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ABSTRACT 

Islam is a religion of peace and tolerance. This fact is very 
much evident from the very title of Islam. In this research article, the 
author explores the meaning of Islam, Salam (Peace), and Tasa muh 
(Tolerance), lexicologically and technically, and finds the integral 
mutual relationship between, Islam, peace and the observance of 
tolerance.  

Peace is the foremost feature and goal of Islam, to which this 
religion leads and guides. The observance of tolerance is essential to 
achieve a peaceful environment in a heterogeneous and pluralistic 
human society. This paper confirms from the Quran, Ahadith and 

Sirah of the holy prophet Muhammad  that how much Islam and 

the prophet  of Islam are concerned about the maintenance of 

peace and how intense the advice and the teachings of tolerance are 
in Islam. Islam believes in the peaceful living with the people of 
different faiths, cultures, creeds and colours. For this purpose, Islam 
respects and ensures the observance of basic human rights and the 
essential freedom of religion, thought, expression, etc. 

The author determines the meaning, scope and parameters of 
peace and tolerance, so as the Muslim may not misunderstand the 
concept of peace and tolerance and may not go to the extent that 
they compromise with the Islamic spirit.  

Keywords: Islam; Peace; Tolerance; Equality; Interaction; Da‘wah. 

                                                           
 ن�كستا يف العاملية سالميةاإل غاثةاإل ةئوهي االسالمي العامل رابطة ملكتب االقليمي املدير *
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احلمد � رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا 

  ! حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.. أما بعد

 خالل من االسالمي العامل رابطة أمثل �ن شرفين قد وعلى جل هللا إن

 اجلامعة الوطنية تنظمه الذي املبارك املؤمتر هذا عقد ومبناسبة �كستان يف مكتبها

 يف االسالمي العامل رابطة مكتب مع �لتعاون �دآ إسالم يف احلديثة اتللغ

 أن أكد فإنين النبوية" السرية ضوء يف العاملي السالم" عنوان حتت �كستان

 حنن وقت يف �يت  اليت املباركة املؤمترات هذه مثل يبارك �كستان يف الرابطة مكتب

 وأوهلا كثرية أمور �لعامل تعصف توق يف العاملي واألمن للسالم يكون ما أحوج

   والسالم. األمن فقدان

 ونظمت كثرية جهودا السياق هذا يف االسالمي العامل رابطة بذلت لقد

 وشريعة عقيدة سالم�إل التعريف للعامل مبينة العامل دول معظم يف كثرية مؤمترات

 نآللقر  وفقا النبيلة حبقائقه املسلمني وتوعية إليه تدعو زالت وما ودعت وسلوكا

 رسالة حتقيق على تعمل زالت وما الرابطة وعملت املطهرة النبوية والسنة الكرمي

 كثري على هللا كرمه الذي نساناإل حقوق وحفظ والعدل السالم نشر يف سالماإل

 والدعوة الصحيح سالماإل تعاليم لشرح تسعى زالت وما الرابطة سعت و خلق ممن

 التشويه حملاوالت والتصدي عليه فرتاءاتاإل ضودح مراأل من بصرية على إليه

  .احلق دعوة ضد املوجه والتضليل الرائعة لصورته

 الشعوب بني والتعاون التعارف تنمية على للعمل مرارا �دت ولقد 

 حتقيق إىل وتطلعا�م املسلمني بقضا� املشرتك الوعي إيقاظ على والعمل سالميةاإل

 يواجهها اليت املشكالت حلل كثرية جهود وبذلت رستقراواإل والسالم والعدل مناأل

 املشروعة اماهلم وحتقيق مشكال�م حل يف للمسلمني العون وقدمت سالمياإل العامل

 داخل البني ذات وفساد والشقاق النزاع عوامل لدفع املمكنة اجلهود وبذلت

 يف صالحواإل الفضيلة لنشر وسعت بينها وفيما االسالمية واجلاليات الشعوب
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 كما  رسوله وطاعة هللا طاعة على الناس وحث عنها االفساد ودفع رضاأل

 التعايش تعميق على والعمل العامل شعوب بني احلضاري احلوار ثقافة لنشر سعت

. احلضاري الصراع لنظر�ت والتصدي املشرتكة نسانيةاإل القيم على والرتكيز جيايباإل

  .ريالنعص التمييز وتدين التعصب نبذ إىل ودعت

 الرضى كل ينال الذي �كستان يف الرابطة مكتب منهاج هو هذا  

   .وشعبا حكومة الباكستاين ا�تمع من حرتامواإل

  واصطالحا لغةاملصطلحات  املطلب األول:تعريف

  واصطالحا: لغة اإلسالمأوال:

  :لغة اإلسالم

 ".أسلم" هو ر�عي لفعل مصدر وهي ،"سلم" من  مشتقة اإلسالم كلمة  

 من �به معظم ، وامليـم والالم السني": سلم: "مادة يف فارس ابن العالمة يقول

: العلم أهل قال ، واألذى العاهة من اإلنسان يسلم أن فالسالمة ، والعافية الصحة

 والنقص العيب من املخلوقني يلحق مما لسالمته ، السالم هو ، ثناؤه جل ، هللا

 اإل�ء من يسلم ألنه ، االنقياد: وهو الماإلس: أيضا الباب ومن: يقول مث .والفناء

  )١(االمتناعو 

 سلمتك تقول ، نقيادواإل ستسالماإلو  التسليم �نه لغو� اإلسالم فويعر   

 واخلضوع واملذلة ستسالماإل واملقصود لك خالصاً  فأصبح لك تركته أي ، الشيء

 اعرتاض، بال يهو� هللا ألمر ستسالماإلو  عنه ينهى أو اإلنسان به يؤمر مبا والتسليم

  .)٢(والعناد واإل�ء دالتمر  وترك واالنقياد اإلذعان هو وقيل

 أن وهو ، السلم يف الدخول هو اإلسالم":  األصفهاين الراغب ويقول  

  .)٣(" صاحبه أمل من يناله أن من منهما واحد كل يسلم
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  اصطالحا:  اإلسالم

 وأن هللا إال إله ال أن اإلنسان يشهد أن: �نه اإلسالم  هللا رسول فسر

 إن البيت وحيج رمضان، ويصوم الزكاة، ويؤيت الصالة، ويقيم هللا، رسول حممدا

  )٤( عمر ابن حديث يف ذلك ثبت كما أركانه هي وهذه. سبيالً  إليه استطاع

   :إطالقنيعلى  يطلق االصطالح يف اإلسالمف  

 القلب، عمل ذلك فيشمل ،  حممد به جاء ما كل وهو عامال اإلطالق -١

  . لإلميان مرادفا ويكون اجلوارح، وعمل اللسان، وعمل

 من فيه يدخل وإمنا عتقاد،اإل فيه يدخل أن دون اجلوارح عمل على إطالقه -٢

 اإلميان فيه اجتمع وقد فقط ذلك وحنو واخلشوع واحلضور النيات القلب عمل

  .جربيل حديث يدل عليه اإلطالق وهذا واإلسالم

  ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ويقول شيخ اإلسالم  

 وهو ، والذل له والطاعة العبادة تكون ن� ، لغريه ال � االستسالم هو"  

  .)٥(" هللا إال لهإ ال حقيقة

  واصطالحا: لغة سالم�نيا:ال

:لغة سالمال  

السالم لغة: اسم مصدر من سلَّم يسلِّم تسليما ، كالكالم والطالق ، وهو   

ا ال يُرغب فيه ، يقال: سلم من األمر إذا جنا منه ، وهذه مبعىن النجاة والتخلص مم

) تفيد معىن التخلص من اآلفات والنجاة منها ، فهو مبعىن السالمة ، سلماملادة (

فهى تدل على معىن وكذا ما اشتق من هذه املادة فهو يدل على هذا املعىن ، 

  )٦(واألذى العاهة من اإلنسان يسلم أن: الصحة والعافية فالسالمة

 العيب من املخلوقني يلحق مما هلسالمت السالم؛ هو سبحانه تعاىل فا�  

 ومن.)٧() السََّالمِ  َدارِ  ِإَىل  َيْدُعو وهللاُ  ﴿: جالله جل هللا قال والفناء، والنقص



 375  اإلسالم رسالة السالم والتسامح 

 الرباءة،: والسالمة السالم: وقيل،احلرب وجتنب املصاحلة، وهو املساملة،: معناه

  .)٨( ﴾ َسَالًما قَاُلوا اجلَاِهُلونَ  َخاطَبَـُهمُ  َوِإَذا ﴿ :تعاىل هقول ومنه.. ءترب : منه موتسل

 السالم يكون أن جيوز وقدشر. وال وبينكم بيننا خري ال ،وبراءة اتسلم: أي  

َها َدْعَواُهم﴿: قوله ومنه ة،التحي: والسالم سالمة،: مجع  اللَُّهمَّ، ُسْبَحاَنكَ  ِفيـْ

َها َوحتَِيـَّتـُُهم   . )٩(﴾َسَالمٌ  ِفيـْ

  اصطالحا: سالمال

طلق لفظ السالم يف النصوص الشرعية ويراد به عدة أمور ، ترجع كلها ي

عند التأمل إىل معىن مادة الكلمة ، وهو الرباءة من العيوب ، ومن هذه 

  :اإلطالقات

 ُهَو ا�َُّ الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَمِلكُ  ﴿يطلق ويراد به اسم هللا تعاىل ، قال تعاىل -١

مسي بذلك سبحانه لسالمته مما يلحق املخلوقني من العيب  )١٠(﴾اْلُقدُّوُس السَّالمُ 

 .  والنقص والفناء

 ه تعاىل يطلق ويراد به السالمة من اآلفات ، وهو املعىن األصل ، ومنه قول -٢

اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا  َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اَألْرِض َهْوً� َوِإَذا َخاطَبَـُهمُ  ﴿

  . ، أي: قوالً يسلمون فيه من مقابلة اجلاهل جبهله)١١(﴾َسالًما

َوال تـَُقوُلوا ﴿يطلق ويراد به التحية ، وهو قولنا: السالم عليكم ومنه قوله تعاىل-٣

  . )١٢( ﴾ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا

، وضده احلرب ، وهلذا وردا متقابلني يف يطلق ويراد به الصلح واملهادنة  -٤

اللهم اجعلنا هداة مهتدين ،  :نصوص كثرية منها: قول النيب صلى هللا عليه وسلم

ومسى سالما ألنه  .)١٣(غري ضالني وال مضلني ، حرً� ألعدائك ، وِسْلًما ألوليائك

  )١٤(من القتال وتبعاته حيصل به سالمة
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لفاظ املشرتكة ، والذى حيدد معناه إذا و�ذا يتبني لنا أن السالم من األ   

ورد هو السياق ، والسالم الذى حنن بصدد حبثه هو الذي مبعىن اإلطالق الرابع ، 

  . وهو املراد عند إطالقه يف العصر احلاضر ، السيما يف وسائل اإلعالم

  لغة واصطالحا: �لثا:التسامح

لغة:التسامح   

 . دل على السالسة والسهولةت أصل) السني، وامليم، واحلاء( :مادة مسح

 ،؛ لسهولة ذلك عليهويقال مسح وأمسح: إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء

احه: جاد وأعطى، أو وافق على يسمح مسوحا ومسلة، ومسح بكذا واملساحمة: املساه

   . )١٥(ما أريد منه

   التسامح اصطالحا:

بذل  وله "بق صطالحالسماحة يف اإلو  التسامح فقد عرفه اإلمام اجلرجاين  

  .)١٦( " ما ال جيب تفضال

سامح مع الغري، يف املعامالت املختلفة، ويكون ذلك بتيسري يف معىن التو   

  .)١٧(األمور، واملالينة فيها، اليت تتجلى يف التيسري وعدم القهر

    السالم إىل اإلسالم دعوة

 اشتق اليت ومادته عنوانه هو الذي السالم بدعوة فجره منذ اإلسالم عرف

 وما السالملفظ  ورد ،واألخوة احملبة على ببعض بعضهم املسلمني عالقة بىن هامن

 والباقيات مدنية، مخس منها آية، وأربعني أربع يف وجل عز هللا كتاب يف منه اشتق

 مجيلة لفتة وهنا.مدنية هاكل ،آ�ت ست يف إال احلرب لفظ يرد مل حني يف مكية،

 األوىل، الدرجة يف السالم إىل يدعو الكرمي القرآن أن إليها،وهي هالتنب من بد ال

 االسالم رسالة نحقيقة أ.والفرقة والتنازع احلرب ويرفض فيه، ويرغب عليه، وحيث

 والتسامح اخللق حسن على حتث فاإلسالم واحملبة والتسامح السالم رسالة هي

 . واحملبة



 377  اإلسالم رسالة السالم والتسامح 

  :املفهوم هذا على الدالة الكرمية اآل�ت ومن

 ُهوَ  ِإنَّهُ  هللا َعَلى َوتـَوَكَّلْ  َهلَا فَاْجَنحْ  لِلسَّْلمِ  َجَنُحوا نْ َوإِ  ﴿: تعاىل قوله   -١

 . )١٨(﴾الَعِليمُ  السَِّميعُ 

 منهم، واقْـبَـْلهُ  ذلك، إىل َفِملْ  واملهادنة؛ واملصاحلة املساملة إىل مالوا إن: أي  

 وبني بينهم احلرب ووضع الصلح املشركون طلب ملا احلديبية صلح يف وقع كما

 من عليه اشرتطوا ما مع ذلك إىل  النيب أجا�م فقد ،  هللا لرسو 

  .واملساملة السلم يف رغبة الشروط؛

 فقد )١٩(﴾ُمْؤِمًنا َلْستَ  السََّالمَ  إِلَيُكمُ  أَْلَقى ِلَمن تـَُقوُلوا َوَال  ﴿: تعاىل قوله  -٢

  .احلرب ضد هي اليت �ملساملة: أي ؛)مالسل(بـ فيها) السالم( معىن رفس

 فدل ،)َعَليُكم: (يقل ومل ،﴾ السََّالمَ  إِلَْيُكمُ  أَْلَقى ﴿: قوله ذلك على لويد  

 َوملَْ  اْعتَـزَُلوُكم فَِإنِ  ﴿: األخرى اآلية يف كما القتال؛ ترك: به املقصود أن على

 فَِإنْ  ﴿: قولهو  ، )٢٠(﴾َسِبيًال  َعَلْيِهمْ  َلُكم هللاُ  َجَعلَ  َفَما السََّلمَ  إِلَيُكمُ  َوأَْلُقوا يـَُقاتُِلوُكمْ 

  . )٢١(﴾َفُخُذوُهم أَْيِديـَُهم َوَيُكفُّوا السََّلمَ  إِلَيُكمُ  َويـُْلُقوا يـَْعَتزُِلوُكم ملَْ 

 كما والطيبة واللني احلسنة واملوعظة احلكمة على تقوم إليه الدعوة وإن

 يف السالم عليهم األنبياء وهم البشرية خرية اتبعه الذي والنهج األسلوب يف يتمثل

 إىل األصنام صانع أ�ه يدعو السالم عليه ابراهيم الرمحن خليل مقدمته ويف ةالدعو 

 الشَّْيطَانَ  تـَْعُبدِ  َال  أََبتِ  �َ  ﴿قائال  الكلمات �رق فيخاطبه األلفاظ �لطف اإلسالم

 الرَّْمحَنِ  ِمنَ  َعَذابٌ  َميَسَّكَ  َأنْ  َأَخافُ  ِإّينِ  أََبتِ  �َ  .َعِصي�ا لِلرَّْمحَنِ  َكانَ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ 

 . )٢٢(﴾َولِي�ا لِلشَّْيطَانِ  فـََتُكونَ 

 تعنيه ما بكل السماحة من �بع فهو اإلسالم يف كربى قيمة وللتسامح  

 هذه حتث حبيث ، عنصري متييز أو جنسي تفوق بغري مساواة ومن حرية من

 تعاىل هللا قال حيث الد��ت جبميع عتقاداإل على احلنيف ديننا يف املتمثلة الرسالة
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﴿ n  m  l   k   j  i  h  go    w  v  u   t  s  r  q      p

{  z  y  x|  ﴾)٢٣(.  

 عرتافاإل هو بل الغري، اجتاه أواحلياد أوالتساهل التنازل هو ليس والتسامح  

 و�حلر�ت للشخص العاملية �حلقوق عرتافواإل املتبادل حرتاماإل إنه. �آلخر

 يطبعها شعوب بني املشرتك العيش بتحقيق الكفيل هوحد وإنه لآلخرين األساسية

   .ختالفواإل التنوع

 رسول قال حيث واحملبة والتسامح السالم رسالة هي االسالم رسالة إن نعم

 على شاهدة األحاديثو  .)٢٤()) بُِعْثُت ِ�ْحلَِنيِفيَِّة السَّْمَحةِ   ِإّينِ ((  التسامح يف هللا

 إىل وال احلرب، إىل يدعو   نبينا يكن لمف ،)السالم: (هي  النيب دعوة أن

 إليه الناس ويهدي السالم، إىل يدعو بل التشاجر، إىل وال والتنازع، املخاصمة،

  :ذلك فمن،  عليه ويدهلم

فـََقاَل َ� َنِيبَّ ا�َِّ  ِإنَّ َرُجًال أََتى النَِّيبَّ ((ل و قيعبادة بن الصامت  حديث  

ميَانُ   َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل قَالَ  قَاَل أُرِيُد أَْهَوَن ِمْن  ِ��َِّ َوَتْصِديٌق ِبِه َوِجَهاٌد ِيف َسِبيِلهِ   اْإلِ

رُ   السََّماَحةُ   قَالَ  ا�َِّ  َذِلَك َ� َرُسولَ    .)٢٥())  َوالصَّبـْ

 يوِمه؛ قوتُ  عنده َجسِده، يف معاىفً  ِسْربِه، يف آمًنا َأصبحَ  ((من  وقوله  

ني له حيزت فكأمنا  وال َيْظِلُمه، ال املسلم، أخو ((املسلم  : وقوله )٢٦())االدُّ

   )٢٧())ُيْسِلُمه

 يكون ال اإلنسان وأن الناس بني واملصاحلة السالم على يدل هكل وهذا  

  .�لسالم إال الدنيا هذه يف اسعيد

   آدابه و السالم دعائم  

 عليها ينينب وأحكام قواعد ةعد املطهرة، النبوية والسنة الكرمي القرآن ففي

   وينطلقون عليه، يسريون ادولي قانو� للمسلمني يشكل مما السالم، مفهوم

 :السالم يتم حىت توفرها الواجب والشروط القوانني هذه فمن.خالله من
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   الشعوب بني املساواة-١

 اختالف عن النظر بغض واحد أصل إىل ينتمون �ن الناس ر اإلسالميقر 

 النَّاسُ  أَيـَُّها �َ  ﴿ :قال تعاىل  اإلنسانية يف إخوة فهم ، وألسنتهم وألوا�م معتقدا�م

 هللا ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَـَعاَرُفوا َوقـََباِئلَ  ُشُعو�ً  َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثى ذََكرٍ  ّمِن َخَلْقَناُكم ِإ�َّ 

 ال تراٍب، من وآدمَ  آلدَم، ُكلُّكم((  :قوله. و )٢٨(﴾َخِبري َعِليمٌ  هللا ِإنَّ  أَتْـَقاُكمْ 

  )٢٩())�لتقوى إال َأْعَجِميٍّ  على لعريبٍّ  فضلَ 

  �لعهود الوفاء-٢

 �لعقود الوفاء وا�تمعات الشعوب بني السالم حتقيق شروط من إن

 املودة على واألمم الشعوب بني العالقة قيام توجب اإلنسانية األخوة،ف والعهود

قال .للضرورة إال احلرب على السلم وإيثار العدوان، ومنع والعهود، �لعقود والوفاء

 ِإنَّ  ِ�لَعْهدِ  َوأَْوُفوا ﴿: تعاىل وقوله )٣٠()ِ�ْلُعُقودِ  أَْوُفواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها �َ  ﴿ :تعاىل

َهاُكمُ  ال﴿:تعاىل قوله. و )٣١(﴾َمْسُؤوًال  َكانَ  الَعْهدَ   ِيف  يـَُقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الذَّينَ  َعنِ  هللاُ  يـَنـْ

 حيُِبُّ  هللاَ  ِإنَّ  إِلَيِهم َوتـُْقِسطُوا تـَبَـرُّوُهمْ  َأنْ  ِدَ�رُِكم ِمنْ  ُخيْرُِجوُكمْ  َوملَْ  الدِّينِ 

ْقِسِطنيَ 
ُ
   .)٣٢(﴾امل

   الظلم ودفع العدل إقامة-٣

 فاألخوة،وقواعده السالم ركائز من كلها ،واملساواة والعدل اإلنصاف  

 أحد، حق على أحد تدييع فال بينهم، واإلنصاف العدل إقامة توجب اإلنسانية

 عز هللا قال كما َأعدائِها، مع تعدل أن اإلسالمية الدولة وعلى.أحدا أحد يظلم وال

  . )٣٣(﴾لِلتـَّْقَوى أَقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا تـَْعِدُلوا َأَال  َعَلى قـَْومٍ  َشَنآنُ  َجيْرُِمنَُّكم َوَال ﴿:وجل

 ال ه،مبثل ءِ عتدااإل رد فليكن اآلخر الطرف من تعد أو ظلم حصل فإذا  

 ،السامية اإلسالم ألخالق جوانبها من كثري يف ختضع �ملثل املعاملة إن بل اه،يتعد
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 اعتدوا أو والشيوخ والنساء األطفال قتل إىل العدو جلأ فإذا، الراقية السمحة ومبادئه

  .كفعلهمنفعل    َأن سالماإل من فليس واملمتلكات  األعراض على

   م يف التعامل مع غري املسلمنيمبادي اإلسال 

 حرية اإلعتقاد - ١

مع أهل الشرائع واألد�ن األخرى حرية  احرتم اإلسالم العالقات اإلنسانية  

  اإلكراه عدم مبدأ على اإلسالم قام الر�ين املنهج و�ذااإلعتقاد احرتاما كامال 

[Ô  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ  Z)٣٤(.    

 اإلسالم دين يف الدخول على أحدا تكرهوا ال :"قال ابن كثري رمحه هللا 

 ، فيه الدخول على أحد يكره أن إىل حيتاج ال وبراهينه دالئله جلي واضح بني فإنه

 ومن ، بينة على فيه دخل بصريته ونور صدره وشرح لإلسالم هللا هداه من بل

 كرهام الدين يف الدخول يفيده ال فإنه وبصره مسعه على وختم قلبه هللا أعمى

  .)٣٥(" مقسورا

 عمر بن هللا عبد فعن دينه، ترك على أحدا يكره أن حدأ حق من وليس 

َمْن قـََتَل ُمَعاَهًدا ملَْ يـََرْح رَاِئَحَة اْجلَنَِّة، ((: قال  هللا رسول أن عنهما هللا رضي

    .)٣٦())َوِإنَّ ِرَحيَها تُوَجُد ِمْن َمِسريَِة َأْربَِعَني َعاًما

 حني اإلسالم يف التسامح روح طبق عنه هللا رضي خلطابا بن عمر وهذا 

 اليت األمان وثيقة يف وجاء النصارى من لسكا�ا األمان فأعطى املقدس بيت دخل

 ينقص وال �دم وال مساكنهم تسكن ال أن" املقدس بيت ألسقف عمر أعطاها

  .)٣٧("دينهم على يكرهون وال شيء أمواهلم من

 على مرتو  الديين التسامح عليه يكون أن ينبغي ملا عملي درس هذاف

 من لغريهم أوسعوا ذلك ومع املطلقة، �لسلطة فيها انفردوا طويلة قرون املسلمني

 .عليهم ما وعليهم ماهلم هلم بينهم فعاشوا بالدهم، يف األخرى الد��ت أر�ب

    التسامح - ٢
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ث الذي حي األخرى الد��ت أهلمع  �لتسامح اإلسالمي التاريخ يشهد 

 إىل القرآن دعا حيث، على الصرب والرفق والسماحة بدل العنف والشدة والقتل

 يقول احلسنة واملوعظة �حلكمة إقناعهم وحماولة أحسن هي �ليت هؤالء كل جمادلة

 يَ هِ  ِ�لَِّيت  احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُمْ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِ�حلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَىل  ادْعُ  ﴿: تعاىل هللا

  .)٣٨(﴾ َأْحَسنُ 

أنه رسم سياسة التسامح يف  تبني كثري من اآل�ت ومواقف رسول هللا  

هذا املبدأ العظيم يف معظم معاهداته  عالقات املسلمني بغريهم حيث طبق النيب 

وحروبه فمثال "صلح احلديبية" الىت متثل احلكمة النبوية يف إيثار السمحة وحقن 

فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا  ِإ�َّ  ﴿ الصلح فتحا مبينا،قال تعاىل: الدماء  وقد مسى هللا ذلك

  .  )٣٩(﴾ ُمِبيًنا

 يف سن قد والسالم الصالة عليه الرسول إن" الغزايل حممد الشيخ يقول 

 والذي ،والغلو �لتعصب مليء عامل يف تعهد مل اليت والتجاوز السماح قوانني ذلك

 إال يسرتحيون ال قوم املسلمني وأن ،آخر دينا جواره يقبل ال دين سالماإل أن يظن

  .)٤٠("ومتحامل خمطيء رجل هو والتسلط �لبقاء العامل يف انفردوا إذا

 :التسامح أنواع

 الدينية الشعائر ممارسة حرية مبعىن األد�ن، بني التعايش وهو :الديين التسامح

 .العنصري والتميز الديين التعصب عن والتخلي

 الشخصية لألفكار التعصب وعدم والتخاطب احلوار دابآ :الفكري التسامح

  . جتهادواإل اإلبداع يف واحلق

 الرب واإلحسان -٣

  أصحابمن مبادي املهمة الىت أقرها اإلسالم بشأن عالقة املسلمني مع 
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K      J  I  ] فهى  مبنية على الرمحة والرب واإلحسان إليهم، األخرى الد��ت

 S    R  Q  P  O  N   M  L      Y  X  W  V  U  TZ    ]  \  [

     ^Z )٤١(.   

اجلِْريَاُن  حبقوق اجلار ولو كان كافرا حيث قال  وأوصى رسول هللا   

َثالثٌَة : َجاٌر َلُه َحقٌّ َواِحٌد ، َوُهَو أَْدَىن اجلِْريَاِن َحق�ا ، َوَجاٌر َلُه َحقَّاِن ، َوَجاٌر َلُه 

ِذي َلُه َحقٌّ َواِحٌد : َفَجاٌر ُمْشرٌِك ال َرِحَم َلُه ، َلُه َحقُّ اجلَِْواِر ، َثالثَُة ُحُقوٍق ، فََأمَّا الَّ 

َوأَمَّا الَِّذي َلُه َحقَّاِن : َفَجاٌر ُمْسِلٌم ، َلُه َحقُّ اِإلْسالِم َوَحقُّ اجلَِْواِر ، َوأَمَّا الَِّذي َلُه 

َحقُّ اِإلْسالِم ، َوَحقُّ اجلَِْواِر ، َوَحقُّ َثالثَُة ُحُقوٍق : َفَجاٌر ُمْسِلٌم ُذو َرِحٍم ، َلُه 

الرَِّحمِ 
)٤٢(.  

 يده مد عن واحدة حلظة يكف ال اإلسالم إن: "الغزايل حممد الشيخ يقول  

 وصيانة األمن ونشر العدل إقامة على التعاون سبيل يف وحنلة ملة كل ملصافحة

  .)٤٣("احلرمات ومحاية الدماء

 ا�ادلة �حلسىن  -٤

 وعاملت �لعقل وجادلتهم �ملنطق خصومها حاورت شريعة أول اإلسالم  

 جمادلة إىل القرآن دعا �حلسىن أثناء دعو�م حيث األخرى الد��ت مع أصحاب

: تعاىل احلسنة قال واملوعظة �حلكمة إقناعهم وحماولة أحسن هي �ليت هؤالء كل

   . )٤٤(﴾ َأْحَسنُ  ِهيَ  ِ�لَِّيت  َوَجاِدْهلُمْ  احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  ِ�حلِْْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَىل  ادْعُ  ﴿

[  -  ,    +     *  )  (  '  &  %  $  #    ".    /

45(٤٦)Z  ;   :  9  8  7  6  5    4  3  2  1  0 

 علىاملسلمني من أهل الكتاب وغريهم  غري إىل ينظروا نأ املسلمنيفأمر   

 من املسلمني قلوب يف اإلسالم خبل ورس ،أحسن هي �ليت وأن يدعوهم بشر مأ�
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 يقول القرآن هو فها هلم، الضيافة نسوح الكتاب، �هل الرب التسامح أجل

ُْم   ﴿:للمسلمني   )٤٦(﴾َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَّ

  :تعاىل قوله يف )٤٧(املعلم للرسول خطابه يف املعىن هذا الكرمي القرآن وجيسد

 َوَلْو ُكْنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك  ﴿ 
ۖ

ُهمْ  فَاْعفُ  ◌  َواْستَـْغِفرْ  َعنـْ

  .)٤٨(﴾َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر 

 املطلوب التسامح دليحد املسلمني قلوب يف اإلسالم خرس األسس هذه كل

 رائعة، ممارسة التسامح هذا وليمارس يطة،البس هذه وجه على يعيش إنسان من

  .الرائعة إنسانيته للناس دليؤك بعث إنسان من تنبثق

    الرسول تسامح على �رخيية شواهد

 تعامل ألمما كانت كثرية بينما املوقف ىف لتتجلى  الرسول مساحة إن

 أشق ىف وتسخرهم تسرتقهم أو تبيعهم وأ فتقتلهم البغيض العدو معاملة أسراها

 ولكن أحدا يؤذ فلم والبشاشة �لسماحة مليئة كانت  حياته بينما األعمال

  الرسول تسامح على اإلسالمي التاريخ من شواهد وهناك ويصفح يعفوا كان

 التسامح صفة زالت وما وكانت بعده املسلمون وتبعه أصحابه فتبعهته سن يف متمثلة

   سالم.لإل الراقية السمات إحدى هي

  رجل الذى رفع سيفهمع    مساحته-١

َغَزْوَ� َمَع َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َغْزَوَة  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ قَالَ 

 َجنٍْد فـََلمَّا أَْدرََكْتُه اْلَقائَِلُة َوُهَو ِيف َواٍد َكِثِري اْلِعَضاِه فـَنَـَزَل َحتَْت َشَجرٍَة َواْسَتَظلَّ ِ�َا

َنا َحنُْن َكَذِلَك ِإْذ َدَعاَ� َرُسوُل ا�َِّ  َفُه فـَتَـَفرََّق النَّاُس ِيف الشََّجِر َيْسَتِظلُّوَن َوبـَيـْ َوَعلََّق َسيـْ

َنا فَِإَذا أَْعرَاِيبٌّ قَاِعٌد بـَْنيَ َيَدْيِه فـََقاَل ِإنَّ َهَذا أََ�ِين َوَأ�َ  ٌم َ�ئِ  َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفِجئـْ

َقْظُت َوُهَو قَائٌِم َعَلى رَْأِسي ُخمَْرتٌِط َصْلًتا قَاَل َمْن َميْنَـُعَك ِمينِّ  فَاْختَـَرَط َسْيِفي فَاْستَـيـْ

ُ َفَشاَمُه ُمثَّ قـََعَد فـَُهَو َهَذا قَاَل َوملَْ يـَُعاِقْبُه َرُسوُل ا�َِّ    .)٤٩( قـُْلُت ا�َّ

  جنران نصارى وفدل   مساحته-٢
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 يف الصالة �قامة هلم ومسح جنران، نصارى وفد  يبُّ الن استقبل 

  .)٥٠(مسجده

  وفد نصارى احلبشةمع    مساحته-٣

م (( :وقال بنفسه وأكرمهماحلبشة  نصارى وفد استقبل  كانوا إ�َّ

  . )٥١()) بنفسي أكرمهم أنْ  فأحبُّ  مكرمني، ألصحابنا

  مع رئيس املنافقني   مساحته-٤

 املنافقني مع حىت ويستعمله التسامح دميستخ  هللا رسول كان لقد

 عن  هللا رسول ىعفف الداخل أعداء ميثلون أ�م ومع كذلك أ�م يعرف الذين

 وألبسه قربه، على ونزل مات، ملا عليه وصلى مرض، ملا وزاره مراراً، سلول أيب ابن

 اإلفك حادثة يوم عرضه يف  هللا رسول آذى الذي هو الرجل وهذا قميصه،

   النيب فيقول وفعل؟ فعل الذي وهو عليه أتصلي:   هللا لرسول عمر فيقول

 ِإن َهلُمْ  َتْستَـْغِفرْ  الَ  َأوْ  َهلُمْ  اْستَـْغِفرْ ﴿:يل قيل قد فاخرتت ُخّريت إين عمر �((

 السبعني على زدت لو أين أعلم ولو ،"َهلُمْ  ا�ُّ  يـَْغِفرَ  فـََلن َمرَّةً  َسْبِعنيَ  َهلُمْ  َتْستَـْغِفرْ 

 َأَحدٍ  َعَلى ُتَصلِّ  َوالَ  ﴿: تعاىل بقوله عليهم الصالة جواز فنسخ )٥٢(﴾لزدت له فرغ

ُهم نـْ   أبدا. ينسخ مل التسامح لكن )٥٣(﴾قـَْربِهِ  َعَلىَ  تـَُقمْ  َوالَ  أََبًدا مَّاتَ  ّمِ

   الذمة  وأهل األسرى ىف   مساحته-٥

 صحابهأ على األسرى وزع �نه ذلك حسنة معاملة بدر أسرى عامل

  .٥٤وشرا�م طعامهم ىف انفسهم على يفضلومن فكانوا إليهم حيسنوا ان أمرهمو 

  .)٥٥( املصطلق بىن أسرى أطلق وكذلك

  مصر ألهل   مساحته-٦

   إبراهيمَ  أجنبت اليت اجلارية وهي مصر، يف املقوقس من هديةً   النيبُّ  استقبل  

  :فقال وقف مثَّ  ، املصطفى ولد

   .)٥٧()) وصهرا نسبا فيهم يل فإنَّ  خريا، �٥٦لقـبـط استوصوا (( 
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  مكة فتح يوم يف   مساحته-٧

 مكة  هللا رسول دخل عندما وتسامح عفو موقف أعظم ينسى أحد ال

 قالف يديه بني هم إذا دعوته لواوعط وشتموه آذوه ممن مكة كفار فإذا امنتصر  فاحتا

 ، كرمي أخ وابن كرمي أخ: قالوا)) بكم فاعل أين تظنون ما(( لقريش  رسول هللا

 وهللا ال ؟الثأر أو �إلنتقام  رسول هللا فّكر هل)٥٨())الطلقاء فأنتم اذهبوا(( قال

  . تسامح بكل نطقها حينما عفو وثيقة أعظم أطلق بل

  االسالم يف التسامح عن الغرب علماء بعض شهادة

 السيد قال. اإلسالم بتسامح واليهود املسيحيني من كثري شهد وقد

 الظافرون املسلمون عامل لقد": " اإلسالم إىل الدعوة"  كتابه يف ولدأرن توماس

 يف التسامح هدا واستمر للهجرة، األول القرن مند عظيم بتسامح املسيحيني العرب

 اإلسالم اعتنقت اليت املسيحية القبائل أن حبق حنكم أن ونستطيع املتعاقبة، القرون

 وقتنا يف يعيشون الذين املسيحيني العرب نوأ وحرية، وإرادة اختيار عن اعتنقته إمنا

 أن ينبغي ملا عملي درس وهذا". التسامح هذا عل لشاهد مسلمة مجاعات بني هذا

 السلف سلكه الذي النهج بنفس ينبع أن جيب الذي الديين التسامح عليه يكون

 .واالستسالم الضعف موقف من ال واالعتزاز القوة موقف من ينطلق وأن الصاحل،

 والسالم واالمان االمن بنعمة العامل شعوب على مين أن جالله جل هللا نسال اوأخري 

  .مجعنيأ وصحبه لهآ علىو  وسلم هللا وصلى عليه والقادر ذلك ويل إنه
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  وامش واإلحاالتاهل
 

لسان  ، اابن منظور، ٣/٩٠، ص:١٩٧٩ -  ١٣٩٩اللغة ، دار الفكر ،معجم مقاييس  ابن فارس ، ) ١

  ١٢/٢٩٣العرب مادة (سلم)، دار صادر ص: 

 هـ ١٤٠٧ة دار العلم للماليني ، بريوت ،الطبعة: الرابع �ج اللغة وصحاح العربية ، اجلوهري، الصحاح ) ٢

 ٥/١٩٥٠م ص:  ١٩٨٧

 ٢٤٠دار املعرفة ، ص: راغب األصفهاين،مفردات القرآن، ) ٣

دار  ،٧بين اإلسالم على مخس،رقم احلديث  صحيح البخاري، كتاب اإلميان ،�ب قول النيب  ) ٤

الطبعة: األوىل،  ، طوق النجاة مصورة عن السلطانية �ضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

 ١/٢٣هـ،ص:١٤٢٢

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية  ) ٥

 ٥/٢٣٩ص: 

 ٣٠٦ص:١٩٩٨ - ١٤١٩حممود بن عمر ،أساس البالغة، دار الكتب العلمية ،  الزخمشري، ) ٦

 ٢٥سورة يونس: ) ٧

 ٦٣سورة الفرقان: ) ٨

 ١٠سورة يونس: ) ٩

 ٢٤سورة احلشر: ١٠)

 ٦٣سورة الفرقان: ١١)

 ٩٤سورة النساء:  ١٢)

)، ٣٤١٩، (٤٨٣/ ٥ه ، كتاب الدعوات، �ب منه،ص:  ١٤٢٦جامع الرتمذي ،دار الفكر،  ١٣)

 ١٦٦/ ٢ه ،ص:  ١٤٢٤، املكتب اإلسالمي،  وصححه ابن خزمية يف صحيحه

من نفس مادته ، منها: السَّْلم  بفتح ورد السالم �ذا اإلطالق �لفاظ أخرى مرادفة له ، ومشتقة  و  ١٤)

ْلم بكسر السني وسكون الالم أنظر: لسان العرب،ص:   ١٢/٢٩٣السني وسكون الالم ، والّسِ

 ٣/٩٩معجم مقاييس اللغة ، ص   ١٥)

اجلرجاين ،علي بن حممد السيد الشريف ، التعريفات بتحقق: حممد صديق املنشاوي،دار الفضيلة   ١٦)

 ١٦٠ص:
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دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة الطبعة  ة النعيم يف أخالق الرسول الكرمي موسوعة نضر   ١٧)

 )١٧١٦،(٦/٢٢٨٧،ص:

 ٦١سورة األنفال: ١٨)

 ٩٤سورة النساء:  ١٩)

 ٩٠سورة النساء: ) ٢٠

 ٩١سورة النساء:  ٢١)

 ٤٥ ،٤٤سورة مرمي:  ٢٢)

  ٢٨٥سورة البقرة:  ٢٣)

 َأَحبُّ الدِّيِن إىل ا�َِّ اْحلَِنيِفيَُّة السَّْمَحُة،رقم احلديث   النيب  كتاب اإلميان.َ�ٌب الدِّيُن ُيْسٌر، َوقـَْولُ   ٢٤)

مسند أمحد َ�ِقي ُمْسَنِد اْألَْنَصاِر أي العمل أفضل قال اإلميان �� وتصديق به وجهاد يف سبيله،رقم   ٢٥)

 ٢٢٢١٠احلديث 

برقم  ٢/٢٧٤مذي ص:)، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرت ٢٣٤٦جامع الرتمذي ، رقم ( )٢٦

)١٩١٣.(  

 ٢٣١٠، رقم اجلديث  ٢/٨٦٢صحيج البخاري،ص  ) ٢٧

 ١٣سورة احلجرات: ) ٢٨

 ٢٢٩٧٨رواه أمحد   )٢٩

 ١سورة املائدة:  )٣٠

 ٣٤سورة اإلسراء:  )٣١

 ٨سورة املمتحنة: )٣٢

 ٨:املائدةسورة   )٣٣

 ٢٥٦سورة البقرة: )٣٤

هـ / ١٤٢٢قي،تفسري القرآن العظيم دار طيبةابن كثري، ا مساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمش  )٣٥

 ١/٣١٠،م ، ص٢٠٠٢

 ٦٥١٦ كتاب الد�ت،�ب إمث من قتل ذميا بغري جرم، صحيح البخاري،  )٣٦

  ، بيت األفكار الدولية ٧/٣٥٦ابن كثري، البداية والنهاية ،  )٣٧

 ١٢٥:سورة النحل  )٣٨

 ١ :سورة الفتح )٣٩

 ١٩٤،ص: ١٩٦٥ب احلديثة حممد الغزاىل، فقه السرية ، دار الكت )٤٠

 ٨سورة املمتحنة :   )٤١
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 ٢٤٥٨هـ  ،رقم احلديث  ١٤٠٩مؤسسة الرسالة ، بريوت الطبعة األوىل  لطرباين ، مسند الشاميني ،ا  )٤٢

 ٨٠،ص:١٩٦٥حممد الغزاىل، التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم، دار الكتب احلديثة،   )٤٣

 ١٢٥:سورة النحل  ) ٤٤

 ٤٦ :كبوتسورة العن  )٤٥

 ٥:سورة املائدة   )٤٦

 ١٧٧،،ص١٩٩٠حممد السيد اجلليند، دراسات يف الفكر اإلسالمي، مكتبة الزهراء، القاهرة، سنة   )٤٧

 ١٥٩ ،سورة آل عمران  )٤٨

َفُه ِ�لشََّجِر ِيف السََّفِر ِعْنَد اْلَقائَِلِة،رقم   )٤٩ صحيح البخاري، كتاب اجلهاذ والسري، َ�ب َمْن َعلََّق َسيـْ

 ٢٧٥٣احلديث 

 ١/٥٧٣ :سرية ابن هشام:ص  )٥٠

 ١٣٣٠ ،صحيح البخاري ، الرقم )٥١

 ه١٤١٥مؤسسة الرسالة، ،١/٦٦مشكل اآل�ر للطحاوي،  )٥٢

 ٨٤:سورة التوبة )٥٣

  ٣٥ ،خمتارات من مساحة اإلسالم ص  )٥٤

 ٤،٢٦٧ ،ابن هشام، السرية النبوية، دار إحياء الرتاث العريب  بريوت ص  )٥٥

 عرب مسيحيني يستقرون إىل اآلن مبصرالقبط هم   )٥٦

  ١٩٧٠ /٤:صحيح مسلم ، ص  )٥٧

  ه ١٤٢٤دار الكتب العلمية، ٩/١١٨ص: السنن الكربى للبيهقي  )٥٨
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