وال���ف���اء كلمة  اب���ن ف����ارس: ال���ثَّ
إقامة درء  الفروع، وهو  إليها يرجع  واحدة 
يء. وُيقال: ثقفت القناة إذا أقمت عوجها.  الشَّ
أنَّ يصيب علًما ما  لقف، وذلك  ورجل ثقف 
اللغة:  تهذيب  وفي   .)1( استواء  على  يسمعه 

ابن السكيت: رجل ثقف لقف إذا كان ضابًطا 
يء،  الشَّ ثقف  ويقال:  به...  قائًما  يحويه  لما 
اب��ن منظور:  وع��ن��د   .)2( ��ع��لُّ��م  وه��و س��رع��ة ال��تَّ
وثقوفًة:  وثقاًفا،  ثقًفا،  يء  الشَّ ثقف  »ثقف: 
ح��اذق  ح��ذق��ه، ورج��ل ثقف، وث��ق��ف، وثقف: 
دريد:  لقف...ابن  ثقف  فقالوا:  وأتبعوه  فهم، 
ظفرت  إذا  وثقفته  حذقته،  يء:  الشَّ ثقفت 
ٱۡلَحۡرِب  ِفي  ُهۡم  َتۡثَقَفنَّ ا  }َفِإمَّ تعالى:  قال  به. 
��ُروَن{  كَّ َي��ذَّ َلَعلَُّهۡم  َخۡلَفُهۡم  ��ۡن  مَّ ِبِهم  ۡد  َف��َش��رِّ
صار  أي:  ثقافة  ج��ل  ال��رَّ وثقف   .)57( األنفال: 
حاذًقا خفيًفا مثل ضخم، فهو ضخم، ومنه 
صار ثقًفا مثل تعب تعًبا  المثاقفة. وثقف أّي: 
أي: صار حاذًقا فطًنا. وهو غ�م لقن ثقف أي: 
المعرفة  أنَّه ثابت  ذو فطنة وذك��اء، والمراد 
هي:  اللُّغة  في  قافة  فالثَّ  .)3( إليه  يحتاج  بما 
المعرفة  ��ع��ل��م، وض��ب��ط  ال��تَّ ال��ف��ه��م، وس��رع��ة 

المكتسبة في مهارة، وحذق، وفطنة.

الثقافة اصطالًحا
للثقافة تعريفات منها:

ه���ي ال���رق���ي ف���ي األف���ك���ار ال��ن��ظ��ري��ة،   -

وي���ش���م���ل ال����ق����ان����ون، وال���س���ي���اس���ة، 
وال���ت���اري���خ، ب���ل ح��ت��ى األخ�������ق، أو 

السلوك... وما شابه)4(. 
ج��م��ل��ة ال��ع��ل��وم وال��م��ع��ارف وال��ف��ن��ون   -

والتي يطلب الحذق بها)5(. 
علم يبحث كليات الدين في مختلف   -

شؤون الحياة)6(. 
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الثقافة: هي األشكال المعنوية للتقدم   -

اإلنساني، في حين أن الحضارة هي 
للتقدماإلنساني،  ال��م��ادي��ة  األش��ك��ال 
وش��ك��ً�؛  تصميًما  ح��ض��ارة  فالكتاب 

ولكنه ثقافة مضموًنا ومحتوى. 
وهو  راجًحا،  الباحث  ي��راه  التعريف  وه��ذا 
يذكر  ول  صباه،  أي��ام  منذ  ذاكرته  اختزنته  ما 
التي  ال��م��ص��ادر  تسعفنه  ول��م  ح��ال��ًي��ا،  م��ص��دره 
طالعت  م��ا  أجمل  وم��ن  ذلك.  ف��ي  يديه  تحت 
في تعريفها ذكره نجم عبد الكريم في مقطع 
قدر  أكبر  يقلص  ال��ذي  هو  المثقف  يوتيوب)7(: 
ممكن من السلبيات، ويوّسع دائرة اإليجابيات، 
قد يكونا ف�ًّحا، نّجاًرا، عامً�، وقد يكون وزيًرا.

2. تعريف الّسماحةوالّتسامح

الّسماحةول  لفظ  كتاب هللا  في  ي��رد  لم 
رسول  قول  السنة  في  ورد  لكن  مشتقاتها، 
َب��اَع،  ِإَذا  َسْمًحا  َرُج���ً�  ��ُه  ال��لَّ »َرِح���َم  ملسو هيلع هللا ىلص:  ال��لَّ��ه 
بلفظ:  وروي  اْقَتَضى«)8(،  َوِإَذا  اْشَتَرى،  َوِإَذا 
��َراِء،  ال��شِّ َس��ْم��َح  الَبْيِع،  َس��ْم��َح  ُي��ِح��بُّ  ��َه  ال��لَّ ِإنَّ 
َق��اَل قيل  ��اس  َع��بَّ اْب��ن  َع��ن  الَقَضاِء)9(؛  َس��ْم��َح 
ل��َرُس��ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َأي اأْلَْدَي����ان أح��ب ِإَل���ى هللا 
والحديثان  وَعْن  السمحة)10(.  الحنيفية  َقاَل 

ك�هما نصٌّ على السماحة. 

أ- الّسماحةوالّتسامح لغة 
الجود. َسَمح به يسًمح  َماَحُة:  َماُح والسَّ السَّ
َسَماًحا وَسَماحًة أي: جاد. وَسَمَح له: أي أعطاه. 

وام��رأة  ُس��َم��ح��اُء  وق��وم  َسْمحًا.  ص��ار  وَسُمَح: 
المساهلة.  والُمَساَمحُة:  ِسَماٌح.  ونسوة  َسْمحٌة، 
وَتساَمحوا: تساهلوا)11(. وسمح: َسْمحا وسماحا 
وسماحة: لَن وَسُهل. وسمح، سماحة وسموحة: 
وَسِميٌح)12(.  َسْمٌح  الّسماحةَفُهَو  أهل  من  َصار 
معاني  إل��ى  اللفظ  استخدام  في  يتوسع  وق��د 
عقائد  واح��ت��رام  ي��ن��ّي،  ال��دِّ فالّتسامح  مقاربة: 
من  الثَّ م��ن  ب��أق��ّل  بيع  ماح:  السَّ وبيع  اآلخ��ري��ن، 
وسماحة  الحديث.  في  ال��وارد  وهو  المناسب. 
فيه يسٌر  أي:  ديٌن سْمٌح.  ُيْسُره، يقال:  اإلس�م: 

وسهولٌة، وشريعٌة سمْحٌة)13(.
اللين  تعني:  الّسماحةلغة  أنَّ  يتضح  مما 
وال��ك��رم،  الّنفس  وس��خ��اء  وال��ّرح��م��ة  واليسر 
والبذل بنفس طيبة، مع ترك البخل والجفاء 
دنيئات  من  أشبهها  وما  والقسوة...  والغلظة 
هذه  أن  ش��ك  ول  الخبيثة..  ال��ّن��ف��وس  طباع 
ال��خ��ص��ل��ة َح��م��ي��دٌة َح��م��ي��ٌد َم���ن ي��ت��ح��ّل��ى بها، 
البشر،  صفوة  هللا؛  أنبياء  دي��دَن  كانت  وقد 
ولعمري ذاك سبب وجيه يدعونا أن نتمسك 

بتلك الخصلة الحميدة الطيبة.

ب- الّسماحة والّتسامح اصطالًحا 
الّتسامح: مشاركة بزنة تفاعل من السماحة، 
وهي بذل ما ل يجب تفض�)14(. أو: بذل جميع 
الحقِّ  ببعض  والقتناع  عليك،  التي  الحقوق 
والحق  التقصير)15(.  عن  واإلغضاء  لك،  ال��ذي 
أن التعريف األول أوجه بسبب الحبكة الفنية 
في صياغته مع استيفاء ما يخل فيه ومنع ما 
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ل يدخل، وهو ما تعارف عليه علماء المنطق 
من وجوب كون التعريف جامعا مانعا. كما أنَّ 
الّسماحةل تنحصر في ذلك اإلطار الضيق، بل 
ر عنه، لذا يرى الباحث  إنَّما تعني أكثر مما تعبِّ
الخلق؛ خلق رب  بأحسن  تخلٌُّق  السماحَة:  أنَّ 

العالمين تعالى القائل:  
 ۗ َوَفۡضالاٗ ۡنُه  مِّ ۡغِفَرةاٗ  مَّ َيِعُدُكم  }َوٱللَُّه   -

ِسٌع َعِليٞم{ ]البقرة: ٢٦٨[.  َوٱللَُّه َوٰ
َعَلٰى  اِس  لِّلنَّ َمۡغِفَرٖة  َلُذو  َربََّك  }َوِإنَّ   -

{ ]الرعد: ٦[. ُظۡلِمِهۡمۖ
ِسَعٖة{ ]األنعام: ١٤٧[. بُُّكۡم ُذو َرۡحَمٖة َوٰ }رَّ  -

المعام�ت  ف��ي  الغير  م��ع  ال��ّت��س��ام��ح  إن 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ي���ك���ون ذل�����ك ب��ت��ي��س��ي��ر األم�����ور 
القهر،  التي تتجلى في عدم  والم�ينة فيها 
وسماحة المسلمين التي تبدو في تعام�تهم 
المختلفة سواء مع بعضهم أو مع غيرهم من 

أصحاب الّديانات األخرى.

3. تعريف الخطاب

أ. الخطاب لغة
ال��ِخ��َط��اب ب��زن��ة ِف��َع��ال، م��ص��در م��ن الفعل 
بين اثنين،  ال��ك���م  منها:  م��ع��اٍن،  ولها  َخ��َط��َب، 
من  والخطبة  خطاًبا،  يخاطبه  خاطبه  يقال 
قال  ال��ّزواج،  الّنكاح طلب  والخطبة في  ذلك. 
ۡضُتم ِبِهۦ ِمۡن  تعالى: }َوَل ُجَناَح َعَلۡيُكۡم ِفيَما َعرَّ
َسٓاِء َأۡو َأۡكَننُتۡم ِفٓي َأنُفِسُكۡمۚ َعِلَم ٱللَُّه  ِخۡطَبِة ٱلنِّ
ا  ِسرًّ ُتَواِعُدوُهنَّ  لَّ  ِكن  َوَلٰ َسَتۡذُكُروَنُهنَّ  َأنَُّكۡم 
ۚا َوَل َتۡعِزُموْا ُعۡقَدَة  ۡعُروفاٗ ٓ َأن َتُقوُلوْا َقۡولاٗ مَّ ِإلَّ

ُب َأَجَلُهۥۚ{ ]البقرة: 235[.  َيۡبُلَغ ٱۡلِكَتٰ ٰى  َكاِح َحتَّ ٱلنِّ
والخطبة: الك�م المخطوب به. ويقال اختطب 
ت��زوج صاحبتهم.  إل��ى  إذا دع��وه  ف���ًن��ا،  القوم 
فيه  يقع  لما  ب��ه  ُس��م��ي  ي��ق��ع،  األم���ر  والخطب: 
األمر  فالخطب:  والمراجعة)16(.  الَتخاطب  من 
ال��ع��ظ��ي��م ال����ذي ي��ك��ث��ر ف��ي��ه ال��ت��خ��اط��ب بحيث 
يستلزم الك�م، ويقال: خاطبه بالك�م مخاطبة 
وِخ���ط���اًب���ا، وال��خ��ط��اب ه���و م��راج��ع��ة ال��ك���م، 
ته. وجاءت مادة  ومحاورته ومجادلته ومحاجَّ
منها  مواضع  في  الكريم  ال��ق��رآن  في  )خطب( 

هذه اآلية الكريمة التي فيها الّنهي عن عقدة 
والخطبة:  أجله..  ال��ك��ت��اب  ب��ل��وغ  قبل  ال��ّن��ك��اح 
القوم  اختطب  وي��ق��ال  به.  المخطوب  ال��ك���م 
ف�ًنا، إذا دعوه إلى تزوج صاحبتهم. والخطب: 
األمر يقع، سمي به لما يقع فيه من التخاطب 
الذي  العظيم  األم��ر  فالخطب:  والمراجعة)17(. 
الك�م،  يستلزم  بحيث  التخاطب  فيه  يكثر 
وِخ��ط��اًب��ا،  مخاطبة  ب��ال��ك���م  خ��اط��ب��ه  ويقال: 
وال��خ��ط��اب ه��و م��راج��ع��ة ال��ك���م، وم��ح��اورت��ه 
)خطب(  م��ادة  وج��اءت  ته.  ومحاجَّ ومجادلته 
في القرآن الكريم في مواضع منها: }َقاَل َفَما 
{ ]طه: 95[. }َقاَل َفَما َخۡطُبُكۡم  ِمِريُّ َسٰ َخۡطُبَك َيٰ
 .]31 الذاريات:  57؛  ]الحجر:  ٱۡلُمۡرَسُلوَن{  َها  َأيُّ
وك����ان ذل���ك س����ؤال وج���ه إل��ي��ه��م ع���ن شأنهم 
أرسلوا  وفيما  طلبهم  وعن  وقصتهم  وأمرهم 
في  ال��خ��ط��اب  ع��ن  النهي  بصيغة  وج���اء  )18(؟ 

ِطۡبِني ِفي ٱلَِّذيَن َظَلُمٓوْا  قوله تعالى: }َوَل ُتَخٰ
أي   .]27 المؤمنون:  37؛  ]هود:  ۡغَرُقوَن{  مُّ ِإنَُّهم 
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أم��ره أن يراعي ح��ّد األدب، ول��م ي��أذن له في 
فقال: المشركين،  أول��ئ��ك  م��ن  ألح��د   الشفاعة 

ل تخاطبنا فيهم)19(.

ب. الخطاب اصطالًحا
-عرفه القدماء بتعاريف منها

شيًئا،  منه  المستمع  يفهم  ك���م  ه��و   v
وه���ذا ت��ع��ري��ف غ��ي��ر م��ان��ع، إذ يدخل 
المتكلم  يقصد  ل��م  ال��ذي  ال��ك���م  فيه 
أنه يفهم منه  المستمع، مع  إفهام  به 
أّنه  والحّق  خطاًبا،  ليس  وهو  شيًئا، 
به  المقصود  عليه،  المتواضع  اللفظ 

إفهام من هو متهيئ لفهمه)20(. 
لإلفهام،  الغير  نحو  ال��ك���م  توجيه   v
الك�م  إف���ادة  هللا  بخطاب  وال��م��راد 

الّنفسّي األزلّي)21(. 
قول يفهم منه من سمعه شيًئا مفيًدا   v
مطلًقا)22(، أو: قول يفهم المخاطب به 

شيًئا)23(. 
وجهة  تحمل  كتابة  أو  نطق  كل  هو   v
الكاتب،  أو  المتكلم  من  نظر محددة 
المتلقي  على  التأثير  فيه  وتفترض 

سامًعا كان أو قارًئا)24(.
اللغة  نظام  يندرج تحت  كل ملفوظ   v
وقوانينها فهو نص، فإن اندرج تحت 
خطاًبا،  ُسمي  الجتماعّية  السياقات 
مهمة  إل��ى  متطلع  فالخطاب  وعليه 

توصيل رسالة)25(. 

م��ظ��ه��ر ن���ح���وي م���رك���ب م���ن وح����دات   v
لغوية، ملفوظة أو مكتوبة، تخضع في 
تشكيله وفي تكوينه الّداخلّي لقواعد 
فالخطاب  والتعيين)26(.  للتنميط  قابلة 

توجيه الك�م إلى من يتلقاه.

والّسنة  الكتاب  نصوص  األول:  المبحث 
تدعو إلى ثقافة الّتسامح

ال��ق��رآن  ف��ي  الّتسامح  األول:  المطلب 
الكريم 

إن اآليات تترى في الحث على العدالة، 
والرحمة،  والحلم،  والرفق  والصفح،  والعفو 
ولين القول، وخفض الجناح، والجدال بالتي 
}َوَم��ٓا  الرحمة:  عن  نقرأ  فنحن  أحسن،  هي 
 .]١٠٧ َلِميَن{ ]األنبياء:  لِّۡلَعٰ َرۡحَمةاٗ  ِإلَّ  َك  َأۡرَسۡلَنٰ
رحمة  الس�م  وأتم  الص�ة  أزكى  عليه  فهو 
للعالمين رحمة عامة شاملة لإلنسان المسلم 
وغيره، بل للحيوان والنبات بل حتى للجماد 

وسيأتي بيانه. 
��ِه لِ��ن��َت َل��ُه��ۡمۖ َوَل��ۡو  ��َن ٱل��لَّ }َف��ِب��َم��ا َرۡح��َم��ٖة مِّ
وْا ِمۡن َحۡولَِكۖ  ا َغِليَظ ٱۡلَقۡلِب َلنَفضُّ ُكنَت َفظًّ
ِفي  َوَشاِوۡرُهۡم  َلُهۡم  َوٱۡسَتۡغِفۡر  َعۡنُهۡم  َفٱۡعُف 
{ ]آل  ِهۚ ٱللَّ َعَلى  ۡل  َفَتَوكَّ َعَزۡمَت  َف��ِإَذا  ٱأۡلَۡم��ِرۖ 
عمران: 159[. فاآلية الكريمة جمعت عنصرين 
من عناصر السماحة؛ العفو مع اللين.  }َلَقۡد 
َما  َعَلۡيِه  َعِزيٌز  َأنُفِسُكۡم  ۡن  مِّ َرُس��وٞل  َجٓاَءُكۡم 
َرُءوٞف  ِبٱۡلُمۡؤِمِنيَن  َعَلۡيُكم  َح��ِري��ٌص  ۡم  َعِنتُّ

ِحيٞم{ ]التوبة: ١٢٨[. رَّ
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وال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن ال��ل��ي��ن وال���م���ودة وال��ع��ط��ف 
لطف  يمثل  تصويري،  تعبير  الجناح  بخفض 
ال���ّرع���اي���ة وح��س��ن ال��م��ع��ام��ل��ة ورّق�����ة ال��ج��ان��ب 
ال��ق��رآن  ف��ي ص���ورة محسوسة ع��ل��ى ط��ري��ق��ة 
)واخفض  جملة  إن  ث��م  التعبير.  ف��ي  ال��ف��ن��ّي��ة 
الطائر،  جناح  َخ��ْف��ض  م��ن  م��أخ��وذة  جناحك(: 
ما  ولكن  الطيران،  عند  جناحه  يرفع  فالطائر 
له  جناحه  َيخِفض  الصغير  َف��ْرَخ��ه  يلمَس  أْن 
هها  ُتوجِّ كنَت  التي  فالطاقة  إًذا:  إليه.  ه  ليضمَّ
أْن  َم��ْن ل يستحق؛ عليك  إل��ى  ي��ا رس��ول هللا 
ُتبلِّغ  أن  فيكفيك  يستحقها،  لِ��َم��ْن  ��ه��ه��ا  ُت��وجِّ
وَمْن يؤمن منهم هو  برسالتك؛  الناس جميًعا 
ومن   .)27( َمْن يستحق طاقَة حناِنك ورحمتك 
الّتسامح  ع��ن  للتعبير  المستخدمة  األل��ف��اظ 
ال��ل��ف��ظ ف��ي م��واض��ع منها:  ال��ص��ف��ح، وق���د ورد 
 } ِبَأۡمِرِهۦٓۗ َيۡأِتَي ٱللَُّه  ٰى  }َفٱۡعُفوْا َوٱۡصَفُحوْا َحتَّ
ۡفَح  ٱلصَّ }َفٱۡصَفِح  أيًضا:  وق��ال   .]١٠٩ ]البقرة: 
ترك  الجميل:  والصفح   .]٨٥ ]الحجر:  ٱۡلَجِميَل{ 
عن  الطرف  وإغ��ض��اء  ال��ذن��ب،  على  المؤاخذة 
ما  التعبير فيه  مرتكبه من دون عتاب، وهذا 
تعالى  ملسو هيلع هللا ىلص وتكريمه، ألّن هللا  فيه من تسليته 
شأن  ومن  أعدائه،  عن  الجميل  بالصفح  أمره 
أق��وى وأعز  ال��ذي يصفح عن غيره، أن يكون 
اصفح  له:  يقول  تعالى  فكأّنه  الغير-  ه��ذا  من 
العليا  الكلمة  ل��ك  ستكون  قريب  فعما  عنهم 
عليهم)28(. بالنظر في تلك اآليات الكريمة نجد 
الّتسامح  يجعلوا  كي  المسلمين  يحث  القرآن 
خلقهم الرفيع، وقانون حياتهم الذي ينبغي أن 

يلتزموه، ويتجلى مبدأ الّتسامح بأبهى صورة 
مشرقة في الحروب، فالله يأمر نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بالميل 
الحرب بشرط واح��د فقط  الصلح وت��رك  إل��ى 
ما تضمنه  الحرب، وهذا  العدو  يترك  أن  وهو 
َلَها  َفٱۡجَنۡح  ۡلِم  لِلسَّ َجَنُحوْا  }َوِإن  قوله تعالى: 
في  بالتيسير  األم��ر  ورد  وقد   .]٦١ ]األنفال:   }ۡ

مواضع في كتاب هللا تعالى.. من ذلك:
}ُيِريُد ٱللَُّه ِبُكُم ٱۡلُيۡسَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم   .1

ٱۡلُعۡسَر{ ]البقرة: ١٨٥[.
}َل ُتَكلَُّف َنۡفٌس ِإلَّ ُوۡسَعَهۚا{ ]البقرة:   .2

.]٢٣٣
}َل ُيَكلُِّف ٱللَُّه َنۡفًسا ِإلَّ ُوۡسَعَهۚا َلَها{   .4

]البقرة: ٢٨٦[.
}َل ُنَكلُِّف َنۡفًسا ِإلَّ ُوۡسَعَهۖا{ ]األنعام:   .5

.]١٥٢
كما توالت األوامر برفع الحرج عن كاهل 

المكلفين في عدة مواضع منها:
ۡن  مِّ َعَلۡيُكم  لَِيۡجَعَل  ٱللَُّه  ُي��ِري��ُد  }َم��ا   .1

َحَرٖج{ ]المائدة: ٦[.
��ٌب ُأن����ِزَل ِإَل��ۡي��َك َف���اَل َي��ُك��ن ِفي  2.  }ِك��َتٰ

َصۡدِرَك َحَرٞج{ ]األعراف: ٢[.
َع��َل��ى  َوَل  ��َع��َف��ٓاِء  ٱل��ضُّ َع��َل��ى  ���ۡي���َس  }لَّ  .3

ٱۡلَمۡرَضٰى َوَل َعَلى ٱلَِّذيَن َل َيِجُدوَن َما 
ُينِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوْا لِلَِّه َوَرُسولِِهۦۚ 
َوٱللَُّه  َسِبيٖلۚ  ِمن  ٱۡلُمۡحِسِنيَن  َعَلى  َما 

ِحيٞم{ ]التوبة: ٩١[. َغُفوٞر رَّ
}ُهَو ٱۡجَتَبٰىُكۡم َوَما َجَعَل َعَلۡيُكۡم ِفي   .4

ِهيَمۚ  ِإۡبَرٰ َأِبيُكۡم  لََّة  مِّ َح��َرٖجۚ  ِمۡن  يِن  ٱلدِّ
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ٰىُكُم ٱۡلُمۡسِلِميَن ِمن َقۡبُل َوِفي  ُهَو َسمَّ
َعَلۡيُكۡم  َشِهيًدا  ُسوُل  ٱلرَّ لَِيُكوَن  ��َذا  َهٰ

َوَتُكوُنوْا ُشَهَدٓاَء{ ]الحج: ٧٨[.
5.  }لَّۡيَس َعَلى ٱأۡلَۡعَمٰى َحَرٞج َوَل َعَلى 

ٱأۡلَۡعَرِج َحَرٞج َوَل َعَلى ٱۡلَمِريِض َحَرٞج 
َوَل َعَلٰىٓ َأنُفِسُكۡم{ ]النور: ٦١[.

}لِ���َك���ۡي َل َي���ُك���وَن َع��َل��ى ٱۡل��ُم��ۡؤِم��ِن��ي��َن   .6

َحَرٞج{ ]األحزاب: ٣٧[.

في  الّتسامح  ثقافة  الثاني:  المطلب 
التاريخ اإلسالمي

جاء في كتاب أرسله النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألساقفة 
من  ال��رح��ي��م  ال��رح��م��ن  هللا  »بسم  ن���ج���ران: 
محمد النبي لألسقف أبي الحارث، وأساقفة 
تحت  م��ا  وك��ل  ورهبانهم  وكهنتهم  ن��ج��ران 
جوار هللا ورسوله  قليل وكثير!  أيديهم من 
من  راه��ٌب  ول  أسُقَفِته،  من  أسقٌف  يغير  ل 
يغير  ول  كهانِته،  م��ن  ك��اه��ٌن  ول  رهبانيِته، 
حقٌّ من حقوقهم، ول سلطانهم ول ما كانوا 
أب���ًدا ما  ج���وار هللا ورس��ول��ه  عليه م��ن ذلك. 
بظلم  مبتلين  غير  عليهم  ونصحوا  أصلحوا 
مدى  يبين  الكتاب  وه���ذا  ظالمين«)29(.  ول 
حقوقهم،  واح��ت��رام  النصارى،  مع  الّتسامح 
وأنهم ل يظلمون ول ُيْظَلمون، وقد سار على 
ذلك خلفاُء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام. 
جاء عمر بن الخطاب إلى  )15 ه�(  وفي سنة 
فلسطين؛ ليتسلم مفاتيح بيت المقدس من 
البطريريك »صفرونيوس«، وأعطى معاهدة 

الّتسامح والعدل، أمنهم  آية في  ألهلها هي 
وأخذت  وأنفسهم،  وأموالهم  عقائدهم  على 
الّدخول  لرفضهم  الجزية  ذل��ك  نظير  منهم 
ف��ي اإلس����م. وق��د رف��ض عمر ب��ن الخطاب 
ذلك  معل�  القيامة،  كنيسة  ف��ي  يصلى  أن 
يقول:  م��ن  المسلمين  م��ن  يأتي  أن  بخوفه 
فهي من حقنا،  الكنيسة  لقد صلى عمر في 
وعندما  عمر.  يقره  ل  للمعاهدين  ظلم  وهذا 
فتح المسلمون مصر كتب عمرو بن العاص 
إلى  ورده  »بنيامين«  للبطريريك  أماًنا  بيده 
كرسيه بعد أن تغيب عنه زهاء ث�ثة عشرة 
من  قدم  عندما  باستقباله  عمرو  وأمر  سنة، 
وحينما  استقبال)30(.  أح��س��ن  اإلس��ك��ن��دري��ة 
األيوبي  الدين  ص���ح  العظيم  القائد  تمكن 
من  سنة  تسعين  بعد  الصليبيين  دح��ر  م��ن 
مجازر الغدر والخيانة والفساد في األرض لم 
يعاملهم بالمثل، إذ إنه لما أسلمت له الحامية 
النصرانية، أمنهم على حياتهم، وكانوا أكثر 
من مائة ألف نسمة وسمح لهم بالخروج في 
يوًما  أربعين  مهلة  وأعطاهم  وس���م،  أم��ان 
بمداواة جرحاهم، وتمريض  للخروج، وقام 
يحملون  م��ا  بحمل  لهم  وس��م��ح  م��رض��اه��م، 
التتر  قائد  هجم  ولما  منقولة)31(.  أم��وال  من 
ع��دًدا من  وأس��ر  »قطلوه شاه« على دمشق 
والنصارى،  اليهود  من  والذميين  المسلمين 
األسرى  العلماء وطلبوا فك  من  ذهب جمع 
المسلمين من  التتر بأسرى  فسمح لهم قائد 
دون غيرهم فرفضوا وقالوا: ل بد من افتكاك 
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أه��ل ذم��ت��ن��ا، ول نرضى  جميع األس���رى ه��م 
ببقاء أسير من أهل الملة ول من أهل الذمة، 
فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فأطلق القائد 
التتري جميع األسرى)32(. ألنه لم يجد مناًصا 
من ذلك، فكأّنه اضطر إلى إط�ق سراحهم 

بسبب عزم العلماء المسلمين.
كان  قد  وإنسانيته  اإلس���م  سماحة  إّن 
يلحق  أن  يمكن  ل  م��ا  ال��ب��اب  ه��ذا  ف��ي  لهما 
المنظمات  أو  ال���ّدول���ي���ة،  ال��ق��وان��ي��ن  ب��غ��ب��اره 
اإلن���س���ان���ّي���ة، ذل����ك أّن دع����وة اإلس������م إل��ى 
واإلخاء، دعوة موصولة  والرفق،  الّتسامح، 
ل  بحيث  عباده،  على  الرقيب  بالله  بإيمانه 
القوانين  تحمله  ما  أما  بها..  إل  إيمانه  يكمل 
المنظماتاإلنسانّية،  به  تنادى  وم��ا  الّدولية، 
ووصايا،  نصائح  مجرد  يكون  أن  يعدو  ف� 
تخاطب أذن اإلنسان، دون أن تبلغ مواطن 

اإلدراك، أو الوجدان منه)33(.
على  ق��ام��ت  كلها  اإلس���م��ي��ة  النظم  إن 
ال���ع���دال���ة؛ إذ ك��ان��ت ال���ّش���ع���ارات ت��دع��و إل��ى 
ال��ّت��س��ام��ح ول���و م��ع ال��ظ��ال��م، وي��ق��ول قائلها: 
استغفروا ألعدائكم، فاإلس�م يقول: اعدلوا 
ومكان  مبيًنا.  ا  ع��دوًّ كان  ولو  إنسان  كل  مع 
الّتسامح في األمور الّشخصية ل في األمور 
اإلنسانّية،  ال��ع���ق��ات  بتنظيم  تتعلق  ال��ت��ي 
ولذا يقول هللا تعالى: }ِإنَّ ٱللََّه َيۡأُمُر ِبٱۡلَعۡدِل 
َعِن  َوَيۡنَهٰى  ٱۡلُقۡرَبٰى  ِذي  َوِإي��َت��ٓايِٕ  ��ِن  َوٱإۡلِۡح��َسٰ
َلَعلَُّكۡم  َيِعُظُكۡم  َوٱۡلَبۡغِيۚ  َوٱۡلُمنَكِر  ٱۡلَفۡحَشٓاِء 
موالة  ليس  والعدل   .]٩٠ ُروَن{]النحل:  َتَذكَّ

األولياء وظلم األعداء، إنما العدالة للجميع 
على سواء، وهللا تعالى يقول مخاطًبا أهل 
َأن  َق���ۡوٍم  َش��َن���َٔ��اُن  ��ُك��ۡم  َي��ۡج��ِرَم��نَّ }َوَل  اإليمان: 
َتۡعَتُدوْاۘ  َأن  ٱۡل��َح��َراِم  ٱۡلَمۡسِجِد  َع��ِن  وُك��ۡم  َص��دُّ
 ،]٢ ]المائدة:   } ۡقَوٰىۖ َوٱلتَّ ٱۡلِبرِّ  َعَلى  َوَتَعاَوُنوْا 
َألَّ  َعَلٰىٓ  َقۡوٍم  َشَن�َٔاُن  ُكۡم  َيۡجِرَمنَّ }َوَل  وقال: 
ُقوْا{ َوٱتَّ ۡقَوٰىۖ  لِلتَّ َأۡقَرُب  ُهَو  ٱۡعِدُلوْا  َتۡعِدُلوْاۚ 

فالعدل مع األعداء المبغوضين   ..]٨ ]المائدة: 
كحاله مع األولياء المحبوبين أقرب للتقوى. 

في  ال��ّت��س��ام��ح  ث��ق��اف��ة  الثاني:  ال��م��ب��ح��ث 
الخطاب القرآني

وعدله  بسماحته  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رس���ول  ع��رف 
وإنصافه وبالّرفق والرأفة والحنان والّشفقة 
والحلم وحسن الخلق والعفو والصفح ولين 
والتواضع..  والعطف  الجناح  وخفض  القول 
وم���ن أب���رز م��ا ام��ت��از ب��ه س��ي��د ال��َخ��ل��ق رفيع 
َعاِئَشة،  عن  عروة  فعن  التيسير،  ملسو هيلع هللا ىلص  الُخلق 
َر َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َأْمَرْيِن  َأنََّها َقاَلْت: »َما ُخيِّ
لذا  ِإْثًما«)34(.  َيُكْن  َل��ْم  َما  َأْيَسَرُهَما،  َأَخ��َذ  ِإلَّ 
كلها  كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إن حياة  القول  يمكننا 
سماحة وتيسيًرا، ففي يوم الفتح؛ دخل مكة 
ظافًرا منتصًرا بيده جميع السلطات، وآلف 
كلمة  إل���ى  وت��ن��ص��ت  إل��ي��ه  ال��س��ي��وف تصغي 
تخرج من فيه الطاهر لتفعل فعلتها، لتقطع 
رؤوًسا عفنة ل يرجى له برء ول شفاء، لكنه 
هو  فعله  ما  غاية  إن  بل  شيًئا،  فعل  ما  ملسو هيلع هللا ىلص 
حادثة  ف��ي  س��راح��ه��م،  ب��إط���ق  عنهم  العفو 
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عرفوا  إن��ه��م  ال��ت��اري��خ، حتى  ف��ي  تسبق  ل��م 
الّتسامح  لهم، إنَّ ثقافة  لقًبا  بالطلقاء فصار 

في اإلس�م تبدو من خ�ل ما يأتي: 

المطلب األول: حقوق اإلنسان
ض��م��ن اإلس�������م ح���ق���وق اإلن����س����ان قبل 
تلك  ال��زم��ان، وجعل  م��ن  ق��رًن��ا  خمسة عشر 
تجاوزه،  يجوز ألحد  ل  أحمر  الحقوق خًطا 
وهو مظهر آخر من مظاهر الّتسامح في هذا 
الحقوق  تلك  بيان  وألج��ل  العظيم..  ال��دي��ن 
يغفر  الشهيد  أن  شريعتنا  أص��ول  م��ن  نعلم 
باستثناء  العباد،  حقوق  سوى  شيء  كل  له 
الذمة  مشغول  رهيًنا  فيبقى  الناس،  حقوق 
بذلك.. والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ترك الص�ة على جنازة ألّن 
الميت مدين عليه ديناران، فقال صحابي: يا 
رسول هللا: أنا أقضي عنه الدين فصلِّ عليه 
الحقوق،  والمسلم وغيره سواء في  فصلَّى. 
ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كتب دستوًرا يبين فيه حقوق 
في  دس��ت��ور  أول  وه��و  المدينة،  ف��ي  اليهود 

التاريخ يرعى حقوق الجميع.. 
أن اإلس���م وضع أساس  الم�حظ  ومن 
ح��ق��وق اإلن��س��ان س���واء أك���ان ح��ًي��ا أو ميًتا، 
والدليل على ذلك قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: َكْسُر 

ا)35(. ِت َكَكْسِرِه َحيًّ َعْظِم اْلَميِّ
آذى  يهودًيا  يقتل  أن  عمر  ه��مَّ  وعندما 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص في جسده ونفسه أمام الناس حيث 
اتهمه بالمطل. فماذا فعل الرسول؟ نهى عمر 
وُمْرني  الطلب،  بحسن  ُم��ْرُه  قائ�:  قتله  عن 

لها  ت فقام  بل إن جنازة مرَّ بحسن القضاء. 
نفًسا؟!  أليست  فقال:  يهودي.  إنه  فقيل:  ملسو هيلع هللا ىلص 
عمر الذي أراد أن يقتل اليهودي لسوء أدبه 
السافر  ولعتدائه  من جهة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  مع 
يرى  نفسه  عمر  ثانية،  جهة  م��ن  وت��ج��اوزه 
في الطريق يهودًيا يمد يده متسوًل، فيقول 
الجزية شاًبا  أنصفناك، أخذنا منك  )وهللا ما 

وتركناك شيًخا(، وأمر له براتب من بيت مال 
المسلمين. 

وال��ح��ق��وق اإلن��س��ان��ّي��ة ف��ي اإلس�����م في 
مقدمتها أمور هي: 

1. كرامة اإلنسان: 

َخ��ل��ًق��ا وُخ��ل��ًق��ا،  ك��رم هللا تعالى اإلن��س��ان 
}َوَلَقۡد  تعالى:  يقول  وروًح��ا؛  وعقً�  جسًدا 
َوٱۡلَبۡحِر  ٱۡلَبرِّ  ِفي  ُهۡم  َوَحَمۡلَنٰ َءاَدَم  َبِنٓي  ۡمَنا  َكرَّ
َكِثيٖر  َعَلٰى  ُهۡم  ۡلَنٰ َوَفضَّ ِت  َبٰ يِّ ٱلطَّ َن  مِّ ُهم  َوَرَزۡقَنٰ
ۡن َخَلۡقَنا َتۡفِضيال{ ]اإلسراء: ٧٠[. والجسد  مَّ مِّ
تقويم،  أحسن  الهندسّية،  البراعة  غاية  في 
قال  وتصميم،  وتجسيم،  تجسيد،  وأب���دع 
َأۡح��َس��ِن  ِف��ٓي  ���َن  ٱإۡلِن���َسٰ َخَلۡقَنا  }َل��َق��ۡد  تعالى: 

َتۡقِويٖم{ ]التين: 4[. 
أما روحه فيكفي أّنه من أمر هللا تعالى 
وُح  ٱل��رُّ ُقِل  وِحۖ  ٱل��رُّ َعِن  }َوَيۡس�َُٔلوَنَك  القائل: 
��َن ٱۡل��ِع��ۡل��ِم ِإلَّ  ِم��ۡن َأۡم���ِر َربِّ���ي َوَم���ٓا ُأوِت��ي��ُت��م مِّ
}َف��ِإَذا  أيًضا:  والقائل   ،٨٥ َقِليال{ اإلسراء: 
َلُهۥ  َفَقُعوْا  وِح��ي  رُّ ِمن  ِفيِه  َوَنَفۡخُت  ۡيُتُهۥ  َسوَّ
ومن كرامة  ٢٩؛ ص: 72[.  ]الحجر:  ِجِديَن{  َسٰ
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قتله  م��ن  لعن  الحكيم  ال��ش��ارع  أن  اإلن��س��ان 
ا  َنۡفَسۢ َقَتَل  }َمن  من غير سبب، قال تعالى: 
ِبَغۡيِر َنۡفٍس َأۡو َفَساٖد ِفي ٱأۡلَۡرِض َفَكَأنََّما َقَتَل 
َأۡحَيا  َمٓا  َفَكَأنَّ َأۡحَياَها  َوَم��ۡن  ا  َجِميعاٗ ��اَس  ٱل��نَّ
في  جاء  بل   .]٣٢ ]المائدة:  ۚا{  َجِميعاٗ ٱلنَّاَس 
الكتب المقدسة:اإلنسان بنيان هللا ملعون من 
هدمه، وهنا أيًضا من مظاهر سماحة اإلس�م 
الهتداء بما جاء في التوراة واإلنجيل من 
مواعظ وحكم ب� تعصب. ففي نظر اإلس�م 
ِعنَد  ي��َن  ٱل��دِّ }ِإنَّ  تعالى:  ق��ال  واح��د،  الّدين 
ِبَهٓا  ٰى  }َوَوصَّ  .]١٩ ]آل عمران:   } ُمۗ ٱإۡلِۡسَلٰ ٱللَِّه 
َبِنيَّ ِإنَّ ٱللََّه ٱۡصَطَفٰى  ِهۧ�ُم َبِنيِه َوَيۡعُقوُب َيٰ ِإۡبَرٰ
ۡسِلُموَن{  يَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإلَّ َوَأنُتم مُّ َلُكُم ٱلدِّ
ِديُنُهْم  ٍت  لَِع�َّ ِإْخ��َوٌة  و)اأْلَْنِبَياُء   .]١٣٢ ]البقرة: 
المسلم غضاضة في  ل��ذا ل يجد  َواِح����ٌد()36(، 
دي��ن��ه إن آم���ن ب��األن��ب��ي��اء وأح��ب��ه��م، ب��ل ذل��ك 
إيمانه.  أرك��ان  من  ورك��ن  اعتقاده  من  ج��زء 
الكريم  القرآن  أثبتها  التي  إن كرامةاإلنسان 
هي حجر الزاوية في الّتسامح الذي هو من 
قاطع  دليل  اإلس�م وخصائصه، وهو  مزايا 
على إنسانية اإلس�م وعالميته، قال تعالى: 
َلِميَن{ ]األنبياء:  َك ِإلَّ َرۡحَمةاٗ لِّۡلَعٰ }َوَمٓا َأۡرَسۡلَنٰ

أنا  إّنما  الناس  أّيها  »يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  ول��ذا   .]١٠٧
رحمة مهداة«)37(. وقد ثبتت رحمته وأنه ملسو هيلع هللا ىلص 
رحمة حتى للكافرين؛ إذ إنهم ل يعذبون وهو 
ٱللَُّه  َكاَن  }َوَما  بين ظهرانينهم، قال تعالى: 
َبُهۡم  َبُهۡم َوَأنَت ِفيِهۡمۚ َوَما َكاَن ٱللَُّه  ُمَعذِّ لُِيَعذِّ
سماه  وقد   .]33 َيۡسَتۡغِفُروَن{ ]األنفال:  َوُه��ۡم 

ربنا تعالى باسمين من أسمائه هللا الحسنى 
في القرآن العزيز، قال تعالى: }َلَقۡد َجٓاَءُكۡم 
ۡم  َعِنتُّ َم��ا  َعَلۡيِه  َع��ِزي��ٌز  َأنُفِسُكۡم  ��ۡن  مِّ َرُس���وٞل 
ِحيٞم{  رَّ َرُءوٞف  ِبٱۡلُمۡؤِمِنيَن  َعَلۡيُكم  َحِريٌص 

]التوبة: ١٢٨[.

2. حرية اإلنسان: 

اإلن����س����ان ف���ي ال���ت���ص���ور اإلس�����م����ي له 
بالمعتقد  ال��ت��ف��ك��ي��ر  ف���ي  ال��ك��ام��ل��ة  اإلرادة 
والقتصادّية  والّدينّية  السياسّية  واألفكار 
تبًعا  ف��اإلن��س��ان  والفلسفّية،  والج��ت��م��اع��ّي��ة 
}َف��َم��ن  تعالى:  ق��ال  يكفر،  أو  ي��ؤم��ن  لعقله 
]الكهف:   } َفۡلَيۡكُفۡرۚ َشٓاَء  َوَمن  َفۡلُيۡؤِمن  َشٓاَء 
لم يجبر أحًدا على  الغالب  العزيز  وهللا   .]٢٩
 } يِنۖ اإلس�م، قال تعالى:  }َلٓ ِإۡكَراَه ِفي ٱلدِّ

]البقرة: ٢٥٦[.
من  يعتقد  م��ا  ف��ي  الكاملة  الحرية  فله 
األفكار تشريًفا من هللا وتمييًزا عن مخلوقاته 
له عقً� شّرفه  كالبهائم، وقد وهب  األخ��رى 
بحسب  الحقائق  إل��ى  بالهتداء  وأم��ره  ب��ه، 
ترك  إذا  إل  اإلن��س��ان  يعاقب  ول  ي��ق��رره،  م��ا 
والمصالح  األه��واء  إلى  الّرشيد  العقل  حكم 
الضيقة والمنافع الّشخصية القاصرة، بدليل 
فالمجنون  العقل،  غياب  عند  الحساب  رفع 
وال��ص��ب��ي ال��ص��غ��ي��ر وال���ن���ائ���م خ�����ارج ن��ط��اق 
التكليف، وهذا ما قرره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )رفع 
المغلوب على  المجنون  عن  القلم عن ث�ث: 
عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي 
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حتى يحتلم()38(. ولذلك يرد على األلسنة: إذا 
أجمل  وم��ا  ما وجب..  وه��ب سقط  ما  سلب 
استعبدتم  )متى  الخطاب:  ب��ن  ع��م��ر  ق���ول 
الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراًرا(؟!! والذي 
أصبح أنشودة الحرية على مدار التاريخ، بل 

غدا شعاًرا لكل من نادى بها.

المطلب الثاني:
حقوق الحيوان والنبات والجماد

تتجلى  اإلس���م  في  الّتسامح  ثقافة  إن 
في أن المخلوقات األخرى من غير اإلنسان 
وأل��وان  أش��ك��ال  م��ن حيوانات وط��ي��ور ذات 
ليست إل أمًما أمثال البشر قال تعالى: }َوَما 
ِئٖر َيِطيُر ِبَجَناَحۡيِه  ٓ ِمن َدٓابَّٖة ِفي ٱأۡلَۡرِض َوَل َطٰ
ِمن  ِب  ٱۡلِكَتٰ ِفي  ۡطَنا  َفرَّ ا  مَّ َأۡمَثاُلُكۚم  ُأَم��ٌم   ٓ ِإلَّ

{ ]األنعام: ٣٨[.)39(.    َشۡيٖءۚ
حقوق الحيوان: هنا لن نزيد القول   -1

النبي  سيرة  في  ذك��را  مثالين  على 
ال��ك��ري��م ف��ق��د أخ��ب��رن��ا ملسو هيلع هللا ىلص ع��ن رج��ل 
دخ���ل ال��ج��ن��ة وام����رأة دخ��ل��ت ال��ن��ار، 
ف����األول س��ق��ى ك��ل��ًب��ا أص��اب��ه عطش 
صنيعه  له  تعالى  هللا  فشكر  شديد، 
فقد  ال��م��رأة  وأم���ا  ال��ج��ن��ة،  فاستحق 
قطة  أج��اع��ت  ألنها  ال��ن��ار  استحقت 
األرض..  ف��ي  م��ا  أك���ل  م��ن  ومنعتها 
وتأمل،  تدبر  لمن  كفاية  ه��ذا  وف��ي 
ولقد  شاملة.  عامة  رحمة  فاإلس�م 
اس���ت���غ���رب ال��م��ش��رك��ون ف���ي ب��داي��ة 

حقوًقا  اإلس����م  يجعل  أن  اإلس����م 
ل��ل��ح��ي��وان ك��اإلب��ل وال��غ��ن��م وال��ك���ب 
حتى  بل  المرأة  حتى  بل  والقطط... 
الرجل الذي يقع تحت ظل العبودية.. 
نفورهم عن  أسباب  أحد  وك��ان هذا 
له  تقبلهم  عدم  وعن  الجديد  الّدين 
حسب تصورهم واعتقادهم الفاسد. 
وع���ن اب���ن م��س��ع��ود رض���ي هللا عنه 
قال: كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في سفر، 
َرًة معها  ُحمَّ فرأينا  لحاجته،  فانطلق 
فجاءت  فرخيها،  فأخذنا  ف��رخ��ان، 
النبي  َتْعِرُش فجاء  َرُة فجعلت  الُحمَّ
بولدها؟  ه��ذه  فجع  »من  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
نمل  قرية  ورأى  إليها«.  ولَدها  وا  ُردُّ
َق  َح�����رَّ »م����ن  فقال:  ح��رق��ن��اه��ا،  ق���د 
هذه؟« قلنا: نحن قال: »إنه ل ينبغي 

ب بالنار إل رب النار«)40(. أن يعذِّ

2-حقوق النبات

بينهم  التواصي فيما  الّصحابة في  دأب 
ذلك  وع��رف  المثمر،  الشجر  قطع  منع  على 
المبعوث  م��ن  تعلموا  ألّن��ه��م  بالتواتر،  عنهم 
كان  وإن  الشجر  قطع  أن  للعالمين  رح��م��ة 
للعدو ل يجوز إل لضرورة حتى في المعارك 
والحروب، والغزوات اإلس�مّية على كثرتها 
ل��م ت��ع��رف م��خ��ال��ف��ة ل��ه��ذا ال��م��ب��دأ اإلن��س��ان��ّي 
ال��ق��وي��م، وم��ا أج��م��ل ق��ول ال��ش��اع��ر العراقي 

عباس الجنابي)41(:
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َغ�����دراوك������اَن������ْت وص������اي������اَك ال����دل����ي����َل ل��زح��ِف��ن��ا ت��ط�����ع��ن��وا  ول  داًرا  َت���ه���ِدم���وا  ف���� 
ف��ًت��ى ُت���س���ِل���ب���وا  ول  زرًع������ا  ت��ق��ط��ع��وا  ح��ي��رىول   ً أَم������ة  ول  ش���ي���ًخ���ا  ت��ق��ت��ل��وا  ول 

1-حقوق الجماد

تصور  ف��ي  لتسمو  ال��ّت��س��ام��ح  ثقافة  إن 
بينه  م��ت��ب��ادل��ة  محبة  تصير  ح��ت��ى  المسلم 
يحاور  كل مسلم  ق��دوة  فهذا  الجماد؛  وبين 
الشيخان  له محبة، فقد أخرج  جب� فيبدي 
َنا  ُيِحبُّ َج��َب��ٌل  »ُأُح���ٌد  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  رس��ول هللا  أن 
ال��ذي   - حجر  ملسو هيلع هللا ىلص  عليه  ويسلم  ُه«)42(.  َوُنِحبُّ
يضرب المثل في قسوته- وهو في مكة قبل 
البعثة، َفَعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
َة َكاَن ُيَسلُِّم  هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنِّي أَلَْعِرُف َحَجًرا ِبَمكَّ
اآْلَن«)43(.  أَلَْع��ِرُف��ُه  ِإنِّ��ي  ُأْب��َع��َث  َأْن  َقْبَل  َعَليَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، وه��ذا ما  إلى محمد  الجذع حّن  إّن  بل 
حنين  ال��ع��ط��رة  ال��ّس��ي��رة  م��ن  الجميع  يعرفه 
الصحيح،  في  والثابت  إليه،  شوًقا  الجذع 
وقد تواتر عن الصحابة رضوان هللا عليهم 
لزوًما  يرى  والباحث ل  الخبر،  ذلك  أجمعين 
الواسعة  وشهرته  لستفاضته  ذلك  لتوثيق 
خاتم  عليه  ما  يتجلى  وب��ذا  وحديًثا.  قديًما 
والحيوان  اإلنسان  على  رحمة  من  األنبياء 
مفخرة  ب��ذل��ك  وال��ج��م��اد، وحسبك  وال��ن��ب��ات 
وتأسًيا  باألمم،  للنهوض  وسبيً�  لإلنسانية، 

به صولت هللا عليه.

المطلب الثالث:
أق������������������������وال ال������م������ن������ص������ف������ي������ن ف����ي 
ال���������ّت���������س���������ام���������ح ف������������ي اإلس����������������الم 

ق�����ال هللا ت����ب����ارك وت����ع����ال����ى: }َوَي���������َرى 
���ِذٓي ُأن���ِزَل ِإَل��ۡي��َك ِمن  ��ِذي��َن ُأوُت���وْا ٱۡل��ِع��ۡل��َم ٱلَّ ٱلَّ
ِط ٱۡلَعِزيِز  ِإَل��ٰى ِص��َرٰ َوَي��ۡه��ِدٓي  ُه��َو ٱۡلَحقَّ  بِّ��َك  رَّ
القول  ب��ه��ذا  استئناًسا   .]٦ ٱۡلَحِميِد{ ]سبأ: 
ج��اءت  األق���وال  م��ن  ه��ذه مجموعة  الكريم 
اإلره��اب وتكافح  تهمة  المسلمين  تدفع عن 
ب���� أج����ر ع���ن ك���ت���اب هللا وت��ص��ف��ه ب��ال��خ��ل��و 
وبالبعد من اإلرهاب، وهي أقوال غالبها لغير 
أنطقهم، جندت نفسها  الحق  المسلمين لكن 

للحقيقة تنتصر لها وتجادل:
المتحدة  ل��ألم��م  ال��ع��ام  وق���ف األم��ي��ن   .1

القمة  مخاطًبا  غوتيريس”  “أنطونيو 
ومشيًدا  ال��م��ي��ت،  البحر  ف��ي  العربية 
ب���اآلي���ة ال��ق��رآن��ي��ة ال��ت��ي ت��م��ن��ح »ح���ّق 
عند  للمشركين  السياسي«  ال��ل��ج��وء 
َأَحٞد  }َوِإۡن  تقول:   والتي  المسلمين، 
ٰى  َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن ٱۡسَتَجاَرَك َفَأِجۡرُه َحتَّ مِّ
َأۡب��ِل��ۡغ��ُه َم��ۡأَم��َن��ُهۥۚ{  ُث��مَّ  ��ِه  ��َم ٱل��لَّ َيۡسَمَع َك��َلٰ
]التوبة: ٦[. وقد ردد السيد األمين العام 
من  أكثر  في  اآلي��ة  ه��ذه  "غوتيريس" 

محفل دولّي، مؤكًدا على أنها تؤسس 
لحق »اللجوء« في اإلس�م)44(.

أع��رف صفات  أن  أردت  غاندي:  قال   .2

منازع  دون  م��ن  يملك  ال���ذي  ال��رج��ل 
أصبحت  لقد  البشر،  م�يين  قلوب 
ال��ّس��ي��ف  أّن  ك���ل الق���ت���ن���اع  م��ق��ت��ن��ًع��ا 
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ل��م ي��ك��ن ال��وس��ي��ل��ة ال��ت��ي م��ن خ�لها 
اك��ت��س��ب اإلس�����م م��ك��ان��ت��ه، ب��ل ك��ان 
ذل��ك م��ن خ���ل بساطة ال��ّرس��ول مع 
وتفانيه  ال��وع��ود،  في  وصدقه  دقته 
وإخ�����ص����ه ألص����دق����ائ����ه وأت���ب���اع���ه، 
وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه 
وفي رسالته. هذه الصفات هي التي 
المصاعب  وتخطت  الطريق،  مهدت 

وليس الّسيف )45(.  
شريعة  أرى  “ما  لوقا:  نظمي  د.  ق��ال   .3

أنفى لإلجحاف  أدعى لإلنصاف، ول 
}َوَل  تقول:  شريعة  م��ن  والعصبية 
ُكۡم َشَن�َٔاُن َقۡوٍم َعَلٰىٓ َألَّ َتۡعِدُلوْاۚ  َيۡجِرَمنَّ
ُقوْا{  َوٱتَّ ۡقَوٰىۖ  لِلتَّ َأۡق��َرُب  ُهَو  ٱۡعِدُلوْا 
بعد هذا يكرم  إنسان  فأّي   .8 المائدة: 
هذا  دون  بمبدأ  يدينها  وه��و  نفسه 
ال��م��ب��دأ، أو ي��أخ��ذه��ا ب��دي��ن أق���ل منه 

تسامًيا واستقامة)46(؟! 
ق���ال ب��ط��ري��ري��ك ب��ي��ت ال��م��ق��دس عن   .4

ال���ع���رب ف���ي ك��ت��اب��ه إل����ى ب��ط��ري��ري��ك 
ي��م��ت��ازون  إّن���ه���م   “ القسطنطينّية: 
ل  وه��م  البتة،  يظلموننا  ول  بالعدل، 

يستخدمون معنا أي عنف”)47(. 
ي���رى غ��وس��ت��اف ل��وب��ون اإلس�����م من   .5

أك���ث���ر األدي��������ان ح���م����ً ع���ل���ى ال���ع���دل 
واإلح�����س�����ان وال����ّت����س����ام����ح)48(، وه���و 
فاتحين  تعرف  ل��م  األم��م  إن  القائل: 
ال��ع��رب،  م��ث��ل  متسامحين  راح��م��ي��ن 

وقال:  دينهم)49(.  مثل  سمًحا  ديًنا  ول 
وك���ان  )1610م(  س��ن��ة  ال���ع���رب  ُأْج����ِل����َي 
الج�ء  ميعاد  إل��ى  قتل  من  مجموع 
ال��ن��اس ف��ي حين  ث���ث��ة م�يين م��ن 
تركوا  أسبانيا  فتحوا  لما  العرب  أن 
الّدينّية  بحريتهم  يتمتعون  السكان 
محتفظين بمعاهدهم ورئاساتهم غير 
مكلفين إل بدفع الجزية وهي بمقدار 
وقد  اْلقوط،  لملوك  يبذلونه  كانوا  ما 
العرب طول حكمهم في  بلغ تسامح 
الناس  ي��ص��ادف  قلما  مبلًغا  أسبانيا 
مع  ال��ص��ي��ن  مسلمّي  أن  وذك���ر  مثله. 
بفضل  استطاعوا  ال��خ��اص،  طابعهم 
نباهتهم وإخائهم الّدينّي وتسامحهم 
أن ي�ئموا بيئتهم وأن ينموا ويكثروا، 
األجنبية  األدي��ان  لدعاة  وذلك خ�ًفا 
لهم  يكون  أن  أرادوا  ال��ذي��ن  األخ���رى 
شأٌن في الصين فلم يتقدموا خطوة 
حتى اآلن. ونشأ عما فطر عليه مسلمو 
الحرة  وال���ّروح  الّتسامح  من  الصين 
وشرائعها  الصين  عادات  واحترامهم 
ومعتقداتها أن يتمتعوا بما للصينيين 
منهم حكاٌم  يكون  وأن  الحقوق،  من 

وقواد ومقربون من اإلمبراطور)50(.
أن  ال��غ��رب  على  يونغ:  لويس  د.  ق��ال   .6

يتعلم من الحضارة اإلس�مّية نظرة 
تمييزهم  وع��دم  المتسامحة  العرب 

فروق الدين والعرق واللون”)51(. 
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ألمانية  جامعة  في  التاريخ  أستاذة   .7

هي “لورا فيشيا فاغليرى: تقول: »كان 
محمد شديد الّتسامح، وبخاصة نحو 

أتباع األديان الموحدة)52(.
يقول هنري دي كاستري وهو كاتب   .8

عسكري فرنسي خدم في الجزائر: “ 
أنا قد قرأت التاريخ، وكان رأيي بعد 
ذلك أن معاملة المسلمين للمسيحيين 
ت����دل ع��ل��ى ت���رف���ع ع���ن ال��غ��ل��ظ��ة في 
ال��م��ع��اش��رة، وع��ل��ى ح��س��ن م��س��اي��رة، 
ول��ط��ف م��ج��ام��ل��ة، وه���و إح��س��اس لم 

يشاهد في غير المسلمين)53(.
بن  مقارنة  ميشون  المستشرق  عقد   .9

تسامح اإلس�م وتعصب الصليبيين: 
إن اإلس�م الذي أمر بالجهاد متسامح 
نحو أتباع األديان األخرى، وهو الذي 
وخدمهم  والّرهبان  البطاركة  أعفى 
م قتل ال��ّره��ب��ان  م��ن ال��ض��رائ��ب وح���رَّ
ذبح  وق��د  العبادات.  على  لعكوفهم 
الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود 
المسيحيين  وإن  دخلوها.  ع��ن��دم��ا 
في  المسلمين  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ت��ع��ل��م��وا 
الّتسامح وحسن المعاملة، وكل ذلك 

بفضل تعاليم نبيهم محمد)54(.
األلماني  هيلر  سانت  برتلي  الع�مة   .10

قال: كان محمد دعوته لطيًفا ورحيًما 
حتى مع أعدائه، وإّن في شخصيته 
التي  الصفات  أج��ّل  من  هما  صفتين 

تحملها النفس البشرية وهما العدالة 
والرحمة)55(.

ق���ال ب��ط��ري��ري��ك ب��ي��ت ال��م��ق��دس في   .11

كتابه  في  العرب  عن  الّتاسع  القرن 
إنهم   “ القسطنطينية:  بطريريك  إلى 
يمتازون بالعدل، ول يظلموننا البتة، 
وهم ل يستخدمون معنا أي عنف”)56(. 
ولننتبه إلى دقة التعبير: أي عنف لم 

يصدر من المسلمين على النصارى.
توماس أرنولد أنصف المسلمين في   .12

اإلس�م(،  إلى  )الدعوة  العظيم  كتابه 
وقد برهن فيه على تسامح المسلمين 
في جميع العصور مع مخالفيهم في 
معهم،  مخالفيهم  عكس  على  الدين 
ُيعتبر م��ن أدق  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  وه���ذا 
الّتسامح  تأريخ  في  المراجع  وأوثق 
أقواله  ومن  اإلس����م)57(..  في  الديني 

المشهورة في هذا الصدد:
ولي�����ات ال����ّدول����ة ال��ب��ي��زن��ط��ّي��ة ال��ت��ي  أ. 
المسلمون  عليها  استولى  ما  سرعان 
بحالة  تنعم  أن��ه��ا  وج���دت  ببسالتهم 
من الّتسامح لم تعرفها طوال قرون 

كثيرة )58(.
امتد  ال��ذي  الّتسامح  إل��ى  نظرنا  إذا  ب. 
المسلمين  إلى رعايا  النحو  على هذا 
الحكم  ص���در  ف��ي  المسيحيين  م��ن 
ال��ت��ي  ال���ف���ك���رة  اإلس�����م����ي ظ��ه��ر أن 
في  العامل  ك��ان  السيف  ب��أن  شاعت 
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بعيدة  اإلس����م  إل��ى  ال��ن��اس  تحويل 
عن التصديق)59(.

إن س��ي��اس��ة ال��ّت��س��ام��ح ال��ّدي��ن��ّي ال��ذي  ج. 
سارت عليه الحكومة اإلس�مّية نحو 
أس��ب��ان��ي��ا،  ف��ي  المسيحيين  رع��اي��اه��ا 
المتدينين  ب��ي��ن  الخ���ت����ط  وح���ري���ة 
ق���د أدت إل���ى ش���يء م���ن ال��ّت��ج��ان��س 
كثر  وق��د  الجماعتين  بين  والتماثل 
كثيرين  أن  إلى  هذا  بينهم...  الّتصاهر 
بأسماء  تسموا  ق��د  المسيحيين  م��ن 
عربية، وقلدوا جيرانهم المسلمين في 
كالختان  الّدينّية،  الّنظم  بعض  إقامة 
والطعام والشراب. وسرعان ما أخذت 
دراس�����ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ّي��ة ت��ح��ل محل 

ال�تينية في جميع أرجاء الب�د)60(. 

والمواقف  المناسبات  الرابع:  المطلب 
الدالة على الّتسامح

���ا في  ال��ب��ط��ول��ة ص���بًّ إن اإلس������م ص����ّب 
دمائهم،  ف��ي  وأج��راه��ا  المسلمين  أع��ص��اب 
المحن  وتوالت  الشدائد  بهم  حاقت  فمهما 
والعاقبة  فيهم،  البطولة  طبيعة  تتبدل  فلن 
لهم إن كانوا مع هللا ألن هللا سيكون حينئذ 
معهم، ومن كان هللا معه ل يغلبه مخلوق)61(.  
ذمتهم  أهل  مع  المسلمين  عدل  شواهد 

كثيرة، ومنه: 
خصومة الخليفة علي بن أبي طالب   )1

رضي هللا عنه مع يهودي في درعه 

التي فقدها، ثم وجدها عند يهودي، 
فاحتكما إلى قاضي المسلمين شريح 
فأسلم  لليهودي،  بها  القاضي، فحكم 
اليهودي، وقال: “أّما إني أشهد أن هذه 
أحكام أنبياء! أمير المؤمنين يدينني 
إلى قاضيه، فيقضي لي عليه! أشهد 
أن ل إله إل هللا، وأن محمًدا رسول 
المؤمنين،  الّدرع درعك يا أمير  هللا، 
من  منطلق  وأن����ت  ال��ج��ي��ش  ات��ب��ع��ت 
صفين، فخرجت من بعيرك األورق”. 
)أم���ا إذ  ف��ق��ال ع��ل��ّي رض���ي هللا عنه: 
مثل  لوبون:  يقول  لك(.  فهي  أسلمَت 
من  لمقاضاة  القاضي  يدي  بين  علي 

اعتقد أنه سارق س�حه)62(.
ومن صور العدل مع المخالفين قصة   )2

القبطي م��ع ع��م��رو ب��ن ال��ع��اص وال��ي 
الخليفة  اق��ت��ص  وق���د  واب���ن���ه،  م��ص��ر 
عنهم-  رضي هللا   - الخطاب  بن  عمر 
مصر  أمير  من  مظلمته  في  للقبطي 
الّرعية:  م��ن  للقبطي  وق���ال  واب���ن���ه، 
اضرب ابن األكرمين، ثم قال مقولته 
متى  مث�ً:  الناس  بين  أضحت  التي 
اس��ت��ع��ب��دت��م ال���ن���اس وق����د ول��دت��ه��م 

أمهاتهم أحراًرا؟)63(.
في  رأى  الخليفة  الخطاب  ب��ن  عمر   )3

متسوًل،  ي��ده  يمد  ي��ه��ودًي��ا  ال��ط��ري��ق 
فقال بكل صراحة ومن دون تردد ما 
منك  أخذنا  أنصفناك،  ما  )وهللا  نصه: 
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وأمر  شيًخا(،  وتركناك  شاًبا  الجزية 
المسلمين،  م��ال  بيت  م��ن  ب��رات��ب  ل��ه 
ولما سأله خازن بيت المال: هل هذا 

خاص به؟ فقال: ل له وألمثاله. 
لذا ليس غريًبا أن يندهش رسول كسرى، 
بل أن تأخذ الّدهشة والستغراب والتعجب 
الخليفة  المسلمين  حاكم  من  رآه  مما  قلبه 
نائًما  أتاه فرآه  لما  الخطاب  ابن  العادل عمر 

بين الناس في فناء المسجد النبوّي الّشريف 
على التراب، من حيث ل سرير ول فرش من 
حرير ول قصر ول ول ول... حتى قال: عدلت 
التي  تلك  وشهادته  عمر..  يا  فنمت  فأمنت 
التاريخ بمداد من نور صاغها شاعر  سجلها 
النيل؛ الّشاعر العربّي المصرّي المسلم حافظ 
تسمت  قصيدة  في  رائعة  بأبيات  إبراهيم 

بالقصيدة العمرية.. التي مطلعها:  

الخاتمة 
القضايا  م��ن  جملة  البحث  ه��ذا  تضمن 

والمسائل لها نتائج مهّمة أهمها:
اإلس�����م دي���ن ال��ع��دال��ة وال��م��س��اواة،   .1

واليسر والرحمة والّتسامح.
ه���ن���اك ق���واع���د ت��ع��ل��م��ن��ا ك��ي��ف ي��ك��ون   .2

هناك  وليس  وأي��ن؟  ومتى  الّتسامح 
مجال لستغ�لنا.

ال��ّت��س��ام��ح أم���ر م��ش��روع ف��ي ال��ق��رآن   .3

والسنة وإجماع األمة.

ال��ّت��س��ام��ح بسبب  اإلس������م ي���س���اوي   .4

عبادات  التفاصيل  في جميع  تغلغله 
ومعام�ت والع�قات بين الناس من 
الع�قة األسرّية وصوًل إلى الع�قات 

الّدولّية.
الّتسامح في اإلس�م واقعّي في كل   .5

يتقيد  ولم  ا،  مثاليًّ أم��را  ليس  ش��يء، 
في  ينحصر  ول��م  ال��ع��ه��ود،  م��ن  بعهد 
حل  فأينما  األرض،  ب��ق��اع  م��ن  بقعة 

المسلم تبعه الّتسامح؟

ُألقيها َوَح��س��ب��ي ح��ي��َن  ال��َق��واف��ي  َأّن������ي ِإل�����ى س����اَح����ِة )ال������ف������اروِق( ُأه��دي��ه��اَح��س��ُب 

وهذه األبيات التي تغنى بها شاعرنا رحمه هللا على لسان رسول كسرى)64(:
ُع��َم��ًرا َرَأى  َأْن  ����ِة ُع����ْط�����ً َوُه�������َو َراِع���ْي���َه���اَوَراَع  َص���اِح���َب  ِك���ْس���َرى  ِع����يَّ َب����ْي����َن ال����رَّ
َل���َه���ا َأنَّ  اْل������ُف������ْرِس  ِب�����ُم�����ُل�����ْوِك  َيْحِميَهاَوَع�������ْه�������ُدُه  َواأَلْح�������َراِس  اْل��ُج��ْن��ِد  ِم���ْن  ُس����ْوًرا 
َف��������َرَأى َن������ْوِم������ِه  ِف������ي  ُم����ْس����َت����ِرًق����ا  ِف����ْي����ِه اْل����َج�����َل����َة ِف����ي َأْس����َم����ى َم��َع��اِن��ي��َه��اَرآُه 
ْوِح ُمْشَتِم�ً َت��ْح��َت ِظ��لِّ ال����دَّ ��َرى  ِب������ُب������ْرَدٍة َك�������اَد ُط�������وُل اْل����َع����ْه����ِد ُي��ْب��ِل��ي��َه��اَف���ْوَق ال��ثَّ
ْن�����َي�����ا ِب����أَْي����ِدي����َه����اَف�����َه�����اَن ِف�����ي َع����ْي����ِن����ِه َم�����ا َك�������اَن ُي����ْك����ِب����ُرُه ِم�������ْن اأَلَك�������اِس�������ِر َوال�����دَّ
َيْحِكيَهاَوَق���������اَل َق�����ْوَل�����َة َح������قٍّ َأْص����َب����َح����ْت َم���َث����ً اْل��ِج��ي��ِل  َب��ْع��َد  اْل��ِج��ي��ُل  َوَأْص����َب����َح 
����ا َأَق�����ْم�����َت اْل������َع������ْدَل َب���ْي���َن���ُه���ُم َف���ِن���ْم���َت َن�������ْوَم َق����ِري����ِر اْل����َع����ْي����ِن َه��اِن��ي��َه��اَأِم�����ْن�����َت َل����مَّ
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في  دخلوا  المسلمين  غير  من  كثير   .6

التجار  اإلس�م ل بدعوة بل بأخ�ق 
المسلمين.

ال��ع��دال��ة مع  بتطبيق  اإلس����م  ال��ت��زم   .7

غير  ولو من  فئة  يظلم  ولم  الجميع، 
المسلمين.

منها  اإلس�م..  لسماحة  مظاهر  هناك   .8

التحية بإلقاء الس�م، ورده.
هناك الكثير من القصص عن سماحة   .9

اإلس�م.
لزعماء  األق���وال  بعض  البحث  ض��م   .10

عالمين كغاندي وعلماء ومستشرقين 
وسماحته  اإلس���م  بفضل  يسيدون 

ورحمته. 

المقترحات والتوصيات
يوصي الباحث ُمقترًحا ما يأتي:   -

إب�������راز ج����وان����ب س���م���اح���ة اإلس������م   .1

المناسبات  ك��ل  ف��ي  ورأف��ت��ه وع��دل��ه 
والمحافل والمنابر المحلية والعربية 
واإلس�مية والدولية. وتذكير النشء 

المسلم فتياًنا وشباًبا ورجاًل ونساء 
بهذه المفاخر والفضائل.

ع��ق��د م���ؤت���م���رات ون�������دوات ه��ادف��ة   .2

الّتسامح  لبيان  تعمل بجد وإخ�ص 
اإلس������م�����ي ال����ق����ائ����م ع���ل���ى ال���ع���دل 
والن����ص����اف ع��ل��ى ال���ّرغ���م م���ن ظلم 
التوجيهات  إل��ى  استناًدا  الظالمين، 
النبوّية الّشريفة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن 
النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأدِّ اأْلََماَنَة ِإَلى َمِن اْئَتَمَنَك 

َوَل َتُخْن َمْن َخاَنَك«)65(.
الرسائل  في  الباحثين  جهود  ترسيخ   .3

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة واألك���ادي���م���ي���ة 
)الماجستير والدكتوراه( لتعميق مفهوم 

الّتسامح باألرقام الثابتة الدقيقة. 
ت���ث���م���ي���ن ج�����ه�����ود ال���ب���اح���ث���ي���ن ف��ي   .4

سماحة  ب��إب��راز  العلمية  المؤسسات 
اإلس�م. 

ص����رف أن���ظ���ار ط��ل��ب��ة ال��ت��خ��رج إل��ى   .5

الّتسامح  بمفهوم  بحوثهم  تضمين 
وال��ع��دال��ة واإلن��ص��اف، ال��ت��ي ه��ي من 

قيم اإلس�م األصيلة والمعروفة.
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