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  اإلهداء
 

  أقدم هذا اجلهد إىل ااهدين املرابطني على ثغور اإلسالم
 إىل إخواين الذين يعيشون غربة اإلسالم،

  إىل أيب الفاضل الذي غرس حب العلم يف قليب منذ نعومة أظفاري،
. فارقتها إال بدعاء يل باهلداية والتوفيق إىل أُمي احلنون اليت ما  

.إيل زوجيت اليت ساعدتين يف توفري الوقت املناسب رغم مشاغلها  
.مالك ومعاوية وسارة : إىل أوالدي  

.إىل زمالئي طالب العلم الذين يسهرون على تبصري الناس بدينهم  
حممد عصام : فظته على يدي فضيلة الدكتورإىل أستاذي الفاضل الذي غرس يف قليب حب القرآن وشجعين على حفظه، فح

.القضاة  
. إىل إخواين وأخوايت وأحبائي  

.....إىل كل من له فضل على من العلماء واملشايخ  
. أهدي هذا العمل املتواضع سائالً اهللا القبول  
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 الشكر والتقدير
 

د على حنو أرجو من اهللا القبول والرضى؛ ألن الكمال هللا وحده،             بعد هداية اهللا وتوفيقه على إكمال هذا اجله
والعصمة لألنبياء عليهم السالم، فال أجد تعبريا صادقا إال أن أسدى الشكر والعرفان ومجيل الثواب إىل أستاذي الفاضل 

،حىت خرجت الرسالة ذا الدكتور جت احلباشنة الذي أنار يل الدرب منذ البداية، وكان العني الساهرة على هذا اجلهد
الثوب الذي أزعم  أنه مجيل، والذي تفضل مشكوراً بقبول اإلشراف  على هذه الرسالة ،فكان عوناً يل وهادياً ومرشداً 
وموجهاً ، وأفاض على من كرمه، من حيث املتابعة ، ومداومة املذاكرة ، فما جزع ، وما خبل  وال تثاقل ، فجزاه اهللا 

.خرياً  
شكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم بقبول املناقشة، كما أتقدم بالشكر اجلزيل إيل رئاسة اجلامعة ممثلة وأتقدم بال

 األستاذبرئيسها، وال أنسى أن أتقدم بالشكر اجلزيل ووافر االمتنان إىل كلية الدراسات الفقهية والقانونية ممثلة بعميدها 
 وأتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدين ، وأخص بالذكر كل من -رعاه  حفظه اهللا و-قحطان الدوري: الدكتور
عامر عدنان احلايف ، والدكتور شريف اخلطيب ،والدكتور حممد اخلطيب ، حيث قدمت هذه الكوكبة  كل : الدكتور 

. مجيعاً النصح واإلرشاد  والتوجيه منذ كان املوضوع فكرة سائال املوىل الكرمي أن جيعل هذا يف ميزان حسنام  
.واحلمد هللا رب العاملني   
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 المقدمة  
 القدوس ك هو املل   احلمد هللا الذي عز جالله فال تدركه األفهام ،ومسا كماله فال حتيط به األوهام ،هو اهللا الذي ال اله إال

السالم ،حبب اإلميان للمؤمنني ، وشرح صدورهم لإلسالم ، وحجب الكافرين عن بابه فجرت بشقاوم األقالم ،والصالة 
والسالم على عبد اهللا ورسوله حممد املبعوث رمحة لألنام ، من أظهر حجج اهللا تعاىل، وبني احلالل واحلرام ، وعلى آله 

، ما وكف قطر، أضطرب ر وتفتح زهر ومال غصن  وغرد محام ،فقد أنزل اهللا القرآن بأروع وأصحابه الربرة الكرام 
:الكالم وأعذب البيان ، وخري ما نزل من السماء  بأمان  مث أما بعد   

 بعثت باحلنفية السمحة ،  وللتسامح قيمة كربى يف:    فاإلسالم  دين التسامح حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسالم 
 عنصري ،حيث حث زالقرآن الكرمي ، فهو  نابع من السماحة بكل ما تعنيه من حرية ومساواة  يف غري تفوق جنسي أو متي

آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللَّهِ : " ديننا احلنيف  على االعتقاد جبميع الرسل  قال تعاىل 
ِلهوسر ٍد ِمنأَح نيب قفَرِلِه لَا نسرِبِه وكُتلَاِئكَِتِه ويعين التنازل  أو التساهل  أو  ، فالتسامح ال" ٢٨٥: البقرة سورة   ِ"م

 وهو   وباحلريات األساسية لآلخرين صاحلياد اجتاه الغري  بل هو االعتراف باألخر، واالحترام املتبادل باحلقوق العاملية للشخ
وحده الكفيل بتحقيق العيش املشترك بني الشعوب ، لذلك فان موضوع التسامح من املواضيع اليت أصبحت احلاجة هلا يف 

هذا الزمن أكثر مما مضى ، وقد عقدت مؤمترات  وندوات لبيان حال التسامح يف األديان؛  ومع ذلك فان هذا املوضوع مل 
 اجلائرة من أعداء اإلسالم  اليت وصفت هذا الدين بأنه التسامح فيه ؛ بل تاوال البحث ليصوب احملايشبع حبثاً ، فجاء هذ

زادت على ذلك بوصفه الدين املرعب  والقاتل  إىل غري ذلك من األوصاف اليت المتت هلذا الدين بصلة  ؛ وبناًء عليه جاء 
 ، والدعوة  إىل األخوة  ك إىل التوحيد ونبذا لشر أرسل اهللا ا األنبياء  وهي الدعوةهذا املوضوع ليبني حقيقة الدعوة اليت

واحملبة، وتفرع عن هذه حقيقة واقعية بأن القرآن الكرمي يدعو إيل التسامح   من خالل اآليات  الواردة ، وكذلك العهد 
 ااالت اجلديد الذي حيتوي على اإلجنيل الذي ينسب  إىل عيسى عليه السالم ، والذي فيه دعوة صرحية إىل التسامح يف

وجاء هذا املوضوع ليزيل الشبه اليت علقت بأذهان الكثريين من ...... املختلفة  السياسية واالجتماعية  والثقافية وغريها 
وهذه هي ...  والتسامح والتصافح والعفو واإلخوة الباحث أن القرآن يدعو إىل احملبة وقد بنيالغرب حول هذا الدين ، 
لبحث حماولة ليجلي  حقيقة  التسامح يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد،ويبني لنا مدى حاجة العامل حقيقة هذا الدين ، وهذا ا

  إىل هذا املوضوع يف هذا الوقت بالذات  الذي أصبح العامل فيه ينادي بالتسامح من خالل وسائل  اإلعالم واملؤمترات 
....  .         العنف والندوات  يف هذا الزمن الذي ام فيه هذا الدين باإلرهاب   

 أمهية البحث وسبب اختياره
   فقد بات من املؤكد ما للتسامح من دور كبري  ومكان بارز بني الشعوب اإلسالمية واملسيحية ، حيث أصبح العامل ينادي 

...ويف كل وقت بالتسامح بني األديان وبني واألفراد  والشعوب   
ه أن التسامح أصل من أصول األخالق اليت جاء ا القرآن الكرمي والعهد اجلديد ،      وتأيت أمهية هذا البحث وسبب اختيار

وهذه الدراسة تقدم منوذجاً واقعياً لتعاليم القرآن الكرمي  والعهد اجلديد ، حيث تبني املعىن احلقيقي للتسامح  وأيضاً تبني 
وهام عن الكتب السماوية واألنبياء عليهم الصالة والسالم ،  اليت وقعت يف فهم التعاليم اإلهلية ، وتزيل الشكوك  واألءاألخطا

تسامح فيه ويدعو إىل التعصب والعنف ؛ لذلك فاإلسالم براء من  وترد على الذين يدعون أن اإلسالم دين رعب وإرهاب ال
ووئام وحمبة  يف اجلديد ،وجاء اختيار هذا املوضوع لبيان حقيقة هذا الدين وأنه سالم وتسامح   هذا كله،وكذلك العهد

. به قالوقت الذي يصفه األعداء بأوصاف ال تلي  
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 مشكلة البحث 
يعاين التسامح اليوم شأنه شأن الكثري من املصطلحات من إشكاليات سواء أكان يف الفهم واملضمون  أم يف التطبيق  عدى أنه 

 ؛ من هنا البد من ة املسلمني واملسيحينييف جوانب كثرية يستمد جوهره من أدبيات ال تتوافق يف جوانب كثرية مع خصوصي
 الفكرية  وتراثنا لكشف املضامني اليت زخرت ا  وبالذات  القرآن الكرمي واألحاديث وكتب األديان  اعودة إىل منابعن

.واألخالق وغريها   
ن الكرمي والعهد اجلديد وركز الباحث يف هذا البحث على األخالق واألحاديث ؛ ألا جاءت مكملة ومتممة ملا تناوله القرآ

.يف حتديد مالمح التسامح   
: وحياول الباحث يف هذا البحث اإلجابة على عدد من التساؤالت اليت هلا صلة مباشرة مبشكلة البحث وهي  

هل التسامح خلق وأصل دعا إليه القرآن الكرمي والعهد اجلديد ؟-١  
؟ ماهي جوانب التسامح يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد -٢  
  ما مدى ارتباط التسامح بني القرآن الكرمي والعهد اجلديد ؟ -٣
. كيف ميكن إبراز احلقيقة اليت جاء ا القرآن الكرمي وهي التسامح يف ااالت املختلفة ؟ -٤  
. ملاذا هذه االفترآت املتكررة على اإلسالم  ومنها أنه يدعو إيل التعصب والعنف وعدم التسامح؟ -٥  
. تنـزيه الكتب السماوية عن الطاعن املوجه إليها؟  هل ميكن-٦  
. ؟)١("إن الدين عند اهللا اإلسالم: "  هل  دعوة األنبياء واحدة ألن اهللا يقول-٧  

 منهجية البحث
     يعد هذا البحث من البحوث الوصفية ؛ ولذلك استخدم الباحث عدداً من األساليب والطرق للوصول إىل أهداف هذا 

 البحث 
 موضوع الدراسة  وقام بتصنيفيها حسب حيث قام الباحث جبمع اآليات القرآنية الواردة يف: نهج االستقرائي  امل-١

.موضوعات الرسالة وتقدمي ما يتناسب مع املوضوع   
.حيث مت استنباط الضوابط واحلدود واألخالقيات  واألحكام من النصوص الدينية:  املنهج االستنباطي -٢  
 توصل إليه من دالالت النصوص وفهم اوهو صلب املوضوع حيث استخدم الباحث هذا املنهج ملقارنة م : املنهج املقارن-٣

.السلف هلا ملعرفة أوجه الشبه للتسامح بني القرآن الكرمي والعهد اجلديد يف ضوء القرآن الكرمي  وما جاء يف العهد اجلديد   
: تايل  كانت منهجية الباحث يف هذه الرسالة على النحو ال-٤  
. قام الباحث باستخراج اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من مصادرها -أ  

.يذكر الباحث اسم املؤلف ،والكتاب ، واجلزء والصفحة ، ودار النشر ،ومكان النشر ، ورقم  اآلية واحلديث -ب  
.يقوم الباحث بشرح ما يلزم من النصوص بالرجوع إىل املصادر-ج  
. ت األلفاظ والكشف عن معانيها الغريبة من خالل كتب املعاجم واللغة يبني الباحث مبهما-د  
.  بالطرق العلمية  املعروفة سيوثق الباحث االقتبا-ه  
املقارنة بني منهج القرآن الكرمي والعهد اجلديد يف الوصول إىل أصول التسامح وحقيقته يف األديان -ز  

                                                
١٩سورة آل عمران ، اية ) ١(   
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ضلت باملوافقة على مناقشة هذه الرسالة ، فما كان فيه حق وصواب فبفضل فهذا جهدي أضعه بني يدي جلنة املناقشة اليت تف
املعصوم صلى اهللا عليه  الإ بشري وليس املعصوم داهللا وتوفيقه ،وما كان فيها خمالفاً للحق والصواب فمن نفسي؛ ألن هذا جه

 حمل هذا لكان أمجل، ولو كان هذا ما كتب أحد يف يومه إال قال يف غده لو كان هذا: وسلم، كما قال الراغب األصفهاين
،واهللا أسأل القبول والتوفيق والسداد يف !حمل هذا لكان أحسن لوجود النقص يف البشر إال كالم اهللا تعاىل، فال يعتريه النقص 

 القول والعمل، وأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ،
  .                                واحلمد هللا رب العاملني

  الدراسات السابقة

 لكتب مقارنة األديان  واألخالق حول موضوع الدراسة كان من أهم الكتب وستقرأ  وحبث ودراسة اءٍةبعد عملية قر     
:ما يلي   

حممد الغزايل رمحه اهللا ، حيث حتدث فيه عن تسامح : للمؤلف واملسيحية  مالتعصب والتسامح بني اإلسالكتاب -١
لذمة ،وذكر بعض صور التسامح يف احلروب الصليبية ويف األندلس  ومل يتحدث فيه املؤلف حول التسامح املسلمني مع أهل ا
.يف العهد اجلديد   

حنفي حمالوي ،حيث حتدث فيه عن تسامح : للمؤلف مالمح التسامح والعنف واإلرهاب يف األديان السماوية  كتاب -٢
.اإلسالم  ومل يذكر بواعث هذا التسامح   

عبد العظيم املطعين ، حيث حتدث فيه عن التسامح يف العهود اإلسالمية  يف العهد املدين : للمؤلفمساحة اإلسالم ب  كتا-٣
 وعن مساحة اإلسالم يف صلح احلديبية وخيرب،ومل يتحدث فيه  عن التسامح كخلق إسالمي يف الكتب السماوية وعن جماالت 

.التسامح يف العهد اجلديد   
البري باية ، حيث حتدث فيه املؤلف عن السلوك املسيحي ، ومل يذكر فيه أخالق العهد :  ، للمؤلف جنيل أخالق اإلكتاب-٤

.اجلديد  
داريوا ،حيث حتدث فيه املؤلف عن أخالق املسيحية الواردة : للمؤلف الوجيز يف التعليم  املسيحي الكاثوليكي  كتاب -٥

. هم  ومل يذكر التسامح مع املسلمني  أنفسيف اإلجنيل  ، وذكر التسامح بني املسيحيني  
فايز فارس ، حيث حتدث فيه عن األخالق ومنها التسامح ، وربطه بالتسامح الديين : للمؤلف األخالق املسيحية  كتاب -٦

دمع املسلمني ومل يتحدث فيه عن التسامح من خالل العهد اجلدي  
 البعثة البابوية يف ةة، وجامعة الريموك، وجامعة آل البيت، ومكتب    هذا وقد قام الباحث بالبحث يف مكتبة اجلامعة األردني

 بني يدي من فهارس الرسائل اجلامعية لعدد ع يقف الباحث على كتاب مستقل متعلق بالتسامح، ووقمعمان، فل/ جبالحلسني
أقف على دراسة من اجلامعات العربية، كمركز امللك فيصل للبحوث ،وجامعة دمشق  ومكتبة األسد يف سورية ، فلم 

. تعرضت هلذا املوضوع بشكل مباشر يف كتاب مستقل   
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 مشكلة الدراسة
قلة املصادر اليت طرقت هذا املوضوع  :      إن من أهم املشاكل  والصعوبات اليت تعرض هلا الباحث خالل هذه الدراسة

 ولكن بشكل غري مباشر، اذه الدراسة مراجع ترتبط املتعلق بالتسامح بني القرآن الكرمي العهد اجلديد كمقارنة، وان كان هل
 كالكتب اليت حتدثت عن موضوعات احلب والعفو  ، وحقوق اإلنسان ، باعتبار أن التسامح جزء من حقوق اإلنسان 

. مثل هذه الكتب  ، وأرجو أن أكون قد وفقت يف هذانوغريها ، فحاولت االستفادة م  
راجع عند النصارى سواء أكان يف مكتبام مثل البعثة البابوية ، واملكتبة املعمداين يف عمان عدم توفر امل: ومن الصعوبات أيضاً

 ن ألخذ املعلومة ماًأم يف مكتبات اجلامعات  ؛ وهذه القلة سببت صعوبة ملموسة يف احلصول عل املعلومة ؛ مما اضطرين أحيان
.رجال الدين وهذه صعوبة أخري   

رفضهم التعاون معي بشأن :  احلصول على املعلومة من رجال الدين املسيحي بسبب ما يلي الصعوبة يف: ومن الصعوبات 
  وهي إن ةهذا املوضوع،أو رفضهم االستقبال كما حصل معي يف دير الالتني يف عمان واملفرق ،وهناك صعوبة أكرب أمهي

! وليست معلومة علمية حصل من بعضهم االستقبال ؛ فان املعلومة املعطاة اليوجدهلا توثيق أو مصدر   
 حتليل املصادر واملراجع الرئيسية 

    قام الباحث بالرجوع إىل معظم كتب األديان واألخالق للبحث عن املوضوع  مدار البحث ، ومن أهم الكتب اليت رجع 
:إليها الباحث ما يلي   

 احلجم املتوسط ، تكلم فيه املؤلف حول رمحة اهللا اهلندي ، يقع هذا الكتاب يف جزأين من:  للمؤلفإظهار احلق كتاب -١
كتب العهد القدمي واجلديد ، وتكلم حول إثبات التحريف مث إثبات النسخ مث إبطال التثليث ، وتكلم عن القرآن الكرمي إثبات 

.نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهو كتاب مهم يف دراسة األديان   
حممد الغزايل ، يقع هذا الكتاب يف جزء واحد ،تكلم فيه :، للمؤلف ية التعصب والتسامح بني اإلسالم واملسيحكتاب -٢

املؤلف حول التسامح بني اإلسالم والنصرانية ، وذكر مناذج من تسامح املسلمني مع البالد املفتوحة  ، ويعد هذا الكتاب من 
الرياض ، من خالل دور النشر ، الكتب املهمة  يف موضوع الرسالة ، وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات يف لبنان ومصر و

ومنها دار إحياء التراث، ودار الفكر ، وهو كتاب حافل باملعاين  اهلامة يف املوضوع ،وقد أفدت منه تسامح املسلمني مع 
غريهم ،حيث ميد اإلسالم يده ملصافحة أتباع األديان لتحقيق التعاون على إ قامة العدل ونشر األمن  وصيانة الدماء آن 

.محاية احلرماتتسفك و  
عز الدين إبراهيم ، تكلم فيه املؤلف حول أوجه احلوار والعيش املشترك بني : ،ملؤلفه  احلوار اإلسالمي املسيحي  كتاب-٣

اإلسالم واملسيحية ، وأرشد املؤلف إىل ضرورة التعاون بني اإلسالم واملسيحية للوصول إىل نقطة لقاء ولو يف األمور األخالقية 
م، وقد أفدت منه احلوار مع اليهود والنصارى من خالل ١٩٩٧مح ،طبع هذا الكتاب يف دار اخلليج بالشارقة عام ومنها التسا

.العهد الذي كتبه الرسول عليه الصالة والسالم بينهم وبينه ، وأن أهل الكتاب ينفقون على املسلمني ما داموا حماربني  
 مصر للطباعة  يف ضةعلي عبد الواحد وايف ، طبع هذا الكتاب  : ؤلفه ، ملاألسفار املقدسة يف األديان السابقة كتاب -٤

القاهرة ، تكلم فيه املؤلف حول  األمور األخالقية  ومنها التسامح كخلق يف القرآن الكرمي ، وأشار املؤلف إىل نقاط اتفاق 
 أفدت منه  التعريف بالعهد اجلديد من حيث بني الديانات يف األمور األخالقية، وهذا ما تعترف به كافة الطوائف الدينية،وقد

. األناجيل وأسفارها وتقسيمها،وحمتوياا   
ناجي البكوشي ، تكلم فيه املؤلف حول صور التسامح ، وأنواع التسامح املختلفة : ، ملؤلفه  دراسات يف التسامح كتاب-٥

 ،وذكر حقوق اإلنسان ،
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 حافل باملعاين القيمة ، طبع هذا الكتاب يف  املعهد العريب حلقوق اإلنسان يف  و أهم القوانني الواردة يف التسامح ، وهو كتاب
م  ،وقد أخذت منه  التقارب والتعايش السلمي بني األمم والثقافات،بسبب أن التسامح يتمحور حول ١٩٩٥تونس ، عام 

.التنظيم االجتماعي والسياسي  
هـ ،وهو من أهم املصادر التفسريية اليت  رجعت ٣١٠توىف عام ،ملؤلفه الطربي امل" تفسري الطربي"جامع البيانكتاب -٦

إليها لتفسري اآليات ، وهو من أجل التفاسري وأعظمها ،وأمجعت األمة أنه مل يصنف مثله ،يقع هذا الكتاب  يف ثالثني جزاءً 
هـ،وقد أفدت منه ١٣٨٩  أحد عشر جملداً،من دار البايب ،حلب عام من القطع الكبري ، طبع عدة طبعات،منها  طبعة يف

.آيات القتال الواردة يف سورة التوبة وتوجيهها حسب ما يقتضيه النص: تفسري بعض اآليات مثل  
 هـ ، يعد هذا الكتاب من أقدم ما٧٥٢ابن القيم اجلوزية  املتوىف عام : ملؤلفهزاد املعاد يف هدي خري العباد  كتاب -٧

 يف مسائل فقهية كثرية ،تدل على سعة علمه وقوى حفظه ،طبع هذا الكتاب صنف  يف فقه السرية،حيث ذكر أقوال العلماء
طبعات كثرية ، منها مطبعة الدار السلفية ،ودار إحياء التراث،ويقع هذا الكتاب يف مخسة جملدات باإلضافة إىل الفهارس،وقد 

...  أهل العهد إىل أهل ذمةأخذت منه هدي النيب عليه الصالة والسالم يف اهلدنة أو احلرب مع األعداء  وتقسيم  
هـ،ذكر فيه ٤٥٦علي بن حزم األندلسي الظاهري ،املتوىف عام : ،ملؤلفه الفصل يف امللل واألهواء والنحل كتاب -٨

املؤلف  أصول الفرق املخالفة لدين اإلسالم،والفرق اليت ظهرت يف اإلسالم ،وفند مقاالا  ورد عليها ،وتكلم يف التوحيد 
ه ، يقع هذا الكتاب يف مخسة جملدات ، وبه ١٣٢١هذا الكتاب عدة مرات منها طبعة اخلاجني يف مصر عام والصفات ،طبع 

.الشهرستاين، وقد أخذت منه أهم الديانات املوجودة ، حيث تكلمت عن النصرانية وأحواهلا: هامش لإلمام  
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 ملخص الرسالة
 عنوان الرسالة

كرمي والعهد اجلديدالتسامح بني القرآن ال  
"دراسة مقارنة "  
ةــ حممد أمحد ربابععبد اهللا: إعداد الطالب   

٠٤٢٠١٠٥٠١٣الرقم اجلامعي  
جت احلباشنة: الدكتور :إشراف  

     هذه الرسالة تبحث يف موضوع التسامح، حيث تتألف هذه الرسالة من مقدمة وفصل متهيدي وثالثة فصول وخامتة ،أما 
 فيها عن أمهية البحث  وسبب اختيار املوضوع مث عن إشكالية البحث ، والدراسات السابقة ، املقدمة فقد حتدثت

والصعوبات اليت واجهتها ، وعن منهجييت يف البحث ، مث اهليكل التنظيمي للبحث ، والذي متت املوافقة عليه  من جملس 
مبصطلحات البحث ، وفيه ثالثة مباحث ،فابتدأت البحث العلمي  يف اجلامعة ، أما الفصل التمهيدي فيتحدث عن التعريف 

املبحث األول يف احلديث عن مفهوم التسامح وقسمته إىل مطلبني ، حتدثت يف املطلب األول  عن مفهوم التسامح لغةً، ويف 
املطلب  الثاين  عن مفهوم التسامح اصطالحاً ،أما املبحث الثاين  فتحدثت فيه عن مفهوم القرآن الكرمي ، وفيه 

مطلبان،حتدثت يف املطلب األول  عن مفهوم القرآن لغةً، ويف املطلب الثاين عن مفهوم القرآن اصطالحاً ، أما املبحث الثالث 
 فتحدثت فيه عن مفهوم العهد اجلديد وفيه ثالثة مطالب ، حتدثت يف املطلب األول عن مفهوم العهد اجلديد لغةً، ويف 

ويف الفصل .د اصطالحاً ،واملطلب الثالث ويتحدث عن التعريف بأسفار العهد اجلديداملطلب الثاين عن مفهوم العهد اجلدي
حتدثت عن األلفاظ املقاربة واملغايرة  واملشاة  للتسامح يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد وفيه مبحثان ، املبحث األول : األول

رآن الكرمي وفيه ثالثة مطالب ، املطلب األول األلفاظ يتحدث عن األلفاظ املقاربة واملغايرة واملشاة للتسامح يف الق
املقاربة،واملطلب الثاين األلفاظ املغايرة والطلب الثالث األلفاظ املشاة ،أما املبحث الثاين فيتحدث عن األلفاظ املقاربة 

جلديد ،واملطلب الثاين األلفاظ املغايرة واملغايرة يف العهد اجلديد وفيه مطلبان، املطلب األول األلفاظ املقاربة للتسامح يف العهد ا
للتسامح يف العهد اجلديد ،أما الفصل الثاين فيتحدث عن بواعث التسامح يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد وفيه مبحثان، 

 القرآن املبحث األول الباعث الديين واخللقي يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد وفيه مطلبان، املطلب األول الباعث الديين يف
الباعث اخللقي يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد،واملبحث الثاين يتحدث عن الباعث :الكرمي والعهد اجلديد ،واملطلب الثاين

السياسي واالجتماعي يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد ،أما الفصل الثالث فيتحدث عن التسامح الفكري والعملي يف القرآن 
يه مبحثان، املبحث األول  التسامح الفكري يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد وفيه أربعة الكرمي والعهد اجلديد وف

يتحدث عن التسامح يف احلرية الدينية ،واملطلب الثاين يتحدث عن التسامح يف احلرية : مطالب،املطلب األول
تسامح يف اجلدال،أما املبحث الثاين الفكرية،واملطلب الثالث يتحدث عن التسامح يف احلوار واملطلب الرابع يتحدث عن ال

،فيتحدث عن التسامح العملي يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد وفيه  أربعة مطالب،املطلب األول يتحدث عن التسامح يف 
احلرية املدنية واملطلب الثاين  يتحدث عن التسامح االجتماعي،واملطلب الثالث يتحدث عن التسامح السياسي واملطلب الرابع 

أن التسامح كمصطلح موجود :  إليه الباحث من نتائج وتوصيات، ومن أمههالدث عن التسامح الثقايف، مث اخلامتة وما توصحت
.يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد لذا البد من إظهار  هذا ملصطلح إىل الواقع العملي   

 رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى أله  ة والتوفيق والسداد على كل نعمة  واحلمد هللاـ     واهللا أسأل اهلداي
.وأصحابه أمجعني   
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 الفصل األول
:الفصل التمهيدي  

 
 التعريف بمفردات الدراسة

 
  : مباحث هذا الفصل على ثالثة ويحتوي

 
  التسامحمفهوم :  األول المبحث

 
  الكريم القرآنمفهوم :  الثاني المبحث

 
الجديد     العهـد مفهوم:   الثالـث المبحث  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

١٤ 

 

: األول المبحث  
  .واصطالحاًمفهوم التسامح لغة 

.مفهوم التسامح يف اللغة :  األول املطلب  
  . ، أي عمله رحماً قوياً حاداًتثقيفه:  الرمح وتسميحوهي اليت ال عقدة فيها ،:  والسموحة السماحة

  .الزعازع إذا هب الرياح وجوداً          مساحةًالَ ومنا الذي اختري الرج:  الفرزدق قال
.)١(الكثري السماحة  وهو:  مجع مسماح واملساميح  

  .)١()أحب الدين إىل اهللا احلنيفية السمحة( :  احلديث ويف
.صار من أهل السماحة :أنه ككرم ، ومعناه ) مسح (  الفعلهذا يف واملعروف  

: ونساء ِسماحاً ، قال جرير  مسحة من رجال ،وامرأة سمح ، ورجل  
  كفى قريش املعضالت وسادها ،و املساميح الوليد مساحةً         غلب 

  ." ومسح يل بذلكأعطاين:  ومسح يل فالن 
 ابن عباس عن رجل وسئل املساهلة يف األشياء تربح صاحبها ، أي )٢()السماح رباح :  (  ويف احلديثاملساهلة : واملساحمة

احلنيفية السمحة ،   : وقوهلم ومعناه سهل يسهل عليك و لك ، ،)٣()امسح يسمح لك:( خمضاً أيتوضأ ؟ قال شرب لبناً 
إذا :  ومسحت الناقة ، صعوبة إذا ذَلّ بعد ، وامسحت الدابة  لديهجاد مبا :  وال شدة ، ، و مسح بالضم  ضيقليس فيها 

  )٤(انقادت فأسرعت
:  املساحمة و، )٦( السرعة واملساحمة يف الطعان والضراب والعدد إذا كانت على مساهلةتسميحوال  )٥( السهلالسري والتسميح
.)٨( )٧(املساهلة  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.٤٨٩،دار صادر، بريوت،ص٢،ج١،طلسان العربهـ،٧١١حممد بن منظور،ت ) ١(   

 (١) .٣٨ ، برقم ٢٢ ، ص ١ن يسر ، جزءالدي:  ، كتاب اإلميان ، باب البخاري أخرجه 
السماح رباح ، : ( قال رسول اهللا عليه السالم :  ، عن ابن عمر قال ٤٨ صم ، ١٩٨٦ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ١ ، ج٢ ط، الشهاب مسندحممد القضاعي ، ) ٢(

  .٣٣٥٤ضعيف ، أنظر ضعيف اجلامع برقم : ، قال األلباين ٢٣برقم ) والعسر شؤم 
، دون سنة نشر ، ٩٩ ص، ، املكتبة اإلسالمية   الطناجيالزواوي ، وحممود   ، حتقيق طاهر٢ ج،  غريب احلديث واألثريف النهايةهـ ، ٦٠٦مد بن األثري ، ت حم) ٣(

.دون طبعة   
، دون سنة  ،مادة مسح احلاء  ، حرف ٣٦٠ ص ١٥ج،  ٢٦٤ص/٤،ج ٤٨٩ ، دار صادر ، بريوت ، ص٢ ،ج١ ط، العرب لسان ،هـ ٧١١ ت ، ورحممد بن منظ) ٤(

.نشر   
.، دون طبعة٢٨٧م ، ص١٩٩٠ ، دار اجليل ، بريوت ، ١ج ،  احمليطالقاموسهـ ، ٨١٨حممد بن يعقوب الفريوز أبادي ، ت ) ٥(  
.دون طبعة ، دون نشر ، ١٥٥ص بريوت ،  اهلالل، ، حتقيق مهدي املخزومي ، دار مكتبة ٣،ج العني كتاباخلليل بن أمحد الفراهيدي ، ) ٦(  
.دون سنة نشر .٢٨٨،ص بريوت املكتبة العلمية،، املنري يف غريب الشرح الكبرياملصباح ،هـ ٧٧٠ ، تفيوميأمحد بن حممد ال) ٧(  
.دون سنة نشر .٣٢٦م ، ص١٩٩٥ لبنان ، بريوت ، مكتبة حتقيق حممود خاطر ، ، الصحاح خمتار ، هـ ٦٦٦حممد بن أيب بكر الرازي ، ت) ٨(  



 

 

١٥ 

 

)١( واإلغماضاحلط : والتسامح  
  .)٣)(٢( يف حنو اإلعطاءاالتساع:  وتسمح وتسامح

 )٤( ، أي جوادمسحح له بالشيء ، ورجل مس: السني وامليم واحلاء أصل يدل على سالسة وسهولة ، يقال :  ابن فارس قال
  .)٥(اهلرم والسماحة تعين قمة ،

 يف ضوء املعىن اللغوي ، يغدو التسامح نوعاً من الكرم والتفضل واجلود ، ": ) التسامح ومنابع الالتسامح( جاء يف مقال
 موقع استعالئي ، ال مساواة مند سخاء  يستحقه اآلخر ، فهو ال يعين منع احلق يف احلرية الدينية ، وإمنا هو جمرحقاًوليس 

 سفلى تقبض ، إذ املتسامح متفوق دائماً ، أما املتسامح معه ففي مستوى ويدفيه بني املتكرم واملتكرم عليه ، يد عليا ب ، 
هم والتساهل  ،كالتفالكلمة التقارب يضمن احترام وكرامة األدىن ، ويف املعجم الفرنسي جند عدة معاين لنفس وهذاأدىن ، 

س ، م ، (  املعجم الغريب، ال ينبغي أن يتوقف عند مادة يف، واإلحجام عن املنع ؛ لذلك فإن البحث عن مفهوم التسامح 
 مصاحبةوما حف بالتسامح والعفو والصرب من عبارات ) درأ : ( أو مادة ،)ع ، ف ، و  ( مادةبل حيتاج أن يشمل ) ح 

،فهي بذلك ال تشمل واختياري ذايتىل أن عبارات التسامح ما تزال دالة على سلوك  ؛ لذا فإن البحث ينتهي إهورديف
  .)٦("األخرىاملساواة التامة بني حقوق الطرف الغالب ، واألطراف 

 والتآزر معاين التسامح اللغوية تدور حول العفو ، والصفح ، والتعاون ، والتشاور ، إن: ) سؤال التسامح( جاء يف كتاب
 تعود يف جذورها إىل معاين خمتلفة ، فمنها التسامحإن مصطلحات :  ضوء ما مر سابقاً أقول يف و .)٧(، واملغفرة،والتراحم 

. ، وكلها تدل على التسامح واالتساع ، واجلود ، والكرم ، واملساحمة ، والتنازلالتساهل ، واحلط ، واإلعطاء ،   

                                                
 ص ٢، جم١٩٧٩ ، مكتبة أسامة بن زيد ،حلب ، خمتارحممود فاخوري وعبد احلميد  : حتقيق ،  ٢ ج، ١ ط،  يف ترتيب املعرباملغرب ، الدين بن عبد السيد  رناص  )١(

١١٤.  
.، دون سنة نشر ١٧٤ ، صحممد رضوان الداية ، دار الفكر ، بريوت : حتقيق ، ١ط ،) التوقيف على مهمات التعاريف  ( التعاريف ، املناوي حممد  )٢(  
.١٥٠صهـ ، ١٣٠٦ ، مكتبة احلياة ، لبنان ، ٣ ، ج١ ط،  تاج العروس من جواهر القاموس،حممد الزبيدي )٣(  
.٩٩م ، ص١٩٩٠ ، بريوت ، اجليل ، حتقيق عبد السالم حممد ، دار ٣ ، ج١ ط،  معجم مقاييس اللغة،هـ ٣٩٥ تأمحد بن فارس ، )٤(  
  .١٢ص ، دار الساقي ، بريوت ، لبنان ،  ١ط ،  بني شرق وغربتسامحال ،إبراهيم العريس )٥(
.١٣-١٢م ، ص ص ٢٠٠٤ ، ٢٩ - ٢٨ ، العددالثاين الد   ، معاصرة إسالمية قضاياتسامح ،  الأ ومنابع  التسامحمحيدة النيفر ، )٦(  
.، دون طبعة  ١٩م ، ص٢٠٠٢ ، األردن ، اربدعب ،  لدراسات حقوق اإلنسان ، مطبعة الشعمان مركز  التسامح ،سؤالنظام عساف ، ) ٧(  



 

 

١٦ 

 

  :االصطالحمفهوم التسامح يف :  الثاين املطلب
  وذلك ألن استخدام اومدا ليله واليت حتتاج إىل حتديد دقيق ملعانيها ، هي املفردات واملصطلحات املتداولة اليومعديدة      

 جيعله عرضة أنه ضبط املعىن احلقيقي هلا يساهم يف تشويه هذا املصطلح على مستوى املضمون ، كما دونهذا املصطلح 
 السليم االجتماعي اليوم يساهم يف خلق الوعي املتداولة املصطلحات واملفردات  املتعسف ؛ لذلك فإن حتديد معىنللتوظيف

 هذا املصطلح،دليل على غياب مضمونه عن واقع العاملني العريب استخدام على املواقع، ولذلك فإن إصرار خمتلف 
:لى النحو التايل  التسامح منطلقات شىت تبعاً ملذاهبهم الفكرية عتعريف انطلق العلماء يف ولقد.واإلسالمي  

 هو احترام احلق يف االختالف ، وأن جيهد النفس يف طلب احلجج واخلصومة، " :)افت التهافت( قال صاحب كتاب -١
موقف فكري وعملي قوامه تقبل املواقف الفكرية والعملية اليت " أيضاً وهو )١( نفسه يف طلب احلجج ملذهبهجيهدكما 

 كان ذلك الغري مشاركاً لنا سواءقة أو خمالفة ملواقفنا ، أي هو احترام املوقف املخالف ،  ، سواء كانت موافالغريتصدر من 
   .)١("يف امللة أو غري مشارك

التساهل يف العبارة أي  : ويعينهو استعمال اللفظ يف غري احلقيقة بال قصد عالقته معنوية  : التسامح " : اجلرجاين يقول -٢
  .)٢("صرحية املراد داللة   يدل علىال  حبيثأداء اللفظ 

 السخاء واجلود إىل السابقة يتضح أن فكرة التسامح ذات بعد خلقي وسياسي وفكري ، وكلها تدعوا التعاريف خالل من
  .)٣(واألخالق، وهو موقف ضد كل تعصب أو انغالق يف العلوم واألديان والسياسة 

: عدة معاين للتسامح منها)قضايا يف الفكر املعاصر( وقد نقل اجلابري يف كتابه-٣  
الشيء الذي جيعل املساِمح يف وضعية أعلى من املسامح :  الترخيص له بكذا أو كذا أو التسامح هو التساهل مع الغري ،  -أ

   )٤( اإليثارمستوى العالقة إىل ذه ويعين االرتفاع  له
 ميارسها مذهب األغلبية داخل اليت غري املقصودة التسامح يعين التخفيف إىل أقصى حد ممكن من اهليمنة املقصودة أو -ب

  )١(الواحدالدين الواحد ، ودين األكثرية داخل اتمع 
 واحترام حق األقليات ةجهعدم الغلو يف الدين الواحد ، وسلوك سبيل اليسر ، سبيل اليت هي أحسن من  : التسامح -ج

   )٢(اجلابري وغريه رأي  وهذاضغط الدينية يف ممارسة عقائدها وشعائر دينها دون تضييق أو 
 اإلنسانلرأي اآلخر والصرب على أشياء ال حيبها االقدرة على حتمل : التسامح يعين  : ) سؤال التسامح( وجاء يف كتاب -٤

.)٣( ابأو يرغ  
 الرأي  حق التعبري عنةحق العيش على حنو خمتلف سواء بـممارس: التسامح  :  يف مصر  اإلنسانحقوق رأي منظمة -٥

.)٤(العلياملناصب املشاركة السياسية يف تويل ا، أو حق االعتقاد ، أو حق التنظيم ، أو حق   

                                                
   .٣٦٩ ، ص ١٩٨٠ ، القاهرة ، حتقيق سلمان دنيا ، دار املعارف ، ٣ ط، التهافت افت ،حممد بن أمحد بن رشد ) ١(
 

٧٩هـ ، ص١٤٠٥ األبياري   ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، إبراهيم ، حتقيق ١ ط، التعريفاتعلي بن حممد اجلرجاين ، ) ٢(  
. ، بتصرف يسري ١٩٦٤ ، ٤٤ ، ص١العدد ، الة العربية حلقوق اإلنسان ، اإلنسان احلرية الدينية حق من حقوق  حممد عطا،- د)٣(  
٣١ ، ص١٩٩٧ ، لبنان ، ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ١ ط،  الفكر املعاصريف قضاياحممد عابد اجلابري ، )٤(  

 (١) .٢٩ ، ص السابق ملرجعا
. السابقاملرجع  (٢) 

١٩ مرجع سابق ، ص، التسامح سؤالنظام عساف ، ) ٣(  
.١٨ سابق ، ص رجعامل) ٤(  



 

 

١٧ 

 

 قال . عليها يتجاوز حق كل فرد أن ال يكون مثة قيد على حريته إذا احترم حريات وحقوق اآلخرين ومل يؤكد الرأي وهذا
جون _  من قبل الفيلسوف اعتربتبية باملسألة الدينية ، حيث  التجربة الغريفرتبطت مقولة التسامح ا لذلك فقد ": حمفوظ 

 الرئيسي يف الثقافة الدينليت نشأت داخل الكنسية ، اليت هي ا احلل العقالين الوحيد ملشكلة اخلالفات بوصفها_ لوك 
 عامة للجماعة البشرية ، ةفلسف العمود الفقري ، بوصفه  باعتباره التسامحالغربية ، ومع تطور احلياة السياسية بدأ ينظر إىل 

 الغرب اليوم ينظر للتسامح على أنه سياسي وعرقي وقومي ويفكما بوصفها شعور حيس جتاه اجلماعات األخرى ، 
 الغريب املعاصر ، هي اإلجابة املطلوبة الغربية آن والفكر لذلك فإن التسامح وفق التجربة الغربية ، ؛ ، وجنسي واجتماعي

  .)١(" ذلك فترة من الفترات إىل التعصب، واالنكفاء ، والعزلة ، ودفع اتمع الغريب مثن يف قادت فاالختالفات... ذاك 
:  الذي عليه  العلماء ألمور ، " ج: " ، فقرة  إليه هو الرأي الثالثأميل الرأي الذي و  
.ام  هذا العصر الذي تدعو يف مجيع الديانات إىل أن يكون عصر تسامح ووئمع أنه يتناسب -١  
. الفاعل يف إرساء منط اتمع الدويل يف عاملنا اليوم احملرك ألنه -٢  
 الواضحة اتمعات أكثر من وقت مضى إىل عدم العنف واإلرهاب والغلو بل إىل سلوك السبيل حاجة ألنه يظهر -٣

 حوهلا التنظيم االجتماعي يتمحور ألن التسامح من أهم القيم اليت ؛ األمم والثقافاتللتقارب والتعايش السلمي بني 
  . )٢ (والسياسي احلديث

. التصاحل ووضع حد للـنـزاع القائم بني اتمعات املختلفة إىل وألنه يدعو -٤  

                                                
.٢٣٣- ٢٣٢م ، ص ص ٢٠٠٤ ، ٢٨ الثاين ، العدد الد ،  قضايا إسالمية معاصرة، األهليحممد حمفوظ ، التسامح وآفاق السلم ) ١(  
.١٢صم ،١٩٩٥ العريب حلقوق اإلنسان ، تونس ، هداملع ،   يف التسامحدراسات ،ناجي البكوش )٢(  



 

 

١٨ 

 

  :  اخلالصة
 وغريها مع اإلسالمية أن التسامح كلفظ لغوي ومصطلح علمي ، ورد يف كثري من النصوص  لنا ما سبق يتبنيخالل من    

 إىل السماحة اليت هي أعلى مرتبة،وأرقى لفظ ، حيث يقودوهذا املصطلح ... له مثل الرفق والرمحة والعفو مفردات مقاربة 
 تعامله ، مسح يف مبادئه ، مسح يف أخالقه ، وهكذا يف مسح  اإلسالمألن )١() السمحةباحلنفيةبعثت : (جاء يف احلديث

رحم اهللا رجالً مسحاً إذا باع،مسحاً إذا  : (  الشريف جاء يف احلديثحيث،من اإلسالم  الديانات األخرى اقتبست
  .)٢()  إذا اقتضىاشترى،مسحاً

 ض ، واحلاملساحة معايل األخالق ، وترك استعمال على السماحة ، و ض وفيه احل ":تعليقاً على احلديث  ابن حجر قال
 ؛ ألنه يتضمن كلفظقد العلماء مصطلح التسامح  انتوقد"،  )٣(" وأخذ العفو منهماملطالبةعلى ترك التضييق على الناس ، يف 

 لذلك رمبا كان تعبري التسامح قاصراً عن أداء ؛ منهالسماحتوهني اآلخر ؛ ألنين عندما أتسامح مع اآلخر فإين أفتعل موقف 
ماح  املصطلح يف األجواء اليت يقصد فيها إشاعة روح السهذا يستعمل  وضع له هذا املصطلح حيثالغرض الذي من أجله

 فإنين أرى أن السماحة والتسامح تعودان إىل االنتقاد هذا معو  .)٤( " ، أو بني األنا واآلخراملتعايشني بنيبني املتحاورين أو 
 ، ، وإىل هدف واحد ، وهو أن تعيش األمم مع بعضها يف جو يسوده التعاون والتآزر واحدةأصل واحد ، وإىل غاية 

 صاحب كتاب تربية األوالد يف اإلسالمرية التعامل من أجل ما نصبوا إليه ، وقد برهن ويقبل كل منا باآلخر على أساس ح
فإنه ....  بأخالق احللم والعفو والتسامح متخلقةومن املعلوم بداهة أن نفسية املؤمن حينما تكون ":على هذا املعىن بقوله 

 نبالًعشر ، بل يكون كامللك ميشي على األرض   ، ولني اجلانب ، وحسن املاخللق يف املالطفة ومسو حيتذييكون مثالً 
  .  )٥("املعىن يقودان إىل هذا والتسامحوطهراً وصفاًء ، وبناء عليه فالسماحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

سنده حسن ، وحديث قوي : قال شعيب األرنؤوط  . ،حديث حسن لغريه يف السلسلة الصحيحة  : ، قال األلباين ٢٦٦ ، ص٥ج، ٢٢٣٤٥رواه اإلمام أمحد ، برقم ) ١(
  .٧٧١٥: حة ، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ، برقم  حبنفية مسأرسلتإين : ولكين بعثت باحلنفية السمحة ، وبلفظ :  وجاء بلفظ ،
١٩٧٠، برقم  ٧٣٠ ، ص ٢ ج، و  ١٠٨،ص١ج ، ١٩٧٠ :ورقم  ٢٠٨٧: السهولة والسماحة يف البيع والشراء ، برقم : أخرجه البخاري ، كتاب البيع ، باب )٢(  
، دون طبعة ٣٥٩م ،ص ١٩٩٦ ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، ٤ج ،ي  الباري يف شرح صحيح البخارفتح، ٨٥٢أمحد ابن حجر العسقالين ، ت ) ٣(  
.٨٣م ، ص ٢٠٠٤ ، ٢٩ - ٢٨ الثاين ، العدد الد ،التسامح  معاصرة ،إسالمية قضاياحممد حسن األمني وآخرون ، ) ٤(  
.٣٧٠ ، صبريوت،  ، دار إحياء التراث العريب ١ ، ج٣ ط، يف اإلسالم األوالد تربيةعبد اهللا ناصح العلوان، ) ٥(  
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:مفهوم القرآن الكرمي يف اللغة :  األول املطلب  
:  تأصيل لفظ القرآن الكرمي مذاهب شىت على النحو اآليت يف العلماء ذهب  

 املنـزل على حممد الوحياملعرف بال ليس مشتقاً و ال مهموزاً  بل هو علم على ) القرآن(  إىل أن لفظلشافعيا ذهب -١
 على موسى عليه السالم ، واإلجنيل علماً على املنـزلصلى اهللا عليه وسلم ، كما وضع لفظ التوراة علماً على الوحي 

   .)١(السالمالوحي املـنـزل على عيسى عليه 
 أو السور  ه ، مشتق من القرء مبعىن اجلمع ، جلمعفعالنإىل أن لفظ القرآن مهموز على وزن  : )٢(الزجاج  وذهب-٢

 نبيه صلى اهللا على اهللا الزجاج كالم اهللا الذي أنزله  ويسميمثرات الكتب السابقة ، وتصريفه من قَرء ، وقراءة ، وقرآناً 
ءته ، ا أي قر، )٣())  ِنَّ علَينا جمعه وقُرآنهإ: (( قوله تعاىلومنهااجلمع :  القرآنكتاباً وقرآناً ، وفرقاناً ومعىن: عليه وسلم 

  بعضأي مجعته و ضممت بعضه إىل :  بيناه لك فاعمل مبا بيناه ، و قرأت الشيء قرآناً فإذا: قال ابن عباس رضي اهللا عنه 
  . )٤(ال يهمز القرآن: لعالء كان أبو بكر عمر بن ا:  جماهد املقرئ بن أبو بكر وقال

 ، والقراءة مبعىن التالوة ومسي به املقروء من كالغفران أن القرآن مهموز أيضاً ولكنه على مصدٍر إىل )٥(اللحياينوذهب -٣
 ،أي )٦())  رآنهِنَّ علَينا جمعه وقُإ(( جاء استعمال القرآن ذا املعىن املصدري يف قوله تعاىل وقدتسميته املفعول باملصدر ، 

. )٧(تهءقرا  
  .)٨(فلفظ القرآن مهموز ، وإذا حذفت اهلمزة فإمنا ذلك للتخفيف :  الزرقاين قال
 بعضها يصدقألن اآليات فيه  )مجع قرينة( ،القرائن لفظ القرآن غري مهموز،ولكنه مشتق من أن إىل)٩(ذهب الفراء -٤

  .)١٠(بعضاً
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.١٢ ،صم١٩٨٨،الكويت ، مكتبة الفالح ، ٢ ط،  دراسات حول القرآن الكرمي، الطحان أمحد إمساعيل) ١(  
 إسحاق أبا ويكىن بن السري املكي إبراهيم : ، قال الزجاج هو.م١٩٨٥، دار الفكر ، بريوت ، ١،طأنباء الرواة على أنباء النحاةهـ ، ٦٤٦علي القفطي، ت ) ٢(

. هـ ٣١١كتاب معاين القرآن تويف سنة صاحب   
١٧ رقم آية القيامة  سورة)٣(  
..١٢٨ ص ١ مرجع سابق ، ج، العرب لسان ،ابن منظور ) ٤(  

.، يف كتاب مناهل العرفان للزرقاين هـ٢١٥ علي بن حازم اللغوي املشهور تويف سنة احلسن أبو  )٥(  
١٧سورة القيامة آية رقم )٦(   
.١٢٨،مرجع سابق، ص١ ،ج١ ط، لعرب السان ،منظور  ابن) ٧(  
.١ ص، م١٩٩٦ البحوث والدراسات ، مكتبة، حتقيق ٢ ، ج١،ط. يف علوم القرآن العرفان مناهلحممد عبد العظيم الزرقاين ، ) ٨(  
 وفياتهـ ، انظر ٢٠٧اب يف معاين القرآن تويف سنة  الديلمي، ويكىن أبا زكريا ، له كتزياد حيىي بن وامسههو أحد حناة الكوفة وأئمتها املشهورين يف اللغة  : الفراء)  ٩(

.٢٢٨ص / ٢األعيان ، ابن خلكان ،ج  
.، دون طبعة ١٤٤م ، ص١٩٩٠سة الرسالة ، بريوت ، س ،مؤ١ج القرآن ، علوم يف اإلتقانهـ، ٩١١ الرمحن بن كمال السيوطي ، ت عبد)  ١٠(  
 



 

 

٢٠ 

 

 ألن السور ؛ىل أن لفظ القرآن غري مهموز ، ولكنه مشتق من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه  إأيضاً )١(األشعريوذهب -
  .)٢( أصليةالقرآنواآليات تقرن فيه ويضم بعضها إىل بعض ، وعلى مذهب األشعري تكون نون 

:  اآلراء بني الترجيح  
غري مهموز وأن الزجاج واللحياين يقوالن بأن  بأن القرآن يقوالن األقوال السابقة نرى أن الشافعي والفراء  خالل من

.القرآن مهموز   
 ذا اللفظ املعرف القرآنصل اشتقاق هذا اللفظ وعلى دقة ما ذهب إليه اللحياين فإن أوبغض النظر عن   : زرزور يقول

اخلامت ،ومسى به هذا  على حممد عليه الصالة والسالم اهللا،واملنـزلصار علماً شخصياً على الكتاب املعجز املوحى به من 
  )٤( )٣ ()ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم((:  واإلجنيل، قال تعاىل التوراةالكتاب كما مسيت 

  .)٥( مهموزالقرآن فلفظ املختاروعلى الرأي   : الزرقاين يقول
ة هنا مبعىن التالوة ، ومسي به املقروء وهو القرآن ، اءالقر؛ ألن  الرأي القائل بأن القرآن مهموز من قرأ يقرأ قرآناً إىل وأميل

.وألن القراءة باهلمزة هي ما كان عليه العلماء من حيث النطق واملعىن ، وهو مشتق من القرء مبعىن اجلمع    
نَّ علَينا إ ": ومنه قوله القراءة مهموز على وزن غفران مبعىن مصدر  القرآنأصح اآلراء أن لفظ  : الدين عتر  نور قال

هآنقُرو هعميف تأصيل هذا املذاهب أرجح ":  الطحان بعد أن عدد اآلراء يقول )٦( " قراءتهأي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه   ج 
  .)٧(" مهموز على وزن فعالن املصدر القرآنوأدناها إىل قواعد االشتقاق وموارد اللغة وهو أن لفظ : اللفظ 

                                                
ـ  ٣٢٤ يف الرد على املبتدعة من اجلهمية واخلوارج والرافظه ، تويف سنة مشهورةيه الطائفة األشعرية ، وكتبه  أبو احلسن بن إمساعيل األشعري ، الذي تنسب إلاإلمام )١( ه

.٣٢٦ص،١ األعيان البن خلكان ، جوفيات، انظر   
.، دط ٢٧٨هـ ، ص ١٣٩١ ، بريوت ، فةاملعر، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار ١،ج  يف علوم القرآن الربهانهـ، ٧٩٤ ،تالزركشي بن عبد اهللا  حممد   )٢(  

.٩اإلسراء آية)  ٣   
.٤٥ ، صم١٩٩٥ ، بريوت ، دار القلم ، ١ ط،  وعلومهالقرآن مدخل إىل تفسري ، زرزورعدنان حممد ) ٤(  
.١٢ ، ص٢ سابق ، جمرجع ، العرفان يف علوم القرآن مناهل ، زرقاينال) ٥(  
.١٠م ، ص١٩٩٦ الصباح ، دمشق ، مطبعة ، ٦ط  القرآن الكرمي ، علوم الدين عتر ، نور)   ٦(  
  .١٢ مرجع سابق ، ص،  حول القرآن الكرميدراسات  ،الطحان)   ٧(
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  .االصطالحهوم القرآن الكرمي يف مف:  الثاين املطلب
 قد يراد به املعىن كالمكالم اهللا تعاىل ، وهو غري كالم البشر ، ومعلوم أن اإلنسان له   الكرمي هوالقرآن أن معلوم    

 املتكلم به،وكل هذين املعنيني لفظي ونفسي،ولذلك فكالم إياملصدري ، أي التكلم ، وقد يراد به املعىن احلاصل باملصدر 
 املمتاز خبصائصه الناس املنـزل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم من أول الفاحتة إىل آخر سورة اللفظهللا يف القرآن هو ا

.)١( بالتواتر املتعبد بتالوتهاملصاحف،املنقولبأنه الكالم املعجز املنـزل على النيب ، املكتوب يف   
الكرمي يتعذر حتديده بالتعاريف املنطقية ذات األجناس والفصول  والقرآن ": جاء يف كتاب مباحث يف علوم القرآن 

 مشاهداً باحلس ، أواستحضاره معهوداً يف الذهن :  يكون تعريفه حداً حقيقياً ، واحلد احلقيقي له هو حبيثواخلواص ، 
 الرحيم رمحنبسم اهللا ال:  هو  ما بني الدفتني ، أو نقولهو: وكأنه يشري إليه مكتوباً يف املصحف أو مقروءاً باللسان فنقول 

  .)٢(" إىل قوله تعاىل من اجلنة والناس  .............. ، احلمد هللا رب العاملني 
 على اللفظي باالشتراك باملنـزل على حممد عليه السالم فصار له كالعلم الشخصي ويطلق الكرمي خص القرآن وقد( 

)٣() صح أن تقول إنه يقرأ القرآن القرآن آية من و يتلجمموع القرآن،وعلى كل آية من آياته،فإذا مسعت من  
 و القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل املنـزل عل نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ": جاء يف كتاب دراسات حول القرآن 

لناس ، املتعبد بتالوته  إىل آخر سورة االفاحتة بالتواتر ، املدون يف املصاحف ، من أول سورة إلينا واإلعجاز ، املنقول للهداية
 ")٤(.  

 عليهاملنـزل على النيب ،هو الكالم املعجز : قال أكثرهم يف تعريف القرآن الكرمي" : ):مدخل إىل التفسري ( صاحبك يقول
  هو كالم اهللا املنـزل على القرآن:فقال بعضهم وأوجز،السالم ، املكتوب يف املصاحف،املنقول عنه بالتواتر املتعبد بتالوته

  )٥(." بتالوتهحممد عليه الصالة والسالم ، املتعبد 
.وله دليله على ما أفاد ، معينة هٍة من وجانطلق ، فإن كل من عرف القرآن  سبق على ما وبناء  
 منها إىل القرآن؛وإن العلماء فقد تعددت تعاريف العلماء للقرآن ، بسبب تعدد الزوايا اليت ينظر ":  عتر الدين نور يقول
فالقرآن هو كالم اهللا املنـزل على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم " : يقول ولكنه ؛"لتعبري بأنه الكالم املعجز كافياً كان ا

  )٦(" املصاحف املتعبد بتالوته املعجز ولو بسورة منهيفاملكتوب 
سواء أكان من اإلنس ، سواه نم شامل لكل كالم، وإضافته إىل اهللا تعاىل متييزه من كالم جنس "الكالم " (: التعريف شرح

. إبعاد كل كالم لغري اهللا مهما كان عظيماً عن أن يسمى قرآناً : أم من غريهم ، وكالم اهللا    
 ليعملوا به ال لينـزلوه على أحد من ، للكالم اإلهلي الذي استأثر به يف نفسه ، أو ألقاه إىل مالئكته  خمرج " املنـزل"

قُلْ لَو كَانَ الْبحر ِمدادا : (من كثري قال تعاىل   بل الذي أنزل منه قليلمنـزالً تعاىل  إذ ليس كل كالم اهللا، البشر
. )٧( )ِلكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا  

                                                
 ، بريوت ، للماليني ، دار العلم ١٦صبحي الصاحل ، مباحث يف علوم القرآن ، طبعة :  ،أنظر ١ ، ص١٥ج سابق، مرجع ، القرآن مناهل العرفان يف علوم ، الزرقاين  )١(

  .٣٥ ، ص١٩٨٥ان ، لبن
.٢١ ص،م ١٩٨٠ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ٧ ط،  علوم القرآن الكرمييف مباحثمناع القطان ، ) ٢(  
.٢٠، صالسابق املرجع ) ٣(  
١٢ ص، سابق مرجع ،  القرآن الكرميحول دراساتالطحان ، ) ٤(  
.٤٥ ص، سابق مرجع ،  تفسري القرآن وعلومهإىل مدخلزرزور ، ) ٥(  
.١٠ ص، سابق مرجع ، الكرمي القرآن علوم ، عتر) ٦(  
.١٠٩الكهف آية ) ٧(   
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  )١()  شجرٍة أَقْلَام والْبحر يمده ِمن بعِدِه سبعةُ أَبحٍر ما نِفدت كَِلمات اللَِّهولَو أَنما ِفي الْأَرِض ِمن: ( تعاىل وقال
  . السابقني من قبله من التوراة واإلجنيل والزبور والصحف األنبياء أنزل على ممااحتراز  ": حممد على" ومعىن 

 ، وبإشرافه ، مث قام وسلمون وحفظ بالكتابة منذ عهد النيب صلى هللا عليه مزية للقرآن أنه د" :  املصاحفيف املكتوب"
. ما ليس قرآناً كلالصحابة جبمع القرآن، وأمجع الصحابة على جتريد املصحف من   

ن ذلك  ، على وجه العبادة ، فإلخراج ما مل يؤمر بتالوته ، موغريها املأمور بقراءته يف الصالة  أي"  بتالوتهاملتعبد"  ومعىن 
لصالة بتالوة شيء غري ا عبادة يثاب عليها املؤمن وال تصح القرآن تالوة وجمرد املنقولة إلينا بطرق اآلحاد ، كالقراءات

. القرآن   
.  كالم اهللا تعاىل ألنه سورةه التحدي ولو بأقصر  ـ وقع بحيث " املعجز"  

لى حممد صلى اهللا عليه وسلم املكتوب يف املصاحف ،  عاملنـزل هو كالم اهللا القرآنوهو أن   : السابق التعريف وهذا
)٢() العربيةوعلماء ولو بسورة منه، واملنقول بالتواتر ،وهو الذي عليه علماء األصول والفقهاء املعجزاملتعبد بتالوته ،   

القرآن الكرمي : ما نقول  ، فعند الكبرية كالم اهللا تعاىل له الشهرة العظيمةألن جلمعه عناصر التعريف ، وإليه الذي أميل وهو
 لكتاب من الكتب شهرة القرآن ، ولذا كان غنياً عن يكن مل ":   يقول الزرقاين وغريهينصرف الذهن إليه ، مما جعل 

 لألحكام من أئمة املسلمني يضنون بتعريفه ، وكانوا إذا تكلموا عنه تكلموا عن بيانه األولنيالتعريف ، ومن هنا ال جند 
  .)٣(" ضوا يف التعريف فهم املتأخرون وأما الذين خا

                                                
.٢٧لقمان آية ) ١(   
  .٢٥ ، ص١٩٨٥ ، دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، ١٦ط ، يف علوم القرآن  مباحث ، الصاحل صبحي) ٢(
.١٥ ص،  م١٩٨٤، مكتبة الفالح ، الكويت ، ٤ ط، واحلديث بالقرآن التعريفحممد الزفزاف ، ) ٣(  
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:مفهوم العهد اجلديد لغة واصطالحاً  : الثالث املبحث  
.العهد اجلديد لغة :  األول  املطلب  

.امليثاق :  عهوداً ويعين عهداً  عِهد : العهد  
 جديداً من عهد عيسى اً وميثل ميثاق، )١(هللا على الناساأي أا متثل ميثاقاً أخذه :  ما يرادف معىن امليثاق العهد بكلمة يقصد

. السالم عليه من عهد موسى  كالكتب اخلمسة يف التوراة العهد القدمي بعض عليه السالم ؛ ألن  
 جديد جدد، وأصله وقياسه ومجع، بيننا تخلَق املودة  ملاألمر بيننا أخضر أي جديد :  ، والعرب تقول اخللَِقضد  : اجلديدو

   .)٢(جدد
 فالن األمر وأجده وجدد جدة فهو جديد،وهو خالف القدمي ، وجديد على وزن فعيل ، مبعىن مفعول،بالكسر جيد يءشوال

 املقدسذه الصورة انصرف الذهن إىل الكتاب ) العهد اجلديد (  أطلق هذا املصطلح وإذا )٣( أحدثه فتجددإذاواستجده 
. رسائلها إىل على األناجيل األربعة باإلضافة عند املسيحية وهو العهد اجلديد ، الذي يشتمل  

 
 

                                                
.،٨٤ ضة مصر للطباعة ، مصر ، صدار  ، يف األديان السابقة  املقدسة األسفارعلي عبد الواحد وايف ، ) ١(  
  .جدد ،حرف الدال فصل ٢٤٣ص سابق، مرجع، ٤ ، ج١ ط، العرب لسان منظور ،  ابن)  ٢(
.٩٢ص سابق ، مرجع ، املنري املصباح ، فيوميال) ٣(  



 

 

٢٤ 

 

: اصطالحاًمفهوم العهد اجلديد :  الثاين املطلب  
 املقدسة اليت خِتم فيها ميثاق املرياث السماوي للمسيحيني ، املصنفات جمموعة  يقصد بالعهد اجلديد عند النصارى      

حيث كان الكتاب املقدس " )١( بإهلام الروح القدس يف أوقات خمتلفة اليت كتبها رجال اهللا القديسيوناألسفاروهو جمموعة 
 إال الذاكرة ، وهي العامل الوحيد الذي اعتمد عليه يف نقل األفكار له تراثاً شعبياً ال سند أسفار جمموعة  يكونقبل أن 

  .)٢ (" يغين التراثوكان هذا 
 اليت ، وتضم الكتب اخلمسة  حيتوي على العهدين ، العهد القدميذلك الكتاب الذي:  يعين كتاب املقدس ذا املعىنوال   

. سى عليه السالمووتضم أيضاً األسفار من الكتابات واألنبياء اليت  كتبت بعد معلى سيدنا موسى عليه السالم ،اهللا  اأنزهل  
 اليت كتبت بعد عيسى رسفاتضم أيضاً األو الذي نزل على عيسى عليه الصالة والسالم ، اإلجنيل: ويضم العهد اجلديدو 

ن النيب عيسى و موسى عليهما السالم ، وملّا م ز اية إىلتعاىل حفظها اهللا )التوراة واإلجنيل(عليه السالم ، وهذه الكتب 
،مث بدأ ) التوراة واإلجنيل(انتهى عهد موسى عليه السالم مبوته ، وعيسى عليه السالم برفعه انتهى احلفظ هلذه الكتب 

.  )٣( والتغيري والتبديلالتحريف  

                                                
  .١٣٧ ، ص١٩٨٥ دار البشري للثقافة والعلوم اإلسالمية ، املنصورة ، مصر ، ، هل الكتاب تعالوا يا أ،  شليب رؤوف) ١(
٢٠، ص١٩٧٧ ، القاهرة ، املعارف ، دار ٤ ط، الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة دراسة ،وكاي بموريس ) ٢(  
. حبفظه إىل قيام الساعة تكفلى عليه السالم ، ومل يبق حمفوظاً إال القرآن الكرمي ، ألن اهللا  مبوت موسالتوراة عهد حفظ اإلجنيل برفع عيسى ، وانتهى عهد انتهى) ٣(  



 

 

٢٥ 

 

.التعريف بأسفار العهد اجلديد :  الثالث املطلب  
القدمي ، وتضم التوراة اليت نزلت على موسى،واألسفار مثل الكتابات  يف جنباته العهدين ، العهد يضم املقدس الكتاب    

، وجمموع ثوليكية ، ومشاهدات يوحنا ويضم األناجيل األربعة وأعمال الرسل،والرسائل الكا جلديدوالعهد ا، واألنبياء
. سفر للعهد اجلديد ٢٧ سفر للعهد القدمي و٣٩ سفراً منها ٤٦يساوي )  املقدس الكتاب( العهدين   

 على اعتماد سبعة وعشرين سفراً من أسفارهم ، وقرروا أا امليالدي يف أوائل القرن اخلامس املسيحيني  رأياستقر حيث "
 العهد اجلديد ، اسم، أي موحى ا إىل أصحاا من الرب مبعانيها ال بألفاظها ، وأطلق عليها  املقدسةوحدها األسفار 

 أسفار العهد اجلديد وتتألف ،)١(" عليها اسم العهد القدميأطلقواللمقابلة بينها وبني ما اعتمد من أسفار اليهود املقدسة اليت 
:  النحو التايلعلى ثالث جمموعات وسفرين  من  

.وهي جمموعة األناجيل وعددها أربعة  : األوىل عةامو  
.وهي جمموعة رسائل بولس وعددها أربع عشر رسالة  : الثانية اموعة  
  .رسائلسبع : جمموعة الرسائل الكاثوليكية وعددها  : الثالثة اموعة

.سفر أعمال الرسل للوقا : السفر األول :  السفران أمـا  
  .)٢( يوحناسفر رؤيا:  الثاين السفر

:  وهي األربعة )٣(األناجيل : األوىل اموعة  
 من جباة الضرائب للرومان، وكان يعمل صرافاً يف وكانهو أحد احلواريني اإلثنا عشر ،  : ومىت ، مىت إجنيل ((.١

ية ، مث ترجم إىل ،باللغة اآلرامية ، وقيل بالعرباملسيح طلب املؤمنني بعد صعود السيد على  بناء  مىتكفرناحوم ، وألفه
 إجنيل ويتكلم إلينا دون معرفةً بأصله ، وقد أختلف فيمن ترمجه ، كما أختلف يف زمن تأليفه ، وصلتاليونانية ، وهي اليت 

  .والتعاليممىت عن نسب املسيح وميالده ، وعن بعض أحكام الشريعة ، وبعض الوصايا 
 القديس وخالهو أحد السبعني رسوالً ، وقد صاحب الرسول بولس و امسه يوحنا وأصله من اليهود ، وه:  مرقص إجنيل. ٢

 ، واألحداث املعجزات التبشريية ، مث صاحب بطرس كبـري احلواريني ، ويتكلم هذا اإلجنيل عن رحلتهما يف ، )٤(برنابا
. ، وهذا اإلجنيل هو أقصر األناجيل األربعة وأقدمها الزمناملتعلقة بآالم املسيح مث عن اية    

 كثري من رحالته يفطبيب أنطاكي ، وقيل مصور إيطايل ، اعتنق املسيحية ، ورافقه الرسول بولس : ولوقا :  لوقا إجنيل. ٣
  .مقدساًو لوقا جمهول وأبعد أن يكون :  جريوم يقول،)ثاوفيلس ( ، ووجه يف شكل رسائل إىل صديق له يدعى 

.ح اإلنسان الكامل والطبيب  عن املخلص للعامل ، وعن املسياإلجنيل هذا ويتكلم  
 املسيح مث أطلق عليه إىلويوحنا كان يعمل صياداً ، مع أبية وأخيه يعقوب ، وكان يوحنا أحب احلواريني  : يوحنا إجنيل. ٤
. املسيحيني ، وهو كتاب مقدس عندهم عند، وينسب إليه اإلجنيل الرابع املعتمد )احلواري احلبيب (   
  .)٥( ))زلية املسيح،ويذكر شهادات اليهود، ويسرد األحداث إىل التالميذ عن أاإلجنيل يتكلم هذا و
 
 

                                                
٨٥ سابق ، صمرجع   ،لإلسالم املقدسة يف األديان السابقة األسفار وايف ، ) ١(  
  .٦-٥ ، مرجع سابق ، صكتاب احلياةمجعية الكتاب املقدس ، ) ٢(
. العامل وهذا عند املسيحية خملص حاملسيالبشارة ب: معىن اإلجنيل ) ٣(  
   . ٧٥ املقدسة لعلي وايف صر يف املسيحية ، انظر كتاب األسفارسوالنامسه يوسف ، وهو وبولس : برنابا ) ٤(
.،بتصرف٨٥ - ٧٨ ،مرجع سابق،ص ص  املقدسة يف األديان السابقة لإلسالمراألسفاوايف ،) ٥(  



 

 

٢٦ 

 

. أربعة عشر رسالة وعددها )١(رسائل بولس : الثانية اموعة  
 اليت حتكي مواعظ وأحوال السيد املسيح يف مقابل ما حتكيه التعليمية األسفار:   يف االصطالح الكنسيالرسائلمعىن (( 

.  املاضية األخباراألناجيل من   
 بشارة اإلجنيل يف أورشليم ، وصية هذا الكتاب سجالً تارخيياً لنشأة الكنيسة وامتدادها نتيجة لتنفيذ الرسل اعتباروميكن 

 ، وكان بولس صاحب الرسائل من أكثر املضطهدين محاسة األرضومنطقة اليهودية كلها ، ويف السامرة وإىل أقاصي 
   )٢()) اإلجنيل يف أرجاء اإلمرباطورية الرومانية حيملول إىل رسول إىل األمم جيت

.جمموعة الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل  : الثالثة اموعة  
 والتقوى ، وأن اإلميان على الصرب على احملن ، وجتنب األخطار ، واإلقتداء باملسيح ، وممارسة الرسائلوحتتوي هذه (( 

  . )٣())ية املسيح ابن اهللا وهو احلياة األبد
 التمسك بتعاليم املسيح إىل فيها ويدع) رسالة يهوذا ( سفر أعمال الرسل للوقا : السفر األول :  فهما السفرانأما (( 

.والثبات على اإلميان   
 املسيح رغم احملن يفوهو كتاب إعالن اهللا ليوحنا يف اضطهاده يدعوه فيها إىل الثبات : سفر رؤيا يوحنا :  الثاين السفر

(()٤(.  
يف كتبهم ومؤمترام وخاصة يف مؤمتر روما يف الفاتيكان  إن علماء النصارى يقرون ) "معامل اهلدم والتدمري ( جاء يف كتاب

 كانت منتشرة بني النصارى يف القرن إجنيل مائة حوايلبأن األناجيل األربعة املتداولة قد مت اختيارها من م ، ١٩٨٠عام 
)٥( "الرابع امليالدي  

                                                
. على يد أساتذة الفلسفة اليوناين  لتراثبارجل يهودي من طرسوس ، تشبع : بولس ) ١(  
.، وهذه هي الطبعة الكاثوليكية اليت اعتمدا ١٧١ م ، العهد اجلديد ، ص١٩٩٥ ، ٦ ط،  املقدس الكتابكتاب احلياة ، ) ٢(  
ً. اً كبريا بعض األلفاظ مثل لفظ ابن اهللا ، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوعلىمع التحفظ . ٣٦٢، صالسابق املرجع ) ٣(  

 (٤) .٣٧٣، صالسابق  املرجع 
  .٤٣ ، ص ١٩٨١ عامل الكتاب ، الرياض ، ،  ٤ ط، والتدمري يف النصرانية والتبشري اهلدم معاملإبراهيم سليمان اجلبهان ، ) ٥(



 

 

٢٧ 

 

  : التمهيدي الفصل تائجن
: إىل النتائج التالية توصلت ضوء ما سبق يف  
. حقاً يستحقه اآلخر وليس يغدو نوعاً من الكرم والتفضل واجلود ، التسامح إن  ١  

 القدمي يف كثري من العهد اجلديد يرجع يف معانيه إىل جذور العهد القدمي ، مبعىن أنه يأخذ ويعتمد على العهد إن  -٢

.ته موضوعا  

و السالم ، الصالة الذي ينسب إىل عيسى عليه ويضم اإلجنيل  ،النصارى اجلديد يعين ذلك الكتاب املقدس عند  العهد  -٣

.إىل موسى عليه السالم  ويضم التوراة اليت تنسب العهد القدمي   



 

 

٢٨ 

 

 

 الفصل األول
 
 

   والمشابهة والمغايرة المقاربة األلفاظ :الفصل األول
 

  : مبحثينفصل على  هذا الويحتوي
 

  الكريمالقران في للتسامح  والمشابهة والمغايرة المقاربة األلفاظ :  األول المبحث
 

  الجديد في العهد للتسامح والمغايرة المقاربة  األلفاظ: الثاني المبحث 
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.األلفاظ املقاربة للتسامح يف القرآن الكرمي:  األول املطلب  
 من به العاملني ، حيث جعلنا اهللا   تعاىل العظيم ، الذي خاطب اهللالقرآن اهللا سبحانه وتعاىل أكرم هذه األمة ذا إن     

 وعقيدتنا وحياتنا كلها فكرنا يف،  )١()وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا :( تعاىلقالخالله األمة الوسط، يف اخلطاب والتعامل،
 والتسامح والعطف والعفو؛ ولذا فإن اخلطاب والرمحة واحملبة الوسطيةاآليات الكرمية اليت تدعو إىل ، ومن هنا جاءت 

 األخوة نرباساً لتعاملنا مع غرينا من أصحاب الديانات املختلفة ، ومنهجياً لتلك وجعلهاالقرآين احتوى هذه األلفاظ ،
.اإلنسانية   

 القرآنية اليت احتوت هذا اخلطاب القرآين يف السمو والتسامح ، وما حام آلياتا هذا اإلطار ، ال بد من النظر إىل تلك ويف
. املعاين من ألفاظ دالة على هذا املعىن هذهحول   
 خمتلفة ، تارة مبعىن العفو ، وتارة مبعىن املغفرة ، وأخرى مبعاٍن التسامح كلفظ ومصطلح ورد يف الكتاب العظيم إن     

 ، وبعد التمعن تعاىلون حديثنا يدور يف هذا املطلب حول األلفاظ املقاربة للتسامح يف كتاب اهللا  سيكولذلكمبعىن احملبة ، 
 ، تصفحوا " )٢( لفظ الصفح ومشتقاته-١:  يلي مايف نصوص الكتاب الكرمي ، وجدت أن من األلفاظ املقاربة للتسامح 

 خمتلفة لتدل على التسامح،وهذه اآليات على سياقات األلفاظ جاءت يف وهذه"وليصفحوا ، اصفح ، الصفح ، صفحاً 
: النحو التايل  

                                                
١٤٣ /البقرةسورة )١(  
. ٤٠٩ ، ص١٩٨١، بريوت ،  الفكر ، دار ٢ط  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي،، عبد الباقي فؤاد حممد)  ٢(  
 



 

 

٣٠ 

 

  .)١( " وِإنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغِفروا فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم: "  قوله تعاىل يف"  تصفحوا" لفظ جاء
  .)٢(" نْ يغِفر اللَّه لَكُم ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تِحبونَ أَ  : " تعاىل  قال " وليصفحوا " ولفظ
  .)٣( "  فَاعف عنهم واصفَح ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني: " تعاىل قال " اصفح " ولفظ

  .)٤(" وِإنَّ الساعةَ لَآِتيةٌ فَاصفَح الصفْح الْجِميلَ: "  قال تعاىل و                 
  .)٥("  عنهم وقُلْ سلَام فَسوف يعلَمونَفَاصفَح: " ل تعاىل  قاو                 

  .)٦("فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأِْتي اللَّه ِبأَمِرِه  : "  تعاىل قال " اصفحوا" ولفظ
  .)٧(" وِإنَّ الساعةَ لَآِتيةٌ فَاصفَح الصفْح الْجِميلَ : "  تعاىل قال "  الصفح" ولفظ
  .)٨(" أَفَنضِرب عنكُم الذِّكْر صفْحا أَنْ كُنتم قَوما مسِرِفني: "  تعاىل قال "  صفحاً" ولفظ
 تعاىل أمر بالصفح ،وأمر رسوله بأن يصفح ويسامح املشركني فاهللا معىن من معاين التسامح ،  على هذه اآليات دالةومجلة

 أمر اهللا حيثالرسول عليه الصالة و السالم هو الصفح احلسن الكامل وهو اجلميل ،   من الصفح ، وهذا ويقول سالماً
،  حيمل بعضهم يف صدره شيء جتاه أخيه املسلم ال  متحاب اتمع متآخ يكون  حىتاملؤمنني بأن يصفحوا عن غريهم 

 ما ، فأعرض عنهم واحتمل سيئامفح عن  عليه السالم على أذى قومه رغّبه اهللا بالصاهللاملا صرب رسول  : جاء يف التفسري
 وال يبايل م ، وال يلتفت إىل والصفحتلقى منهم إعراضاً مجيالً حبلم وإغضاء ،واملقصود من ذلك أن يظهر اخللق احلسن 

. )٩(عليهم بالعذاب  أن يدعومنلومهم ، حيث أمره اهللا تعاىل ويف ضمنه منعه   

                                                
.١٤ آية رقم التغابن سورة (١) 
 (٢) .٢٢ آية رقم النور سورة
 (٣) .١٣ آية رقم املائدة سورة

.٨٥ احلجر آية رقم سورة ) ٤(  

 (٥)  .٨٩ آية رقم الزخرف سورة
.١٠٩ آية رقم البقرة سورة (٦) 
.٨٥ آية رقم احلجر سورة (٧) 
.٥ آية رقم الزخرف سورة (٨) 

.٢١٥ ، ص ١٩٩٤ ، بريوت ، دار الفكر ، ١٠ ج، )مفاتيح الغيب (  الرازي الفخر تفسريهـ ،٦٠٤لرازي ، تحممد ا) ٩(  



 

 

٣١ 

 

ورد لفظ ) .غفر ، تغفر ، يغفروا ، يغفرون  : ( وهي )١( ومشتقاته) املغفرة(لفظللتسامح من األلفاظ املقاربة :  الثاين اللفظ
  .)٢( " ولَمن صبر وغَفَر ِإنَّ ذَِلك لَِمن عزِم الْأُموِر: "  قوله تعاىل يف " غفر" 

وِإني كُلَّما دعوتهم ِلتغِفر  " وأيضاً .  )٣(" عِزيز الْحِكيموِإنْ تغِفر لَهم فَِإنك أَنت الْ: "  قوله تعاىل يف" تغفر"  لفظ ورد
ِفي آذَاِنِهم مهاِبعلُوا أَصعج متعاىل قوله يف " تغفروا"ورد لفظ ، )٤(" لَه ": غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِفرغتوا وفَحصتفُوا وعِإنْ تو

ِحيم٥(" ر( ،اء"  قوله تعاىل يف " روايغف"  لفظ وردشي نم ذِّبعياُء وشي نِلم ِفرغفَي ُ ")وقوله . )٦ " :  ِفرغونَ أَنْ يِحبأَلَا ت
لَكُم ٧( " اللَّه( . وقوله"  اِسِرينالْخ ِمن نكُونا لَنلَن ِفرغيا ونبا رنمحري لَم لَِئن" )قوله تعاىل يف " يغفروا" ورد لفظ .)٨ :"  

وِإذَا ما غَِضبوا هم : "   قوله تعاىليف " يغفرون " لفظورد .)٩(  "قُلْ ِللَِّذين آمنوا يغِفروا ِللَِّذين لَا يرجونَ أَيام اللَِّه
)١٠("يغِفرونَ   

  : التفسريجاء يف  حيث يف هذا املعىن اقتصرت على ما يناسب املقام ،ةثريك ألفاظ وهناك
 حيث أمر ، ، ويتحمل األذى من األعداء  ويسامح يتجاوز ويغفر  أن  املؤمن اآليات األمر باملغفرة ،  خالل اهللا من أمر   

 ذلك كالتأليف هلم ؛ لذلك إذا غفر املؤمنون عن أعدائهم يف الدنيا فإن اهللا ليكوناهللا بالصرب على أذى أهل الكتاب 
.)١١( يف اآلخرة جمازيهم  

أردفه  .... والذين إذا أصام البغي:  إن اهللا تعاىل ملا قال ":بقوله ) مفاتيح الغيب(صاحب كتاب   يعلق ضوء ما سبق يف
 ظلم والتساهل هو العدل ، وبه والزيادة جيب أن يكون مقيداً باملثل ، ألن النقصان ضعف ، االنتصار يدل على أن ذلك مبا

)١٢(."   وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها  ":لقامت السماوات واألرض ، وهلذا قا  

                                                
٥٠٠ سابق ، صمرجع  املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي،املعجم ، الباقي عبد فؤادحممد ) ١(  

.٤٣ آية رقم الشورى سورة (٢) 
.١١٨ آية رقم املائدة سورة (٣) 
. ٧ آية رقم نوح سورة (٤) 

.١٤ آية رقم التغابن ورةس (٥) 
.٢٨٤ آية رقم البقرة سورة (٦) 
.٢٢ آية رقم النور سورة (٧) 
 (٨) .١٤٩ آية رقم األعراف سورة
.١٤ آية رقم اجلاثية  سورة (٩) 

 (١٠) .٣٧ آية رقم الشورى سورة
  يسريبتصرف  ١٤٩ص ٤ مرجع سابق ، ج،  العظيم القرآن تفسريهـ ،  ٧٧٤ كثري ، ت بن إمساعيل) ١١(

 (١٢) .٤٠الشورى أية  سورة * .١٧٩ص ، ١٢ ورجع سابق ، ج،  الغيبمفاتيح ، الرازي



 

 

٣٢ 

 

حسنا ، أحسنوا ، أحسن ، وأحسن ،  : ( وهي )١( ومشتقاته) اإلحسان (ومن األلفاظ املقاربة لفظ:  الثالث اللفظ
.)٢( "   وقُولُوا ِللناِس حسنا: " قوله تعاىل يف " حسناً: "ورد لفظ )اإلحسان   

  .)٣("  وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني: "  قوله تعاىل يف " واأحسن : " لفظ ورد
وابتِغ ِفيما آتاك اللَّه الدار الْآِخرةَ ولَا تنس نِصيبك ِمن الدنيا وأَحِسن كَما أَحسن : "  قوله تعاىل يف" أحسن :" لفظ ورد

كِإلَي ٤(" اللَّه(قوله تعاىل يف" أحسن" لفظ ورد  " :نسأَح اِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهيلَ الِْكتاِدلُوا أَهجلَا تو ")لَا  :"  وقوله   )٥و
نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسِوي الْحتس٦(  "  ت(       

  .)٧("  الِْإحساِن ِإلَّا الِْإحسانُهلْ جزاُء: "  قوله تعاىل يف " اإلحسان " لفظ ورد
هلْ جزاُء الِْإحساِن ِإلَّا : "  إليه كما يف قوله تعاىلأشار ومنها من ، "  وأحسنوا" منها من صرح بالتسامح مثل  املعاين هذه

 اخلري إىل الغري وإيصالام ، اإلتيان باألقوال واألفعال على وجه اإلتقان ، واإلحك:  هنا اإلحسان ومعىن  ، "  الِْإحسانُ
 بار باحملسن مبضاعفة أيضاً يبخل عليهم بالرزق ، وهو مل،ومن إحسان اهللا عطفه على عباده ، وبره جبميع خلقه ، فإنه 

 واإلحسان أعلى مراتب الدين ، إال أن فيه التفاوت واملقامات ، قال ، )٨( والتجاوز  بالصفحالثواب ، وهو بار باحملسن 
صاحب  وهناك لطيفة مجيلة ذكرها ، )٩( ) أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراكاإلحسان(: الم عليه الس

إن اإلحسان ال يتعارض مع تأديب الفاسقني ، وكبح مجاح املتجربين ، ومقاومة " : بقوله )موسوعة أخالق القرآن( كتاب
 يليق اإلحسان والعفو والصفح ال ملعاملة الدفع باألحسن ؛ ولذلك بةاالستجا الذين يتربون ويتجردون من دواعي املعتدين

 على أمر اهللا بغياً وعدواناً واخلائنني لألمة والوطن ، فهؤالء اخلارجني على الدين ، وال يليق مع االعتداءإىل املسيء عند 
 وبناء على ما ، )١٠( ."اتمعرمات ، ودم  بد من أخذهم أخذاً وبيالً ، وعقام عقاباً أليماً ، وإال ضاعت احلالاملتمردون 

 والتسامح ، وال والسماحةإن هذه اآليات دالة على مكارم األخالق ، ومنها اإلحسان باألدب وكظم الغيض  : أقولسبق 
.شك أن السالم والسماح هو من مبادئ اإلسالم احلسنة   

عفَو ، عفا ، تعفوا ، يعفوا ، واعف ، فاعف ، العفو ،  ( )١١( ومشتقاته)لعفوا (ومن األلفاظ املقاربة لفظ:  الرابع اللفظ
) العافني   

   .)١٢(" ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَِة الْحسنةَ حتى عفَوا: "  قوله تعاىل يف " عفو" لفظ ورد
وأَنْ : "  قوله تعاىل يف " تعفوا " لفظ ورد.)١٣("  فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه:"  قوله تعاىل يف " عفا " لفظ ورد

  .)١٥("  وِإنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغِفروا  : " وأيضاً . )١٤( " تعفُوا أَقْرب ِللتقْوى
                                                

.٢٠٤ سابق ، صمرجع  ، املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي املعجم عبد الباقي ، فؤاد حممد (١) 
 (٢) ٨٣ آية البقرة سورة
 (٣) ١٩٥ رقم آية  البقرة سورة
٧٧ آية رقم القصص سورة (٤) 
٤٦ آية العنكبوت سورة (٥) 
٣٤ آية رقم فصلت سورة (٦) 

٦٠ الرمحن آية رقم سورة)  ٧(  
  .١٧٤ص ، ١٩٩٨ ، دار الكب العلمية ، بريوت ، ١ ط، األمساء احلسىن وهللا ،أمحد عبد اجلواد ) ٨(
.١٤٠م ، ص٢٠٠٢ت ، املفرق ،  جامعة آل البيرسالة ماجستري، والقانونية ،الفقهية كلية الدراسات ، يف القرآن الكرمي اإلحسان عبد اهللا أمحد ،) ٩(  
، بتصرف يسري١٢١ ، ص١٩٧٢ ، دار الرائد العريب ، بريوت ، ٣ ،ج١ ط، موسوعة أخالق القرآن ،أمحد الشرباصي ) ١٠(  

.٤٦٦ سابق ، ص مرجع ، املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي املعجم عبد الباقي ، فؤاد حممد (١١) 
.٩٥ آية األعراف سورة (١٢) 
.٤٠رقم  آية الشورى سورة (  ١٣ ) 
.٢٣٧ آية رقم البقرة سورة (  ١٤ ) 
) .١٤ آية رقم التغابن سورة  ١٥ ) 



 

 

٣٣ 

 

 
  . )١("  كَاِحِإلَّا أَنْ يعفُونَ أَو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ الن: "  قوله تعاىل يف" يعفون  "لفظ ورد
  .)٢(" وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُو عن السيئَاِت : " وأيضاً   

  )٣("  واعف عنا واغِْفر لَنا وارحمنا: "  قوله تعاىل يف " واعف " لفظ ورد
  )٤("  اصفَحفَاعف عنهم و: "  قوله تعاىل يف " فاعف " لفظ ورد
  )٥(" خذْ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عن الْجاِهِلني: "  قوله تعاىل يف " العفو " لفظ ورد
  .)٦( "والْعاِفني عن الناِس : "  قوله تعاىل يف " العافني " لفظ ورد

 أقرب للتقوى ، وأيضاً ألن اهللا العفولذي يعفو على اهللا ؛ ألن  املعاين على دعوة املؤمنني إىل العفو ، وان أجر اهذه اشتملت
 غريه ، وال أدل على ذلك ما مع اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتسامح رسوليسامح عن السيئات ويعفو عنها ، وهكذا أُمر 

. اخل ........  اهللا من األذى برسولفعله أهل مكة   

                                                
.٢٣٧ آية رقم البقرة سورة (١) 
) .٢٥ رقم آية  الشورى سورة ٢ ) 
.٢٨٦ رقم آية  البقرة سورة (٣) 
 (٤) .١٣ آية رقم ملائدةا سورة
 (٥) .١٩٩ آية رقم األعراف سورة
.١٣٤ عمران آية رقم آل سورة (٦) 



 

 

٣٤ 

 

 اللفظ اخلامس : لفظ( الرب) ومشتقاته(١) .
لَا ينهاكُم اللَّه عن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ تبروهم :" يف قوله تعاىل) الرب( لفظورد 

ِهمقِْسطُوا ِإلَيت٢( "و(،ًوأيضا " : اوعلَا تى وقْوالتو لَى الِْبروا عناوعتاِنوودالْعلَى الِْإثِْم ووا عن   ")٣(.  
 حيث الوفاء بالعهد منتدل اآلية على جواز الرب باملشركني ، .......... ال ينهاكم اهللا :  قوله تعاىل يف:  يف التفسريءجا

 )٤(ع شدم يف العداوة عن تويل هؤالء ، وهذه رمحة هلم مينهاكم ؤالء ، وإمنا  ،والعدل ، واملعىن ال ينهاكم اهللا عن املربة
أمر اهللا بالرب واإلحسان ": يف هذا اال صاحب تفسري القامسييقول  . املشركني فيه إشارة إىل الصفح والتسامح عن وهذا

 تربوهم واألديان،أن ، فهذا غري منهي عنه ، بل مأمور به يف حقهم ، وهذا يف مجيع أصناف امللل العدل، والقسط ، وهو 
.)٥("سطوا إليهموتصلوهم ، وتق  

 فأتيت النيب ،قدمت أمي وهي مشركة يف عهد قريش إذا عاهدوا :  بنت أيب بكر رضي اهللا عنه قالت أمساء يف حديث جاء
    .)٦(نعم ، صِل أمك:  ؟ قال أفاصلهاإن أمي قدمت وهي راغبة ، : يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم فقلت 

 إىل العفو والصفح من إشارةيف اآلية : جاء يف التفسري ، )وتعاونوا على الرب والتقوى(:  يف قوله تعاىل الثانية اآلية ويف
 بالتعاون على الرب والتقوى ، والرب والتقوى مها لفظ واحد ، اجلميعحيث الرب والتعاون على التقوى ، حيث أمر اهللا تعاىل 

.    )٧( ويف هذا تسامح ما  للمبالغة ، إذ كل بر تقوى ، وكل تقوى بر ،وكرركما قال قوم ،   
. ) الصرب(ومن األلفاظ املقاربة لفظ:  السادس اللفظ  
واصِبر وما ،وِإنْ عاقَبتم فَعاِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبِه ولَِئن صبرتم لَهو خير ِللصاِبِرين:"  قوله تعاىل يف لفظ الصرب ورد

  .)٨("  ِه ولَا تحزنْ علَيِهم ولَا تك ِفي ضيٍق ِمما يمكُرونَصبرك ِإلَّا ِباللَّ
 العدل والفضل إىلأمر اهللا املؤمنني بالصفح عن املشركني ، بعدما حصل مع محزة يوم أحد ، واآلية ندب  : جاء يف التفسري
 ومع أن القرآن الكرمي أباح ":على هذه اآلية بقوله  املنان الرمحن يف تفسري كالم الكرمي تيسري صاحب ويعلق ، )٩(وعدم املماثلة

 تقابل باحلسن اليت ، وحض على اإلحسان ؛ ألن اإلساءة ةد حببه يف العفو والصفح عن املثل إال أنه قباملثلللرسول املقابلة 
لطيب يف حمو آثارها ، وإحالل  ، ويكون هلا األثر ااملعتديتؤدي يف الغالب إىل إطفاء نريان العدوان والبغضاء واحلقد من 

 باملثل ، وال يستوي اخللق الطيب ، وال اإلساءة ، وهلذا املعاقبة أيضاً ال يستوي فعل العفو أو وألنه  ؛املودة واحملبة مكاا 
صيبه  ، وال يعليهم والسالم ، ومل يعاقب باملثل ؛ ألن الصرب هو خري ، مث أمره اهللا أن ال حيزن الصالةصرب النيب عليه 

   .   )١٠("الضيق

                                                
. ٤٦٦ سابق ، صمرجع ، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ، عبد الباقي ؤادف حممد (١) 
 (٢) .٨ آية رقم املمتحنة سورة
.٢ آية رقم املائدة سورة (٣) 

  .٣٠٥ ، ص ١٥ مرجع سابق ، ج، الغيب مفاتحالرازي ، ) ٤(
.١٢٨ ، ص ١٩٨٧ بريوت ، ،فكر  ، دار ال١٦ ، ج٢ط، ) حماسن التأويل (  القامسي تفسري ،حممد القامسي ) ٥(  
  .٥٠ - ٤٩ ، وأخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، برقم ١٢٧٢ للمشركني ، برقم اهلديةأخرجه البخاري ، كتاب اهلبة ، باب ) ٦(
 ، ١٩٨٢ ، الدوحة ، قطر ، إبراهيمال  حتقيق عبد اهللا األنصاري ، وعبد الع،  ٤ ، ج١ ط، يف تفسري الكتاب العزيز الوجيز احملررعبد احلق بن عطية ، األندلسي ، ) ٧(

  .٣٣٢ص 
.١٢٧ ،١٢٦ آية رقم النحل سورة (٨) 

  .١٢٥ ص ،  ١٩٩٣ ، ، دار السالم للطباعة والنشر ٦ ، ج٤ ط، يف التفسري األساس سعيد حوى ،) ٩(
 ، ص ٢٠٠١د الرمحن اللوحيق ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  ، حتقيق عب١ط ،  الرمحن يف تفسري كالم املنانالكرمي تيسري م ، ١٩٥٦عبد الرمحن السعدي ، ت ) ١٠(

. ، بتصرف ٧٤٩  



 

 

٣٥ 

 

 ،"  لَا تثِْريب علَيكُم الْيوم يغِفر اللَّه لَكُم: "  الكرمي إىل معىن التسامح يف سورة يوسف يف قوله تعاىل القرآن أشار وقد
 )١("وف أَستغِفر لَكُم ربي ِإنه هو الْغفُور الرِحيمقَالَ س" :وقوله"أَبانا استغِفر لَنا ذُنوبنا ِإنا كُنا خاِطِئني قَالُوا يا" وقوله 

 األب ، فمع ما أصابه أما ؟ بل عفا عنهم ألن هذه هي خلق املتقني ، إخوته هل عاقب يوسف " :جاء يف مقال التسامح
، ولكنه عاملهم بالعفو  ، وما زجرهم أو هجرهم عليهممن أوالده صفح عنهم وعفا عنهم ، واستغفر هلم ، وما دعا 

 اذهبوا: فقال يوم فتح مكة ...  اهللا عليه وسلم أيضاً آذاه قومه وأخرجوه من بالده صلىالصفح واملساحمة ،وهذا نبينا و
  .)٢("فأنتم الطلقاء

ألن اهللا  والعفو ؛ الصفح ال لوم وال تعنيف عليكم يف هذا اليوم الذي هو مظنته ، ولكن لكم عندي ": جاء يف تفسري اآلية
 أقلع عن ذنبه ، وأناب إىل طاعته بالتوبة من معصيته ، ملن يغفر لكم عن ذنبكم ، وظلمكم ، وهو أرحم الرامحني :يغفر أي

,  يديه بني ، تعجيالً بالسرور ، بالنعمة اجلديدة ، اليت جعل اهللا أمرها االنتقام من خوف أمنهممث إن يعقوب عليه السالم 
 ، ويف هذا من ضرورة التربية أكرب العظة األسوة العفو عند القدرة ، وليكن هلم يف ذلك أحسن ولريوا ويرى الناس فضل

")٣(  

                                                
٩٩ / ٩٨ / ٩٢ آية يوسف سورة (١) 
 (٢) .، دون ت ، من اإلنترنتموقع صيد الفوائد ، اإلسالم دين التسامح ، اجلفري عصام

.٣٥ ، صم١٩٨٠ ، دار الفكر ، ٥ ج، املراغي تفسريأمحد املراغي ، ) ٣(  



 

 

٣٦ 

 

.األلفاظ املغايرة للتسامح يف القرآن الكرمي :  الثاين املطلب  
أللفاظ املقاربة  معىن مضاد للتسامح ، وإذا كنا قد ذكرنا أن اتؤدي اليت األلفاظ:   املغايرة يعين األلفاظ احلديث عن إن     

 لفظ التسامح، وبعد البحث يف ثنايا مع على معىن ال يتناسب لتدل فإن األلفاظ املغايرة تأيت ؛ التسامحجاءت لتوافق معىن 
) . الغلو ، التطرف ، اإلرهاب ، التعصب ، التعنت:(  من أهم هذه األلفاظ هي أنالقرآن الكرمي وجدت   

. والتطرف الغلو:  األول اللفظ  
  .)١(أي جاوز احلد ، أو جماوزة حد االعتدال أو عدم التوسط: غال يف األمر غلواً  : يقال:  لغة لوالغ

  )٢(الغني والالم واحلرف املعتل أصل يدل على ارتفاع و جماوزة قدر:  ابن فارس قال
دد فيه وجماوزة احلد ، والغايل التش: جاوز حده ، والغلو يف الدين :  و األمر يغلو غلواً الدينغال يف   : العرب لسان ويف

  .)٣( تقدر عليهمماغلوت بالسهم غلواً إذا رميت به أبعد :  الذي هو التجاوز لقدر ما جيب ، ويقال الغلوإمنا اشتقت من 
 تغلُوا ِفي أَهلَ الِْكتاِب لَا قُلْ يا:( ومن ذلك قوله تعاىل، احلد الشرعي املشروع يف املعتقد والسلوك جتاوز : اصطالحاً الغلو

قالْح رغَي ٤( ).ِديِنكُم(  

                                                
.٥٥٥ص ،١٩٨٢ جممع اللغة العربية ، القاهرة ، ، ٢ ط،  لوسيط املعجم وآخرون ،  مصطفىإبراهيم)١(  

. ، مادة غلوي ٣٨٧ ، ص٤ سابق، جمرجع  مقاييس اللغة ،معجم  هـ ،٣٩٥ ت ،فارس ابن (٢) 
.غال:  مادة ١١٢ ، ص١٠ ج، مر جع سابق ، العرب لسان ، منظور ابن (٣) 

.٧٧سورة املائدة آيه ) ٤(  



 

 

٣٧ 

 

)١( والسنة املطهرةالكرمي ال ينعتون أفكارهم بالغلو والتطرف بل يرون أا العدل املتفق مع القرآن بالدين فالغالة  
 قريبطي معىن مل ترد كلمة التطرف يف القرآن الكرمي صراحة ،وإمنا هي لفظة حمدثة تع:  لغة  فمعناه التطرف:اللفظ الثاين 

 ، كطرف العني يف وصف احلور العني يف أربعة مواضع يف القرآن الكرمي ، اللغوي يف املعىن ووردتمن معىن الغلو ، 
ِب" معىن الطائفة أو الفئة أو اجلانب يف قوله تعاىليفووردت    .)٢( "نيِليقْطَع طَرفًا ِمن الَِّذين كَفَروا أَو يكِْبتهم فَينقَِلبوا خاِئ

 إفراط أو تفريطاً يكون يعين الوقوف يف أحد اجلوانب بعيداً عن الوسط املراد ؛ فإن هذا التطرف قد التطرف كان فإذا
 يف املعىن ، وجاء عند الغلو اإلفراط والتفريط يشترك مع بشقيه  والتطرف،فيكون ذلك قريباً من الغلو والتشدد وبغري حق ، 

:رف معنيان أهل اللغة أن لكلمة التط  
. ، وهذا الذي يعنينا وطرفه حد الشيء -١  
وطرفه والثاين يدل ،الشيء يف بعض األعضاء ، وذلك أن الطاء والراء والفاء أصالن ، األول يدل على حد احلركة مبعىن -٢

  .)٣(على حركة يف بعض األعضاء
  .)٤( ومل يتوسطاالعتدالجتاوز حد :  الوسيط املعجم يف وجاء

  .ووسطهابتعد عن لبه :  هو الناحية من الشيء يقال تطرف إذا انتحى ناحية الشيء أي والطرف: ال التطرفجاء يف مق
 ، كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف عن الوسط الذي هو العدل املقرر ميزانه  االبتعاد : اصطالحاً

  .)٥( والتخلص من املسؤولية التساهلتجه إىل قصد واالحنياز إىل أحد طرفيه املتجه إىل تكلف الشدة أو امل
. أو غريه مما خيتص به دين أو مجاعة أو حزب مذهب أو فكر أو ،الغلو يف العقيدة  : التطرف معاين ومن:أقول   
: ويراد به التطرف كما يف قول الشاعر الغلو يطلق وقد  
)٦(ألمور ذميم اقصد طريف كال من األمر واقتصد             شيء تغل يف وال  

 مادامت االصطالح يف مشاحة شيء واحد يف املعىن ، واللفظ خمتلف ، وال مها سبق يتضح أن الغلو والتطرف  مما      
 من التطرف وذمه بألفاظ عدة ، و كلها تؤدي املعىن التحذيراحلقيقة واحدة ، ولذلك جند النصوص الشرعية يف معرض 

  . )٧(والتنطعنفسه مثل الغلو والتشدد 
 امللة الوسطية اليت متيز هذا الدين ، وعن السماحة اليت وصفت ا هذه عنالتنكب  ويأيت من الغلو التطرف والتنطع : أقول

 هلك به من كان قبلنا ، ممن غال يف العقيدة الذي ، وعن اليسر اليت اتسمت ا التكاليف يف هذه الشريعة ، إنه الغلو احلنفية
  .)٨()) أَهلَ الِْكتاِب لَا تغلُوا ِفي ِديِنكُم غَير الْحق قُلْ يا: (( ، قال تعاىل السلوكو غال يف أو غال يف العبادة ، أ

 
 

                                                
.١٦م ، ص ٢٠٠٦، العدد األول ،  ) ٥٠( ، الة رقم اإلسالم هدي ،   اإلسالم منهاوموقف والتطرف واإلرهاب الغلو البوطي ، ان رمض سعيدحممد)  ١(  

.١٢٧ عمران آية رقم آل سورة (٢) 
)  . ، بتصرف يسري٤٤٧ ، ص٣ مرجع سابق ، ج،  اللغة مقاييس  ،معجم  هـ٣٩٥ ، تفارس ابن ٣ ) 

 (٤) .٥٧٥ سابق ، صمرجع  الوسيط ، املعجم  ،  وآخرونمصطفى إبراهيم
.١٦ ص ،مرجع سابق ، والتطرف واإلرهاب الغلو ، البوطي  (٥) 

.٢٨٤٤م، ص١٩٨٨ العريب ، بريوت ، الكتاب ،حتقيق عمر عبد السالم تدمري ، دار ١ ، ج٥ ط،  اإلسالمتاريخ هـ،٧٤٨حممد أمحد الذهيب، ت) ٦(  
  العسكرية ، عماناملطابع ، ١ ط،  رسالة عمانمضامني ، األردنيةسلحة مديرية اإلفتاء يف القوات امل) ٧(
.١٦٦صم، ٢٠٠٦ ،  

.٧٧ آية املائدة سورة (٨) 



 

 

٣٨ 

 

هلك (:  وأيضاً قوله عليه السالم ، )١()) يف الدين بالغلوإياكم والغلو يف الدين فإمنا هلك من قبلكم   : ( احلديث يف وجاء
. و ااوزين احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم أي املتعمقون  .)٢()املتنطعون  

.)٣()  أنفسهم فشدد اهللا عليهمعلى قوماً شددوا فإن على أنفسكم ،  تشددوا ال  : (وقوله  
  )٤(الغلوفمجاوزة احلد بأن يزاد يف الشيء يف محده أو ذمه ، على ما يستحق هو  : جاء يف كتاب اقتضاء الصراط املستقيم

 إهلاً من دون اهللا يعبدونه اختذوهنصارى الذين غلو يف عيسى عليه السالم فنقلوه من حيز النبوة إىل أن  يف ذم التعاىل وقال
     )٥(٧٢ آية املائدة)  لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم:(كما يعبدون اهللا 

 من الرجال ومسيت عصبة ألا مجاعةعصبة أي : معاين كثرية ، فيقال  من عصب ، ويتفرع منها مأخوذ لغة : التعصب
  )٦(تعصيباًربطت بعضها، وعصبت رأسه بالعصا والسيف : عصبت أي 

 له ، ومؤيديناجتماع أكثر من نفر على أمر أو مسألة ، فكأم أصبحوا نصراء هلذا األمر  : فالتعصب هذا ، وعلى
 ،قال البشر اهللا ورسوله وعند عند منبوذان  وكالمهاداً فيه فهو إما أن يغلوا أو يتطرف فاملتعصب هو غاٍل يف األمر ومتشد

  )٨())ِإنَّ الَِّذين جاُءوا ِبالِْإفِْك عصبةٌ ِمنكُم:(( تعاىلوقوله)٧(" قَالُوا لَِئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ ِإنا ِإذًا لَخاِسرونَ":تعاىل
 أن من حق الفرد ": حول التعصب ، وبني أن منه احملمود واملذموم فقال ) أخالقنا االجتماعية( احب كتابص تكلم وقد

 متلك من وسيلة كنت معذوراً يف مايدافع عن حياته ، ويتعصب هلذا احلق ، ومن أراد العدوان على حياتك، فدفعته بكل 
 ينعتك بالتعصب إال رجل خمبول ال عقل له ، وقل مثل ذلك  و أنذلكنظر الشريعة والقانون ،وال يفكر بأن يعيبك على 

 عليها ، حيمد والكسب ، وهكذا يكون تعصب اإلنسان حلقوقه األساسية ، ودفاعه عنها فضيلة والعمليف احلق واحلرية 
مقدسة ،  الكرامة ، والسعادة فهي حقوق كحقوتساحمه فيها نقيصة يذم عليها ، ويالم من أجلها، وكذلك حقوق اجلماعة 

 أمته وبالده خلق كرمي، يعود على اتمع باخلري وتفريطه بذلك حلقوقلذلك فتعصب الفرد حلقوقه الضرورية وتعصبه 
 من مانعي عنهموقف أيب بكر الصديق رضي اهللا :  ذميم ينشأ عنه كل فوضى يف اتمع ، واملثال عليه خلقوتساحمه فيه 

.الزكاة   
 حىت حيب ألخيه أحدكمال يؤمن :((  للناس وسالم فيما بينهم ، قال صلى اهللا عليه وسلم  ، طريق حبحقيقته يف فالدين

.)٩( البخاري ومسلم رواه )) ما حيبه لنفسه  
 والعدل ، ومن تساهل فيه وأعرض عنه كان متساحماً يف هدم واخلري تعصب للحق فقد بالدين وتعصب له ،  متسك فمن

 رمحة، وأكثرهم وأقواهمعدوان والظلم فيه ، واملتعصب لدينه من أنبل الناس نفساً ،  الشرور والوإشاعةكيان اتمع ، 
 قال النيب عليه السالم يف موقفه مع عمه أيب طالب يف التسامح يف الدين واملبادئ ، إىل ،أنظرشعوراً باملعاين اإلنسانية النبيلة 

                                                
 اجلامع الصغري صحيح خزمية ، وابن حبان عن ابن عباس كما يف وابن يف املناسك ، باب التقاط احلصى و ابن ماجة و احلاكم  والنسائي،  ٢١٥ص١ أمحد جأخرجه)    ١(
  .٢٦٨٠ برقم اداتهوزي 

٢٦٧٠ ، كتاب العلم ، باب هلك املتنطعون ، برقم مسلم أخرجه (٢) 
.١٤٣٩ ص١ ، ج٦٢٣٢ضعيف ، انظر ضعيف اجلامع برقم  :قال األلباين    / ٦٩٣ ص٢ ،ج٤٩٠٤أخرجه أبو داوود ، برقم   ) ٣(  
.٢٨٩هـ ، ص ١٣٦٩ القاهرة ، ، ، مطبعة السنة احملمدية ٢ط،  املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم الصراط اقتضاء ، هـ٧٢٨،تأمحد ابن تيميه) ٤(  

٩٤هـ ، ص ١٤١٥ ، املكرمة ، مكة ١ ط، االعتقاد  بدع الناصر ، حامد حممد (٥) 
 (٦) ، مادة عصب ٣٣٦ ص٤ سابق ، جمرجع ،  معجم مقاييس اللغة، فارس ابن

.١٤ آية رقم يوسف سورة (٧) 
.١١ آية رقم النور سورة (٨) 

 ، وأخرجه مسلم ، كتاب اإلميان ، باب الدليل على أن من ١٤ص  ١ج / ١٣برقم احلديث ... اإلميان أن حيب من باببخاري ، كتاب بدء الوحي ، أخرجه ال) ٩(
.صحيح :  ، قال األلباين ٦٦٧ ص٤ ، ج٢٥١٥ ، وأخرجه الترمذي ، برقم ٦٧ ص١ج / ٤٥برقم  ... حيبخصال اإلميان أن   



 

 

٣٩ 

 

 يف يساري على أن أترك هذا األمر، ما والقمرلشمس يف مييين واهللا يا عم لو وضعوا ا: (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 الدنيا صاحب رسالة يتعصب هلا ويصمم على املضي يف سبيلها ، ولو وقفت إنه  )١())تركته حىت يظهره اهللا أو أهلك دونه

.يف وجهه   
 أمواهلم ، وني وتسلب أن تضطهد خمالفيك يف العقيدة ، وحتقد عليهم وتسيء معاملتهم ،:  فهوالذميم التعصب أما

 ى عنه كل دين وحق ، وهذا هو ما جاء اإلسالم للقضاء ماكرامتهم ، فهذا هو سبيل الشقاء واخلراب يف احلياة ، و هذا 
ِركُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا لَا ينهاكُم اللَّه عن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِديا :"عليه ، قال تعاىل 

 ِهم٢(" ويسره يكشف عن مساحة الدين الذي هو اخللق  هذا ،  ٨ آية املمتحنة) ٢("ِإلَي(  
:  التعنت  

لَو ":  تعاىل لهوقو )٣("لَقَد جاَءكُم رسولٌ ِمن أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتم":  اللفظ مبعىن التشديد قال تعاىل هذا يأيت
مِنتِر لَعالْأَم ِفي كَِثٍري ِمن كُمِطيع٤("ي( وقوله : "كُمِمن تنالْع ِشيخ نِلم ذَِلك ")٥(.  

  )٦() أنفسهم فشدد اهللا عليهمعلىال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم،فإن قوماً شددوا :( اهللا عليه وسلمصلى وقوله
بعثت  ( احلديث  يفيعز على الرسول عيه السالم الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها ، وهلذا جاء : جاء يف التفسري

  )٩(. عليه اهللا كلها مسحة كاملة يسرية على من يسرها وشريعته )٨()إن الدين يسر ( وأيضاً ، )٧()باحلنفية السمحة 
إن اهللا مل يبعثين معنتاً  ( نفسهدنياهم ، بل هو يقول عن  يف هدى النيب ما حيرج الناس يف دينهم ، أو يرهقهم يف يوجد فال

 ذلك إىل عنتكم وحرجكم ألدى لو أن الرسول أطاعهم فيما خيتارونه وأيضاً )١٠() ، ولكن بعثين معلماً ميسراً متعنتاًوال 
  .)١١(ومشقتكم

                                                
 عن، من طريق ابن إسحاق ٢٢١ ، ص٢ ، وابن جرير يف التاريخ ، ج١٨٦ ، ص ٢ الدالئل ، جيف قي ، والبيه٣٢٩ ، ص١سرية ، ج يف الإسحاق ابنأخرجه ) ١(

  الطرباين يف األوسط والكبري ، وأبو يعلى ورجال أيو يعلى رجال الصحيح ،اهوور ، ٥١ ، ص٤يعقوب بن األخنس ، وهو إسناد معضل ، وأخرجه البخاري يف التاريخ ، ج
  .١٠١ ، ص٢ هشام يف السرية ، جأبن، وأورده ٩٠٩: ليس له إسناد ثابت ، وقد أورده يف السلسلة الضعيفة برقم  : األلباينقال 

 (٢) .٨ آية رقم املمتحنة سورة
١٠١    - ٩٦ ص صهـ ،  ١٣٩٧ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ٤ط ، االجتماعية أخالقنا السباعي ، مصطفى)  ٢(  

.١٢٩ آية رقم   التوبةسورة (٣) 
 (٤) .٧ احلجرات آية رقم سورة
.٢٥ رقم آية النساء سورة (٥) 

 (٦) .حلسد أبو داوود ، كتاب األدب ، باب اأحرجه
.٧٧١٥ برقم   ضعيف، الطرباين عن أيب أمامة ويف سنده راو رواه (٧) 

. ، قال األلباين صحيح ٥٠٣٤: برقم  ،والنسائي ٢٣ ، ص١ ، ج٣٩ ،برقم البخاري ، كتاب اإلميان ، باب الدين يسر أخرجه (٨) 
 (٩) .٤٠٣ ص٢ مرجع سابق ، ج، العظيم تفسري القرآن ، كثري ابن

.١٤٧٨ برقم  كتاب الطالق ،، مسلم أخرجه (  ١٠ ) 

.٤٠٣ ، ص ٢ مرجع سابق ، ج، العظيم القرآن تفسريابن كثري ، ) ١١(  



 

 

٤٠ 

 

يسرا وال ((  جامعة موجزةامها بوصية  رسول اهللا عليه الصالة و السالم ، أبا موسى ومعاذاً إىل اليمن أوصبعث وحينما
  .)١())يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا (( ألمته معلمقول ي، و))تعسرا ، وبشرا وال تنفرا ، وتطاوعا وال ختتلفا 

  : اإلرهاب
:   القرطيب قال   )٣("وِإياي فَارهبوِني  ":  قال تعاىل ، )٢(مصدر أرهب ، يرهب ، ويدل على الفزع واخلوف : لغة

بههبة والر٤(.اخلوف ويتضمن األمر معىن التهديد : والر(  
.)٥( بالكسر وهو اإلخافة والتخويف إرهاباً ورهب  

 والغلو لغة واصطالحاً ، ولكن ليس من اليسر حتديد التطرف من اليسر حتديد معىن كل من " : يقول البوطي:   اصطالحاً
 من أن معروف هو ، وال أعلم هلذه الكلمة إىل اليوم إال معناها اللغوي ، وعلى الرغم مما حاًاصطالاملعىن املراد باإلرهاب 

 أمتكن من الكشف عنه واملراد به ، وكل ما ملمعىن اصطالحياً قد جد هلا يف هذا العصر ، بل يف السنوات األخري، فإين 
ماً يسموا أفالم الرعب، وكلمة الرعب ككلمة  وال تزال تنتج أفالكانت وهوليدأعرفه من ذيول هذه الكلمة أن 

فضاعة ،  ...ذعر )٦ (" اإلجنليزية باللغة   terrorism   دقيقة لـترمجة هول
 احلقوق واألوطان ، وهو إرهاب على يتمثل يف إرهاب املعتدين لعله " اإلرهاب"  فإن استعمال هذا املصطلح ذلك ومع

 يف إرهاب السلطات القضائية ، أو إرهاب النظام قانون،أوول لفرض مشروع ومقدس ، أو يف إرهاب السلطات يف الد
 :(تعاىل،وال بد أن نتعامل مع إرهاب املعتدين على األوطان واحلقوق من خالل قوله املختلفةالتربوي من خالل أشكاله 

 املصطلح ضد هذا استعمل، أما إذا  ). ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُموأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ 
واملعىن إلقاء الرعب يف قلوب أعداء ):" ترهبون(،جاء يف تفسري قوله تعاىل )٧(مصاحل املسلمني فهو اإلرهاب ضد املسلمني

 أو مل ملمون ، ومن ورائهم ممن ال يعرفواهللا الذين هم أعداء العصبة املسلمة يف األرض الظاهرين منهم الذين يعلمهم املس
 جيهروا هلم بالعداوة واهللا يعلم سرائرهم وصفام،

 إليهم ، واملسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء ، وأن حيشدوا ما يستطيعون لالء  ترهبهم قوة اإلسالم ولو مل متتد بالفعؤ وه
:  ،جاء يف تفسري أيب السعود)٨(".لياء وليكون الدين كله هللامن أسباب القوة ليكونوا مرهوبني ولتكون كلمة اهللا هي الع

تضمنت اآلية قتال األعداء وإرهام وذمهم ؛ألم أعداء رم، " ،يقول ابن عاشور)٩("واملعىن ختوفون به وختزون  أعداء اهللا"
هم أعداء اإلسالم ؛ ألن املسلمني  اعتدوا وألم أعداء الرسول ؛ ألم صارحوه بالعداء وإذاوحتريض املسلمني على قتاهلم 

)١٠("أولياء دين اهللا والقائمون به وأنصاره 

                                                
.م١٩٨٧، دار الريان احلديثة ، القاهرة ، ) ٢١٣٠و ١١٣١( برقم ، واملرجان اللؤلؤ فؤاد عبد الباقي ،  حممد) ١(  

.  مادة رهب٤٤٧٠ ص٢ سابق ، جمرجع ،  مقاييس اللغةمعجم ، فارس ابن (٢) 
.٤٠ آية البقرة سورة (٣) 

 (٤) .١٨٤ ص ١ سابق ، جمرجع ،  ألحكام القرآناجلامعهـ ،٦٧١ ،ت القرطيب
 (٥) . مادة رهب٤٣٦  ، ص١ سابق ، جمرجع ، العرب لسان ،هـ٧١١ ت ، منظور ابن

.١٦ ، مرجع سابق ، صاإلسالم هدي ،  الغلو والتطرف واإلرهاب، البوطي (٦) 
.٦٠ األنفال آية رقمسورة* ،٢٤ص السابق املرجع  (٧) 

.١٥٤٤، ص٣ ،مرجع سابق،جيف ظالل القرآنسيد قطب، ) ٨(  
.٣٢ ،ص٤بق، ج، مرجع ساإرشاد العقل السليم اىل مزايا القرآن الكرميحممد أبو السعود،) ٩(   
.١٧٨٥،ص١، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرحممد بن عاشور، )   ١٠(   



 

 

٤١ 

 

 أو حمدود ، عن طريق ،اإلرهاب هو رعب تنشره مجاعة منظمة عامة أو خاصة ، على نطاق واسع :  الدويل القانون ويف
.)١(اإلسالم فـي مـشروعـةاستخدام وسائل العنف أو التهديد ا ،لتحقيق أهداف غري   

:  اجلماعة ، وهو نوعان أوالشدة واخلوف والتخويف الواقع على الفرد "  : وهو  
 بالقوة ، لدفع شرهم وإاء قلومإخافة أعداء اهللا من الكفرة املشركني باجلهاد يف سبيل اهللا وإدخال الرعب يف  : األول

  .)٢()) ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم: ((اىل  الدولية ، قال تعوالقواننيظلمهم ، وهذا النوع تقره الشريعة اإلسالمية 
 معاهدين من أهل الذمة أو ختويف اآلمنني ، وإدخال الرعب والفزع عليهم سواء كانوا مسلحني أم مستأمنني مبعىن: الثاين

  )٣(" إفساد يف األرض  اجلميعأو غريهم ،فهو على املسلمني حرابة، وعلى غريهم ظلم ، ويف 
.)٤( "واسترهبوهم وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيٍم":  القرآن الكرمي إىل هذا اإلرهاب يف قوله تعاىل أشار وقد  

 أناس معينني، بنياستعمال العنف أو التهديد باستعمال العنف من أجل إحداث جو من الذعر : اإلرهاب  : اخلالصة
 أو مؤسسات ، واإلرهاب املشروع هو شركاتت أو أحزاب أو ويستهدف العنف اإلرهايب جمموعات دينية أو حكوما

 والعدوان ، لذلك فإن اإلسالم أبعد شيء عن إرهاب الناس وترويعهم ، العنفالذي ذكره القرآن الكرمي ، أما املذموم فهو 
  .)٥(إيقافاً له   يفعل ذلك يفعله رداً على العدوان ، أووحنيوقتلهم ، 

                                                
.٢ص ،  ١٩٩٠ ، بريوت ، اجلامعية ، املؤسسة يل الدواإلرهاب امساعيل الغزايل،  (١) 

.٦٠ رقمسورة األنفال آية )٢(  
.٢٣ ص ،  ٢٠٠٦، املطابع العسكرية ، عمان ١ ط، وبواعثه حقيقته التطرف ،  األردنيةمديرية اإلفتاء يف القوات املسلحة ) ٣(  

 (٤)  .،١١٦ رقم آية األعراف
 (٥)   . م ٢٠٠٦ اإلرهاب ، سنة تعريف ،  موقع إسالم داون الين، إدريس شيخ جعفر



 

 

٤٢ 

 

:  الغلو والتطرف مظاهر  
  . اإلميان ضدويعين الستر والتغطية ، والكفر   : التكفري -١
 يأيت من التشديد يأخذ األمر بقوة وعنف وال يأخذه برفق ولني ، وهذا خمالف ألوامر الدين؛ ألن فاملتشدد:  التشديد -٢

إن هذا الدين :(  وسلم عليه قال صلى اهللا اإلسالمالذين يأخذون الدين بظاهره دون النظر ملقاصد الشريعة اليت جاء ا 
)١  () غلبهيسر ، ولن يشاد الدين أحد إال   

ال يتعمق أحد يف األعمال الدينية ويترك الرفق إال عجز وانقطع فيغلب  : واملعىناملغالبة ، : واملشادة :  يف فتح الباري وجاء
.طع من التنواحلذر هذا احلديث دعوة إىل نبذ الشدة وتركه يف : ويف هذا أقول  .)٢(  

فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب لَانفَضوا ِمن ":  قال تعاىل الرفقوهو خالف :  العنف -٣
ِلكو٣(" ح( .  

)٤( التخلق بالرفق؛ ألن الرفق سبب كل خريعلىيف هذه اآلية ذم للعنف ، واحلث : جاء يف املنهاج  
. جيب أن يكون رحيماً رفيقاً متساحماًً مفاملسل  

 اليت هي له ، وإذا رتبته يعين اإلمهال للشيء حىت يضيع، فإذا فرط اإلنسان يف شيء فإنه ينـزل عن فالتفريط:  التفريط -٤
. مفرطاًوال  يكون املسلم متوازناً معتدالً وال يكون غالياً أنأفرط يف شيء فإنه يرتفع به عن احلد املقرر له ، لذلك جيب   

                                                
 (١) . ٢٣ ، ص١ ، ج٣٩ ، كتاب اإلميان ، باب الدين يسر ، برقم البخاري أخرجه

 (٢) .٨٨ ، ص ٢ سابق ، جمرجع ،  الباري يف شرح صحيح البخاريفتح ، العسقالين
 (٣) .١٥٩ عمران آية آل سورة

  .٣٦١ ، ص٢٣ ، باب رقم والصلة ، كتاب الرب ١٦ ج،  يف شرح صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاج ، هـ٦٧٦، تحمي الدين النووي) ٤(



 

 

٤٣ 

 

. ) اآليات القرآنية اليت تبدوا أا متعارضة مع التسامح:(األلفاظ املشاة للتسامح يف القرآن الكرمي:  الثالث املطلب  
 الكرمي ، واليت يفهم منها أا تتعارض مع التسامح واملساحمة ، مثل آيات القرآناآليات الواردة يف :  باآليات املشاة نقصد
:  القتال للكافرين ، فأقول وآيات ،  الوالء  
 ، فهم منها معىن غري ظاهرهالقرآن الكرمي تتشابه على اإلنسان يف فهم معانيها ، وإذا قرأها اإلنسان على ا يف آيات هناك

  . أو كذا ، دون النظر إىل أسباب ورودهاكذامراد ، وحكم من خالل هذا الفهم على اآليات بأن معناها 
 من وجه ؛ ألن أكثر مل يتضح معناها ، أو خفي معناها ،واحتمل اليتهي  :  واآليات املشاة ": رفانجاء يف مناهل الع

. )١("املشابه هو الذي ال يستقل بنفسه بل حيتاج إىل بيان  
هللا  املشكلة حىت نفهم كتاب اهللا ، وحىت ال نغلط و نعتقد ما ال يرضي ااآليات ينبغي يل أن أعرف ": جاء يف فهم القرآن 

.)٢(" فأبتدع بدعة أو أوجب فرضاً املعاينمن   
 ، أو األمر بقتاهلم ، أولياءورد يف الكتاب العزيز آياتُ يفهم منها أا حتض على عدم اختاذ أعداء اهللا  : أقول سبق ذكره مما

 يف كل حني ؟ أم أن أنهو يا ترى أن هذا األمر على إطالقه ؟ فهل  ،أو األمر بأخذ اجلزية منهم ، أو قتلهم يف كل مكان 
 نقاتل من قاتلنا ، ونأخذ اجلزية من أعدائنا مقابل حيثهناك مناسبات وأحداث معينة تلجئ املسلمني إىل مثل هذا ؟ 

!.احلماية هلم يف أرضنا   
ريها وغ ... والرفق  والرمحة فكيف لنا أن نفهم هذه اآليات يف ضوء حديثنا عن السماحة والعفو التسامح نتكلم عن وحنن

 معانيه املختلفة يف القرآن الكرمي ، والسؤال الذي يطرح  يف اآليات ال تتعارض مع التسامح الذي ورد  هذهوسأبني أن . ؟
  املشركني ؟ من حيض ويأمر بالقتل يف كل مكان ملن وجد نفسه يدعو القرآن الكرمي إىل التسامح والقرآن  كيف

. القرآين اخلطابوى  على هذا ال بد من النظر إىل فحوللجواب  

                                                
.١٩٦ م ، ص ١٩٩٦ بريوت ، ،لفكر  ، حتقيق مكتب البحوث والدراسات ، دار ا٢ ج، العرفان مناهلحممد عبد العظيم الزرقاين ، )١(  
.٣٢٥هـ ، ص١٣٩٨ بريوت ، ، ، حتقيق حسني القوتلي ، دار الكندي ٢ ط، القرآن ومعانيه فهم ،احلارث بن أسد احملاسيب ) ٢(  



 

 

٤٤ 

 

 الكافرين أولياء ، وهل اختاذ األعداء ، و اآليات الناهية عن بقتال اآليات اآلمرة  هذه  -رمحه اهللا -  قطب تأمل سيد لقد
 املقصود بالوالية ": ، فقال يناسبه اآليات تتعارض مع آيات التسامح ؟ وبني من خالل فهمه الثاقب ، أن لكل زمن ما هذه

 أن جداً  فبعيد دينهم ، يف مع أهل الكتاب ، وال تتعلق مبعىن إتباعهم  والتحالفالتناصر :  اهللا الذين آمنوا عنها اليت ينهى
 والتناصر الذي كان يلتبس على التحالفإمنا هو والء !  اليهود والنصارى يف الدين إتباع بني املسلمني من مييل إىل يكون

.م املسلمني أمره ، فيحسبون أنه جائز هل  
 ولكنهما خيتلطان على بعض املسلمني الذين مل ، مع أهل الكتاب شيء ، واختاذهم أولياء شيء آخر  اإلسالم مساحة إن    

 بني خيلطونهؤالء الناس .  حلقيقة هذا الدين ووظيفته ، بوصفه حركة منهجية واقعية الكاملةتتضح يف نفوسهم الرؤية 
 يعيشون فيه ، وبني الوالء الذي ال يكون إال الذيأهل الكتاب ، والرب م يف اتمع دعوة اإلسالم إىل السماحة يف معاملة 

 ما يقرره القرآن الكرمي من أن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض يف حرب اجلماعة ناسنيهللا ورسوله وجلماعة املسلمني ، 
  . املسلمة

الوالء هلم ، مبعىن التناصر والتحالف معهم ، وإن طريقه  عن منهي الكتاب ، ولكنه أهل بالسماحة مع  مطالب املسلم إن
 طريق أهل الكتاب ، ومهما أبدى هلم من السماحة واملودة ، مع يلتقي نظامه املنفرد ، ال ميكن أن  وحتقيقلتمكني دينه ، 

. له على دينه يرضوافإن هذا لن يبلغ أن   
!  أمام الكفار وامللحدين الدينهم طريقاً واحداً نسلكه لتمكني  سذاجة ، وغفلة أي غفلة ، أن نظن أن لنا وإياإي وسذاجة

 خالل مائيت عام الصليبية ، فأهل الكتاب هم الذين شنوا احلروب املسلمنيفهم مع الكفار وامللحدين إذا كانت املعركة مع  
لّوا اليهود حملهم ، وهم  املسلمني يف فلسطني وأحالعرب، وهم الذين ارتكبوا فضائح يف األندلس ، وهم الذين شردوا 

 يف ، يف احلبشة و الصومال و أرترييا واجلزائر ، ويتعاونون مع اإلحلاد والوثنية مكانالذين يشردون املسلمني يف كل 
.يوغسالفيا والصني وتركستان واهلند ويف كل مكان   

 الذين حياولون متييع هذه إن .  القرآنمنه  و السماحة اليت هي طابع اإلسالم ال تعين الوالء الذي حيذر التسامح دعوة  إن   
 أهل األديان خيطئون يف فهم معىن األديان كما خيطئون يف معىن التسامح ، بني ، والتقريب التسامح احلامسة باسم  املفاصل
  .)١ (" الدين ، والتسامح يكون يف املعامالت الشخصية ال يف التصورات االعتقاديةهوفالدين 

                                                
.٩١٠ ، ص٢ سابق ، جمرجع ،  ظالل القرآنيف ، قطب سيد (١) 



 

 

٤٥ 

 

: ما يليالقارئشكل على  ميكن أن ت اليتاآلياتومن   
لَا يتِخذْ الْمؤِمنونَ الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمِنني ": قوله تعاىل:  الكافرينمواالة اليت تتحدث عن عدم اآليات) ١(

قُوا ِمنتٍء ِإلَّا أَنْ تياللَِّه ِفي ش ِمن سفَلَي لْ ذَِلكفْعي نموِصريِإلَى اللَِّه الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت ميف ومثلها ،)١( "ه 
لَا تتِخذُوا الْيهود والنصارى " املائدة سورة وأيضاً يف ١آية رقم  )  ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء((سورة املمتحنة

  .٥١ آية رقم املائدة " أَوِلياَء
 يدعون إىل كتاب الذين إنه ال جيتمع يف قلب واحد حقيقة اإلميان باهللا ومواالة أعدائه " :  تعاىلاهللا رمحهطب  سيد قيقول

 احلاسم خبروج املسلم من إسالمه ، إذ التقرير وهذا الشديداهللا ليحكم بينهم ، فيتولون ويعرضون ، ومن مث جاء التحذير 
 باستنصاره احلياة ، سواء كانت املواالة مبودة القلب ، أو بنصره ، أو  كتاب اهللا يفحيكّمهو واىل من ال يرتضي أن 

 فهو بعيد ، يف شيء ال يف صلة ، وال نسبة ، وال دين ، وال عقيدة ، وال رابطة ، وال والية اهللا ليس من هكذا.....سواء
اف يف بعض البلدان و األوقات ،  ملن خبالتقية اهللا منقطع الصلة متاماً يف كل شيء تكون فيه الصالت ، ويرخص فقط عن

 التقية بالعمل ، إمنا التقية ليس:( والء العمل ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما والوكلها تقية اللسان ، ال والء القلب 
 من التقية املرخص ا أن يعاون وليس أن تقوم املودة بني املؤمن و بني الكافر،فيها،فليس من التقية املرخص )باللسان 

   )٢("!  التقية ، فما جيوز هذا اخلداع على اهللا باسمؤمن الكافر بالعمل يف صورة من الصور امل

                                                
.٢٨ عمران ، آية آل سورة (١) 

.٣٨٦ص ، ١ابق ، ج مرجع س،  القرآنظالل يفقطب ، ) ٢(  



 

 

٤٦ 

 

: اليت تتحدث عن قتال الكافريناآليات)٢(  
هم واقْعدوا لَهم فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصرو":  قوله تعاىل -أ

مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابٍد فَِإنْ تصر١(" كُلَّ م(  
.)٢(" ؤِمِننيم  قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم  ":تعاىلوقوله -ب  
قَاِتلُوا الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِباللَِّه ولَا ِبالْيوِم الْآِخِر ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يِدينونَ ِدين الْحق ِمن ": وقوله -ج

ٍد وي نةَ عيطُوا الِْجزعى يتح ابوا الِْكتأُوت ونَالَِّذيناِغرص م٣("  ه(.  
 ولكن املتأمل يف هذه النصوص الكرمية جيد فيها أن ، يرى فيها دعوى إىل القتال وعدم التسامحيف هذه اآليات الناظر إن

 فال بد من الرد باملثل للقتال بقتال األعداء استثنائية لوجود قتال ضد املسلمني، فإذا تعرض املسلمون اآلمرة: هذه احلالة 
 على اإلسالم، احملاربني ألهله ، وإال فاإلسالم املعتدين هذه اآلية وردت يف ": جاء يف كتاب التعصب والتسامح،! وأشد 

 ، تسفك األخرى ،لتحقيق التعاون على إقامة العدل ، ونشر األمن ، وصيانة الدماء أن األديانميد يده ملصافحة أتباع 
  . )٤("ومحاية احلرمات أن تنتهك 

                                                
.٥سورة التوبة آية رقم ) ١(  
.١٤سورة التوبة آية رقم ) ٢(  
.٢٩سورة التوبة آية رقم ) ٣(  
.٢٥ م ، ص٢٠٠٣ ضة مصر للطباعة والنشر ، مصر ، ، ٣ط  والتسامح بني اإلسالم واملسيحية ،التعصب ،حممد الغزايل ) ٤(  



 

 

٤٧ 

 

 حوله من العرب من أمر اهللا تعاىل حممداً أن ينذر عشريته ، مث قومه ، مث ": رمحه اهللا تعاىل )زاد املعاد(  كتابصاحب يقول
 ، ويأمر بالكف والصرب والصفح ، مث أذن له باهلجرة جزية، فقام بضعة عشر سنة بعد نبوته ، ينذر بالدعوة بغري قتال وال 

 الدين يكون ومل يقاتله ، مث أمر بقتال املشركني حىت اعتزلهتل من قاتله ، ويكف عمن  أن يقااهللاوأذن له بالقتال ، مث أمره 
 حرب ، وأهل ذمة ، فأمر أن يتم ألهل العهد وأهلأهل صلح وهدنة ، : كلّه هللا ، مث كان الكفار بعد اإلذن بالقتال أقسام 

نهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ، ومل يقاتلهم حىت  على العهد ، فإن خاف ماستقامواوالصلح عهدهم ، وأن يويف هلم به ما 
 أمر بقتاهلم ، وهم الذين نقضوا قسم:  وجعل أهل العهد أقساماً ، بنقض العهد ، وأمر أن يقاتل من نقض العهد  يعلمهم
، فأجلهم  ومل حياربوه عهد مل يكن هلم  هلم عهد مؤقت مل ينقضوه فأمر أن يتم هلم عهدهم ، وقسم ، وقسمفحارمالعهد 

 أشهر وأمت للمويف عهده ، فأسلم هؤالء ، وضرب على أهل أربعةأربعة أشهر ، فقتل الناقض لعهده ، وأجل من ال عهد له 
   .)١( "حماربني له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة:  الكفار على ثالثة أقسام أمرالذمة اجلزية فاستقر 

 مع املشركني ةاحلديبي صلح ه عقد وال أدل على ذالك منلذين يقاتلون ، اإال يقاتل ال إن اإلسالم:وبناًء على ما سبق أقول 
  .  قاتله من إال مع اليهود يف املدينة ، وهذه داللة على تسامح اإلسالم وأنه ال يقاتل  معاهدةًهوعقد، 

                                                
. يسري بتصرف  ١٤٣هـ ص١٤٠٧ ، شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت حتقيق ،  ٣ ، ج١٤ ط،خري العباد  يف هدي املعاد زادحممد بن القيم اجلوزية ، ) ١(  



 

 

٤٨ 

 

تلُوا الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْ": يف قوله تعاىل :  اهللا تعاىل رمحه سيد قطب يقول
  .)١("وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد

 فيها أمر بالتسامح آية أن أهل التأويل واملفسرين يسمون هذه اآلية بآية السيف ، ويعتربوا ناسخة لكل على ولقد نبهنا "
 املعاهدين يستثينوبعضهم ، وتوجب قتاهلم إطالقاً عنهماإلعراض وواإلغضاء والصفح ، والتساهل مع األعداء وإمهاهلم 

 ما يف ذلك من غلو على ال يسثنيهم، وال جيوز قبول غري اإلسالم منهم بعد نزوهلا ، ونبهنا وبعضهممنهم إىل مدم، 
 ، وترك املساملني واملوادعني وبرهم واإلقساط  األعداءغريومناقضة للتقريرات القرآنية املتضمنة ألحكام حمكمة بعدم قتال 

 املعاهدين ومن ال عهد هلم إطالقاً دون تفريق ، مع أنه تشمل إىل أن هذه اآلية ذهب )٢( الطربيإليهم ، ومن العجيب أن 
م يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ تبروهم لَا ينهاكُم اللَّه عن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَ (املمتحنةقرر يف سياق آية 

ِهمقِْسطُوا ِإلَيتا حمكمة وأن اهللا ال ينهى املسلمني ٨املمتحنة آية ) والرب واإلقساط ، ملن يقف موقف املساملة عن، أ 
 هو واضح من فحواها وسياقها  قد ال يكونوا معاهدين ، كل هذه اآلية كماوهؤالءواحملاسنة ، واحلياد من أي ملة كانوا ، 

 السيف وجعلها آية قتال املشركني املعاهدين الناقضني لعهدهم وحسب ، حبيث يسوغ القول أن اعتبارها صددهي يف 
إنه منهج اهلداية ال منهج اإلبادة حىت وهو  ... والفحوىشاملة لكل مشرك إطالقاً ، حتمل هلا ما ال حيمله هذا السياق 

   .)٣("  لإلسالمة اإلسالم يتصدى لتأمني قاعد
 ، وأن بظلهإن اإلسالم دين سالم و تسامح وعقيدة ونظام ، يستهدف أن يظل العامل كله  : يظهر لنا سبق خالل ما من

 أسباب يستبقي االعتداء متحابني ، ويف حالة متساحمنييقيم فيه منهجه ، وأن جيمع الناس حتت لواء اهللا ، أخوة متعاونني  
.فوس والقلوب،بسبب عدالته وحمبته وتساحمه مع اجلميع الود يف الن  

                                                
  .٥سورة التوبة آية رقم ) ١(
.٣١٩ص  ،  ٦ سابق ، جمرجع ، القرآن آي عن تأويل  البيان جامعالطربي ، ) ٢(  
.١٥٩٠ ، ص ٣ مرجع سابق ، ج،  ظالل القرآنيف ،قطب) ٣(  



 

 

٤٩ 

 

  .)١("ُياأَيها النِبي جاِهد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ علَيِهم ومأْواهم جهنم وِبئْس الْمِصري":  قوله تعاىل:اخلامسة ةـياآل-د
 و العفو واإلحسانعداء من الكفرة واملنافقني ، وبني دعوة القرآن إىل الصفح  اآلية األمر جبهاد األهذه نوفق بني كيف    

 والتسامح ؟
 ، بل جاء ليقيم سلطان فراغ يف هذا السياق القرآين جيد أن األمر بقتال الكفرة واملنافقني مل يأت من املتأملإن  : اجلواب

ز حتول دون نشر دعوة القرآن الكرمي ، فال بد من كسر  هناك حواجكانت فإذا وحىت تقام دعوة اهللا ،  ،اهللا يف األرض
 إىل تنفع كلمة الوعظ واإلرشاد باحلسىن واللني والتسامح ، فال بد من اللجوء ملو إذا .  حىت نبلّغ دعوة اهللا ، احلواجزهذه 

.  حيقق من خالل هذه الدعوة إىل اهللا تعاىل أسلوب  
 ، وصفح عنهم كثرياً ، كثرياًيه وسلم الين املنافقني كثرياً ، وأغضى عنهم لقد كان الرسول صلى اهللا عل": سيد قطب يقول

 ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة ويلحقهم بالكافرين يف النص ، ،ويأمرهفها هو ذا يبلغ احللم غايته ، وتبلغ السماحة أجلها 
 ، فإذا انتهى أمد اللني مواضعهااضعه وللشدة  جهاداً عنيفاً غليظاً ال رمحة فيه وال هوادة ، إن للني موهؤالءويكلفه جهاد 

 القاطع ، وللحركة مقتضياا ، وللمنهج مراحله ، واللني يف بعض احلسمفلتكن الشدة ، وإذا انقضى عهد املصابرة فليكن 
دهم ، والغلظة  األمر جبهايف وجتمع اآلية بني الكفار واملنافقني " : ل أيضاًويقو  )٢(" ، واملطاولة قد تضريؤذياألحيان قد 

 املعسكر اإلسالمي أو حتطيمه أو تقنينه ، فجهادهم هو اجلهاد ديدعليهم ؛ ألن كالً من الفريقني يؤدي دوراً مماثالً يف 
أمر : "،يقول الطربي )٣(" وجزائهم هو الغلظة عليهم من رسول اهللا واملؤمنني يف الدنيا ، ويف اآلخرة النار ،الواقي من النار 

أمر اهللا : " ، ويقول ابن كثري)٤("عليه السالم أن جياهد الكفار بالسيف ويغلظ على املنافقني باحلدود ويشدد عليهماهللا نبيه 
أمر :" ، قال الشوكاين)٥( "مالء بإقامة احلدود عليهؤالء بالسالح وهؤرسوله عليه الصالة والسالم جبهاد الكفار واملنافقني  ه

جة ،وأن يشدد عليهم  يف الدعوة واستعمال اخلشونة يف أمرهم بالشرائع ،وجهادهم أن جياهد بالسيف واحلباهللا رسوله 
)٦("يكون مبقاتلتهم  حىت يسلموا ، وجهاد املنافقني يكون بإقامة احلجة عليهم  

                                                
٩ رقم آية التحرمي سورة) ١(  
  .١٦٧٧ ، ص ٣ سابق ، جمرجع ، ظالل القرآن يف ،قطب ) ٢(
.١٦٧٧،ص٣املرجع السابق،ج)  ٣(  
.١٦٠،ص١٢، مرجع سابق، ججامع البيان عن تأويل آى القرآنحممد بن جرير الطربي، ) ٤(   
.٥٠٥ ، ص٤،مرجع سابق ،جتفسري القرآن العظيم إمساعيل ابن كثري،) ٥(   
.٣٥٧،ص٥ ، مرجع سابق، جفتح القدير اجلامع بني فن الرواية والدراية من علم التفسريشوكاين، حممد ال) ٦(  



 

 

٥٠ 

 

حداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإ:" تعاىل  قال-هـ
   .)١("حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه 

  بالصلح ؟ ترضىإذا كان القرآن يدعوا إىل التسامح فلماذا يأمر بقتال الفئة اليت ال :  اآلية هذه حول والسؤال
 ، وهذا فيه جانب من اإلميان أطلق على املؤمنني املتقاتلني صفة  القرآن الكرميإن قبل اإلجابة أن نقول بدال  : اجلواب

 عن التقاتل بني الفئة ى ، ومع ذلك فإن القرآن الكرمي القتالجوانب التسامح اخلطاب القرآين ، فسماهم مؤمنني مع 
ؤدي ي بني املسلمني ، والقتال ، ةو ، فإن الفئة املتقاتلة خترج من احملبة والتسامح ؛ ألن املؤمنني أخقتالاملؤمنة ؛ وإذا حصل 

 إن فساد ذات البني هي أال:((  عليه وسلم اهللاني ، كما قال صلى  فساد ذات البمن  هذا، ويعترب األخوةتلك إىل شرخ يف 
 باغيةال إذا استمر القتال ، ومل تقبل الفئة وهلذا:  يف التفسري،  جاء )٢()) الدين حتلقاحلالقة ، ال أقول حتلق الشعر ولكن 

  .)٣( اهللا ورسوله ، وتسمع للحق وتطبقهأمربالصلح فيجب قتاهلا حىت تعود إىل الطريق املستقيم ، وترجع إىل  

                                                
.٩سورة احلجرات آية رقم ) ١(  
 وط ، قال شعيب األرنؤ١٤٣٠: هذا حديث صحيح، وأخرجه أمحد برقم : صحيح ، قال الترمذي :  ، قال األلباين ٦٦٣ص ، ٤ ، ج٢٥٠٩أحرجه الترمذي ، برقم ) ٢(
.سناده ضعيف إ:  
.٢١١ ، ص٤ مرجع سابق ، ج، العظيم القرآن تفسري ، هـ٧٧٤ ، تابن كثري) ٣(  



 

 

٥١ 

 

.األلفاظ المقاربة والمغايرة للتسامح في العهد الجديد : الثاني المبحث  
.األلفاظ املقاربة للتسامح يف العهد اجلديد :  األول املطلب  

 العهد اجلديد ، وال ريب يفاملعاين اليت تتوافق وتتشابه وتتالءم مع التسامح كمصطلح موجود :  تعين  هنااملقاربة األلفاظ 
 وهادفة عمقةت ، أو ألفاظ غري صرحية ، وبعد دراسة مسامحأن األناجيل وأسفارها حتتوي على األلفاظ الصرحية ، كلفظ 

: النحو اآليت علىرب مع التسامح ، وكانت  العهد اجلديد ، توقفت عند بعض املصطلحات اليت تتقالثنايا  
 ،مسح ، تسامح ، مساحماً ، سامح"وهي األلفاظ الصرحية اليت وردت يف العهد اجلديد ،حيث ورد لفظ  : األوىل اموعة
"تساهل   

 " و  )٢(" به ، تكساحم الدين كله ذلك" وأيضاً  . )١(" اآلن بذلك ، فهكذا يليق بنا أن نتم كل بر امسح: "  اإلجنيل يف جاء
 بكم أن تساحموه وتشجعوه ، فمن فأحرى" و ، )٣(" وفاًء للدين ساحمتهما كلهما يدفعانه إذا مل يكن عندمها ما ولكن

 ويف )٤(" أنا أيضاً قد ساحمت ذلك الرجل بشيء ، فقد ساحمته من أجلكم كنت أنا أيضاً ، وإن أساحمه بشيء  تساحمونه
 دائماً عواطف احلنان ، واللطف والتواضع البسوا...... لنا مجيعاً باخلطايا كلها مساحماًتكون  أن جيب" الرسالة أيضاً 

)٥("م بعضاً ومساحمني بعضكم بعضاً ك حمتملني بعضالبالوالوداعة ، وطول   
سريعاً ومعي املكافأة  ، واين آيت نبيه اليت تدعي أا لإيزابي مع هذه املرأة ساهلتت يل عليك أن ولكن: "  يف الرؤيا وجاء    

  .)٦(" كل واحد حبسب عمله ألجازي
 على يدل ، وهذا األخرىوأسفار العهد اجلديد  النصوص السابقة أجد أن التسامح ورد بألفاظ متعددة يف األناجيل ضوء يف

.وجود هذه األلفاظ الصرحية يف استعماالت خمتلفة ، يف مناسبات متعددة   

                                                
 أن مت كل بر ، وهذا يدل على بلفظ، ورد يف نسخة أخرى للعهد اجلديد بلفظ أن نكمل كل بر ، والنسخة اليت اعتمدا ١٥ ، الفقرة ٣إجنيل مىت ، اإلصحاح ) ١(

.اختالف النسخ عن بعضها  
.٣٣ ، فقرة ١٨ إصحاح ىتيل مإجن) ٢(  
  .٤٢ ، فقرة ٧إصحاح : إجنيل لوقا ) ٣(
.٧:  ، فقرة ٢ إصحاح لورثوس،الرسالة الثانية إىل مؤمين ) ٤(  
.١٣ ، فقرة ٣ و إصحاح ١٣ ، فقرة ٢إصحاح : مىن كولوسي ؤالرسالة إىل م) ٥(  
.١٢ ، فقرة ٢٢ إصحاح، ٢٠ فقرة ،  ٢: سفر الرؤيا ، إصحاح) ٦(  



 

 

٥٢ 

 

على األقل علينا أن ! من الواجب أن نتسامح مع أخينا ونتصاحل معه ؟ بالطبع نعم ليسأ: " جاء يف كتاب بؤس ورمحة
هكذا ........ساحمة للم  لنا يكون دائماً مستعداً ملد يدلنحناول معه ذلك ، وال ننسى أن األخ الذي قد نكون أسأنا إليه ، 

  .)١("جاء يف اإلجنيل 
 نتسامح مع كل أحد وأنالقلوب ومساحمة الناس حسب أعماهلم اخلاصة، جيب عليك فحص :  تفسري العهد اجلديد يف جاء

.)٢(الصغري والكبري واملرأة   
  )٣( "اآلخر لطمك على خدك األمين فأدر له اخلد من"  و التساهل ما ورد يف اإلجنيل التسامح ومن

 بالصرب ، وإن كان حنتمله ، وجيب أن  والتحقريواإلهانة واللطم على اخلد هو من أشنع األساليب ": اإلجنيلجاء يف تفسري 
 اغتصاب مالنا ظلماً ، ومن أراد أن يقيم علينا دعوى كاذبة حماولة واحدة ، فليلطم الثانية ، وهذا من بلطمةالظامل مل يكتف 
حلق ، مث نترك  خنرب يف اأن عن أموالنا كأوالد العامل ، ولكن جيوز لنا أن خنرب القاضي باحلق ، وعلينا الدفاعفال نستميت يف 

 أننا عرف األشرار  وإن!  التصرف على هذا النحو مستحيل إن  قيلالنتيجة إىل اهللا ، وكيفما انتهت املسألة نقبل ، وإن 
 مستحيالً ؛ ليس يسلبوننا ،ويقتلعونا من األرض ، ولكن هذا التصرف حبسب تعاليم سيدنا املسيح فإمعلى مبدأ كهذا 

  . )٤( "ظنا يف مجيع طرقناألنه موجود ليعيننا وليحف

                                                
  .١٨، ص١٩٩٤ ، مطبعة اآلباء ، القدس ، عمواس ، ١ ط، بؤس ورمحة ، ساين ودن كلجو) ١(
  يسربتصرف ، ٦٣٩ مرجع سابق ، ص،  العهد اجلديدتفسري ،مجعية الكتاب املقدس ) ٢(
  .٣٩:   ، فقرة ٥ مىت ، إصحاح إجنيل) ٣(
.٨٧،صم ١٩٨١ عمان ،  ، مكتبة البعثة البابوية ،٣ ط،  مىتإجنيل تفسري ،بنيامني بنكرتن ) ٤(  

 على ضعف الكتبة والنقلة ؛ وأيضاً فإن عبارة يدلوهذا ! أنه ال ترابط بني اجلمل يف الفقرة الواحدة :  على مغالطات كبرية منها احتوىهذا النص مت نقله حرفياً ؛ ومع ذلك 
إن السيد املسيح !  هكذا أمر السيد املسيح ؟الكاتب ، فهل يعقل كما يقول هانةواإل والدين ؛ بل إن هذه الطريقة قمة يف الذل العرفتتناقض مع ...من لطمك على خدك 

 من هذه السخرية عليهم السالم ، وأيضاً ال حدود وال ضوابط هلذا التساهل ، وهذا يؤدي إىل لألنبياء وغريه ، وال يليق أن ينسب هذا  براء الصالة والسالم من هذاعليه 
.دنا عيسى عليه الصالة والسالم األوامر اليت يتنـزه عنها سي  



 

 

٥٣ 

 

" .  العفو ، الصفح ، الرب ، احلكمة ، ، التوبة ، الرمحة احملبة: "  التسامح لفظ للفظمن األلفاظ املقاربة : اموعة الثانية  
: ورد يف العهد اجلديد عبارات تدل على احملبة وحب اآلخرين منها  : احملبة -أ  

.)٢(" بك وابغض عدوك قريأحب" و، )١(" قريبك كنفسكأحب "   
 له ، بغري منة وال اامات ، بالعدل مع القريب وحبة ، وعدم ظلمه ، وعدم سلبه ، وجيب احلكم التسامح" جاء يف تفسريها

 ، وهو كل إنسان ، ومجيع البشر هم أخوة لنا وأخوات ، جيب أن حنبهم القريبوال سيما اخلطري منها ، والتسامح هنا مع 
ال تزِن ، وال تقتل ، وال تسرق ، وسواها من الوصايا :  تقول والوصايا من أحب غريه أمت الشريعة ، ألن؛  معهمونتسامح 

)٣( "كلهجمتمعة يف هذا   
كل خطيئة وجتديف يغفر لكم ، ومن قال كلمة : أقول لكملذلك:"  ، املعىن املغفرة ، جاء يف اإلجنيل إشارة إىل هذا -ب

 تغفر لبين اخلطاياإن مجيع :  أقول لكم احلق    " وأيضاً )٥(" قد غفرت لك خطاياك " : اًوأيض ، )٤(" يغفر له املسيحضد 
 أحد شيء، فاغفروا له لكي تغفر لكم على وقفتم تصلون ، وكان لكم ومىت" و )٦("البشر حىت التجاديف اليت جيدفوا 

 واغفر لنا خطايانا؛ ألننا وأيضاً )٨(" وحده اهللا إال  اإلنسان قد غفرت لك خطاياك ألنه ال يغفر اخلطاياأيها" و )٧("زالتكم 
 ألننا حنن خطايانا لنا  واغفر "أيضاً و)١٠(" تعطوا وأعطوار لكم يغف اغفروا: "و )٩("حنن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا 

.)١١(" تغفر له أنفعليك .... نغفر لكل من يذنب إلينا وإن تاب فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مراتأيضاً  
 ، ولكن املغفرة أحياناً النصارىن لفظ املغفرة ورد يف الكتاب املقدس عند أ : يظهر لنا ما سبق من هذا األلفاظ ضوء يف

 يغفر ؛ ألن املغفرة هللا وحده ، أن ومعلوم أن عيسى عليه السالم بشر ال يستطيع ،تنسب إىل شخص كعيسى عليه السالم 
تعاىل اهللا عما  .. اً وليس إهلبشر علم ، إذا عرفنا أن السيد املسيح  دون عليه تقول فهو وما قيل عن السيد املسيح بأنه يغفر

! علواً كبرياً يقولون  
 بعض العبارات ال تتفق مع األصول الثابتة عندنا يف القرآن الكرمي، و ورغم أننا ال نسلّم بأن هذه النصوص فإن وأيضاً

أنظر ما نسب إىل عيسى عليه السالم من !  الذين حرفوا وبدلوا الكتبة كالم الواردة هي من كالم رب العاملني ؛ بل هي
 للناس حبجة أن نيغفرو ا أخذها القسيسون من النصارى ، وأخذوفقد" غفرت لك خطاياك قد" مثلمصطلحات املغفرة 

 أشرت سابقاً بأنين كما  أن عيسى بشر فال يستطيع أن يغفر خطيئة أحد، وال خطيئة نفسه ، ولكينومعلوماملسيح قد غفر، 
العاملني؛ألن اهللا مل حيفظ كتاب  رب كالم  أا ليست من التام يقيين  مع  يف كتاب العهد اجلديد،أتعامل مع نصوص واردٍة

  .)١٢(" ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ" :قال تعاىل الكرمي القرآنمن الكتب السابقة إال 

                                                
٣٤ فقرة ١٣ إصحاح يوحىن ، إجنيل ،   ٣١ فقرة ،  ١٢ إصحاح إجنيل مرقس ، ،  ٣٧:، فقرة ٢٢ إصحاح ، مىت إجنيل ) ١(  
.٤٣:  ، فقرة ٥ مىت ، إصحاح  إجنيل) ٢(  
.١٤صم ، ١٩٩٧ ، دار املشرق ، بريوت ، لبنان ، ١ط  ،  أعداءكمأحبو ،بيتر قدروس ) ٣(  
.٣١: ، فقرة ١٢   إصحاح مىت ، إجنيل) ٤(  
.٣٤ فقرة ،  ١٣ إجنيل يوحنا ، إصحاح ،   ٥:  ، فقرة ٢  إصحاحإجنيل مرقس ، ) ٥(  
.٢٨ فقرة   ،   ٣صحاحإإجنيل مرقس ، ) ٦(  
.٢٥ فقرة  ،  ١١ إصحاحإجنيل مرقس ، ) ٧(  
.٢٢:  ، فقرة ٥إجنيل لوقا ، إصحاح ) ٨(  
.٤: ، فقرة ١١إجنيل لوقا ، إصحاح ) ٩(  
.٣٧:  ، فقرة ٦ ، إصحاحلوقا لإجني) ١٠(  
.٣ ، فقرة ١٧ ، وإصحاح ٤:  ، فقرة ١١إجنيل لوقا ، إصحاح ) ١١(  
٩سورة احلجر آية ) ١٢(  



 

 

٥٤ 

 

 القانوين بالتبادل فإذا ما أخذنا هذا اإلعالن يف حد ذاته اعتقدنا أننا نرى مبدأ التسامح ": )أقوال املسيح(  يف كتابجاء
)١(" مسلّم بهشيء هومطبقاً ، ومن مث فإن مطلب اهللا بأن نغفر حنن ليست نتيجة حساب،بل   

.  من مرةأكثررت إىل هذا املعىن  ؛ فإنه كالم غري دقيق ، وغري مسلّم به كما أشالكاتب قاله ما ومع  
: ومن األلفاظ املقاربة لفظ الصفح حيث ورد يف أكثر من موطن منها : الصفح -ج  
  )٢(" وخمالفام ، وال أعود أبداً إىل تذكر خطاياهم ، آثامهمألنين سأصفح عن "

امح واملصافح يعود إىل أصوله احلقيقية ،  ، ولكن جيب أن يكون املسعليه فإنه ال غبار ؛ حيث املساحمة والتصافح  من وهذا
 مغالطات فكرية كما يف باسم اهللا تعاىل الواحد األحد ، وال ينسب هذا التصافح إىل البشر ، حىت ال نقع اصفحمبعىن أنين 

!. املغفرة يفهو احلال يف لفظ املغفرة ، وبالتايل تكون النتيجة كما كانت   

                                                
  .٥٤ ص،م ١٩٨٦ ، تعريب األب يوحنا عيسى ، بغداد ، ١ ط، املسيح أقوال ،جرمباس ) ١(
  .١٢ فقرة ، ٨الرسالة إىل العربانني ، إصحاح ) ٢(



 

 

٥٥ 

 

 ، أي والتمجيدغي أن جند طريقاً يقود إىل جمتمع يعي أنه حباجة دوماً إىل الصفح  ينب": )مشروع أخالقي( جاء يف كتاب
 دون صفح عامليسالم  وهذا من متطلبان هذا العصر؛ ألنه ال،جمتمع ميجد اإلنسان ويكرمه،من كل قلبه على حبه وعطاياه 

 هبة من اهللا ،  بقلبهلم من الصفح الذي  إن اإلنسان يتع" : بقوله على هذا  ميشال حكيم وقد علق ، )١("وتسامح وعفو 
 ؟ واملسيح بينهم ا هذا الصفح اإلهلي،كيف يصفح لآلخرين؟ وكيف يكون وسيطاً للصفح فيما ميتلك التوبة اليت ومن

 ، عن مدى صفح اهللا عن اإلنسان ، وعن والروعةيعكس صفحه عن اخلطيئة ،حيث عبر املسيح الذي بلغ ذروة الصفح 
 إن بشرى الصفح هذه تنبض يف كل صفحة من صفحات اإلجنيل ، ولن يغرب :ويتابع قوله......ال حد له حبه له حباً 

 ، واملرأة الزانية اليت أعاد املسيح اإلميان والتوبة يالزمان كل صفح ، نرى ذلك يف املرأة اخلاطئة اليت غفر هلا أنعن البال 
لعدالة ؛ وألن رفض الصفح تشويه لصورة املسيح ؛ وال ريب أن كالم  امنلذلك فإن الصفح اإلهلي أمسى ! إليها كرامتها 

  .)٢( " اليت دعا فيها إىل الصفح عن كل شيءحياتهاملسيح قطعة من 
 اجلديد من حيث نفس والعهدنه ال خالف يف التسامح والتصافح بني القرآن الكرمي أ : يظهر لنا النصوص السابقة ضوء يف

 ، حيث نسب إىل عيسى عليه السالم املغفرة لتلك حتتمله بعض النصوص اليت محلت ما مل الصفح ، ولكن اخلالف يقع يف
 أشرت كماأن الصفح واملغفرة ال بد هلما من ضوابط وأصول :  ، وهنا ال بد من وقفة وهي الزانيةاملرأة ، أو تلك املرأة 

 ذلك كله هو اهللا تعاىل املنفرد ميلك بل الذي ، شربإليه سابقاً يف املغفرة ؛ ألنه ال ميلك تكفري اخلطايا والصفح عنها 
  الصالة والسالم وغريه فال ميلكون نفعاً وال ضراً إال بأمر اهللا سبحانهعليه سبحانه وتعاىل ، أما البشر كعيسى لوهيةباإل

  . وتعاىل

                                                
١٢٥ص م ،    ١٩٩٨ البوليسية ، جونيه ، لبنان ، املكتبة،  ١،ط عاملي أخالقي مشروعهانس كينغ ، ) ١(  
  .٦١- ٦٠م ، ص ص ٢٠٠١ ، ، منشورات طريق احملبة ، جوينية ، لبنان ١ ط،  وأطلب الصفحاصفح ،ميشال حكيم ) ٢(



 

 

٥٦ 

 

وال يستطيع أن يعوض  يرتكب أحد خطأ عندما: "  بقوله التصافح يف على ما سبق من النصوص الواردة  داريو يعلق
 شخص آخر ؛ فإنه خطيئة عادة ألن يطلب الصفح واملغفرة ؛ بينما عندما يطلب إليه هو أن يصفح عن مستعدُالضرر ؛ فإنه 

 ؛ وبناء عليه فإن على عنكمألنين سأصفح  : بقوله)١( يسوعجيد الصعوبة أكرب يف أن يتنازل عن حقوقه ، وهذا ما خيربنا به 
 املثل ، واألصعب من ذلك هو أن نعمل مبوجب ما هذا يصفح عن أخيه ؛ ألنه ليس من الصعب فهم كل واحد منا أن

 أن نطالب بتعويض الضرر ، ودون أن حتمل خطيئة ، ودون أن نستغل موقفنا دونطلب إلينا املسيح أن نصفح ونغفر 
  .)٢(" قوتنا جتاه شخص وهو مدين لنا بطريقة من الطرق أوالقوي ، 

 وطلبتم العفو عن رجل " أعمال الرسليف " :منهاورد لفظ العفو يف ثنايا العهد اجلديد أكثر من مرة   : ) العفو(لفظ -هـ
 وهذا فيه إشارة إىل التسامح والعفو ؛ ،)٤( أحسنوا معاملة الذين يبغضونكم ": ، وأيضاً ومن العفو إحسان املعاملة ،)٣( "

 كما أن العفو يؤدي إىل األعمال الصاحلة ، ويظهر العفو من خالل التعامل مع ؛فق ألن العفو يدفع صاحبه إىل املساملة والتر
 عن املرأة اليت سكبت وعفا وجاء أيضاً بأن عيسى عليه الصالة والسالم عفا عن املرأة وعفا عن صاحب الدين ، ،الغري 

.)٥(" ا اتركوها ملاذا تضايقو": عليه العطر بقوله   
 ، وبالتايل فإنه ال غرابة أن والسالم أجد أن العفو خلق من أخالق األنبياء مجيعاً عليهم الصالة  ما ورد يف العفوضو يف

    .كغريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم ، النبيليتصف املسيح عليه الصالة والسالم ذا اخللق 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .الة والسالم، وتعين املخلص تستخدم هذه الكلمة يف العهد اجلديد لتدل على عيسى عليه الص)١(
  .٩٩ ، ص١٩٩٧ ، عمان ، البابوية ، مكتبة البعثة ١ ط، التعليم املسيحي الكاثوليكي يف الوجيزداريو ، ) ٢(
  .١٤ ، فقرة ٣ إصحاحأعمال الرسل ، ) ٣(

( .             ٢٧ ،فقرة ٦إجنيل لوقا ،إصحاح ) ٤(   
.٧ ، فقرة ١٢ يوحنا ، إصحاح يلوإجن ، ٦ ، فقرة ١٤إجنيل مرقس ، إصحاح ) ٥(  



 

 

٥٧ 

 

. اجلديد األلفاظ املغايرة للتسامح يف العهد:  الثاين املطلب  
 للمعىن األصلي هو اللفظ خالفاً دراسيت ملا مر من تعريف األلفاظ املغايرة ، أجد أن اللفظ الذي يؤدي معىن آخر ضوء يف  

؛ فإن املعىن املخالف للمعىن األصلي هو ما _  يف الرسالة األصليوهو اللفظ _ املغاير ، فإذا كنت أحبث عن معىن التسامح 
 على املعىن املغاير للتسامح تدل يف ثنايا موضوعاته على نصوص  قد احتوى العهد اجلديدهذا وإن  ؛ ايراملغيطلق عليه اللفظ 

 ، االضطهاد ،القتل ، الطرد ، التعصب: "  التالية املصطلحات، وقد استطعت أن أحصر هذه األلفاظ املغايرة يف أهم 
  .)١(" ، الرعب التطرفالغضب ، اإلرهاب ، 

  . الكرميملصطلحات سبق التعريف ا يف مطلب األلفاظ املغايرة للتسامح يف القرآن  وااأللفاظ وهذه
 بعض الشعائر خاللإذا ألقيت نظرة يف ثنايا العهد اجلديد أجد أن مصطلح التطرف موجود من :  التطرف لفظ -أ

  .التعميدواألعمال اليت يقوم ا املسيحيون ، ومن هذه الشعائر ما يسمى 
 ووصوله إىل هذا العقل الذي يقوم به النصارى من خالل تعاليم العهد اجلديد ، يدل على مدى إرتباك عميدالت إن    

 واألبناء األطفال يدل على عدم التروي يف استخدام العقل ؛ بل على اهلمجية اليت تزرع يف قلوب بل الفهم ؛ مناملستوى  
 مث جاء يسوع يف " وأيضاً )٢(" معترفني خبطاياهم  ، ر األردن  يتعمدون على يد يوحنا يفوا فكان:"ورد يف اإلجنيل . 

 احملتاج أن أتعمد على أنا:  ر األردن ، وقصد إىل يوحنا ليتعمد على يديه ، لكن يوحنا أخذ ميانعه قائالً إىلمنطقة اجلليل 
  .)٣("...  احلال يففلما تعمد يسوع صعد من املاء ... يديك ، وأنت تأيت إيل 

 الذين يعمدون وهلما معىن التعميد ؟ وعن من تكفر اخلطايا ؟ .  معىن التعميد ال بد من أسئلة تطرح أجلي وحىت
 ؟ ، وأسئلة كثرية تطرح يف هذا اال وللجواب يتعمدواخلطايا ، وما ذنب الذين ماتوا قبل املسيح ومل ا اقترفواكاألطفال 

  .)٤(ى حول هذا املوضوع مع بعض النصارلقاءاتعلى هذه األسئلة كان يل 

                                                
  .٣٢٥ _ ٣٢٠صم ص ١٩٨٧ ، در الشروق ، جوينية ، لبنان ، ١ ط، املقدس الكتاب فهارسمجعية الكتاب املقدس ، ) ١(
  .٦ فقرة ،  ٣إجنيل مىت ، إصحاح ) ٢(
.١٦ - ١٣ فقرات ،  ٣إجنيل مىت ، إصحاح ) ٣(  
 ، هيف عمان ، طريق املطار ، السيفوي الثقافية اإلجنيلية سهاونه ، احلاصل على شهادة املاجستري يف علم الألهوت من اهليئة  نوراخلوريمت اللقاء مع رئيس دير الألتني ) ٤(

الثاين ،  ربيع ٢٤ م ، ٢٠٠٦ / ٢٢/٥ ، عمان ، بتاريخ احلسنيهـ الثالثاء ، ومع األب جمدي يف البعثة البابوية ، جببل ١٤٢٧مجادى األوىل١٠م ، ٢٠٠٦ / ٦/٦بتاريخ 
  .االثننيهـ ، يوم ١٤٢٧



 

 

٥٨ 

 

: اللقاء السابق أقول خالل من  
 طريق الراهب ، أو عنهو أن يوضع شخص يف ماء يؤخذ من ر األردن ، فيغمس فيه مرات عديدة :  التعميدمعىن أوالً

....اخلوري ، أو القس   
م عليه السالم يف أكله الشجرة ، مث  باخلطايا هي اليت ارتكبها آدواملقصود الشخص ، هذا أن تكفر خطايا  التعميد ويعين

, !!!  عن تلك اخلطايا يكفر عليه السالم تكفرياً عن خطايا العامل، وال بد لكل إنسان من هذا التعميد حىت املسيحصلب 
واملؤمن يعلم أن اهللا سبحانه !  ذلك أنه ال دخل للعقل هناك يف صدقها الكبار منهم ؛ والسر خلرافاتواملالحظ أن هذه ا

 عالقة هذا ما مث ، )١("  ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيِه وهدى" القرآن الكرمي يف السالم بقوله  عليهعاىل تاب على آدم وت
 ، بل هم كالصفحة اآلثام ، فإم مل يقترفوا يعمدون، وما ذنب هؤالء األطفال الذين ) املزعوم بتكفري اخلطايا(الصلب 

 عليه السالم يف زعمهم ، وهو املعاقَب غري الذي عيسى أن املصلوب هو ، واألمر اآلخر  ذنبليس عليهم البيضاء النقية ، و
 ، وأيضاً ما حال أولئك الذين ماتوا قبل صلب عيسى عليه السالم كما يزعمون ؟ السالمأكل من الشجرة وهو آدم عليه 

 جنوح عن اجلادة ، واملنهج احلق، هويا عن آدم خمتلقة ، بل  عيسى عليه الصالة والسالم براء ، وإن مسألة تكفري اخلطاإن
إم ضالون كما !  من سبام يف فهم هلذا الكتاب احملرف النصارىوتطرف وإيذاء وسخرية واستهزاء ، فإىل مىت سيفيق 

 رغمقسيسون منهم يؤمنون ذا ،  ذلك ما زال الومع)٢("غَيِر الْمغضوِب علَيِهم ولَا الضالِّني "  الكرميمساهم القرآن 
! . فهو كافر أو خمطئ يتعمدمن مل : احملاورات واادالت باحلسىن و التفسريات ، بل زادوا على ذلك بقوهلم   

 وعندما أدرك هريدوس أن "، عن سلوكيام يف اإلجنيل بقوهلم احلديث عند اللفظورد هذا  :  ومعانيه ) القتل(لفظ -ب
 ال تظنوا أين جئت "و )٣("استوىل عليه الغضب الشديد ، فأرسل وقتل الصبيان يف بيت حلم وجوارها  منهاوس سخروا 
 مع أمها والبنت األرض ، ما جئت ألرسي سالماً بل سيفاً ، فإين جئت ألجعل اإلنسان خالف أبيه ، علىألرسي سالماً 

)٤("والكنة مع محاا وهكذا يصري أعداء اإلنسان أهل بيته   
 كبرياً ، وكانت هذه القساوة قتلوا ملا كانت بيت حلم صغرية ، ومل يكن عدد الصبيان الذين " تفسري العهد اجلديد يف جاء

.  )٥(" البشري لسبب عالقته حبياة املسيح إال أعمال هريودس الفضيعة ؛ ولذلك مل يذكرها منخفيفة بالنسبة إىل غريها    
 

                                                
  .١٢٢سورة طه آية رقم ) ١(
.٧سورة الفاحتة آية ) ٢(  
.١٦ فقرة ،  ٢إجنيل مىت ، إصحاح ) ٣(  
.٣٧ -٣٤ ،فقرات ١٠إجنيل مىت ،إصحاح ) ٤(  
.٤ مرجع ساق ، ص، اجلديد العهد تفسريمجعية الكتاب املقدس ، ) ٥(  



 

 

٥٩ 

 

 أن مقصد السالم ال اخلصام ، واملعىن: يقول يف تفسريها .....ين جئت ألرسي سالماً  ال تظنوا أ": النص الثاين تفسري ويف
.)١( " احلقيقي ، إال بعد حرب شديدة بني قوات اخلري والشر املتضادةالسالمغري أنه يف هذا العامل ال حيصل البشر على   

 على التعصب وعدم داللة_ ا مساه بعضهم  النصوص السابقة أجد أن قتل الصبيان حبجة الدفاع عن النفس ـ كمضوء ويف
....  هذا التعصب وجنوح به إىل الغلو واالضطهاد و القتل علىالرمحة ، بل إن التصريح بالتفريق بني األخ وأخيه ، داللة 

إذا و"،)٢())قبلكم طوىب للمضطهدين من أجل الرب ، فإم هكذا اضطهدوا األنبياء من " احملور هذااملنهي عنه ، وجاء يف 
  )٣(" فاهربوا إىل غريها مدينةاضطهدوكم يف 

 يبعون ويشترون ، الذين مث دخل يسوع اهليكل ، وطرد من ساحته الذين ": ورد يف اإلجنيل  : )الطرد والضرب( لفظ -ج
 ومزق. .. فبصقوا يف وجهه وضربوه ، ولطمه بعضهم قائالً تنبأ لنا أيها املسيح "، وأيضاً )٤("... وقلب موائد الصريفة 

)٥("...رئيس الكهنة ثيابه   
 ذه الطريقة ، بل ويلطمهل يليق أن يصل املسيح إىل هذا املستوى من الذل ، فكيف يضرب :  ما سبق أقول ضوء يف

 املسيح عليه السالم إن...  والتحقري ، واإلهانة والتعصب  التطرفإنه قمة ... يصل األمر إىل شدته بأن يبصق يف وجهه 
.  الكرمي عليه السالم إىل هذا النيب سبتن اليت  األمور وكل هذه اخلرافات هذه براء من كل  

 مضوا وجرحوه مث وماله فانتزعوا ثيابه  اللصوص كان املسيح نازالً من أورشليم إىل أرحيا ، فوقع بأيدي " املعىن ذا وجاء
  )٦(" بني حي وميت تركوهوقد  
 حاولوا إيصال مثل هذه القضايا حىت اجلديدذا الكالم ، بل إن الذين كتبوا العهد  ال سند هلإنه: ما سبق أقول على وبناء

 أتصور أن املسيح عليه السالم موطن؛وأنا شخصه عليه السالم يف أكثر من إىل  أساءوايرفعوا املسيح عاطفياً وهم باحلقيقة 
بل جتاوز احلال . أن يصل إىل هذا املستوى  شرير ، وهذا ال يعقل إنسان بني حي وميت ، وكأنه اإلهانةوصل إىل هذه 

)٧(" أنه ضرب املسيح،وهو رئيس الكهنة،فقطع أذنه اليمىن" وزوراً ،ظلماًفيما كتبوه   
ملاذا : قال يسوع : (  يف أعمال الرسل وورد  ،وامسه بيالطس،)٨())فخلط دماءهم بدماء ذبائحهم : (( قوهلم وأيضاً

  .)٩( )ضطهدوينت
 وهنا أسأل النصارى ، ،نصوص أجد نفسي أعيش بني هذه الدماء ، وكأين يف حرب دامية ال اية هلا  هذه الأكتب وأنا

  ؟ املقدسهل هذا الذي كتبه الكتبة ظلماً وزوراً ينسب إىل كتاب اهللا 
 هلذه  الكتاب نفسه خالفاًهذانه نسب إىل عيسى عليه السالم يف إ والتبديل الذي وقع يف هذا الكتاب،حيث التغري إن

. )١٠(" فإن الذين يلجأون إىل السيف يهلكون :"النصوص ، يقول عيسى عليه الصالة والسالم   
:  موطن منها من ورد لفظ اإلرهاب والرعب يف أكثر ): اإلرهاب(لفظ  -د  

                                                
.٢٧ سابق ، ص مرجع ، د اجلديد تفسري العه، الكتاب املقدس مجعية)  ١(  
.١٠ فقرة ،  ٥إجنيل مىت ، إصحاح ) ٢(  
.٢٣ فقرة ،  ١٠إجنيل مىت ، إصحاح ) ٣(  
.١٥ ، فقرة ١١إجنيل مرقس ، إصحاح ) ٤(  
.٦٧ فقرة ،  ٢٦إجنيل مىت ، إصحاح ) ٥(  
  .٣٠ ، فقرة ١٠إجنيل لوقا ، إصحاح ) ٦(
.١٠ فقرة ،  ١٨إجنيل يوحنا ، إصحاح ) ٧(  
.١ فقرة،  ١٣ إجنيل لوقا ، إصحاح )٨(  
.٤ ، فقرة ٩أعمال الرسل ، إصحاح ) ٩(  
.٥٢ فقرة ،  ٢٦إجنيل مىت ، إصحاح ) ١٠(  



 

 

٦٠ 

 

 ، )١(" على سالمته حمافظفقد كان امللك هريودس يرهب يوحنا لعلمه أنه رجل بار وقديس ، وكان ": مرقس  إجنيليف جاء
 الرهبة فاستولت...  فيه كانوا مث هجم عليهم الرجل ومتكن منهم وغلبهم ، فهربوا من البيت الذي ": سل ر أعمال الويف

 ويف أعمال الرسل ، )٣(" قول عيسى يا رب قتلوا أنباءك ، وهدموا مذاحبك ، وهم يسعون لقتلي " وأيضاً )٢ ("على اجلميع 
النجدة النجدة يا بين إسرائيل هذا هو :  ، وهم يصرخون بولسد اجلميع وقبضوا على  حرض اليهو"بولسعند القبض على 

 شعبنا وشريعتنا ، وعندئذ هاج أهل املدينة ، وهجم على الناس يف كل مكان إىل عقيدة تشكل خطراً يدعواالرجل الذي  
. )٤(" اهليكلخارجالناس على بولس وجروه إىل   

 من مرة ملناسبات أكثرول إن اإلرهاب كمصطلح موجود يف األناجيل ، وأستخدم  ما سبق من هذه النصوص أقضوء يف
   . )فهربوا.. مث هجم عليهم ( كثرية ، بل هو واضح يف قوله 

 األفكار ، فتعرف الكنائس أنا الذي أفحص باملوت)٥( سأبيد أوالدها":  من اإلرهاب بقوهلم يف سفر الرؤيا نوع وجاء
  .)٦("اخلزفد حبسب عمله ، وحيكم بعصا من حديد كما تتحطم أواين والقلوب ، وأجازي كل واح

 واحلرية واإلرهاب ، إم العدل أوضح من هذا املعىن ، إن النصارى أخذوا من كلمة سأبيد ، إلبادة العامل باسم هناك ليس
!  يصفون غريهم رغم أنه أصل عندهم ؟فلماذارأس هرم يف اإلبادة والتعصب ، وقتل األبرياء ،   

: ورد لفظ الرعب يف أكثر من موطن منها : ) الرعب(لفظهـ   
 جبل مشتعل بالنار ، وال ضباب وال ظالم ، إالإنكم مل تقربوا  : ((يقول" نار آكلة إهلنا: "  العربانني حتت عنوان رسالة يف

مسوا أن يتوقفوا عن  واضحة ، وقد كان مرعباً حىت إن سامعيه التبكلماتوريح عاصفة حيث انطلق صوت بوق هاتفاً 
 حىت احليوان الذي ميس اجلبل جيب أن تقتلوه رمجاً ، والواقع أن ، إليهم الصادر يطيقوا احتمال هذا األمر  ملالكالم فإم 

   )٦" ...مرعباًهذا املشهد كان 
ل تعاليم  من خاليعيشون أجد أن الرعب ينبع من مصادرهم ، وال خيفى على ذي لب أن النصارى النص هذا ضوء يف

 ، ورعب دائم ، وال أدل على ذلك من سلوكيام ، دامساإلجنيل رعباً دائماً من خالل حيام ، اليت حتتوي على ظالم 
!!.مع من دخل يف اإلسالم منهم   

 تعدى تعاليم املسيح ومل يثبت فيه ، فليس اهللا من نصيبه ، أما من منألن : ((جاء يف رسالة يوحنا : لفظ التعصب . ٦ 
 بيتكم وال تبادلوه التحية ، يف فله األب واالبن معاً ، ، إن جاء أحد بغري هذه التعاليم ، فال تستقبلوه التعاليميثبت يف هذه 

)٧()) عليه يشاركه يف أعماله الشريرة يسلمألن من    
  .)٨( عملهوالتعليم الرسويل من جهة شخص املسيح  : املسيح يف تفسري العهد اجلديد املقصود بتعاليم جاء 

 كتب عنه ما ماأ  يقصدون يف التعدي على تعاليم املسيح هل هي األوامر ؟ماذا:  يف ضوء ما سبق من هذا النص أقول     
 التعاليم هذهمن يثبت يف :  ليست تعاليم ، بل هي استخفاف بعقول الناس ، بدليل أم قالوا احلقيقة إا يف ؟ظلماً وزوراً  

                                                
.٢٠ ، فقرة ٦إجنيل مرقس ، إصحاح ) ١(  
.١٦ ، فقرة ١٩أعمال الرسل ، إصحاح ) ٢(  
  .٣ فقرة ، ١١الرسالة إىل مؤمين روما ، إصحاح ) ٣(
.)٢٩ -٢٧(، فقرات ٢١أعمال الرسل ، إصحاح  ) ٤(  
. تدعي أا نبيةاليت لإيزاب: يقصد بأوالدها ) ٥(  
  .٢٣ ، فقرة ٢سفر الرؤيا ، اإلصحاح ) ٦(
.٣٦٨ ص ، ال يوجد إصحاح ، أنظر ٩/١٠رسالة يوحنا الثانية ، الفقرة ) ٧(  
.٦٣٥ مرجع سابق ، ص ، العهد اجلديد تفسري ،مجعية الكتاب املقدس ) ٨(  



 

 

٦١ 

 

 فيه ، بل وصل التعصب أن يقولوا من جاء بغري غبارإنه كفر صريح واضح ال ! عاً ، أي أب وأي ابن ؟، فله األب واالبن م
 إن يبادل باحملبة ، وعالوة على ذلك وصل األمر إىل أن ينسب إىل األعمال الشريرة ، الهذه التعاليم فال تستقبلوه ؛ بل 

!. والسالم براء منها الصالة سلطان ، واملسيح عليه الشر كل الشر يف هذه التعاليم اليت ما أنزل اهللا ا من  
  : األول الفصل نتائج

  : ةالتالي ما سبق من األلفاظ الواردة يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد توصلت إىل النتائج ضوء يف
: األلفاظ املقاربة للتسامح تكاد تنحصر يف ألفاظ معينة ، أمهها إن -١  
  والصرب ، ومشتقات كل من األلفاظ ،سان ، والعفو ، والرب  ، واملغفرة ، واإلحالصفح 
:  املغايرة للتسامح تنحصر يف ألفاظ معينة أمهها األلفاظ -٢  

. والتطرف ، واإلرهاب ، والتعصب ، والتعنت ، الغلو  
  .والتفريطالتكفري ، والتشديد ، والعنف ،  : للتسامح من مظاهر األلفاظ املغايرة  -٣  

  .وسياقهايف اآليات القرآنية جيد أنه ال إشكال فيها ، خاصة إذا عرف سبب نزوهلا  املتأمل -٤
. وبني التسامح، األعداء أولياء اختاذ هناك ما يتعارض بني اآليات الواردة بالقتال ، والنهي عن ليس -٥  
  .يف العهد اجلديد  ة ،و هناك ألفاظ مقاربة ومغايرالكرمي ألفاظ مقاربة ومغايرة ومتشاة يف القرآن هناك-٦
  .وجود مصطلح التطرف واإلرهاب والتعنت  يف العهد اجلديد، حيث كان احلديث عنه يف أكثر من موضع-٧

       
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

٦٢ 

 

:الفصل الثاين  
 بواعث التسامح ومنطلقاته يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد

 
: حيتوي هذا الفصل على مبحثني و  

  الديين واخللقــي الباعث  ألولا  املبحث
الباعث االجتماعي والسياسي:  الثايناملبحث  



 

 

٦٣ 

 

  الديين واخللقــي الباعث  األول  املبحث
القوة العملية اليت حتمل القوة الفاعلية  أو هو السبب الذي خرج عليه دليل احلكم  ،وهوالباعث الديين  : األول املطلب

  والغرضرك واملقصد من الفعل احمل:لغةً بالباعث يقصدو.على الفعل
 أو هو القوة احملركة للفعل ومعرفة وجه  يريده اإلنسان من الفعلالذي الدافع على عمل معني ،وهو الوجه :اصطالحاً

. )١(  احلكم  
 هذه احلقوق انتهاك وال جييز أي ممارسة تفضي إىل ، فرد من أفراد اتمع لكل باحلقوق الشخصية  يعترف فاإلسالم

 ، والتمايز بني البشر  االختالف ذلك على الصعيد الواقعي الكثري من نقاط علىصوصيات ، وال ريب أنه يترتب واخل
 وإمنا يؤسس للمداراة ، والتسامح مع املختلف ، ال مبعىن ، ال يؤسس للقطيعة واجلفاء والتباعد االختالفولكن هذا 
 احملبة واإلشفاق ، معىن مبعىن الرفق واملداراة، وتضمني مقولة اهلداية وإمنا ، أو الفرار من املسؤولية   بالقيم االستهتار

 أو اخلضوع ملبدأ املساواة والتنازل ؛ وإمنا يعين القبول باآلخر ، املعتقد األحوال التنازل عن منفالتسامح الديين ال يعين حبال 
 األخرى ، وهذا ما أسسه اإلسالم يف ناعاتهوقملساواة ، بصرف النظر عن أفكاره  ا على أساس العدالة ومعهوالتعامل 

 هنا ومن املسيحية يوم أن دخل املسلمون فاحتني علماء كبار به املاضية ،وهذا الذي أقر  القرونالتعامل مع املسيحية عرب 
كرمي  ؛ كيف ال والقرآن المنهمجاء الباعث الديين ليؤكد أن القرآن الكرمي متسامح مع أهل الكتاب ، وخاصة النصارى 

 حيث ، واملختلفةومل جند ذلك يف األناجيل املتنوعة ، )٢( السالميذكر سورتني تتحدثان عن السيدة مرمي وعيسى عليهما 
 له داللة وهو أن القرآن الكرمي كالم وهذاأا مل تذكر صراحة فصالً أو غريه يف احلديث عن نبينا عليه الصالة والسالم ، 

 ، ولو كان من كالم اهللا لرأيناه يتحدث البشر عليه السالم ، واألناجيل وأسفارها من كالم  وأن عيسى نيب اهللا،اهللا تعاىل 
حيث ذكر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ملا تكلم عن اإلجنيل أنه بشر   _ !!!ذلك نر ومل_ عن حممد عليه الصالة والسالم 

  . )٣(" اسمه أَحمد " يأيت من بعدهبرسول
ومل جند هذا مسطوراً يف ،)٤ )(ومبشرا ِبرسوٍل يأِْتي ِمن بعِدي اسمه أَحمد:(لى لسان عيسى عليه السالم عتعاىل قال

! . ، على اختالف طبعاا األناجيل  
ت  ا املرء متعددة ومتنوعة ، فهناك أعمال تدخل ضمن العبادايقومإن األعمال اليت :  هذه املقدمة أقول من  سبق ملا

 وإجارة أعمال تدخل يف املعامالت ، من بيع وشراء ، وهناك وأعمال الرب املختلفة ، ،اخل   ...والصدقةكالصالة والصيام ، 
 ، مثل الصدق والوفاء وحسن اخللق باألخالقوغريها ، وهناك أعمال تدخل ضمن السلوك أو ما يعرب عنه  ......... 

،واليوم والرسلاإلميان اهللا،واملالئكة،والكتب،: مثل،هناك أعمال تقع ضمن العقائدو،وغريها...... والصرب والتسامح والعفو 
وشرب اخلمر،والردة ،والبغي،و العقوبات كالقصاص ، ،اآلخر،وأعمال تقع ضمن العقوبات واحلدود مثل حد الزنا،والسرقة

  .والتعزيروالدية ، والكفارات ، 
 عرب عنه بالباعث أو املقصد ، أو ما عنها ، من نية خالصة لوجه اهللا ،وهو البتعادا كلها ال بد عند القيام ا أو األعمال هذه

.املنطلق   

                                                
 التعاريف ت،وأنظر التوقيف على مهما٣ ص،وانظر التعريفات لعلي اجلر جاين٥٣،ص٢، انظر أجبد العلوم للقنوجي ج٢٢٢،مرجع سابق ،ص صباح املنري املالفيومي ، ) ١(

.٥٢٣للمناوي ص  
.سورة آل عمران وسورة مرمي) ٢(   
٦.سورة الصف آية ) ٣(   
  .٦سورة الصف ، آية رقم ) ٤(



 

 

٦٤ 

 

 يقوم بالعمل،فإن منبع عندما يقوم ا املسلم أو النصراين ال بد أن يكون وراء القيام ا من هدف،فاملسلم اليت فاألعمال
وما أُِمروا ِإلَّا ": لوجهه الكرمي،وحتقيقاً ملرضاته،قال تعاىلخالصاًَالعمل عنده هو نيل رضوان اهللا تعاىل،وأن يكون عمله 

) .١( "ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء  
 اهللا ويوحدوه خملصني له ليعبدوا أي وما أمر هؤالء الكفار يف التوراة واإلجنيل إال ":  يف تفسري هذه اآلية القرطيب قال 

 غريه ال ألن اإلخالص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه اهللا  ؛لعبادة ،ويف هذا دليل على وجوب النية الدين ، أي ا
 ")٢ . (  

 شرطلشوائب،واإلخالص ا واإلخالص يف اآلية هو جتريد قصد التقرب إىل اهللا عن مجيع ":   جاء يف كتاب تزكية النفس
وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين ، بقوله اهللا عليه وسلم،وقد أمر لقبول العمل الصاحل ،املوافق لسنة الرسول صلى

). ٣ ("حنفاء  
 ألجل أن يعبدوا اهللا ويوحدوه،وجيعلوا دينهم خالصاً له،وجاعلني إالوما أمروا يف كتبهم  : يف تفسري هذه اآلية جاء 

) .٤( خالصة له يف الدين أنفسهم  
 هم أهل الكتاب إال أن يعبدوا اهللا خملصني له الدين،ومفردين له الذين اليهود والنصارى الءهؤوما أمر  : ويف جامع البيان 

) ٥( بقوهلم يف املسيحوالنصارىعزير ابن اهللا ، :  طاعتهم رم بشرك ؛ألن اليهود أشركت برم بقوهلم خيلطونالطاعة،ال 
) . ٥(وسلم حممد صلى اهللا عليه نبوةابن اهللا ، أو هو اهللا ، وجحودهم :   

 عند املسلم ينبعث من والصفح يقوم بعمل ما فإن الباعث له هو نيل مرضاة اهللا تعاىل ، فالتسامح والعفو عندما فاملسلم
  وهنا يطرح سؤال ما فائدة ذلك للمسلم ؟ ،عقيدة دينية ، وهي حتقيق مراد اهللا 

 )٦("  اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم "له ، فال يبتعد عنه  املسلم يسري ضمن منهج وخط مستقيم ، شرعه اهللا تعاىل أن واجلواب
 املرء ، وحىت حيصل التقوى سعادة ، ألن املنهج القرآين الذي شرعه رب العزة هو أفضل املناهج لتحقيق ٦الفاحتة رقمسورة 

)  ٧) (  التقْوى ِمنكُملَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا ِدماؤها ولَِكن ينالُه: (، قال تعاىل   
 اتقيتموه فيها ، فأردمت وجه اهللا ، ،إن اهللا حلوم بدنكم وال دماؤها ، ولكن يناله اتقاكم إياه إىلمل يصل " : القرطيب قال

) .٩(" وعظمتم ا حرمته، أمرها يف مبا ندبكم إليه ، وأمركم به  فيهاوعملتم   
).   ١٠ ("ا يرفع إىل اهللا التقوى ، وهو ما أريد به وجهه منكم وإمن": ا املعىن ذا   ويف زاد املسري  

                                                
.٥سورة البينة آية رقم ) ١(  
.١٤٤ ص ، ١٩٨٥ ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، لبنان ، ١٢ ج، القرآن ألحكام اجلامع ، هـ  ٦٧١ حممد القرطيب ، ت )٢(  
.١٣ ماجد بن أي ليل ، دار القلم ، بريوت ، لبنان ، صحتقيق ، النفس تزكيةأمحد فريد ، ) ٣(  

 ، ص ١٩٩٤ دار ابن كثري ، دمشق ،  ،  ٥ ، ج١ ط، من علم التفسري والدراية بني فين الرواية اجلامع(  القدير فتح ، هـ١٤٥٠حممد بن علي الشوكاين ، ت ) ٤(
٥٨٠.  

.٣٠التوبة آية )وقالت النصارى املسيح ابن اهللا : (  ، وقوله تعاىل ٧٧ آية ،سورة املائدة )  إن اهللا هو املسيح ابن مرمي قالوا لقد كفر الذين: ( قال تعاىل ) ٥(  

  .بتصرف، ٦٥٦صم ، ١٩٩٣ العلمية ، بريوت ، الكتب ، دار ١٢ ، ج٣، ط البيان عن تأويل آي القرآن جامع ، هـ٣١٠ جرير الطربي ، تحممد بن) ٦(
.٥سورة الفاحتة أية رقم ) ٧(  
.٣٧سورة احلج ، آية رقم ) ٨(  

  .٤٤ ، ص٦ مرجع سابق ، ج،  ألحكام القرآناجلامعالقرطيب ، ) ٩(
.٢٩٨، صم١٩٨٧، دار الفكر،بريوت، ٥ ،ج١ ط،  املسري يف علم التفسريزاد،  هـ ٥٩٧وزي ، تعبد الرمحن بن اجل) ١٠(  



 

 

٦٥ 

 

 ما نوى،فمن كانت هجرته إىل اهللا امرئإمنا األعمال بالنيات،وإمنا لكل :( اهللا عليه وسلم صلىله   فمنها قواألحاديث وأما
)  .١) ( ما هاجر إليه إىل ينكحا فهجرته امرأةفهجرته إىل اهللا ورسوله،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو ،ورسوله  

 عمل أريد به غري اهللا مل يكن هللا ، وكل عمل ال يوافق شرع اهللا مل يكن فكل : " بقوله على هذا املعىن  تيميه ابن علق وقد
 يكون هللا ، وأن يكون موافقاً حملبة اهللا ورسوله ، وهو الواجب واملستحب كما أنبل ال يكون هللا إال ما مجع الوصفني هللا،
 بد من العمل الصاحل فال"  ، )٢("فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا ولَا يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا " : تعاىلل قا

 محِسن فَلَه أَجره ِعند ربِه ولَا بلَى من أَسلَم وجهه ِللَِّه وهو":  اهللا تعاىل ، كما قال تعاىل لوجه، وال بد أن يكون خالصاً 
ملَا هو ِهملَيع فوونَ خنزح٤) "( ليس عليه أمرنا فهو رد عمالًمن عمل :(  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال،)٣( "ي. (  

 صح أن وقد: " الكافية ، جاء يف النبذة  بد أن يكون هذا العمل من أجل اهللا ، والباعث عليه هو مرضاة اهللا ال ولذلك
 أن تؤدى كل ذلك باإلخالص ، واإلخالص هو إالأعمال الشريعة كلها عبادة ودين ، فلم يأمر اهللا تعاىل بنص القرآن 

)  ٥"( وال يصح عمل من أعمال الشريعة إال بالنية نفسهاالقصد بالقلب ، إىل ذلك وهو النية   
 ، انتهائه الفعل إىل ابتداء من تنبيه على ما جيب من حتصيل اإلخالص فهو: "  إىل هذا املعىن اإلمام الرازي فقال نظر وقد

 مسعة ، وال ، فيأيت بالفعل لوجهه خملصاً لربه ، ال يريد رياًء  لوجوبهواملخلص هو الذي يأيت باحلسن حلسنه ، والواجب 
)  .٦"(وال غرضاً آخر   

         
 

                                                
 رواه و  ١٩٠٧: إمنا األعمال بالنية برقم :   بقوله اإلمارة بالنية احلسنة ، وأخرجه مسلم ، كتاب األعمالما جاء أن  :  اإلميان ، باب  ، كتاب لبخارياا  أخرجه )١(

                 .أصحاب السنن
.١١٠سورة الكهف ، آية )٢(  
.١١٢لبقرة ، آية سورة ا) ٣(  
 أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب " ردفهو "، وحديث٢١٣، ص١٩٩٨ حزم ، الرياض ، ابن ، دار ١٠ ، ج٢ ط،  جمموع الفتاوى، هـ٧٢٨محد بن تيميه ،تأ) ٤(

                        .١٧١٨ض األحكام الباطلة ، برقم  ، باب نقاألقضية، وأخرجه مسلم يف كتاب ٢٥٥٠ برقم ،النجش 
 .             ٥٠هـ ص١٤٠٥ ، بريوت ، ، حتقيق حممد أمحد عبد العزيز ، دار الكتب العلمية ١ ط،  الدينأصول الكافية يف أحكام النبذة بن حزم الظاهري ، علي)  ٥(

        
                                  .٤٦، ص١٩٩٤ ، دار الفكر ، بريوت ، ١٦،ج ) ومفاتيح الغيبالكبريالتفسري ( ي  الفخر الرازتفسري هـ ، ٦٠٤ ، تالرازي حممدم٦(

                               



 

 

٦٦ 

 

 اهللا إن: "  يرويه عن ربه عز وجل، قال فيما النيب صلى اهللا عليه وسلم، جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، عنو   
 ، فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبت له عند اهللا حسنة كاملة ، فإن هو هم ا ذلككتب احلسنات والسيئات،مث بني 

 فلم يعملها كتبها اهللا  بسيئةهم كتبها اهللا له عنده عشر حسنات ، إىل سبعمائة ضعف ، إىل أضعاف كثرية ،ومن وعملها
 قالت: " ويف لفظ مسلم برواية أخرى ،) ١"( له سيئة واحدة اهللاله عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم ا فعملها، كتبها 

 فإن عملها فاكتبوها له مبثلها ، وإن تركها ،فقال ارقبوه ) وهو أبصر به(املالئكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة،
 ، حدثين أيب ، ثنا عفان اهللا وعند اإلمام أمحد ، حدثنا عبد ،) ٢"( من أجلي أي : يجرائمنا تركها من فاكتبوها حسنة ، إ

 العطاردي ، عن ابن عباس رضي اهللا عنه ، عن رسول اهللا رجاء، ثنا جعفر بن سليمان ، ثنا اجلعد أبو عثمان ، عن أيب 
).٣(" حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة ، أو ميحوها اهللا  بسيئة فلم يعملها كتبت لههم ومن "صلى اهللا عليه وسلم   

  .)٤(أي احلسنة ، لعائق حال بينه وبني فعلها ، أو السيئة خوفاً من اهللا عز وجل : يعملها فلم
 ، وهذا ينطلق من تعاىلال بد أن يكون الباعث على العمل هو من أجل اهللا ولتحقيق مرضاة اهللا :  ما سبق أقول ضوء يف

 مل نعمل ضمن هذا الطريق املستقيم العقيدة ، اليت هي منبع لكل عمل ، ولوال هذه القوية الواثقة باهللا تعاىلة اإلنسان عقيد
. دينا لنا فاملسلم عمله ديين حبت ، ألن منبعه صاٍف ال شوائب فيه ، وهو الذي رضيه اهللا ،   

                                                
.   دي بسيئة فال تكتبوها عليه  ، بلفظ إذا هم عب١٣ ، باب رقم اإلميان، وأخرجه مسلم كتاب ٧٠٦٢من هم حبسنة ، برقم  : باب،  قأخرجه البخاري ، كتاب الرقائ) ١(

                  
 كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ، وإن هم ا فعملها كتبها اهللا له سيئة يعملهاوإن هم بسيئة فلم :  هم العبد حبسنة ، بلفظ إذا: باب ، خرجه مسلم ،كتاب اإلميانأ) ٢(

                                                              .بت حسنة منه كتوخوفاًفإن تركها خشية هللا :  قال النووي ،  واحدة
 جعفر بن سليمان فمن غري ، ورجاله ثقات ، رجال الشيخني ، مسلم  شرطإسناده صحيح، على : ، قال شعيب األرنؤوط ٢٧٩ ص، ١،ج٢٥١٩:خرجه أمحد، برقم أ)٣(

                  .رجال مسلم 
.، بتصرف٣٢٦،ص١١ ،جتح الباري فانظر ابن حجر،) ٤(   



 

 

٦٧ 

 

كتبها اهللا عنده حسنة كاملة ، فإن عملها كتبها اهللا  ا يعملهفلم هم بسيئة ومن"  أخرى عند أمحد بلفظ  رواية ويف
      )١( واحدة سـيـئة

  ." إمنا تركها من أجلي": حجر رمحه اهللا تعاىل يف تعليقه على احلديث ابن يقول
 مث تركها حسنة جمردة ، فإن باملعصية والكف عن الشر خري ، وحيتمل أن يكتب ملن هم ، ترك املعصية كف عن الشر إن"

 وقال اخلطايب حمل كتابة احلسنة على الترك ، أن يكون التارك قد ،ها من خمافة ربه سبحانه ، كتبت حسنة مضاعفة ترك
 على الفعل حرصه ؛ ألن اإلنسان ال يسمى تاركاً إال مع القدرة ، ويدخل فيه من حال بينه وبني تركهقدر على الفعل مث 

 ، ويف هذا دليل على أن اهللا يطلع على ما يف قلب فتحهالباب مغلقاً ويتعسر  ليزين ا ، فيجد امرأةمانع ، كأن ميشي إىل 
)٢"(اآلدمي   

 ما كان خالصاً وابتغي به إالإن اهللا عز وجل ال يقبل من العمل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مة قال  أماأيب وعن
) .٣(وجهه   

 الديين ؟ واجلواب الباعث هومح ، فهل الباعث على الفعل يف العهد اجلديد لنرى فيه التسا انتقلنا إىل العهد اجلديد ما وإذا
  : ذالكعلى 

 التربية أحد فالسفة على التسامح ليس دينياً ، فإن التسامح ال عالقة هلا باهللا و ال بالدين ، يقول الباعث أن:الرأي األول 
 الذي يقوم به اإلنسان من خالل العمل مبعىن أن ،)٤(له باهللا  عالقة ال بأن الضمري واألخالق اليت منها التسامح  : احلديثة

فهذا نص مثالً مل يذكر  فيه أن )  فتكلم يسوع وأخذ يعلم( ٥/١،جاء يف إجنيل مىت ينطلق من دوافع إهلية العهد اجلديد ال
 فهذا النص ليس يف داللة ) الربية ليجرب من قبل إبليسإىلمث صعد الروح يسوع  ( ٤/١ ويف مىت كذالك تعليمه كان دينياً

.على التسامح الديين، وغريها من النصوص

                                                
.صحيح وبنفس الفظ عند البيهقي والدارمي  إسناده  حسن،وهو:  ،مسند عبداهللا  ابن عباس،قال شعيب األرنؤوط ٢٥١٩أخرجه أمحد ، برقم ) ١(  
  .٣٢٦، ص هـ ١٣٧٩ املعرفة ، بريوت ، دار ، ١١ ج،  الباري بشرح صحيح البخاريفتح ، ٨٥٢ حجر العسقالين ، تبن أمحد) ٢(
.، وهو عند النسائي يف اجلهاد ٢٤ ، ص١ ، جللمنذري  والترهيبالترغيبصحيح ، انظر :  الترغيب يفقال  املنذري ) ٣(  
  .٢٣، ص١٩٨٢ ، مكتبة املنار ، األردن ، ٢ ط،  معني التربية اإلسالميةمن، منري الغضبان، ) ٤(



 

 

٦٨ 

 

 ، واالبن ، أآلب:  من أجزاء مكون يف ذلك أن اإلله يف العهد اجلديد غري متفق عليه ، مبعىن ليس واحداً ، بل هو والسبب
ن على أمور حمرفة ، وإذا حصل ، وإن كانوا يعتمدو!  عليها متفقروح القدس ، فبالتايل ففكرة اإلله غري حمسومة ، وغري 

 ، لكن اهللاإنه يريد وجه اهللا ورضوانه ، وهدفه هو :  ، حاول البعض من النصارى القول خمتلفةالتسامح منهم يف جماالت 
 تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبرياً ، قال ،اهللا عندهم إما أن يكون هو عيسى ابن مرمي ، أو أن يكون الثالوث هو اهللا 

) .١)( لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة وما ِمن ِإلٍَه ِإلَّا ِإلَه واِحد:( تعاىل   
 غرينا ، ألن معحنن نتسامح :  يقولون نراهم خالل اللقاءات اليت متت مع بعض النصارى يف أماكن خمتلفة من واملشاهد

. ديين فهو عليه هو وحي رباين إليهم ، وبالتايل  والباعث، ويعتقدون أن املنطلق من التسامح ! الرب يف اإلجنيل أمرنا ذا   
 الفاسدة أي العقيدة خالف ذلك ؛ ألن اإلنسان إذا كان عنده خلل يف عقيدته ، فمن الصعب أن ينبين على هذه هو والواقع

.قضية أخالقية كخلق التسامح   
 معرفتنا بالتسامح هو الكتاب مصدر إن ": التسامح يقول صاحب رسالة عثه ديين ، وهو أن التسامح با: الرأي الثاين

بأن كل واحد يف نظر نفسه مستقيم العقيدة ، وجيب عليه : يقول املخلص للحواريني : املقدس ، وقد برهن على هذا بقوله 
إن التسامح نابع من عقيدة :  ويقول أيضاً ،   للناس حىت يكون قريباً من اإلقرار باإلميانواإلحسانأن ميلك احملبة والرمحة 

 املقامة العبادة يبعث على القوة والتأثري الفعال،الذي جيلب النجاة ، وأن غاية كل مجاعة دينية الذياإلجنيل ، وإن اإلميان هو 
جيب أن تنحصر كل  يهدف إىل هذه الغاية ، وأنهللا ، وعن هذه الطريق نكسب احلياة األبدية ، لذلك فإن كل نظام ينبغي 

)  .٢(" التسامح فيما بيننا تشجيعقوانني الكنيسة داخل هذه احلدود ، وجيب   
 لقد كان :(جاء يف اإلجنيل  حيث  تعود إىل أصول دينية ،التسامح كثري من الباحثني يف املسيحية ، بأن فكرة  اعترب وقد

 أنا فأقول وأما أحبوا أبناء شعبكم ، وابغضوا أعداءكم ، ":_  التعاليم الواردة يف أسفار اليهود بعضيشري إىل -يقال لكم 
 ، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ، يبغضونكمأحبوا أعداءكم ، وباركوا العنيكم ، وأحسنوا معاملة الذين : لكم 

) .٣(")ويضطهدونكم   
) كتاب النصرانية( مؤلفعادة ، يقول  اهللا وحتقيق السين نابعة من أصول الدين لتحقيق رض واملباركة واإلحسااحملبة وهذه

 ، ودفع السيئة باحلسنة ، النابعة من والعفويف اإلجنيل دعوة حارة إىل أن تقوم العالقات بني الناس على أساس التسامح  : 
ات هذه القواعد أوضح ما تكون يف كثري من الفقر  واجباً من الواجبات وتبدوالدعوةالدين ، حىت إا لتكاد جتعل من هذه 

 العنيكم ، وأحسنوا معاملة وباركوا أحبوا أعداءكم ، ": يف خطبة اجلبل اليت مر ذكرها يف وصايا املسيح ، بقولهالواردة
 على التسامح ليس عقيدة ، الباعث يبني من خالله أن رائد التسامح  )كجون لو(  رأي خمالف عندوهناك)  ٤("........

.االجتماعيةبل هو ظروف متليه احلياة   
 التسامح عند النصارى يف العهد اجلديد ال أن اآلراء السابقة  استعراض أميل إليه من خالل الذي والرأي: الرأي الثالث 

، وقصدت  عندهم خمتلف فيها ، بل هي فاسدة ، والفاسد ال يبىن عليه شيء  الدينيةينبعث من قضية دينية ؛ ألن القضية 
د إىل مرضاة اهللا تعاىل ، فالفعل الذي يقوم به العبد يف املسيحية هو فعل هنا أن العمل عندهم ليس له هدف وال يعو

                                                
. ٧٤ آية املائدة " كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي  لقد":  وأيضاً قوله تعاىل، ٧٣ آية املائدةسورة ) ١(  
.                                                     بتصرف٥٩_ ٥٧ ص،   ١٩٨٨ ، ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ١ ط،  يف التسامحرسالة ، لوك جون) ٢(     
 

                                          .٤٥- ٤٣ ، الفقرات ٥إجنيل مىت ، إصحاح ) ٣(
.٤٥ ، صاالعتصام دار ،  ومذاهبوكتباً ، تارخياً وعقيدة النصرانية ، شاهني  مصطفى) ٤(  



 

 

٦٩ 

 

 على من هو اإلله فمرة يقولون هو عيسى ومرةً ن ال يتفقوفإمسلوكي هدفه آين ؛ ألننا إذا رجعنا إىل الناحية الدينية 
!ندهم ديين فلمن ينسب العمل فإذا قلنا هدف العمل ع......يقولون هو أآلب وألبن الروح ومرةً يقولون هو االبن  
 ، ونقمة ، وغضب ، وصخب ، وسباب حقد انزعوا عنكم كل : " ومن النصوص الواردة يف العهد اجلديد يف هذا اال 

 أيها الزوجات ":قولهو ،، مساحمني بعضكم بعضاً كما ساحمكم اهللا شفوقنيبعضكم حنو بعض ، لطفأ ، وكل شر ، وكونوا 
 أمر ، أيها كل أحبوا زوجاتكم، وال تعاملوهن بالقسوة ، أيها األوالد أطيعوا والديكم يف األزواجا اخضعن ألزواجكن، أيه

 ، بل اعملوا بقلب صادق خائف ، واجتهدوا ساداتكماآلباء ال تثريوا غضب أوالدكم ، أيها العبيد أطيعوا يف كل أمر 
 أبيكم ، وال عند مكافأة  لكمينظروا إليكم ، وإال فليس  من أن تعملوا بركم أمام الناس ، بقصد أن احذروا ":وبالعمل 

   )١(" الذين حيبون أن يراهم الناساملرائنيتكون مثل 
  : الثاين املطلب   اخلُلقي الباعث 

. يف اإلنساناملستقرةاهليئة القلبية :  أخالق وهو السجية ومجعه  اخللق: لغةً: اخللق تعريف  
وهنا  البد من سؤال هل  . إرادية واعية بال تكلفأفعال النفس وتصدر عنها تكسبها  أو حالة هيئةاألخالق  : اصطالحا

إن األخالق ليست فطرية ولو " اليت يقوم ا العبد هل هي فطرية أم ال؟ وقد أجاب اإلمام الغزايل على هذا بقوله قاألخال
حسنوا : قال الرسول علية الصالة والسالم  وملاتوالتأديبياكانت األخالق ال تقبل التغري لبطلت الوصايا واملواعظ  

حسن خلقك للناس، فكيف ينكر هذا يف حق اآلدمي؟،وكأن الغزايل  يرد على الذين  يا معاذ( أخالقكم من حديث معاذ
ميكن تغريها،فالقصري ال يقدر أن جيعل نفسه طويالً   أن اخللقة الظاهرة ال-أ:قالوا  بأن األخالق فطرية،واستشهد مبا يلي 

حسن اخللق يقمع الشهوة والغضب  وبأن الصيب ختلق له شهوة مث بعد سبع سنني رمبا خيلق له الغضب وبعد ذلك – ٠ب
بل جبلت ... إن فيك خصلتني  احللم واألناة (ختلق له قوة التميز وبناًء عليه  فألخالق مكتسبة ولكن بعضها فطرياً حلديث 

 به توصفه اهليئة أو احلال بأا خلق حسن أو خلق سيئ،ملا  هذف وتوص)٢(٤٦ص١ ج١٧أخرجه مسلم برقم )عليها
 واألعمال املسلحة اإلرهاب يف عاملنا املكتظ بالعنف واإلقصاء وتفشي اليوم التسامح  أصبححيث األفعال الصادرة عنها 

 املتدفق من كل مكان  الدماء املتصاعد ، وكبح مجاح العنفنزيفخياراً خلقياً النتشال اإلنسان من براثن املوت ، وإيقاف 
 املتعددة عالجاً سياسياً وخلقياً لتفادي للمجتمعات بالنسبة فإنه للمجتمعات املتطورة ؛  ضرورة،وإذا كان التسامح 

 وجتاوزه وهو يعلم ضعفه وكثرة أخطاءه  متساحماً،مث أليس األجدر باإلنسان أن يكون واالقتتالتداعيات أزمة التناحر 
 ، ) !!!٣( خطوة من خطواتهكل أيضاً انه ليس معصوما يف سلوكه و أعماله ، ومل يكن صائباً يف  اآلخرين ؟ ويعلمحقوق

 غريوحنن ملزمون بأن ال نقمع اآلراء اليت ال نوافق عليها ، بيد أننا ):" التسامح بني شرق وغرب(ويقول صاحب كتاب 
 بالتعبري النابع من اخللق اإلنساين عن نسمحامح هو أن مطالبني بأن حنب أو نؤيد أو نشجع هذه اآلراء ، وكل ما يطلبه التس

).٤(" عليهابوجود تعبري حر عن اآلراء اليت ال نوافق :  على القيمة اخللقية اليت تقول نوافقاآلراء اليت ال نوافق عليها ، وأن   
 من قبيل الرفق واإليثار سالمياإل األخالقية اليت هي الباعث على التسامح عند املسلم هي اليت شرعها الدين املنظومة إن 

 ، وحث املؤمن إىل االلتزام ا ، وجعلها مسة شخصيتهم اخلاصة واألمانةوالعفو واإلحسان واملداراة والقول احلسن واأللفة 

                                                
.٨ -١ ، فقرة ٦إجنيل مىت ، إصحاح ) ١(   
.٥٥ ،ص٣م،ج١٩٨٥، دار املعرفة، بريوت ، ١،طإحياء علوم الدينحممد الغزايل ، ) ٢(  
    .م ٢٠٠٤ ، ٢٩ -٢٨ ، رقم العدد ٨ رقم جملد يتصرف يسري ١٤٣ سابق ،صفحة مرجع  ،  قضايا إسالمية معاصرة،"  ومنابع الالتسامحالتسامح"، ي ماجد الغرباو)٣(

                                                 .  
٠٥ ص بريوت ،  دار الساقي، ،العريساآلخر، ترمجة إبراهيم  دراسات يف التعايش والقبول ب،  شرق وغرببني التسامحمسري اخلليل وآخرون ، ) ٤(  
 



 

 

٧٠ 

 

 التسامح يف احمليط حالة فان جتسيد املنظومة األخالقية املنبعثة من الضمري اإلنساين تقضي إىل شيوع لذلكوالعامة ؛ 
 مع اآلخرين قد حيوهلم من موقع العداء واخلصومة إىل واحلضاريجتماعي ؛ لذلك فان حسن اخللق والتعامل األخالقي اال

 أما ،، كلهم مؤمنهم وخمالفهم ))وقُولُوا ِللناِس حسنا(( تعاىل الناس بأن يقولوا حسناً اهللا ويأمر موقع الوالء واالنسجام
 بأيسر من ذلك بكف ؛ لذالك طالبهم اإلمياناملخالفون فيكلمهم باملداراة الجتذام إىل املؤمنون فيبسط هلم وجهه، وأما 

 أولئك النفر الذين يتجاوزون مصاحلهم اخلاصة من أجل تعاىلميدح اهللا مث شرورهم عن نفسه وعن إخوانه املؤمنني ، 
والَِّذين تبوُءوا : (قهم الطيبة ، قال تعاىل  خلق نابع من الوجدان ، وتصرفهم دال على أخالأصحابألم . املصلحة العامة

 لَوو فُِسِهملَى أَنونَ عِثرؤيوا وا أُوتةً ِمماجح وِرِهمدونَ ِفي صِجدلَا يو ِهمِإلَي راجه نونَ مِحبي ِلِهمقَب انَ ِمنالِْإميو ارالد
 وقي نمةٌ واصصخ ونَكَانَ ِبِهمفِْلحالْم مه لَِئكفِْسِه فَأُون ح١ (٩احلشر آية )  ش(  

ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحسانِ (: حيام ،قال تعاىل  تعاىل عباده بالعدل واإلحسان يف كل أحواهلم وأطواراهللا ويأمر
الْماِء وشالْفَح نى عهنيى وباِء ِذي الْقُرِإيتونَوذَكَّرت لَّكُملَع ِعظُكُمِي يغالْبومن خالل ٩٠سورة النحل آية ) نكَِر و ،

 نرى أن املطلوب من اإلنسان املسلم دائماً وأبداً ويف كل أحواله أن يلتزم ،هذه املنظومة األخالقية والقيمة اخللقية 
ة من الفضائل اخللقية هو التسامح ؛ ألنه روح  هلذه اموعاألكرب واحلاضن. ومتطلبات العدالة التسامحمبقتضيات 

 املنورة ملا حل م األضياف يف املدينة السابقة اليت وصفت األنصار اآلية إن. ااالت واحلقوق كلاإلسالم ومنطقه يف 
من  نابع وهو، ) حيبون ( بأم تساحموا مع إخوام املهاجرين ، وهذا التسامح كان معه حمبة وصفهماملهاجرون ، 

 فإن احملبة كانت خالصة ذلكأصل خلقي ، وهذا األصل اخللقي نابع من الدين الذي ارتضاه تعاىل للمسلمني،ومع 
 إىل مع حاجتهم  اإليثار هذا أم وصلوا إىل مرتبة الكمال وهو علىبدليل أن صدورهم مل حتمل غالً ، بل زاد اخللق  

 ، وهكذا اإلنساين القرآن ليبني أن الكمال األخالقي نابع من الضمري  صورة مثاليه ، يتكلم عنهاإااملال واملتاع ، 
أَيها الَِّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوِت النِبي ولَا تجهروا لَه ِبالْقَولِ  يا: ( اآلية القرآنية ويف،)٢(!فلنكن 

بحٍض أَنْ تعِلب ِضكُمعِر بهونَكَجرعشلَا ت متأَنو الُكُممطَ أَع، لَِئكوِل اللَِّه أُوسر دِعن مهاتوونَ أَصضغي ِإنَّ الَِّذين
 آخر ، وعن أدب إسالمي يف خلقي يف هذه اآلية يتكلم اهللا عن باعث ،)٣)( الَِّذين امتحن اللَّه قُلُوبهم ِللتقْوى

 خلق و أدب نفسي مع اهللا فهو: "  سيد قطب عندما تكلم عن هذه اآلية  يقول الصالة والسالم ،  خماطبة النيب عليه
 الوقت ذاته،وهو منبعث من يف ، وهو أصل من أصول التشريع ، والعمل والتعبد  التلقي منهج يف  وهوورسوله ، 

 ومعم، وكذلك تؤدب املؤمنني مع رم   اهللا مسيع عليبأنتقوى اهللا وراجع إليها ، هذه التقوى نابعة من الشعور 
 منهم يديل برأيه مل يطلب منه الرسول عليه واحدرسوهلم ، فما عاد مقتِرح منهم يقترح على اهللا ورسوله ، وما عاد 

 ذلك إىل قول اهللا وقول رسوله قبل أن يرجع إال يقضي برأيه يف أمر وحكم  منهمالسالم أن يديل به ، وما عاد أحد 
صوام أ نربام وعلى وتوقريهم له يف قلوم توقرياً ينعكس  اخلطاب،م ، وهذا أدم مع النيب يف احلديث و عليه السال

يب ،وهكذا تأدبوا يف حضرة ه وذلك التحذير الراحلبيب،وهكذا ارتعشت قلوم وارجتفت حتت وقع ذلك النداء ،
 يشعرون لتداركوا أمرهم ولكن ا يشعرون ، ولو كانو أن حتبط أعماهلم وهم ال،خشيةالرسول عليه الصالة والسالم 

)  ٤(" واتقوه فخافوه عليهم اخلايف كان أخوف  املنـزلقهذا   
                                                

.٢٣٥ مرجع سابق ،ص  معاصره،إسالميةقضايا ، " التسامح وآفاق السلم األهلي " ،حمفوظ حممد) ١(  
 

.، بتصرف٣٥٢٦، ص٦سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،مرجع سابق ، ج)٢(   
  .٢/٣احلجرات آية رقم ) ٣(
٣٣٣٩ ،ص  ١٩٨٧ ، دار الشروق ، بريوت ،٦،ج٣ ط ، ان القرظالل يف قطب ، سيد) ٤(  
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أدب وخلق نابع من الوجدان ؛ ألن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم :  اآليةعلى هذه  جاء يف فتح القدير تعليقاً   
  بعضهم بعضاً ،ينادييب صلى اهللا علي وسلم وتوقريه ، وأن ال ينادى كما تعظيم الن:  واملراد من اآلية ،التعظيم والتوقري 

 وأن يغضوا أصوام وخياطبوه بالسكينة والوقار ولزوم ،أمرهم اهللا تعاىل بتبجيل نبيه صلى اله عليه وسلم :  قال الزجاج 
) .١(األدب يف حماورته  

).٢)(  أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَقُلْ ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن: ( قوله تعاىل ويف  
ة ، فعمليات االستثارة ظ إن اإلسالم يهدف إىل إقامة جمتمع نظيف ال اج فيه الشهوة يف كل حل": سيد قطب يقول

 ، والزينة املتربجة ، واجلسم املثريةرتوي ، والنظرة اخلائنة ، واحلركة  تنتهي إىل سعار شهواين ال ينطفئ وال ياملستمرة
 ، االستثارة دون هذه احليلولة نظيف هي جمتمع اإلسالم إىل إنشاء  وسائلكلها ال تصنع شيئاً ، وإحدى ....العاري ، 

جانب الرجال أدب نفسي ، وحماولة  الطبيعة ، وغض البصر من ويقويه اجلنسني سليماً ، بنيوأيضاً الدافع الفطري العميق 
 اإلميان والباعث من يف اإلطالع على احملاسن واملفاتن يف الوجوه واألجسام ، وهذا أدب راقي نابع الرغبةلالستعالء على 

) .٣ ("عليه هو رضوان اهللا تعاىل  
 ، أن الكرميةن من خالل اآليات  اليت عاجلت القضايا األخالقية يتبني لنا أن القرآن الكرمي بيالقرآنية ضوء النصوص يف

. وهي اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل الثابتةالسلوك اخللقي يأيت من الوجدان اإلنساين ؛ وأنه يعود إىل أصوله   
 فقد فسر بعض العلماء كابن عباس ، ،) ٤("وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم " :  ملا مدح اهللا رسوله بقوله ، اآلية األخرى ويف
، وملا سئلت عائشة عن خلق الرسول صلى اهللا عليه الدين ، وهو اإلسالم : خللق هنا  بن أنس ، بأن اوالربيعاهد ، وجم

   )٥(.أي كما هو القرآن :  ، قال سعيد ابن عروبة القرآنكان خلقه : وسلم ، قالت 

                                                                                                                                               
 

  .بتصرف ،٦٩ص ، ٥ج ، سابق مرجع ، القدير فتح ،هـ١٢٥٠ت الشوكاين  )١(
.٣٠ رقم آية النور سورة) ٢( 
  .بتصرف ،٢٥١١ص ، ٤ج ، سابق مرجع ، القرآن ظالل يف ، قطب سيد) ٣(
.٤ رقم آية ، القلم سورة) ٤(  
.١٧٩، ص١٢، مرجع سابق،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي) ٥(   
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:  فقالت ،رسول صلى اهللا عليه وسلم أخربيين يا أم املؤمنني عن خلق ال: سألت عائشة فقلت  : قال سعيد بن هشام عن
) .١(كان خلقه القران: نعم ،قالت :فقلت أتقرأ القرآن ؟   

 تطبعه ، فمهما وخلقاً سجية له  وياًومعىن هذا أنه عليه الصالة والسالم صار امتثال القران أمراً  : اآليةجاء يف تفسري  
 احلياء والكرم والشجاعة والصفح من جبله اهللا عليه من اخللق العظيم   مع ماهذا عنه تركه ، اهأمره القران فعله ، ومهما 
خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني : ( وقد ثبت يف احلديث ، عن أنس قال ) .٢(واحللم ، وكل خلق مجيل

 وكان صلى اهللا عليه  ،فعلتهأف قط ، و ال قال يل لشيء فعلته مل فعلته ؟ وال لشيء مل أفعله أال :  فما قال يل ،
 كان ألني من كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،وال شيئاًأحسن الناس خلقاً، وال مسست خزا وال حريرا وال ،وسلم

عن عائشة  ( أمحد عند اإلمام وجاء) ٣)( اهللا عليه وسلم صلى  اهللا وال عطراً كانت أطيب من عرق رسول مسكنامشمت  
 قط إال أن جياهد يف يئاش وال ضرب بيده امرأة خادماً له قط ، وال بيدهى اهللا عليه وسلم  ما ضرب رسول اهللا صل: قالت 

و ال ، إليه أيسرمها حىت يكون إمثاً،فإذا كان إمثاً كان أبعد الناس من اإلمثأحبهما قط إال كان  شيئنيسبيل اهللا ،وال خري بني  
)٥("إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق :"ألمحد رواية أخرى يفو)٤)( حرمات اهللا انتهكتانتقم لنفسه من شيء إال إذا   

 خلق ترىب عليه نهإ األحاديث يتبني الباعث اخللقي بوضوح ، من خالل هدي الرسول وأوصافه، من ضوء ما سبق يف
ليك يا حبييب يا  اهللا عصلى إميانه كيف ال واهللا تعاىل أدبه فأحسن تأديبه، من نابع اهللا عليه الصالة والسالم ، وهو  رسول

. رسول اهللا يا من علمتنا كل خلق طيب   
: العهد اجلديد يفالباعث اخللقي   

 من خالل مصادرهم ، وأن تنبعث األخالق عند املسيحية تعود إىل أصول يف العهد اجلديد ، مبعىن أن األخالق دوافع إن   
طوىب : (  مىت إجنيل واضح ، جاء يف وهذاد اجلديد،   العهسجلها قضيه أخالقية ىلالتزامهم بالتسامح كخلق يعود منبعه إ

 األرض ، سريثون فإم ، طوىب للودعاء سيعزون  فإمللمساكني بالروح ، فان هلم ملكوت السماوات، طوىب للحزاىن 
 لكمىب  ، طوالسالم سريمحون ، طوىب لصانعي  سوف فإم سيشبعون ، طوىب للرمحاء فإمطوىب للجياع والعطاش إىل الرب 

)٦)( هكذا اضطهدوا األنبياء قبلكم فإممىت أهانكم الناس واضطهدوكم   
 عن  والتسامح انه جيب على األتباع أن يتحلوا باألخالق والصفح  :من خالل العبارات السابقة السابق صأظهر الن
ة  التعزيمع ألن هلم ملكوت السماء  الذين يستحقون الطوىب ،أم اليت يتمتعون ا ، وبني الصفات ، وبني املسيح اآلخرين

 هلم ، غريهم اختذوا سبيل الرب رغماً عن عداوة فإم السالمواخلريات اليت يأت ا ، و أما الرمحاء وأنقياء القلب وصانعوا  
وا ذه  يطلبون من غريهم أن يتخلقفإم والربكات ، وهم يقومون ذا العمل الثواب ينالونفلهم الطوىب الفضلى ، ألم  

.)  ٧( احلميدةاألخالق  

                                                
.٤، ص٦،ج٢٤٦٨٠ ، برقم أمحد،وأخرجه ٥١٢ ، ص ١، ح٧٤٦ مسلم، حديث رقم أخرجه)  ١(  
م١٩٦٩،دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ٤، جتفسري القرآن العظيمهـ ،٧٧٤إمساعيل بن كثري،ت|)٢(  

. ٤٠٢،ص   
  .٢٨٥ ، ص ١ج  الشمائل،خرجه الترمذي ، كتابأ) ٣(
 ، ٢، ج٥٠٧:  ، وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة ، برقم الشيخنيإسناده صحيح على شرط : ، قال شعيب األرنؤوط ٢٣٢ص ،  ،٦،ج٢٥٩٩٨خرجه أمحد برقمأ) ٤(

.صحيح : ، وقال ٣٣ص  
.،وإسناده قوي رجاله رجال الصحيح صحيح:لسلة الصحيحةيف الس ، قال األلباين٣٨١ ص٢، ج ، مسند أيب هريرة ٨٩٣٩محد ، برقمأخرجه أ) ٥(  
                                      .١٢ -٣ ، الفقرات ٥إجنيل مىت ، إصحاح ) ٦(
. ، بتصرف يسري١٠، ص١٩٨٧ ، لبنان، مكتبة السائح ، طرابلس ،  ٢ ط،  العهد اجلديدتفسريمجعية الكتاب املقدس ، ) ٧(  
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 ، جيب أن يكون مصدرها اخلُلق األتباع عليها ، وأن األعمال اليت يقوم ا واحلث باألخالق  تتعلق كثرية  عبارات وهناك 
 إجنيل مىت ، وإن كانت األسفار األخرى حتوي كثرياً من النصوص ، هواحلسن ، وأكثر كتاب يتكلم عن بواعث األخالق 

.  مىت بعض الفقرات إجنيلترت من ولكين اخ  
:  يلي ما أهم النصوص ومن  

 له اخلد اآلخر ، ومن أراد حماكمتك فادر ال تقاوموا الشر مبثله ، بل من لطمك على خدك األمين ،  " مىتاء يف إجنيل ج
 ، ومن جاء فأعطه طلب منك شيئاً ومن، معه ميلنيفسر معه ميالً سري له رداءك ، ومن سخرك أن تفاتركليأخذ ثوبك  

إن (" وأيضاً)٢("فأكل اجلميع وشبعوا،أعطوهم أنتم ليأكلوا : قال املسيح " وأيضاً ،) ١(" خائباً فال ترده منكيقترض  
 على انفراد، فإذا مسع لك تكون قد رحبت أخاك، وإذا مل يسمع فخذ وبينهأخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك 

)٣(" األمر على الكنيسةفأعرضفإذا مل يسمع هلما ..... ... اثنني أو  آخرمعك أخاً   
)٤("حب قريبك كنفسك أباك ، وأكرم أتسرق ال تشهد الزور،   التزين ال تقتلوقال عيسى ال  "  
 جيب "و،)٥(" نفسك قريبك مثل  وأحبأحب إهلك بكل قلبك ،وكل نفسك وكل فكرك ، هذه هي الوصية العظمى "

)٧(" قال عيسى إن عطش أحد فليأت إيلّ ويشرب"،)٦ ("األمانة والعفو أن تفعلوا العدل والرمحة و  
 عيسى عليه عليه الواردة يف العهد اجلديد ، واليت تؤكد أن التسامح هو باعث خلقي حثّ الكثرية من النصوص وغريها

. الواردة و اليت أمر ا األتباع والتالميذ يف حياته تعاليمهالصالة والسالم من خالل   
 فال بد ، بواعثها على ذلك اختالفطالعي على نصوص العهد اجلديد اليت تأمر بالتسامح مع ا خالل ومنوء ما سبق  ضيف

ءم تتال النصوص اليت تتعارض أو ال بعضأن أسجل حتليالً دقيقاً ملا مر من النصوص ، فإن الدارس هلذه النصوص يستوقفه 
 له ، بل حد  فيها لدرجة أن التسامح من خالل كتاب العهد اجلديد، الغمبالن هذه النصوص إمع التعاليم احلقيقية ، حيث 

، وهنا ال بد من " مبثلهأو ال تقاوم الشر ..... طلمك على خدك األمين ل من " هذا ى، وال قيد ، ومثال عللهوال ضابط 
.   ؟ املرجعية هل يتعامل النصارى يف بالدهم ذا األسلوب وهذه :وهوسؤال   

 هذا يسلكونمىت وجدنا النصارى يتعاملون ذه الكيفية مع غريهم ؟ ، مىت وجدنا النصارى  : أقولى هذا  علوللجواب
 للعهودلقرون املاضية إال سفاكني للدماء ، وقتلة األبرياء ، وسارقني ا ما وجدناهم عرب واهللا!  مع أنفسهم ؟ حىتالسبيل  

 ال نسلم ا ككتاب مقدس ؛ ومع أننام حتريفها وتبديلها ورغم واملواثيق ، إن هذه النصوص اليت كتبت يف عهدهم رغ
! ذلك فإن أنواع الظلم والقهر متوفرة عندهم   

 يتناقض مع هذه املقولة ، واحملسوس النصارى بعيد كل البعد عن هذه التعاليم ، وإن الواقع امللموس  به اجلو الذي يعيش إن
! هذا احلد ؟إىل وصل  التسامحفمىت مسعنا أن   

 فإن تعاملهم أسوأ ذلك مع تعامل النصارى ، فإم ضربوا هذه التعاليم جانباً عرب حيام ، ومع التعاليم ال عالقة هلذه إنه
 وتشريد ألبناء املسلمني من خالل حماكم التفتيش وقتلبكثري مما يتصوره العقل ، وال ننسى ما عمله النصارى من اضطهاد 

                                                
 .٤٢-٣٨ ، فقرات ٥ح إجنيل مىت ، إصحا) ١(

.١٩ – ١٧ ، فقرات ١٤إجنيل مىت ، إصحاح ) ٢( 

 .١٨ – ١٥:  ، فقرات ١٨، إصحاح مىتإجنيل ) ٣(

٢٠-١٨ ،الفقرات ١٩ إصحاح مىت ،إجنيل) ٤( 

.٢٤-٢٣:  ، فقرات ٢٣إجنيل مىت ، إصحاح ) ٥( 

٢٤ -  ٢٣:  ، فقرات ٢٣إجنيل مىت ، إصحاح ) ٦( 

 .٣٩ – ٣٨: ، فقرات  ٧إجنيل يوحنا ، إصحاح ) ٧(



 

 

٧٤ 

 

 أن يناقش وهو أن هذا التسامح ال حد له ، بل هو مطلق ، ويف تفسري العهد اجلديد جيبواألمر اآلخر الذي !. وغريها 
 واللطم والتسخري مما املخاصمة اللطم على اخلد عمل احتقاري ، والتسخري ظلم ، ومجيع ما ذكره املسيح من " : يقول

.طم والتسخري مما يصعب احتماله  وصل إىل هذا احلد مع قوهلم إن اللالتسامح فهل يعقل أن ،)١("يصعب احتماله   
   :اخلالصة

 ، وباملقارنة مع هذا التسامح املفرط وتسامح القران االحتقار واقعية ، بل تؤدي إىل وغري منطقية ،  غري هذه التعاليم إن
ابهم الْبغي هم والَِّذين ِإذَا أَص" تعاىليقول وله حدود،ضوابط ، جند إن التسامح يف القران الكرمي له املعتدلالكرمي  

)٢"(  وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه ِإنه لَا يِحب الظَّاِلِمني)٣٩(ينتِصرونَ  
)٣"(  يكُمفَمن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى علَ" تعاىل وقوله  
)٤"( وِإنْ عاقَبتم فَعاِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبِه ولَِئن صبرتم لَهو خير ِللصاِبِرين" تعاىل وقوله  

 إىل الفضل وهو العفو كقوله وندب وهو القصاص العدلفشرع اهللا  :  تعاىل اهللارمحه قال صاحب تفسري القرآن العظيم 
  ، "اهللا على فاجرة وأصلحفا ع فمن : "تعاىل وهلذا قال )٥(" لهكفارة قصاص فمن تصدق به فهو واجلروح"ه جلّ جالل

 "إنه ال حيب الظاملني " : تعاىل وقوله) ٦(" زاد اهللا عبداً بعفو إال عزا وما"  احلديث يف ال يضيع ذلك كما صح ذلك أي
 ليس أي ،  )٧( "ولَمن انتصر بعد ظُلِْمِه فَأُولَِئك ما علَيِهم ِمن سِبيٍل ": ىل  قال تعامثأي املعتدين ، وهو املبتدئ بالسيئة ،  

 خالد بن سلمه الفأفاء عن عبد حديث يف حديث النسائي وابن حاجه من جاء) ٨( جناح يف االنتصار ممن ظلمهم عليهم
ينب بغري إذن  وهي غضىب مث قالت يا رسول اهللا   ز حىت دخلت عليتما علم: قالت عائشة :  قال عروة عناهللا  

 دونك:   قلبت لك بنية أيب بكر ذراعيها  مث أقبلت علي  ، فأعرضت عنها  حىت قال النيب عليه السالم إذاأحسبك 
املعىن  ، و)٩ "( فأقبلت عليها حىت رأيتها وقد يبس ريقها يف فمها  ما ترد على شيئاً ، فرأيت النيب  يتهلل وجههفانتصري

.أي كأنك لشدة حبك هلا ال تنظر إىل أمر أخر: يكفيك فعل عائشة حني تقلب لك ذراعيها    
 
 
 
 
 
 

                                                
  .١٣ مرجع سابق ، ص،  تفسري العهد اجلديد، مجعية الكتاب املقدس) ١(
٤٠ - ٣٩ رقم الشورى آية سورة) ٢(  

١٩٤ البقرة سورة) ٣(  
١٢٦ النحل آية سورة) ٤(  
.٤٥سورة املائدة آية ) ٥(  
  حسن إسنادصحيح ، وهذا :  ، قال شعيب األرنؤوط ٣٨٦ ، ص ٢ج  ٨٩٩٦رقم  ،و أخرجه امحد ب١٠٠٠ ، ص ٢ ، ج١٨١٧ املوطأ برقم يف األمام مالك أخرجه) ٦(

.٤١سورة الشورى أيه ) ٧(  
١١٨ صفحة ٤ج سابق مرجع  القران العظيمتفسري كثري،  ابن)  ٨(  
 ، ١ ، جالنساءلنكاح ، باب حسن معاشرة  ماجه ، كتاب اوابن  صحيح،: قال األلباين يف السلسلة،٢٩٠ ، ص٥، ج٨٩١٤ : برقم أخرجه النسائي، يف السنن الكربى) ٩(

.١٩٨١:  برقم إسناده صحيح ورجاله ثقات،:  وقال ابن ماجة ،٦٣٧ص  
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 ولَمن صبر وغَفَر"  القصاص ، قال نادباً إىل العفو والصفح وشرع وأهلهمث إن اهللا تعاىل ملا ذم الظلم  :  ابن كثري ويقول
يعين ملن حق األمور اليت :  قال سعيد بن جبري )٢(،"   ذَِلك لَِمن عزِم الْأُموِرنَِّإ"  صرب على األذى وستر السيئة  أي  )١("

.وثناء مجيل ، املشكورة واألفعال احلميدة اليت عليها ثواب جزيلاألمورأمر اهللا تعاىل ا أي ملن   
: ن العفو أقرب للتقوى ، فإن قال يا أخي اعف عنه ، فإ:  أتاك رجل يشكو إليك رجالً فقل إذا :  عياض الفضيل بن قال

صر وإال فارجع إىل باب العفو ؛ نت أن تحتسن كنت إن:   أمرين اهللا عز وجل،فقل لهكماال حيتمل قليب العفو ولكن أنتصر 
 ، وصاحب االنتصار يقلب بالليل العفو ينام على فراشه وصاحب اهللا ،  علىره جفانه باب واسع ، فإن من عفا وأصلح فأ

)٣(األمور  
 العبد إذا أصابه أن جند أن القرآن الكرمي أمر بالتسامح والعفو ، وجعل له ضابطاً وحداً معيناً وهو السابقة ضوء اآليات يف

 فالتسامح حمدود ومقيد يف القران مح لذلكيسوله أيضاً أن  حقه ،وهذان ينتصر لنفسه ، ويدافع عن مظلمته ، أالظلم له 
! فإنه ال ضابط له وال قيد  أما يف العهد اجلديد،الكرمي   

 الباعث يف اإلسالم أن التسامح عبادة ،وهلذا فإن املسلم يبتغي يف تساحمه وجه اهللا عز وجل ، وكثري من إن: هنا أقولومن
.أما التسامح يف النصرانية  وغريها  فالباعث هو األخالق الغري مرتبطة بإميان بإله. النصوص تؤيد ذلك   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.٤١رى آية شوال) ١(  
.٤٣الشورى أية ) ٢(   
.١١٩  ، مرجع سابق، ص ٤ ،ج  القرآن العظيمتفسري هـ ، ٧٧٤ تابن كثري  ) ٣(   
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الباعث االجتماعي والسیاسي: المبحث الثاني  
           : االجتماعيالباعث  : األول املطلب
 يفرضها اتمع والنواحي االجتماعية ، من قضايااحملرك والدافع للتسامح ، حيث يعود إىل  :  بالباعث االجتماعي نقصد

! كإنسان الفردخالل البيئة اليت يعيش ا   
 بعد جتريد ، الباعث على التسامح االجتماعي هو االعتراف باآلخر على أساس إنساين إن: " امح جاء يف مقال التس

).١"(مرجعية التفاضل من القيم العنصرية   
 والعشرية ، احمليطة العائلة االجتماعي يف التسامح من أقوى البواعث ارتباطاً باجلماعة اإلنسانية ، وهي تشمل الباعث ويعترب

 ، متمسكاً باألخالق اليت دعا إليها القرآن الكرمي والعهد والعدوانذا الباعث جيعل اإلنسان بعيداً عن الظلم باإلنسان ، وه
. اليت سنتكلم عنها النصوصاجلديد من خالل   

 فيهم الظلم والعدوان بعضهم على بعض ، فمن امتدت عينه إىل متاع ، أخالق البشر ومن :  " ة ابن خلدونيف مقدمجاء 
) .٢"( إىل أخذه إال أن يصده وازع يده فقد امتدت أخيه ،  
 يف السلوك االجتماعية األخذ ، وإذا ختلى اإلنسان عن الناحية وبنيأي الذي جيعله حاجزاً بينه :  بالوازع هنا ويقصد

 داخل اعلةف إىل العنف ، وأصبح العنف قيمة أساسية يف اتمع ، وحتول صاحب القوة إىل سلطة صاراملؤدي إىل التسامح 
 .)٣( لطيفاً يف تعامله ،الوسط االجتماعي ال يتمرد عليها ، وصار إنساناً متساحماً مع غريه  

                                                
.١٥٠ ص،  إسالمية معاصرةضاياقتسامح ، لالالتسامح ومنابع ا:  الغرباوي ماجد) ١(  
.١٤٠م ، ص٢٠٠٣ بريوت ، لبنان ، ، ، دار الكتب العلمية  ٨ ط،  خلدونبنا مةمقد  هـ،٨٠٨عبد الرمحن ابن خلدون ، ت) ٢(  
.١٤١املرجع السابق، ص) ٣(  
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 ألن التخلي عن العشرية أو ؛ للتسامح واعتربه عنصراً مؤثراً يف السلوك االجتماعي القرآن الكرمي اهتم بالباعث أن واملالحظ
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى  ":  املهانة والذل قال تعاىل طريقلذات ، وسلوك القبيلة ، وتناسي اتمع يؤدي إىل نسيان ا

) .١( "ولَا تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن  
 اجلميع ، ويستنقذها من الظلم حقوق  وخلق التسامح من مصاديق الرب ؛ألنه يضمنقانون شك أن التعاون على تطبيق وال 

 أن يعترب الفرد دفاعه عن الظلم ، ووالءه للعشرية عمالً يف سبيل ميكنوان ، وحيفظها من التبديد والضياع، وبالتايل والعد
).٢(اهللا   

، والعفو ، والصفح عنهما ، فإذا والعطف الكرمي فرض على األبناء احترام األبوين والتعامل معهما بالرمحة والتسامح القرآنف
 إليه نظرة ازدراء ، لذلك يلجأ بعض الناس إىل العطف والتسامح مع الوالدين اتمعه ، فإن نظرة أساء اإلنسان إىل والدي

فيضطر إىل اإلحسان إىل  _ سلبيةوهذه قضية _  من باب الرب ، بل من باب عدم تعرضه ملساءلة اتمع الذي حييط به ليس
 من التسامح وهلذا اعترب بعض الناس هذا ،) ٣(" نسانَ ِبواِلديِه حسناووصينا الِْإ": الوالدين والتسامح معهما ، قال تعاىل 

 ،ليها عليه اتمع واجلماعة  مي خلقيةوبناء عليه فهو يتسامح مع الوالدين كفضيلة _ وهو كذلك _ مجلة الفضائل 
. اليت ينتمي إليها والعشرية  

 ، ومتارس واالختالف ال ينمو ويتجذر إال يف بيئة تقبل التعدد  االجتماعي للتسامحفالباعث: " جاء يف مقال التسامح
 فلكي حنقق التسامح حنن حباجة إىل أن ننبذ من واقعنا  ،االنفتاح الفكري ، واملعريف ، وتطلق سراح الرأي للتعبري والنقد 

ة تدفع إىل االنغالق  تسوده ثقافجمتمع أشكال التعصب والعنف ، حيث إنه ال ميكن أن تتجسد معامل التسامح يف كل
 حباجة إىل ثقافة جمتمعية جديدة ، قوامها القبول باآلخر املختلف التسامحوالتعصب ، وممارسة العنف جتاه املخالفني ، إن 

 معامل التسامح إرساء على أسس حضارية تنسجم وقيم املساواة والعدل ، لذلك من األمهية مبكان ومن أجل معهوالتعامل 
).٤"( مع خمتلف الفرقاء املباشرعي العمل على تطوير خيار التفاهم واحلوار يف الوسط االجتما  

والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداءَ : (قوله تعاىل :  االجتماعي يف القرآن الكرمي التسامح ومن
ِإلَّا الَِّذين تابوا ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحوا فَِإنَّ ،ا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَفَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ولَا تقْبلُو

ِحيمر غَفُور ملن تاب من واملغفرةوجعل العفو ) إال (  أن بني اهللا عز وجل حد القذف جاء االستثناء بقوله فبعد) ٥() اللَّه 
.الجتماعي هذا اجلرم ا  

 إىل اجلملة يعوداختلف العلماء يف هذا االستثناء ، وهل : على هذا االستثناء بقوله ري يف تفسريه  بن كثا احلافظ علق وقد
 ، أو يعود إىل اجلملتني الثانية والثالثة ، فذهب العلماء تاباألخرية فترفع التوبة الفسق ، أو تبقى الشهادة مردودة دائماً وإن 

 ، الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة  يرتفع:  وارتفع عنه حكم الفسق ، وقال أبو حنيفة ،اب قبلت شهادته  أنه إذا ت
) .٦( على نفسه يعترفال تقبل شهادته وإن تاب إال أن : وقال الضحاك   

 ، حيث عاجل وتعاىل وهذا كرم منه سبحانه ، جاء بعد توبة  القاذف أن العفو من اهللا والستر على أجد ما سبق  ضوء يف
ولَا يأْتِل أُولُوا " ما ورد يف سورة النور يف قوله تعاىل : اهللا هذه القضية االجتماعية بالتوبة منها ، ومن البواعث االجتماعية 

                                                
.٢سورة املائدة ، آيه رقم ) ١( 
. ، بتصرف١٦٠ مرجع سابق ،ص،قضايا اسالمية معاصرة" التسامح ومنابع الالتسامح" لغرباوي،اا) ٢(  
  .٨سورة العنكبوت ، آيه رقم ) ٣(
.٢٣٩ ، صسابق مرجع ،  إسالمي معاصرةقضايا، "التسامح وآفاق السلم األهلي"حمفوظ ، جنيب، )٤(  
٥ ، ٤سورة النور ، آية رقم ) ٥(  
  .٢٦٥ ، ص٣ سابق ، جمرجع ،  القرآن العظيمتفسري ، هـ٧٧٤ ،تابن كثري) ٦(
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اللَِّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تِحبونَ أَنْ الْفَضِل ِمنكُم والسعِة أَنْ يؤتوا أُوِلي الْقُربى والْمساِكني والْمهاِجِرين ِفي سِبيِل 
ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه ِفرغ١ "( ي. (  

 غاية الرفق والعطف ، وليعفوا يفال حتلفوا أن تصلوا قراباتكم املساكني واملهاجرين ، وهذا :  كثري يف معىن اآلية ابن يقول 
 من حلمه تعاىل وكرمه ولطفه خبلقه مع ظلمهم ألنفسهم ، وهذه وهذااءة واألذى االجتماعي ، عما تقدم منهم ، من اإلس

 بن أثاثة بنافعة ، بعدما قال يف عائشة رضي اهللا عنها ، مسطح رضي اهللا عنه حني حلف أن ال ينفع  الصديقاآلية نزلت يف 
 ، وأقيم احلد ذلكتاب اهللا على من تكلم من املؤمنني يف  أم املؤمنني وطابت النفوس ، واستقرت ، وبراءةفلما أنزل اهللا 

 وهو على قريبه، وهو مسطح ، الصديق يعطف أن- وله الفضل واملنة- شرع اهللا تبارك وتعاىلولذلكعلى من أقيم عليه ،
 ، وقد ولق ولقة  ما ينفق عليه أبو بكر ، وكان من املهاجرين يف سبيل اهللاإالابن خالة الصديق ، وكان مسكيناً ال مال له 

 والفضل واأليادي على ، له باملعروف  مشهوراً رضي اهللا عنه الصديق وكان عليه منها ، وضرب احلد عليه ، اهللاتاب 
فإن اجلزاء من جنس العمل ، فكم تغفر عن )  لكم اهللاأال حتبون أن يغفر ( األقارب واألجانب ، فلما نزلت هذه اآلية 

 لنا ، يغفربلى واهللا إنا حنب أن  : (  عنك ، فعند ذلك قال الصديق رضي اهللا عنه نصفح املذنب نغفر لك ، وكما تصفح
 اخللق هذاوما :"تعليقاً على هذه االية ) كتاب تربية األوالد(جاء يف ) ٢( مسطح ما كان يصله من النفقة إىلمث رجع  

 اهللا صلوات من أخالق الداعي األول تأسياً  بسوهاقتالعظيم من العفو والصفح والتسامح واحللم االجتماعي إال بفضل ما 
حللم ، حىت ا التحلي خبصال التسامح ومنوسالمه عليه ، وبفضل ما امتثلوه من توجيهات كرمية ، حىت تسمو أخالقهم 

) .٣(" مكارمهم من مكارم اخلاصة والعامةت أخالق السوقة والعبيد ، ومتيزعلىمست أخالقهم    
 اهللا يوم القيامة  دعاه ينفذه أنمن كظم غيظاً وهو يستطيع  : قال  أنه اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أبو داوود عن رسولروى
  )٤)( حىت خيريه يف أي احلور العني شاء ، رؤوس اخلالئق على

 مسطح وحلّ مشكلة مالية كادت أن تنقطع عن عن رضي اهللا عنه عمل موقفاً اجتماعيا يف عفوه  بكر نرى أن أبا من هنا
 ، ، وأعاد رابطة القرابة اليت ينتمي إليها مسطح وكان عفوه هذا أيضاً صلة لرمحه اهللاسطح ، فعل ذلك ابتغاء مرضاة م

 امتثاال حلديث الرسول عليه وأيضا ،٥ )( وأَنْ تعفُوا أَقْرب ِللتقْوى ولَا تنسوا الْفَضلَ بينكُم: (وقرابته ، امتثاال لقوله تعاىل 
 حتلم على من جهل عليك ، ":  اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسولقال :  عبادة بن الصامت ، قال الذي يرويهة والسالم الصال

) ٦("   حرمك ، وتصل من قطعكمنوتعفو عمن ظلمك ، وتعطي   
سبحانه وتعاىل  اهللا أمر ، فكما االستئذان ، وهو اجتماعي أرشد اهللا عباده املؤمنني إليه ، وباعثه اجتماعي أدب وهناك

 اهللا يف أمر رسول مع كانوا إذا  االنصراف عند باالستئذان عند الدخول إىل البيوت ، أمرهم كذلك باالستئذاناملؤمنني 
وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع لَم يذْهبوا حتى : (جامع من صالة أو عيد أو اجتماع مشورة أو يف اجلهاد ، قال تعاىل 

                                                
.٢٢ رقمنور ، آية سورة ال) ١(  
. ، بتصرف يسري ٢٧٥ ، ص ٣ سابق ، جمرجع القرآن العظيم ،تفسري ، ابن كثري) ٢(  
.٣٧٠ ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ص ١ج ، ٣ ط،  األوالد يف اإلسالمتربيةعبد اهللا ناصح علوان ، ) ٣(  
الرب والصلة ، باب كظم الغيظ ، : حسن ، وأخرجه الترمذي ، كتاب : ، قال الشيخ األلباين ٤٧٧٧من كظم غيظاً برقم  : باب ، أخرجه أبو داوود ، كتاب األدب) ٤(

.٤١٨٦حديث حسن غريب ، وأخرجه ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب احللم ، برقم  : الترمذي، وقال ٢٠٢١: برقم   
.٢٣٧سورة البقرة ، آية رقم ) ٥(  
.ضعيف جداً : ١٥٣٥برقم   : الضعيفة، وقال األلباين يف السلسلة ٧٣٩ لكبري ،برقم املعجمأخرجه الطرباين يف ) ٦(  



 

 

٧٩ 

 

ي مهِمن ِشئْت نفَأْذَنْ ِلم أِْنِهمِض شعِلب وكأْذَنتوِلِه فَِإذَا اسسرونَ ِباللَِّه وِمنؤي الَِّذين لَِئكأُو كونأِْذنتسي ِإنَّ الَِّذين وهأِْذنتس
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه ملَه ِفرغتاس١) ( و. (  

 يكونوا معه جمتمعني غري وحىت هنا بعد إذن لتحقيق روح العمل الواحد مع الرسول عليه الصالة والسالم ، غفرةامل فجاءت 
 اإلذن من الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، حىت يكون اتمع أخذمتفرقني عنه، ومن هنا فإنا نلمس اخللق االجتماعي يف 

  .املرصوصالواحد كالبنيان 
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرِج حرج ولَا علَى الْمِريِض حرج : ( يف قول اهللا تعاىل اجتماعي آخرأدب وهناك

اِئكُموِت آبيب أَو وِتكُميب أْكُلُوا ِمنأَنْ ت لَى أَنفُِسكُملَا عأَ ... و ا أَوِميعأْكُلُوا جأَنْ ت احنج كُملَيع سالَياتتجاء) ٢)(ش 
 ليصل إىل األقارب واألمهات واألخوة واألخوات ، حىت الصديق منهم ، فأباح هلم اآليةالتسامح االجتماعي يف هذه 

 ليقوي األواصر والروابط اإلمث ليأكلوا من أجل تأليف القلوب ، وإشاعة روح العفو واحملبة بينهم ، وجاء رفع اإلسالم
 بعد فرقة واعتصامها األسرة إىل وحدا ، عادتا صفح يعقوب عليه السالم عن أوالده  قصة يوسف ملويف،تماعية االج

 فُِقد وعادت إليهم احلياة من جديد ، ومل يثرب عليهم ومل يأنب ومل يعري ، مث الذيطويلة ، حيث مجع اهللا العائلة باإلبن 
 كل هذا نلمس فيه أقرب،ة اإلجابة ، ليكون  يف حل وعف عنهم وسأل هلم املغفرة ، وأخر هذه الدعوة إىل ساعجعلهم
.)٣("احلكيم....قالوا : "جاء هذا  يف قوله تعاىل من النيب الكرمي عليه الصالة والسالم اجتماعياً وباعثاًخلقاً    

. وبواعثه كثرية االجتماعي انتقلنا إىل العهد اجلديد جند أن التسامح ما وإذا  
 عليها شريعة اإلجنيل تقرر املبادئ األخالقية وتؤكدها ، مث تترقى فتزيد نرى"  : صاحب كتاب التعصب والتسامح  يقول

 من التسامح والرمحة االجتماعيةحيث نرى الطابع البارز يف البواعث _  أساء إليك منأحسن إىل _  مكملة اجتماعيةآداباً  
ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاءِ " :  تعاىل بقولاالجتماعي لتقرر املبدأ القرآن ، واإلحسان ، وتأيت شريعة  واإليثار 

ويوجد من أهل الكنائس أناس أوتوا حظاً  : ، ويقول ٩٠النحل آيه )٤( "ِذي الْقُربى وينهى عن الْفَحشاِء والْمنكَِر والْبغِي
م املسلمون التحية خبري منها ، وحافظوا أمت احملافظة على  فبادهل، السماحة والصرب ، وعاملوا املسلمني بكرم ونبل من

 معهم ملكوا زمام قوم ، فعاشوا وعشنا لو وكم نرجو لو يكثر هؤالء املنصفون ، وكم نرجو  ،مشاعرهم ، ومناسكهم 
) .٥ "(ةيف وئام وطمأنين  

 إرساء مبدأ التسامح ؛ ألن اإلنسان  أجلمن اإلرادة والعواطف تتحرك جيب أن ":صاحب كتاب األخالق املسيحية  يقول
 روما ، إصحاح مؤمين ، لكن البد له من حافز اجتماعي يقويه من أجل أن يهتم ذا الباعث، جاء يف رسالة اخلرييعرف 

وهو يقف عاجزاً  عن حتقيق ما متليه عليه قواعد ، الشرفهو يعرف اخلري ولكنه جيد نفسه مدفوعاً لعمل ٢٥ ـ ١٩، فقرة ٧
 فاضالً ليكونمن احلياة ؛ لذلك فإن حماولة اإلنسان   اليت جتعل أخالقيات اإلجنيل نابعةاجلوهريةق، وهذه هي النقطة األخال

من عقله   تنبع هذه الفضائل من داخل اإلنسانأن ، واليت كان جيب االجتماعيةإمنا هي حماولة حمفوفة بكثري من املخاطر 
 دونأن األخالق املفروضة على اإلنسان اجتماعياً  وهي له سلبية  اجتماعياً فإنمحالتساوضمريه، ألنه إذا كان الباعث على 

 ) ٦("موافقته ال تعترب أخالقاً بل هي أمور سرعاناً ما تزول
                                                

.٦٢ آيةسورة النور ، ) ١(  
.٦١ آيةسورة النور ، ) ٢(  
.١٠٠-٩٧سورة يوسف آية  ) ٣(  
.٩٠سورة النحل ، آية ) ٤(  
.٢٠٩ ص، م٢٠٠٣القاهرة ،  ، ضة مصر للطباعة والنشر ، ١ ط،  والتسامح بني املسيحية واإلسالمالتعصبحممد الغزايل ، ) ٥(  
.٢م، ص١٩٨٧ ، القاهرة ، الثقافة ، دار ١ ط،  املسيحيةاألخالق ، فارسفايز ) ٦(  



 

 

٨٠ 

 

 ألن ؛ والتصافح  والتسامحواإلجنيل يوجه دعوة املسيح إىل الناس أن يتوبوا ،وأن يتخلقوا بأخالق العفة ":  أيضاً ويقول
 األخالقيات االجتماعية يف تعاليم املسيح بأا أخالق كمال على هو اهللا لذلك ميكن أن نطلق املسيح  السيدم مصدر تعالي

 ..... 
 الرغبة يف احلصول على استحسان الناس ، وإال فإن البشر ميكن من علم السيد املسيح الناس أن تتحرر دوافع سلوكهم لقد

  ولعل هذا يذكرنا حبديث أفالطون ، ، ألمر اهللالطاعةمن الناس ، ال من منطلق  بدافع نوال اجلزاء ،أن يفعلوا الصالح  
 هذا يفعله إذا ما كان إنسان ما فاضالً يف الواقع ، وليس تظاهراً ، وهو أن يرى ما احلقيقيإن االمتحان : حيث يقول 

 يرتكب الرذائل دون مالحظة أحد ، أو بأناإلنسان لو أمكنه أن يلبس خامتاً سحرياً خيفيه عن نظار الناس ، ويسمح له 
 جاء يف اإلجنيل بأن املسيح حيذر من أن يكون الباعث على ،) ١("كذلكعقاب من أحد ، فإن استمر فاضالً كان باحلق 

 من أن تعملوا بركم أمام الناس ، بقصد أن ينظروا إليكم ، وإال فليس احذروا " :املسيحالتسامح اجتماعيا ، يقول السيد 
 فإن من يفعلون هذا "  :أيضاًويقوا ) ٢ (" الذين حيبون أن يراهم الناساملرائني أبيكم ، وال تكون مثل عندكافأة   ملكم

 إذا أردنا أن نرضي الناس أننا البشر يستوفون أجرهم مبجرد ثناء الناس عليهم ، واحلكمة وراء هذه التعاليم استحسانلينالوا 
 األفعال صاحلة ، بل تكون فال يكفي أن ، سلوك ال يرضي اهللا  إىلدفعنا هذه الرغبة ، فلن نستطيع أن نرضي اهللا إذا است

هكذا فليضيء نوركم أمام الناس ، ":  ويف اإلجنيل ،) ٣(" مقدسةينبغي أن تكون الدوافع نفسها نقية واألشواق والعواطف 
 سالمكم عليه فليحلّذا كان البيت مستحقاً فعالً  السالم عليه ، فإألقوا ، وعندما تدخلون بيوتاً  احلسنةلريوا أعمالكم  

 فقط ، بل من أجل الذين يؤمنون يب ، بسبب كلمة هؤالء ، ولكي يؤمن العامل هؤالء ولست أصلي ألجل " :و ،) ٤("
  الذي أنا أرسلهم إليه كما أنين أكرسللعمل كرسهم واملعىن) ٥(" أرسلتين ، إين أعطيتهم اد الذي أعطيتين أنتأنك 

 ) ٦( العمل ، وأن طاعته من تلقاء نفسه وإرادته ، واختياره التام هذانفسي للعمل الذي جئت ألجله ، ألجل بقاء 

                                                
. الكتاب نفس من  ٥١ ، انظر ص٢٢ ، ص١ مرجع سابق ، ج،  املسيحيةاألخالق فارس ،) ١(  
٨ -١ ، فقرة ٦إجنيل مىت ، إصحاح ) ٢(  
٥٢ ، صقالساب املرجع ، املسيحية األخالق ، فارس) ٣(  
  .١٤ _ ١٢ ، فقرات ١٠ ، إصحاح ١٧ – ١٦ فقرات، ٥إجنيل مىت ،إصحاح ) ٤(
..٢٤-٢٠، فقرة ١٧يوحنا، اصحاحإجنيل ) ٥(  
.٢٦٨ ص  مرجع سابق ، ، اجلديدالعهدمجعية الكتاب املقدس ،  )٦(  



 

 

٨١ 

 

 من خصائص األخالق عند السيد املسيح أا تتجه إىل بواطن النفس قبل ":صاحب كتاب األخالق االجتماعية يقول
 الصفاء إىل العالقات وإعادةاة مشاعر املرارة املتولدة من الغضب ،  واعترب السيد املسيح أن واجب اإلنسان مداو،ظواهرها 

طبيعي  أمر  هو االجتماعي إن الباعث على التسامح " :ويقول، وال ميكن التصاحل بعد الغضب إال بالغفران والتسامح ، 
 بروح التسامح مشروطلإلنسان   رمحة اهللا وغفرانه استمرارإن :  ورمحه ، يقول السيد املسيح ساحمهعند من يعرف أن اهللا 

 غفران اهللا لنوالجتماعياً حمروم من نعمة التواضع اليت جتعله مؤهالً ا ، فالشخص غري املتسامح نفسه، اليت تظهر يف اإلنسان 
 االنسجام احملبة ، وهدفه إعادة    النابعة منالرمحة من أعمال  أن يساحمه ؛ لذلك فإن التسامح اهللاستعداد،مهما كان 

 ويف رسائل العهد ،)  ١ (" احملبة القوية اليت ينتشر ا السالم ، واألخوة بني البشرأسلحةوالشركة بني الناس ، فهو من 
 ، ونقمة ، وغضب ، وصخب ، وسباب ، وكل شر ، وكونوا لطفاء بعضكم حنو بعض حقد انزعوا عنكم كل ":اجلديد 

 أيها ": ، قوله يف اإلجنيل خماطباً األسرة االجتماعي التسامح ومن) ٢(" مساحمني بعضكم بعضاً كما ساحمكم اهللا شفوقني، 
 أحبوا زوجاتكم ، وال تعاملوهن بالقسوة ، أيها األوالد أطيعوا والديكم يف األزواجالزوجات اخضعن ألزواجكن ، أيها 

 ، بل اعملوا بقلب صادق خائف ، ساداتكم أمر ، أيها اآلباء ال تثريوا غضب أوالدكم ، أيها العبيد أطيعوا يف كل أمر كل
) .٣ ("واجتهدوا بالعمل  

  : اخلالصة
 الكرمي والعهد اجلديد أجد أن للباعث االجتماعي األثر الواضح من خالل القرآن يف ضوء ما سبق من النصوص  يف  

.  مع هذه النصوص ، وأن هذا الباعث يف التسامح ينطلق من وازع اجتماعيالتعامل  
. أصله ، وهو نيل رضوان اهللا تعاىل وبني ن يكون الباعث على الفعل اجتماعياَ أبني تعارض وال  

 

                                                
.٨٥ سابق ، ص مرجع،  املسيحية األخالقفارس ، ) ١(  
  .٣٢-٣١:  فقرة ، ٤ الرسالة إىل مؤمين أفسس ، إصحاح) ٢(
٢٥-  ١٨ ، فقرة ٣ مؤمين كولوسي ، إصحاح إىل الرسالة) ٣(  



 

 

٨٢ 

 

              :الباعث السياسي : الثاين املطلب
 وحرية التعبري ، وإذا كان ، نقر بأن التسامح يعين االعتراف باآلخر ، والتعايش معه على أساس حرية العقيدة كنا إذا

 التسامح األعم ليشمل التسامح السياسي ، على خمتلف هناة وبواعثه املختلفة ، فإن املراد التسامح له جماالته الواسع
 الدول على تساحمنا مع غرينا سياسياً ، وهذا الذي تسلكه الدول املسلمة مع غريها من الباعثاملستويات ، إي أن يكون 

.بغية الوصول إىل االتفاق ولو يف جمال معني   
 السياسة وغريها ،ورمبا صعيد ال يقتصر على دائرة معينة كالعقائد واألديان ، وإمنا يتخطاها على  التسامح سوفمفهوم إن

 اقتضت توسيع موضوع التسامح ، ليشمل السياسة ضرورةكان اتمع والشعوب أكثر حاجة هلذا التسامح ، وهذه 
حق االعتراف باآلخر وحقه يف : اسي يعين  العقائد واألديان ، فالباعث السيصعيدواالجتماع إىل جانب التسامح على 

  .)١( رأيه ، وممارسته للحكم ، حيثما تستويف شروط املنافسة السياسية النـزيهةعنالتعبري 
 واحترام الدول بني بعضها ، السياسي ال بد فيه من احترام الشعوب واحلكام والسالطني ، كل حسب مكانه  التسامح ففي

 ،) ١( أجل دعوم إىل اهللا،منى اهللا عليه وسلم مبخاطبة احلكام ، والوالة و األمصار   صلالرسولالبعض ؛ لذلك أمر 
وتعاونوا علَى الِْبر  :" النيب صلى اهللا عليه وسلم يتسم بالتسامح والعطف ، واللني من خالل قوله تعاىل خطابوكان 

ولَقَد ": ، ومن أجل تكرمي اإلنسانية قال تعاىل)٤(  "با وقَباِئلَ ِلتعارفُواوجعلْناكُم شعو ":  ، وقوله تعاىل )٣(  "والتقْوى
مِني آدا بنمبعيداً عن العنف واالستبداد ، بل السياسيكل هذا يقود إىل التسامح : صاحب مقال التسامح، يقول )٥( "  كَر 

التسامح يف ظل أجواء االستبداد ؛ ألن طبيعة االستبداد تقتضي  إشاعة قيمة ميكنمن أجل التوفيق بني اتمعات ، لذلك ال 
 اآلخر ، ولقد عانت مع باحلقوق السياسية ، األخرى ، واليت منها حق ممارسة السلطة من أجل التعايش االعترافعدم 

ح ، من خالل  حكومة تسودها قيم العدالة والتساميفالشعوب ، وما زالت تعاين لذلك ال بد من السعي لتحقيق اآلمال 
: وأمهها : اخلطوات التالية   

. إىل قيم متساحمة مع بعضها البعض وحتويلها ، االستبدادية تفكيك القيم -١  

                                                
.٨٤، مرجع سابق ،صاألخالق املسيحيةفارس ،) ١(  
  .، دون طبعة،فصل مكاتبة امللوك٢٠٦ -١٩٣ الفكر ، بريوت ، ص ص دار ،  اليقنينور حممد اخلضري ،  )٢(
.٢ آية املائدة )٣(   
.١٣ آيةاحلجرات ) ٤(   
.٧٠ آيةاإلسراء  )٥(   
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 التسامح ، قيم تشكيل الفكر ضمن سياقات تؤسس لوعي جديد ، تتمرد على قيم االستبداد ، وحتل حملها إعادة -٢
. كضرورة حياتية   

. نقضي على اهليمنة اليت حتول دون التسامح السياسيالدول،حىتة  اعتماد أسلوب آخر يف سياس-٣  
 يف تأجيج مشاعر الكراهية واحلقد بني بارزاً لعبت هذه الفتاوى دوراً حيث ،  والشعوب حماربة فتاوى التكفري للدول -٤

م حيرم هذا وال جييز قتل  ، والنساء ، واألبرياء ، وال شك أن اإلسالوالشيوخالشعوب ، وكان من آثارها القتل لألطفال 
 الرمحة والتسامح والعدل مع اآلخر آيات من  واألطفال ، ولكن املشكلة يف فهم النصوص القرآنية ، حىت إنه مل تبقاألبرياء

) ١(باحلسىن سوى اآليات اآلمرة بالقتال  
قُلْ :( ، قال تعاىلوالشعوبامللوك  صلى اهللا عليه وسلم سلك منهج القرآن الكرمي يف التسامح السياسي ، ملخاطبة النيب إن

اِدِقنيص مِإنْ كُنت كُمانهروا بات(وقوله،)٢)(ه : ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد
نسيِن: ( وقوله تعاىل ،)٣)(  أَحِفي الد اه(هوقول ، ) لَا ِإكْر :  كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر ِمن ققُلْ الْحو 

أَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمةٍ  قُلْ يا : (وقوله) ٦)( ولَو شاَء ربك لَآمن من ِفي الْأَرِض كُلُّهم جِميعا :( وقوله) ٥) (
 هذه النصوص يف تعامل الرسول مع أهل الكتاب ، فاملطلوب من أجل الرقي إىل تلغى فلماذا) ٧)( وبينكُمسواٍء بيننا 

  ديٍين وإشاعة وعٍي، املتساحمة، العمل على تفكيك اخلطاب املتطرف، وإشاعة اخلطاب السياسي والديين  اتمعاتمستوى 
فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَِليظَ : (رمحة ، قال تعاىل  أجل التسامح والعفو والمن على فهم احلقيقة قادٍر

ب الْقَلِْب لَانفَضوا ِمن حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي الْأَمِر فَِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه يِح
كِِّلنيوت٩("والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس:"وقوله تعاىل  ,)٨(  )الْم. (  

 ومما يروى عن زين العابدين يف تساحمه السياسي أن غالماً كان يصب له املاء بإبريق ":)دكتاب تربية األوال(جاء يف   
يا سيدي :  على الفورالغالمرحت رجله ، فقال  من طني ، فوقع اإلبريق على رجل زين العابدين ، فانكسر ، وجمصنوع

: فقاللقد عفوت عنك،:فقال،والعافني عن الناس:كظمت غيظي،فقال:،فقال زين العابدين الغيظوالكاظمني: يقول تعاىل 
 سياسة يف فهم النصوص القرآنية ، سياسة يف إا) ١٠ ("أنت حر لوجه اهللا: ، فقال زين العابدين  احملسننيواهللا حيب 

. والغالم ، سياسة يف اجلواب ، وهذا نوع من التسامح السياسي ، بني زين العابدين لفهما  
 إال له ومن حاالت األدب الراقي يف التسامح وكظم الغيظ ، وهو معىن دقيق ال يفطن ":)كتاب تربيتنا الروحية(جاء يف 

خلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه ال  والعفو عن الناس ، وكان من ، بكظم الغيظ رسولهمؤمن ، حيث أمر اهللا  
 سخطه إال ينتهي إذا انتهكت حرمات اهللا فإنه ال يقوم لغضبه شيء ، وإذا وجد منكراً ، فإنه ال ولكنيغضب لنفسه ، 

                                                
  .١٨٥ سابق ص مرجع ،  قضايا إسالمية معاصرة، الالتسامحالغرباوي ، التسامح ومنابع ) ١(
.١١١  سورة البقرة ، آيه ) ٢(  

.١٢٥ ، آية النحل سورة) ٣(   
.١١١ آيةسورة البقرة ، ) ٢(  

.٢٩ آيةسورة الكهف ، ) ٥(  

٩٩ آيةسورة يونس ، ) ٦(  

  .٦٤ آيةسورة آل عمران ) ٧(

.١٥٩سورة آل عمران،آية ) ٨(   
.١٣٤ آيةسورة آل عمران ، ) ٩(  

.٣٧٢ ، ص ١ مرجع سابق ، ج،  األوالد يف اإلسالمتربية ، علوان) ١٠(  
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 عوقب أمر اهللا رسوله أن يعاقب مبثل ما ":الصابوين على تسامح الرسول سياسياً فقال  علق وقد)١ . (" هذا املنكربانتهاء
 وأفضل ، وهذا ندب إىل خري عفوت وتركت القصاص ، فهو لئنه ، أي من اعتدى فعامله باملثل وال تزيد ، ولكن ب

حممد على ما ينالك من األذى يف سبيل   أفضل ، واصرب ياوتركهاالتسامح ، وترك عقوبة من أساء ، فإن العقوبة مباحة ، 
)  ٢ ("واخلديعةيقولون من السفه واجلهل ، وال مبا يدبرون من املكر  ، و ال يضيق صدرك مبا الكفاراهللا ، وال حتزن على 

 وانعكس هذا اخللق على املشركني ، وعرفوا ،سامح يف هذا املوطن سياسياً ت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  لنايتبني سبق مما
  .وكرٍمٍو  صاحب عفاًحممدأن 

 إمنا بعثت ": اهلدف األساسي لرسالة اإلسالم ، كيف ال وهو يقول  هوهذا ( :)م لإلسالي يعين انتمائاكتاب ماذ(جاء يف 
 بدوا ، وهكذا سياسته لإلميان قيمة وال ، ألن اخللق الكرمي منه عليه السالم دليل اإلميان ومثرته ، " مكارم األخالقألمتم

ق الدعوة حمفوفة باملصاعب ، فاإليذاء  ، وطريباملكارة اإلسالمي ميتلئ العملعليه السالم مع غريه بالعفو والتسامح ؛ ألن 
 كل الوسائل مع غريه الرسول والسخرية كلها من العقبات اليت تزدحم يف وجه العاملني ، لذلك استخدم واالاموالبطش 

  ).٣()من أجل ختفيف ثقل املصاعب 
  : اليت استخدمها الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع الوفود والقبائل ما يلي األساليب ومن

 أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل كسرى وقيصر ، الواقديذكر  :  البداية والنهايةبقال صاح:  الرسائل -١
 اإلسكندرية جبار يدعوه إىل اهللا ، وبعث إىل قيصر صاحب الروم بكتاب إىل املقوقس ملك كلوإىل النجاشي ، وإىل 

عبد اهللا إىل أسقف الروم ، سالم على من اتبع اهلدى أدعوكم إىل من حممد بن "على التسامحالدالة ، ومن الرسائل .)٤(
   . والتسامح هنا هو  يف إقامة العدل واحملبة على شرع اهللا.. عبادة اهللا 

 أن رسول اهللا كتب إىل أهل جنران قبل أن يرتل عليه طس سليمان ، السيوطيذكر :  كتابة الرسول إىل أهل جنران -٢
 إىل عبادة اهللا من أدعوكمأما بعد ، فإين : وإسحاق ويعقوب ، من حممد رسول اهللا إىل أسقف جنران  إبراهيم إلهبسم اهللا 

، )٥.....( أبيتم فاجلزية ، وإن أبيتم آذنتكم باحلرب والسالم فإنعبادة العباد وأدعوكم إىل والية اهللا من والية العباد ، 
.  عبادة العبادوالتسامح هنا يف أسلوب الدعوة إىل عبادة اهللا ،وترك  

 ) اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم،امل( أبو السعود يف تفسري قوله تعاىل قال  ، استقبال وفد جنران يف مسجد الرسول -٣
هم  منهم أربعة عشر رجالً من أشرافراكباً على رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم ، وكانوا ستني موا وفد جنران قدإن: ،)٦(

جبب .  العصر ، عليهم ثياب احلربان صالةفأتوا املدينة ، مث دخلوا مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بعد ... ثالثة  
دعوهم فصلوا : فقال عليه الصالة والسالم ...... ليصلوا يف املسجد فقامواوقد حانت صالم ، ........وأردية فاخرة 

) .٧...( عليه وسلم اهللا رسول اهللا عليه الصالة والسالم يف عيسى صلى مع  الثةالث أولئك تكلم مث  ،إىل املشرق   
 من أهل الكتاب ، وخاصة غريه ما سبق من أساليب الرسول يتبني أن النيب عليه الصالة والسالم كان يف تعامله مع ضوء يف

 هذا ليس ،ده صلى اهللا عليه وسلم   يدخلوا مسجأنالنصارى ، متساحماً سياسياً كما هو واضح فقد أذن لوفد جنران 

                                                
.٢٥٠، صم١٩٧٩ ، دار الكتب العربية ، بريوت ، ١ ط،  الروحيةتربيتنا ، سعيد حوى) ١(  
  بتصرف، ٤٨ ، صم١٩٨١ القرآن الكرمي ، بريوت ،  ، دار٧ ، ج١ ط،  التفاسريصفوة ، حممد علي الصابوين) ٢(
.٣٨، ص م١٩٨٣ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ، ١٠ ط،  يعين إنتمائي لإلسالمماذافتحي يكن ، ) ٣(  
..، دون طبعة ٢٦٢، صم١٩٨٥ ، ، مكتبة املعارف ، بريوت ٤ ج،  والنهايةالبداية هـ ، ٧٧٤ كثري ، تبن إمساعيل) ٤(  
.،دون طبعة، ٢٢٩ ، صم١٩٩٣ ، بريوت ، الفكر دار ،  ٢ ج،  املنثورالدرر ،  هـ٩١١ ، تعبد الرمحن السيوطي) ٥(  
.٢آل عمران )٦(  
.. ،دون طبعة٣ التراث العريب ، بريوت ، ص ءدار إحيا ، ٢ج  العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ،إرشادحممد بن حممد أبو السعود ، ) ٧(  
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.....  استقباهلم والتكلم معهم ، يتمفحسب ، بل وصل األمر أن يسمح هلم أن يقيموا صالم يف نفس املسجد ، وأيضاً 
.كل هذا يف مسجده   

 ،الناس من غريه منه إنساناً عظيماً وسياسياً كبرياً ، يف تعامله معاملؤيدة بالوحي جعلت  الرسول عليه السالم عقلية إن 
:"  ،ومن الرسائل الدالة على ذلك أيضاً)١()  وما ينِطق عن الْهوى:(تعاىل قال  وحيالرسول  دليل على أن تصرفاتوهذا

قدم وفد على النيب عليه الصالة والسالم، وكان من بينهم  رجل شديد القول ، فقال له الرسول عليه الصالة والسالم 
ء بك وسهل اهللا قلبك لألميان مث قبض على يديه ومل يعنف ومل يغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسالم احلمد هللا الذي جا

تعامل الرسول عليه الصالة :  ووجه الداللة هنا  . )٢(":، فلما رأى ذلك شهد أن ال اله أال اهللا  وأن حممد رسول اهللا 
 إىلملا انتهى رسول اهللا : "  عليه الصالة والسالم،وأيضاً والسالم بدون غضب أو تعنيف وهذا داللة على تسامح الرسول

 هلم ذمة اهللا وذمة حممد ومن كان أيليه صاحب إىلهذا أمنة من اهللا وحممد (  ، فكتب له رسول اهللا أيليه صاحب أتاهتبوك 
.)٣("معهم  من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرين،   

 املسلمني إن:  السياسي ، بقوله التعايشإىل أمهية مبدأ التعرف يف عملية  ) يةحنو منهجية معرف( صاحب مقال أشار وقد   
 مع الداعني حلماية بالوقوفبل إم يطالبون أنفسهم واآلخرين ! ال يقبلون مبدأ احترام خصوصيات اآلخرين فحسب 

 ، كل البشر ، على  من أجل مساعدة البشروثقافةاخلصوصيات ، خصوصيات الشعوب على تنوعها من لغات وتاريخ 
 باإلسالم حالة التعارف املؤدية إىل التآلف الذي يقود إىل التعاون على تعزيز ما عرف وإجياداملشتركة ،  إدراك إنسانيتهم

والتعاون على الرب والتقوى ،  . العدالةباملعروف ، من أجل االخنراط يف مشروع التسامح السياسي ، القائم على أساس 
 قوامها الرمحة والتسامح ، وحسن الظن والثقة ، وقبول الرأي اآلخر ، متبادلةإىل صفات نفسية وسلوكية فالتعاون حباجة 

على مستوى النظري نا أن مواتياً إىل التعاون والتضامن ، فليس من املعقول اجتماعيا الصفات ختلق مناخاً هذهن إحيث 
).  ٤( مستوانا الواقعي ، نسرف يف الغلو و التطرف علىكنا ننتمي إىل شرعة التيسري والرمحة ، والتسامح والعدل ، ول  

ولَا تجاِدلُوا أَهلَ  " : تعاىل السياسية للتسامح أن اهللا تعاىل أمر رسوله مبجادلة أهل الكتاب باحلسىن ، قال البواعث ومن
نسأَح اِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهياملؤمنني مبجادلة أهل الكتاب باجلميل من القول ، وهو أمر اهللا : "، قال ابن جرير الطربي)٥(" الِْكت

إن قال أهل الكتاب شراً فقولوا خرياً أال الذين ظلموا، : ال ق والتنبيه على حججه، جاء عن جماهد أنه بآياته اهللا إىلالدعاء 
 والعفو والتسامح مع املساملني  تعاىل بالرباهللا وأمر)٦("حيث أمر اهللا املؤمنني أن خيتاروا األسلوب احلسن بالقرآن والدعاء 

لَا ينهاكُم اللَّه عن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ تبروهم  ":الذين ال يقاتلون ، قال تعاىل 
قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ِهمقِْسطُوا ِإلَيت٧("  و( .  

                                                
.٣سورة النجم آية ) ١(  
.٤٢٠ ، ص١، وانظر الروض األنف ،ج٢٠٦م، ص١٩٩٠، بريوت ، دار إحياء التراث العريب، ٥،ج١ ،طسرية ابن هشامبن هشام ، حممد ) ٢(   
.٢٠٧ ، ص ٥املرجع السابق ،ج) ٣(  
.٢٥ للفكر اإلسالمي ، ص العاملياملعهد  ، السنة التاسعة ، بريوت ، لبنان، إصدار ٣٥ العدد ، املعرفة إسالمية العلواين ، حنو منهجية معرفية قرآنية ، جابرطه ) ٤(  
.٤٦ آيةسورة العنكبوت ، ) ٥(  
. ١٤٩، ص١٠، مرجع سابق ، ججامع البيان عن تأويل آي البيانحممد بن جرير الطربي ،) ٦(   
.٨ رقم آيةسورة املمتحنة ، ) ٧(   
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 خالل النصوص منعث السياسي للتسامح واضح اوجدنا أن الب) العهد اجلديد (  انتقلنا إىل اإلجنيل وأسفاره ما وإذا
 قائالً أوصاهمعندما أرسل السيد املسيح الرسل :  عليه الصالة والسالم ،جاء يف اإلجنيل املسيح للسيد والرساالتواملواعظ  

 بشروا قائلني ذاهبون وبينما أنتم ، اذهبوا إىل بيت إسرائيل بلسامريه ،  تدخلوا مدينة ، وال تسلكوا طريقاً إىل األمم ال: " 
 دخلتم كلماو املرضى اشفوا ، واملوتى أقيموا ، والبرص طهروا ، والشياطني اطردوا ، ،قد اقترب ملكوت السماوات : 

 تدخلوا بيتاً ألقوا السالم عليه ، فإذا وعندمارحلوا ، مدينة أو قرية فاحبثوا فيها عن من هو مستحق ، أقيموا هناك حىت ت
 عليه ، وإن كان أحد ال يقبلكم ، وال يسمع كالمكم يف بيت أو مدينة، سالمكمكان البيت مستحقاً فعالً فليحل 

مة  من أعظم الرباهني على سالوهذا) ١" ( هناك، وانفضوا الغبار عن أقدامكم ، وكونوا مساملني كاحلمام منفاخرجوا 
 عند أن يكونوا حكماء ، وبعيدين عن الشر ، وأمرهم بالسالم  أمرهماملسيح ، وصفاء قلبه ، وحكمته السياسية ، حيث 

) ٢( أحد فيجب أن يكونوا مساملني ، ال أشرار ، وهذه سياسة حكيمةيقبلهمكل قرية ، حىت حيل السالم عليهم ، وإذا مل 
 بيت دخلتموه وأي " :و ،) ٣( داعني إىل التوبة وطرد الشياطنييبشرونقوا  أرسل عيسى التالميذ فانطلملا مرقس  ويف

 ، فكلوا مما يقدم لكم ، واشفوا املرضى الذين أهلهوأي مدينة دخلتم وقبلكم ......... فقولوا أوالً سالماً هلذا البيت 
.من حيث شفاء املرضى  إشارة إىل الباعث السياسي ، من حيث األكل مما يقدم هلم ، وفيه وهذا ،) ٤(ا"فيه  
 هذه أن يبذل أحد حياته منووصييت لكم أن حيب بعضكم بعضا ،كما أنا أحبكم ، وليس ألحد حمبة أعظم ": يوحنا يف و

من خالل النص السابق وضح السيد املسيح عظم هذا التسامح ) .٥ ("فداء أحبابه ، وأنتم أحبايب إن عملتم مبا أوصيكم به
وهذا فيه نوع من ) .٦( ؛ ألن احملبة أعظم مطلوب ، وأرشدهم إىل أن يكون هذا نابع من القلوبظيمةالعيف احملبة بالصداقة 

 ، وهذه الوصايا اشتملت على سياسة املسيح التالميذالسياسة اليت سلكها املسيح عليه السالم مع أهل البالد اليت أرسل إليها 
. اليت أمر ا التالميذ   

                                                
  .١٧-١١ ، فقرات  ١٠ مىت ، اإلصحاح إجنيل) ١(
.٢٦ سابق ، صمرجع ،لعهد اجلديد  اتفسري، مجعية الكتاب املقدس) ٢(  
.١٤-١٢،فقرة ٦إجنيل مرقس، إصحاح )٣(  
  .١٥ -١٢، فقرة،١٠جنيل لوقا ،إصحاح إ) ٤(
..١٥- ١٢، فقرة ١٥اجنيل يوحنا،إصحاح ٥(  
.، بتصرف  ٢٦٢، املرجع ذاته ، صتفسري العهد اجلديد ، مجعية الكتاب املقدس) ٦(  



 

 

٨٧ 

 

 ضابط السجن أمر ليبلغوا طلع الصباح ، أرسل احلكام بعض الشرطة وملا" امح السياسي  الرسل ورد التسأعمال يفو
 وأيضاً ال تشتم رئيس شعبك ، ،) ١( واذهب بسالماآلنقائالً أرسل احلكام أمراً باإلفراج فاخرج .... اإلفراج عن بوليس 

 أنه مل يرتكب ذنباً فأمر ووجدته، وأنقذته فأسرعت إليه بعض اجلنود ":  قضية إرسال بولس للمحاكمة أمام اليهود ويف
.... وإذا كان أحدهم قد سبب احلزن :  ، وجاء يف سياسة التسامح مع املذنبني "وإكرامهاحلاكم بوضع بولس يف القصر  

 وتشجعوه ، وإال فإنه قد يبلغ يف غمرة احلزن الشديد ، لذلك تساحموهيكفي هذا الرجل القصاص واألحرى بكم اآلن أن 
) . ٢( ، فمن تساحمونه بشيء أساحمه أنا أيضاًوساحموهدوا له حمبتكم أك  
 لكل عمل صاحل مستعدين ذكِّر املؤمنني أن خيضعوا للحكام والسلطات ، ويطيعوا القانون ، ويكونوا ": أخرى رسالة ويف

 ويف رسالة مشاة هلذه ،)٣ (" اجلميع بوداعة تامةيعاملون يف أحد ، وال يكونوا خماصمني بل لطفا ، ، وال يقولوا سوًء
) .٤("اجعلوا هدفكم أن تساملوا مجيع الناس ، وتعيشوا حياة مقدسة ": الرسالة   

 من خالل األوامر واملعاملة اليت يأمر ا هذا موجود أن الباعث السياسي  الباحث النصوص يلحظمن ما سبق  ضوء يف
. الناس مع بعضهم  بهعملي ل باعثا سياسياًالنصوصالكتاب ، واإلجنيل جيعل من هذه   

روي أن السيد املسيح عليه الصالة والسالم كان يتنقل ينب القرى ": ) ماذا يعين انتمائي لإلسالم(  كتاببيقول صاح
 له شراً ، ويسبونه فيقولون تعاىل ، ومعه أصحابه احلواريون ، فكان من سياسته معهم أنه يقول للناس خرياً اهللاللدعوة إىل 

) .٥("كل ينفذ مما عنده  : فقاله ، فتعجب احلواريون من أمره وسألوه عن ذلك ، ويشتمون  
:  الفصل هذا نتائج  

  : ما يلي وأهم النتائج اليت عاجلتها يف هذا الفصل
ود  الديين يف العهد اجلديد فإنه ال يعالتسامح أما ، الصحيحة عند املسلمني  العقيدة التسامح الديين تعود أصوله إىل إن -١

. بشري كتب بأيدي املؤلفني ، وليس كتاب إهلي كتابإىل عقيدة صحيحة ؛ ألن العهد اجلديد   
 والسياسية ، أما واالجتماعية األخالقية البواعث هناك قضايا مشتركة بني القرآن الكرمي والعهد اجلديد من حيث -٢

. الكرمي والعهد اجلديد القرآنالبواعث الدينية فإا ختتلف بني   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.٥ ، فقرة ٢٣ وإصحاح ، ٣٦ ، فقرة ١٦أعمال الرسل ، إصحاح ) ١(  
.٤٥٦ العهد اجلديد ، ص تفسري ، انظر ١٦ ـ ١٥ ، فقرات ٢ إصحاحالرسالة إىل مؤمين كور نشوس ) ٢(  
  .٥٥٥انظر تفسري العهد اجلديد ، ص . ٢-١ فقرة، ٣،إصحاح  الرسالة اىل تيطس٣(
  .٥٨٢ ص،ديد أنظر تفسري العهد اجل . ١٥ ـ١٤ ، فقرة ١٢، إصحاح الرسالة إىل العربانني) ٤(
٤٥، مرجع سابق ، صماذا يعين انتمائي لإلسالم  ، فتحي يكن)٥(  
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  الفصل الثالث

  يف القرآن الكرمي والعهد اجلديدوالعملي  الفكريالتسامح  

  :وحيتوي على مبحثني 
  

  .  يف القرآن الكرمي والعهد اجلديدالفكريالتسامح :  األول املبحث
  

  . يف القرآن الكرمي والعهد اجلديدالعمليالتسامح :  الثاين املبحث
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   يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد ريالفكالتسامح :  األول حثبامل
  . التسامح يف احلرية الدينية  : األول املطلب
  .التسامح يف احلرية الفكرية  : الثاين املطلب
  . التسامح يف احلوار  : الثالث املطلب
  .التسامح يف اجلدال  : الرابع املطلب
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  . التسامح يف احلرية الدينية يف القرآن الكرمي : األول املطلب
  

 احلر جلماعة إىل  املنسوبةاخلصلة : حر الرجل حير من احلرية، واحلرية مصدر احلر ، وحقيقتها: يقال :  اللغة يف احلرية
  .)١(األحرار 

  :احلر خالف العبد ، واحلرية ضربان:  كتاب املفردات عندما تعرض إىل كلمة احلر قال صاحب ذكر
  . )٢( " باحلراحلر: " وله تعاىل  مل جير عليه حكم الشيء حنو قمن : األول
   )٣(.من مل تتملكه الصفات الذميمة من احلرص والشره على املقتنيات الدنيوية  : الثاين
  .  اإلنسان فيما يدين به من دين حرية وتعين
  : هناك معان كثرية منها  : االصطالح يف الدينية احلرية

 أو ترهيب ، ومثل هذه ذلكيعتقده ، وذلك من غري إكراه يف   أو اإلنسان على التدين بدين على حنو ما يراهقدرة -١
   )٤(.احلرية مكفولة يف اإلسالم 

   )٥(. الدينيلتزمهاواملمارسة العلنية للطقوس اليت  ، الدينية هي تعبـري األفراد يف اتمع عن معتقدام الدينيةاحلرية -٢
   )٦(. أنه مكلف به وأن فيه صالح البشر أن يفعل اإلنسان ما يعتقد:  احلرية الدينية تعين -٣
 أعطتها الكنيسة األوروبية للعقيدة من جهة ، وخنق الكنيسة حلركة اليتالصورة  :  الدينية عند النصارى تعين احلريةـ ٤

من جهة أخرى ، كل ذلك قد فرض   على الناس باسم كلمة السماءواألكاذيب اخلرافاتوحتريق العلماء ، وفرض  ،العلم
   )٧( على أحرار الفكر من األوربـيـنيفرضاًاد اإلحل
 طريق العلم يفليس يف العقيدة اإلسالمية وال النظام اإلسالمي ما يقف :  كتاب شبهات حول اإلسالم صاحب يقول

 اهللا  الصحيح ال يتعارض مع عقيدة املسلم ، يف أنالعلمبنظرياته وتطبيقاته ، ووقائع التاريخ هي احلكم يف هذا الشأن ؛ ألن 
 إىل يف اإلجنيل أن يكتبوا ضد العقائد والعبادات ، وأن يستخفوها للناس ، ويدعوهم واحلريةهو الذي خلق كل شيء ، 

  .)٨(  ، واحلرية الدينية تعين الشورى والعدلالقانونالتحلل منها ، دون أن يقعوا حتت طائلة  

                                                
  .٧ ، ص٢ مرجع سابق ، ج،  اللغةمقاييس معجمابن فارس ، ) ١(
.١٧٨ آية البقرة) ٢(  
. ١١٨، ص١٩٩٨وت ،  املعرفة ، بريدار حتقيق حممد خليل عيتاين، ،  يف غريب القرآناملفردات هـ ، ٥٠٢ت : األصفهاين حممداحلسني بن ) ٣(  
  . ١٣٦م ، ص١٩٩٧ ، مصر ، دار السالم ، ١،ط  اإلنسان يف اإلسالم حقوقأمري عبد العزيز ،  ) ٤(
  . ٢٠٢ ، ص١٩٨٠ب اجلامعة ، اإلسكندرية ، با مؤسسة ش، العامة يف اإلسالم احلرية ،حممد سليم غزوي ) ٥(
.ط  ، د٢٦م ، ص١٩٨٠ احلياة ، بريوت ،  دار مكتبة، اإلنسان وحقوق اإلسالم ،حممد محد خضر ) ٦(  
.٤٠م ، ص١٩٨٩ مكتبة غريب ، القاهرة ، ، الرأي يف اإلسالم حرية  ،مصطفى يوسفحممد ) ٧(  
. ، بتصرف ١٨٣ـ ١٧٩ص ، ١٩٨٣ ، دار الشروق ، بريوت ، ١٦ ط، حول اإلسالم شبهات ،حممد قطب ) ٨(  
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   ما سبق فإن احلرية الدينية تتضمن معىن مزدوجاً على وبناء
   .مبعىن أن يعتقد الفرد أو ال يعتقد :  العقيدة حرية -١
  .  العبادة يف إقامة الشعائر الدينية حرية -٢

 ، الضمري حرية  الدولة جيوز إيذاء أي شخص بسبب معتقداته الدينية ،ومن هنا فقد قررت الكنيسة أن تكفل ال وأيضاً
  . )١( النظام يتطلبهايت  ، مع مراعاة القيود الالدينية  الشعائروحرية ممارسة 

 البيان واإلدراك ، وليست بعد قضية العقيدة كما جاء ا هذا الدين قضية اقتناع إن: "  الظالل يرمحه اهللا صاحب يقول
 ، املفكر العقل خياطب ولقد جاء هذا الدين خياطب اإلدراك البشري بكل قواه وطاقاته ، ،قضية إكراه وغصب وإجبار  

 ،واإلدراك كله ، خياطب الكيان البشري املستكنة  الفطرة ،وخياطب الوجدان املنفعل ، كما خياطب والبداهة الناطقة
 إىل اإلذعان ولكن وعيه ال يتدبرها ، وإدراكه مشاهدهاالبشري بكل جوانبه ، يف غري قهر حىت باخلارقة املادية اليت تلجئ 

 من فهو الدين ال يواجه احلس البشري باخلارقة املادية القاهرة ،  اإلدراك ، وإذا كان هذاوال يتعقلها ؛ ألا فوق الوعي 
 وال بيان واإلكراه بال القاهر مزاولة الضغط  أوباب أوىل ال يواجه بالقوة واإلكراه ، ليعتنق هذا الدين حتت تأثري التهديد ، 

سائل التعذيب ، و باحلديد والنار ، وفرضاًقد فرضت _ آخر الديانات قبل اإلسالم _ وكانت املسيحية . إقناع وال اقتناع 
 دخول اإلمرباطور قسطنطني يف املسيحية ، بنفس الوحشية والقسوة اليت زاولتها مبجردوالقمع ،اليت زاولتها الدولة الرومانية 

 القمعصر وسائل  تقتومل،!  وحباً اقتناعاً الرومانية من قبل ضد املسيحيني القالئل من رعاياها الذين اعتنقوا املسيحية الدولة
 الدولة مذهب الذين مل يدخلوا يف  أنفسهم املسيحيني ضراوةعلى الذين مل يدخلوا يف املسيحية ؛ بل إا ظلت تتناول يف 

 املبدأ  هذا_   أول ما يعلن يففلما جاء اإلسالم عقب ذلك ، جاء يعلن ـ !  يف بعض االعتقاد بطبيعة املسيح وخالفوها
 هذا املبدأ يتجلى تكرمي اهللا لإلنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره ، وترك ويف ،" ا ِإكْراه ِفي الديِنلَ"  _ الكبريالعظيم  

 نفسه ، وهذه هي أهم خصائص التحرر وحساب لنفسه فيما خيتص باهلدى والضالل يف االعتقاد ، وحتميله تبعة عمله  أمره
 متعسفة ، ونظم مذله ، وال تسمح هلذا الكائن مذاهبالقرن العشرين  التحرر الذي تنكره على اإلنسان يف ...اإلنساين 

   تصور للحياة ونظمها ، غري ما متليه على أن ينطوي ضمريه -باختياره العقيدة-  اهللالذي كرمه 

                                                
  .٢٠٢، ص مرجع سابق ، العامة يف اإلسالم احلرية ،غزوي ) ١(



 

 

٩٢ 

 

ة هذا ، وهو  يعتنق مذهب الدولأن ، فإما وأوضاعها بعد ذلك بقوانينها  متليه وما ، التوجيهية  أجهزا الدول بشىت  عليه 
  . وإما أن يتعرض للموت بشىت الوسائل واألسباب ،الكونحيرمه من اإلميان بإله  

 االعتقاد ، إمنا يسلبه حرية االعتقاد هي أول حقوق اإلنسان اليت تثبت له ا وصف إنسان ، فالذي يسلب إنساناً حرية إن
 فهي حرية باالسم ال مدلول وإال، ... من األذى والفتنة واألمن  للعقيدة ، ومع حرية االعتقاد حرية الدعوة ابتداًءإنسانيته 

  . هلا يف واقع احلياة 
 إكراه يف الدين ، ال أرقى تصور للوجود ، وأقوم منهج للمجتمع اإلنساين بال مراء ، وهو الذي ينادي بأن هو واإلسالم

ا الدين ، فكيف باملذاهب والنظم األرضية  هذعلىوهو الذي يبني ألصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من إكراه الناس 
   )١(" الدولة وال يسمح ملن خيالفها باحلياة بسلطانالقاهرة املتعسفة وهي تفرض فرضاً 

 واضح جلي دالئله وبراهينه بين تكرهوا أحداً على الدخول يف دين اإلسالم ، فإنه ال:"  تفسري القرآن العظيمصاحب يقول
 فيه على بينة دخل ونور بصريته صدره هداه اهللا لإلسالم وشرح  منحداً على الدخول فيه ؛ بل ، وال حيتاج إىل أن يكره أ

   )٢(" مكرهاً مقسوراً الدين، ومن أعمى اهللا قلبه ، وختم على مسعه ، فإنه ال يفيده الدخول يف 
 اإلميان على اإلجبار والقسر ، ولكن على  اهللا أمرجير مل:)٣()لَا ِإكْراه ِفي الديِن: ( الكشاف يف قوله تعاىل صاحب يقول

ولَو شاَء ربك لَآمن من ِفي الْأَرِض كُلُّهم جِميعا أَفَأَنت تكِْره الناس حتى يكُونوا " تعاىل ، وحنو قوله واالختيارالتمكني 
ِمِننيؤ٤( " م(   

 األمر على االختيار ، قد تبني الرشد من الغي ، وقد متيز اإلميان من بناو لو شاء لقسرهم على اإلميان ، ولكنه مل يفعل ، أي
 يبعث الرسول أن قبل من بين سامل ابنان فتنصرا  لألنصاري كان ، وجاء يف نزوهلا ما روي أنه  والواضحةالكفر بالدالئل 

 إىل رسول اهللا فاختصما ،  فأبياىت تسلما   أدعكما حالواهللا : صلى اهللا عليه وسلم ، مث قدما املدينة فلزمهما أبومها وقال 
     )٥( " اآلية فنـزلت اهللا أيدخل بعضي النار وأنا أنظر ، رسول يا:  األنصاري فقالصلى اهللا عليه وسلم 

                                                
  .٢٩١ ، ص١ مرجع سابق ،ج،  القرآنظالل يفقطب ، ) ١(
٣١٠ ، ص١ مرجع سابق ، ج، العظيم لقرآن تفسري ، هـ٧٧٤تابن كثري) ٢(  
  .٢٥٦ رقم آيةسورة البقرة ) ٣(
  . ٩٩ رقم آية سسورة يون) ٤(
. ٥٣٣، ص١٩٧٧ ، دار الفكر ، القاهرة ، ١ج ، ١ط  ، ل يف وجوه التأويل  عن حقائق الترتيل وعيون األقاويالكشاف ،  ٥٣٨ ت ،  الزخمشريحممود بن عمر ) ٥(  



 

 

٩٣ 

 

 عاش هلا ولد لئن هلا ولد فتحلف يعيش األنصار ال يكاد  منكانت املرأة ":  سبب نزوهلا ما قاله ابن عباس يف  وجاء
   فقالت األنصار ،، فلما أجليت بنو النضري إذا فيهم أناس من أبناء األنصار لتهودنه 

فمن شاء حلق م ومن شاء دخل يف  ": الدين،قال سعيد بن جبـرييف اهللا ال إكراه فأنزل!  أبناؤنا :  اهللا رسول يا
دين احلق وهو دين اإلسالم ، وكان  على أنه ال إجبار على التدل هذه اآلية كما قال اإلمام النسفي ويف  )١( "اإلسـالم
أي متيز اإلميان من الكفر بالدالئل : "قد تبني الرشد من الغي ":تعاىل له اإلسالم ، مث نسخ األمـر بالقتال،بقوابتداءهذا يف  

  )٢(الواضحة 
 احلقوق هذها تقيدت  ميكن تقيد حرية األفراد ، وإذال: " بتعليق مجيل حول احلرية الدينية )حقوق اإلنسان( كتاب يف وجاء

 حقوق وانتهاك اليت تقوم بدورها بالظلم ، للدولةفال يشعر اإلنسان بشخصيته اإلنسانية وإمنا ينقلب إىل آلة صماء مسخرة 
 ال يلزم اإلنسان البالغ العاقل على فاإلسالم الدينية تنصرف إىل غري املسلمني ،واحلرية ، االستبداداألفراد ، وتنقلب إىل 

، واختيار الدين االعتقاد حرية لإلنسان واليقني أن اإلسالم هو الدين احلق املبني ، وأن القناعة اإلسالم ، ومع الدخول يف
 ،وأكد )٣(" لَا ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن الغي : " تعاىل، قال االختيارالذي يريده ، على أن يتحمل نتيجة هذا 

ولَو شاَء ربك لَآمن من ِفي الْأَرِض كُلُّهم جِميعا أَفَأَنت تكِْره الناس حتى : "هذه املعاين يف عدة آيات منها  الكرمي القرآن
ِمِننيؤوا مكُوناُء: "  تعاىل وقوله ،٩٩ آية يونس "يشي نِدي مهي اللَّه لَِكنو ماهده كلَيع سوأن الرسول )٤(" لَي ، 

سورة " لَست علَيِهم ِبمسيِطٍر،فَذَكِّر ِإنما أَنت مذَكِّر:"  من بعده جمرد مبلغ وناصح ومذكر، قال تعاىل والدعاةوالعلماء 
سليمه ،  يف العقيدة ، ألن اإلميان أساسه إقرار القلب وتواختياره وبالتايل فإن اإلسالم يترك لإلنسان حريته ٢١،٢٢ الغاشية

 وإجهاد العقل باللسان أو طقوس وحركات تؤدى باألبدان ، ولكن القرآن الكرمي دعا إىل إعمال تلفظوليس جمرد كلمة 
: تعاىل أسرار الكون ، للوصول إىل معرفة اخلالق الواحد األحد ، قال واكتشافالفكر ، وتنميته وحثه على معرفة احلقائق  

 )٥("  حق يف اإلسالم بل هو فريضة إسالمية جمرد ، مما جيعل التفكري ليس ٢٠آية ارياتذال"ِقِننيوِفي الْأَرِض آيات ِللْمو"
 إيل رأى اإلنسان دنه مل جيرب أحداً على اعتناقه، بل جعل هذا يعوإإن احلرية الدينية واضحة يف هذا الدين ،حيث :قلت .

اختياره دينه ومل جيرب أحداً على اعتناق هذا الدين ليجعل دون ضغط أو إكراه،والقرآن الكرمي ترك لكل أحٍد حريته يف 
  .تفكري اإلنسان حراً طليقاً دون قيود ، وهذا من تسامح القرآن الكرمي مع الناس كلهم

                                                
. طبعه دون ، م١٩٨٨ القرى ، مكة املكرمة ،أم حتقيق حممد علي الصابوين ،جامعة ،  القرآن الكرميمعان ، هـ٣٣٨ ت النحاس جعفر أمحد أبو)١(  
٣٠٤م،ص١٩٩٨ار إحياء التراث العري، ، د١ ط ،ج، النسفيتفسري هـ ، ٧١٠،تالنسفي اهللا بن حممود عبد)٢(  
.٢٥٦ البقرة)٣(  
.٢٧٢ البقرة)٤(  
.١٧٣م ، ص١٩٩٧،دار الكلم الطيب،دمشق،٢،ط يف اإلسالماإلنسان حقوقحممد الزحيلي،)٥(  



 

 

٩٤ 

 

 أركان سياسته ومنهجه ، فهو ال جييز إكراه أحد على الدخول فيه من اآلية قاعدة من قواعد اإلسالم ، وركن عظيم وهذه 
 احلق عن ومتييز يكره أحداً من أهله على اخلروج منه ، ودلت اآلية على ظهور أدلة الرشد واإلميان أنألحد ، وال يسمح 

    . )١( كلها باطلةالكفرالغي والضالل ، واجلهالة ، وأن اإلسالم هو دين احلق ، وأن أنواع 
 وحترمي الردة ، ملا واالعتقاد بني حرية التدين  يظهر فيه التناقض والتعارضأنه:  من اإلجابة على السؤال املطروح وهوبد وال

 تستوجب العقاب الشديد يف الدنيا والعقاب الوبيل يف اآلخرة كربىأمجع عليه فقهاء الشريعة من أن اعتبار الردة جرمية 
 أَعمالُهم ِفي الدنيا والْآِخرِة وأُولَِئك أَصحاب ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك حِبطَت ":،لقوله تعاىل

  )٣(" دينه فاقتلوه بدل من: "  عليه الصالة والسالم وقوله )٢("  الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
دين واالعتقاد  هو فرع من حرية الت، أن هذا احلكم القاسي للمرتد واحلقيقة:"  على هذا اإلشكال الزحيلي بقولهأجاب وقد

 فيه ، إال إذا حصل عنده القناعة التامة والرضا الكامل ، واإلقرار بأن الدخول ألن اإلسالم ال يكره أحداً على اعتناقه و ؛
 ، واتفق الفقهاء على أنه ال يقبل التقليد يف العقيدة واإلميان ، وال بد من لوائه حتت وينطوي حق فيعلن إسالمه  اإلسالم
وبقي الكفر يف ، فيما بعد فهو إما أنه دخل يف اإلسالم نفاقاً ورياًء وملصلحة ارتد ذلك ، فإن يف و التفكري   العقلموافقة
 ذه اجلرمية، وإما أنه خرج عن اإلسالم لوسوسة شياطني اإلنس القتلفهذا يتالعب يف العقيدة واملقدسات ويستحق ،قلبه 

 عنه األوهام وتزال له احلقائق،ويناقش يف شبهته،حىت ال تبقى له حجة،  ، فهنا يستتاب وتكشفوإغرائهمواجلن وإغوائهم 
، وخروجه عن النظام العام،وخيانته لألمة اليت ترعاه واألديان العبث يف املقدسات والعقائد جلرميته، فإن أصر فانه يقتل 

   )٤("والدولة اليت حتميه 
 اإلسالمي اإلعالنسامح وعدم اإلجبار، حيث نصت املادة العاشرة من إنه يتعني على املسلم الت : يظهر لنا هنا ومن        

 ال جيوز كما أن يتبع دين الفطرة ؛ فإنه ال جيوز ممارسة أي لون من ألوان اإلكراه عليه ، اإلنسان كان على ملا:  على أنه 
  : االً هلذه املادة نص اإلعالن على  وإكم، )٥(استغالل فقره أو ضعفه أو جهله لتغيري دينه إىل دين آخر، أو إىل اإلحلاد 

                                                
.دط، ٢٣ م ، ص١٩٩١ ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، ٣ ج، املنري التفسري ،وهبه الزحيلي ) ١(  
٢١٧ رقم ةسورة البقرة ، آي) ٢(  
.، من فتح الباري ٦٨١ ، ص٦ ، ج٦٥٢٤ املرتدين ، باب حكم املرتد، برقم استتابة ،كتابأخرجه البخاري) ٣(  
.١٨٠ مرجع سابق ، ص،  يف اإلسالماإلنسان حقوقحممد الزحيلي ، ) ٤(  
.١٨٥ صالسابق،املرجع ) ٥(  



 

 

٩٥ 

 

 يف بيوت العبادة عامة العقيدة يف الدعوة إىل دينه الذي يعتنقه ، وحقه يف ممارسة العبادات اليت تنص عليها الشخصحق .١
  . بالدين تتصل، ويف املساجد خاصة ، وأن يقيم الشعائر والنسك اليت 

 ، وإخراج الطواغيت اإلسالم ، وإمنا كان منصباً إلزالة حكم  علىحد إن اجلهاد يف اإلسالم مل يهدف إىل إكراه أ. ٢ 
 عدل اإلسالم ، ولرفع العقبات أمام الدعاة ، لتنفيذ إىلالناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ، ومن جور احلكام 

 قال ، الدين احلق واإلميان الصحيح  حىت يتمكن الناس من التفكري يف العقيدة واختيارالظلمحرية العقيدة والتدين ،وإزالة 
  :اآليةتعليقاً على هذه ) اإلنسانحقوق (جاء يف كتاب .)١(" إنا ال نكره أحداً على اإلسالم ":خالد بن الوليد رضي اهللا عنه 

من غري  الدين الذي يرتضيه املرء كان متساحما يف احترام حرية االعتقاد ، وجعل األساس يف التسامح أن خيتار سالماإلف   
 حرية وندينه الذي ارتضاه ، فال إكراه يف الدين ، وبذلك تتك  حيميوأنإكراه ، وأن جيعل أساس اختياره التفكري السليم ، 

  :  ثالث عناصراالعتقاد من 
  . حر غري مأسور بشيء من رقبة التقليد تفكري. ١
  . اإلكراه على عقيدة معينة ، فال يكره بالتهديد من قبل أحد منع. ٢
  . على مقتضى ما يعتقده ويدين العمل. ٣
 حيمل ابناً له على أن أحد األنصار  أراد وقد ، " لَا ِإكْراه ِفي الديِن : "  اإلسالم اإلكراه يف الدين ، قال تعاىل منع وقد 

ناس ألجل عقائدهم  أي اضطهاد ال، ، فنهاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وى القرآن الكرمي عن الفتنة يف الدين اإلسالم
  . )٢( " وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللَِّه:" ،قال تعاىلدينهمودينهم ، وأمر القرآن بقتال من يفتنون الناس عن 

لَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا أُِذنَ ِل" : االضطهاد الديين ، قال تعاىلومنع  ، احلرية الدينية حلماية القتال يف اإلسالم  أبيح ولقد
لَقَِدير ِرِهمصلَى نع ِإنَّ اللَّهو،ا اللَّهنبقُولُوا رِإلَّا أَنْ ي قِر حيِبغ اِرِهمِدي وا ِمنِرجأُخ كانوا ، إن املسلمني األولني )٣( "الَِّذين 

 قابلت عمر بن اخلطاب حلاجة هلا نصرانية ، وإنه لريوى أن عجوزاً حريصني كل احلرص على أال يكرهوا أحداً يف دينه
 إين مل     اللهم:" فخشي عمر أن يكون يف كالمه إكراه هلا فقال !  فأبت اإلسالمعنده ، وبعد أن أداها هلا دعاها إىل 

   .)٤(" أكرهها

                                                
١٤٨ مرجع سابق ، ص،  اإلنسان يف اإلسالمحقوق الزحيلي حممد) ١(  
.١٩٣ ، ةالبقر)٢(  
.٣٩ آيةاحلج )٣(  
. ، بتصرف ٧٠ م ، ص١٩٩٤ ، قطر ، الدوحة ، دار الثقافة ، ١ ، طمي حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالتاريخ ، ليل فرج أبو ودحمم) ٤(  



 

 

٩٦ 

 

   : ذلك ومع
 انتفاء كل أشكال الضغط عنلى الدين اإلسالمي ، بل أعلن  القرآن الكرمي على حرية العقيدة ، وعدم اإلكراه عيقتصر مل

 بقطع النظر عن عقائدهم ، ويف جمموعة آيات ، يتحدث ،واإلكراه ؛ ألن حق احلياة من احلقوق املصونة لكافة البشر 
ن ربكُم فَمن شاَء وقُلْ الْحق ِم" السبيل الذي ينشد يف الدنيا ، كما يف قوله تعاىل اختيارالقرآن عن حرية كل فرد يف 

كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤوإرادته باختيار اإلنسان يرتبطان ، حيث تقرر اآلية بصراحة أن اإلميان والكفر ٢٩ الكهف آية  "فَلْي 
 للظاملنيي   االستحقاق األخروإىل ، بل تقتصر على اإلشارة دنيوية  وإهانة، وال تشري اآلية إىل عقاب أو توبيخ أو حتقري 

ِإنا أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِللناِس ِبالْحق فَمن اهتدى فَِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنما يِضلُّ علَيها وما أَنت  ": وقوله تعاىل،واملعاندين
 مينح اإلنسان حريته ولكنه اهلدي والضالل ، بني  ال يساوي الكرمي، وبالرغم من أن القرآن ٤١  الزمر آية" علَيِهم ِبوِكيٍل

 على هذه احلرية ، وليست هناك مسؤولية وحساب مع سلب يترتبيف االختيار ، وال يلزمه بأحدمها خاصة ؛ ألن املعاد 
  . )١(االختيار يف الدنيا

 اهللا رسوله الكرمي خاطبذلك ما نفى القدرة البشرية على اإلكراه والتكليف ؛ ولك اإلسالم فكرة القهر، استنكر لذلك"
 مبدأ اإلسالم، وبالتايل أرسى ٢٢، ٢١ الغاشية " لَست علَيِهم ِبمسيِطٍر،فَذَكِّر ِإنما أَنت مذَكِّر" : مبيناً له مهمته قائالً 

 اإلسالم باحلجة والربهان إىلالدعوة  ، واستبدل هذا اإلكراه ب٢٥٦ البقرة "لَا ِإكْراه ِفي الديِن":النهي عن اإلكراه،قال تعاىل
 ، فأباح ١٢٥ النحل "ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن:" ،وبقوله تعاىل 

دة يف اإلسالم ، ال سيطرة ألحد عليها  األخرى ، وحرية االعتقاد والعباالدياناتحرية العقيدة ، وكفل حرية العبادة ألهل 
 علمياً حلماية حرية العقيدة أسلوباً كان حاكماً أو مرشداً أو معلماً أم زعيماً ؛ وقد اختذت الشريعة اإلسالمية سواء، 

  : والعبادة ، هذا األسلوب يتضمن طريقتني 
  .   عقيدة ما أو تركه أخرى اعتناق يكره غريه على  الناس أن حيترموا حق الغري يف اعتقاد ما يشاء ، فليس ألحد أنإلزام. ١

ا يقف موقفاً سلبياً ولو أدى األمر أن يهاجر إىل بلد آخر  ،وألّعقيدتهإلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على محاية . ٢   
 نفسه قبل أن يظلم ظلم ، ويستطيع فيها إعالما فإن مل يهاجر وهو قادر على اهلجرة فقد والعبادة  العقيدةيكفل حرية  

       )٢( "العذابغريه ، وار تكب إمثاً عظيماً  وحقت عليه كلمة  
 عليها من العبث باحملافظةاهتم القرآن الكرمي باحلرية الدينية ألصحاب العقائد يف خمتلف األديان :  ما سبق أقول ضوء يف

سالمي ، حيث مل نر حادثة واحدة مت فيها إجبار أحد  اإلالتاريخواالعتداء ، وانعكس هذا االهتمام على سلوك املسلمني يف 
 اإلنسان ضغط ، أو إكراه من أجل ذلك ، وهذا يدل على تسامح القرآن الكرمي يف اختيار ممارسةعلى اعتناق دين ، أو 

  . الدين الذي يريد 
، ) أي اليت ال يعيش هلا ولد( كانت املرأة تكون مقالت : حديث ابن عباس قال يف جاءما :  الواردة منها األحاديث أما

ال ندع أبناءنا :  فقالوا ، نفسها إن عاش هلا ولد أن وده فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنصار علىفتجعل 
  )٣( ال إكراه يف الدينفأنزل اهللا 

                                                
.  ، بتصرف، دط٣٤٧ص      ، ، مؤسسة األعلمي ، بريوت ٢ ج،  يف تفسري القرآنامليزان ، الطباطبائي حسنيحممد ) ١(  
  .٢٦ مرجع سابق ، ص، اإلنسان وحقوق اإلسالم خضر ،) ٢(
 وابن ،٢٣٣٣ برقم صحيح:د، قال األلباين يف صحيح آىب داو و ٣٢ ص٣، ج٢٦٨٢: يف األسري يكره على اإلسالم برقم:  ، باب اجلهاد أبو داوود ،كتاب أخرجه) ٣(

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت ، األرنؤوط ، حتقيق شعيب ١، ج١ هـ، ط٧٣٩بان ت  ابن بلبترتيب  يف تقريب صحيح ابن حبان اإلحسان هـ ٩٦٤تحبان البسيت  
   . ١٤٠ برقم ، ٣٥٢م ، كتاب اإلميان ، باب التكليف ، ص١٩٨٨



 

 

٩٧ 

 

 الفطرة فأبواه يهودانه علىيولد ما من مولود إال : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  هريرة أنه كان يقول أيب وعن
 يقال نتجت الناقة إذا تلد:  تنتج ، )٢( جدعاء فيها من   حتسونسانه ، كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل جوينصرانه ومي

  )٣( إحدامها أومقطوعة األطراف :  كاملة ، فال جدع فيها ، جدعاء األعضاءسليمة من العيوب جمتمعة  : ،مجعاءولدت 
 بأنه يقتضي أن الترتيبكل بين آدم يولد على الفطرة ، أي من بين آدم واستشكل هذا :  حجر تعليقاً على احلديثابن قال

 وال يقع له شيء ، واجلواب أن املراد من مسلماًكل مولود يقع له التهويد وغريه مما ذكر ، والغرض أن بعضهم يستمر 
ه ، بل إمنا حصل بسبب خارجي ، فإذا سلم من ذلك السبب استمر  و مقتضى طبعاملولودالترتيب أن الكفر ليس من ذات 

    . )٤ (احلقعلى 
 قوالً حسناً مجيالً ، وكان فيما قال فقال لتحت راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح إين: " قال أمامة  أيب وعن

 ، ومن أسلم من املشركني فله أجره ، وله ما لنا ،  وله ما لنا وعليه ما علينا،من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتني : 
   )٥(" مال عليناوعليه

                                                
ما قيل يف أوالد : ب الباري ، وكتاب اجلنائز ، بافتح ، من  ٥٠٢ص ،      ١ ، ج٦٢٢٤اهللا أعلم مبا كانوا فاعلني ، برقم :  ، بابالقدر البخاري ، كتاب أخرجه) ٢(

.١٣١٧املشركني برقم   
  .٢٨٥ص ، ١ مرجع سابق ، ج،  غريب احلديثيف  النهاية األثري ، ابن) ٣(
. ٢٩٢ ،ص ٣ ، جسابق مرجع ،  شرح صحيح البخارييف  الباري فتح بن حجر ، أمحد) ٤(  
 أيب أمامة ، مسند الصحابة العشرة ، باقي عنسليمان عن عبد الرمحن ، عن القاسم  ، عن حيىي بن اسحق ، ثنا ابن هليعة عن ٢٥٩ ، ص٥ ج، أمحد يف املسند أخرجه) ٥(

.٢٢٢٨٨:  عبداهللا بن هليعة ، رقم احلديث لضعفصحيح ، وهذا إسناد ضعيف :  ، حديث أيب أمامة ، قال شعيب األرنؤوط األنصارمسند    



 

 

٩٨ 

 

 ، وبني وعقيدم احلديث على أن النيب صلى هللا عليه وسلم ضمن حقوق غري املسلمني وحريام يف دينهم هذا يدل
ا ترك األمر حتت مشيئتهم  على ذلك ، وإمنجيربهمالرسول صلى اهللا عليه وسلم أجرهم إن أرادوا الدخول يف اإلسالم ومل 

 أو هوالشاهد عليه كما يف احلديث ومن كان على نصرانيت، املسلم يف دينه وعقيدتهغريوإرادم ، وإنه ى املسلم عن فتنة 
 من يهود ونصارى يف إقامة املسلم فإنه ال يرد عنها ، ويدل هذا على اعتراف النيب صلى اهللا عليه وسلم حبق غري هيهوديت

   عليه، وليس ألحد من املسلمني أن جيربهم على االعتقاداالعتداءعقيدم،ويؤكد على احترام هذا احلق وعدم دينهم و
  .)١( منبثقة عن دينهم وعقيدم    أا  يف تصورام اليت جيدونعليهم  اإلسالمي وال يعترض

؛ بل إنه يبيح وجوده يف فحسبه يف بلد واحد  يدعو إىل الدهشة حقاً أن القرآن الكرمي ال يبيح وجود دين آخر معالذي إن
حيث يصرح الزوج املسلم لزوجه بأداء شعائر دينها كما ،أهل الكتابالبيت الواحد وعلى مرقد واحد؛ فأجاز الزواج من 

  !تشاء ، فأي تسامح هذا 
 أساس علىية الدينية ذا شيد اإلسالم بناء احلر":  تعليقاً على احلديث السابق) حقوق اإلنسان( كتابصاحب يقول  

 واضحة،وبراهينه قاطعة،وتعاليمه تساير دالئله،ذلك أنه يقف على أرض صلبة مثبتة... التسامح واملعاملة العادلة النـزيهة 
 ا علَيك الْبلَاغُفَِإنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا وِإنْ تولَّوا فَِإنم " النيب صلى اهللا عليه وسلمخياطبالفطرة البشرية،والقرآن الكرمي 

  ، يف الشعائر الدينية ، فجاء القرآن يعلن أن ال إكراه يف الدينممارسة ،وأيضاً مل يكن قبل اإلسالم حرية يف العقيدة وال )٢("
  حرياا،يف غريبكامل هلذا الدين ، واملقيم أصحاا يف أرض مسلمة ، أن ترعى كما تشاء،مستمتعة املخالفة  ويبيح للعقائد

  .)٤( )٣ ( " لَيس علَيك هداهم ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاُء: " خشية على روح أو مال أو عرض ، أو رأي ، يقول تعاىل 
 على العقيدة جيربهموال ننسى موقف النيب صلى اهللا عليه وسلم من مشركي مكة يوم الفتح العظيم حيث إنه مل  : قلت

 ليس دين القتل واإلكراه ، إمنا هو دين التسامح ، الدينعليهم وأطلقهم ، وبني عليه السالم أن هذا والعبادة ، إمنا من 
 ألم سيقتلهم اً ، وهم على ظن بأن حممد" اذهبوا فأنتم الطلقاء ":  ويؤكد ذلك قوله ،وحيترم العبادة عند اآلخرين 

  ) !  .اذهبوا فأنتم الطلقاء ( العقيدة يف حرية العبادة و خالفوه يف العقيدة ، والعبادة ، ولكنه أجام بكل احترام

                                                
.٢٩٣ ، ص٣بق ، ج مرجع سا، يف شرح صحيح البخاري الباري فتح ، هـ٨٥٢،ت حجرابن) ١(  
.٢٠ رقم آيةآل عمران )٢(  
  .٢٨ مرجع سابق ، ص، وحقوق اإلنسان اإلسالم ، حضر) ٣(
.٢٧٢ البقرة، آية) ٤(  



 

 

٩٩ 

 

 بالقتال اإلذن لغري املسلمني معابدهم ، ورعى حرمة شعائرهم ، بل جعل القرآن الكرمي من أسباب  الكرميالقرآن وصان    
الَِّذين أُخِرجوا ،موا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم لَقَِديرأُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِل:" ، محاية حرية العقيدة والعبادة،قال تعاىل

 اتلَوصو عِبيو اِمعوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رِإلَّا أَنْ ي قِر حيِبغ اِرِهمِدي ِمن
اِجدسم٢( )١"  و(.  

 بأس ، ولن يكون عليه اإلسالم يكن على مل:" كتاب حقوق اإلنسان تعليقاً حول التسامح يف احلرية الدينيةصاحب يقول
 يف معتقدام ، فاإلسالم مل يفرض على النصراين أن يترك البقاءبأس أبداً ، ولو أصر ألوف املنتسبني إىل األديان األخرى 

 ـ أن يدع القدميى اليهودي أن يترك يهوديته ، بل طالب كليهما ـ ما دام يؤثر دينه  ، أو علنصرانيتهدينه أو أن يترك 
 أو يهودياً وال تكن خصماً لإلسالم ونبيه مسيحاًاإلسالم وشأنه ويعتنق من يعتـنقه ، دون جم مر أو جدل سيئ ، كن 

اهللا عليه وسلم إىل أهل جنران أن هلم جوار اهللا  عهد النيب صلى اشتمل وقد، )٣( "الدوائروأتباعه تتمىن له الشر وتتربص به 
 صلى اهللا عليه حممدهذا ما كتبه عبد اهللا أبو بكر خليفة : وملتهم وبيعهم ورهبام،حيث قالأمواهلموذمة رسوله على 

 وسلم على أنفسهم وأرضهم وملتهم وأمواهلم عليهوسلم ألهل جنران،حيث أجارهم جبوار اهللا،وذمة حممد صلى اهللا 
 على حريتهم صن القدس  أهل إيلياإىل عمر رضي اهللا عنه  عهد ويف )٤(.  وبيعهمورهبام ، وأسقفهمحاشيتهم وعبادم،و

 من األمان ، أعطاهم أماناً إيليا اخلطاب أهل  عمر بنأعطى ما هذا: " يف عقائدهم ، وحرية معابدهم وشعائرهم بقوله 
 يكرهونو ال ....سائر امللة ، أن ال تسكن كنائسهم وال دم ،وال ينتقص منها وصلبام و،ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم 

 بيعهم وصلبهم ، وخيلي مع الروم وماله أن يسري بنفسه إيلياومن أحب من أهل ... على دينهم ، وال يضار أحد منهم 
لصور الواردة من تعامل الرسول  هذه اأن : يظهر لنا ما سبق ضوء يف. )٥(فإم آمنون على أنفسهم حىت يبلغوا مأمنهم 

 و على ما تدل على حقيقة ، بأهل الكتاب ، فال يريد القرآن إال االحترام والتكرمي  داللةصلى اهللا عليه وسلم ، هي أفضل 
 فاملسلمون ، بأمام كفالتهم  املسلمني من التحديات والشرور ،فهم يف ذلك عند موكالء املساواة ،وال يريد إال صوم  

 والرعاية وحقهم الكامل يف والسالمة ذلك منوط م أن حيققوا هلم مصاحلهم يف األمن واالستقرار واالطمئنان ، مبوجب
  .احلرية 

                                                
  . ، د ط٨م،ص١٩٨٧ بريوت ،، دار الفكر ، اإلسالم من العنف والعدوان وانتهاك حقوق اإلنسانموقف ، طنطاويسيد  حممد) ٢(
، د ط ٩٢م ،ص١٩٩٣ اإلسكندرية،مصر ، ، الدعوة دار تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة، اإلنسان بنيحقوقايل،حممد الغز) ٣(  
، ١٩٥ ص٣،انظر ختريج احلديث يف نصب الراية ألحاديث اهلداية للزيلعي ج.ط   ، د٧٣ ، ص١٩٧٩ دار املعرفة ، بريوت ، ، اخلراج كتاب ، يوسفالقاضي أبو ) ٤(

  .١٩٩يف اجلواب الصحيح ص وابن تيمية
،انظر تاريخ خليفة بن خياط ل خليفة بن ٦٠٩ص،هـ ١٤٠٧ ، بريوت ، العلمية ، دار الكتب ٣ ، ج١ط) تاريخ األمم وامللوك  ( الطربي تاريخ ، الطربيحممد ) ٥(

.٢٦خياط ص  



 

 

١٠٠ 

 

 على اإلنسان حىت يف اختياره دينه ، مع حتمله تبعة اختياره فرض ال): "  وأسباب العنف اإلنسانحقوق (  جاء يف كتاب 
فَمن شاَء " د قرر اهللا تعاىل ال إكراه يف الدين ، ورتب على ذلك بكل صراحة ووضوح  ، فقذلك، فهو صاحب القرار يف 

كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤ١(" فَلْي( وقوله  "ِقيمتسأَنْ ي كُماَء ِمنش نِلم ")الكامل  احلاسم احلق  يف فال وضوح أكثر ، )٢ 
 تأكيد احلق الكامل يف اإلميان ويف رفضه حىت بالكفر ، ويدل يفهللا واملئاب إليه ، بل  اختيار الطريق إىل ايفواحلرية الكاملة  

   .)٣( اختيار اإلميان والكفر ، وتأكيد هذه احلرية وإعالاحريةهذا الوضوح القاطع على 
 حرية ممارسة العبادات ملسلمالقرآن الكرمي لغري ااحترام بيوت العبادة ؛ ولذلك يترك ) االعتقادية ( احلرية الدينية من ويتفرع

 على بيوت العبادة وهدمها وختريبها االعتداء فيها شعائره، وحيرم ميارساليت تتفق مع عقيدته،وحيافظ على بيوت العبادة اليت 
  اليت أبرمت يفاملعاهدات السلم واحلرب ، والوثائق التارخيية كثرية يف وصية اخللفاء لقادة اجليوش ، ويف حاليت، سواء يف 

 الوثيقة العمرية مع أهل بيت املقدس، والدليل املادي وامللموس ومنهاالتاريخ اإلسالمي،وعند الفتوحات مع غري املسلمني، 
   .)٤( التارخيية القدمية للنصارى يف معظم ديار اإلسالم واملسلمنيالعبادةبقاء أماكن 

ورفع ،يل يف دين آخر ، وال يف تشريع حديث أو معاصر ال جند هلا مثاً رسم اإلسالم للتسامح صوركله هلذا            
، ومسا بأهل الكتاب على من  األخرى وبني األديان  شأن اإلنسان بصرف النظر عن دينه وعقيدته ، ونوه بالصلة بينه

 معهم،ومن استسلموا أصبحوا أهل ذمة،يتوىل املسلمون والعيشسواهم من كفار ومشركني،وأفسح السبيل ملعاشرم 
 املدن بعض يف كسب عيشهم،وأداء عبادم،وقامت الكنائس والبيع إىل جانب املساجد يف أحراراًايتهم، ويتركوم مح

 وتولوا بعض الوظائف االمتيازات بعض الكتابوالقرى اإلسالمية،ومل يقف التسامح عند هذا احلد،بل كثرياً ما منح أهل 
    .    )٥(الكربى 

                                                
.٢٩ الكهف)١(  
.٢٨التكوير)٢(  
.  ، دط ٢٧م ، ص١٩٩٣ اإلسكندرية ، ،عارف  دار امل،  وأسباب العنف يف اتمع اإلسالمياإلنسان حقوقأمحد يسرى ، ) ٣(  
. ، بتصرف ١٧٥ مرجع سابق ، ص،  يف اإلسالماإلنسان حقوقحممد الزحيلي ، ) ٤(  
.، بتصرف ٣٥ سابق ، صمرجع ،  يف اإلسالماإلنسان حقوق ،إبراهيم مدكور ) ٥(  



 

 

١٠١ 

 

   : اخلالصة
  : بني ما يلي  ما سبق تضوء يف
 مل حيدثنا عن واقعة واحدة التاريخن إ اإلكراه يف الدين ال وجود له يف القرآن الكرمي من حيث الفكر والعقيدة ، ونإـ ١

   .)١( اهللا عليه وسلم أو يف عهد اخللفاء الراشـدينصلى اإلكراه ، سواء كان يف عهد الرسول  منتدل على نوع
  : ، إذ جاء يف املادة ما يلياإلنسان األساسية اليت اشتمل عليها اإلعالن العاملي حلقوق  حرية العقيدة من احلرياتتعدـ ٢
 أي دين أو معتقد ، اعتناقهلكل إنسان احلق يف احلرية الدينية ، ويشمل ذلك حريته بأن يتدين بدين ما وحريته يف  . أ

  . وإقامة الشعائر 
  . أي دين اعتناقريته يف أن يدين بدين ما ، وحريته يف ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل حب . ب
 اليت تكون ضرورية حلماية ،ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إىل القيود اليت يفرضها القانون  . ج

   . )٢(السالمة العامة
 ، وهذا يدل على عدم القيود وردتلكرمية اليت  التسامح يف احلرية الدينية ظاهر يف القرآن الكرمي من خالل اآليات اإنـ ٣

  .على احلرية يف جماهلا الديين 

                                                
. ، دط ٣٤م، ص١٩٩٠ ،معية  دار الراتب اجلا، حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف حماضراترامز عمار ، ) ١(  
.٢١٨م ، ص١٩٩٩ ، املكتبة الوطنية ، عمان ، ١ ط،  حقوق اإلنسانإىل مدخلنظام عساف ، ) ٢(  



 

 

١٠٢ 

 

   . احلرية الدينية يف العهد اجلديد يف التسامح
  : جند ما يلي الواردة الدينية يف القرآن الكرمي مع احلرية يف العهد اجلديد ، من خالل النصوص رية احلقارنا وإذا
 بسيطرة اإلرادة على القوى العاملة فيها وما يترتب على ذلك من ضبط النفس جهاد ": تعين اجلديد العهد يف الدينية ةاحلري

   . )١( "اإلنسانيتني  واهلوىالنـزاعات 
 خيتار أن ال يكون مؤمناً يف أي دين كان ، ولذلك حرية وأن اإلنسان يف أن خيتار الدين الذي يشاء ، بل  حق وأيضاً 

 دد إذا ال تنقلب احلرية إىل فوضى ، فتمس حبجة التمتع ا ، وينبغي منع هذه احلرية  أجل أنمنالدين مقيدة بقيود 
  )٢( .سالمة اتمع وأمنه

 بني العبد وخالقه ، وال شأن هلا بكيان الدولة السياسية ، وال حمضة التدين صلة روحية كون تنطلق من قاعدة  احلرية وهذه
   . )٣(ي واالقتصادي واالجتماعالتشريعيعالقة هلا بالبناء 

  :  الواردة يف العهد جلديد يف احلرية الدينية ما يلي النصوص ومن
إذا كيف يدعوه داوود بالروح رباً  : فسألوهابن داوود ، :  يسوع ما رأيكم يف املسيح ، ابن اهللا هو ؟ أجابوه سأهلم" ـ ١

فإن كان داوود يدعوه رباً فكيف يكون ابنه ، فلم  أعداءك موطئاً لقدمك ، أضعاجلس عن مييين حىت : له إذ يقول الرب 
  )٤(" أن جييبه أحداًيستطع 

 شخصية املسيح بأا إىل هذا النص جند أن املسيح يسأهلم عن رأيهم يف شخصه، مع العلم أن النصارى ينظرون خالل من
 هو ما يفهم من هنانية ، وتساحمهم  كان هذا ال يسلم هلم ، لكن اجلانب الذي ندرسه هو حريتهم الديوإن ، اإللوهيةمتثل 

 حريتهم الدينية ، فهناك نصوص تدل على وجود يفاختيارهم لدينهم ، ومع ذلك فإن النصوص اليت تأيت تدل على خالف 
غري  الدينية ال وجود هلا ، ومع ذلك فإن احلرية الدينية من خالل العهد اجلديد احلريةاحلرية ، وهناك نصوص تدل على أن 

   .ملعاملا واضحة

                                                
. ، دط٢٧ص،   ١٩٧٨ ، ترمجة معن زيادنه ، معهد االحتاد العريب ، لبنان ، احلرية مفهوم ،فرانز روزنتال ) ١(  

 
.    ، بدون ناشر ٩٠ ص، ١٩٩٠ ، قطر ،١ ط،  يف حقوق اإلنسان الشرعية اإلسالميةالسياسية النظريةحممد املفيت ، ) ٢(  
  .٩١ مرجع سابق ، ص ، السياسية النظرية ،املفيت ) ٣(
.٤٤ - ٤٢ ، فقرات ٢٢ اإلصحاحإجنيل مىت ، ) ٤(  



 

 

١٠٣ 

 

ال :  ال يتبعنا ، فقال يسوع ألنه وهو ال يتبعنا ، فمنعناه بامسك معلم رأينا واحداً يطرد شياطني يا: "  أيضاً النصوص ومن
 إذاً مل تؤمنوا به يقولإن قلنا من السماء :  حول سلطة يسوع أمن السماء أم من غريها ؟ قائلني وتشاورا " و،)١(" متنعوه 

   )٣("الطرقات والساحات وأجرب الناس على الدخول حىت ميتلئ بييت  يف واخرج " )٢("
 يرفض أن يؤمن باالبن فال ومن  ، حيب االبن ، وقد جعل يف يديه كل شيء ، ومن يؤمن باالبن فله احلياة األبدية فاألب" 

ال األنبياء ؟ أنا أعلم أنك أتصدق أقو: أيها امللك :  بقوله بولس دفاع"،و)٤( ". ، بل يستقر عليه غضب اهللاحلياةيرى 
 صاليت فإن كثرياً  أمسواء كان قليالً : قليالً بعد ، وتقنعين بأن أصري مسيحياً ، فقال بولس  : أغريباستصدقها ، فأجاب 
  )٥(". احلاضرين هنا مجيعاً أن تصريوا مثلي ، لكن دون هذه السالسل وألجلإىل اهللا ألجلك ، 

 كان ضعيفاً ومن" ،و .)٦("ءك،وهدموا مذاحبك ، وبقيت أنا وحدي وهم يسعون إىل قتلي يا رب قتلوا أبنا" :إيليا قال
 املسيح حررنا وأطلقنا يف سبيل احلرية فاثبتوا إذا وال تعودوا إن" ،و )٧("باإلميان فاقبلوه بينكم دون أن حتاكموه على إرادة 

   .)٨(" إلرضاء اجلسدذريعةا األخوة ، ولكن ال تتخذوا من احلرية فإمنا إىل احلرية قد دعيتم أيه ... العبودية بنري االرتباكإىل 
 دينية حرية توجد عند النصارى من خالل كتبهم ال )٩(" صلبوه وهناك: "  هذا النص الوارد عن عيسى بقوهلم خالل من

  .  زعمهم حدبدليل قوهلم عن عيسى بأنه صلب ، فلو كان هناك حرية عندهم ما صلبوه على 
  )١٠()) هلا مكاناً يف قلوبكم دجتولكنكم تسعون إىل قتلي ألن كلميت ال .. كم االبن تصريون باحلق أحراراً ،  حررفإن(( 

 الدينية ، وقد السيادة املقدس من خالل نصوصه أن اإلنسان ال حرية له فقط ، بل إنه يتعرض وخيضع هلذه الكتاب يوضح
 حتت سيادة نعمة اهللا قد صارت له احلرية والتصرف اإلنسان أن ":خرج من سيادة اخلطيئة وعندها صار حراً ومعىن ذلك 

  .)١١(" يريد ، أما حتت سيادة الدين فال حرية له ماواالختيار ، له أن خيتار 
 ، ومع واألخالقي هذه حلرية أا حق ، وهي حاجة مالزمة لكرامة اإلنسان ، ال سيما يف هذا احلقل الديين يف واألصل

   .)١٢(ية متعذر احلصول عليهاذلك فإن هذه احلر
 العهد اجلديد ، قال يسوع يف هنا أن اإلنسان حر يستطيع أن خيتار ما يشاء بني اخلري والشر ، بدليل ما ورد احلرية وتعين

كم مرة أردت أن : يا أورشليم ":  وقال مقرعاً أورشليم ،)١٣(" الوصايافأحفظ إن أردت أن تدخل احلياة ":للشاب الغين 

                                                
٣٩ ـ ٣٨:  فقرات ،  ٩  إصحاح  مرقس،إجنيل ) ١(  
٣٢ـ٣١:  ،فقرات١١  : إصحاحمرقس،    : يلإجن) ٢(  
٢٣: ، فقرات١٤: إصحاح ،  لوقاجنيل  إ) ٣(  
٣٦ فقرات،  ٣ :إصحاح، يوحناإجنيل ) ٤(  
  .٢٩ ـ ٢٧ ، فقرات ٢٦ : إصحاح الرسل ، أعمال) ٥(
  . ٣ ،فقرة ١١ ، إصحاح روما مؤمينالرسالة إىل ) ٦(
.١ ، فقرة ١٤إصحاح  : روما مؤمينالرسالة إىل ) ٧(  
  ١٣ ، ١، فقرات  ٥ إصحاح إىل مؤمين غالطية ، الرسالة)  ٨(
  ١٨:  ، فقرات ١٩ إصحاح ، يوحنا إجنيل) ٩(
.٣٦ ، فقرة ٨ إصحاح يوحنا ، إجنيل) ١٠(  
 . ٤٣، ص١٩٧٧ ،، دار الثقافة املسيحية، القاهرة ٣ ط،  املسيحي وحتديات العصرالسلوك ، حبيب صموئيل) ١١(
  د ط، ٥١ ص،م١٩٩٧لكرمل، بريوت،  دار سيدة ا، التعليم املسيحي ملخص، الكرملي شديقانأغسطينوس ) ١٢(
.١/١٧مىت )١٣(  



 

 

١٠٤ 

 

 القلوب وغري قساةيا "، ويف سفر األعمال ورد )١( " فراخها حتت جناحيها فلم تريدواالدجاجةنيك كما جتمع أمجع ب
  .)٢(" الروح القدس كما فعل آباءكم دائماً تقاومونًاملختونني يف قلوبكم إنكم 

 الغاية اليت خلق من إىللوغ  لنا يف هذا النص يتضح لنا أن اهللا يعرض وصاياه على اإلنسان قاصداً مساعدته للبتقدم مما
 ، فاإلنسان إذا خمري بإمكانه أن اختياره سيحاسب مبوجب واهللا بني أتباعها وخمالفيها ، االختيارأجلها ، ويترك له مقدرة 

    .)٣( ، واخلري والشر واحلياةخيتار بني املوت 
 ، مث تركه خيتار ، مميز، وجعله سيد الكون ، ومل يفرض عليه شيء ، بل أنعم عليه بعقل  اهللا اإلنسان حراً خلق لذلك

 الوحيد عن خطئه حيث جاء يف الرسالة الثانية املسئول فهوفاإلنسان خمري وال أحد حكم عليه غري نفسه ، فإن ضل الطريق 
 هي أعظم هبه وهبها اهللا احلريةية ؛ ألن  احلرفهناك وحيث يكون الروح  الروح أن الرب هو ٣/١٧إىل أهل كورنثون 

 ئولمس يبني لنا يف كل حلظة أن اإلنسان فاإلجنيل" ،و )٤( تسلط اللإلنسان ، لذلك ال جيوز أن يكون يف الكنيسة قهر و 
إن الناس :  ، وإن صنع شراً  ومل يؤمن يعاقب ، ونصوص اإلجنيل واضحة تقول يثابعن أعماله ، فإن أمن وصنع خرياً 

 الناس ، ولكنه يدعوهم يدعو ألنه حر ، ويسوع مسئول منهم مكرهاً ، واإلنسان حر وهو أحد ، ولكن ليس مدعونفة كا
  . وهذه من وصايا عيسى "اخترتكم أنتم اخترمتوين ، بل أنا ليس " ١٦/ ١٥ أحراراً ، جاء يف يوحنا فاملدعون ،أحراراً  

 يعاقب الذين مل واآلخراقب من اختار حبرية رفض اإلميان أو صنع شرا ،  ال جييز فيها حرية الديانة حيث يعنصوص وهناك
   .)٥(يؤمنوا ألم مل يكونوا يقدرون على اإلميان 

وهذا غري مطبق دون إكراه أو إجبار رية الدينية تتيح لألفراد تبين ما شاءوا من معتقدات احل  يظهر لنا أن ما سبقضوء يف
  .عند النصارى من خالل كتبهم 

   : الصةاخل
 بعضها يشري إىل عدم كان دراسيت للعهد اجلديد ، ويف ضوء ما تقدم من اإلشارة لبعض النصوص الواردة ،واليت ضوء يف

 سلوكيات على تتبع النصوص،ومن خالل احلكم خالل  مناحلرية الدينية يف العهد اجلديد،أستطيع أن أصل إىل خالصة 
 ، وهو متوافق ملا تقدم ؛ وبناء عليه فاحلرية الدينية على نصوص واضحة يف احلرية اإلجنيل وأسفاره ،أن العهد اجلديد حيتوي

  :  ألسباب وجودهاالدينية هي اليت أميل إىل 
    . املسيحية عنداملقدس العهد اجلديد داخل الكتاب  يف نصوصوجود. ١
  . إىل دين آخر والذهابرك دينه  إىل منهج املسيح عليه السالم، وأنه مل يأمر باإلجبار ألحد حول تاالحتكام. ٢
 أحد على ترك دينه أو إجبارلسالم واضح ، وهو منهج غريه من األنبياء يف عدم ا شك أن منهج السيد املسيح عليه ال. ٣

  .التمسك بدين معني 
  
  
  
  

                                                
.٢٣/٣٧مىت )١(  
.٧/٥١ الرسل أعمال)٢(  
 .  ، بدون طبعة٥٧ ص، م ١٩٨٠ ، لبنان ،  ةالبوليسي املكتبة ،  وراء حفنة ترابماذا ، البوليس فرح ئيلجربا) ٣(
. ، د ط٥١ ، ص١٩٧٦ مطبعة العامل العريب ، القاهرة ، ،  أنا حرهل ، خزام روفائيل) ٤(  
.٣٣ ، ص ١٩٩٧ ، دار احلصاد ، دمشق ، ١ ط،  اإلجنيلأخالق ، بايه البري)٥(  



 

 

١٠٥ 

 

   .  يف القرآن الكرميالتسامح يف احلرية الفكرية : الثاين املطلب
 صاحل اجلماعة صاحبها املرء يف التعبري بكلمة صادقة ، ال تعكس مصاحل ذاتية يريد ا هي حق:  الفكريةاحلرية تعريف      

 والرأي والتعاليم هي أعمال النظر يف املنهج الذي يفكر به ، أو ينبغي أن يفكر به من املبادئ أو ،)١(املسلمة اليت ينتمي إليها 
 مجيع ما يكتنفه من تعاليم ، وما يقع حتت إدراكه من يفمستقالً واألفكار ، أي أن يكون لإلنسان احلق يف أن يفكر تفكرياً 

   . )٢( فهمه ، ويعرب عنه مبختلف وسائل التعبريإليهظواهر ، وأن يأخذ ما يهديه 
 هذا الذهن وأواله رىب الفكرية هي منتهى ما يستقر يف الذهن بعد البحث والتفكري ، ومن حق اتمع الذي احلرية إن     

 العام ، وما النفع ال ينتفع بذلك إذا كان هناك قيد على نشر هذه اآلراء ، ما دامت يف حميط وهو ينتفع بثمرته ،  عنايته أن
 اآلخرين ، أو على قدسية األديان والقانون حرمات حيجزها عن التعدي على االحترامدامت يف دائرة العقل ، ويف إطار من 

 تتميزملناسب للتقدم احلضاري املنشود ، وإن اجلو اإلسالمي هلو خري األجواء اليت  ااجلو، إن اآلراء السليمة هي اليت تكون 
 أول لقاء بني اإلسالم والكفر  ختري الرسول ويففيها األفكار واآلراء اهلادفة إىل اخلري واملصلحة العامة ، ففي غزوة بدر ، 

 باحترام أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتمتع بني أمته رأى أنه املوقع املناسب ، ومع،صلى اهللا عليه وسلم مكاناً للمعركة
 ، قال له احلباب بن املنذر يف أدب واملناقشةنه املوحى إليه ؛ ومع هذا يفسح اال للحرية الفكرية إوتقدير خاص ، حيث 

تقدم عليه أو نتأخر ،  أرأيت هذا املرتل أهو مرتل أنزلكه اهللا ليس لنا أن ن":جم ، ويف حرص شديد على مصلحة املسلمني 
ليس هذا :  ، فقال واملكيدةبل هو الرأي واحلرب :  واحلرب واملكيدة ؟فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم الرأيأم هو 

،ومل يسع الرسول ن من القوم مث تغور ما وراءه فنشرب وال يشربوماءمبرتل يا رسول اهللا ، اض بالناس حىت تأيت على أدىن 
   )٣(" إال أن يستجيب لرأي هذا اجلندي املخلص سلموصلى اهللا عليه 

 عن أي طريق شاء ، رأيه القرآن الكرمي هذا احلق يف أوسع نطاق ، فمنح كل فرد احلق يف النظر والتفكري ، وإبداء أقر وقد
 من هذه األمة ليكن واملعىن )٤("ينهونَ عن الْمنكَِرولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف و:" قال تعاىل

  ....من أصحاب التفكري السليم اليت تدعوا إىل اخلري وتنهى عن الشر 
 هذا املبدأ سار الرسول عليه السالم ، وسار اخللفاء الراشدون من وعلى" ):حقوق اإلنسان يف اإلسالم(قال صاحب كتاب

 اليت متثل    املرحلة تاريخ هذه وباستقرار وحماطة بسياج من القدسية، ة عهدهم مجيعاً مكفول الرأي يفحريةبعده،فقد كانت 
 ذا املبدأ العمل، ال نعثر على أي حماولة من جانب أويل األمر للحجر عل حرية اآلراء ؛ بل إن متثيل اإلسالم أصدق مبادئ

 العصرين ليحاربوا اآلراء اليت يعتقدون أا دد هذينفاء يف ظل مرعياً يف عهد بين أمية وصدر بين عباس ، فما كان اخلل
لئك يستوحون ما يسريون عليه يف هذا الصدد من روح اإلسالم أو الناس ، وكان هؤالء وبنيسالمة الدولة أو تنشر الفتنة 

صل إىل حد جعلهم ، قد والعباس، بل إن احترام بعض اخللفاء حلرية الرأي والتفكري يف عصر بين أمية وبين ومبادئه
 يف عهد عمر بن عبد العزيز واملأمون بن هارون الرشيد اخللفاءيتحرجون من وضع أي قيد يف هذا السبيل،فقد كان 

   . )٥("  األسرة املالكة ومبلغ استحقاقها للخالفة شأن نفسه يف اخلليفة احلرية ، ويف حضرة  بكاملوغريمها يتناقشون 

                                                
  . ٤٠ مرجع سابق ، ص، م الرأي يف اإلسالحرية ، مصطفى) ١(
 .٢٩ م ، ص١٩٩٢كا ،  اإلسالمي ، فرجينا ، أمريللفكر ، املعهد العاملي ١ ط، حرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني دورعبد ايد النجار ، ) ٢(
.١٦١، انظر كتاب الثقات البن حبان ص٢٨ مرجع سابق ، ص،  اإلنسانوحقوق اإلسالم ، خضر) ٣(  
  .١٠٤ رقم آية آل عمران سورة) ٤(
.٢٣٠، ص١٩٧٩ للطباعة والنشر، القاهرة ، مصر ، دار ضة ٥ ط،  اإلنسان يف اإلسالمحقوق واقي ، احدعلي عبد الو) ٥(  



 

 

١٠٦ 

 

 واملنطق ، يف مناقشام العقلملسلمني أن يلتزموا جادة ا اهللا أمرناقشات الفكرية ، ولذلك ي القرآن الكرمي حرية املسن وقد
 احلجة باحلجة ، والدليل بالدليل ، ويف هذا يقول تعاىل خماطباً وقرعمع أهل األديان األخرى ، وأن يكون عمادهم اإلقناع 

، ويقول )١( " ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسنادع ِإلَى سِبيِل ربك :" وسلم عليهرسوله صلى اهللا 
، )٣(" قُلْ هلْ ِعندكُم ِمن ِعلٍْم فَتخِرجوه لَنا:" ،وقوله)٢(" قُلْ هاتوا برهانكُم ِإنْ كُنتم صاِدِقني" خماطباً أهل األديان األخرى

 يقطع بأنه ال  بأنه ، فيتظاهر جدالً  دينهمقرآن بذلك ، بل يغري الكفار باملناقشة واإلتيان بالدليل على صحة وال يكتفي ال
 األمر يقف وال )٤(.٢٤  آية سبأ"   وِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هدى أَو ِفي ضلَاٍل مِبٍني": على حق وأم على باطل فيقول تعاىل 

 التأمل وإبداء الرأي يف الظواهر الكونية وهون القرآن الكرمي حض على احلرية الفكرية من جانب آخر ، بل إدعند هذا احل
 النظر يف ظواهر الكون ، وحفز الناس على التأمل يف هذه الشؤون واستنباط على حث القرآن الكرمي فقد،، والتأمل ا 

 بطبعها لتكرار حدوثها وسريها على  االنتباهور اليت ال تثري  ، وأثار يف نفوسهم حب االستطالع حيال األمالعامةقوانينها 
 والكواكب ، وتتابع الفصول وتناسل والقمر والنهار ، والشمس الليل  كشؤون ، إليها الناس النظر وإيالف ، واحدة وترية

 العلوم والفنون،فبني ائلوما إىل ذلك من مس.. على املاء ، ونزول املطر األجساماحليوان ، وتكاثر النباتات، وطفو بعض 
أَولَم ينظُروا ِفي ملَكُوِت : "  تعاىليقولفيها جماالً كبرياً للنظر والبحث،ويف هذا  وأن،ديرة بالتأمل  جهذه األمور  أنهلم

   .)٥(" السماواِت والْأَرِض

                                                
.٢٥ة ، النحل، آي) ١(  
.١١١البقرة ،) ٢(  
.١٤٨األنعام ،) ٣(  
. ٢٤سورة سبأ،* ،  ٢٢٤ سابق ، ص،مرجعاإلسالم يف اإلنسان حقوقواقي،  ) ٤(  
  .١٨٥ آيةسورة األعراف ، ) ٥(



 

 

١٠٧ 

 

 والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي تجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتلَاِف اللَّيِل : " ويقول
 ، )٢( " أَفَلَا ينظُرونَ ِإلَى الِْإِبِل كَيف خِلقَت  :" وقوله )١(" أَنزلَ اللَّه ِمن السماِء ِمن ماٍء فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها

 ونباته حيوانه بنا يف مجيع أحناء الكون مسائه وأرضه ، حيه وميته ، طوف وتعاىل لنا إذ سبحانهتوجيه اهللا وهكذا نرى 
 ، واستنباط القوانني العامة اليت حتكمها ، وتسري الظواهروإنسانه ، ال لشيء إال ليحث العقول على النظر والتدبر يف هذه 

 بصحته يعتقدل فرد كامل احلرية يف تقرير ما يراه واالنتصار له واعتناق ما  بعد ذلك لكالكرميمبقتضاها ، مث ترك القرآن 
 أشار على بعض الناس ، بعدم حينما على احلرية الفكرية من أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  أدل وال . )٣(من نظريات 

 صلى اهللا عليه اهللاا ، فقال عندها رسول  تلقيح أناثها بطلع ذكورها ، مث تبني أن ذلك يؤدي إىل عدم مثارهأيتأبري النخل ، 
 ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإمنا أنا بشر ،ويف رواية به أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذو إمنا: " وسلم 
اص  احلديث على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حتدث يف ذلك برأيه اخلهذا دل، )٤(" دنياكم أنتم أعلم بأمور :"عائشة 

 للناس وأن للصواب واخلطأ ، وأن هذا احلكم يسري على كل ما يتحدث عنه من أمور الدنيا ، عرضه، وأن رأيه اخلاص 
 ، وأم قد يكونوا أعلم ببعضها وأفكارهم جتارم  إليهاحلق يف البحث يف أمور دنياهم وعالجها على الوجه الذي ديهم  

 من قبل اهللا ، وهي اليت ال ميكن أن الناس إىلوأن األمور اليت كلف بتبليغها   ، نفسهمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
   . )٥( وشرائعهعقائدهيتطرق إليها الشك مقصورة على شئون الدين 

 وال بد أن تلتزم اآلراء خط ، أن تتخذ هذه احلرية ذريعة إلشاعة املذاهب اهلدامة والدعوة إىل الفساد واالحنراف ينبغي وال
 حىت ال يشاع على الناس كل باطل وهراء ، وال بد أن والتمحيص واملبادئ، وال بد كذلك أن تلتزم قانون العلم الفضيلة

ولَا تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ " اليت منحها اهللا لإلنسان للوصول إىل الرأي الصائب العلم آالتيتخذ أصحاب الفكر 
الْفُؤو رصالْبو عمئُولًاالسسم هنكَانَ ع لَِئككُلُّ أُو ن هناك فرقاً ضخماً بني التعبري احلديث حبرية التفكري إ ، على )٦( "اد

م ، ويف إطار األمر االع النفع نشره فحسب ، وبني مبدأ اإلسالم الذي يفرض هذا الرأي ، وما دام يف دائرة إباحةاليت تعين 
 أقطارإلسالم يعترب هذا األمر وذاك النهي فريضة على كل مسلم مستطيع ، وبذلك يفتح  اإن  ،باملعروف والنهي عن املنكر 

 السليمة ويعلنها على الناس ، وهي ذا اآلراءالعقل والفكر من كل أبواا للتفكري فيما هو واقع يف اتمع ، ويكون عنه 
 عقليا يباشره من يشاء ، ولكنه ترفائبة يف هذا الدين ليس ن إبداء هذه اآلراء الصاإ ،أياإلعالن تؤدي واجباً ال تفعل مباحاً 

 املؤمن من تبعته االجتماعية إال حينما يؤديه على خري الوجوه ،قال صلى اهللا يتخلصواجب اجتماعي ، وفرض ديين ، ال 
  )٧("لك أضعف اإلميان بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذفليغريه من رأى منكم منكراً ":وسلم عليه

 : باهللا والقيادة لكافة األمم مبدى حمافظتها على القيام ذا الواجب مع اإلميان للصدارة املسلم تعاىل رابطاً أهلية  وقوله
لفكرية والتفكري فريضة إسالمية  ا،واحلرية )٨( "كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عن الْمنكَِر"

                                                
  .١٦٤ آيةسورة البقرة ) ١(
٢٠ آيةسورة الغاشية )٢(  
  .٢٣٢ سابق ، ص مرجع ،  اإلنسان يف اإلسالمحقوقوايف ، ) ٣(
كتاب املقدمة ، ، ٢٠٢ ، ص١ ، ج٢٣ برقم صحيحه ، كتاب الفضائل ، وجوب امتثال ما قاله شرعاً دومنا نكره ، وأخرجه ابن حبان يف ٢٣٦٢ رقم ، مسلم هأخرج) ٤(

.  حسن إسناده بالسنة ، قال شعيب األرنؤوط االعتصامباب   
.بتصرف ١١٦ص ، ١٥ج  النووي على مسلم ،شرحانظر ) ٥(  
.٣٦ مرق آية اإلسراء) ٦(  
 على شرط صحيحإسناده :  ، قال شعيب األرنؤوط ١٠ ص٣ ، ج١١٠٨٨ ، وأخرجه أمحد برقم ٢٧٥ ، ص٣ ، ج٥٦٤٩ برقم ، الرزاق يف مصنفه عبدأخرجه ) ٧(

.  الشيخني   
  . ١١٠ آية ،سورة آل عمران ) ٨(



 

 

١٠٨ 

 

قُلْ  ": ، حيث أمر القرآن الكرمي ذه احلرية وحض عليها ، يقول سبحانه الفسيحيتسع جماهلا يف كل ما يشمله الكون 
كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيانظُر ِض ثُموا ِفي الْأَرِض: "  ، وقوله )١( "ِسريوا ِفي الْأَرقُلْ ِسري لْقأَ الْخدب فوا كَيظُرفَان 

 سبأ سورة"  قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَنْ تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا:"،وقوله)٢(" ثُم اللَّه ينِشئُ النشأَةَ الْآِخرةَ
 فمن اهللا ، وإن يكن صواباًأقول فيها برأي ، فإن يكن  لكاللة أبو بكر رضي اهللا عنه ملا سئل عن مراث ايقول ،٤٦ آية

 معرفة الكرمي االجتهاد والتفكري واستنفاذ الوسع والطاقة من كل قادر على القرآن، حيث يطلب  خطأ فمن الشيطان 
نساين ، لكن ضمن إطار  الفكر تتعلق حبرية اإلرادة اإلنسانية ، والقرار اإلحرية فإن: أبعاد حرية الفكر عن وأما،)٣(احلكم  
 واملنهج املسلم جاد ومسئول وال املسلم ألن القرار النهاية يف احلرية الفكرية يتعلق بإرادة اإلنسان ، فالعقل العقائديااللتزام 

 األمة وأيضاً إذا كان فكر ، عن علم وفحص وتدبر الناتج بشرط القرار  ،جمال للمسئولية إال باستكمال السعي اإلنساين 
  .)٤( والفئات ملمارسة حقوقهم يف حرية الفكر األفراد اال أمام واتساعاىف كانت أقدر على التسامح مع

 وإىل احلوار اجلاد املتبصر ، قال ، الفرد واستهواء القرآن الكرمي يدعو إىل التفكري املتعمق لبعيد عن إحياء النفس ، فإن هلذا
 والقرآن الكرمي خياطب دائما الذين يبصرون ويتدبرون ٤٦ آية سبأ سورة"  ثُم تتفَكَّروا ......قُلْ ِإنما أَِعظُكُم : " تعاىل

 قال  ا اإلنسان ، خوفاً أو طمعاً أو تقليداً أو استهانة ، بقدرهااهللا خص ، وينعي على من عطلوا نعمة العقل اليت ويعقلون
 حق الفكرية ، ومن احلرية ٦٧ رقم آية األحزاب" َ نا وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السِبيالوقَالُوا ربنا ِإنا أَطَعنا سادت  " :تعاىل

 ، ٣ آية ، امللك"  ما ترى ِفي خلِْق الرحماِن ِمن تفَاوٍت: "ىل ااإلبصار والبصائر والتدبر يف خلق اهللا وبديع صنعه ، قال تع
    )٥(. النمل ٨٨"  قَن كُلَّ شيٍءصنع اللَِّه الَِّذي أَت: " وقال 

 على كل مسلم ، وخاصة واجب شدد القرآن الكرمي على احلرية الفكرية والتعبري ، معترباً أن اإلفصاح عن الرأي كله هلذا
دعونَ ِإلَى الْخيِر ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ ي:" املنكر ، قال تعاىل عنإذا كان من نوع الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي 

 عند سلطان حق أفضل اجلهاد كلمة أن"   يف احلديثوجاء ،،١٠٤ عمران،آل" ِويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عن الْمنكَر
 ، وذلك فبقلبه رأى منكم منكراً فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، وإن مل يستطع من: "  وحديث ، )٦(" جائر 

 أن ممارسة هذه احلرية جيب أن حتصل ضمن حدود عدم اإلساءة والنيل من حقوق اآلخرين على ، )٧("أضعف اإلميان 
   .)٨( واملصلحة العامةوشرفهم

نه أعطى العقل مطلق إ حيث ،إن القرآن الكرمي كان وما زال متساحماً من الناحية الفكرية :  ما سبق بيانه أقول ضوء يف
فأباح القرآن الكرمي  ! تعاىل ، عن منهجه الذي وضعه اهللا  والرأيناسبة حىت ال خيرج العقل والفكر احلرية ضمن قيود م

 وكل املخلوقات ، ومل جيعل القرآن الكرمي حجراً على حد والنباتاحلرية الفكرية، من ناحية التفكري يف الكون واإلنسان، 
 القرآن الكرمي ومسحعل قيوداً مانعة كما هو احلال عند النصارى ،  الرأي ،ومناقشة األمور ، ومل جيإبداءأن يستخدم وسيلة 

                                                
.١١ آيةاألنعام )١(  
.٢٠ آية العنكبوت)٢(  
  .٢٠ م ، ص١٩٨١ ، مصر اجلديدة ، مصر ، الم اإلنسان يف اإلسحقوق ، بديزكريا ال) ٣(
  .١٤٣ ، ص١٩٩٢ اإلسالمي ، فجينا ، أمريكا ، للفكر املعهد العاملي ، لمس العقل املأزمة ، سليمانعبد يد أبو ) ٤(
. ٧٦ مرجع سابق ، ص،  حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالميتاريخأبو ليل ، ) ٥(  
 قال ٤٧١ ، ص٥ ، ج٢١٧٤: صحيح ، وأخرجه الترمذي برقم :  ، قال األلباين ٥٤٧ ، ص٢، ج٤٣٤٤مر والنهي ، برقم ،باب األ أبو داوود كتاب املالحم أخرجه) ٦(

  ، قال األلباين صحيح ، ١٣٢٩ ، ص٢، ج٤٠١١صحيح وأخرجه ابن ماجة برقم : األلباين
، مسند أيب سعيد ١١٠٨٨:  ، وأخرجه أمحد برقم ٢٨٥ ص ، ٣ ، ج٥٦٤٩ برقم  خطب مث صلى ،من عبد الرزاق يف مصنفه كتاب صالة العيدين ،باب أول أخرجه) ٧(
   .الشيخني شرط على قال األرنؤوط إسناده صحيح ،
  .٣٤ مرجع سابق ، ص، يف حقوق اإلنسان واحلريات العامة حماضرات ، عمار) ٨(
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 هناك يف ديننا ما هو سر ال يعرفه أحد ، بل وليسمن خالل هذه احلرية أن يسأل اإلنسان عن كل شيء يتحمله عقله ، 
 ذلك واعتربوال الدين  أهمناقشة الذين منعوا التفكري ومنعوا األتباع من النصارىاال مفتوح للجميع ، وليس كحال  

 ال يستخدمون جعلهم الفكرية مضبوطة بضوابط معينة وحرية النصارى مقيدة بقيود مظلمة ، فحريتناحكراً عليهم ،  
  !.العقل ، بل غلبت عليهم طوابع العاطفة 



 

 

١١٠ 

 

ص العقل من إن القرآن الكرمي دعا إىل حرية الفكر ، وخلّ" ):حقوق اإلنسان( يقول صاحب كتاب ما سبق إىل وإشارة
 أمثلة تتضح ذلك اآلباء ، واستعباد العرف والتقاليد ، وأمر بالنظر يف عجائب الكون ، وضرب يف وحتكمسلطان املاضي ، 

" :  ، وأيضاً ١٨٥ آية األعراف"  أَولَم ينظُروا ِفي ملَكُوِت السماواِت والْأَرِض وما خلَق اللَّه ِمن شيٍء:" هلا األذهان 
 والفكر عليه السالم كان يفسح اال للرأي احلر ، اً ، ومن الثابت أن حممد٢٤ آية عبس"  فَلْينظُر الِْإنسانُ ِإلَى طَعاِمِه

إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، وكان يطلب إىل  : يقول الذي  اإلمعةالصريح ، وكان يكره الرجل 
 عنه مانعي اهللاملسائل ، وأن حياولوا حل ما يعترضهم من صعاب ، فقاتل أبو بكر رضي  يف بعض برأيهمأصحابه أن يدلوا 

 ، وملا استلم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، الغنائمالزكاة قياساً هلم على املرتدين ، وسوى بني املهاجرين واألنصار يف 
 يستنكرون  كانوا وماجام يف اإلسالم اجلهاد ، ، ووزع عليهم حبسب تفاوت درالغنائمفرق بني املهاجرين واألنصار يف 

 ، فله فأخطأ اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد من،بعينها وال يعترضون عليه، وهذه هي احلرية الفكرية ، الرأيبيان
عنهما إن  اهللا رضي يكتفوا بالرأي الفردي ، بل حاولوا أن يأخذوا رأي اجلماعة ، فكان أبو بكر وعمر والأجر اجتهاده ، 

 ، فأبو بالرأي الصحابة لتبادل الرأي ، مث انتقل هذا إىل املبادئ الفقهية الكربى ، حيث أخذت كبار جيمعانحزما أمر  
حنبل ال يرى   أن ينظم الوسائل واحلدود ، وابنالشافعيحنيفة يؤثر الرأي على النقل والرواية ، ومل يهمله مالك ، وحياول 

 عند الفكرية فيه على علة ، ومل تقف احلرية   الظاهري يقبل من القياس مانصودودا ، احلاجة عند بداً من استعمال القياس
 عقلياً وأصول الدين ، وقد حرص املسلمون على أن يصوروا فكرة األلوهية تصويراً العقيدةالفقه والتشريع ، بل امتدت إىل 

 عن اهللا كل ما يؤذن بالشرك والتعدد ،وساهم املعتزلة يف ذلك  فنفوا،أساسه التجريد والتنـزيه ، وعنوا خاصة بالتوحيد  
 األحاديث اليت تؤذن وتأولوا ، ذاته نفوا أن تكون هللا صفات زائدة من  الكالم، كبري وهم دون نزاع واضعوا علم  بنصيب

 هذه الطبائع ، يتعرف والقبح، ويف وسع العقل أن احلسن  معرفةبالتشبيه والتجسيم ، وقالوا بسلطة العقل وقدرته على 
   )١( " بقدر ما وجب بالسمعبالعقلوتلك الصفات ، وأن يبني اخلري والشر ومن هنا وجب اإلميان 

ليس هذا لك يا :  ، فجاء من أقصى املسجد صوت يقول بتحديدها مطالباً باملهور عمر داعياً إىل عدم التغايل  وقف وقد
 حىت عمر  ياكل الناس أعلم منك : فكف أمري املؤمنني عن مقالته وقال) ن ِقنطَاراوآتيتم ِإحداه: (عمر ، واهللا يقول 
 إن ، فحني لزمته احلجة بنص القرآن مل يتردد يف الرجوع إىل احلق وقبول الرأي دون عمر وأخطأ امرأةالنساء ، أصابت 
       )٣(تأخذه العزة باإلمث

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    
                                                

.بتصرف  . ١٨ـ ص١٦ مرجع سابق ، ص،  يف اإلسالماإلنسان حقوق ، مدكور) ١(  
  .٧٨ مرجع سابق ، ص، يف التصور اإلسالمي  اإلنسانةحقوق تاريخ ليل ، وأب) ٢(
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  : يف العهد اجلديد الفكرية احلرية
 ذاته ، وهذه احلرية بناءاإلمكانية اليت ميلكها اإلنسان يف اإلطالع بنفسه مبسؤولية ": يف العهد اجلديد تعين الفكرية احلرية    

 ولتصحيح األحكام الشخصية اليت ، حبكمهم ستنارةلال تعين االنفتاح على اآلخرين ، بلال تعين انغالق اإلنسان على ذاته ، 
 والتربية والتبادل الفكري،وهذا هو السبيل يف التعاون على بالتعليمقد تكون أمهلت أو أخطأت،وجيب أن تكون هذه احلرية 

   .)١("اكتشاف احلقائق
 يعمل داخل وأن وذهنية  نفسيةات  هذه احلرية أن يتقبل اإلنسان ذاته مع مجيع الظروف احملددة ، من جسم ، وإمكانوتعين

    )٢( املعنيعملها إىل حتقيق إنسانيته ، وتتحقق عظمة هذه احلرية عندما ال تنحصر يف حمدودية للوصولهذه الظروف 
 فتح اال أمام حرية أن خالل هذه احلرية أن يسوع دعانا إىل أن حيب بعضنا بعضاً مثلما أحبنا هو ، وهذا يعين من وجند

 مثاله بدون حتديد مضمون معني هلا، أو تقليد سلوك بعينه، ونرى على، ليترجم يف واقع احلياة هذه احملبة ومسئوليته اإلنسان
 واملسؤولية الفكرية يف لقاءه كل شخص وتعليمه اجلموع والتالميذ ،كان يتوجه إىل احلرية عيسى أن اإلجنيلعرب صفحات 

 القرار العادل والصاحل واختاذ حيام ، ظروف وفهم دعوا يف واقع الشخصية ، حلث الناس على مساع كلمة اهللا ،
 واإلقامة حبرية ميشيان وراءه عما يريدان ويدعومها للمجيء إليه  اللذين يسأل تلميذي يوحنا عيسى فنرى،واملناسب

   .)٣(عنده
 حيث نصت بعض ،لة اليت يسلكها  هي تعبري الفرد عن آراءه وأفكاره حبرية تامة بغض النظر عن الوسيالفكرية فاحلرية

  )٤( من احلرية الدينيةتنبعاملواثيق على كفالة احلرية الفكرية والتعبري ، وهذه احلرية  
  : حلرية الفكرية ما يلي ا الواردة يف العهد اجلديد الدالة على النصوص ومن

إنك :  فأجابوه يقول بعضهم  ،ن اإلنسان  وملا وصل يسوع إىل نواحي قيصريه سأل تالميذه من يقول الناس أين أنا اب". ١
أن يسوع مسح : ،ووجه الداللة هنا )٥(" ، وآخرون إنك أرميا أو واحد من األنبياء  وغريهم إنك النيب إيليا،يوحنا املعمداين 

ذ وانتظر هلم بالتعبري واجلواب  ومل مينعهم من ذلك ؛ بل ترك هلم حرية القول، وأيضاً فان يسوع وجه سؤالً إىل التالمي
  وهذا تسامح... رأيهم، مث كانت اإلجابة دون ضغط وال إكراه على حريتهم الفكرية واستمع من األطراف األخرى 

  .  تسكت والجاء الكالم حول احلرية الفكرية حتت عنوان تكلم . ٢
ن يقدر أحد أن يؤذيك ال ختف ، بل تكلم وال تسكت ، فأنا معك ، ول : له ليلة رأى بولس الرب يف الرؤيا يقول وذات" 

هذا الرجل :  بولس برأي واحد ، وساقوه إىل احملكمة قائلني ضدجتمع اليهود  ... املدينة يف هذه  كثرياً، ألن يل شعباً 
  .)٦("  اهللا بطريقة ختالف شريعتنا يعبدواحياول إقناع الناس أن 

 أن يكون جلميعكم صوت املسيحل إليكم بيسوع  أنين أيها اإلخوان أتوسعلى: "  حتت عنوان خالف بني املؤمنني وجاء
أن بينكم ..  موحدي الفكر والرأي ، و قد بلغين عنكم مجيعاًواحد ، وأن ال يكون بينكم أي انقسام ، وإمنا كونوا 

   .)٧(" خالفات 

                                                
  . ١٠٥، ص١٩٩٥ ، ، املكتبة البوليسية ، جونية ، لبنان ١ ط،  الالهوت األديبإىل املدخلكريلس سليم ، ) ١(
  .١٦٣ ص ،م ١٩٨٨ ،املكتبة الشرقية ، بريوت ، لبنان ، ٨ ط، احلرية إىل ،مدعوننادر ميشل) ٢(
.٦٢املرجع السابق ، ص) ٣(  
.٧١ص مرجع سابق ، ،  اإلسالمية يف حقوق اإلنسان الشرعيةالسياسية النظريةحممد املفيت ، ) ٤(  
  .١٤ ، ١٣ ، فقرات ١٦ إصحاح مىت ، إجنيل)٥(
.١٧-٩ قرات ، ف١٨ إصحاحأعمال الرسل ، ) ٦(  
.١٠/١٢ ، فقرات ١ إصحاح ،الرسالة األوىل إىل مؤمين كورنثوس )٧(  
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 إن"  و ، )١("سد  األخوة ، ولكن ال تتخذوا من احلرية ذريعة إلرضاء اجلأيها إىل احلرية قد دعيتم فإمنا: "  أيضاً وجاء
   .)٢(" سبيل احلرية يفاملسيح قد حررنا وأطلقنا 

 خالصاً من الشوائب ، وهذا املستوى هم ، وأن جيعل فكر شعبهحيرر ضوء النصوص السابقة ، جند أن املسيح يريد أن يف
 وهذا يعين أن اإلنسان عله حرا ،جي ؛ لذا فإن أمسى ما ميكن صنعه لكائن ما هو أن اإلنسانمن احلرية ليس عاديا لدى 

    . )٣( أن يتحرر ؛ ألن وجوده أصبح حرية معطاء يستطيع
 الذي يتخذه الفرد بناء على جتربته ، وجيب أن حنترم والفكر خالل هذه احلرية جيب أن حنترم القرار الشخصي من

  ٠ )٤( إىل قوة السلطة ،بل حنترم حرية وعقول األفرادنلجأقرارام،وليس من قائل أن 

                                                
  .١٣فقرة ،  ٥الرسالة إىل مؤمين غالطية ، إصحاح ) ١(
  .١ ، فقره ٥الرسالة إىل مؤمين غالطية ، إصحاح ) ٢(
  .طبعة، دون ٦٢ ، ص١٩٨١ دار املشرق ، بريوت ، لبنان ، ،  الروحمثل اإلنسانانطون محيد ، ) ٣(
. ، دون طبعة ٦٢، صم ١٩٨٥ دار اد ، لبنان ، ،  احلكمةيف رسائلكونيغ ،  الكردينال ) ٤(  
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   : اخلالصـــــة
إن العهد اجلديد احتوى يف ثنايا :  العهد اجلديد ، أستطع القول من ضوء ما تقدم من اإلشارة إىل بعض النصوص الواردة يف

 النصارى سلوكيات ، وأمر ا ، وأنا كما أشرت سابقاً ال أتكلم حول هذا املوضوع من خالل الفكريةحديثه على احلرية 
 العهد خارج نص كتام وليس إىل سلوكيام  إىل مبعىن أنين أحتاكم ، يعتقدون قدسيته  عندهم  أتكلم حول كتاببل،  

 أحواهلم ال ميلكون احلرية خمتلفبأن النصارى يف : اجلديد ، ولو حتاكمت إىل سلوكيام خارج العهد اجلديد لقلت 
م  وأحواهلهمالضالني ، ولو تتبعت سلوك: ال عنهم الكرمي قالقرآنالفكرية ؛ بل عطلوا العقل منهم ، وكفاهم فخراً أن 

 وال الكبري معهم يسلمون عقوهلم وأفكارهم وقلوم إىل البابا ، ويعتربونه مقدس ، تعامليأفكارهم فإنين من خالل و
يناقش  البابا ، والسؤال ملاذا ال يقولهكذا : يستخدمون عقوهلم ، بل وصلوا إىل مرحلة انك إذا ناقشت أحداً منهم قال 

أي .... عصمته بدليل أنه ال يناقش بل هو الوحيد الذي يعطي الغفران يعتقدونهذا البابا هل هو معصوم ؟ إن النصارى 
  ٠!!!  هراء هذا 

   ، ورغم أننا كمسلميــن اجلديد يف العهد  الوارد عودة على ما بدأت به من خالل النص  ولكن
 احلرية إن : اإلنصاف والتحرر العلمي ال منلك إال أن نقولباببل من  نعتقد قدسيته ، ولكن مع أنه غري مقدس ، ال

  .   ، وموجودة يف ثنايا العهد اجلديد كتامالفكرية متوافرة من خالل 
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  .التسامح يف احلوار  : الثالث املطلب
  :  اللغة عدة معاين أمهها يف تضمن كلمة احلوار : احلوار تعريف

  .، واحلور هو الرجوع حاور حيور حوراً  : الرجوع -١
  . حار بعد ما كار : يقال  : النقصان -٢

:  من أجل الوصول إىل معرفة احلقيقة واحلوار هنا والرأيحديث جيري بني اثنني أو أكثر وهو تبادل الكالم   : واحلوار
   .)١( مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبةواحملاورةمبعىن التراجع يف الكالم ، 

 اآلية، وتداوله بني طرفني الكالم احلوار يف القرآن الكرمي يف ثالث آيات فيها معىن احملاورة وهو مراجعة  مادةوردت وقد
ال   وولداً ولكنهوثروة صاحب اجلنتني الذي ميلك ماالً : يف سورة الكهف يف معرض احلوار بني رجلني ، أحدمهااألوىل

 ، وقد وردت كلمة احلوار مرتني يف سياق القصة أحدمها املالثري من  صاحبه املؤمن الذي ال ميلك الكوالثاينيؤمن باهللا، 
، )٢("  فَقَالَ ِلصاِحِبِه وهو يحاِوره أَنا أَكْثَر ِمنك مالًا وأَعز نفَرا:"  اهللا تعاىل ، قال تعاىل بنعمةوردت على لسان الكافر 

قَالَ لَه صاِحبه وهو يحاِوره أَكَفَرت ِبالَِّذي خلَقَك ِمن :"من،قال تعاىللسان املؤ  القصة نفسها ، والسياق علىيفوالثانية 
قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفي زوِجها وتشتِكي ِإلَى اللَِّه واللَّه " : سورة اادلة قال تعاىليف والثالثة،)٣(.."  .. تراٍب

حت عمسايكُمرادلة فحديث املرأة عن زوجها كان خصومة ، لذلك كان التعبـري عنه ،)٤(" اوولكن حديثها مع با ، 
 يف احلوار ، هو األصل مراجعة يف الكالم ، ولذلك عرب عنه باحملاورة ، وهكذا يبدو أن كانالنيب صلى اهللا عليه وسلم  
 يتطلبه من ومباك من رحابة الصدر ، ومساحة النفس ، ورجاحة العقل ،  مبا يقتضي ذلالتجاوباملراجعة يف الكالم ، وهو  

 والتعامل املتحضر الراقي مع األفكار واآلراء والتفاعل والتجاوب إليه من القدرة على التكييف  يرمزومبا ،ثقة ويقني وثبات 
 استخدمثالثة مواضع ، فإن القرآن الكرمي  كلمة احلوار مل ترد إال يف أن ضوء النظرة القرآنية للحوار ، جند يف، )٥(مجيعاً

 وتعاىل عن طريقها اتمعات واألفراد سبحانه، وطرق عدة ، تواصل من خالهلا مع الناس ، وخاطب اهللا  متـنوعةأساليب 
د  اليت تستخدم يف احلوار والتواصل ، وتدل على تبادل اآلراء ، وتردالكلمات يدل على تلك األساليب تردد ومما، واألمم
  . ومتنوعة من احلوار عديدة مناذج القرآن أطراف عدة ، ولذلك قدم  بنيالكالم 

                                                
  . ٧٢١ ، ص٤ مرجع سابق ، ج، العرب لسان منظور ، ابن) ١(
٣٤ الكهف)٢(  

  (٣) ٣٧آية  الكهف 
   ١ رقمآية اادلة ، سورة)٤(
. ، دون طبعة ، دون ناشر ٨٤م ، ص ١٩٨٨ القاهرة ، ،  والتعامل احلضاري من منظور إسالمياحلوار ، التوجيري العزيز عبد) ٥(  



 

 

١١٥ 

 

  : الكرمي من خالل هذه النماذج متساحماً ومتواضعاً يف حواراته مع املقابل ، ومنها القرآن وكان
وِإذْ قَالَ ربك  :" اىل  تعقال اهللا عز وجل من خالل احلوار املالئكة يف موضوع خلق آدم ، وبداية أمر اخلليقة ، خاطب. ١

 سقَدنو ِدكمِبح حبسن نحناَء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدي نا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُوا أَتِض خاِعلٌ ِفي الْأَري جلَاِئكَِة ِإنِللْم
   )١(" لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ

 من رمحته ، وأخرجه اهللاهللا عز وجل الشيطان الذي رفض االستجابة ألمر اهللا تعاىل ، والسجود آلدم ، فأبعده  خاطب. ٢
ا قَالَ ما منعك أَلَّ،ثُم قُلْنا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس لَم يكُن ِمن الساِجِدين: "من جنته ، قال تعاىل 

   .)٢("  تسجد ِإذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير ِمنه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍني
وِإذْ قَالَ  : " تعاىل كما يف قصة إبراهيم عندما طلب من ربه أن يريه كيف حيي املوتى ، قال -):أ( رسله ،اهللا خاطب. ٣

ت فأَِرِني كَي بر اِهيمرقَلِْبيِإب ِئنطْمِلي لَِكنلَى وقَالَ ب ِمنؤت لَمى قَالَ أَوتوِي الْمذلك قصة موسى ، ومن:-ب  )٣(.."ح 
قَالَ رب : "  واعتذر موسى عن طلبه ، قال تعاىل ، يف الدنيا رؤيته ، فأنبأه باستحالة  برؤيته أن يأذن له ربهحني طلب من 

 كِإلَي ا أَِرِني أَنظُركد لَهعِل جبِللْج هبلَّى رجا تاِني فَلَمرت فوفَس هكَانم قَرتِل فَِإنْ اسبِإلَى الْج انظُر لَِكناِني ورت قَالَ لَن
ِمِننيؤلُ الْما أَوأَنو كِإلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقِعقًا فَلَمى صوسم رخوقصة عيسى عليه السالم إذ سأله :-ج، )٤(" و 

 وِإذْ قَالَ اللَّه يا : "تعاىل كان طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إهلني من دون اهللا ، وتربأ عيسى من ذلك ، قال إذاربه عما 
ِه قَالَ سبحانك ما يكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ ما لَيس ِلي ِعيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت ِللناِس اتِخذُوِني وأُمي ِإلَهيِن ِمن دوِن اللَّ

ق٥( ..."  ِبح(   
  فقال كيف حييي اهللا قرية على لذي مرا اهللا تعاىل لعباده من عامة اخللق ، كما يف قصة الرجل من بين إسرائيل خطاب. ٤

أَو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خاِويةٌ علَى عروِشها : "وله  بقذلكأهل هذه القرية بعد أن بليت عظامهم ؟ فبني اهللا تعاىل 
  .)٦(  ..."قَالَ أَنى يحِيي هِذِه اللَّه بعد موِتها

د  ويسوق القرآن الكرمي ألواناً من احلوارات بني الرسل وبني أقوامهم ، فيور، من أرسلوا إليهم وبني بني األنبياء  احلوار. ٥
قَالَ رب ِإني دعوت قَوِمي لَيلًا : "  بني نوح وقومه الذين مكث فيه ألف سنة إال مخسني عاماً ، قال تعاىل دارما -)أ(لنا 

 جادلْتنا فَأَكْثَرت نوح قَد قَالُوا يا : " قائلني آية يرد عليه قومه متربمني منه  ويف  )٧(" فَلَم يِزدهم دعاِئي ِإلَّا ِفرارا،ونهارا
...  فأفحمه إبراهيم باحلجة وأظهر بطالن دعوته ، األلوهية حوار إبراهيم مع النمرود الذي ادعى ويف:-ب )٨(" ِجدالَنا

 )١٠ ( )إبراهيم قال وإذ:( ،قال تعاىل  مع أبيهإبراهيم حوار مثل :-ج)٩( .......)امل ترى(  قال تعاىلوغريها من احلوارات

                                                
.٣٠ البقرة ، آية ةسور) ١(  
  ).١٨ -١١ ( اآلية األعراف ، من سورة) ٢(
   . ٢٦٠ آية ،البقرة) ٣(
  ١٤٣ آية ، األعراف) ٤(
.١١٦ آية ، املائدة) ٥(  
  . ٢٥٩ آية البقرة) ٦(
  ٦ - ٥ نوح اآلية سورة) ٧(
.٣٢ آية هود) ٨(  
.٢٥٨سورة البقرة آية ) ٩(  
.٧٤األنعام أية ) ١٠(   



 

 

١١٦ 

 

: ، قال تعاىلبنيهوآدم عليه السالم مع :هـ ، )١() قال هلم شعيبإذ:(  قال تعاىل قومهمع السالم وحوار شعيب عليه :-د،
  . وغريها )٣()  قال موسىوإذ: (، قال تعاىل  وموسى مع العبد الصاحل :-ز)٢( )واتلوا عليهم(
  :  يف اآلخرة والتسامح فيه احلوار.  ٦

قَالَت أُخراهم ِلأُولَاهم : "  فيقول هلمهم ، ويتحاور بعضهم مع املؤمنني ، وخياطبهم اهللا موخباً   النار فيما بينأهل يتحاور
ما كَانَ لَكُم وقَالَت أُولَاهم ِلأُخراهم فَ،ربنا هؤلَاِء أَضلُّونا فَآِتِهم عذَابا ِضعفًا ِمن الناِر قَالَ ِلكُلٍّ ِضعف ولَِكن لَا تعلَمونَ

   )٤( "كُنتم تكِْسبونَ علَينا ِمن فَضٍل فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما
ا ِفيها ولَا قَالَ اخسئُو،ربنا أَخِرجنا ِمنها فَِإنْ عدنا فَِإنا ظَاِلمونَ،قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا ِشقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّني : " وقوله

  . وحوار الظاملني مع املؤمنني ، واحلوار بني السادة واألتباع ، إىل غري ذلك ، )٦( ))٥( "تكَلِّموِن
 على كرب يدلت ، وتنوعت أساليبه وطرقه ، الذي ايف ضوء النماذج السابقة نرى كيف تعددت أنواع احلوار : اخلالصة

 من مناهج التخاطب ، بني اهللا تعاىل ومنهجر كأسلوب ، من أساليب التواصل املساحة اليت أعطاها القرآن الكرمي للحوا
 فإن جانب التسامح يف احلوار واضح من خالل الصورة الصادقة بني األنبياء وأيضاًوبني خلقه ، وبني الناس فيما بينهم ، 

   ...وأقوامهم
 عيسى عليه إلوهية  وادعائهمقدام مثل التثليث ،  احلوار حوار النيب عليه السالم مع وفد جنران يف بعض معتمناذج ومن

 ،وحوار الرسول مع الصحابة رضي اهللا عنهم  . )٧( أن هللا ولداًوادعائهمير ، خلنـز أكلهم ا،و ، وعبادم الصليب السالم
  . وغري ذلك )٩(بدروحوار الرسول يف قضية أسرى  ......)٨(وحوار الرسول مع جربيل يف حديث بينما حنن جلوس

   : يف القرآن الكرمي احلوار أصناف
 وخمالفتها ، عقائدهمف  لتعدد من خاطبهم القرآن ، واختالنظراً األصناف  وتعددت الكرمي أصنافاً متعددة  القرآن حاور

 حوارات القرآن مع املشركني واملالحدة وأهل الكتاب جندملا جاء به القرآن الكرمي من إميان باهللا وتوحيده ، ومن مث 
  : .منها.....

 ونبذ الشرك ،  ، القرآن الكرمي ،ما أصاب املشركني من هلع حينما طالبهم بالتوحيد ر مع املشركني، صواحلوار -    ا
أَجعلَ الْآِلهةَ ِإلَها واِحدا ِإنَّ هذَا لَشيٌء :"   قال تعاىل ، الدعوة والتوحيدمن وتعجبهم عبادة األوثان ، وترك

ابجع...........ِتلَاقذَا ِإلَّا اخِة ِإنْ هذَا ِفي الِْملَِّة الْآِخرا ِبهنِمعا س١٠(  "م(  

                                                
.١٧٧الشعراء أية ) ١(   
.٢٧املائدة أية ) ٢(   
.٦٠الكهف أية ) ٣(   
. ٣٩ ، ٣٨ ، األعراف) ٤(   
.١٠٨املؤمنون أية ) ٥ (   
.١٧٧م، ص٢٠٠٢ ،ضة مصر للطباعة ، القاهرة ، أدأب احلوار يف اإلسالمسيد طنطاوي ،) ٦(   
.٦٤٩ ،ص٢١٩٩أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم) ٧(  
.٦٣ باب ما جاء يف العلم برقمأخرجه البخاري ، كتاب العلم ،)  ٨(   
.٣١ ص٣، وأخرجه ابن هشام  يف السرية ج٢١١ ، ص٥أخرجه عبد الرزاق يف  مصنفه ،ج) ٩(   
  .٧-٥ آية ، صسورة ) ١٠(



 

 

١١٧ 

 

  . )١() وضرب لَنا مثَلًا ونِسي خلْقَه قَالَ من يحِي الِْعظَام وِهي رِميم: ( قال تعاىل ،منكري البعث  مع احلوار. ٢
 لكتاب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً بني املهاجرين واألنصار وادع فيه أهل اكتب رسول: اليهود والنصارى معاحلوار .٣

 يف ذلك الكتاب حرية العقيدة والرأي واحلوار ، وأن وقرر،وأقرهم على دينهم وأمواهلم ، واشترط هلم ، واشترط عليهم ، 
   )٢(حماربنيفقون على املؤمنني ما داموا  واألسوة غري مظلومني ، وأن أهل الكتاب ينالنصرةمن يتبع املسلمني فإن هلم 

  . تقوم عليها مشروعية التسامح يف احلوار اليت املبادئ
  : وضرورته للمسلم  يف احلوار املبادئ واألسس اليت تستند إليها مشروعية التسامحاستخالص ميكن

لناس كافة على اختالف ألسنتهم  خياطب ا، دعوة عاملية إىل البشر مجيعاًه إن اإلسالم يف جوهر: اإلسالم عاملية. ١
 ا املسلمون يف مواضع والتزموقد تأكدت هذه احلقيقة يف مجلة املبادئ اليت نص عليها القرآن وأكدا السنة،،وألوام

 اللَِّه ِإلَيكُم أَيها الناس ِإني رسولُ قُلْ يا": والزمان،قال تعاىلواملكانحيام فالرسالة عاملية جتاوزت حدود القوم والعنصر 
  .)٣( " جِميعا

 قدن تلك الرساالت مجيعاً إ يف أصوله العقائدية مع الرساالت السابقة مجيعاً، إذ اإلسالم يلتقي: اإلهلية الرساالت وحدة. ٢
 يف قيمها وتعاليمها ، تتعارضخرجت من مشكاة واحدة ، وتعود إىل أصل واحد ، ومن مث ال ختتلف يف جوهرها ، وال 

شرع لَكُم ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى وِعيسى أَنْ : " قال تعاىل 
  . )٤( "أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه

 كلها األديان اخللق ، سعت ابتداء اخللق اإلنساين حقيقة مقررة يف ةوحد إن: األصل الذي ينتمي إليه الناس مجيعاً وحدة. ٣
 حقد وخصام، وإفساد بني الناس ،  من  إضعافها يؤدي إىل ما يف نفوس الناس ، وإزالة كل إحيائها إىل ،،وخاصة اإلسالم 

   )٦( )٥( ". قَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍةهو الَِّذي خلَ :" واحد،قال تعاىلأصل مجيعاً يف املنظور اإلسالمي يعودون إىل فالناس
 ، وبني غريهم من أصحاب أتباعه واملساواة بني املسلمني وأهل الكتاب ، قرر اإلسالم مبدأ العدل واملساواة بني العدل. ٤

إقامة  بني الناس ال ينبغي أن حيملهم على الظلم وعدم ءالعداالشرائع السماوية األخرى ، وحرص القرآن على تأكيد أن 
  . )٧(العدل 

                                                
.٧٨ يس ، أيه ، سورة) ١(  
٢٤٣ ص - ٢٣٨ص ، ١٤٤٥ ، ١٦ علمية ، العدد جملة يف القرآن الكرمي ، احملمدية ، احلوار ، أمحد جللي حممد) ٢(  
.١٥٨ ، آيهاألعراف)٣(   
.١٣ آيةالشورى )٤(  
. ١٨٩األعراف ، )   ٥(   
  .٧ ، ص١٩٩٧ دار اخلليج ، الشارقة ، ، ١ط،  اإلسالمي املسيحياحلوار الدين إبراهيم ، عز) ٦(
  .١٥٩م ، ص ١٩٨٦ ، دار الفكر ، بريوت ، ١ ط،  األديانبني احلوار أبو طالب ، صويف) ٧(



 

 

١١٨ 

 

 ومن أهم آداب التسامح ،جاء القرآن الكرمي متساحماً يف آدابه باحلوار  :  يف احلوار يف القرآن الكرميالتسامح آداب
  : باحلوار يف القرآن الكرمي ما يلي 

   .)٤( احلواريفاملوضوعية . ٤ .           )١( والكالم اللنيالرفق. ١
   .)٥( احلواريفتوضيح املضمون . ٥          .)٢( اللغو يف احلوارطرح. ٢
  )٦(. من أي طرف حماوروالسخريةالبعد عن السباب واالستهزاء  . ٦            )٣( يف اخلطاب التأدب. ٣
  )٨(". )٧( والتدرج يف احلجةاخلصومةاالبتعاد عن  . ٧ التالعب بالعواطف       عدم. ٤
  : ما سبق من التسامح يف احلوار أقول ضوء يف
 استعمال العقل يف وضرورة عن اخلالفات العقدية، واالبتعاد بد من اإلميان بالقيم واألخالق والتعاليم السماوية ال -١

  . مواجهة القضايا واملشكالت 
   .الدينية واالحترام املتبادل بني املتحاورين ، وسيادة روح احملبة واملودة واألخوة ة الثقالتزام -٢
  . بالدين اجلهل نتيجة تأيتار واملفاهيم املشتركة بني العقائد ، والتصدي لألفكار اخلاطئة اليت  على األفكالتركيز -٣
  : إىل التسامح يف احلوار ، واالعتدال الوسطية ، وعدم الغلو والتطرف أثناء احلوار الدعوة -٤
 على األقوام وتردسامح وتسمع  يف احلوار ظاهر يف القرآن الكرمي يف شىت جماالته ، حيث كانت الرسل تتالتسامح -أ

   .)٩(بأسلوب فيه اللطف واحملبة والعفو
 املشركني من خالل السماع حلجتهم والرد عليها مثل قصة النمرود و كان القرآن الكرمي متساحماً حىت مع مللحدين -ب  

   .)١٠(وكفار قريش وغريهم
 يف دين اهللا ؛ بسبب ما للدخول بكثري من املشركني حدا مما  ،ذابة الكرمي حافل باملعاين املتساحمة بعباراته اجلالقرآن -ج

   .)١١( وغريهماألنبياءوجد فيه من إنصاف ولطف وهذا ما كان جيري بني 
   : العهد اجلديد يف وارباحل التسامح

ار واضحة يف  حقيقة احلوإن:  حوار التعاون على الرب ، وميكن القول":يعين ) العهد اجلديد (  يف الكتاب املقدس حلوارا"
 عنده وصايا ويعمل ا فذاك حيبين ،والذي حيبين حيبه أيب ، كانت من" العهد اجلديد ، كما جاء يف أقوال السيد املسيح 

                                                
.٥٩آل عمران آية ) ١(  
 

.٤٦العنكبوت آية ) ٢(  
 

١٢٥النحل آية )٣(  
.٧٩-٧٤األنعام آية ) ٤(   
.٧٩أألنعام آية ) ٥ (   
.٣٦فصلت آية ) ٦(   
.٤٦العنكبوت آية )  ٧(   
  .ط-،د٤٩ ص _٣٧ ، ص م١٩٩٥ الوطنية ، وزارة الشباب ، عمان ، املكتبة  احلوارآداب العزيز اخلياط ، عبد) ٨(
.٣٢،٣٣،٤٣، نوح ١٢٨آل عمران آية )  ٩(   
.٢٥٨البقرة آية ) ١٠(   
.١٢٧، ١٢٦، النحل آية ٤٦العنكبوت آية ) ١١(   



 

 

١١٩ 

 

 شهادة حوار احلوار بني األديان مل يعد حوار دفاع ، وال حوار إقناع ، بل أضحى  ، إذا٢٣ً-٢١ / ١٤ يوحنا" وأنا أحبه 
   .)١(" القيم األساسية اليت يتميز ا كل دين احلوار يف ،ويظهروأخالق ديانته ،ين لعقائده وإميانهفيه يشهد كل من املتحاور

 ذاته ،بل من أجل خري حبد الدعوة إىل احلوار بني الديانات على كل املستويات واألشكال ، ال من أجل احلوار تجاء وقد"
 ، وهذا املمكنةاب الديانات ، ويتحاورون يف كل الفرص  أصحيتالقىبني البشر ، حيث  الصلح كل إنسان ، ومن أجل 

   .)٢("ما أكده العهد اجلديد 
  : النصوص الكثرية الدالة على هذه املعاين يف العهد اجلديد منها جاءت وقد
 يسوع يسألونه إىل بعضهم فجاء تالميذ يوحنا والفريسيون صائمني ، وكان: " احلوار حول الصوم :  حتت عنوان جاء. ١
هل يقدر أهل العرس أن يصومون :  يصومون ؟ فاجام فالاذا يصوم تالميذ يوحنا وتالميذ الفريسيون وأما تالميذك مل

    )٣(" أيام يكون العريس فيها قد رفع من بينهم ، فيومئذ يصومون ستأيت، ولكن ! والعريس بينهم ، ؟
 تالميذك ماال حيل فعله يوم يفعلانظر ملاذا : وع ريسيون ليسلف فقال ا:" السبت حول  احلوار حتت عنوان  وجاء. ٢

إمنا جعل السبت لفائدة اإلنسان : مث قال ..  احتاجوا وجاعوا ؟ عندماأما قرأمت ما فعله داوود ومرافقوه : السبت ؟ فأجام 
  )٤(." عبداً للسبتاإلنسانل ع، ومل جي

ع تالميذه وأتباعه يف األخذ بالرأي ، والرد عليه ، وأظهر  حواره ميف خالل النصوص السابقة جند أن املسيح متساحماً من 
  . احملبة بني التالميذ واألتباع منهذا التسامح نوعاً 

                                                
.٧٥، ص١٩٩٩، لبنان ، ه البوليسية ، جونياملكتبة ، ١ ط، أفكار وآراء يف احلوار املسيحي اإلسالمي والعيش املشترك ، بترس مكريس سلي) ١(  
. ٢٦٥م ، ص١٩٩٨وليسية ، جونبه، لبنان ،  ، املكتبة الب١ ط، عامليأخالقي مشروع ،هانس كينغ ) ٢(  
.٣٦  -٣٣ قفرات ، ٥ ، وانظر لوقا ، إصحاح ٢١ -  ١٨ : رات ، فق٢إجنيل مرقس ، إصحاح ) ٣(  
  .٥-٣ فقرات ،  ٦ ، انظر لوقا ، إصحاح ٢٧- ٢٣:  ، فقرات ٢إجنيل مرقس ، إصحاح ) ٤(



 

 

١٢٠ 

 

إن كنت تريد فأنت :  قائالً يا سيد إليهربص ،تقدم ل نزل عيسى من اجلبل تبعه مجوع كثرية ، وإذا رجل مصاب باوملا. "٣
    .)١(" انتبه ال خترب أحداً :  الرجل من برصه ، وقال له يسوع طهر احلال إين أريد فأطهر ، ويف: قادر أن تطهرين ، 

  :  احلوار مع التالميذ انوجاء حتت عنو. ٤ 
 حينما تذهب ، وقال له سأتبعكمعلم يا :  التالميذ أن يعربوا إىل الضفة املقابلة ، فتقدم إليه أحد الكتبة فقال يسوع أمر"

  .)٢ (.." اآلناتبعينفأجابه يسوع ..  أذهب يا سيدي امسح يل أن:تلميذ آخر
 أن تدفع اجلزية أحيليا معلم حنن نعلم أنك صادق وال تبلي بأحد :  بعض الفريسيون إىل يسوع ، وقالوا له أرسل. ٥

، فذهلوا أعطوا ما للقيصر للقيصر ، وما هللا هللا : فقال هلم :ملاذا جتربوين : للقيصر أم ال ؟ أندفعها أم ال ندفع؟ ، قال هلم 
   .)٣("منه 

  : حتت عنوان سكب العطر على يسوع جاء. ٦
 على ويوزع مئة دينار  بثالثملاذا مل يبيع هذا العطر :  العطر ودهنت به قدم يسوع ، فقال أحد التالميذ امرأة سكبت" 

   )٤(".عندكم كل حني ، أما أنا فلن أكون عندكم كل حنيلفقراء  يسوع دعها ، ألن افأجابهالفقراء ؟ ، 
 الذي رد به املسيح ، األجوبة أن التسامح ظاهر من خالل األسئلة وجند بني املسيح وغريه باحلوار هذا التسامح  ضوء يف

 االجتماعية العدالة اتمع ، من أجل محايته ، وإظهار صرح هذا احلوار هو العيش معاً ، وبناء هدفوهذا يدل على أن 
 اخلصوصيات سواء أكانت واحترام اآلراء يف احلوار احتراممح ، واحلرية ، وهذا يتطلب والقيم األخالقية والسالم والتسا

   .)٥(دينية أم ثقافية أم اجتماعية

                                                
  .٤ -٢:  ، فقرات ٨ مىت ، إصحاح إجنيل) ١(
  .١٨:  ، فقرات ٨ إصحاح  مىت ،إجنيل) ٢(
.١٦ -١٣:  ، فقرات ١٢ إصحاح مرقس ، إجنيل) ٣(  
  .٨-٣:  ، فقرات ١٢ إصحاح ، يوحنا  إجنيل) ٤(
  .١٦٩ ، صسابق مرجع ،  يف احلوار املسيحي اإلسالميوآراء أفكاربترس ، ) ٥(



 

 

١٢١ 

 

  :  تعليقاً على هذه النصوص ) سر املصاحلة( كتابصاحب يقول
 والتواضع ، وهذا له داللة على ةاملالطف من املسيح جتاه التالميذ، فنجد وجتاوب  مبادرة احلوار بني املسيح والتالميذ  أن جند

   .)١( ، وهذا له عالقة مبحبة املسيح للتالميذ وتعاونه معهم شيتسامح املسيح مع احلواريني واألتباع يف كل 
، انطالقاً من حرية لناسا على سائر األديان، والعمل والتحاور مع مجيع االنفتاح ما متييز به العهد اجلديد على أهم إن

 ويبحث ، احلوار بد لإلنسان أن يطلب احلقيقة من خالل  والي األساس للعالقات بني األفراد واجلماعات، الضمري اليت ه
   .)٢(عن حل عادل للقضايا االجتماعية الكبرية ، اليت تعترض حياة الفرد واجلماعة

 ألنه أمهها احلوار منة  مشتركة بني القرآن الكرمي والعهد اجلديد ينبغي التوسع فيه على أصعده خمتلفمساحات وهناك
   .ضروري للحياة 

 التعمق إىل اليت تؤدي لألسئلة محل الديانتني على تأمني االحترام املتبادل وتعزيز التفاهم ،مث طرح مشترك واحلوار ه وغاية
  )٣(. البناء اهلادفاحلوار املسائل املشتركة من خالل إىلالروحي ، ويؤدي هذا الوصول 

  : تنوعت أشكال احلوار على النحو التايل :  اجلديد  يف العهداحلوار أشكال
، ومثاله  جوار مقتسمني أفراحهم وأحزام ، ومشاكلهم اإلنسانية وحسن انفتاح بروحأن يعيش الناس  :  احلياة حوار. ١

 من  سريمحون، طوىب للمضطهدينفإم طوىب للمساكني، طوىب للودعاء، طوىب للجياع، طوىب للرمحاء( ١١-٥/٣يف مىت
  ).أجل الرب

يشبه (٢٩-١٣/٢٤ ، ومثاله يف مىت من أجل التعاون يف سبيل تنمية كاملة وحترر كامل لإلنسان:  األعمال حوار. ٢
ملكوت السموات بإنسان زرع زرعا جيداً يف حقله وبينما الناس نائمون ،جاء عدو وبذر زواناً يف وسط القمح ومضى، 

فقال امجعوا الزوان أوالً واربطوه حزماً ... عه فذهب عبيد رب البيت وقالوا له يا سيدفلما منا القمح بسنابله ظهر الزوان م
   .)ليحرق، أما القمح فامجعوه إىل خمزين 

ملاذا نصوم حنن والفريسيون  (٩/١٤ ،ومثاله يف مىتجل التقاسم يف التقاليد الدينية اخلاصةأمن :  اخلربات الدينية حوار. ٣
  )٤( . )يصوم تالميذك وال

                                                
  .ط-د بتصرف،، ١٢٥ص ، ١٩٨٢ منشورات اآلباء أليسوعيني ، مصر ، ، املصاحلة سر ،فاضل اليسوعي ) ١(
  .١٠٧ مرجع سابق ، ص،  الالهوت األديبإىل املدخل ، يمسل) ٢(
  . ٣٧م ، ص١٩٩٥ ، دار املشرق ، بريوت ، ١ ط،  املسيحية اإلسالمية املشتركةالبيانات ، حداد جوليت) ٣(
.دون طبعة.٣١ص ، م١٩٩٣ املكتبة البوليسية ، جونيه ، لبنان ، ، بشارة حوارامع البابوي للحوار ، ) ٤(  



 

 

١٢٢ 

 

   : اجلدال يف التسامح : الرابع املطلب
 ، خصومته قويت أي : الدال بكسر جِدل ومن ، فتله أحكم احلبل وجدل ، قوي إذا الغالم جدل من : اجلدل تعريف

 يف يقةطر واجلدل ،)١("وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن" :تعاىل قوله ومنه ، وخاصمه ناقشه أي : وجداالً جمادلة جادله ومنه
ما ضربوه  : (تعاىل قال ، املراء مبعىن اجلدل يأيت وقد)٢( ، "وكَانَ الِْإنسانُ أَكْثَر شيٍء جدلًا:"تعاىل قال واالستدالل، املناقشة

 ، خاصمةوامل املناظرة يف واستعملت ، والغلبة الشدة : اجلدل كلمة وأصل ، املذموم اجلدل : واملراء ،)٣()لَك ِإلَّا جدلًا
 ، طرفني بني وتداوله الكالم مراجعة كوا يف ، احلوار مع اادلة وتشترك ، )٤(واحلجج الكالم يف قوة إىل حيتاجان ألما

 ، )٥( "اجلدل واوتأ ،إال عليه كانوا اهللا هدي بعد قوم ضل ما " احلديث ويف ، واخلصومة والغلبة القوة طابع تأخذ أا إال
 قاصر هو ما وإقحام اخلصم إلزام : اجلدال من والغرض : ،جاء يف كتاب التعريفات)٦( الباطل على اجلدل  :باحلديث واملراء

 :  صاحب كتاب تاريخ اجلدل يقول.)٧(وتقريرها املذاهب بإظهار يتعلق مراء عن عبارة وهو ، الربهان مقدمات إدراك عن
   . )٨(االستدالل مقام يف عليه والتغلب اخلصم إلزام منه والغرض

 أن بسبب ، مرة ١٨ املكية السور يف منها ، مرة وعشرين تسعاً ، الكرمي القرآن يف ومشتقاا  اجلدل كلمة استعملت وقد
 املدنية السور ويف ،)٩( مناظرات إىل حتتاج اادلة فكانت ، ضرورياً كان باحلجة احلجة وقرع والوثنني املشركني مع اجلدل

   . مرة١١ وردت ،
  : هي ، ثالثة مواضع يف إال مذموم كلها موضعاً وعشرين تسعة يف الكرمي القرآن يف جلدلا ورد وقد
  .)١٠" ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن : " تعاىل قوله. ١
  .٤٦ آية ، العنكبوت"   لِْكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي أَحسنولَا تجاِدلُوا أَهلَ ا : "تعاىل قوله. ٢
   .١ رقم آية ، اادلة" قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفي زوِجها  :" تعاىل قوله. ٣

 مدح إىل تشري ال لثالثا املوضع يف واآلية أحسن، هي باليت اجلدل على وحتضان متدحان نيلياألو اآليتني يف التسامح وجاء
 بعضها ورد قد الكرمي القرآن يف اجلدل فيها ورد اليت املواضع بقية فإن ، املواضع هذها عد باجلدال،وفيما يتعلق فيما ، ذم أو
      :تعاىل قوله يف جدواه،كما وعدم ، وذمه اجلدل عن الرضا عدم سياق يف
(" حق فَأَخذْتهموجادلُوا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا ِبِه الْ "

 بد منها لكي حيقق الغاية منه ، الألن اجلدل يفتقد شروطاً أساسية  ،)١١
وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم  : " علم ، كقوله تعاىلبغري يكون جدالً  الكأن يكون مفتقراً لطلب احلق ، وأن

                                                
.١٢٥النحل آية ) ١(  
.٥٤الكهف آية ) ٢(  
.٥٨الزخرف ، آية ) ٣(   
.١٢٦١ القاموس احمليط ، صانظر ، حرف الدال ، ٣٩٠ ، ص٣ مرجع سابق ، ج، العرب لسان ، نظورابن م) ٤(  
حسن ، وابن ماجه ، املقدمة ، باب اجتناب البدع :  األلباين ، قال٣٥٣ص ، ٥ ، ج٣٢٥٣ومن تفسري سورة الزخرف ، :  كتاب التفسري ، باب،أخرجه الترمذي ) ٥(

  .٨ ، ص٤٨: واجلدل ، برقم 
. ٢٤٣ ص ـ  ٢٣٨ه ، ص ص١٤٢٥ ، ١٦ األمحدية ، العدد ،"  يف القرآن الكرمي احلوار" أمحد اجللي ، حممد) ٦(  
  . ١٠٦ ص، مرجع سابق ، التعريفاتاجلرجاين ، ) ٧(
.٢، ص١٩٨٠ دار الفكر العريب ، القاهرة ، ، ٢ط جلدلا  تاريخ ،حممد أبو زهرة ) ٨(  
١٠ ص، مرجع سابق ، احلوار أدباخلياط ، ) ٩(  
.٥سورة غافر ،آية ) ١١(  



 

 

١٢٣ 

 

 إليهم، كما أرسل وأنه ورد يف سياق الرفض من قبل الكفار للرساالت والرسل ، الذين ،)١("   ولَا هدى ولَا ِكتاٍب مِنٍري
  . )٢(" يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قالوا" : يف قوله تعاىل 

   : نوعان الشرع يف واجلدل
 املسلمني من باب أوىل ، بهألزم  مأمور به حممود شرعاً ، وهذا النوع من اجلدل أوجبه اهللا تعاىل وأمر به رسوله وجدل. ١

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي :"وهو الذي وقع به التسامح كما يف قوله تعاىل 
 نس٣("أَح( .  

 ، بالباطل صاحبه فيه جيادل ، احلجة به تقوم برهان،وال إىل يستند ال اجلدل من النوع وهذا ، مذموم عنه منهي جدل. ٢
   .التسامح به يقع ال اجلدل وهذا ، نية غري ومن

   : نوعان املذموم واجلدل
   . ٣ آية احلج" وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ويتِبع كُلَّ شيطَاٍن مِريٍد  :" تعاىل قال ، علم بغري جدل. ١
 عاًنو مجع وقد.٥٦الكهف"  ويجاِدلُ الَِّذين كَفَروا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا ِبِه الْحق : " تعاىل قال ، الباطل لنصرة جدل .٢

   )٤( . ٩ ،٨ ةاآلي ، احلج" وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ولَا هدى ولَا ِكتاٍب مِنٍري" :تعاىل قوله يف اجلدل
 ، احلق إظهار يف متوليه جيادل الذي هو فالواجب ، الواجب احملمود واجلدل ، املذموم اجلدل بيان اآليات هذه مجعت فقد "

   )٥( "إليه احلق ظهور بعد الباطل ناصراً جادل من :والثاين ، علم بغري جادل من :أحدمها ، اآلية بنص وجهان واملذموم
 هي باليت أو ، باحلسىن يكون بأن قيد إذا إال اللهم ، العموم يف مذموم اجلدال أن ، للمجادلة رآنالق إشارات من ويتلخص

   . أحسن
 على فهو اجلدل أما ، ذلك بعد يفترقان ولكنهما طرفني، بني ، ومناقشة حديث أما يف يلتقيان واجلدال احلوار فإن وهكذا
 منحى ينحى ذلك كل اادلة، ،اجلدال بالكالم التخاصم إطار يف ولكن ، بذلك يتصل وما ، اخلصومة يف اللدد : األغلب

 من ينتقل طرفني بني واحلديث الكالم مراجعة فهو احلوار أما له، والتعصب بالرأي والتمسك العناد مبعىن ولو اخلصومة
  . )٦(اخلصومة وجود على رورةبالض يدل ما الطرفني هذين بني يكون أن دون  وهكذا األول إىل يعود مث ، الثاين إىل األول
قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفي زوِجها ":تعاىل قال واحد سياق يف واجلدال احلوار كلمة الكرمي القرآن استخدم وقد

  .)٧("وتشتِكي ِإلَى اللَِّه واللَّه يسمع تحاوركُما 
 املرأة مراجعة إىل التحاور كلمة تشري وزوجها،بينما املرأة بني خصومة يتضمن يالذ الكالم مراجعة عن األوىل فتعرب

   . )٨(زوجها أمر يف للرسول

                                                
.٨احلج آية ) ١(  
.٣٢هود ،آية ) ٢(  
.١٢٥النحل ،آية ) ٣(  
  . ٢٣٣ هـ ، ص١٤٢٥، ١٦ العدد  ، ألمحدية  اجللي ، احلوار يف القرآن الكرمي ،اأمحد حممد)  ٤(
  . ٣٣ ، حتقيق أمحد شاكر ، مطبعة العاصمة ، القاهرة ، ص١ ج، احلكام يف أصول األحكامحممد بن حزم ، ) ٥(
  .١٢ ص، ، دار الندوة ، الرياض ، السعودية  ١ ط،  احلوارأصول يفحممد املسلمي ، ) ٦(

.١ اادلة ،آية  (٧)  
. ٢٣٤ مرجع سابق ، ص، القرآن الكرمي يف احلواراجللي ، ) ٨(  



 

 

١٢٤ 

 

 اخلاصة التساؤالت،والقضايا من كثرياً الكرمي القرآن وعرض ، املواجهة على القائم اجلدال أسلوب القرآن استخدم كله هلذا
 اجلدل خالل من مث ، اإلنسانية النفس مع الذايت اجلدل خالل من وذلك ، سهنف ليواجه لإلنسان اال يفسح حىت ، والعامة

  ٠  )١(عامة اتمع مع
 ، وقبوهلم اآلخرين سعة على القائم ، باحلسىن اجلدال هو به املأمور كان حيث ، اجلدال من املقصود التسامح هو وهذا
   .اجلدال من املرجوة  الفائدة تظهر حىت
   : وهي متساحمة وأوجه ثالثة جوانب أخذ الكرمي القرآن يف اجلدل فإن وهلذا

 على جاء مما ، امللة قواعد وتقرير العقائد لتثبيت األدلة من  ساقه وما ، والرباهني احلجج من اخلصوم على به اهللا رد ما -١
 لتبليغ ضروري أمر وهو ،  باحلق جدل وهذا ، للباطل وقمع قول من الصاحلني عباده اهللا أهلم وما ، واألنبياء الرسل ألسنة
 احلق طريق إىل ، واإلرشاد التوجيه على استوىل النوع وهذا ، شبهات من يعتريها ما ودفع ، األرض أهل إىل ، اهللا رسالة

   . والصواب
 ، واالعتبار للعظة والنظر ، االستطالع وحب ، االسترشاد منه والقصد ، احلوار بطريقة الكرمي القرآن يف ورد ما -٢
 القرآن تسامح ظهر حيث ، املوتى إحياء يف ربه مع السالم و الصالة عليه إبراهيم حوار القبيل هذا ومن ، والدعاء لترجيوا

 ، اادلة سورة يف قصتها اهللا ىحاك اليت ثعلبة بنت خوله جدال وأيضاً ، قلبه اطمئنان وهي ، إبراهيم حجة قبول يف الكرمي
 التسامح يف قمةً كان بل ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول يغضب ومل ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول جتادل كانت حيث

  .والقبول

                                                
  .١٦، صم١٩٨٧ ، دار التعارف للمطبوعات ، بريوت ، ٥ ط، القرآن يف احلوارحممد حسني فضل اهللا ، ) ١(



 

 

١٢٥ 

 

 تنطوي وما ، بطالا وبني القرآن حكاها اليت ، الباطلة والدعاوي والشبه االعتراضات من الكفار ألسنة على يأيت ما -٣
"  ويجاِدلُ الَِّذين كَفَروا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا ِبِه الْحق:" تعاىل قال،بالباطل اجلدل عنوان حتت يدخل وهذا ، مفاسد من عليه

  ٠  )١(.٥٦ آيه ، الكهف
   : اجلدل يف تسامح فيها حدث اليت املواضع

  .٢٢األنبياء ) لوكان فيهما:(،قال تعاىل اهللا وجود إثبات يف  اجلدل. ١
   ٢٤اجلاثية "  ِإلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهِلكُنا ِإلَّا الدهروقَالُوا ما ِهي : " تعاىل قال، املالحدة مع اجلدل. ٢
 ومناةَ الثَّاِلثَةَ الْأُخرى،أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى:" تعاىل النصارى،قال العرب يمشرك مع اهللا وحدانية إثبات يف اجلدل. ٣

...ِإلَّا أَس لْطَاٍنِإنْ ِهيس ا ِمنِبه لَ اللَّها أَنزم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماٌء سوقوله ، ٢٥ - ١٩ ، النجم " م " :  رشِإذَا بو
كَِظيم وها ودوسم ههجِبالْأُنثَى ظَلَّ و مهد٥٨ ، النحل  "أَح .   

ِإنا أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه أَنْ أَنِذر :"تعاىل قال ، األنبياء مع السابقة األمم جدال ومنه ، الرساالت إثبات يف اجلدل. ٤
أَِليم ذَابع مهأِْتيِل أَنْ يقَب ِمن كما،قَوقَالَ ي ِبنيم ِذيرن ي لَكُمِم ِإنوِني،قَوأَِطيعو قُوهاتو وا اللَّهدب٣ .١ أيهنوح، سورة"أَنْ اع 

وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِإنْ هذَا ِإلَّا ِإفْك افْتراه وأَعانه علَيِه  : "تعاىل قال وسلم عليه اهللا صلى حممد رسالة إثبات يف وجدل ،
  .٤ رقم آية الفرقان"  قَوم آخرونَ فَقَد جاُءوا ظُلْما وزورا 

أَفَعِيينا ِبالْخلِْق الْأَوِل بلْ هم ِفي " :تعاىل قال ، املاديني من البعث منكري مع اجلدل ومنه ، اجلزاء و البعث يف اجلدل. ٥
وضرب لَنا مثَلًا ونِسي خلْقَه قَالَ من  : "تعاىل قال ، البعث منكري مع شبهات و ١٥ آية ق.."  .لَبٍس ِمن خلٍْق جِديٍد

 ِميمر ِهيو ِي الِْعظَامحعليه والرد اآلخر الطرف من اجلدال هذا الكرمي القرآن قبول هنا التسامح وجه . ٧٨ آية سي"  ي 
   .)٢(باحلسىن

   :باجلدل التسامح فوائد
 نظمه ودهشة ، بيانه بروعة كثرياً تأثرياً املشركني نفوس يف الكرمي القرآن أثر وقد ، الناس نفوس يف الكرمي القرآن تأثري. ١ 

 : فقال ....فصلت سورة الرسول عليه فقرأ وسلم عليه اهللا صلى الرسول مع املغرية بن الوليد قصة يف جاء كما ، وأسلوبه
  .)٣( عليه يعلى وال ليعلو وإنه ، أسفله مغدق ، أعاله ملثمر وإنه ، لطالوة عليه وإن ، حلالوة لقوله إن
 يف جلس أفال : " وسلم عليه اهللا صلى قال يثح ، اللتبية ابن قصة يف جاء كما ، األشخاص على الرسول كالم تأثري. ٢ 

   )٤("  يل أهدي هذا: وقال .....، أمه أو أبيه بيت
 العمل كان ، وعدماً وجوداً العمل مع دارت ملا اهلدية أن على دلت وسلم عليه اهللا صلى الرسول من الكلمة هذه إن 

   )٥( علته فهو العمل وجد وإمنا ، ديةاهل النتفت أمه أو أبيه أو بيته يف جلس لو ألنه ، وعلتها سببها
   : فيه املتسامح اجلدال يف هامن بد ال آداب

                                                
  بتصرف،دط٢٢ ص- ٢١، ص١٩٧٠ القاهرة ،مصر،  التجارية مطابع الفرزدق  ، اجلدل يف القرآن الكرمي مناهجزاهر األملعي، ) ١(
  .١٨٥صاملرجع السابق، ) ٢(
 ١٣٤، وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه،وأخرجه البيهقي يف شعب االميان برقم٥٥٠ ص٢،ج٣٨٧٢ملستدرك، برقم أخرجه احلاكم يف ا) ٣(

.١٥٦ص١ج   
رمي هدايا  حت: ، باباإلمارة ، كتاب ١٨٣٢: برقم :  ، وأخرجه مسلم  ٩١٧ص ، ٢،ج٢٤٥٧:  كتاب اهلبة ، باب من مل يقبل اهلدية لعلة ، برقم ،أخرجه البخاري ) ٤(

     .١٤٦٣ ص ، ٣ ،جالعمال
  . ٤١٧ املرجع السابق ، ص،  يف القرآن الكرمياجلدال مناهجاألملعي ، ) ٥(



 

 

١٢٦ 

 

 ، للمشركني يقول أن الرسول علم إذ ، القاعدة هذه إىل الكرمي القرآن ارشد وقد ، التعصب عن الفريقني كل ختلي -١
   .٢٤ آية ، سبأ"  ِبٍنيوِإنا أَو ِإياكُم لَعلَى هدى أَو ِفي ضلَاٍل م : " تعاىل قال
 " بقوله الكرمي  القرآن أرشد وقد ، واالحتقار ، والسخرية والتجريح الطعن عن البعيد ، املهذب بالقول التام التقيد -٢

نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجوقوله ،١٢٥ النحل"  و " أَح اِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهيلَ الِْكتاِدلُوا أَهجلَا تون٤٦ ، العنكبوت"  س ، 
   . ١٠٨ آية األنعام"  ولَا تسبوا الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّه عدوا ِبغيِر ِعلٍْم  " وقوله

 املنقولة ألمورل النقل صحة وإثبات ، الصحيحة القوية األدلة تقدمي : اادلة،ومنها عند املقنعة الصحيحة بالطرق االلتزام -٣
 مع اللَِّه قُلْ أَِإلَهأَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ومن يرزقُكُم ِمن السماِء والْأَرِض  " :بقوله القاعدة هذه إىل القرآن ارشد وقد ،

اِدِقنيص مِإنْ كُنت كُمانهروا باتقُلْ فَأْ " وقوله ،٦٤  آية النمل"  هاِدِقنيص متا ِإنْ كُنلُوهاِة فَاترووا ِبالتعمران آل"  ت ، 
  .٢٤ ، األنبياء"   قُلْ هاتوا برهانكُم : " وقوله .٩٣آيه
   . القاطعة األدلة إليها توصل اليت النتائج قبول -٤
     )١(.مكاا يف احلجة ضعوي اهلفوات بعض عن يتسامح وأن ، والشغب  التعصب وعدم باحلب اجلدال يكون أن. ٥

                                                
. ، بتلخيص٤٣٢ ص ، بقاملرجع السا) ١(  



 

 

١٢٧ 

 

   : يظهر لنا بيانه سبق ما ضوء يف
 باحلسىن يكون وأن الكافرين، مع حىت اجلدال على نص حيث الكرمي القرآن أسلوب خالل من واضح باجلدال التسامح ن أ
 الكلمة مبعىن ، أحسن هي وباليت الطيبة، بالكلمة يكون وأن واملشركني، الكتاب أهل  يناقش أن رسوله هللا أمر حيث ،

 ، تعاىل اهللا دين يف بسببه يدخلون األعداء من كثرياً جعل والسالم الصالة عليه الرسول من السلوك وهذا ، اهلادفة الطيبة
 أهل جيادلوا أن املؤمنني آمراً القرآين اخلطاب وجاء . عظيم خلق على بأنه السالم عليه الرسول وصف الذي اهللا وصدق
 ، الكره وليس الغضب،باحملبة وليس بالشدة،بالرمحة وليس باللني أحسن،أي هي ،باليت )صارىوالن اليهود (الكتاب

  الرسالة  جميء حكمة لبيان أحسن هي باليت اآليات جاءت ":اللظال صاحب يقول ، ... التعصب وليس بالتسامح
  اهللا دعوة صور من األخرية بالصورة ذاألخ بضرورة واإلقناع ، صلة من قبلها الرساالت وبني بينها عما ،والكشف اجلديدة
 فال ، الكتاب أهل من ظلموا الذين أما ، البشر حباجة وعلمه  اهللا حكمة وفق هلا املكملة الدعوات من قبلها ملا املوافقة
   .)١("املدينة يف دولة له قامت عندما اإلسالم حارم الذي هم وهؤالء ، حماسنه وال ، معهم جدال
  ، النحل ١٢٥" : أحسن هي باليت وجادهلم : "تعاىل قولهوائد اجلدال باحلسىن يف  فيف أيضاً ويقول

 باملوعظة اليت تدخل إىل القلوب برفق وتتعمق املشاعر بلطف ال بالزجر والتأنيب يف غري وموجب ، وال بفضح أي "  
لقلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة األخطاء اليت قد تقع عن جهل أو حسن نية؛ فان الرفق يف املواعظ كثرياً ما يهدي ا

، ويأيت خبري من الزجر والتأنيب والتوبيخ ،وباجلدل باليت  أحسن بال حتامل على املخالف وال ترذيل له وتقبيح، حىت يطمئن 
   .)٢(".إيل الداعي ويشعر أن ليس هدفه الغلبة يف اجلدل ولكنه اإلقناع والوصول إىل احلق

                                                
.٢٧٤٥ ، ص٥ مرجع سابق ، ج،  القرآنظالل يفقطب ، ) ١(  
. ٢٢٠٢ ، ص٤ مرجع سابق ، ج،  القرآنظالل يفقطب ، ) ٢(  



 

 

١٢٨ 

 

   : اجلديد العهد يف باجلدال  التسامح 
 قام مث ، املسيح أتباع بني احتدم اجلدل وهذا ، واألتباع املسيح بني عنيف جدال على نصوصه خالل من اإلجنيل احتوى

 أمور إىل اجلديد العهد يف اجلدل أسباب وتعود ، اإلجنيلية الكنائس مجيع اجلدل ذا الكنائس،فتأثر أصحاب بني اجلدل هذا
   : منها

   .اجلسدية املسيح طبيعة على بعضها شددت حني يف ، املسيح إنسانية من تقلل اتتيار ظهور -١
  .)١( اإلجنيل أمر كما العبادة بأماكن تليق ال اليت البشرية التصاوير بسبب -٢

 بل ، البغضاء املسيح عند ليولد اجلدل هذا يكن ومل متساحماً لطيفاً كان تالميذه مع عباراته خالل من املسيح أن واملالحظ
 من بالتصريح يأيت ، يفرض وال يعرض بأدباملسيح  سرية خالل من اجلديد العهد  برهن وقد ، جادله ملن احملبة عنده ولد

 البغضاء تولد العنيف،اليت اجلدل أساليب إىل حاجة فال ذاا، تلقاء ناطقة،من واألقوال واألحوال فاألعمال ، التلميح معرض
 ، )٢( اإلميان دعائم إلقامة ، الربهان أساليب إىل حتتاج وال ناطقة تأيت للمسيح الفريدة لشخصيةا ،ألن والربهان باحلجة بل ،

   : يلي ما اجلدل ذا املسيح تسامح بشأن الواردة النصوص أهم ومن
 مخري من حذركم خذوا انتبهوا : يسوع هلم ،فقال خبزاً يتزودوا أن نسوا قد كانوا الشاطئ إىل التالميذ وصل وملا". ١

 أال ، بعضاً بعضكم حتاجون ملاذا : اإلميان قليلي يا : هلم لافق يسوع فعلم ، بعضاً بعضهم  حياجون فبدئوا  الصدوقيني
   )٣(".ذلك التالميذ أدرك عندئذ ، آالف اخلمسة أشبعت اليت اخلمسة األرغفة نسيتم أم ، بعد تفهمون

                                                
  .٩٠ص م ،     ١٩٩٢ ، دار املشرق ، بريوت ، ١ ط، العقيدة املسيحية إىل مدخلميشال ، توماس ) ١(
  .٢٠٦ ، صم١٩٨٨ ، ، منشورات املكتبة البوليسية ، جونية لبنان ٢ ط، املسيحية عن الدفاعيوسف درة احلداد ، ) ٢(
  .١٢ ـ ٥ ، فقرات ١٦اجنيل مىت ، إصحاح ) ٣(



 

 

١٢٩ 

 

 بينهم األعظم هو من يتجادلون الطريق يف كانوا إذ ، فسكتوا ، لطريقا ،يف جتادلون كنتم فيما" : التالميذ عيسى سأل. ٢
 وخادماً ، اجلميع آخر نفسه فليجعل األول يكون أن أحدكم أراد إن : هلم وقال ، تلميذاً عشر ااإلثن التالميذ فجلس ،

   )١(" للجميع
 يدعون عندهم السلطة وأصحاب ، يسودوم األمم ملوك إن : يسوع هلم فقال ،األعظم أيهم يف جدال التالميذ بني قام"٣

  .)٢("كاخلادم والقائد كاألصغر بينكم األعظم ليكن بل بينكم، ذلك يكن فال أنتم وأما ، حمسنني
 ، هسامري وأنا ، يهودي أنت : هالسامري  اسقيين،فقالت : يسوع هلا فقال ، ماء لتأخذ البئر إىل هسامري امرأة وجاءت ."٤

 ومن ، اهللا عطية تعرفني كنت لو : يسوع فأجاا ،ةالسامر أهل مع يتعاملون ال اليهود فإن ، قيكأس أن مين تطلب فكيف
 الذي لكن ، فيعطش يعود املاء هذا من يشرب من كل : يسوع قال مث ، منه أنت لطلبت أسقيين لك يقول الذي هو

   )٣(" املرأة حيادث رأوه ملا ودهشوا ، التالميذ لوص ذلك وعند ... أبداً ذلك بعد يعطش لن أنا أعطيته الذي املاء من يشرب
 باادالت  مهووس هو إمنا ، شيئاً يعرف وال كرباً انتفخ قد فهو ، التعاليم خيالف ما يعلم أحد كان إذا أما. " ٥

   .)٤( .. "والتجريح واخلصام اجلدل ينشأ ومنها ، الكالمية واملنازعات
    .)٥( "سامعها ختريب غري شيئاً تنفع ال وهي الكالمية اادالت تنشأ ال أن اهللا ةحضر يف شاهداً ذكر األمور ذه. " ٦
 جتاه مترفقاً يكون أن بل يتشاجر ال أن جيب والعبد املشاجرات، تولد أا عاملاً  فتجنبها ، احلمقاء الغيبية اادالت أما ". ٧

   . )٦( "بصرب املشقات يتحمل ، اجلميع

                                                
  . ٣٦ -٣٣ : فقرات  ،  ٣ : إصحاح  ،  مرقسإجنيل  ) ١(
  .٣٠ ـ ٢٤ : فقرات  ،   ٢٢ : إصحاح  ،إجنيل لوقا  ) ٢(
  .١٨ـ ٧ : فقرات  ،  ٤ : إصحاح  ،إجنيل يوحنا  ) ٣(
  .٥ـ٣:  ، فقرات ٦ إصحاحالرسالة األوىل إىل تيموثاوس ، ) ٤(
  .١٤ ، فقرات ٢ إصحاحالرسالة الثانية إىل تيموثاوس ، ) ٥(
  .٢٥ ـ ٢٣ فقرات :بقملصدر الساا) ٦(



 

 

١٣٠ 

 

 ، الناس جدال يف ، التسامح إىل بالدعوة املسيحية نةالديا جاءت لقد":سبق ما على تعليقاً )اإلنسان حقوق (كتاب يف جاء
 الناس يعاملوا أن تالميذه املسيح وأوصى التسامح، إىل ودعت اإلنسان كرامة على وحثت البشر، مجيع بني املساواة وإىل
 يف اإلنسان،وجاء خلدمة أساساً وجدت والذي السلطة، لتقييد ساًأسا وضع قد اإلجنيل أن به،كما يعاملوا أن حيبون ما مبثل

 السالم،والوفاء إىل الدعوة أجل من واملضطهدين احملتاجني جداهلا،ونصرة الكلمة،وعدم حوار على يؤكد ما اإلجنيل
 الكالم يف فالعن عدم إىل الداعي الكربى يسوع  عظة اإلجنيل تضمن اإلنسانية،حيث القيم أصول من وغريها والتسامح

    .)١("السلوك ويف
 احملاجة األتباع،وكذلك عند كان العنيف اجلدال يظهر لنا أن اجلديد العهد  يف الواردة النصوص من سبق ما ضوء يف

 بقوله عنه وينهى ، هذا حيب ال املسيح كان ذلك ومع ، أنفسهم األتباع بني العنيف واجلدال السالم، عليه للمسيح القاسية
 املسيح كان األتباع بني جدال حصل وملا اجلدال، عن ينهى السالم عليه املسيح كان إذاً ؟ " بعضاً بعضكم حتاجون ملاذا ":

 هو من حيث من جدال التالميذ بني قام ملا أيضاً و ؟، "تتجادلون كنتم فيما":بقوله مر كما يعاجله حىت السبب عن يسأهلم
 هذه من املسيح جعل السامرية املرأة بني حصل الذي ذلك،واجلدال عن اهمو جدال وعدم دوء املسيح أجام األعظم؟

 أموراً  اجلدال هذا واعترب بالتسامح، وأمر واخلصام باملنازعات مهووس اادل  املسيح واعترب ، جداهلا وعدم حملبتها أسلوباً
  . بصرب املشقات يتحملون مترفقني يكونوا أن  األتباع على وجيب األتباع، بني املشاجرات تولد ألا ، جتنبها جيب محقاء

                                                
  .٤٢م ، ص٢٠٠٤ دار الوضاح ، عمان ، ، ١ ط، اإلنسان يف ميزان اإلسالم حقوق أبو زعرور ، سعيدحممد ) ١(



 

 

١٣١ 

 

   : اخلالصـــــة
 يف التسامح يف االتفاق نقاط أن جند ، اجلديد والعهد الكرمي القرآن نصوص إىل الثاقبة النظرة ضوء ويف ، سابقاً مر مما

 صفة  باحلسىن اجلدال بأن : احلوار يف سابقاً ذكرت كما يدل وهذا ، اجلديد والعهد الكرمي القرآن يف ظاهرة اجلدال
 تبليغ سبيل يف الصعاب كافة يتحملون األنبياء كان حيث ، األقوام من العنيفة القساوة إىل تعرضهم لألنبياء،رغم مالزمة
   .تعاىل اهللا دعوة
 اضحةالو الرؤى خالل املنهج،ومن خالل من التسامح حول لقاء بينهما كان اجلديد والعهد الكرمي القرآن فإن ، عليه وبناء

 من يديه ين ملا مصدقاً باحلق الكتاب إليك وأنزلنا:"تعاىل قال ، السابقة الكتب على مهيمن الكرمي والقرآن ال كيف ،
 القرآن األمم،وكان لكل حياة دستور القرآن واحدة،وكان األنبياء مجيع عند األخالق ،فكانت)١( "عليه ومهيمناً الكتاب
 اجلديد والعهد الكرمي القرآن وجاء طيبة، بصفات اإلجنيل ذكر ،بل معنفاً  يكن ومل ، اإلجنيل حول حديثه يف  متساحماً

   . باحلسىن يكون أن األتباع من حصل إن يكون أن ويأمر ، جلدالا  ليمنع
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.٤٨سورة املائدة ،آية ) ١(  
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 المبحث الثالث

 
 التسامح العملي في القرآن الكريم والعهد الجديد

 
 

: لب  مطاأربعة على ويحتوي  
 

.التسامح في الحرية المدنية   : األول المطلب  
 

  .االجتماعيالتسامح :  الثاني المطلب
 

  .السياسيالتسامح :  الثالث المطلب
 

  .الثقافيالتسامح :  الرابع المطلب
 
. 
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. املدنية  احلريةالتسامح يف :  األول املطلب  
: ملدنية منها هناك تعاريف خمتلفة للحرية ا : املدنية احلرية تعريف  

  .)١(ميلك ، والتصرف فيما واملنقول العقار  ومتلك احلالة اليت جتعل الشخص أهالً إلجراء العقود وحتمل االلتزامات ، -١
 وشراء خمتلف العقود املشروعة من بيع بامسه ، ويعقد االلتزامات أهالً ألن يتحمل الشخص صفة الرشد اليت جتعل -٢ 

  .)٢(، ويقابل هذه احلرية الرقوهبة ورهن،وما إىل ذلك 
 ، واألمور اإلدارية ، ونظام والوظائف املدنية يف عناصر القانون املدين،وحقوق اإلنسان، وتويل املناصب ، احلريةتبحث  و  

 حرية التصرف يف أموره الشخصية واملالية، لإلنسانأن يكون ،و)٣(العمل،والتعليم،والتنقلاألسرة،والنظام التعليمي،وحق 
  .)٤( لغريهمملوكاً ا اإلنسان هذه احلرية،وال يكون له أهلية هذه التصرفات،بل قد جيعله يفقديقابلها الرق والعبودية اليت و
 ، )٥( ، ميلك ويبيع ، ويشتري ويهب ويقفذاتية الكرمي دعائم هذه احلرية ، وجعل لكل فرد سيادة  القرآن أرسى وقد 

  .)٦ ( اليت حتقق املصلحة الفردية واملصلحة اجلماعيةاتالتصرفويوصي ويتصدق ، ويتصرف بكل 

                                                
  . ١٥٣ مرجع سابق ، ص،  يف اإلسالماإلنسان حقوقوايف ، ) ١(
   . ٣٤ سابق ، ص ،مرجع  اإلنسانوحقوق اإلسالمخضر ، ) ٢(
  . ٤٤م ، ص٢٠٠٢ ، مكتبة الرائد العلمية ، عمان ، ١ط ، املواطنةإبراهيم ناصر ، ) ٣(
  . ٤٦ مرجع سابق ، ص ،  يف اإلسالماإلنسان حقوقالبدي ، ) ٤(
.و مجعية خرييةأن جيعل اإلنسان ماله إىل جهة معينة مثل املسجد أ: معىن الوقف) ٥(   
.٥٦صجع سابق ،  مر،  يف اإلسالماإلنسان حقوقالبدي ، )  ٦(   



 

 

١٣٤ 

 

 مع اآلخرين ، تعامالتهكل ما خيص حياة اإلنسان، يف شخصه ، أو يف بيته ، أو يف متجره ، أو يف  : املدنية احلرية وتشمل"
عامل معهم يف حدود القانون ،  لبقية أفراد جمتمعه ما دام يتمطمئناًإذ ال بد لإلنسان أن يكون آمناً يف حياته مع اآلخرين ، 

 بكل دقة ألهل حتقيقه بصرف النظر عن االختالف يف الدين أو العرق ، وهذا ما حرص اإلسالم على واألعرافواألخالق 
 مع احلرية الدينية ، بدليل أن عهود األمان اليت أعطاها مرتبطةالذمة، ولغريهم من رعايا الدولة اإلسالمية ، وهذه احلرية 

 أنفسهم عن لرعايا البالد املفتوحة ، قد مشلت محاية أموال وممتلكات أهل الذمة ، فضالً املسلمني األوائل من الفاحتون
 الذمة إىل أحكام القضاء اليت سادت بني ألهلوممتلكات كنائسهم ، وقد امتد عدل اإلسالم يف نظره إىل احلرية املدنية 

امتدت هذه العدالة بالسماح ألهل الذمة يف العمل يف الوظائف واجلهاز  كما ،املسلم والذمي يف قضايا القصاص والديات 
 البالد املفتوحة ، كما يف ، إذ من الثابت تارخيياً أن العرب قد أبقوا على النظم اإلدارية اليت وجدت اإلسالمياإلداري 

 املال ديوان  خيصل اإلسالم فيما  وظلت هذه الدواوين حترر بلغة اإلدارة السابقة قب،كانت يف كل إقليم قبل اإلسالم  
 ويؤكد. )١( " بالقبطية يف هذه الدواوين بالفارسية يف إيران،واليونانية يف الشام،ويف مصر العملواجلباية ، حيث كان 

حريتهم املدنية،حيث استخدم عمر بن اخلطاب   على  أهل الذمة باحلفاظحق املؤرخون أن هذه السياسة اليت اختذت يف
واستمر هذا يف ، الذمة،وكان أليب موسى األشعري وايل البصرة كاتباً نصرانياً  صدر اإلسالم الوالة من أهليفنه رضي اهللا ع

 يف مصاحل الدولة ، فعهد إىل سرجون بن منصور النصارىعهد األمويني،حيث استخدم معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه 
  .)٢( ابن أثالهووكان على خراج محص كاتب نصراين   منصور بن سرجون،ابنهالرومي خبراج دمشق،مث إىل 

، ومشلت باقي اإلدارية إىل احلرية املدنية مل تتوقف بالنسبة ألهل الذمة،بل احتفظت هلم بالوظائف اإلسالم نظرة إن 
ملناصب ،  الكرمي أعطى هؤالء الفرصة للوصول إىل أرقى االقرآنالوظائف،مثل االلتحاق باجليش اإلسالمي ، مما يؤكد أن 

  .  )٣( يف كل املياديناإلسالممما يؤكد أيضاً تسامح 

                                                
  . ٦٨ مرجع سابق ، ص ، والعنف واإلرهاب التسامح مالمححمالوي ، ) ١(
.ط . ، د٢٢ ، صم١٩٧٩ الثقافة ، مصر ، ،دار والقومية املصرية املسيحيون ،زاهر رياض ) ٢(  
.  بتصرف ٢٣١م ، ص١٩٩٥ ، بريوت ، دار الفكر ، ١ ط، املسلمني يف الدولة اإلسالمية غري معاملةنرميان عبد الكرمي ، ) ٣(  



 

 

١٣٥ 

 

 اإلسالمية، سواء من الدولة باقتصاد اإلسالمي ألهل الذمة حيث يصل إىل مداه بالسماح هلؤالء بالعمل التسامح عطاء وميتد
 الذمة ألهلت الدولة اإلسالمية   الدولة اإلسالمية نفسها ، فقد أتاحجتارة م،أو تويل اخلاصة  بالتجارة  اشتغاهلمخالل 

 واالستفادة كفلته هلم من حقوق وواجبات ، ومشل هذا التسامح التعاون مع أهل الذمة ، مبا ، االقتصاديةاملشاركة يف احلياة 
هم  يف العمل بالصريفة، كما ازداد احتكارملموساً ، ولعب أهل الذمة دوراً االقتصاديةمن خربام يف العديد من ااالت 

 ، بسبب ما شهده العامل اإلسالمي من انتعاشه على الصعيد التجاري ، حيث اهلجري الرابعهلذه الوظيفة خالل القرن 
 والوزراء ، وكان اخلليفة كان منهم أطباء حيث ذا العمل ، وفتح اال هلم بالعمل يف الطب والعطارة النصارىشارك 

  . )٢)(١(ازونمنهم اخلياطون والصباغون واألساكفة واخلر
 يف كل وظائف الدولة من العمل وهو هل جيوز ألهل الذمة  ، ال بد من اإلجابة على السؤال املطروحسبق ضوء ما ويف

:فقالواآراء العلماء معرفة  احلرية املدنية ؟ واإلجابة على هذا السؤال ال بد من يفخالل هذا التسامح   
 يف الدولة اإلسالمية ، إال ما غلب عليه الصبغة الدينية ، القياديةالوظائف  املسلمني أجاز تويل غري  الكرمي القرآن إن

.)٣( الشرعي وغريها،أما القضاء املدين واجلنائي فال حرج يف ذلكوالقضاءكاإلمامة   
تمتع   ؛ ألن هلم احلق يف الوأوضاعهم اإلسالم ال يعامل أهل الذمة إال املعاملة احلسنة ،فال خشية على حقوقهم فإن وأيضا

 ، كما حدث يف عهد معاوية رضي اهللا عنه الوظائف معظم احلقوق السياسية واملدنية اليت للمسلمني،كاملشاركة يف مبمارسة
 ، إذ ال تفرقة يف منهج اإلسالم بني مواطين دار اإلسالم بسبب الدين والعنصر احلكومة، الذي استخدم النصارى يف أعمال 

 هلم واإلمامة الكربى وقيادة اجليش فال حيق كالشورى  مأمون اجلانب،أما الوظائف األخرى ما دام املواطن مساملاًواللغة
   .      )٤(ذلك

 يف هلمإنه ال حق ألهل الذمة يف وظيفة من وظائف الدولة الدينية، وال حق " : ) اإلسالم(كتاب صاحب يقول     
دات الدولة ، أما الوظائف األخرى فال حرج على أن ال  انتخاب قيايف وال حق هلم  ،الشورى، وال حق هلم يف السيادة

أما احلقوق العامة ، فهي ، ١٤١النساء،" ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيلًا ":تعاىلقال  هلم السيادة،يكون
 االعتقاد ويف التنقلة نفسه وحرية ماله ، وحقه يف  عنها كحماياالستغناء يف اتمع ، وال ميكن فرداً باعتبارهالزمة لإلنسان 

 وللذمي. )٥(")  عن رعيتهومسئولكلكم راع :(  وسلمعليه،وحق املسكن و حق الرعاية إذا عجز عند الكرب،قال صلى اهللا 
  .)٦(الزكاة أن موارد بيت املال ليست مقصورة على اعتباراحلق يف بيت مال املسلمني على 

 ؟ ولإلجابة اإلسالمية يف احلرية املدنية ، فهل هذه احلقوق يف الوظائف و غريها حق على الدولة امحالتس نتكلم عن وحنن
 حقاً للفرد على الدولة ، حلديث أيب موسى األشعري ليستعلى هذا السؤال يتبني أن تويل الوظائف يف الدولة اإلسالمية 

 والكمرين على بعض ما أين عمي فقال أحدمها يا رسول اهللا  عليه وسلم أنا ورجالن من باهللادخلت على النيب صلى :(قال
 مما ، )٧() نويل هذا من سأله وحرص عليه الإنا  (: مثل ذلك،فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماآلخراهللا تعاىل،وقال 

                                                
.هم الذين يهتمون بصناعة اخلرز: هم الذين يهتمون بصناعة وإصالح األحذية ،واخلرازون :األساكفة) ١(  
  .٧١ مرجع سابق ، ص ،  والعنف واإلرهابالتسامح مالمححمالوي ، ) ٢(
.١٠٤ ، صم١٩٩٣ ، مصرغريب ، ، مكتبة ١ ط، املسلمني يف اتمع اإلسالمي غري معاملةأدوار غايل الذهيب ، ) ٣(  
. ، بتصرف يسري ٤٠٣ ، ص م١٩٧٤ ليبيا ، ، ، منشورات جامعة بنغازي  ١ ط، اإلسالم نظاموهبه الزحيلي ، ) ٤(  
  . ٢٤١٩ ، برقم سيده راع يف مال دالعب:  البخاري ، كتاب العتق ، باب أخرجه)  ٥(
  .١٢٥م ،ص ١٩٨٩ ، دار الفكر ،بريوت ، ١ط  ،  اإلسالم ،سعيد حوى ) ٦(
  .٢٦١٤:  ، ص ١٦ ، ج٦٧٣٠: ما يكره من احلرص على اإلمارة ، برقم بابأخرجه البخاري ، كتاب احلكام ، ) ٧(



 

 

١٣٦ 

 

  )١(" تأْجرت الْقَِوي الْأَِمنيِنَّ خير من اسإ":  لتويل الوظائف ، قال تعاىل الرئيسيجيعل الكفاءة واألمانة مها املقياس 
 إنك ":  صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر قال التقوى والقرب من اهللا ليس طريقاً إىل الوظائف ولذلك مل تكن التقوى ودعوى
بشة هو  يف احلله الوظائف ملصلحة املسلمني بدليل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسى سفرياً املسلمني غري وتويل )٢("ضعيف 

.)٣(التجسسعمرو بن أمية الضمري ، وهو غري مسلم، كما كلف بعض املشركني مبهام   
 وسوى يف احلرية املدنية بني الرجل )٤( الكرمي احلرية املدنية مجيع األفراد ، ما عدا الصيب وانون والسفيه القرآن منح وقد

  . يف األحساب واألنسابتفاومشعوم أو طبقام ، أو  الختالف ، ومل يفرق بني الناس يف هذا احلق تبعاً واملرأة

                                                
  .٢٦ آيةسورة القصص ، ) ١(
  .١٤٥٧ ، ص٣ ، ج١٨٢٥: كراهية اإلمارة ، برقم  : بابأخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة ، ) ٢(
، حممد محيد اهللا ، ص  نيب اإلسالم  ، وينظر كتاب٧٧، صم١٩٩٣ أمريكيا ،، ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينا ٢ط ، املواطنة حقوقراشد الغنوشي ، ) ٣(

 ،والطرباين يف األوسط ١٠٠ص٩ج١٧٩٧٩ والبيهقي يف الكربى برقم ١٠٨،ص٢ ،ج٣١٦،انظر ختريج احلديث الوارد يف املوطأ برواية حممد بن احلسن برقم١٤٨
  .  ١٥٦ص٤٨٩برقم

.  غري مصلحة  وينفقها يفأموالههو املبذر الذي يتلف : السفيه ) ٤(  



 

 

١٣٧ 

 

  :املدنية  احلريةومن 
:(  لكل أحد بل جعله فرضاً عليهم يف احلدود الالزمة ، قال تعاىل التعليم حرية التعليم ، أعطى القران الكرمي احلق يف -١ 

لَمعلَا ي الَِّذينونَ ولَمعي ِوي الَِّذينتسلْ يلَا : ( ، وقال تعاىل ٩ آيةالزمر )  ونَقُلْ ه الَِّذينونَ ولَمعي ِوي الَِّذينتسلْ يقُلْ ه
  .)١()طلب العلم فريضة على كل مسلم (:  صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول ، وقال  ٢٨ آيةفاطر  )  يعلَمونَ
الئل ضعه يف املكانة األوىل من نعم اهللا تعاىل ، ومن د ،ووالعلم تعظيم على يف نزول القرآن منطوية  األوىل اآلية وجاءت

 "الَِّذي علَّم ِبالْقَلَِم،اقْرأْ وربك الْأَكْرم،خلَق الِْإنسانَ ِمن علٍَق،اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق":  تعاىل قالعظمته وقدرته ، 
  .٤ -١ العلق

 به ، وأعلى وأمرلى العمل ، أياً كان نوعه ، ما دام داخل نظام العمل املشروع ، حث القرآن الكرمي ع:  حرية العمل -٢
امللك ، )  ُ  فَامشوا ِفي مناِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه وِإلَيِه النشور جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُوالًهو الَِّذي:(من شأنه ، قال تعاىل

قُِضيت الصلَاةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرضِ فَِإذَا : ( تعاىلقال  أعماهلم أن ينصرفوا إىل معةاجلويأمر القرآن الناس يوم  . ١٥
 القرآن الكرمي التجارة ومباشرة أجاز،بل ١٠اجلمعة ، )  وابتغوا ِمن فَضِل اللَِّه واذْكُروا اللَّه كَِثريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ

 ،وهذه اآلية حتث على ٩٨البقرة ، ) لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا ِمن ربكُم:(ال تعاىلاألعمال يف مناسك احلج،ق
  .)٢( الرزق ،ومزاولة أعمال التجارة بأسباباألخذ 

أَيها الَِّذين يا: (قوله تعاىل :  حول العقود والتملك منها تتحدث آياتورد يف القرآن الكرمي   : والتملك حق التعاقد -٣
 ، ١٣٥ آية النساء)   ياأَيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِبالِْقسِط: ( وقوله تعاىل ،  ١املائدة آيه )  آمنوا أَوفُوا ِبالْعقُوِد

ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا  ( :  ، وقوله تعاىل ٨ ، املائدة )أَيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِللَِّه شهداَء ِبالِْقسِط  يا ( وقوله 
 احلقوق ، وهذه اآليات تتحدث عن اإليفاء بالعقود والقوامة بالقسط ، وعن أداء ٥٨ ، النساء ) الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها
.واألموال إىل أهلها   

  

                                                
. ، صحيح األلباين ،وقالحسن :ل املزي قا ،٢٢٤ على طلب العلم ، برقم حلث فضل العلماء وا،باب اإلميان ،كتاب ماجةأخرجه ابن ) ١(  
  .١٥ مرجع سابق ، ص،  يف اإلسالماإلنسان   حقوق ،وايف  ) ٢(



 

 

١٣٨ 

 

: ة ، يتبني ما يلي  احلديث حول احلرية املدنيمن ضوء ما سبق يف  
. املختلفة بأنواعها الكرمي باحلرية املدنية القرآن  اهتمام -١  
. وأهل الذمة املسلمني احلرية املدنية بني يف الكرمي  القرآنعدم تفرقة _ ٢  
العقود  وحق التملك والعملاحلق يف الوظائف والتعليم واإلدارة واحلفاظ على املمتلكات وحق :  املدنية احلريةمشلت _ ٣

.وغريها   
. باملسلمني اخلاصة الذمة الوظائف اخلاصة م ، دون الوصول إىل السيادة والشورى واألمور الدينية أهل جواز تويل -٤  
 بأهل الذمة يف االستعانة مع أهل الذمة يف كافة املستويات ، وهذا ما أكده السلف الصاحل من خالل التعاونجواز _ ٥

.تويل الوظائف وغريها   
. ااالت اليت مر ذكرها كافة يف احلرية املدنية ، من خالل تعامل املسلمني مع غريهم يف  التسامح ظهر -٦  
 قصة ولد عمرو بن مثل يف عدل القرآن الكرمي من خالل تطبيق احلدود وعدم االعتداء على أهل الذمة التسامح ظهر -٧

.العاص مع القبطي   
 سامح حيث وصل الت،لفاحتني ومدى تطبيقهم قواعد العدل ، واملساواة يف كافة حيام  املنصفة جتاه االذمة شهادة أهل -٨

.مداه يف كافة ااالت   



 

 

١٣٩ 

 

:  يف العهد اجلديد املدنية احلرية  
:  ما يلي جند املدنية يف القرآن الكرمي مع احلرية املدنية يف العهد اجلديد  احلرية قارنا وإذا  

 ، واألجرة ، واحلكم والتملكالشهادة ، والبيع ( ديد تدعو إىل احلرية املدنية بأنواعها  يف العهد اجلكثرية نصوص هناك
: النصوص ما يلي ومن أهم   ) وغريهاواحملاكمة ، وحقوق اإلنسان ، وحق العمل والتعليم    

 يف الظالم،بل يكون له يتخبطأنا نور العامل من يتبعين فال :خاطب يسوع فقال": جاء يف اإلجنيل : واحلكم يف الشهادة -١
 لنفسك ، فشهادتك ال تصح ، فأجابه مع أين أشهد لنفسي ، فإن تشهد اآلن أنت:نور احلياة ، فاعترضه الفريسيون قائلني

 أذهب ، أين من أين أتيت وإىل أين أذهب ، أما أنتم فال تعرفون ، ال من أين أتيت وال إىل أعرفشهاديت صحيحة ألنين 
مكتوب يف ...  جلاء حكمي عادالً حكمتحبسب البشر ، أما أنا فال احكم على أحد ، مع أين لو  ولذلك حتكمون علي

  .)١("شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة  
 وبع كل ما متلك ، فاذهبإن أردت أن تكون كامالً :  قال يسوع خماطباً تالميذه "جاء يف اإلجنيل  : واألجرة يف البيع -٢

 األجرة وادفعادع العمال :  قال رب الكرم لوكيله " ، )٢("... كون لك كنـز يف السماوات ووزع على الفقراء ، في
 لإلنسان حيث أمرهم بدفع األجرة حىت ال يبقوا بدون اإلهلي ويف هذا املثل الترحيب "مبتدئاً باآلخرين ومنتهياً إىل األوليني 

  . )٣( هذا العمل خاللطعام ، ألم يعيشون من 
 األعلى يبحثون عن شهادته على يسوع فلم جيدوه ، والس الكهنة وأخذ رؤساء  ": جاء يف اإلجنيل : ادة  يف الشه-٣

 م هنا ليدل على أن الشهادة جاءت أماالتسامح جاء ، )٤(" ولكن شهادم كانت متناقضة ،فقد شهد عليه كثريون زوراً 
 الشهود ليقدموا شهادام حيث شهد أحدمها أنه كان أعمى ،  كبرية منجمموعة ومع ذلك دخل ،احملكمة ومل يتفق الشهود

  )٥( يسوعوقد شفاه 

                                                
  .١٧ - ١٢:  ، فقرات ٨ل يوحنا ، إصحاح إجني) ١(
  . ٢١ ، فقرة ١٩إجنيل مىت ، إصحاح ) ٢(
  . ٣٦٢ العهد اجلديد ص ري تفسوينظر ، ٨ ، فقرة ٢٠إجنيل مىت ، إصحاح ) ٣(
  .٥٥ ، فقرة ١٤إجنيل مرقس ، إصحاح ) ٤(
.٦٥٢ ، ص ١٩٩٣ ،  ، دار الثقافة ، القاهرة١ ج،  ١ ط،  اجلديدالعهد تفسريوليم باركيلي ، ) ٥(  



 

 

١٤٠ 

 

 دفاعه أوالً ملعرفة ذنبه ، فأجابه مساع جاء رجل إىل يسوع قائالً أتسمح شريعتنا بأن حيكم على أحد دون ":  يف اإلجنيل جاء:  يف احلكم -٤
 قالفلما ربط اجلنود بولس ليجلدوه ، ":  وأيضاً ،  )١( "مل يطلع نيب قط من اخلليل  أنه تعلمادرس الكتاب .... لعلك أنت أيضاً من اخلليل 

 جاء يف ، )٢("ففكوا قيوده  ... فكفوا عن ذلك  .... حماكمتهأيسمح لكم القانون جبلد مواطن رومي قبل : لقائد املائة الذي كان واقفاً بقربه 
  .)٣( بكرامته ، لكن ال ألجل نفسه ، بل من أجل غريه  بولسالعتقادجاء التسامح هنا  : النصتفسري هذا 

 يف جاء  )٤(" اجلندي الذي حيرسه مع وملا دخلنا روما مسح الضابط لبولس أن يقيم يف منـزل خاص ":  أعمال الرسل يفجاء:  اإلقامة -٥
 يف بيت استأجره كاملتنيحياته مل يتغري ، وأقام سنتني  على احملبة ، ألن بولس ظل حىت آخر أيام داللةإن اإلقامة يف املرتل : تفسري هذا النص 

  )٥( ليسد كل احتياجاته بيدهلنفسه ، واملعىن أن بولس كان ينفق على نفسه وأنه كان يعمل 
سوع يعاجل  الفقراء ، وال شك أن يويعطين يسوع أوصى بأن يبيع كل أمالك الشاب أ:  يف معىن احلرية املدنية ) اجلديدالعهدتفسري ( يف جاء   

 ،ومل يعجبه هذا الرأي ، هلذا واجه يسوع ذا يفكردأ الشاب ب كل أمالكه ، فببيع أمره  حيثجتاهاً خاطئاً هلذا الشاب ، اذه الوصايا 
 على التسامح  يدلوهذا ، واعترب الشاب هذه الوسيلة ملعاونة اآلخرين ، حيث تصري أمواله تاجاً له ، الفقراءالتحدي أن يبيع كل أمواله ويعطي 

  .)٦(اإلهلي هلذا اإلنسان حيث تصدق بكل أمواله إىل الفقراء 
 واملنظمات واالستفتاءات النقابات يف باالشتراكفالعهد اجلديد يطالب مبمارسة احلقوق املدنية :  الكنيسة والدولة كتاب صاحب يقول          

 يقوم بذلك من منطلق دعوة اهللا اليت هي دعوة رسالة ، ودعوة وأن العسكرية ، واخلدمةاجلماهريية والقنوات الشرعية ، واألحزاب السياسة 
،)٧(شخصياً ، فاملواطنة مثالً دعوة إهلية ، واملسيح يعترب أن كل هذه اخلدمات تؤدى له مكان  
أيتها املرآة عظيم إميانك فليكن لك ( ء ، قصة املرآة الكنعانية كما جا ومن النصوص اليت تبني وجه التسامح يف العهد اجلديد لغري املسيحيني    

 فان غفرمت للناس زالم يغفر(،)١٠ ()واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن املذنبني(كما،)٩(،وأيضاً تسامح املسيح مع املرآة السامرية)٨()ما تطلبني
 يسوع ال إىل سبع مرات بل إىل سبعني  إىل أخي فأغفر له هل إىل سبع مرات فاجبهخيطئ تقدم إليه بطرس وسأله كم مرة( و ،)١١ ()لكم
 )١٤ () خطايانا ألننا نغفر لكل من يذنب إلينا اواغفر لن(  و)١٣() اغفروا يغفر لكم أعطوا تعطوا...حتكموا على أحد ال(  وأيضا،)١٢ (،)مرة
ن تائب فعليك أن إ:  سبع مرات قائالًوان أخطأ إليك سبع مرات وعاد إليك ( ويف )١٥() ه إليك أخوك فعاتبه فإذا تاب فاغفر لإن أخطأ( ،و

)١٧ () أ أيضا وإذا كنت أنت أيضا قد ساحمت ذلك الرجل بشيء فقد ساحمته من أجلكمأساحمهء يفمن تساحمونه بش(ويف )١٦ ()تغفر له  
)١٨(......)من غفرمت خطاياهم غُفرت هلم ،(ويف   

   

                                                
  .٥٠ ، فقرة ٧إجنيل يوحنا ، إصحاح ) ١(
  . ٢٥ ، فقرة ٢٢ الرسل ، إصحاح أعمال)  ٢(
  .١١٨ ، ص ١ مرجع سابق ، ج،  اجلديدالعهد تفسريباركلي ، ) ٣(
  . ١٦ ، فقرة ٢٨أعمال الرسل ، إصحاح ) ٤(
.١٣٤ ، ص١ مرجع سابق ، ج، اجلديدالعهد تفسريباركلي ، ) ٥(  

.  ٣٦٢ ، ص ١ مرجع سابق ، ج،  اجلديدالعهد تفسريباركلي ، ) ٦(   
.٤٥ ، فقرة ٢٥ إجنيل مىت إصحاح ينظر ، ٦٦ ، ص ١٩٩٠ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١ ط، والدولة الكنيسةصموئيل حبيب ، ) ٧(  
.١٥/٢٨مىت) ٨(  
.٤٢-٤/٢يوحنا) ٩(   
.٦/١٢مىت ) ١٠(   
.٦/١٤، ومىت ٨/٢١مىت ) ١١(   
.٨/٢١مىت ) ١٢(   
.٦/٣٧( لوقا) ١٣(   
.١١/٤لوقا ) ١٤(   
. ١٧/٣لوقا ) ١٥(   
. ١٧/٤لوقا ) ١٦(   
.٢/١٠الرسالة الثانية اىل مؤمين كورنثوس ) ١٧(   
.٢٠/٢١يوحنا ) ١٨(   



 

 

١٤١ 

 

  االجتماعيالتسامح :  الثاين املطلب
 العادات والزيارات والتحية والسالم وتشمل ، االجتماعيةاملمارسات اليت تلتزمها احلياة  : ماعياالجت التسامح تعريف

 اجلريان ، وحق الوالدين واألرحام وحقج ا ويشمل حق العمل وحق األسرة وحق الزو، )١(وكافة الشعائر يف كل مكان 
  .)٢(وحق املرأة وحق اليتيم وحق األمومة والطفولة 

 الشخص من املرض والشيخوخة ، محاية اليت حتصل عند األفراد ، مثل االجتماعيةالقرآن الكرمي مبعاجلة األمور  اهتم    فقد 
 على التربية السليمة ، ومحاية املرأة اليت فقدت زوجها ، ومل يترك هلا ما يساعدهومحاية اليتيم الذي فقد أباه ، وليس له ما 

 ؛ االجتماعية الكرمي احلماية القرآننسان أن يتركوا مهال وبال رعاية ، لذلك شرع  وعياهلا ، وال يتفق مع كرامة اإليكفيها
 حياة طيبة كرمية ، وتتجلى هذه السماحة يف معاملة الرسول صلى الناس من أجل أن يعيش االجتماعيمن هنا جاء التسامح 

 ، جاء يف ويعطيهم مرضاهم ، ويأخذ منهم  الذمة ، فقد كان يزورهم ويكرمهم وحيسن إليهم ، ويعودألهلاهللا عليه وسلم 
 احلمد هللا ":فخرج الرسول وهو يقول  ... اإلسالم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه :"الصحيح

ا  لغري املسلمني ، فعمر رضي اهللا عنه يصرف معاشوالتابعني ويتجلى أيضا يف معاملة الصحابة ، )٣( "الذي أنقذه من النار
 منوهذا   ..."ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراِء والْمساِكِني": قال اهللا تعاىل :  ، مث يقول املسلمنيليهودي وعياله من بيت مال 

 غرسها اليت اليت تسود املسلمني يف معاملة خمالفيهم يف الدين ، يرجع إىل األفكار املتساحمة وأساس هذه النظرة ،)٤(املساكني 
:م يف عقول املسلمني وقلوم وأمهها اإلسال  

 ، وهذه )٥() ولَقَد كَرمنا بِني آدم : (تعاىل اعتقاد كل مسلم بكرامة اإلنسان ، مهما كان دينه أو جنسه أو لونه ، قال -١
  والرعاية ،االحترام حق إنسانالكرامة املقررة توجب لكل 

:  عليه وسلم فقام إليها واقفا،فقيل له اهللا ، أن جنازة مرت على النيب صلى  ما جاء يف الصحيح عن جابر بن عبد اهللاومثاله
 بل لكل نفس يف اإلسالم حرمة ومكان ، ،)٦("اًأليست نفس ": صلى اهللا عليه وسلمفقاليا رسول اهللا إا جنازة يهودي، 

  .والتعليلفما أروع املوقف ، وما أروع التفسري 
 ولو مع املشركني ، ويكره الظلم ويعاقب ، العدل ، وحيب القسط ويدعو إىل مكارم األخالق  املسلم أن اهللا يأمرإميان -٢

  )٧(  ٨املائدة آية )ولَا يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَلَّا تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى:(قال تعاىللكافر،الظاملني ولو كان الظلم من مسلم 
 مع أهل الذمة ، أم مل يكونوا اجتماعيا الذي يثلج صدر كل املتابعني لنا يف احلديث عن تسامح اإلسالم والشيء" 

 ، فلم يوجد يف املدن اإلسالمية أحياء خاصة بالنصارى ، بل سكنوا املسلميعيشون يف جمتمعات خاصة م داخل اتمع 
 امتد اهتمام لقدرغبة املسلمني أنفسهم ، ليس هذا فحسب ، بل  إىل جنب ، وهذا نابع من األساس يف جنبامع املسلمني 

 يف ذلك شان كل رعاياهم من املسلمني ، ويف شأم ، االجتماعيةحكام الدولة اإلسالمية بأحوال أهل الذمة إىل الرعاية 
 ،وعلى طوائفهم دون تفرقة  عليهم االجتماعي وتطبيق التكافل االجتماعية باملظلة متتعواظل هذا التسامح وهذه الرعاية فقد 

لَا ينهاكُم اللَّه  : ( قوله تعاىل ذلكوهناك العديد من اآليات اليت حضت على هذا التسامح بني املسلمني وأهل الذمة ، من 

                                                
١٣٢ سابق ، ص مرجع ، املواطنةناصر ، ) ١(  
   .٦٩ ، ص٢٠٠٣ ، عمان ، ، دار جمدي١ ط، قراءة حلقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية ، البدارين فاحل) ٢(
٤٥٥ ، ص١ ، ج١٢٩٠ برقم ؟ ، اإلسالم عليه وهل يعرض عليه ى البخاري ، كتاب اجلنائز ، باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلأخرجه) ٣(  
١٨ ، ص١٩٩٦ ، السنة احلادي عشر ، ٨٤ العدد ،  التوحيدجملة ،"  األقليات غري املسلمة حقوق"  القرضاوي ، يوسف) ٤(  
.٧٠اإلسراء آية  ) ٥(   
   ٤٤١ص،  ١ ، ج١٢٤٩ البخاري ، كتاب اجلنائز ، باب من قام جلنازة يهودي ، برقم أخرجه) ٦(
  . ١٨م ، ص١٩٩٦ ، السنة احلادي عشر ، ٨٤ العدد ،  التوحيدجملة ،"  األقليات غري املسلمة حقوق"  ، لقرضاوييوسف ا) ٧(



 

 

١٤٢ 

 

:  ، وقوله تعاىل ٨املمتحنة آية  )طُوا ِإلَيِهمعن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ تبروهم وتقِْس
)مِحلٌّ لَه كُمامطَعو ِحلٌّ لَكُم ابوا الِْكتأُوت الَِّذين امطَعو اتبالطَّي أُِحلَّ لَكُم مواحلديث أن يف ، وجاء ٥املائدة آية )  الْي 

 ويزورهم ويكرمهم ، وملا زار رسول اهللا جنائزهمضاهم ويتبع الرسول عليه الصالة والسالم كان حيضر والئمهم ويعود مر
    .)١( " عليهاوفد جنران ، فرش هلم عباءته وأجلسهم 

 التعامل معهم يف البيع والشراء ؛ وقد وأجاز ،  أو يهودياً الرسول عليه السالم أن حيسن إىل اجلار ولو كان نصرانياًوأوصى
 عليه الصالة والسالم ملا ذبح شاة أمر أن يهدي منها جلاره الكافر ، وكذلك فعل لنيباأن : ذكر ابن حجر رمحه اهللا تعاىل 

 والتوقري من الرسول لغريه من أهل الذمة واملشركني االحترام بل وصل ، )٢( ومنهم عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه الصحابة
 كان فقد : " اإلسالم ، يقول صاحب كتاب مساحة  يف الغزوات، وزاد على ذلك أنه اقترض منهم املالبأمواهلمأن يستعني 

 ، فإن بعضهم إقراضه يكن ذلك عجزاً من أصحابه عن وملالرسول عليه السالم يقترض منهم نقودا ، ويرهنهم متاعا ، 
  يقرض الرسول ، وإمنا كان يفعل ذلك تعليما لألمة وتثبيتا عمليا ملا يدعو إليه منأن،وكلهم يتلهف من أجل كان ثرياً

    .)٣( " وأعدائهم ووئام ، وتدليال على أن اإلسالم ال يقطع عالقات املسلمني مع مواطنيهم سالم
 زعيم املنافقني عن والتسامح عند هذا احلد بل جتاوز ذلك ، حيث عفا الرسول عليه الصالة والسالم العفو يقف هذا ومل

 ، وقاد محلة ضد أم املؤمنني عائشة رضي اهللا اجليشبثلث ابن سلول ، وهو من أسباب هزمية املسلمني يوم أُحد حيث رجع 
 ....ِإنَّ الَِّذين جاُءوا ِبالِْإفِْك عصبةٌ ِمنكُم لَا تحسبوه شرا لَكُمِ :( قول اهللا تعاىلفرتلعنها ، وطعن يف عرض الرسول ، 

ِظيمع ذَابع لَه مهِمن هرلَّى ِكبوالَِّذي تالوفاة ، طلب من الرسول صلى اهللا عليه سلول،وملا حضرت ابن ١١ آية النور )و 
 يقف عند قربه ، فقام صلى اهللا وأن ، بل زاد على ذلك أن ابنه طلب من الرسول الصالة على أبيه ، فأعطاهوسلم قميصه  

إن اهللا : عليه وسلم منه وقال  من ذلك منعه ، فلم يسمع صلى اهللا وأرادعليه وسلم وصلى عليه، وعاتبه عمر رضي اهللا عنه 
  .)٤( أو ال تستغفر هلمهلمخريين استغفر 

                                                
  .٥١ ،ص٤ج أهل الذمة أحكام/  ، ينظر زاد املعاد البن القيم ٢٥ مرجع سابق ، ص، ب التسامح والعنف واإلرهامالمححمالوي ، ) ١(
   . ٦٢ ، ص٦ للمباركفوري ، جالترمذيحتفة األحوذي بشرح  ، وانظر ٤٤٢ ، ص١ مرجع سابق ، ج، فتح الباري ، حجر ابن) ٢(
   .٨٧ ص ،١٩٥٨ ، مكتبة الثقافة ، القاهرة ، ١ط  اإلسالم ،مساحة  احلويف ،أمحد) ٣(
   ٥٨ ، ص١٩٨٩ ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ١ ط،  يف اإلسالم واملسيحيةالسماحة الوقفي ، إبراهيم) ٤(



 

 

١٤٣ 

 

من قتل : (  وسلم عليه صلى اهللا عليه وسلم مع النصارى حترمي قتل املعاهدين منهم ، قال صلى اهللا رسولال تسامح ومن
  .)١( )عاماًمعاهدا مل يرح رائحة اجلنة ، وإن رحيها توجد من مسرية أربعني 

 التسامح الذي املسلمني املؤسف أن ال تقتبس الشعوب النصرانية من ومن: "  رحلة دينية إىل الشرق كتابحب  صايقول
 أي معتقد عليهم بالقوة ؛ ليس هذا فحسب ، بل إن فرضهو آية اإلحسان بني األمم ، واحترام عقائد اآلخرين ، وعدم 

من ظلم : لم غري املسلمني من أهل العهد والذمة ، منها  جاءت آيات حتذر من ظحيثحممداً ى عن إيذاء النصارى ، 
 يوم القيامة ، ومن آذى ذمياً حجيجه حقه ، أو كلفه فوق طاقته أو اخذ منه شيئاً بغري طيب نفس فأنا انتقص أو معاهداً

  .)٢(" آذى ذمياً فقد آذين ومنفأنا خصمه ، ومن كنت خصمه قصمته يوم القيامة ، 
 مريضاً يف بيته ، كافراًمل يتردد الرسول عليه الصالة والسالم يف أن يزور غالماً : نون ال ذميون  مواطكتاب صاحب يقول

 إىل جوار املسلمني ، وهو الذي زارع اليهود ، بالصالةوأكرم وفادة نصارى جنران ، حىت أنزهلم مسجده ، وأذن هلم 
 أمة واحدة مع أم فيه على نصاهلجرة من مكة   ، وعقد اتفاقاً معهم بعد الكتابوساقاهم ، وأكل من طعام أهل 

   .)٣(املسلمني
 وذمة ، وذمة رسوله  اهللا مع أهل الذمة يوجب هلم حقوقاً علينا ؛ ألم يف جوارنا وذمتنا ، وذمة االجتماعي التسامح إن

.)٤(دين اإلسالم   

                                                
. ١٥٥ ، ص٣ ، ج٢٩٩٥:  كتاب اخلمس ، باب إمث من قتل معاهداً ، برقم ، ريأخرجه البخا) ١(  
: ، واحلديث الوارد أخرجه أبو داوود يف كتاب اخلراج ، باب ٦٢م ، ص١٩٩١ونية ، لبنان ،  ، املكتبة البوليسية ، ج١ ط،  إىل الشرقدينية رحلةالراهب ميشو ، ) ٢(

 ، ١٦٨٤٩أخرجه أمحد برقم :  صحيح ، قال شعيب األرنؤوط :األلباينال أصل له ، قال :  ، قال اإلمام أمحد ٣٥٢ يف التجارات ، برقم ااختلفو إذا الذمةتعشري أهل 
.  ، لكثرة طرقه ٨٩ ، ص ١٥ث حسن كما ذكر العيين يف عمدة القارئ ، جاحلدي: وإسناده ضعيف ، قلت   

.بتصرف ، ٨١ ، ص١٩٨٥ ، دار الشروق ، مصر ، ١ ط،  ذميونال مواطنونفهمي هويدي ، ) ٣(  
  .٢٥ ص، ١٩٨٥ ، دار الفكر العريب ، بريوت ، ٣ ، ج١ ط، الفروق ،شهاب الفدين القرايف ) ٤(



 

 

١٤٤ 

 

 الكرمي حق القرآن ومنها حق اجلار ، حيث وضع  بالتسامح االجتماعي ، والنواحي االجتماعية ،الكرمي القرآن اهتموهلذا 
واعبدوا اللَّه ولَا تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى :(اجلار مع حق الوالدين واألرحام،قال تعاىل

ناِر الْجالْجى وباِر ِذي الْقُرالْجاِكِني وسالْموكُمانمأَي لَكَتا ممِبيِل وِن السابِب وناِحِب ِبالْجالص٣٦ آيةالنساء )  ِب و 
 إىل مكارم اخلالق ، وجعل اخلوف من اهللا يف السر والعالنية كما جعل الكرميمح االجتماعي دعوة القرآن ا ومن التس، )١(

 ، فال فرق بني ١٣ احلجرات ) ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم ( : ، أكرمهم عند اهللا أتقاهم ، قال تعاىلسواسيةاملسلمني 
 ومرياثها وحقوقها ، وحسن معاملة الرقيق ، وفتح الطريق زواجهاعريب مسلم،وأعجمي مسلم ،ورفع شأن املرأة فنظم أمر 

  . )٢(بعضول املعامالت ، وبني عالقات األفراد بعضهم  ، ووضع أصعدةيف حتريره بأبواب 
 هي كل املدة اليت -  شهراً الكبري سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه يف مدة مل تتجاوز ثالثني األمل حقق هذا ولقد

 إىل أقصى الغرب ويف عهده مل جيد فقرياً إلعطائه املال ، فاضطر الشرق أقصى من  - اإلسالمية الواسعة الدولةحكم فيها 
من فرج عن : (  وسلم عليههم ، وشرع اإلسالم التفريج عن الناس يف كل أحواهلم ، قال صلى اهللا  وحتريرالعبيدإىل شراء 

واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف : (  وسلم عليه صلى اهللا وقال.)٣()مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة 
 ، وقال صلى ٩الضحى آيه ) فَأَما الْيِتيم فَلَا تقْهر : ( قال تعاىل  ، وحث القرآن الكرمي على كفالة اليتيم ، )٤()عون أخيه 

ما زال جربيل يوصيين :(  باجلار ، فقال صلى اهللا عليه وسلم وأوصى ، )٥() وكافل اليتيم يف اجلنة أنا: ( اهللا عليه وسلم 
ليس : (  ، قال صلى اهللا عليه وسلم تمعاتا بني االجتماعيوحث على خلق التعاون ،)٦() سيورثه أنهباجلار حىت ظننت 

  .)٧()منا من بات شبعاناً وجاره جائع 

                                                
  .٢٥٤صم ، ١٩٩٦ ، دار التوزيع والنشر ، مصر ، ١ ط، يف اإلسالم تماعياالج السلوك ،حسن أيوب ) ١(
  .١٩٨م ، ص ١٩٩٢ ، دار الفكر ، دمشق ، ١ط ،  اإلسالميةالنظم ،أنور الرفاعي ) ٢(
  . ٢٣١٠:  كتاب املظامل ، باب ال يظلم املسلم برقم ،أخرجه البخاري ) ٣(
  . ٢٦٩٩:  القرآن ، برقم تالوةعلى  االجتماع مسلم كتاب العلم باب فضل أخرجه)  ٤(
  . ٤٩٨٨ كتاب الطالق ، باب اللعان ، برقم ،أخرجه البخاري ) ٥(
  . ٥٦٦٩ ، رقم باجلار  الوصاة ، باب دب كتاب األ،أخرجه البخاري ) ٦(
. صحيح :  ، وقال احلاكم ٢٥٩ص ، ١ ، ج٧٥١ ، والطرباين بالكبري ، برقم ١٥ ، ص٢ ، ج٢١١٦٦:  املستدرك ، برقم يفأخرجه اجلاكم ) ٧(  



 

 

١٤٥ 

 

 ال تنس جارنا اليهودي غالميا :  القرآن بني املسلم وغري املسلم ، قال ابن عباس لغالمه وهو يذبح شاة تعاطف فرق يف وال
 زال جربيل ما ":اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالإن رسول : رجل مل تقول ذلك يا ابن عباس ؟ فقال ثالث مرات ، فقال ال

:  ورأى عمر شيخاً من أهل الكتاب يتسول ، فقرر له نفقة من بيت املال وقال  ،)١("يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه 
ع  يف معاهدة الصلح مالوليد إذ أخذنا منك اجلزية وأنت شاب وتركناك تتسول وأنت شيخ ، وكتب خالد بن أنصفناكما 

 وصار ، آفة من اآلفات ، أو كان غنياً فافتقر  وأصابتهوجعلت هلم أي شيخ ضعف عن العمل ، : أهل احلرية النصارى 
 ضوء ما سبق يف)٢(. ما داموا بدار اإلسالموعيالهأهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت مال املسلمني هو 

:  حول التسامح االجتماعي أقول بيانه  
 ، يف زيارات أهل املختلفة ومن خالل الناحية االجتماعية تعامل مع أصناف كثرية من التسامح يف ااالت الكرميلقرآن  اإن

 وتوقريهم ، مما كان له األثر الطيب على سلوك أهل واحترامهمالذمة ، وعيادة مرضاهم ، واتباع جنائزهم ومواسام ، 
 جار وصونم جعل مظلة التكافل االجتماعي لكل أحد من احترام وصرف معونة ،  فإن اإلسالوأيضاًالذمة جتاه املسلمني ، 

 ، وترجم هذا اإلنسانية الناحية االجتماعية جبميع مضامينها الكرمي، وحضور جنازة ، وطيب كالم وسالم ، وقدس القرآن  
ام وحسن اجلوار ، والتعاون بأشكال  ، وصلة األرحاألسريةعلى سلوك املسلمني مما كان له كبري فائدة يف حسن العالقات 

:،وقد وردت مناذج يف القرآن الكرمي حتث على التسامح االجتماعي منهااملختلفة   
 ، )٣()فَإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن : ( أكثر من أية منها يف هذا يف قوله تعاىل ورد  :  التسامح بني األزواج-١

جاء يف تفسري هذه ،)٤( )  علَى الْموِسِع قَدره وعلَى الْمقِْتِر قَدره متاعا ِبالْمعروِف حقا علَى الْمحِسِننيومتعوهن(وقوله 
 عند الناس من حسن معروفأي إمساك بعد الرجعة مبعروف أي مبا هو ):  مبعروف أو تسريح بإحسانفإمساك (اآلية

 العالقات يف هذا النص أجد أن القرآن الكرمي متساحماً  وء ضيف )٥(وهن شيئا يكون متاعا هلنأي أعط: العشرة ، ومتعوهن 
 بالزواج اإلسالم أن هذا التسامح هو حبل الود والعشرة بني الزوجني ، ومن التسامح أيضاً آذن أرى ، وبذالك الزوجية 

 يف من الكتابية  الزواج للمسلم  مسحا التسامح حيث  هذإىل وصل اإلسالم  وقد  ،)وهم اليهود والنصارى ( من الكتابية 
. مع غريه من أصحاب الديانات املختلفة وتساحمه اإلسالم رمحةوهذا يدل على  ،مجيع األوقات بضوابط معينة   

 أَلَم يِجدك يِتيما " ىل  تعاوقوله  )٦("فَأَما الْيِتيم فَلَا تقْهر ( قوله تعاىل يف ً واضحاالتسامح جاء : اليتامى مع التسامح -٢
 ،وأمر عن قهر اليتيم أيضاً ، وجاء النهي  مأوى وجعل هلم ، اليتامى  إىل باإلحسان الكرمي حيث أمر القرآن ، )٧()فَآوى

 هللا كان له إالمن مسح على رأس يتيم مل ميسحه (  طيبة جاء يف احلديث بكلمة ولو والعطف على اليتيم  باإلحسانالقرآن 
 فآواك اهللا بأصحاب حيفظونك واحداًأمل جيدك :  يف تفسري هذه اآليات  وجاء ،)٨( عليها يده حسنات مرتل شعرة بك

))٩( أشد الناس عناية باليتامى حمبة وعطفاً وتكرمياًمنحيث كان رسول اهللا     

                                                
.٥٦٦٩أخرجه البخاري ،برقم ) ١(  
.٥٦، مرجع سابق ،صاإلسالم وحقوق اإلنسانخضر،)٢(   
.٢٢٩ ،آيةةسورة البقر) ٣(   
.٢٣٦سورة البقرة ، آية ،) ٤(  

.٣٨٢،ص١، مرجع سابق ،جفتح القدير هـ ،١٢٥٠الشوكاين ،ت) ٥( )  
٩سورة الضحى، آية،)٦(  
٦سورة الضحى ،آية )٧(   
.صحيح لغريه : طو، قال شعيب األرنؤ٢٥٠،ص٥أخرجه اإلمام أمحد،مسند األنصار،ج) ٨(   
.٦٤٦،ص٦،مرجع سابق ،جاجلامع ألحكام القرآن القرطيب، ) ٩(   



 

 

١٤٦ 

 

الء الطبقة مظلة ؤ الكرمي هلالقرآن التسامح مع املتسولني ،وجعل على الكرمي  القرآن حث:  التسامح مع املتسولني -٣
 الكرمي زجر السائل وأمر القرآن سبل العيش ، واحلياة الكرمية هلم ، وحرم توفري خالل  من وتوقري  باحتراميعتمدون عليها  

ك يا حممد من  سألمن :  أأليه يف تفسري هذه اءج )١)وأَما الساِئلَ فَلَا تنهر" : بإعطائه املال الالزم حلاجته ، قال تعاىل 
 تكن ،وال والرشد تنهر السائل يف العلم  فال أيضا وجاء )٢( " له حاجتواقضي تنهره ، ولكن أطعمه  فالذوي احلاجات  

:   ما سبق أقول وء يف ض،)٣( على الضعفاء من عباد اهللا ، ورد املساكني برمحة ولنيفضاً والمتكرباً وال فاحشاً   جباراً وال
 ،وعدم  احلق سبيل إيل  وهدايتهم توقريهم  إىل وعدم ردهم ، بل أرشد القرآن ،  السائلني باحترام  أمر  الكرمي القرآن إن

  من خالل الرمحة والشفقة عليهم التسامحاستعمال الشدة معهم ، وحض على 
العمل ، قال تعاىل خمرباً  أجره عند اية إليه نؤدي أناهتم القرآن الكرمي باألجري والعامل ، وأمر :  التسامح مع األجري -٤

ال يظلمهم مثقال ذرة فما دوا وال  : ١٩: األحقاف سورة )وِليوفِّيهم أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونَ ( يف تفسري هذه اآليةجاء
).٤( يزاد على مسيءوالينقص من حمسن أجره   

أعطوا : ( اهللا عليه وسالم صلى  اهللالعمل ، قال رسول  أجره عند اية وإعطائه اإلسالم على العناية باألجري حث وقد
)٥ () أن جيف عرقه قبل أجره  األجري

                                                
.١٠سورة الضحى ،آية )١(   
.٥١٧،ص٦،مرجع سابق ،ججامع البيان الطربي ،) ٢(   
  .٣٥٠،ص٤،مرجع سابق ،جتفسري القرآن العظيمابن كثري، ) ٣(
، ٤،كتفسري القرآن العظيم ،ولنظر ابن كثري ،١٧٠،ص١٦ ،مرجع سابق ،جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ، )٤(  

٢٠٢ص   
.إسناده ضعيف : ،قال ٣٤،ص١٢،ج يف املسندإسناده ضعيف، وأخرجه أبو يعلى: ، قال حسن أسد١١٤٣٤،برقم ١٢٠،ص٦،ج،السنن الكربىأخرجه البيهقي ،) ٥(   



 

 

١٤٧ 

 

  :اجلديد االجتماعي يف العهد التسامح
: ما يلي النصوص بأشكاله املختلفة ، ومن هذه االجتماعي يف العهد اجلديد تدل على التسامح كثرية نصوص وردت  

قم ارجع :  له وقال هريودس إذا مالك من الرب قد ظهر يف حلم ليوسف يف مصر ،  وملا مات":  مىت إجنيل جاء يف -١
 ، )١(" ، فقام ورجع بالصيب وأمه إىل أرض إسرائيل قتلهبالصيب وأمه إىل أرض إسرائيل ، فقد مات الذين كانوا يسعون إىل 

 إىل آفاق أبعد وأوسع، وهكذا حياة من اًاجتماعيأي أمر أن يرجع بالصيب إىل الناصرة ، وهذه املدينة جعلت يسوع يتطلع 
 أمر باحملافظة على هذا الصيب خوفاً عليه ، واحتراماً ألمه حيثكانت أحوال يسوع تتفتح لترى عامل اهللا الفسيح ، 

.)٢(وأهله  
 )٣("بوا  ترتعوال فلما مسع التالميذ الصوت وقعوا على وجوههم فاقترب منهم يسوع ، وقال اضوا " مىت جاء يف إجنيل -٢
  .)٤( ، والذي أخرجه منها قول يسوع ال ختافواللطبيعة وهذا اخلوف نامجاً عن هذه الظاهرة اخلارقة ، 
 هاجم يسوع ذلك ،)٥(" أمه فليكن املوت عقاباً له أو أكرم أباك وأمك ، ومن أهان أباه ":  مرقس إجنيل جاء يف -٣

)٦( ألن حمبة هؤالء قبل كل شيء وجعل له عقاباً شديداًوأباهالشخص الذي أهان أمه   
 بسبب كلمة يب بل أيضاً من أجل الذين سوف يؤمنون ، من أجل هؤالء فقط أصلي ولست ":  يوحنا إجنيل جاء يف -٤

 األطفال كما احترام يف هذه النصوص ليدل على االجتماعي جاء التسامح ، )٧("أي أعطيتهم اد الذي أعطيتين ... هؤالء 
 مستقراً ، آمناً عليه السالم أن ال خيافوا ليكون اتمع عيسى واخلوف عليهم من كل سوء ، حيث أمر ،يف النص األول 

. واحتقارهم أهانتهموأيضاً الوصايا باآلباء واألمهات ، والنهي عن   

                                                
  .٢٢-١٩ ، فقرات ٢ إصحاح  مىت ،جنيلإ) ١(
  .٢٦م ، ص١٩٩٣ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١ ، ج١ ط، العهد اجلديد تفسري ، باركليوليام ) ٢(
  .٧ - ٦ ، فقرة ١٧إجنيل مىت ، إصحاح ) ٣(
  .٢٩٢م ، ص١٩٩٠ ، القاهرة ، نوبار ، دار ١ ، طمىتافرانس ، إجنيل ) ٤(
  .١٠ ، فقرة ٧إجنيل مرقس ، إصحاح ) ٥(
. ٥٦٢ ، ص١ مرجع سابق ، ج،  اجلديدالعهد تفسريوليام باركلي، ) ٦(  
  .٢٢ ، فقرة ١٧إجنيل يوحنا ، إصحاح ) ٧(



 

 

١٤٨ 

 

 ليكن لكل رجل للزنا جتنباًن بالرجل أن ال ميس امرأة ولكن س فإنه حي:" األوىل إىل مؤمين كورنثوس الرسالة جاء يف -٥
 ذكرهم حيث ، )١(" ، وكذلك الزوجة حق زوجها الواجبزوجته ، ولكل امرأة زوجها ، وليويف الزوج زوجته حقها 

 الطبيعية الكاملة فيهم ، وهكذا وبالغرائزبولس خبلق اجتماعي وهم يعيشون ويتخبطون ، وذكرهم بتكوينهم اجلسدي ، 
 يف اخلطيئة وكان ينصحهم بالزواج لتجنب املصري األسود حيث كان سقوطالأوضح هلم أن الزواج هو أفضل بكثري من 

 ، ال يتناسب طبيعته وال احلياة بأمانة صرحية ، فال ينبغي لإلنسان أن خيتط لنفسه أسلوباً  أو منهجاً يف احلقائقبولس يواجه 
.)٢( االجتماعية الرذائل طريق الغوايات والسقوط يف يفينبغي أن يشرع   

 يأمر أن املسيح هذا النص يستفاد من ، )٣("....... ال تزين ، ال تسرق ، ال تقتل ، ال تشهد الزور ، " : لوقا  جاء يف-٦
 ال اخلالدة ، وهي أن الناموس وحده احلقيقة تاج اهللا وحده ، وهذه الوصايا تنم عن تلك يفألنه درة ؛بالصالح اجلماعي 

  .)٤( القلب والرجاء بنوال احلياة االجتماعية سالمةويكفي ، ألنه مينح اإلنسان ، بال الضمري ، 
 وعامل الناس كأم ، ال توبخ شيخاً توبيخاً قاسياً بل عظه كأنه أب لك ": وثاوس يم األوىل إىل تالرسالة جاء يف -٧

 ، )٥("ن  أكرم األرامل اللوايت ال معني هلطهارةأخوة لك ، والعجائز كأن أمهات ، والشابات كأن أخوات ، بكل 
 ، االجتماعية به لسالمة الروابط التقيد العملية ، وجعل هذا خلقاً اجتماعياً جيب االجتماعيةأوصى املسيح ذه األخالق 

.)٦( باحترام كافة الطبقات من األخوة واألخوات وغريمها وأمر باللني ، والعظة أمر وحيث ى عن التوبيخ ،  

                                                
  .٣ -٢ ، فقرة ٧ إصحاح كورنثوس ، مينالرسالة األول إىل مؤ) ١(
.٣١٧ ، ص ٢ مرجع سابق ، ج،  اجلديدالعهد تفسريوليم باركلي ، ) ٢(  
  .٢٠ة  ، فقر١٨إجنيل لوقا ، إصحاح ) ٣(
  .٤٤٥ ص،م ١٩٨٦ ، دار الثقافة املسيحية ، القاهرة ،٤ ط،  لوقابشارة شرح سعيد ، إبراهيم) ٤(
  . ١ ، فقرة ٥ ، إصحاح تيموثاوسالرسالة األوىل إىل مؤمين ) ٥(
  .٤٥ ، ص٢ مرجع سابق ، ج، اجلديد العهد تفسريوليم باركلي ، ) ٦(



 

 

١٤٩ 

 

 تعترب من األمور " تسرقال ..  ال تزن "إن الوصايا اليت تكلم عنها العهد اجلديد :  إخواين مجيع البشر كتاب صاحب يقول
 الصداقة واحملبة ، وال يتصور إنسان من دون هذه األخالق تولدالعظيمة يف اتمع ، وال بديل عن هذه الوصايا ، ألا 

 يكون حىتلك بتوقري األخوة واحترام الكبار ،  ، وعلى أي حال ، فالعهد اجلديد يأمر كذكامالًاالجتماعية ، حىت يكون 
  .)١(االجتماعية ، وهو نوع تسامح حيث يأمر الفرد بالتعاون يف ااالت اإلنسان اجتماعياً

: من التسامح االجتماعي يف العهد اجلديد أقول بيانه ضوء ما سبق يف  
 اليت أمر ا احلقيقية الواردة لداللة على تلك  النصوصالل اجلديد حول التسامح االجتماعي ،من خالعهد ما كتب يف إن

 ، ألخالق هذا اخللق االجتماعي الكبري،الذي أرسى دعائم اعلىسيدنا عيسى عليه السالم وكافة األنبياء قبله من احملافظة 
 ومع ،  خالل أوامر اهللا لألنبياء، وقد وردت يف العهد اجلديد نصوص حتث على هذه األخالقمنوكان التسامح ظاهراً 

 السالم ، أن يلتزموا بأخالق هذا النيب عليهذلك، فكم كنت أمتىن على أولئك النفر الذين ينسبون أنفسهم إىل السيد املسيح 
 نسلم بكل ما ورد يف العهد اجلديد ولكن نظرتنا إىل الكتاب املوجود الكما وردت عنده يف كتام ، ومع أننا كمسلمني 

 الروابط االجتماعية ، تقديسعلى األخالق االجتماعية من احترام اآلباء واألمهات ، ومن  ، حيث ينص واملتداولعندهم 
.مما كان له كبري األثر على السلوك االجتماعي   

:وقد وردت مناذج من التسامح االجتماعي يف العهد اجلديد أمهها  
 كان الزوج غري وإنزواجكن حىت  أيها الزوجات اخضعن أل":  يف رسالة بطرس جاء:  األزواج بني التسامح -١- 

 زوجاتكم باعتبارهن شريكات لكم يف وراثة نعمة أكرموا جاألزواأيها ... مؤمن جتذبه زوجته إىل اإلميان بتصرفها الالئق 
. )٢("احلياة   

 وكذلك  الالئقة ا ،املراعاة يف تفسري هذا النص واملعىن ليكرم الرجل زوجته و حيترمها ويتحمل ضعفها ويراعيها جاء
.)٣( تكون الربكة لنفس األزواجكماالنساء أن يكرمن األزواج لتكون الربكة جلميع الناس   

 تظهر يف زيارة األيتام ، واألرامل اهللافالديانة الطاهرة النقية يف نظر ": يف رسالة يعقوب جاء:  مع اليتامى التسامح -٢
.)٤( " التلوثإلعانتهم يف ضيقهم ، ويف صيانة النفس من   

 ، وافتقاد األيتام من ناحية العناية دنسال بد من افتقاد اليتامى واألرامل وحفظ اإلنسان بال :  يف تفسري هذا النصجاء
.)٥(واإلعانة  

 كان حباجة جديدة إىل الثياب والطعام أختاً لنفرض أن أخاً أو " : يعقوب يف رسالة جاء:  مع املتسولني التسامح -٣
 هلما ما حيتاجان إليه من يقدم أمتىن لكم كل خري البسا ثياباً دافئة ، وكال طعاماً جيداً دون أن : أحدكم هلمااليومي وقال 

 أعمال ميت يف ذاته ، لذلك ال بد من له جاء يف تفسريها هكذا اإلميان إن مل تكن ،)٦("ثياب وطعام فأي نفع يف ذلك 
. )٧( حىت يشبعا،مساعدة األخوة وإعطائهم اللباس والقوت اليومي   

                                                
.١٤٣ص م ، ١٩٩٦ ، املكتبة الشرقية ، لبنان ، ٢ط ،  البشرمجيع إخواينرينه قوابوم، ، ) ١(  
.٧-١ ، فقرة ٣رسالة بطرس األوىل ،إصحاح ) ٢(  
   .٦٠٣، مرجع سابق ،صتفسري العهد اجلديدمجعية الكتاب املقدس ،) ٣(
   .٢٧ ،فقرة ١رسالة يعقوب، إصحاح ) ٤(
   .٥٨٩ ،مرجع سابق ، صتفسري العهد اجلديدمجعية الكتاب املقدس ،) ٥(
.١٦ ،فقرة ٢رسالة يعقوب ،إصحاح ) ٦(  
  .٥٩٠ ،مرجع سابق ،ص،تفسري العهد اجلديدمجعية الكتاب املقدس ) ٧(
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 أمر العهد ، )١("  حقـولكم وهذه أجرة العمال الذين حصدوا ": جاء يف رسالة يعقوب  :  التسامح مع األجري-٤
)٢(حق  العامل وإعطاءه أجره بعد اية العمل وعدم اخذ مال األجري بغريباحتراماجلديد   

 والتميز إذا رحبتم بالغين وتركتم الفقري يؤكد يازباالحن ال تعاملوا الناس " يف رسالة يعقوب جاء:  مع الفقراء التسامح -٥
 القاعدةحسن عملكم حني تطبقون تلك أ الفقراء كاألغنياء ، ما  حبسب طبقام ، عاملوالناسذلك أنكم تتميزون بني 

 فيكون لك كنـز يف الفقراء بع كل مالك ووزع على " : أيضاًوورد ) امللوكية حتب قريبك كما حتب نفسك 
 ، احترام الفقراء األنبياءال تتركوا أيها : توبيخ األغنياء الظاملني : جاء يف تفسري هذا النص حتت عنوان . )٣("السماوات

. )٤(وانذر بالويل العظيم على الذين يظلمون الفقراء  
ل وإعطائه  كل املاببيعإن هذا التسامح الوارد يف العهد اجلديد ال ضوابط له ، حيث أمر  :  أقول بيانه ضوء ما سبق يف

 مع ، ألن مساعدة الفقري وتساحمه منضبط باإلسالم بضوابط معينة ، وقوانني تتالءم ومبالغةللفقراء ، وهذا شطط وور 
 ال بد من دراسة العهد اجلديد من لذلكالعقل والفطرة ، فكيف يعطى كل املال يف شريعة النصارى ، هذا ال يعقل أبداً  ؛ 

.    والفطرة حىت خيرج العهد اجلديد بثوب آخر غري الذي هو فيه العقل ال يتالءم مع قبل النصارى ، وتغيري كل ما  
 
 

                                                
٤ ، فقرة٥رسالة يعقوب ،إصحاح ) ١(  
.٥٩٢،مرجع سابق ،صتفسري العهد اجلديد مجعية الكتاب املقدس ،) ٢(  
.٩-٨،فقرة١٩اح،واصح٢٢ ،فقرة ١٨ ،وانظر لوقا ،اصحاح٢،فقرة٢رسالة يعقوب،إصحاح ) ٣(   
.٥٩١، مرجع سابق، صتفسري العهد اجلديدمجعية الكتاب املقدس ، ) ٤(   
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.التسامح السياسي :  الثالث املطلب  
 يف الداخل الدولةويراد به أن يكون لكل إنسان ذي أهلية احلق يف االشتراك يف توجيه سياسة  : السياسي بالتسامح يقصد

 هنا حبرص من القرآن الكرمي على هذه احلرية ، حيث التسامحة السلطة التنفيذية ، وجاء واخلارج ، ويف إدارا ، ومراقب
ولَو  " : بقوله من الشورى ،واحلرية السياسية ، فيأمر اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم أساسيرسم دعائم احلكم على 

.)١( ١٥٩آل عمران ، " اعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي الْأَمِركُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب لَانفَضوا ِمن حوِلك فَ  
 ، واحلق يف احلاكم هنا أن تكون األمة نفسها مصدر السلطات ، وأن يكون لألفراد احلق يف اختيار السياسي والتسامح

 اخلليفة مببايعة أهل احلل والعقد ؛ ألن اإلمام وكيل تعينيمراقبته وحماسبته على أعماله ، ومن التسامح يف احلكم أن يكون 
 ،واملسلمون األمة يبايعون السلطة ، فمصدر قوة اخلليفة هو األمة ، وهو إمنا يستمد سلطانه من الذيناألمة ، واألفراد هم 

  .)٢( أغلبية أهل احلل والعقد مببايعةهم أول أمة قالت بأن األمة هي مصدر السلطات ، واخلالفة تنعقد 
، ىل سلطة اهللا تعاهي يف القرآن الكرمي شرعة أن تكون إرادة الشعب مصدر سلطة احلكومة، والسلطة املالكرمي القرآن ويقرر

 قَضيت ويسلِّموا فَلَا وربك لَا يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم لَا يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما": قال تعاىل 
وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَاحكُم ":،وقوله تعاىل٦٥النساء  " تسِليما

لَ اللَّها أَنزِبم مهنيب  ، ....ِبم مهنيب كُمأَنْ احوماَءهوأَه ِبعتلَا تو لَ اللَّه٣( ،٤٩ - ٤٨املائدة "   ا أَنز(.  

                                                
  .٥٦ مرجع سابق ، ص، يف اإلسالم اإلنسان حقوقالبدي ، ) ١(
.٥١م، ص١٩٩٥بريوت، ، دار الفكر العريب ، ١ ط،  وأصول احلكماإلسالم حقوقحممد خبيت ، ) ٢(  
  . ٨٢ مرجع سابق ، ص،التصور اإلسالمي  اإلنسان يف حقوق تاريخأبو ليل ، ) ٣(
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 ليكون لقلوم تطيباً - الوحي وهو املؤيد ب- حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، حيث شاور أصحابه يف التسامح وجاء
ملنـزل يوم بدر ، وشاورهم يوم أحد يف  يف اوشاورهمأنشط هلم فيما يفعلون ، كما شاورهم يوم بدر للذهاب إىل العري ، 

سعد بن (  يوم اخلندق يف مصاحلة األحزاب بثلث مثار املدينة ، فأبا السعدان وشاورهمالقتال داخل املدينة أو خارجها ، 
ا  جنيء لقتال أحد ، وإمنا جئنمل املشركني ، وأنا يراذروشاورهم يف احلديبية يف أن مييل إىل )  ، وسعد بن معاذ عبادة

  .)١( وغريمها يف شأن عائشة وأسامة  علياً ورمعتمرين ، وشاور أصحابه يف قصة اإلفك ، حيث شا
 األمور مهمات يف ن القرآن الكرمي فرض الشورى يف احلكم وعلى اخلليفة أن يستشري املرؤوسأ : يتبني لنا ضوء ما سبق يف

وأَمرهم شورى : (وقوله تعاىل،)٢() أَمِر فَِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَِّهوشاِورهم ِفي الْ: (، قال تعاىل خماطباً نبيه املعصوم 
مهني٣( ) ب(.  

 كفئاً هلا ، وحقه يف إبداء كان السماح لإلنسان يف إبداء رأيه يف الوظائف اإلدارية يف الدولة إذا السياسي التسامح ومن 
.)٤( اتمع ال وسيلة للسيطرة عليهاخلدمةي أن احلكم وسيلة رأيه يف سري األمور العامة وهي تقض  

                                                
  .٨٢ مرجع سابق ، ص، اإلنسان يف التصور اإلسالمي حقوق تاريخأبو ليل ، ) ١(
. ١٥٩ رقم آيةسورة آل عمران ،) ٢(  
  .٣٨ آيةسورة الشورى ، ) ٣(
  .٣٨ مرجع سابق ، ص،  اإلنسانوحقوق اإلسالمخضر ، ) ٤(
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يا حممد  : ويقوليأيت أحد األعراب : رسول صلى اهللا عليه وسلم مع األعراب ، ومنها تسامح ال : السياسي التسامح ومن
نا لنعطي من أجل تأليف إ: مث قال ... مروا له  : وقالأعطين من مال اهللا الذي عندك ، فالتفت رسول اهللا إليه ، فتبسم 

 واهللا إن هذه األعراب يوم حنني ، حيث قال رجل من جفاة  وسلم ما حصل مع الرسول صلى اهللا عليه ومنها ،)١(القلوب 
وحيك فمن يعدل إذ مل يعدل :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالالقسمة ما عدل فيها ، واهللا ما أريد ا وجه اهللا ، 

  .)٢( فصرب اهللا موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك  رحم: حممد ، مث قال 
 لذلك وصلت مراحلها من التحمل  سياسة الرسول وتساحمه مع األعرابأن  من األحاديث يتبني سبق خالل ما من

 ومرة تصل اجلراءة!  جاف ال خري فيه قاساألعرايب الذي وصلت به اجلرأة على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خياطبه بلسان 
 ذلك كله يصفح ومع!   ، وحيلف ، أن هذه القسمة مل يرد ا وجه اهللا العدلباألعرايب أن ميسك بثوب النيب ويتهمه بعدم 

 أن قلب أهله وعشريته ، وبلغ التسامح ذروته يوم حنني يوم وتأليفجل تأليف قلبه أعنه ويساحمه ويأمر له بعطاء ، من 
وإبالغه الدينجل نشر هذا أ ، ويتحمل الرسول كل هذا بصرب من  غليٍظ فٍضقوٍل عليه السالم بالرسولَ خاطب األعرايب 

.للناس ومن أجل تأليف القلوب وهذا ما حصل   
 مكة أهل السالم مع عليه صلى اهللا عليه وسلم جتاه األعرايب ، وجتاه الناس كلهم ، وال ننسى تساحمه احلبيب سياسة من إا

   .)٣( فأنتم الطلقاء هبوااذ :هيف يوم الفتح العظيم بقول
 وقد وردت  .بأسرها هي اليت سار عليها الرسول منهجاً وسلوكاً حىت أنتجت أمة قوية سادت الدنيا احلكيمة السياسة هذه

:مناذج يف القرآن الكرمي حتث على التسامح السياسي ومنها   
 املؤمنني ، وطلب اهللا من املؤمنني التقوى عند القتال ، كيف ال هممقاتلت اهللا تعاىل بقتال األعداء كافة عند أمر : التسامح يف احلرب -١

وقَاِتلُوا  ": العليا يف التسامح ، قال تعاىلاملرتبة يأمر بالتقوى يف الوقت احلاسم ، وهذا يدل على تسامح القرآن الكرمي وبلوغه الكرميوالقرآن 
أَيها الَِّذين آمنوا قَاِتلُوا الَِّذين يلُونكُم ِمن الْكُفَّارِ  َيا ": وقال تعاىل،)٤("  واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتِقنيالْمشِرِكني كَافَّةً كَما يقَاِتلُونكُم كَافَّةً

ِقنيتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعِغلْظَةً و وا ِفيكُمِجدلْيأن اهللا معكم وهو ناصركم إياهمنوا عند قتالكم وأيق : اآلية جاء يف تفسري هذه ،)٥( " و 
 وهو الظروف فاهللا يأمر بالتقوى يف أحلك ،)٦( ، ومن كان اهللا معه مل يظلمه شيء ألن اهللا مع من اتقاه فخافه وأطاعه املتقنيعليهم ، واهللا مع 

. فيه رمحة للكافرين ذاوهقتال األعداء وهذا جانب فيه الداللة على التسامح يف حالة القتال مع األعداء ،   
ويطِْعمونَ الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينا  ": وغريه،قال تعاىلاإلطعام القرآن الكرمي على التسامح مع األسرى يف حث: التسامح مع األسرى  -٢

بة بالعناية باألسرى بإطعامهم الطعام مع حبهم له  وإطعامهم ، وقد قام الصحاإكرامهم القرآن الكرمي باألسرى من حيث اهتم)٧(" ويِتيما وأَِسريا
أمر اهللا بإكرام األسرى وكان :  جاء يف تفسري هذه اآلية ، وشهوم له،وأثىن اهللا على هؤالء بإطعامهم األسرى تقربا إىل اهللا وطلبا لرضاه ،

سان إىل األسرى الذين كانوا يف أيدي املؤمنني ، من خالل  إن اهللا أمر باإلحأيضاوجاء  ،)٨( ثواب اهللارجاءالصحابة رضي اهللا عنهم يقدموم 
وهذا التسامح بلغ ...  يوم بدر يف، واملثال على ذلك ما حصل من العناية باألسرى صلى اهللا عليه وسلم اليت شارك فيها أصحاب النيب الغزوات

.غايته يف اإلسالم   
 

                                                
  .الشيخني صحيح على شرط إسناده: قال شعيب األرنووط ١٥٣ ،ص٣ ،ج١٢٥٧٠ برقم،أخرجه أمحد ، مسند أنس بن مالك ) ١(
  .١١٤٨ ،ص٣ ج٢٩٨١ كتاب اخلمس ، باب ما كان النيب يعطي املؤلفة قلوم ، برقم البخاري،أخرجه  ) ٢(
  .١٨٠٥٥ ، برقم ١١٨ ،ص٩ ، وذكره البيهقي ج٣٠١ ص ٤ج مرجع سابق،ابن كثري ، البدايه والنهاية ،) ٣(
.٣٦سورة التوبة، آية ) ٤(   
.١٢٣سورة التوبة، آية ) ٥(  
.٣٦٤،ص٦ ،مرجع سابق ، ججامع البيانالطربي ، ) ٦(  
   .٨سورة اإلنسان ، آية )٧(
.٣٤٨ ، ص٤ ، مرجع سابق ،جتفسري القرآن العظيمهـ ، ٧٧٤ابن كثري ،ت) ٨(   
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. يف العهد اجلديد السياسي التسامح  
 من املفكرين ، الكثريينإدارة املدنية،ورغم اختالف مفهوم السياسة لدى : يف العهد اجلديد معناهااسيالسي التسامح كلمة  

 ، ويعين اإلطار الذي يعيش به الناس داخل اتمع لصاحل مام به جمتمع ضفإن هذا املصطلح استخدم ليعين األسلوب الذي ي
 ، ويتضمن اجلماعةتمع ، ويرتبط بالدساتري والقوانني اليت حتكم  بالعالقات اإلنسانية يف ايهتماموع ، وهذا اجلانب 

 واإلسكان،ويتضمن إطار العمل الداخلي يف أجهزته التعليم باموع واألفراد يف جماالته العديدة،كالصحة واالهتمام
.)١(هم ،فالسلطات الثالث تدبر شؤون املواطن وحتفظ األمن وحتكم بينوالقضائيةالتشريعية والتنفيذية   

 أهل رومية عندما إىل الواردة يف العهد اجلديد تثري حواراً ضخماً مما جاء يف رسالة بولس الرسول العبارات بعض إن    
 احلاكمة ، فال سلطة إال من عند اهللا ، للسلطاتعلى كل نفس أن ختضع "حتدث عن اخلضوع للسالطني جاء يف الرسالة 

 حىت إن من يقاوم السلطة يقاوم ترتيب اهللا ، واملقاومون سيجلبون العقاب على ، والسلطات قائمة ومرتبة من قبل اهللا
.)٢( " ، فإن احلكام ال خيافون من يفعل الصالح ، بل من يفعل الشرأنفسهم  

 يف ناٍسأُ عديدة عن تساؤالت هذا   أثار حديث بولسوقد:"  تعليقاً على هذا النص) الكنيسة والدولة(كتاب صاحب يقول
 ملصاحلهم الشخصية ، دون صاحل اجلموع ، واتسعت هذه مقاعدهمة يسيئون التصرف أو يعادون اهللا،أو يستخدمون السلط

 عالقته باخلليقة من خالل هذا مقابل باملؤمنني وغري املؤمنني من البشر ، أو عالقته بالكنيسة  اهللالدراسة لتحتوي عالقة 
 بالعمل الروحي ، الضررالوطن ، وما هو جمال املشاركة السياسية دون إحلاق  أو هللا تكون الطاعة أوالً ؟ ملنطرحت أسئلة 

.)٣(" واحلق والعدالة ، كقيم مسيحية واألمانة بالرتاهة االحتفاظوما هو دور املشاركة السياسية مع   

                                                
.٢،ص١٩٨٠ ، القاهرة ، العرب ، مؤسسة سجل ١ ط،  املسيحيةوالرؤية السياسةكليفورد ، ) ١(  
  .٧-١ ، فقرة ١٣الرسالة إىل مؤمين روما ، إصحاح ) ٢(
  .٤ ، ص١٩٩٠ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١ ط، والدولة الكنيسةصموئيل حبيب ، ) ٣(



 

 

١٥٥ 

 

 القضايا مواجهة جاء التسامح هنا ليشرح الفكر املسيحي يف": معلقاً على ما سبق ) الكنسية والدولة(كتاب صاحب يقول
إن العهد اجلديد : ، ويقول ... يف هذا االيبحثالسياسية املطروحة ، وهي حماولة ترسم الطريق ملن يريد أن يدرس أو 

 السياسية بشكل مباشر وذلك بسبب بطش الرومان وحماربتهم للمسيحية ، وهذا هو القضاياخبالف العهد القدمي ، مل يعاجل 
 اجلديد على تسامح كبري يف العهد ، ومع هذا كله اشتمل جلديدايا سياسية مباشرة يف العهد ا وراء عدم طرح قضالسبب

 هوذا كانوا مسلحني ، فعندما قبل ياملسيح ويرى بعض املؤرخني أن بعض تالميذ ،)١( "السياسة من حيث النظم والقضايا
الً ضرب بطرس عبد رئيس الكهنة بالسيف فقطع وفع"...  بالسيف أتضرب": السيد املسيح قال التالميذ للسيد املسيح 

 و ال القتال ، وحاول رد إذن عبد رئيس الكهنة إىل مكاا ، ويف هذا السيف استخدام ومع ذلك مل يقبل املسيح ، )٢(أذنه
  .)٣( " إنه كان يقدر أن يطلب جيشاً من املالئكة للدفاع عنه ، لكنه مل يقبل ذلك :"املسيحقال 
 ، ويقصد هنا أن مثمرة قوية أن كنيسة يسوع مدعوة للعبادة لتكون العالقة بني الشعب واهللا عالقة سياسيال التسامح ومن

 مللكوت اهللا على األرض ، وال بد للكنيسة أن متارس املنظورةعالقة اهللا بالشعب عالقة مجاعية يف الكنيسة اليت هي الصورة 
 للمشاركة معاً لتحقيق العدالة حيث تأخذ الكنيسة معاً للعمل دعوةم،كما أن الكنائس  املقدسةالفرائض وتدرس الكلمة 

،حيث وردت عبارات مسئول كما تصلي ألجل الدولة واحلكام ومن هم يف منصب الوطندورها،والكنيسة تصلي ألجل 
.)٤( واخلضوع ألجل احلكام يف أكثر من مكان يف العهد اجلديدالصالة  

                                                
.٦٥ مرجع سابق ، ص، والدولة الكنيسة ،حبيب ) ١(  
  .٥١ ، فقرة ٢٦إجنيل مىت ، إصحاح ) ٢(
.٧٢ ، ٥٢ ت ، فقرا٢٦إجنيل مىت ، إصحاح ) ٣(  
  . ٦٨ مرجع سابق ، ص، والدولة الكنيسةحبيب ، ) ٤(



 

 

١٥٦ 

 

 مرتبة من اهللا هيللسالطني ؛ ألنه ليس سلطان إال من اهللا ، والسالطني الكائنة  لتخضع كل نفس " روما يف رسالة جاء
 مجيع الناس ، ألجلفاطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهاالت وتشكرات ": يف رسالة بولسء وجا ، )١("

 ومقبولر، ألن هذا حسن  كل تقوى ووقايف  مطمئنةوألجل امللوك ومجيع الذين هم يف منصب لكي تقضي حياة هادئة 
 مضطهدة إال أن الرسول طلب الصالة ألجل كانت نالحظ أنه رغم أن الكنيسة النصوصومن هذه ،)٢("ألجل املسيح

ن إ ، يساء إىل املسيحيني فيصلون ملن يسيء إليهم، يرجون هلم اخلري ، إال املسيحيةاملسئولني يف احلكم ، هذه هي األخالق 
 فإن عملوا الشر وطلبوا من الصالحله حيث افترض الرسول بولس أن احلكام يعملون   بطرس يوضح هذا كالرسول

 داعية حب ألن اهللا حمبة إا خطأ فإن أمانة املؤمنني األوىل هي هللا ، فالكنيسة داعية سالم فال حتمل السيف ، هواملؤمنني ما 
 جاء يف أعمال الرسل ما ومن النصوص الواردة ، )٣(سئولامل دورها عنونور العامل ، فال جيوز هلا أن تكون سلبية أو تتنحى 

 على يديه ، أجراها اهللا باملعجزات وعجائب وعالمات  أيده يا بين إسرائيل امسعوا هذا الكالم إن يسوع الناصري رجل "
قال ،)٤("آلمثة  تقبضوا عليه، وتصلبوه وتقتلوه بأيديكم اآن وفق املشيئة احملتومة وعلمه السابق اهللاومع ذلك فقد مسح 

 فإم ال بد أن يقرروا بأن يسوع هو رجل اهللا ، فإم اختذوا اخلطوات ": النص هذا شارحاً ) أعمال الرسل(صاحب كتاب
 تسامح يسوع معهم ومل ذلكأيدي الرومان الذين نفذوا حكم املوت بيسوع ، ومع   لقتله باأليدي اآلمثة وهيالالزمة

   .)٥( "ساحمهم رمحة برعاياهمتباع ، واأل عن وعفايعاقبهم، 
 

                                                
  .٤ - ١ فقرة ، ١٣ رومه ، إصحاح أهلالرسالة إىل ) ١(
  . ٣_١ ، فقرة ٢ ،إصحاحالرسالة إىل مؤمين تيموثاوس ) ٢(
. ٦٦ مرجع سابق ، ص، والدولة لكنيسةحبيب ، ا) ٣(  
  .٢٤ - ٢٣ ، فقرة ٢أعمال الرسل ، إصحاح ) ٤(
  . ٧٤ م ، ص١٩٩٢ ، دار نوبار ، القاهرة ، ١ ط، الرسل أعمال  ،مارشال اهوارد) ٥(

 قال به النصارى حىت نسوا عقوهلم وراء ظهورهم ، فوصل م إىل هذه اهلاوية ، ابتليت الذيال نسلم مبا تكلم به العهد اجلديد حول قتل عيسى ، أو صلبه ، وهذا من اهلراء 
  .١٥٧سورة النساء آية " به هلم ولكن ش وما صلبوه وما قتلوه:"تعاىل 



 

 

١٥٧ 

 

 ميلك يبغضونه ، فأرسلوا وراءه سفارة قائلني ال نريد أن هذا املدينة وكان أهل " أيضاً: الواردة النصوص ومن          
  أملك عليهم فأتوا م إىل هنا واذحبوهمأن أولئك الذين مل يريدوا أعدائيأما : علينا ، وملا رجع بعدما أخذوا امللك قال

  .)١( " هللا هللاأعطوا ما للقيصر للقيصر وما "و "قدامي
 برنامج سياسي علىهذه األقوال الشهرية مهما قيل يف شأا تنطوي : تعليقاً وشرحاً ) أخالق اإلجنيل (كتاب صاحب يقول

 ، إنه صورته  بالبداهة لدينا بل إن ما لدينا ليس لقيصر إال من حيث أن قيصر سكه علىليسكامل ، ذلك أن ما لقيصر  
 تصريح يسوع يدل جبالء أن للحكام حقوقاً فإنليس ملكه باملعىن املألوف للكلمة ، وإمنا هو رمز سيادته ، وعلى هذا 

 ، وإن قيصر يف نظر يسوع ذاته حيتل سلطة فرضت نفسها بالقوة وحدها  احلقوقوسيادة ، وإن من الواجب احترام هذه 
وينبغي إطاعة امللوك .....  ، القائمةالعتبار سلطه قائمة ومن الواجب إطاعة هذه السلطة  ذا اولكنها أبناء إسرائيل  على

 الثيابالذين يلبسون   سلطة شرعية، ويسوع يصف بالط امللوكالسياسيةيف شؤون هذا العامل، وخنلص من هذا أن السلطة 
  .)٣( )٢(" " بأنه ترف وميوعة الناعمة يف بيت امللوك

 اشتمال علىإن التسامح السياسي موجود يف العهد اجلديد من خالل النصوص الواردة وهو دليل  : ولأق ضوء ما سبق يف
 حىت تتالءم والتسامح السياسي ، ومع الواردةهذا يؤدي بدوره على فهم هذه النصوص وهذا العهد على األمور السياسية 

  كتب لفة ، وكم كنت أمتىن من خالل مطالعايت على السياسي بأشكاله املختالتسامحذلك فإن العهد اجلديد احتوى على 
! . يستمسكوا خبلق التسامح السياسي ، مع أنفسهم ، ومع حكامهم أنالنصارى   

 

                                                
  .٢٥ ،فقرة ٢٠ وإصحاح، ١٢ ، فقرة ١٩إجنيل لوقا ، إصحاح ) ١(
  ٢٥ فقرة ،  ٧ لوقا ، إصحاح إجنيل ، ٨ ، فقرة ١١إجنيل مىت ، إصحاح ) ٢(
١٠٠ ص م ،١٩٩٧ ، ترمجة عادل لعواء،دار كنعان،دمشق ، ١ ط، اإلجنيل أخالقألبري باية ، ) ٣(  



 

 

١٥٨ 

 

.التسامح الثقايف :  الرابع املطلب  
واملهارات ،  واملعتقدات والتقاليد والعادات واألخالق والنظم ، والقيمالتسامح يف جموعة األفكار  :  يعين الثقايف التسامح
 اليت يستطيع واملادية وأنتجه عقله،أو هو جمموعة األدوات الفكرية  اإلنسان وكل ما صنعه ، وأسلوب احلياة  التفكريوطرق 

  .)١(الشعب إشباع حاجات حياته
لَّها ثُم عرضهم علَى وعلَّم آدم الْأَسماَء كُ ":  على العلم واملعرفة ، مصداقاً لقوله تعاىل بين قد اإلسالم كان دين ملا

اِدِقنيص ملَاء ِإنْ كُنتؤاِء همِبئُوِني ِبأَسلَاِئكَِة فَقَالَ أَنوقوله٣١ آيةالبقرة  "الْم، " لَقالَِّذي خ كبِم رأْ ِباس؛ فقد كان )٢(" اقْر
اآلداب؛والسبب يف ذلك ما أحدثه اإلسالم من  والفنون ووالعلومال بد أن ميتد هذا التسامح إىل نواحي الفكر واملعرفة 

 مجيع الفروق حمو ومساواة ، مع إخاء غريه، ملا رأوا يف عقيدته البساطة واليسر ، ويف شريعته من وبنيامتزاج عظيم بينه 
قرآن  ، وقد بث الاإلسالمي حصل بفضل التسامح االمتزاج ، وهذا الواحدة بني األفراد يف األمة  واالجتماعيةالطبقية 

 ، يف البلدان أخذ املسلمون على عاتقهم من جناحهم يف فتح حيث واملعرفة ، بالعلم  ٍفالكرمي يف نفوس أتباعه من شغ
 الثقافة والدين ، وقد بدأت هذه اخلطوة وبنيالتعرف على هذه الثقافات ، واألخذ ا مث التفاعل معهم واملزج بينها 

 ا آن ذاك ، ومل تتوقف هذه الترمجة عند فرع بعينه من فروع املعرفة ، املعترف بتشجيع املسلمني للترمجة من كل اللغات
 مث األخذ بأعظم ما فيها ، كل أنواع املعارف ، مث بدأت خطوة أخرى متثلت يف العكوف على دراسة هذه العلوم مشلتبل 

  .)٣(عالية ونالوا شهرة كثريونيف جماالت الطب والعلوم والرياضيات ، وقد نبغ علماء عرب 

                                                
  .٥٧ ، ص املواطنةناصر ، ) ١(
١العلق ، آية ) ٢(  
.  بتصرف يسري ، ٣٠ م ، ص١٩٩٦ ، دار املعارف ، القاهرة ، ١ ط، اإلسالم عامليةشوقي ضيف ، ) ٣(  



 

 

١٥٩ 

 

 يف عهد بوضوح أكثر سنوات ذلك التسامح يف الثقافة بني املسلمني وغريهم من أهل الذمة قد بدأ أن املؤرخون ويرى
 دار احلكمة ، وتعاون معه كبار السريان امسها مؤسسةهارون الرشيد ووزرائه من الربامكة ، إذ أنشأ لترمجة العلوم األجنبية 

 عن استطاع ، وكان طبيباً ، مأسويةستها نصراين يدعى يوحنا بن  العربية ، واختار لرئااللغةنون املتنصرين الذين كانوا حيس
 حول املأمون العربية، ويف عهد اللغة إىل  العلمية بغريه من النصارى من العلماء واألطباء، نقل آالف الكتب االستعانةطريق 

 فلكياً مشهوراً ، كما اخذ يف إرسال البعثات مرصداًبرياً ، وأحلق به دار احلكمة ألهل بغداد إىل ما يشبه معهداً علمياً ك
)١( من بني أعضاءها فريق كبري من أهل الذمةكثرية،وكانالعلمية إىل نواحي وبالد   

 العرب املسلمني ، كما كان له مع من أبناء النصارى الذين ملعوا يف ميادين العلم والطب بالتعاون  األمساء مئات وهناك
 ، مثل ابن سينا ، والفارايب ، وجابر بن حيان وآخرين من العلوم علماء مسلمني نابغني يف خمتلف هذه  ظهور األثر يف أكرب

 إىل علوم الكالم ، مثل الفلسفة ، وعلوم اللغة اليت هذا الذين وضعوا أسساً كثرية من العلوم ، مث امتد  املسلمنيعلماء 
.)٢( فكرياً إىل أبعد احلدود وتعايشاًاورات واادالت اليت كانت تصور فعالً تساحماً  على املناظرات واحملاألساسقامت يف   

                                                
  . ٣٢ مرجع سابق ، ص، اإلسالم عامليةشوقي ضيف ، ) ١(
  .٤٠ لشوقي ضيف ، صعاملية اإلسالم كتاب وينظر  ،٧٩ مرجع سابق ، ص، والعنف واإلرهاب التسامح مالمححمالوي ، ) ٢(



 

 

١٦٠ 

 

 من العلم وسيلة يتخذ دعوة القرآن الكرمي إىل تعلم كل ثقافة فيها خري وصالح للمجتمع ، ذلك أنه التسامح هذا ومن
القرآن الكرمي إىل حتصيل علم النبات واحليوان  إشارة ، وال أدل على ذلك من وجماهلهللكشف عن أسرار الكون ونواميسه 

أَلَم ترى أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن : ( اإلشارة بأن العلماء هم الذين خيشون اهللا ، قال تعاىل هذهوطبقات األرض ، مث يعقب على 
الِْجب ِمنا وهانِلفًا أَلْوتخاٍت مرا ِبِه ثَمنجراًء فَأَخاِء ممالسودس اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو ِبيض دداِل ج، ِمنو

غَفُور ِزيزع اُء ِإنَّ اللَّهلَماِدِه الْعِعب ِمن ى اللَّهشخا يمِإن كَذَِلك هانأَلْو ِلفتخاِم معالْأَنو ابوالداِس وومن )١() الن ، 
 كان عليه السالم  دفداو وتعلم كل مهنة ، حيث عرض القرآن الكرمي روائع الفن والصناعة الدقيقة ،  الثقايفالتسامح 

وأَسلْنا لَه عين ":،وسليمان عليه السالم كان يصهر املعادن،قال تعاىل)٢(" وأَلَنا لَه الْحِديد":،قال تعاىلالدفاعصانعاً ألدوات 
يعملُونَ لَه ما يشاُء ِمن :" تعاىلله يعملون مبشيئته وبإذن ربه يف صناعة احملاريب والقدور ، قال  ، واجلن حو١٢سبأ "الِْقطِْر 

 إىل تدعو اليت  احلضارية ، والقرآن الكرمي مليء ذه املظاهر  )٣( "محاِريب وتماِثيلَ وِجفَاٍن كَالْجواِب وقُدوٍر راِسياٍت
.)٤(تلف احلرف والفنون  يف خمواإلتقاناإلبداع   

                                                
.٢٨، ٢٧ آيةفاطر )  ١(  
.١١ ، ١٠سبأ )  ٢(  
   .١٣سبأ )  ٣(
  .٥٦ مرجع سابق ، ص،  اإلسالم وحقوق اإلنسان، خضر) ٤(



 

 

١٦١ 

 

 من خالل الثقافات الفكريةإن التسامح الثقايف جاء لينري احلياة :  إليه من التسامح الثقايف أقول اإلشارة ضوء ما سبق يف
 بعث عندما وسلم ،  عليه اهللا اإلسالم إبان حياة النيب صلى  يفاملختلفة ، هذه الثقافة اليت مشلت ميادين العلم ، وبدأت 

رش ليتعلم صناعة السيوف ، ويف حثه صلى اهللا عليه وسلم على تعلم  إىل ج رضي اهللا عنه زيدومنهمض الصحابة ، بع
 قوم أمن شرهم ، واستمر هذا لغة من تعلم األثر أخرى ليأمن اإلنسان على حياته الفكرية والعلمية ، حيث ورد يف لغات

 والتابعني رضي اهللا عنهم حيث حض عليه الصالة والسالم على الصحابةة التعليم يف حياته عليه الصالة والسالم مث يف حيا
 يكون حىت ، كيف ال وأول آية يف القرآن الكرمي نزوالً حتث على ثقافة اإلنسان اآلخرين لغات وتعلمطلب العلم ، 

 أصحاب لغات خمتلفة  العلم أن الناسمعصاحب فكر وموسوعية ، حملاورة اآلخرين وإيصال دعوة اهللا إىل كافة البشر ، 
:  إىل مثل هذا و اعتربه آية من آيات خلق هللا تعاىل،قال تعاىل لكرميكما هم أصحاب ألوان خمتلفة ، وقد أشار القرآن 

 يقول صاحب ، )١("  ِمنيوِمن آياِتِه خلْق السماواِت والْأَرِض واخِتلَاف أَلِْسنِتكُم وأَلْواِنكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِللْعاِل"
 يعلمه مماالإىل غري ذلك .... اللغات فهؤالء بلغة وهؤالء هلم لغة أخرى :  ألسنتكم يعين واختالف: تفسري القرآن العظيم 

 اقْرأْ":  وجاءت اإلشارة إىل الثقافة والعلم إىل قوله تعاىل ،  )٢(إال اهللا تعاىل من اختالف لغات بين آدم واختالف ألوام
لَقالَِّذي خ كبِم ركما قال ابن العلم الكرمي حاثة على أهم الثقافات وهي القرآن نزلت من  آية وهي أول ،  )٣(" ِباس 

  .)٤(كثري رمحه اهللا تعاىل

                                                
.٢٢ رقم آيةسورة الروم ، ) ١(  
  . ٤٢٩ ، ص٣ مرجع سابق ، ج،  العظيمالقرآن تفسريابن كثري ، ) ٢(
.١ آيةق ، سورة العل) ٣(  
  . ٥٢٧ ، ص٤ج ، القرآن العظيم تفسري ، كثريينظر ابن ) ٤(
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: يف العهد اجلديد الثقايف التسامح  
بل العلم واملعرفة املختلفة ، حيث  أوضح سوالفكرية اجلديد حول التسامح الثقايف بأشكاله العلمية  العهد تكلم عندما

: اجلديد تدل على ذلك ، منها على سبيل املثال العهدوردت نصوص يف   
 هذا الكتب ومل يعرفصعد يسوع إىل اهليكل وبدأ يعلم الناس فدهش اليهود وتساءلوا كيف : (  يوحنا إجنيل جاء يف -١

 ، ومن أراد أن يعلم مشيئة اهللا يعرف ما إذا أرسلينلذي يتعلم ؟ فأجابه يسوع ، ليس تعليمي من عندي ، بل من عند ا
  .)١()كان تعليمي من عند اهللا 

 يف مدينة أفسوس لكي تبقى أن أطلب إليك ":  األوىل إىل تيموثاوس حتت عنوان خطر التعاليم الباطلة الرسالة جاء يف -٢
فتلك األمور تثري ...  املؤمنني أن ال يشتغلوا باألساطري  وتوصيالصحيحمتنع بعض املعلمني من نشر التعاليم املخالفة للتعليم 

  .)٢( "اادالت
 عنصراً هاماً من يضيف إن العهد اجلديد ": تعليقاً على ما سبق )االهتمام بالشأن الثقايف واالجتماعي( كتاب صاحب يقول

النمو الذايت ؛ ولذا فإن التعليم والعلم  يودي إىل بدورهعناصر الثقافة ، وهو احلض على التعليم وترك األساطري ، وهذا 
 وغايته الفكر وتوسيع جمال اإلدراك ، وهو لون جديد من الصياغة الدقيقة للتعبري عن نتاج الفكريؤدي بشكل عام إىل إنارة 

ا  العلم جزء من رسالة الكنيسة يف بشاروهذاإعطاء تفسري معيناً لإلجنيل ، ويوجه السلوك والفكر املسيحي للخري ، 
 ، ويظهر نقاطاً معينة منها اإلقبال على نوعية الفكر ، وهذه النوعية تتعلق مستقبليةباإلجنيل ، وهذا التسامح يفتح نظرة 

  .)٣(" كل مسيحي من حيث إقتداءه حبياة املسيححبياة
  والعلم  التعليمد حث على  إليه من التسامح الثقايف يف العهد اجلديد يتبني أن العهد اجلدياإلشارة ضوء ما سبق يف       

واألساطري واخلزعبالت ، وهذا نوع من   اخلرافاتعنوالثقافة ، وكان متساحماً يف تعليمه العلم و احلث عليه ، ويف يه 
 اهللا الوصول إىل العال ، حيث أشار املسيح عليه السالم إىل أن هذا العلم من عند درجةالرقي بالفكر والعلم والثقافة إىل 

. الناس وهذا تسامح بنيمن عنده ، ومل مينع املسيح من نشر العلم والفكر وليس   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 فيها يعلم حنو أورشليم واجتاز يف املدن والقرى متجهاً ، يسوع يعلم يف القرى  ٢٢ ، فقرة ١٣ ، إصحاح قا ، وانظر لو١٧- ١٤ ، فقرات ٧إجنيل يوحنا ، إصحاح ) ١(

.وهو مسافر إىل أورشليم   
  .٥-٣ ،فقرة ١ إصحاح ، س إىل تيموثاوالرسالة األوىل) ٢(
. ، بدون طبعة ، بتصرف يسري ١٥ م ، ص١٩٨٠ ، لبنان منشورات اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم ، ،  الثقايفبالشأن االهتمامالبابا يوحنا ، ) ٣(  
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  : نتائج الفصل الثالث
ن التاريخ مل حيدثنا عن واقعة تدل على إوجود له يف القرآن الكرمي من حيث الفكرة العقيدة ، و إن اإلكراه يف الدين ال-١

 دليل على تسامح القرآن اعليه وسلم  أو يف عهد اخللفاء الراشدين ، وهذنوع إكراه سواء كان يف عهد الرسول صلى اهللا 
الكرمي يف جمال احلرية الدينية ، حيث يعتنق  اإلنسان ما شاء دون ضغط أو إكراه ، أما يف العهد اجلديد  فخالف ذلك  

.حيث هناك  نصوص دالة على خالف احلرية الدينية   
.يد على احلرية الفكرية بأنواعها املختلفة اشتمال القرآن الكرمي والعهد اجلد-٢  
. ظهر التسامح يف القران الكرمي والعهد اجلديد يف احلوار واجلدال -٣  
 يف احلرية املدنية يف القرآن الكرمي من خالل تعامل املسلمني مع غريهم يف كافة االت ، وظهر التسامح حظهر التسام-٤

تباع جنائزهم  واحترامهم  وصوم يف حالة إرات أهل الذمة وعيادة مرضاهم  واالجتماعي يف القرآن الكرمي ،  يف زيا
 احترام الكبار  وعدم السرقة والزنااجلوار ،وظهر التسامح االجتماعي  يف العهد اجلديد بالنهي عن التوبيخ لآلخرين ، و

.وشهادة الزور   
. العدل  واملساواة  يف كافة حيام  شهادة أهل الذمة املنصفة جتاه الفاحتني ومدى تطبيقهم قواعد-٥  
. التسامح الثقايف  والسياسي نقاط االتفاق بني القرآن الكرمي والعهد اجلديد يفهناك  -٦  
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والنتائج خامتة  
 :    من خالل هذا البحث إىل النتائج التالية الباحث توصل

  . واجلود وليس حقاً يستحقه األخر تفضلوال إن التسامح يغدو نوعاً من الكرم  -١ 
 عليه السالم  عيسى يضم اإلجنيل الذي ينسب إىل والذي  النصارى عند املقدس الكتاب  ذالك يعين اجلديد العهد -٣

  .  تنسب إىل موسى عليه السالماليت  التوراة يضم العهد القدمي  ،كما
  .  ، الرب ، العفو ، الصرب ،اإلحسان ، املغفرة الصفح:  معينة أمهها   للتسامح تكاد تنحصر يف ألفاظ املقاربةإن األلفاظ -٤
  . ، والتطرف ، واإلرهاب ، والتعصب ،والتعنت الغلو:   للتسامح تنحصر يف ألفاظ أمهها املغايرةاأللفاظ -٥
  .  ، والتفريط والعنفالتكفري ، والتشديد ،  : املغايرة  املعاين من مظاهر -٦
 هناك إذا عرف سياقها ، وليس خاصةً القرآنية جيد أنه ال إشكال يف اآليات اليت ظاهرها التشابه  ياتاآل املتأمل يف -٧

 ألن ؛ ، وبني التسامح  أولياء واآليات الواردة بالنهي عن اختاذ األعداء ، الواردة بالقتال  القرآنية  اآلياتتعارض بني 
 الشرعية اليت النصوص النصارى ، وال يتناىف هذا مع  معاملة احلسىن   ويدعو إليه ، من خالل املعبالتسامحالقرآن يرحب 
  . غري املسلمني  ةت عن مواال

 للتسامح يف ومغايرة مقاربة وألفاظ مشاة للتسامح يف القرآن الكرمي وهناك ألفاظ مقاربة لفاظ وأمغايرة هناك ألفاظ -٨
  . العهد اجلديد

 فانه ال اجلديد التسامح يف العهد ،أما الكرمي  القرآنىل العقيدة الصحيحة من خالل  إن التسامح الديين تعود أصوله إ-١٠
  .  نص اهلي وليسيعود إىل عقيدة صحيحة ؛ألن العهد اجلديد كتاب بشري  

 من حيث البواعث األخالقية واالجتماعية والسياسية ، أما اجلديد العهد وبني بني القرآن الكرمي  مشتركةهناك قضايا -١١
  . اجلديدوالعهد ختتلف بني القرآن الكرمي فإا  الدينيةالبواعث 

 التاريخ مل حيدثنا عن واقعة واحدة ،وانوجود له يف القرآن الكرمي من حيث الفكر والعقيدة  إن اإلكراه يف الدين ال-١٢
هذا يدل على تسامح القرآن  و؛ يف عهد اخللفاء الراشدين  أو السالم  عليهتدل على اإلكراه سواء كان يف عهد الرسول 

 دون ضغط أو إكراه ، أما يف العهد اجلديد فهناك نصوص شاء يعتنق هذا الدين من حيث الدينية  احلريةالكرمي يف جمال 
  .  منهم يف اإلسالم فيبادرون إىل قتله واحد يدخل عندما ، وهذا ما يطبقه النصارى  الدينواضحة تدل على اإلكراه يف 

 واتباع اجلنائز واحترام اجلريان  املرضىح االجتماعي يف القرآن الكرمي والعهد اجلديد، من خالل زيارات  ظهر التسام-١٣
  .     الزور وغريها وشهادة ا والبعد عن السرقة والزنالكبار   واحترام

 العصر هلو هذاسيما يف  بالعقيدة الصحيحة واألخالق اإلسالمية والقيم املتوازنة والوالتمسكإن االعتزاز ذا الدين  -١٤
  .    هذا الدين  ضدمطلب ضروري ومسؤولية كربى يف صد الدعاوى املشبوهة والتيارات الوافدة 

 واليت واحدة ؛ ألن مصدره واحد ، وهو برئ من كل الشبهات الوافدة  دعوتهإن الدين الذي نزل على األنبياء  -١٥
  .  والرمحة واحملبة بالتسامحلدين احلق هو الذي أمر  التطرف والتعصب واإلرهاب ، وهذا امثلألصقت به  

 هذا الوقت بالذات ، ويدعو إىل تبادل يف هناك بعض السياسيني يف العامل من ينادي بالتسامح على اعتبار أنه ضروري -١٦
  . والرمحةالتسامحالعالقات بني املسلمني والنصارى يف إطار 

 يف رغبةً جادةًً  يبدي املسيحي من  الدين والعفو واحملبة ،وهناك من رجال العهد اجلديد وأسفاره يدعو إىل التسامح-١٧
لك تغري ذ يصرح بذلك؛ واهلدف من روما خالل التسامح، وجملس الكنائس العاملي يف منحتسني العالقات بني املسلمني  

املسلمني عرب املاضي واحلاضر  القتل والتشريد واألذى الذي حلق بمحالتالصورة اليت رسخت بأذهان املسلمني من خالل 
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 ،وما عمله بابا روما وأفغانستاناً بفلسطني والعراق  ئ التفتيش يف األندلس ومروراً بالبوسنة واهلرسك وانتهحماكم من ءاًًابتد
  .  يف األيام األخريةللمسلمنيمن إساءات 

  التوصيات                          
  :لبحث بعض التوصيات يستحسن األخذ ا وهذه أمهها بعد االنتهاء من هذا االباحث يقترح

 من خالل بيان منهج القرآن واحملبة اإلسالم احلقيقية املشرقة أمام العامل، وأنه يدعو إىل التسامح والسالم صورةإظهار -١
  . الكرمي 

ا ، وأن القرآن الكرمي  والعنف والتعصب والغلو والتطرف وغريهاإلرهاب:   املوجهة إيل هذا الدين ومنهاالطعونرد -٢
  . كله هذا من ئبر
  .   يف القرآن الكرمي الوارد يف أماكن عملهم يف العامل بنشرات توضيحية تبني وتربز جانب التسامح احلقيقي الدعاةتزويد -٣
 العبادة، وبيوت ختصيص حماضرات حول تسامح القرآن الكرمي، يف جامعات الغرب ويف املساجد ، الباحثيقترح -٤
   .واحدةن دعوة األنبياء إ الدين، الذي نزل على األنبياء ،وأنه جاء باحملبة الرمحة حيث هذا حقيقةكنائس لتوضيح  وال
 ما نسب إىل وإبعاد، متخصصني إىل بالد الغرب والشرق لتوضيح حقيقة الدين الذي نزل على األنبياء علماءإرسال -٤

  .اب وغريها والتعصب واإلرهوالسخرية الطعون منالدين احلق  
 واملؤسسات ودور املدارسرفاد جامعات الغرب منها ،و ترمجة أجزاء منها لتزود إ وفة الرسالة إيل لغات خمتلهذهترمجة -٥

  . بالد الغربيفالعبادة والكنائس والبيع  
فترآت املتكررة  االورد الصورة املشرقة لدين اهللا تعاىل ، إلبراز اإلعالم املختلفة بتخصيص وقت كاف لوسائلالسماح -٦

  . االستعانة ذه الرسالةخالل منعلى هذا الدين  
  . داخل األردنوالوزارات الرسالة وعلى نفقة اجلامعة وتوزيعها على طلبة العلم واملساجد والكنائس هذهطبع -٧
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  واملراجعاملصادر
   . القرآن الكرمي-أ

قائمة املصادر:الً أو  
 .م،د ط ١٩٨٩ املعرفة ،بريوت، لبنان،،دار القرآن العظيمتفسريم،١٣٧٣/هـ٧٧٤ كثري،ت بنإمساعيل  .١
 بـريوت،  حممد خليل عيتاين،دار املعرفـة،       ،حتقيق القرآن يف غريب    املفردات م،١١٠٨/هـ٥٠٢ حممد األصفهاين،ت  بناحلسني   .٢

  .م،د ط ١٩٩٨
 .م،د ط ١٩٩٣، دار الفكر ،بريوت،٢ ج،درر املنثور ال،هـ٩١١ السيوطي، تالرمحنعبد  .٣
 . م١٩٨٧،دار الفكر، بريوت،٥ ج،طالتفسري املسري يف علم زادم،١١٦١/هـ٥٩٧ الرمحن بن اجلوزي،تعبد .٤
 األنـصاري ، حتقيق عبد اهللا  ٤،ج١،ط العزيز الكتاب الوجيز يف تفسري     حملررم، ا ١١٤٧/هـ٥٤٢ بن عطية األندلسي،ت   احلقعبد   .٥

  .م١٩٩٢براهيم،الدوحة ،قطر، وعبد العال إ
 .م،د ط١٩٩٨،دار إحياء التراث العريب،بريوت،١،ج النسفي م،تفسري١٣١٠/هـ٧١٠ حممود النسفي ،تاهللاعبد  .٦
،دار الكتـب العلميـة،بريوت،     ١٢،ج٣،ط عن تأويـل أي القـران      ان البي جامعم،  ٩٢٣/هـ٣١٠ جرير الطربي ،ت     بنحممد   .٧

  .م١٩٩٣لبنان،
 .م١٩٧٧، دار الفكر، القاهرة،١،ج١،ط الكشافتفسريم،١١٤٤/هـ٥٣٨ عمر الزخمشري،تبنحممود  .٨
 .م١٩٨٧،دار الفكر،بريوت،٥،ج١،ط املسري يف علم التفسريزادم،١٨٣٤/هـ١٢٥٠ الشوكاين ،تعليحممد  .٩

ـ ٦٠٦الرازي،تحممد   .١٠ ،دار الفكـر   ١٦،ج)الغيـب التفـسري الكـبري ومفـاتيح       ( الفخـر الـرازي    تفـسري م،١٢١٠/هـ
  .م،دط١٩٩٤العريب،بريوت،

  .م،د ط ١٩٨٥،دار إحياء التراث العريب،بريوت ،لبنان،٢،ج ألحكام القرآنجلامعم،ا١٢٢٤/هـ٦٧١ القرطيب ،تحممد .١١
،دار إحياء التراث العريب،بريوت،د ط،د    ٢،ج العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي      إرشادم،١٥٧٤/هـ٩٨٢ السعود،ت أبوحممد   .١٢

  .سنة
  .م١٩٨٨ املكرمة،القرى،مكة،حتقيق حممد علي الصابوين،جامعة أم ١ط،القرآن معاين  م٩٤٩/هـ٣٣٨ جعفر،تأبوأمحد النحاس  .١٣
  م١٩٧٨الكندي،بريوت،،حتقيق حسني القوتلي،دار ٢ط، القرآن ومعانيهفهمم،٨٥٧/هـ٢٤٣ احملاسيب،تاحلارث  .١٤
م،د ١٩٩١وت،   املعرفة،بري ،دارإبراهيم،حتقيق حممد أبو الفضل     ١ج، يف علوم القرآن   الربهانم،١٣٩١/هـ٧٩٤الزركشي،تحممد   .١٥

   ط
  .م١٩٩٦والدراسات،مصر،،مكتب البحوث ٢،ج١،ط مناهل العرفان يف علوم القرآن،م١٩٤٩ الزرقاين،تالعظيمحممد عبد  .١٦
 .ط ،دم١٩٩٤ الباز،مكة املكرمة،،مكتبة البيهقي الكربىسننم،١٢٥٨/هـ٦٥٦البيهقي،تأمحد -١ .١٧
 .م،دط١٩٨٨ بريوت،العلميةلجي،دار الكتب  عبد املعطي ث،حتقيق النبوةدالئلم،١٢٥٨/هـ٦٥٦البيهقي،تأمحد  .١٨
 .م،١٩٩٦،دار الفكر،بريوت،٤،ج الباري يف شرح صحيح البخاري،فتحم١٤٤٩/هـ٨٥٢العسقالين،تأمحد بن حجر  .١٩
 . ط،دم ١٩٩٦ شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة،بريوت،،حتقيق أمحد،مسندم٨٥٥/هـ٢٤١حنبل،تأمحد بن  .٢٠
  .م،د ط١٩٩٤،دمشق، حسني سليم أسد،دار املأمون ،حتقيقأيب يعلى مسندم،٩١٩/هـ٣٠٧ يعلى،تأبوعلي  أمحد بن .٢١
 .م١٩٩٤، دار الفكر،بريوت،١،ط النسائيسننم،٩١٧/هـ٣٠٣ النسائي،تشعيبأمحد بن  .٢٢
 .م،د ط١٩٩٤ ،بريوت،الفكر حممد حمي الدين عبد احلميد،دار ،حتقيق أيب داو ود،سننم٨٨٩/هـ٢٧٥السجستاين،تسليمان  .٢٣
 .م١٩٨٣ ،العراق،واحلكم،املوصل،حتقيق محدي السلفي ،مكتبة العلوم ٢،ط الكبري،املعجمم٩٧١/ـه٣٦٠الطرباين،تسليمان  .٢٤
 .م،د ط١٩٨٦ كمال احلوت،مؤسسة الكتب الثقافية،بريوت،،حتقيقالصغري ،املعجمم٩٧١/هـ٣٦٠سليمان الطرباين،ت .٢٥
 . م،د ط١٩٨٧الرياض،رف،  حممود الطحان ،مكتبة املعا،حتقيق األوسطاملعجمم،٩٧١/هـ٣٦٠ ،تالطرباينسليمان  .٢٦
 .ـه١٤٠٩الرشد،بريوت،،حتقيق كمال يوسف، مكتبة ١،ط ابن أيب شيبةمصنفهـ،٢٣٥ أيب شيبة،تبنعبد اهللا  .٢٧
 .م،د ط ١٩٩٣ الفكر ،بريوت،،دار والترهيبالترغيبم،١٢٥٨/هـ٦٥٦املنذري،تعبد العظيم  .٢٨



 

 

١٦٧ 

 

 .م١٩٨٥وت ، التراث ،بريءدارا إحيا،١،ط  الدارمي،سننم٨٦٩/هـ٢٥٥ الدارمي،تحممد  .٢٩
 .م، دط ١٩٩٠ دار احلديث ،القاهرة،، البخاريصحيحم،٨٧٠/هـ٢٥٦ البخاري،ت إمساعيلحممد بن  .٣٠
 م، د ط ١٩٨٦ الكتب الثقافية، بريوت، مؤسسة املفرد،،األدبم٨٧٠/هـ٢٥٦ البخاري،تإمساعيلحممد بن  .٣١
م، د ١٩٩٧ بريوت،اإلسالمي،ملكتب  حممد األعظمي ،ا،حتقيق بن خزميةصحيحم،٩٢٤/هـ٣١١ بن خزمية ،تإسحاقحممد بن  .٣٢

 .ط 
 .م ١٩٩٣ ،بريوت،الرسالة،حتقيق شعيب األرنؤوط ، دار ٢،ط ابن حبان صحيحم،٩٦٥/هـ٣٥٤ البسيت ،تحبانحممد بن  .٣٣
  .م ١٩٨٦، مؤسسة الرسالة ،بريوت ،١،ج٢،طمسند الشهاب  ،هـ٤٥٤القضاعي،تحممد  .٣٤
 احلجاج مسلم بن .م، د ط ١٩٩٥،ياء التراث العريب ،بريوت  إح،دار لإلمام مالكاملوطأ م،٧٩٥/هـ١٧٩أنس،تمالك بن  .٣٥

 ،م ١٩٩٠ إحياء التراث،بريوت ،دار  اإلمام مسلم،صحيحم٨٧٥/هـ٢٦١النيسابوري،ت

 .م ١٩٩٤ دار الفكر ، بريوت ،١،ط  الترمذي،سننم٨٩٢/هـ٢٧٩ الترمذي، تعيسىحممد بن  .٣٦
 إحياء التراث العريب،بريوت ،دارقيق حممد فؤاد عبد الباقي  حت،  ابن ماجةسننم ،٨٨٧/ه٢٧٣ القز ويين ، تيزيدحممد بن  .٣٧

 .د ط , م ١٩٩٥،
 عبد القادر عطاء ، دار مصطفى ،حتقيق ١،ط  على الصحيحنياملستدركم ،١٠١٤/هـ٤٠٥ عبد اهللا النيسابوري ، تبنحممد  .٣٨

 .م ١٩٩٠الفك ، بريوت ، 
  . م ١٩٩٦ ،بريوت ،املعرفة ،دار ٤،طم بن احلجاج  يف شرح صحيح مسل،املنهاجم ١٢٧٧/هـ٦٧٦ ،ت النوويحمي الدين  .٣٩
 السنة احملمدية ، القاهرة ، ،مطبعة ،حتقيق حممد حامد ٢ ط، الصراط املستقيم اقتضاءم ،١٣٢٨/هـ٧٢٨ ،ت تيميهأمحد بن  .٤٠

 .ـه١٣٦٤
  .م ١٩٩٨ ،دار ابن حزم ، الرياض ، ١٠ ،ج٢ ط،جمموع الفتاوى  ،م ١٣٢٨/هـ ٧٢٨ ، تتيميهأمحد ابن  .٤١
 حممد أمحد عبد العزيز ، حتقيق  ، ١ ط، الكافية يف أحكام أصول الدين النبذةم ، ١٠٦٤/هـ٤٥٦ الظاهري ، تحزمبن علي  .٤٢

 ه ١٤٠٥ ، بريوت العلمية ،  الكتبدار 
م ، د ١٩٩٥ ،القاهرة ،  العاصمة ، حتقيق أمحد شاكر ،مطبعة ١ ج، يف أصول األحكام األحكامهـ ، ٤٦٥ ، ت حزمحممد بن  .٤٣

  .ط 
  .م ١٩٨٠ ، القاهرة ، املعارف ، حتقيق سليمان دنيا ، دار ٣ ط، التهافت افتم ، ١٣٢١/هـ٧٢١ ، ت رشد بن حممد .٤٤
  .سنة ، مكتبة املعارف ، بريوت ، د ٤ ، ج٤،ط والنهاية البدايةم ،١٣٧٤/هـ٧٧٤إمساعيل بن كثري، ت  .٤٥
 م ٢٠٠٣تب العلمية،بريوت ،، دار الك٨،ط خلدون ابن مقدمةم، ١٤٠٦/هـ٨٠٨عبد الرمحن بن خلدون ، ت  .٤٦

 م ،دط ١٩٨٦ دار الفكر ، بريوت ، ، الكبري التاريخم، ٣٤٢/هـ٢٥٦ البخاري ، تإمساعيلحممد بن  .٤٧
   ..م١٩٩٠ ،حتقيق حممد أبو الفضل،دار املعارف،القاهرة ،،ط وامللوكاألممتاريخ ،م٩١٠/هـ٣١٠تحممد بن جرير ،  .٤٨
 ، حتقيق عمر عبد السالم ٥ط ،ووفيات املشاهري األعالم  اإلسالم تاريخم، ١٣٤٨/هـ٧٤٨حممد الذهيب ، ت  .٤٩

 .  م ١٩٨٨التو جيري ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، 
 ، حتقيق شعيب األرنؤوط،     ١٤ ط العباد، املعاد يف هدي خري      زادم،  ١٣٥٠/هـ٧٥١ القيم اجلوزية ، ت    بنحممد   .٥٠

   .ـه١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 

 ، اجليل،بريوت، حتقيق عبد السالم حممد ،دار ١،ط مقايس اللغةمعجم،م١٠٠٤/هـ٣٩٥ تفارس،أمحد بن  .٥١
 . م ١٩٩٠

    م١٩٩٠ بريوت،العلمية، ،املكتبة ٢،ط املنري يف غريب الشرح الكبرياملصباحم، ١٣٧٥/هـ٧٧٠ تالفيومي،أمحد  .٥٢

 لاهلال مهدي املخزومي،مكتبة ،حتقيق  كتاب العـــني،م٧٨٦/هـ١٧٠ الفراهيدي ،تأمحداخلليل بن  .٥٣
 .م ١٩٩٠،بريوت ،



 

 

١٦٨ 

 

 ١٤٠٥ الكتاب العريب ،بريوت،دار ، حتقيق إبراهيم األنصاري ، ١ ط، تعريـــفاتالم ، ١٤١٣/هـ٨٢٦ ،ت اجلرجاينعلي  .٥٤
  هـ

 طاهر الزواوي ،حتقيق غريب احلديث ،واألثر يف النهايةم، ١٢٣٩/ هـ٦٣٧ ،ت اجلزري األثري  ابناملبارك  .٥٥
 .م ١٩٧٩بريوت ،  ،وحممود الطناجي ، املكتبة العلمية 

 .م١٩٩٥ ،خاطر ،مكتبةلبنان،بريوت  ،حتقيق حممود١،ط الصحــاح،خمتار م١٢٦٨/هـ٦٦٦ الرازي،تبكرحممدبن أيب  .٥٦
  ـه١٣٠٦لبنان،، مكتبة احلياة، ١،ط العروس من جواهر القاموس تاجم، ١٧٩٠/هـ١٢٠٥ ،تالزبيديحممد  .٥٧
 حممد حتقيق ، ١،ط) همات التعاريفالتوقيف على م (التعاريفم ،١٦٢١/هـ١٣٠١ ،ت املناويحممد  .٥٨

 .سنة   ،دار الفكر ،بريوت ، دهرضوان الداي
 .م ١٩٨٠ صادر ، بريوت ، دار ،  ١،ط لسـان العــرب،م ١٣١١/هـ٧١١ ،ت منظورحممد بن  .٥٩
  . م١٩٩٠بريوت، ،دار اجليل ، ١،طالقاموس احمليط  ،م١٤١٣/هـ٨١٦ الفريوز أبادي ، تيعقوبحممد بن  .٦٠
 .م١٩٨٧،دار الشروق، بريوت،٦، ج١٣،ط  ظالل القرآنيفم، ١٩٦٦ ت قطب،سيد  .٦١
 .م١٩٩٣،دار السالم ،دمشق، ٧، ج٤،ط التفسرييف ألساس احوى،سعيد  .٦٢
،حتقيق عبد الرمحن اللوحيق،مؤسسة ١،ط الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتفسريم،١٩٥٦ السعدي،تالرمحنعبد  .٦٣

 .م٢٠٠١الرسالة،بريوت،

 .م١٩٨١ القرآن الكرمي،بريوت،دار، ٧،ج١،طالتفاسري صفوة الصابوين،عليحممد  .٦٤
 .م،د ط١٩٨٠،دار الفكر ،بريوت،٥ج املراغي،تفسريم، ١٩٥٢ املراغي،تحممد  .٦٥
 .،مؤسسة األعلمي،بريوت،د ط، دسنة٢ج امليزان يف تفسري القرآن،،م١٩٠٨ ،تالطباطبائيحممد  .٦٦
 .م١٩٨٧دار الفكر،بريوت،،١٦،ج٢،ط)حماسن التأويل( القامسي ،تفسريم، ١٩١٤القامسي،تحممد  .٦٧
 . م،د ط١٩٩١ املعاصر،بريوت، الفكر،دار ٣،ج املنــــريالتفســــريالزحيلي،وهبة  .٦٨
 م١٩٨٨،مكتبة الفالح،بريوت،٢،ط حول القرآن لكرمي،دراسات الطحانإمساعيل  .٦٩
  .م١٥٠٥/ـه٩١١السيوطي،ترمحن عبد ال.م١٩٨٥،دار العلم للمالين،بريوت ،١٦ط  علوم القرآن،يف ،مباحث صبحي الصاحلعدنان زر زور، .٧٠

 .م١٩٩٥،دار القلم ، بريوت،١ط تفسري القرآن وعلومه، إىل مدخل .٧١
 .م١٩٨٤،مكتبة الفالح،الكويت،٣،ط بالقرآن واحلديثالتعريف ،الزفزافحممد -٤ .٧٢
 .م١٩٨٠،مؤسسة الرسالة،بريوت،٧،ط يف علوم القرآن مباحث،مناع القطان  .٧٣
 .م١٩٩٦،مطبعة الصباح، دمشق،٦ط القرآن الكرمي،علومعتر،نور الدين  .٧٤
 .م،د ط ١٩٨٧ ،القاهرة ،احلديثة الريان ،دار اللؤلؤ واملرجان فيم اتفق عليه الشيخان ،م١٩٦٨ الباقي،ت عبدحممد فؤاد  .٧٥
 . ،د سنة بريوت،املكتب اإلسالم ، ١،طوزياداته  اجلامع الصغري،صحيحم١٩٩٩ األلباين،تالدينحممد ناصر  .٧٦

 .م،د ط ١٩٩٠ املعارف، الرياض ،،مكتبة الصحيحة السلسلة م،١٩٩٩ ، ت األلباينحممد  .٧٧
 .م، د ط ١٩٩٠ املعارف ، الرياض ،،مكتبة الضعيفة السلسلة م،١٩٩٩ ،تاأللباينحممد  .٧٨
 .م ١٩٨١، ، عامل الكتاب ، الرياض ٤ ط، اهلدم والتدمري يف النصرانية معامل اجلهماين،إبراهيم  .٧٩
 . ،دار الساقي ،بريوت ،لبنان ،د سنة ١،ط  التسامح بني شرق وغرب، العريسإبراهيم  .٨٠
 . م ١٩٨٩، دار الفكر ، القاهرة ، ١ ط، واملسيحية يف اإلسالم السماحة الوقفي ،إبراهيم .٨١
 .م ١٩٨٦ ،دار الثقافة املسيحية ، القاهرة ،٤ ط، بشارة لوقا شرح ، سعيدإبراهيم  .٨٢



 

 

١٦٩ 

 

 .م١٩٨٥ت ،، دار الساقي ، بريو١،ط  العهد اجلديد مجعية الكتاب املقدس ، .٨٣
 .م ١٩٥٨ ،القاهرة ، مكتبة الثقافة ،  ١،ط اإلسالم مساحة ، احلويفأمحد  .٨٤
  . ١٩٩٣ ،مكتبة غريب ، مصر ، ١،ط غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي معاملة ، الذهيبأدوار غايل  .٨٥
 .  م، د ط ٩٨٠ اإلعالم ،لبنان،لوسائل اللجنة األسقفية  وراتش،من بالشأن املسيحياالهتمام،يوحناالبابا  .٨٦
 .م ١٩٩١ ، عمان ، األردن ،البابوية ، مكتبة البعثة ٣ ط،  إجنيل مىتتفسريبنيامني نيكرتن ،  .٨٧
 . م ١٩٩٢ ، دار املشرق ، بريوت ،١ ط، العقيدة املسيحية إىل مدخل ، ميشالتوماس  .٨٨
 . م ١٩٨٠ ، املكتبة البولسية ، لبنان ، ١ ط، وراء حفنة ترابماذا ،البوليسيجربائل  .٨٩
 . م١٩٨٨ ، ،بريوت ، مجعية الكتاب املقدس ٦ط ،) الكتاب املقدس ( كتاب احلياة ، املقدس الكتابعية مج .٩٠

 . م ١٩٩٥ ، دار املشرق لبنان ، بريوت ، ١ ط، املشتركة املسيحية اإلسالمية  البيانات ، حدادجوليت  .٩١
  .م١٩٩٣ املكتبة البوليسية ،جونية لبنان ،  ، وبشارة حوار ،البابويامع  .٩٢
 .  ، دار إحياء التراث ،بريوت ،د ط ٣ ط، احلق إظهــــــار  ،اهلنديرمحة اهللا  .٩٣
 .م، دط١٩٨٥ ، ،مصر دار البشري للثقافة والعلوم اإلسالمية،املنصورة ، أهل الكتاب تعالوا يا ،رؤوف شليب  .٩٤

 . م ١٩٧٦ ، القاهرة ، دار العامل العريب ،  ١ ط، أنا حر هل ، خزامروفائيل  .٩٥
 . م ١٩٧٩ ، دار الثقافة ، مصر ، ١ ط،  والقومية املصريةاملسيحيون ،ر رياض  زاه-١٨ .٩٦
 .  ،د ط ١٩٧٠ مطابع الفرز دق ، مصر ، ،   اجلدل يف القرآنمناهج ، األملعيزاهر  .٩٧
 . م ١٩٧٤ ، منشورات جامعة بنغازي ، ليبيا ، ١ط/  اإلسالم ، سعيد حوى .٩٨
 .م ١٩٨٠ إبراهيم العريس ،دار الساقي ،بريوت ، ترمجة ، بني شرق وغرب التسامح ، وآخرون  خليلمسري  .٩٩

 . م ١٩٩٦ ، القاهرة ، املعارف ، دار ١ ط، اإلسالم   عاملية ،شوقي ضيف  .١٠٠
 . م ١٩٩٩ ، دار الثقافة ، مصر ، ١ ط، والدولة الكنيسة ، حبيبصموئيل  .١٠١
 . م ١٩٨٦ ، بريوت ، دار الفكر،  ١ ط، بني األديان احلوار ، طالبصويف أبو  .١٠٢
 .مصر،د سنة ،ط ،ضة مصر للطباعة، املقدسة يف األديان السابقةألسفارا وايف،الواحدعلي عبد  .١٠٣
 . م ١٩٩٢،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،فرجينا،أمريكيا ، ٢ط،املسلم العقل أزمة أبو سليمان، احلميدعبد  .١٠٤

عبد . م د ط ١٩٩٧ ، شارقةال اخلليج العريب ،  دار  ، اإلسالمي املسيحي حلوار ، اإبراهيمعز الدين  .١٠٥
  .طم ، د ١٩٩٥ املكتبة الوطنية ، وزارة الشباب ، عمان ، ، احلوار أدب  ،اخلياطالعزيز 

 . م ١٩٩٠ ،  القاهرة ، دار نوبار ،  ١ ط،  مىتإجنيـــل ،فرانس  .١٠٦
 . م ١٩٧٨،لبنان،معهد االحتاد العريب،هنزياد ،ترمجة معني ١ط، احلريةمفهوم،روزنتالفرانز  .١٠٧
 . م ١٩٨٣ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٠ ط،  يعين انتمائي لإلسالمماذا ، يكن فتحي .١٠٨
 .م ٢٠٠٦ ، ، املطابع العسكرية ، عمان ١ ط،  التطرف حقيقته وبواعثه، األردنية املسلحةالقوات  .١٠٩

 . م ١٩٨٨ ، مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، ١ ط، املسيحية والرؤية السياسةكليفورد ، .١١٠
 . م ١٩٩٩ ، لبنان ، ،جونية ، املكتبة البوليسية  ١ط ، املشترك والعيش اإلسالمي  املسيحي احلوار يف وأراء  أفكار ،  ، بترسسليمكريلس  .١١١

 . م ١٩٨٨ ، لبنان ، املكتبة الشرقية ، بريوت ، ١ ط، الالهوت األديب إىل املدخل ، بترس سليمكريلس  .١١٢

 . م ١٩٩٩ ، بريوتكر العريب ،  دار الف١ ط، احلكم وأصول اإلسالم  حقوق  ،حممد خبيت  .١١٣
 .م ١٩٨٠ ،دار الفكر العريب ، القاهرة ، ٢ ط، تاريخ اجلدل ،م ١٩٧٤ ، ت زهرةحممد أبو  .١١٤



 

 

١٧٠ 

 

 .د دار نشر .ه ١٤١٥ ، مكة املكرمة ، ١ ط،  االعتقادبدع ، الناصرحممد حامد  .١١٥
 . م ٢٠٠٣نشر ، مصر ، ،ضة مصر للطباعة وال٣،ط والتسامح بني اإلسالم واملسيحيةالتعصبحممد الغزايل، .١١٦

 . م ١٩٩٨ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ١ ط،  األمساء احلسىنوهللا ، اجلوادحممد عبد  .١١٧
 . م ١٩٨٣ ، دار الشروق ، بريوت ، ١٦ ط، حول اإلسالم شبهــات ،حممد قطب  .١١٨
 .م ١٩٩٧، ،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت١،ط يف الفكر املعاصرقضايا،اجلابريحممد علي  .١١٩
 . ، دار الندوة ،الرياض ، د ت ن١ ط، أصول احلـــوار يف ، املسلميحممد  .١٢٠
 . م ١٩٨٧ ، دار الثقافة ، بريوت ، ٥ ط،  يف القرآنالـحوار اهللا، فضلحممد حسني  .١٢١
 م ١٩٧٧،دار املعارف،القاهرة، ٤ط، احلديثةاملعارف ضوء الكتب املقدسة يف  دراسة،بوكايموريس  .١٢٢
  .سنة ، دار االعتصام ، بريوت ، د ١،ط تارخياً وعقيدة ومذهباً النصرانية ، شاهنيمصطفى  .١٢٣
 .م ٢٠٠٢ ، مطبعة الشعب ، اربد ، األردن ،١ ط، التسامح سؤال ،نظام عساف  .١٢٤
 .م ١٩٩٥ ، تونس املعهد العريب حلقوق اإلنسان ،  ،  دراسات يف التسامح، البكوشيناجي  .١٢٥
 . م ١٩٩٢القاهرة ،  ، دار نوبار ، ١ ط، أعمال الرسل ، مارشالهوارد  .١٢٦
 .م ١٩٩١ ، املكتبة البوليسية ، جونية ، لبنان ، ١ ط، الشرق إىل دينية رحلة ، ميشوالراهب  .١٢٧
 .م ١٩٧٤ ، منشورات جامعة بنغازي ، ليبيا ، ١ ط، نظام اإلسالم ، الزحيليوهبة  .١٢٨
 .م ١٩٩٣ ، دار الثقافة ، القاهرة ،١ ، ج١ ط،  العهد اجلديدتفسري، باركليوليم  .١٢٩
 .م ١٩٨٨ ، املكتبة البوليسية ، جونية ،لبنان ، ٢ ط، عن املسيحيةالدفاع،سف درة حداد يو .١٣٠
 . م ١٩٩٥، دار الفكر ،بريوت ،١ط، غري املسلمني يف الدولة اإلسالميةمعاملة الكرمي،عبدنرميان  .١٣١
   . م ،د ط١٩٨٠دار الفكر،بريوت، ، اليقنينورم ، ١٩٢٧ ، ت اخلضريحممد  .١٣٢
  .م١٩٧٢الرائد العريب،بريوت، ، دار٣،ج١ط، أخالق القرآنموسوعة الشرباصي،أمحد .١٣٣
                                      .م ١٩٩٢دار الفكر ، دمشق ،  ، ١ ط، اإلسالمية النظم ، أنور الرفاعي .١٣٤
 .م ، دط ١٩٨١ دار املشرق ، بريوت لبنان ، ، الروح مثل اإلنسان  ، محيدأنطون .١٣٥
 .م ١٩٩٧ ، دار املشرق ، بريوت ، لبنان ، ١،ط أعدائكمأحبوا بيتر قدروس ،  .١٣٦
 .م  ١٩٩٧ ترمجة عادل العواء ، دار كنعان ، دمشق ، ، ١،ط اإلجنيل أخالق ،البريباية .١٣٧
 .م ١٩٩٤ ، مطبعة األباء ،القدس ، ١ط ، ورمحة بؤس ساين ، كلودجون  .١٣٨
 .م ١٩٩٨ لبنان، ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ١ ط،  التسامحيف رسالة ، لوكجون  .١٣٩
      م١٩٨٦ ، تعريب يوحنا عيسى ،بغداد ، ١ط ،  املسيحأقوال، جرمباس .١٤٠
 .  م١٩٨٦ ، دار التوزيع والنشر ، مصر ،١ ط، االجتماعي يف اإلسالم لسلوك أيوب، احسن .١٤١



 

 

١٧١ 

 

 .م ١٩٩٧،،مكتبة البعثة البابوية،عمان١،ط يف التعليم املسيحي الكاثوليكيالوجيز ، داريو .١٤٢
 .م ١٩٨٦ ، املكتبة الشرقية ، لبنان ، ٢،ط  البشر إخواين مجيع، رينةقوايوم .١٤٣
  . م١٩٧٩ الكتاب العريب ، بريوت ، دار ، ١ط الروحية ، تربيتنا حوى ، سعيد .١٤٤
 . م ١٩٧٧القاهرة ،،دار الثقافة املسيحية،٣ط  العصروحتدياتالسلوك املسيحي ، حبيبصموئيل .١٤٥
 .ياء التراث العريب،بريوت،د سنة  ،دار إح٣ط، األوالد يف اإلسالمتربية ناصح علوان،اهللاعبد  .١٤٦
 .م ،د ط ١٩٩٧ سيدة الكرمل ، بريوت ،،دار  ملخص التعليم املسيحي، الكرمليغسطينوس  .١٤٧
 .م ١٩٨٧ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١ األخالق املسيحية ،ط،فايز فارس  .١٤٨
 . م ١٩٨٢ اليسوعني ، مصر ، اإلباء ، منشورات ١ ط، املصاحلة سر ، اليسوعيفاضل  .١٤٩
 . م ، د ط ١٩٨٥ ، لبنان ،اد دار ، يف احلكمة سائلر ،  كونيغدينال الكر .١٥٠
 .ه ١٣٩٧، املكتب اإلسالمي، بريوت ، ٤ ط، االجتماعيةأخالقنام، ١٩٦٧ ، ت السباعيمصطفى  .١٥١
 . م ١٩٨٢ ، مكتبة املنار ، األردن ،٢ ط، معني التربية اإلسالمية من ، الغيضانمنري  .١٥٢
 .م٢٠٠١ ، منشورات طريق احملبة ،جونية ، لبنان ، ٢طح،  واطلب الصفاصفح،ميشال حكيم  .١٥٣
 .م ١٩٩٨،املكتبة البوليسية ،جونية، لبنان ،١ ط، أخالقي عاملي مشروع ،هافس كينغ  .١٥٤
 .  م ١٩٩٢ دار طالس للنشر ، دمشق، ١ ط، اإلسالم يف اإلنسان حقوق ، مدكور إبراهيم .١٥٥
 .م ٢٠٠١ية ، عمان ، األردن ،، مكتبة الرائد العلم١،ط املواطـــنة ،ناصرإبراهيم  .١٥٦
 دار املعارف ، وأسباب العنف يف اتمع اإلسالمياإلنسان حقوقأمحد يسري،  .١٥٧
 .م،د ط ١٩٩٣،اإلسكندرية،
 .م ١٩٩٠ ، املؤسسة اجلامعية ، بريوت ،١،ط الدويل اإلرهاب، الغزايلإمساعيل  .١٥٨
 .م ١٩٩٧، ،دار السالم ،مصر ١،ط يف اإلسالم اإلنسان حقوق ،العزيزأمري عبد  .١٥٩
 .م ٢٠٠١، مكتبة الرائد العلمية ، عمان ، األردن ،٢،ط املواطنة حقوق ،الغنوشيراشد  .١٦٠
م ، ١٩٩٠ دار الراتب اجلامعية ، مصر ،، حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف حماضراترامز عمار ، .١٦١

 .د ط 
 .د ط م ، ١٩٨١ مطبعة مصر اجلديدة ، مصر ، ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،زكريا البدي  .١٦٢
 .م ،د ط ٢٠٠٢ ضة مصر للطباعة ، القاهرة ، ، احلوار يف اإلسالم أدب ،سيد طنطاوي  .١٦٣
، ،ضة مصر للطباعة، ١،ط والتفاعل احلضاري من منظور إسالميحلوار ،االتوجيريعبد العزيز  .١٦٤

 .م ١٩٨٨ ، القاهرة
 للفكراملعهد العاملي ،١،ط حرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني دور ،النجارعبد ايد  .١٦٥

 .م ١٩٩٢ ،اإلسالمي ،فرجينا، أمريكيا 
 .م ١٩٧٩،دار ضة مصر،القاهرة،٥،طاإلسالم اإلنسان يف حقوق وايف ،الواحدعلي عبد  .١٦٦
 .م ٢٠٠٣،، دار جمدي، عمان ١،ط حلقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالميةقراءة ، البدارينفاحل  .١٦٧
 .  م ١٩٧٩ املعرفة ، بريوت ،،دار ،  ٣ط اخلراج،  كتاب ،يوسفالقاضي أبو  .١٦٨
 .م ٢٠٠٦ ،املطابع العسكرية ،عمان ، ١،ط  رسالة عمان،مضامني األردنية املسلحةالقوات  .١٦٩



 

 

١٧٢ 

 

 .م ٢٠٠٤ ، دار الوضاح ، عمان ، ١ ط، يف ميزان اإلسالم اإلنسان حقوق ،زعرورحممد أبو  .١٧٠
 .م ١٩٨٠وت ،  ،دار مكتبة احلياة ،بري١،ط وحقوق اإلنسان إلسالما ، خضرحممد محد  .١٧١
 .م ١٩٩٧ ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، ٢ط يف اإلسالم ، اإلنسان حقوق ، الزحيليحممد  .١٧٢
  ،دارط من العنف والعدوان وانتهاك حقوق اإلنسان،اإلسالم موقفطنطاوي، سيد حممد .١٧٣

 م ١٩٨٧الفكر،بريوت،
 الدعوة، دار،  املتحدةاألمم وإعالن اإلنسان بني تعاليم اإلسالم حقوق ، الغزايلحممد  .١٧٤

 .م ١٩٩٣اإلسكندرية،
 قطر،، دار الثقافة، الدوحة، ١ ط، اإلسالمير حقوق اإلنسان يف التصوتاريخ ليل ،،أبوحممود فرج  .١٧٥

 .م١٩٩٤
م ١٩٨٠ ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، ٢،ط العامة يف اإلسالم احلرية غزوي،حممد سليم  .١٧٦
. 
 .م ١٩٨٩ ،مكتبة غريب ،القاهرة ،٢ ط، يف اإلسالم الرأي حرية ،مصطفىحممد يوسف  .١٧٧
 .م ١٩٩٢ ، دار طالس للنشر ، دمشق ، ١،ط حقوق اإلنسانإىل مدخل ،نظام عساف  .١٧٨
 .م١٩٨٥ ، دار الفكر العريب ،بريوت، ٣ ،ج١،ط الفــروق ،القرايفشهاب الدين  .١٧٩
 .م ١٩٩٧ ،دار الشروق ،جونية ،لبنان، ١،ط الكتاب املقدس فهارس املقدس ، الكتابمجعية  .١٨٠
 .م ١٩٩٢ للمالين ،بريوت ، العلم ، دار ١٠ ط،  اإلعـــالم ،الزركليخري الدين  .١٨١
 . م ١٩٥٧ ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، ٢ ط، املؤلفـــــني ،معجمعمر كحالة .  .١٨٢
 . م ١٩٨١ ، دار الفكر، بريوت ، ٢ط  املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي،،املعجم الباقي عبدحممد فؤاد  .١٨٣
 بن ، حتقيق حممود فاخوري، مكتبة أسامة ١،ط  يف ترتيب املعرباملغرب السيد ، بندين ناصر ال .١٨٤

   . م ١٩٧٩زيد،حلب ،
 .م ١٩٨٢،جممع اللغة العربية ، القاهرة ، ٢ ط، الوسيـــطاملعجم،وآخرون مصطفى إبراهيم .١٨٥

 
 ٢٩-٢٨ين ، العدد الثاالد ، إسالمية معاصرة قضايا،"  ومنابع أال تسامحالتسامح" النيفر،محيدة  .١٨٦
 .م٢٠٠٤،
 ،بريوت ٩، السنة ٣٥ ،العدد إسالمية املعرفة ،" منهجية معرفية قرآنية حنو"  ، العلواينطه جابر  .١٨٧
 .م ٢٠٠٤،
 الفقهية الدراسات ،كلية  ماجستري غري منشورةرسالة،" يف القرآن الكرمياإلحسان" ،زيوتعبد اهللا  .١٨٨

 .م ٢٠٠٢والقانونية،جامعة آل البيت ،املفرق ، 
 .ه ١٤٢٥، ١٦ العدد ، األمحدية جملة،"  يف القرآن الكرمياحلوار"  ،اجلليحممد أمحد  .١٨٩
 ١،العدد اإلنسان العربية حلقوق لة ا،" الدنية حق من حقوق اإلنسان احلرية" ،األعلميحممد -٥ .١٩٠
 .م ١٩٦٤،
 .م ٢٠٠٦،األول،العدد ٥٠،جملد  اإلسالم،هدي"  والتطرف واإلرهاب الغلو" ،البوطيحممد سعيد  .١٩١



 

 

١٧٣ 

 

 ، ٢العدد ، اإلسالم هدي يف ،مقال" اإلسالم من اإلرهاب والدفاع املشروعموقف"،حممد دوجان  .١٩٢
 .م ٢٠٠٥ ، ٤٨جملد 

 .م١٩٩٦ ،١١السنة، ٨٤،العدد التوحيدجملة،"  األقليات غري املسلمةحقوق" ،القرضاوييوسف  .١٩٣
 

) انترنت(اإلسالميةالشبكة -ب  
.م ٢٠٠٦ ، اإلسالم مساحةإدريس،  أوين الين ،جعفر شيخ إسالمموقع -١  
.م ٢٠٠٦، دين التسامح ،اإلسالم عصام اجلعفري الفوائد،موقع صيد -٢  
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Abstract  

  
  

This work deals with the tolerance between the Holy   Qur,an  and  the New 
Testament as a comparative study  .It consists of introduction , three chapters 
and a  conclusion . 
The first chapter deals with the terms which are comparable or contrary with 
the meaning   of   the   term ‘ tolerance ‘ in   the   Holy Qur,an  and  the  New 
Testament  . 
The   second   chapter deals with the   motives   of   the   tolerance   in  the  
Holy Qura,n and  the  New Testament  .  
The   third   chapter deals   with   the intellectual   and   practical  tolerance  in  
the  Holy  Qur,an  and  the  New Testament   . 
 
Finally   , I  concluded  that  Muslims  and     Christians  scholars  must  
cooperate  to  spread  peace and  security  among  people  through  the  
meaning of  tolerance in  the  Holy  Qura,n  and  the New Testament  .   
 

 
 
 
 
 
 

www dr_alrbabaha@yahoo.com 
   األردن اربد عبدا حممد أمحد ربابعـــة٠٧٧٧٣٤٦٨٤٩هاتف أخر٠٧٨٥٩٦٣٥١٨هاتف 

 
 


