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 :الدراسة مقدمة

كالتعايش اإليجػايي  إلي التسامح الفعٌىاؿ عالمنا اليوـ في أشد الحاجة إف  

يين الناس أكثر من أم كقت مضي، نظرنا لؤلحداث كاالضطرايات هنا كهناؾ، كلذا 

تػممر يالعػدؿ،    الرسػائل التػي   ا، هذقشرية كلهإلي البت الرسائل السماكية ءجا

السػبلـ فػي األرض، كتػدعو إلػي التعػايش      كتيرسػي دعػائم    ،عن الظلػم  كتنهى

يػين كػل النػاسص يصػرؼ     يين البشرجميعنا في جو من اإلخاء كالتسػامح  اإليجايي 

النظر عن أجناسهم كألوانهم كمعتقداتهمص فالجميع ينحػدركف مػن نفػا كاحػدة،     

األنبيػاء  لرسالة كاحػدة جػاء يهػا     كاألدياف السماكية جميعها تيعد حلقات متصلة

   كالرسل جميعنا .

دين يسعى من خبلؿ مبادئه كتعاليمه إلػى ترييػة أتباعػه علػى      كاإلسبلـ

التسامح إزاء كل األدياف كالثقافات. فقد جعل ا الناس جميعان خلفاء فػي األرض  

 التي نعيش فوقها، كجعلهم شركاء في المسئولية عنها، كمسػئولين عػن عمارتهػا   

ماديان كمعنويان كما يقوؿ القرآف الكريم: ﴿هيػوى أىٍنشىػمىكيٍم ًمػنى األىٍرًض كىاٍسػتىٍعمىرىكيٍم     

،أم طلب منكم عمارتها كصنع الحضارة فيها، كمػن أجػل ذلػي مٌيػ  ا     (ُ)ًفيهىا﴾

اإلنساف يالعقل كسٌلحه يالعلم حتى يكوف قادران على أداء مهمته، كتحمل مسئولياته 

 في هذق الحياة.

قافة السبلـ، فقبل كل شئ األساس الذم تبني عليه ثهي قيمة التسامح إف 

مع ذاته، هذا التسامح يجعله يشعر يالرضا عن ذاته متسامحنا  أف يكوف الفرداليد 

يترتػب عليػه يقيػة أنػواع السػبلـ      كيتقلبها مما يؤدم إلي السبلـ النفسي الػذم  

طبع بػال مع نفسهص ف رد متسامحان، المجتمعي، كالدكلي....(، فإذا كاف الفاألسرم)

، يل يستطيع أف يتقبل اآلخر كيتعاكف معهسيكوف صادقنا مع نفسه أيضنا، كيستطيع 

عن نفسه ككاثق مػن   كليات، كذلي ألنه يشعر يالرضاأف يتحمل العديد من المسؤ

صػلي ا   –نصوص اإلسبلـ، كسػيرة نبيػه   فقد تضمنت  ،(ِ)قدراته كمتقبل لذاته

لخلفاء الراشدين من يعػدق، كسػير قيػادات الصػحاية كالتػايعين،      كا -عليه كسلم

كأدييات علمائه كدراساتهم، كما حفل يه من تػاري  الحضػارة اإلسػبلمية عامػة،     

تضمنت تجرية طويلة رائعة من الحياة الراشدة المستقرة، إذ كانت القيم الفضلي 
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عتمػاد الحػوار مػع    مرجعية كقيمنا ضايضنا إليقاع الحياة التي سادها التسػامح، كا 

، لذا فإنه اف فيصبلن مما اختلف فيه من أمورالخصوـ، ككانت الحكمة كالحجة كالبي

متتالية مػن   يدكف خلق القيم كمنظومة المثل الركحية العليا تصبح الحياة فصوالن

يرانهػا فػي كػل مجتمػع مػن      الكوارث كالمهالي كالشركر التي تلفػح البشػرية ين  

 .المجتمعات

امح الديني مطلبنا إنسانينا هامنا دعت إليه األدياف كافػة دكف  ييعد التسكما 

 استثناء، كهػو مػا تضػمنته الحكمػة اإللهيػة كالفطػرة اإلنسػانية كاالجتماعيػة        

ختبلؼ الجماعات البشرية فػي أعراقهػا كألوانهػا    كالثقافية، دكف أف ينظر إلي ا

 ،كالتسػامح  كمعتقداتها كلغاتها علي أف يكوف ذلػي عائقنػا يحػوؿ دكف التقػارب    

كلػو شػاء ريػي    ا الناس مختلفين، قاؿ تعالي ﴿ كالتعايش اإليجايي، فقد خلق

، (ّ)تلفين*إال من رحم يي كلذلي خلقهػم﴾ لجعل الناس أمةن كاحدةن كال ي الوف مخ

لشقاؽ، يػل  مبررنا للن اع أك ا ؼ ال ينبغي أف يكوف منطلقنا من أمكلكن هذا االختبل

ؼ كالتنوع دافعنا إلي التعارؼ كالتللف يين الناس من ختبلاألجدم أف يكوف هذا اال

كإثػراء للحيػاة    صأجل تحقيق ما يصػل للمنػافع كتعػاكف علػي تحصػيل المعػايش      

، كيمثل التسامح ركنان من أركاف الثقافة الديمقراطية التي تكوف (ْ)كالنهوض يها

لشمولية، فيها الحقائق نسبية كاالختبلفات شرعية، كهو غير متوافق مع األنظمة ا

التي تدعو إلى نظاـ فكرم كحيد. كمع أف التسامح موجود في عالم يتطلػع إلػى   

، (ٓ)تحقيق السبلـ كتنتشر فيه الديمقراطية، فإنػه لػيا حاضػران فػي كػل مكػاف      

 خػبلؿ  مػن  إال اإلنسػانية  تصػور  يمكن ال يمنه في التسليم العبرة جوهر كيتمثل

 مػن  أكؿ قاعػدة  مبػدؤق  يمثػل  ذمالػ  المتبػادؿ  التسامح كفي ياآلخر، اإلعتراؼ

البشػرص فػإذا نظرنػا نظػرة فاحصػة إلػي الشػرائع         ينػي  يين المشتركة القواعد

السماكية نجد كل شريعة تحػاف  علػي األسػا الثايتػة التػي أرسػتها الشػريعة        

السايقة ثم ت يد عليها مػا يشػاء ا عػ  كجػل زيادتػهص فمػثبلن نػرم شػريعة         

األكلية لقػانوف السػلوؾ "ال تقتػل" ك "ال     قد عنيت يوضع المبادئ "التوراق"

كغيرها، كنرم الطايع البارز فيهػا هػو طػايع الحقػوؽ، كطلػب العػدؿ        تقتل"

كالمساكاة، ثم نرم شريعة "اإلنجيل" تجيء يعدها فتقرر هذق المبادئ كتؤكدها 
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ثم تترقي فت يد عليها آداينا مكملة، مثل " ال تراء الناس يفعل الخير" ك"أحسن 

أساء إليي"، كتػرم الطػايع البػارز فيهػا التسػامح كالرحمػة كاإليثػار        إلي من 

فنراها تقرر المبدأين السايقين تجئ شريعة "القرآف الكريم" كاإلحساف، كأخيرنا 

، مقػدرة  (ٔ)إف ا يممر يالعػدؿ كاإلحسػاف(   كليهما في نسق كاحد قاؿ تعالي "

مفضوؿ كالفاضل قاؿ تعالي لكل منها درجته في مي اف القيم األديية ممي ة يين ال

ق علػي ا إنػه ال يحػب    هػا فمػن عفػا كأصػلح فػمجر     مثلي سػيئةه  " كج اء سػيئةو 

هكذا كانت الشرائع السماكية خطوات متصاعدة كلبنات متراكمة في ، (ٕ)الظالمين"

ينياف الدين كاألخبلؽ كسياسة المجتمع، ككانت مهمة اللبنػة األخيػرة منهػا أنهػا     

كانت يمثايػة   -كأنها في الوقت نفسه -ت ما يقي فيه من فراغأكملت البنياف، كمؤل

، كصدؽ ا حين كصف خػاتم أنبيائػه   (ٖ)حجر ال اكية الذم يمسي أركاف البناء

، كأنه )صػلي  (ٗ)نه "جاء يالحق كصدؽ المرسلين")صلي ا عليه كسلم( يممحمد 

 ا عليه كسلم( أكؿ من أرسى قواعد التسامح في العالم . 

 ياليوـ عاـ، كل من نوفمبر من عشر السادس في العالم شعوب حتفلت كما

 كالعلوـ للتريية المتحدة األمم منظمة قبل من تحديدق جاء الذم للتسامح الدكلي

 في ياريا في عقدته الذم كالعشرين الثامن مؤتمرها في  )اليونسكو( كالثقافة

 كتجنبها التعصب خطارأ على التمكيد أجل من كذلي ،ُٓٗٗ عاـ من الشهر هذا مثل

 كمفهػوـ  قػيم  كتعلػيم  تع ي  أجل من كالعمل المتجرد لت اـاإل كإظهار كنبذها،

 . (َُ)التسامح

هذا المنطلق أصبح التسامح حاجة ماسة لؤلفراد كالشعوبص كمن ثػم لػم    كمن

تعصب في يعد ترفنا فكرينا، ألنه إذا غاب التسامح فإف البديل حتمنا هو العنف كال

كهو ما يتناقض مع القيم األخبلقيػة اإليجاييػة    ،نسانيةالجتماعية كاإلالعبلقات ا

الهادفة للبناء كالتعايشص فاألصل فػي العبلقػات أف تكػوف قائمػة علػي المػودة       

 تي كلو تباينت األفكار كالمواقف .كالمحبة كالتللف ح

أهميػة كفعاليػة المؤسسػات     علي ذلي تػمتي أهميػة الدراسػة مػن     كتمسيسنا

لػدم   في نشر قيم التسامح الديني كفضػيلة إنسػانية أخبلقيػة    رسمية ال الدينية

أهميػة القػيم كالتػي تػؤدم إلػي اسػتقرار المجتمػع        ص كموضحة الجمهور المصرم
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كثباته، كالتي تساعد في غرس كتدعيم الوعي الديني كالخلقي لػدم الجمهػور   

ين للػدخوؿ  لميملد أعداء اإلسبلـ كالمسالتسامح كثرة ثمرات التسامح، ككيف أدم 

في دين ا أفواجا، حيث إف نتائج التسامح أفضل يكثير من النتائج التي تترتػب  

 علي التشدد كالت مت كعدـ المركنة . 

 : اإلطار النظرم للدراسة

 : مفهوـ التسامح ليغوينا

أصل كلمة التسامح في اللغة العريية يعود إلي مادة )سمح( يمعنػي اللػين    إف    

في اللغة مرادؼ للتساهل، كأصل النقل كالترجمة إلي العرييػة  كالسهولة، كيمتي 

أم التحمل كاالحتماؿ، كيستدؿ من مػادة "سػمح" علػي     "Tolerance"عن لفظه 

قيمة إنسانية سامية هي التسامح، كأكردت معظم معاجم اللغػة لفػ  "التسػاهل"    

لتسػامح  لساف العرب الين منظػور نجػد أف ا   كفي.  (ُُ)ياعتبارها مرادفة للتسامح

هو السماح كالمسامحة أم الجود كالعطاء عند كرـ كسخاءص فالتسامح الحق يتسػع  

 واء في االختبلؼ .للمختلفين أك هو است

 تعريف التسامح:

في اللساف في مادة )سىمىحى( السٌىػماحي كالسٌىػماحةي: الجيػودي. سىػميحى سىػماحىةن       جاء     

ة سىٍمحة من رجاؿ كنساء ًسماح كسيػمىحاء  سىٍمحه كامرأ كسيميوحة كسىماحان: جادص كرجله

فيهما، حكى األىخيرة الفارسي عن أىحمد ين يحيى. كرجل سىًميحه كًمٍسػمىح كًمٍسػماحه:   

سىٍمحص كرجاؿ مىساًميحي كنساء مىساًميحيص كالميسامىحة: الميساهىلة. كتىسامحوا: تىساهىلوا. 

ي األىشػياء تيػٍرًيحي صػاحبىها.    كفي الحديث المشهور: السٌىماحي رىياحه أىم الميسػاهلة فػ  

كيقاؿ: أىٍسمىحىٍت قىًرينتيه إذا ذؿٌى كاسػتقاـ، كسىػمىحىًت الناقػة إذا انقػادت فمىسػرعت،      

كأىٍسمىحىٍت قىريكنىتيه كسامحت كذلي أىم ذلت نفسه كتايعت. كيقاؿ: فبلفه سىًميحه لىًمػيحه  

أىم ميتٌىسىعان، كما قالوا: ًإف  كسىٍمحه لىٍمحه. كتقوؿ العرب: عليي يالحق فًإف فيه لىمىٍسمىحان

. كالتسامح كما جاء في تعريفه إصػطبلحان : )هػو كلمػه دارجػة     (ُِ)فيه لىمىنديكحةن

تستخدـ لئلشارة إلى الممارسات الجماعية كانت أـ الفردية تقضي ينبذ التطػرؼ  

 .(ُّ)أك مبلحقة كل من يعتقد أك يتصرؼ يطريقة مخالفة قد ال يوافق عليها المرء

سػواء فػي    –ران فالتسامح يالمعنى الحديث يدؿ على قبوؿ اختبلؼ اآلخػرين  كأخي
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أك عدـ منع اآلخػرين مػن أف يكونػوا آخػرين أك      –الدين أـ العرؽ أـ السياسة 

 .(ُْ)إكراههم على التخلي عن آخريتهم

 التسامح في القرآف الكريم:

ليػه  صػلى ا ع )محمػد  سػيدنا  اإلسبلـ الذم جاء يه رسوؿ اإلنسانية  إف

كقدمه ذلي التقدـ الملحوظ حمل يػين طياتػه قػوانين    ( كسلمكصحبه كعلى آله 

القوانين  عدة مهمة عملت على نشرق في شتى أرجاء العالم األكبر، فمن أشهر هذق

في تقدـ المسلمين فػي مختلػف الميػادين هػو     تي كاف لها الدكر األكبر المهمة ال

ت عليه اآليات المباركػة فضػبلن عػن    كالتسامح الذم أكد ،كالبلعنف ،قانوف: اللين

 .األحاديث الشريفة الواردة 

 ،كنبػذ العنػف   ،كالسلم ،أكثر من آية تدعو إلى اللين القرآف الكريم ففي      

يقوؿ سبحانه كتعالى: )اٍدعي ًإلىى سىًبيًل رىيًٌيى  :القرآنيةمن هذق اآليات ككالبطش، 

كيقوؿ سبحانه: )كىًإذىا  ص(ُٓ)جىاًدٍلهيٍم ًيالٌىًتي ًهيى أىٍحسىني(ًياٍلًحٍكمىًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة كى

، كيقوؿ سبحانه: )كىالى تيجىاًدليوا أىٍهلى اٍلًكتىاًب ًإالٌى (ُٔ)خىاطىبىهيٍم اٍلجىاًهليوفى قىاليوا سىبلىمنا(

أىٍعػًرٍض عىػٍن   ، كيقوؿ سبحانه: )خيٍذ اٍلعىٍفػوى كىٍأميػٍر ًيػاٍلعيٍرًؼ كى   (ُٕ)ًيالٌىًتي ًهيى أىٍحسىني(

، كيقوؿ سبحانه: )كىالى تىسيبٌيوا الٌىًذينى يىٍدعيوفى ًمػٍن ديكًف اللٌىػًه فىيىسيػبٌيوا    (ُٖ)اٍلجىاًهًلينى(

، كيقوؿ سبحانه: )فىًبمىا رىٍحمىةو ًمٍن اللٌىًه ًلٍنتى لىهيٍم كىلىٍو كيٍنتى (ُٗ)اللٌىهى عىٍدكنا ًيغىٍيًر ًعٍلمو(

، كيقػوؿ ا:  (َِ)فىضٌيوا ًمٍن حىٍوًليى فىاٍعفي عىٍنهيٍم كىاٍستىٍغًفٍر لىهيػٍم( فىظٌنا غىًلي ى اٍلقىٍلًب الىٍن

مػن آيػات    ر ذلػي . إلى غي(ُِ))كىٍليىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا أىالى تيًحبٌيوفى أىٍف يىٍغًفرى اللٌىهي لىكيٍم(

 . الذكر الحكيم

 التسامح في السنة النبوية:

النبوية فإنه يتشارؾ مع ما جاءت كحملته التسامح من كجهة نظر السنة  أما     

هو التسػاهل كالمسػاهلة فػي كػل جوانػب       :التسامح ف معنىذق اللفظة لغويان فإه

كصػحبه  الحياة لذلي جاء قوؿ الرسوؿ األكرـ محمد )صلى ا عليه كعلػى آلػه   

، إف سػيرة  (ِِ)كسلم(:)رحم ا امرءان سػمحان إذا يػاع كإذا اشػترل كإذا اقتضػى(    

)رضػي  كسلم( كأهل ييته كصحبه محمد )صلى ا عليه كعلى آله سيدنا الرسوؿ 

السبلـ كالتسامح فػي األمػةص   وؾ منهجية كانوا أيرز تجلٌو كمصداؽ لسل ا عنهم(
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ة كسلم( قائد الحركة السػلميٌ كصحبه فالرسوؿ األكرـ )صلى ا عليه كعلى آله 

كصػحبه  عليػه كعلػى آلػه    البلعنفية األكلى في تاري  العالم، كهػو )صػلى ا   

ألنه يحمل للبشرية النػور كالهدايػة كالخيػر     صكسلم( حامل راية السلم كالسبلـ

كسلم(:)إنما كصحبه  كالرشاد كالرحمة كالرأفة فيقوؿ )صلى ا عليه كعلى آله

فيقوؿ:)كما أرسػلناؾ   ،، كيتحدث القرآف الكريم عن رسالته(ِّ)أنا رحمة مهداة(

ف الرحمة كالسلم كالسبلـ جاء يها اإلسبلـ للناس كافة، فإ ،(ِْ)إال رحمة للعالمين(

حاطته يالجو الػديني النفسػي   مع إعلى هذا النحو  "السبلـلف  "كتكرار ككثرة 

ار إلى المبػدأ السػلمي   كيوجه األفكار كاألنظ ،من شمنه أف يوق  الحواس جميعها

 .(ِٓ)العظيم

 المعنى الشامل للتسامح:

لتسامح ال يعني يالضركرة أف يرتبط يالجانػب االجتمػاعي   المفهوـ العاـ ل إف    

سػتخدـ هػذق الكلمػة فػي المسػائل      األخرل فكثيران ما تي على حساب جوانب الحياة

نها توحي يمنها من مفرداتهػا أك مػن مصػطلحاتها، أال أنػه مػن      حتى إ االجتماعية

تمػاعي  المصطلحات ذات المعنى العاـ كالشػمولي، إذ ال يقتصػر علػى الجانػب االج    

كحتى السياسي، كلػه عبلقػة عامػة     ،كإنما يتعداق إلى الجانب االقتصادم صفحسب

 . كشمولية في كل جوانب العلم كالمعرفة، كله دكر في مختلف أيعاد الحياة

 :موقف األدياف من التسامح 

مر إاٌل يػالخير كالحػق   نتمائها إلػى السػماء، فإنهػا ال تػمٌ    األدياف يحكم ا إف     

كالحب كالرحمة كاإلحساف، كال توصػي إال يػاألمن     تدعو إاٌل يالًبٌركال ،كالصبلح

كالسلم كالسبلـ، كما كانت يومان فػي حػدًٌ ذاتهػا عائقػان أمػاـ التبػادؿ كالػتبلقح        

كالتٌىثاقف كال أماـ التعايش كالتعارؼ كالحوار، كإنما العػائق يكمػن فػي الػذين     

ف األديػاف فػي أقػدار النػاس     كيسػتغلو  صيتوهموف أنهم يمتلكوف الحقيقة المطلقة

كمصائرهم، تلي المهمة التي أيى ا تعالى أف يمنحها ألنبيائه األخيار، كالمهػم  

كإنما هو كامن فػي عيقػم إفهػاـ يعػض      ،أيضان، أف اإلشكاؿ ليا في األدياف ذاتها

القائمين عليها كال زالت المفارقات يين المبادئ كالممارسات الواقعة هنا كهناؾ 

 . ال تيحصى
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 :التسامح في اإلسبلـ -ُ

التسامح كفق المنظور اإلسبلمي، فضػيلة أخبلقيػة، كضػركرة مجتمعيػة،      إف      

كإدارتهػا، كاإلسػبلـ ديػن عػالمي يتجػه يرسػالته إلػى         كسبيل لضبط االختبلفات

كتنهى عن الظلم كتيرسي دعػائم   ،البشرية كلها، تلي الرسالة التي تممر يالعدؿ

عو إلى التعايش اإليجايي يين البشر جميعػان فػي جػو مػن     السبلـ في األرض، كتد

اإلخاء كالتسامح يين كل الناس يصرؼ النظر عن أجناسهم كألوانهم كمعتقػداتهمص  

فالجميع ينحدركف من )نفا كاحدة(، كما جػاء فػي القػرآف الكريم:﴿يىػا أىيٌيهىػا      

ف اإلسػبلـ مػن جهتػه    ، كمػا أ (ِٔ)ًحدىةو﴾النٌىاسي اتٌىقيوا رىيٌىكيمي الٌىًذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نٌىٍفاو كىا

غير المخالف فردان كاف أك جماعة كيعترؼ يشرعية ما لهذا الغيػر  يعترؼ يوجود 

من كجهة نظر ذاتية في االعتقاد كالتصور كالممارسة تخالف ما يرتػػئيه شػكبلن   

كمضمونان، كيكفي أف نعلم أف القرآف الكريم قد سٌمى الشًٌرؾ دينان على الرغم من 

وح يطبلنه، ال لشيء إاٌل ألنه في كجداف معتنقيه دين، كالواقػع أف المػرء إذا   كض

نظر إلى تلي المبادئ المتعلقػة يموضػوع حريػة التػدٌين التػي أىقىرٌىهػا القػرآف        

يموضوعية، ال يسعه إاٌل االعتراؼ يمنها فعبلن مبػادئ التسػامح الػديني فػي أعمػق      

ليوـ في أشػد الحاجػة إلػى التسػامح     معانيه كأركع صورق كأيعد ًقيمه، فعالمنا ا

الفعاؿ كالتعايش اإليجايي يين الناس أكثر من أم كقت مضى، نظران ألف التقػارب  

يين الثقافات كالتفاعل يين الحضارات ي داد يومان يعد يوـ يفضل ثورة المعلومات 

كاالتصاالت كالثورة التكنولوجية التي أزالت الحواج  ال مانيػة كالمكانيػة يػين    

م كالشعوب، حتى أصبح الجميع يعيشوف في قريػة كونيػة كبيػرة، كالسػؤاؿ     األم

الذم ييطرح في هذا السياؽ هو: مػا هػي الجػذكر المعرفيػة كالفكريػة لمفهػوـ       

األمػور  التسامح في اإلسبلـ؟ لئلجاية عػن هػذا السػؤاؿ ينبغػي علينػا أف نعػرؼ       

 التالية:

شخصية لكل فػرد  مػن   يعترؼ اإلسبلـ في كل أنظمته كتشريعاته، يالحقوؽ ال (ُ

ممارسػػة تفضػػي إلػػى انتهػػاؾ هػػذق الحقػػوؽ  أفػػراد المجتمػػع، كال يجيػػ  أم

على الصعيد الػواقعي الكثيػر   -على ذلي -كالخصوصيات، كال ريب أنه يترتب 

من نقاط االختبلؼ يين البشر، كلكن هذا االختبلؼ ال يؤسا للقطيعة كالجفػاء  

 المختلف.  كالتباعد، كإنما يؤسا للمداراة كالتسامح مع
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إف المنظومة األخبلقية كالسلوكية، التي شػرعها الػدين اإلسػبلمي مػن قبيػل       (ِ

ة كاألمانػة، كحػث   كالقػوؿ الحسػن كاأللفػ   يثار كالعفو كاإلحساف الرفق كاإل

لت اـ يها كجعلهػا سػمة شخصػيتهم الخاصػة كالعامػة، كلهػا       المؤمنين على اإل

ذق المنظومػة القيميػة   تقتضي االلت اـ يمضموف مبدأ التسامح. كمػن خػبلؿ هػ   

كاألخبلقية، نرل أف المطلوب من اإلنساف المسلم دائما كأيدان كفي كل أحوالػه  

كأكضاعه، أف يلت ـ يمقتضيات التسامح كمتطلبات العدالةص فالتسامح كسػلوؾ  

كموقف ليا منة أك دليل ضعف كميوعة في االلت اـ يػالقيم، يػل هػي مػن     

لمبادئ، فالغلظػة كالشػدة كالعنػف فػي     مقتضيات القيم كمتطلبات االلت اـ يا

العبلقات االجتماعية كاإلنسانية، هي المناقضة للقيم، كهي المضػادة لطبيعػة   

كهي دليل ضعف ال قوةص فاألصل في العبلقات االجتماعيػة   صلت اـتطلبات اإلم

كاإلنسانية، أف تكوف عبلقات قائمة على المحبة كالمودة كالتللف، حتى كلو 

ا التبػاين هػو الػذم يؤكػد ضػركرة      كالمواقف، يػل إف هػذ  تباينت األفكار 

فوحدتنا االجتماعية كالوطنية اليوـ، يحاجػة   اإللت اـ يهذق القيم كالمبادئص

إلػػى غػػرس قػػيم كمتطلبػػات التسػػامح فػػي فضػػائنا االجتمػػاعي كالثقػػافي    

 .(ِٕ)كالسياسي

 : التسامح في األدياف االخرل-ِ

شػتماله علػى مبػادئ التسػامح،     فػي ا  صحيح أف اإلسبلـ لم يكػن كحػدق  كال      

فالمسيحية التي تقوؿ أناجيلها: لقد قيل لكم من قبل أف السػٌن يالسػٌن كاألنػف    

ياألنف، كأنا أقوؿ لكم: ال تقاكموا الشٌر يالشٌر يل من ضرب خٌدؾ األيمن فحٌوؿ 

إليه الخد األيسر كمن أخذ رداءؾ فمعطه أزارؾ كإف سٌخرؾ لتسير معه ميبلن فسر 

 (ِٖ)يلين.معه م

 . (ِٗ)استغفر لمن ظلمه فقد ه ـ الشيطافمن  -

هػذق  ص ف(َّ)ا علػيكم عاشركا الناس معاشرة إف عشتم حٌنوا إلػيكم كإف مػٌتم يكػو    -

نصوص ممخوذة من اإلنجيل )الكتاب المقػدس( كهػي يػدكرها تتضػٌمن مبػادئ      

ليػل  أحيانان فوؽ الطاقة، كهذا د أىٍجلى صورق، يل إنه تسامح يبدك التسامح في

جوانػب الحيػاة   ثافو على تشارؾ األدياف السماكية في هذا الجانب الفضيل من 
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ف الرٌب كاحد كمشٌرع القيم السمحة كاحد، علػى الػرغم   كال غراية في ذلي أل

من اختبلؼ األنبياء كاألدياف.ككذلي فإف اليهودية تػدعو إلػى التسػامح فػإذا     

علهي غيػرؾ يػي فإيػاؾ أف    كل ما تكرقي أف يف -نظرنا إلى مثل هذق الوصايا..

ككٌفػوا عػن    ا كتطٌهػركا كأزيلػوا شػرٌى أفكػاركم،    اغتسػلو  - تفعلهي أنت يغيرؾ.

 كهكذا يات كاضحان أف التسامح ص(ُّ)نصاؼكالتمسوا اال ،تعٌلموا اإلحسافاءةص اإلس

مطلب إنساني نبيل دىعىت إليه األدياف كافة، ككيف ال تدعو إليه كقػد أرادتػه   

 ،كاسػتوجبته النشػمة االجتماعيػة    ،قتضته الًفطرة اإلنسانيةكا ،الحكمة اإللهية

كما تحتاج إليه من ًقيىم حضارية كمىدنية  ،كفرضته المجتمعات المدنية كحٌتمته

 . نبيلة

 :ركح التسامح

اإلسبلـ تعد الكلمة أكؿ كآخر شيء في الدعوة، ذلػي ألف الػدعوة إلػى     في     

حق إلػى القلػوب ليسػتقر فيهػا كيحػرؾ      إيصاؿ ال هاا تعالى لما كاف الهدؼ من

اإلنساف ياتجاق الفضيلة، فإف من الضركرم أف تكوف الكلمة الوسيلة األسػاس فػي   

تحقيق هذا الهدؼ، يسبب ما فيها من رؤية كلين كقدرة على اإلقناع، كيسبب ما 

تحققه من ضمانة الثبات كالتمكن ألفكارها في القلوب كالسلوؾ، كهذا السياؽ هو 

دق اآليات الكريمة يوصفه المي ة التي اختصت يها الػدعوة اإلسػبلمية،   الذم تؤك

فيقوؿ تبارؾ التي أرادت السمو ياإلنساف إلى ملكوت ا تعالى كاألنا يجوارق، 

دعي إلى سبيل ريي يالحكمة كالموعظػة الحسػنة كجػادلهم يػالتي هػي      كتعالى:)ا

ن هػي: التػي تػدخل    ، كالموعظة الحسنة على حد تعبير يعض المفسري(ِّ)أحسن(

القلب يرفق، كتعمق المشاعر يلطف، ال يال جر كالتمنيػب فػي غيػر موجػب، كال     

يفضح األخطاء التي قد تقع عن جهل أك حسن نية، فإف الرفق في الموعظة كثيرا 

كيػمتي يخيػر مػن ال جػر      صما يهدم القلوب الشاردة كيؤلػف القلػوب النػافرة   

حسن في مقاـ الجدؿ كالصراع الفكػرم،  كالتمنيب، كالدعوة إلى سلوؾ الطريق األ

كتتصػل يكػل    ،خاطب كل مجاؿ من مجاالت الصراع في الحياةهي دعوة قرآنية تي

عبلقة من عبلقات اإلنساف يمخيه اإلنساف في مجاالت الصرع، إنها دعوة ا إلػى  

اإلنساف في قوله تعالى: )ادفع يالتي هي أحسن فإذا الذم يينػي كيينػه عػداكة    
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كقل لعبادم يقولوا التي هي أحسػن إف الشػيطاف    ، كقوله:)(ّّ)حميم(كمنه كلي 

 . (ّْ)ين غ يينهم إف الشيطاف كاف لئلنساف عدكا مبينا(

أف مهمته فػي   ي توحي لئلنساف في كل زماف كمكافالدعوة الصافية الت هذق     

وامل الخير كيلتقي يهػا فػي عمليػة اسػتثارة     الحياة هي أف يثير في اإلنسانية ع

من عوامل الشر التي تهدـ كال تبني كتضر كال تنفع كتدفعه في استثمار، يدال ك

الوقت نفسه إلى أف يجعل اختيار األحسن في كل شيء كفي كل جانب مػن حياتػه   

شعارق الذم يرفعه في كل مكاف كزماف، كإف القوة مهما كانت درجتها لن تنسػجم  

كفرض الفكرة  ،محاصرة العقل دامت القوة تعني مع طبيعة الرسالة اإلسبلمية، ما

ع  كجل يحػذر رسػوله أف    لذلي فإف المولي صعليه تحت تمثير األلم أك الخوؼ

نػت مػذكر، لسػت علػيهم     يمارس التبليغ يركح السيطرة كاالستعبلء، )فذكر إنما أ

لآلخػرين، فإننػا    كاستيعايان ، كلما كانت األخبلؽ تتجلى رقة كحنانان(ّٓ)يمسيطر(

الى يذكر نبيه يالقاعػدة الذهبيػة التػي جعلتػه داعيػةن ناجحػان       نبلح  أف ا تع

كمقبوالن، كيؤكد له أف حيازته على هذق السجية إنما هػي يفضػل ا كتوفيقػه:    

، (ّٔ)لب النفضوا من حولػي( )فبما رحمة من ا لنت لهم كلو كنت فظا غلي  الق

تنػا ياألشػياء   كفي هذا الجو المفعم ياألخبلؽ كطيػب القلػب كالعفػو، نحػدد عبلق    

كاألشخاص، لتكوف يمجمعها مشدكدة إلى هػذق القػيم النبيلػة، كسػائدة فػي هػذا       

االتجاقص فاألصل في العبلقة يػين ينػي اإلنسػاف يصػرؼ النظػر عػن إتجاهػاتهم        

 األيدلوجية كالفكرية، هو الرحمة كاإلحساف كالبر كالقسط كتجنب اإليذاء.

 : التسامح كالتعددية

": إف ّ" من القانوف العاـ لليونسكو الفقرة "ُادة رقم "جاء في الم لقد      

التسامح مسؤكلية تشكل عماد حقوؽ اإلنساف كالتعددية )يما في ذلػي التعدديػة   

كيثبت  ،االستبداديةحكم القانوف كهو ينطوم علي نبذ الثقافية( كالديمقراطية ك

، لػذا  (ّٕ)وؾ الدكليػة الخاصػة يحقػوؽ اإلنسػاف    المعايير التي تنص عليها الصػك 

يكتسػػب التسػػامح أهميػػة خاصػػة إذا كػػاف للنػػاس ذكم القناعػػات الدينيػػة       

كاإليديولوجية كالسياسية المختلفػة يرغبػوف فػي أف يعيشػوا معػان فػي مجتمػع        

 . ديمقراطي تعدٌيدم
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يػركز مجتمعػات   سػيما فػي المنطقػة العرييػة      الشهد كالعصر الحديث يإف      

إستمرار، يتحقٌىق فيه خبلؿ فترة طويلة تنوٌيعه متعدًٌدة الثقافات إلى مدل يت ايد ي

التسػامح ضػركرية إلػى     في الفوارؽ الدينية كالمذهبية، فإف ذلي يجعل فضػيلة 

كمن هنا ال يجوز أف يينظر إلى اخػتبلؼ الجماعػات البشػرية فػي      أقصى الحدكدص

أعراقها كألوانها كمعتقػداتها كلغاتهػا علػى أنهػا تمثػل حػائبلن يعػوؽ التقػارب         

سامح كالتعايش اإليجايي يين الشعوب، فقد خلػق ا النػاس مختلًفػين، قػاؿ     كالت

ختبلؼ يػين  كلكن هذا اال، (ّٖ)تعالي: ﴿كىالى يى ىاليوفى ميٍختىًلًفينى * ًإالٌى مىٍن رىًحمى رىيٌييى﴾

الناس في أجناسهم كلغاتهم كعقائدهم ال ينبغي أف يكوف منطلقان أك مبرران للنػ اع 

مم كالشعوب، يل األحرل أف يكوف هذا االخػتبلؼ كالتنػوع دافعػان    كالشقاؽ يين األ

إلى التعارؼ كالتعاكف كالتللف يين الناس من أجل تحقيق مػا يٍصػبوف إليػه مػن     

كمػن   معايش كإثراء للحياة كالنهػوض يهػاص  تبادؿ للمنافع كتعاكف على تحصيل ال

، كالتعارؼ هو (ّٗ)لى ًلتىعىارىفيوا﴾هنا يقوؿ القرآف الكريم: ﴿كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيويان كىقىبىاًئ

 الخطوة األكلى نحو التللف كالتعاكف في جميع المجاالت.

 ر:التسامح كالحوا

الحوار في معناق الصحيح ال يقوـ كال يؤدم إلى الهدؼ المنشػود إال إذا   إف      

كاف هناؾ احتراـ متبادؿ يين أطراؼ الحوار، كاحتراـ كػًل جانػب لوجهػة نظػر     

كيهذا المعنى فإف الحوار يعني التسامح كاحتراـ حريػة اآلخػرين،    ،آلخرالجانب ا

ـي الرأم اآلخر ال يعني يالضركرة القبوؿ يه، كلػيا الهػدؼ مػن الحػوار      كاحترا

مجرد فٌي االشتباؾ يين اآلراء المختلفة أك تحييد كل طػرؼ إزاء الطػرؼ اآلخػر،    

سامح يػين النػاس، كتمهيػد    كإنما هدفيه األكبر هو إثراء الفكر كترسي  قيمة الت

الطريق للتعاكف المثمر فيما يعود على جميع األطراؼ يالخير، كذلي يالبحث عن 

القواسػػم المشػػتركة التػػي تشػػكل األسػػاس المتػػين للتعػػاكف البٌنػػاء يػػين األمػػم  

 .(َْ)كالشعوب

يهذا المعنى ييعد قيمة حضارية ينبغي الحرص عليهػا كالتمسػي يهػا     كالحوار    

مػه  لى جميع المستويات، كالوعي يذلي كله أمر ضػركرم يجػب أف نعلٌ  كإشاعتها ع

لؤلجياؿ الجديدة، كيصفة خاصة عن طريق القدكة كليا عن طريق التلقين كال 
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ان من أم كقت مضى، جداؿ في أف الحوار قد أصبح في عصرنا الحاضر أكثر إلحاح

لجماعات، من ضركرات العصر، ليا فقط على مستول األفراد كايل أصبح ضركرة 

كإنما على مستول العبلقات يين األمم كالشعوب المختلفة، كإذا كانت يعض الػدكؿ  

في القرف الجديد ال ت اؿ تفضل شريعة الغاب يدالن من اللجوء إلى الحػوار، فػإف   

على المجتمع الدكلي أف يصٌحح األكضاع، كيعيد مثل هذق الػدكؿ الخارجػة علػى    

ايها حتى تنصاع إلى األسػلوب الحضػارم فػي    القيم اإلنسانية كالحضارية إلى صو

التعامل كهو الحوار، فليا هناؾ من سبيل إلى حل المشكبلت كتجنب النػ اعات إال 

يػين األمػم كالشػعوب     األهميػة البالغػة للتعػارؼ    من خبلؿ الحوار، كمػن منطلػق  

اإلسبلـ إلى الحوار  كانت دعوة -ختبلفات فيما يينهايرغم االكالحضارات كاألدياف 

كيعد اإلسبلـ أكؿ  ،، كذلي لما لؤلدياف من تمثير عميق في النفوس(ُْ)يين األدياف

دين يوجه هذق الدعوة كاضحة صريحة في قوله تعالى:﴿قيػٍل يىػا أىٍهػلى اٍلًكتىػاًب     

شىٍيئنا كىالى يىتٌىًخذى تىعىالىٍوا ًإلىى كىًلمىةو سىوىاءو يىٍينىنىا كىيىٍينىكيٍم أىالٌى نىٍعبيدى ًإالٌى اى كىالى نيٍشًرؾى ًيًه 

، كمػا  (ِْ)يىٍعضينىا يىٍعضنا أىٍريىاينا ًمٍن ديكًف اً فىًإٍف تىوىلٌىٍوا فىقيوليوا اٍشهىديكا ًيمىنٌىا ميٍسًلميوفى﴾

صلي ا عليه كآله كصحبه )تعتبر صحيفة المدينة التي كضعها سيدنا رسوؿ ا 

مواطنػة فػي الدكلػة فمهػل     بين حقوؽ ككاجبػات ال أكؿ كأقدـ كثيقة تي (صكسلم

الكتاب ينص هذق الوثيقة كانت لهم حقوؽ المواطنة الكاملة يمارسػوف عبػادتهم   

  . يكامل حريتهم كيناصحوف المسلمين كيتناصركف في حماية المدينة

 : قيم التسامح

البشرية اليوـ ممزقنا حضارينا خطيرنا في ظل عولمة تسلطية طغت تعيش  

انحسرت معها القيم اإلنسانية كاألخبلقية حتػي اسػتهين   المادة علي الركح، ك افيه

يحياةص فكل شئ في هذا ال ماف الذم نحياق في غيػر شػكله كفػي غيػر موضػعه،      

كانحطت في حياة الناس القيم الرفيعة كالنبيلة، كعمت معايير المصػالح كسػادت   

لالعادات الفاسدة، ككمف ركب اإلنسانية يسػير أك ييسػار يػه إلػي هػوة الفنػاء       

كالهبلؾ يعد أف أصبح كل داء من أدكاء المجتمع اإلنساني، ككػل عيػب مػن عيػوب     

الجيل الحاضر يتطلب إصبلح حياة كاملة، كال يمكن أف تقػوـ لطائفػة أك أمػة أك    

قائمة دكف خلق القيم كالمثل العليا التي هي يمثاية األسػا  مجتمع من المجتمعات 
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كهكػذا فإنػه    ،ق كجػودق كتطػورق  الوجودية التي يستند إليها المجتمع في تحقي

كيدكف خلق القيم كمنظومة المثل الركحيػة تصػبح الحيػاة فصػوالن متتاليػة مػن       

الكوارث كالمهالي التي تلفح البشرية ينيرانها في كل مجتمػع مػن المجتمعػات ال    

. ييطاؿ أقصاها ما قد يعترم أدناهاسيما يعد أف يات العالم قرية كونية كاحدة 

مع اإلسبلمي هو السايقة التػي سػجلت نجاحنػا فػي إقامػة عػالم       نجد أف المجتلذا 

يػاألمن كالعػدؿ كالكرامػة     -جميػع النػاس  -كمجتمع إنسػاني يػنعم فيػه النػاس     

  . (ّْ)كالسبلـ

يمريعػة أيعػاد ال ينفػي عنهػا: البعػد البػدني، كالبعػد         مػؤطر  اإلنساف إف     

األخبلقي، كالبعد العقلي، كالبعد الديني، كالقيم المرتبطػة يهػذق األيعػاد هػي:     

القيم الجوهرية الضركرية المكونة لئلنساف، كهي ليست نسبية كال فردية، إنها 

يشػكل   قيم مطلقة كمشتركة أم قيم غاياتص فمن أجل أف يؤدم المجتمع كظيفتػه 

سليم يجب على مواطنيه أف يتقاسموا قيمنا معينة كيتوافقوا على ترتيبهػا، ألنهػا   

هي التي ستوحدهم، كتجعل حركتهم الفرديػة كالجماعيػة أسػلم كأكثػر فعاليػة،      

كمعلوـ أف أم قيمة يمكن أف تؤدم دكرنا موحدنا كجامعنا، كالخػبلؼ يػين الشػعوب    

ذات األكلوية فػي منظومتهػا القيميػة،     كالجماعات يتحدد أساسنا في تحديد القيم

 .كالتي ينبغي أف تكوف أساسا لقوتها كتوحدها كتشكل هويتها كثقافتها

 :التسامح الديني

فػإف الحػوار يػين األديػاف ال      صلما للدين من عمق عميق في النفوسنظران       

تعصب يمكن أف يكتب له النجاح إال إذا ساد التسامح يين المتحاكرين، كحٌل محل ال

كقد حرص اإلسبلـ كل الحرص علػى تمكيػد    تاد يين أتباع الديانات المختلفةصالمع

 وهريػان مػن عناصػر عقيػدة المسػلمين،     هذا التسامح يين األدياف يجعله عنصران ج

فاألدياف السماكية جميعها تيعد في نظر اإلسبلـ حلقات متصلةن لرسالة كاحدة جاء 

كمن هنػا فػإف مػن     مدل التاري  اإلنسانيصى يها األنبياء كالرسل من عند ا عل

أصوؿ اإليماف في اإلسبلـ اإليماف يجميع أنبياء ا كرسله كمػا أنػ ؿ علػيهم مػن     

كحي إلهي. كفي هذا يقوؿ القرآف الكريم: ﴿آمىنى الرٌىسيوؿي ًيمىا أيٍنً ؿى ًإلىٍيًه ًمٍن رىيًًٌه 

 . (ْْ)ًه كىكيتيًبًه كىريسيًلًه﴾كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلٌه آمىنى ًياً كىمىبلىًئكىًت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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أجل ذلي يمتاز الموقف اإلسبلمي في أم حػوار دينػي يمنػه موقػف      كمن

فقد أقػر اإلسػبلـ منػذ البدايػة     خرين، كمتسامح إلى أيعد الحدكدص منفتح على اآل

المميػ ة فػي    التعددية الدينية كالثقافية، كصارت هذق التعدديػة مػن العبلمػات   

فقد تمسا مجتمع المدينة  ألمثلة على ذلي كثيرة كمتعددة:التعاليم اإلسبلمية، كا

إليها علػى التعدديػة الدينيػة     )صلي ا عليه كسلم(المنورة يعد هجرة الرسوؿ

كالثقافية، كمارس المسلموف ذلي من يعدق عمليان علػى مػدل تػاريخهم الطويػل،     

الدخوؿ فػي   وا أحدان علىكيؤكد ذلي ما يعرفه التاري  من أف المسلمين لم ييكًره

فالحرية الدينية مكفولة للجميع، كتعد مبدأ من المبادئ اإلسبلمية الػذم  اإلسبلـص 

كهذا عمر ين الخطػاب  ، (ْٓ)أٌكدق القرآف الكريم في قوله: ﴿الى ًإٍكرىاقى ًفي الدًٌيًن﴾

يطبق ما رسمه ا تعالى للدعاة حين دخل ييت المقدس فمعطى األمػاف لسػكانها   

ال تسكن مساكنهم كال تهدـ كال يػنقص مػن أمػوالهم شػيء كال     من النصارل " أف 

كفي قوله في موضع آخر: ﴿فىمىػٍن شىػاءى فىٍلييػٍؤًمٍن كىمىػٍن شىػاءى      ، يكرهوف على دينهم

، كمن القواعد األساسية المعركفة في الشػريعة اإلسػبلمية فػي شػمف     (ْٔ)فىٍليىٍكفيٍر﴾

، أم «ا لنا كعليهم مػا علينػا  لهم م»التعامل مع أهل الكتاب القاعدة المعركفة: 

، كخىير كصف يمكن أف نطلقػه  حقوؽ، كعليهم ما علينا من كاجباتلهم ما لنا من 

على هذا التسامح أنه تسامح إيجايي، كليا تسػامحان حياديػانص كفػي هػذا يقػوؿ      

ٍم ييٍخًرجيوكيٍم القرآف الكريم: ﴿الى يىٍنهىاكيمي اي عىًن الٌىًذينى لىٍم ييقىاًتليوكيٍم ًفي الدًٌيًن كىلى

 . (ْٕ)ًمٍن ًديىاًركيٍم أىٍف تىبىرٌيكهيٍم كىتيٍقًسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفٌى اى ييًحبٌي اٍلميٍقًسًطينى﴾

كمن المبلح  في هذق اآلية كفي آيات أخرل كثيرة أف القرآف لم يستخدـ        

يتطلػب   أسلوب األمر يطريق مباشر، كإنما استخدـ أسلوب التنبيه كالتوجيه الػذم 

استخداـ العقل اإلنساني، كمن عادة القرآف أف ييعالج المشكبلت يطريقػة متدرجػة   

تتفق مع ثقافة كل فرد، كاإلسبلـ ال يريد أف يقوؿ للناس كبلمان ليحفظوق كيعملوا 

يه يطريقة آلية، كإنما يريد تريية النفا، كتحقيػق الػذات، كالعمػل المسػئوؿ     

لنص القرآني الذم أكردناق على ثبلثػة أمػورص   الذم يؤدٌىل عن اقتناع، كيشتمل ا

 أف ا سبحانه كتعالى لم ينه عن التسامح مع اآلخرين . أكلها:
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أف التسامح مع اآلخرين الذين لػم يعتػدكا علػى المسػلمين كالتعػايش       كثانيها: 

التمكيد على أف من يسلي  كثالثها:اإليجايي معهم يالبر كالقسط هو العدؿ يعينه. 

يىحظىى يحٌب ا سبحانه كتعالىص كيهذا األسلوب المقنع الذم يخلو من  هذا السبيل

رسػالة   -اإلكراق على فعل شيءو مػا أك االمتنػاع عنػه تصػل الرسػالة القرآنيػة       

إلى النفوس في ييسػر كسػهولة، كتحقػق الهػدؼ المطلػوب كهػو نشػر         -التسامح

 .(ْٖ)التسامح يين الناس على أكسع نطاؽ

 :ي التسامحشواهد من التاري  عل

صارل الحبشة، كأكػرمهم  المصطفى صلى ا عليه كآله كسلم استقبل كفد نإفٌى     

 كمػا  ،": " إنٌىهم كانوا ألصحاينا مكرمين، فمحػبٌي أٍف أكػرمهم ينفسػي   ينفسه كقاؿ

استقبل النبيٌي صلى ا عليه كآله كسػلم هديػةن مػن المقػوقا فػي مصػر، كهػي        

لد المصطفى صلى ا عليه كآله كسلم، ثمٌى كقػف  الجارية التي أنجبت إيراهيمى ك

 .(ْٗ)"استوصوا يالقػبػط خيرا، فإفٌى لي فيهم نسبا نكصهرا " فقاؿ:

رضي ا عنها )التسامح ملحوظه يوـ جاءت فاطمة، كهي صغيرة السًٌنًٌ  إفٌى       

يػي  ، تشتكي لطٍػمى أ(صلى ا عليه كآله كسلمسيدنا محمد )إلى أييها  (كأرضاها

: " المصطفى صلى ا عليػه كآلػه كسػلم   فقاؿ لها  -لطمها أيو جهل  - جهلو لها

، كقالػت لػه   "أيػي سػفياف  "كاشتكي له " كذهبت إلػى   "أيي سفياف"اذهبي إلى 

، اؿ لها :الطمي أيا جهلو كمػا لطمػي  القصة، فمخذها أيو سفياف ككاف مشركان، كق

ه كسلم يذلي، فرفع يديه إلػى  فلطمته كعادت، فمخبرت النبي صلى ا عليه كآل

اللهمٌى ال تنسها أليي سفياف "ص يقوؿ اين عبػاس: فمػا أظػنٌي أفٌى     " :السماء كقاؿ

 كمػا ، سفياف إال استجايةن لدعوة النبي صلى ا عليه كآله كسػلم هػذق  إسبلـ أيي 

كالئػم أهػل الكتػاب كيشػيع      كػاف يحضػر   لي ا عليه كسػلم ركم أف الرسوؿ ص

كفػد   كيكرمهم حتػى ركم أنػه لمػا زارق    ،مرضاهم، كي كرهم جنائ هم، كيعود

ا على التسامح كمثاؿ أيضن، ك، كدعاهم إلى الجلوسنصارل نجراف فرش لهم عبائته

في حياة المصطفى صلى ا عليه كآله كسلم ، ذلكم الرجػل المشػرؾ ميطًعػم يػن     

لي النبيٌي )صػ عدم، الذم قدٌىـ مساعدة للنبيًٌ صلى ا عليه كآله كسلم يوـ دخل 

ثػمٌى   ( في ًحماق، حينما عاد من الطائف، دخل في حماق إلػى مكػة،  ا عليه كسلم



  د. دمحم حسني حسين      . د.علي حمودة جمعة        لمؤسسات الدينية الرسمية ل االتصالي دورال

 

237 

لي ، أما كأنٌىه قدٌىـ خدمة للنبيًٌ )صػ ، كتوالت، كإذ يمطعم يموت كافرناذهبت األياـ

فرثػاق فقػاؿ    ( فقد كقف حساف الشاعر المسلم رضػي ا عنػه،  ا عليه كسلم

ألخلدى الدٌىهري مجدىق ...  و أفٌى دهران أخلدى مجدىق اليوـ كاحدانفلقصيدته التي أكٌىلها: 

 . (َٓ)فبكى النبي صلى ا عليه كآله كسلم اليوـ مطعما،ن

كقد شػهد كثيػر    ،ـلماء الغرب عن التسامح في االسبلشهادة يعض ع كهذق

 فػي كتايػه   "توماس أرنولد"من المسيحيين كاليهود يتسامح اإلسبلـ قاؿ السيد 

عوة إلى اإلسبلـ" : " لقد عامػل المسػلموف الظػافركف العػرب المسػيحيين      الد"

يتسامح عظيم منػد القػرف األكؿ للهجػرة، كاسػتمر هػدا التسػامح فػي القػركف         

المتعاقبة، كنستطيع أف نحكم يحق أف القبائل المسيحية التي اعتنقت اإلسبلـ إنمػا  

الػذين يعيشػوف فػي     اعتنقته عن اختيار كإرادة كحرية، كأف العرب المسػيحيين 

هذا التسامح". كهذا درس عملػي لمػا    يكقتنا هذا يين جماعات مسلمة لشاهد عل

ينبغي أف يكوف عليه التسامح الديني الذم يجب أف ينبع ينفا النهج الػذم سػلكه   

ال مػن موقػف الضػعف     ،السلف الصالح، كأف ينطلق من موقف القوة كاالعتػ از 

 . (ُٓ)كاالستسبلـ

 :القيمهوـ مف

جميع جوانب الحياة، األمر القيم من الموضوعات الجوهرية التي تما ف إ 

يين أنماط حياة األفػراد  الذم جعلها من أهم الوسائل التي من خبللها يتم التميي  

  كالجماعات، كهذا ما يفسر اهتماـ العلماء يموضوع القيم علي حد سواء . 

ثمػن أك  يكوف يػه الشػئ ذا   كهو ما القيم جمع "قيمة" القيم في اللغة العريية: 

فائدة . كما تشير القيمة إلي الخصلة الحميدة التي تحض اإلنساف علػي االتصػاؼ   

يها، كفي المثل العريي " قيمة كل امرئ ما يحسنه "، ككرد فػي لسػاف العػرب    

مة" . قاؿ تعالي "ديننا قيمنا ملػة  "الين منظور" القيمة هي "االعتداؿ كاالستقا

 ، كغيرها من اآليات التي تبين القيم .(ِٓ)كاف من المشركين"إيراهيم حنيفنا كما 

 منها :  ،رفت يتعريفات عديدةأما في االصطبلح: فعي
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يين الناس كيتفقوف عليها كالمقاييا المعنوية التي تنشم مجموعة من المعايير  -

علػي  علي نحو ما، أك يتخذكف منها مػوازين ي نػوف أعمػالهم كيحكمػوف يهػا      

  . (ّٓ)دية كالمعنويةتصرفاتهم الما

مػن  أما من المنظور االسبلمي فتيعرؼ علي أنها "مجموعة من األكامر المسػتمدة   -

كالتي تهدؼ إلػي   -صلي ا عليه كسلم –كمن سنة رسوله كتاب ا ع  كجل 

إقامة عبلقات طيبة يين اإلنساف كريه يتمدية حق ا يمداء األكامر كاجتنػاب  

 . امة عبلقات طيبة مع الناس النواهي، كما تستهدؼ إق

 : أهمية القيم

 للقيم أهمية كبيرة في المجتمعات البشرية، كالتي تيلٌخص كفقان للنقاط التالية: 

 ال يوجد اختبلؼه يين الناس على دكرها المؤٌثر في الحياة البشرية . (ُ

 .السلوؾ الحسن تيسهم في تغيير السلوؾ السيئ، كتحويله إلى   (ِ

 لت اـ يالقيم . بشرية، كالتي تدفع اإلنساف لئلال ترتبط ياإلرادة (ّ

 .تعتبر كسيلةن من كسائل نهوض المجتمع  (ْ

 .تمنع األفراد من القياـ يتصرفات ال تتناسب مع القيم الحسنة (ٓ

بنىص يتضح مما سبق إف التسامح الديني أك التسامح الشامل له قيم، على أساسها يي

 :(ْٓ)يلي كما كفي ًخضٌمها يحقق غايته، كهذق القيم هي

إذ ينبػع التسػامح    قيمة التسامح تتمثل في كونه مستمد من اإلسبلـ كالسماحة: -ُ

في اإلسبلـ من السماحة كالسبلـ لكل ما تعنيه السماحة مػن حريػة كمسػاكاة فػي     

غير تفوؽ جنسي أك تمي  عنصرم، حيث إف ديننػا يحثنػا علػي االعتقػاد يجميػع      

الرسوؿ يما يما أن ؿ إليه مػن ريػه كػل    الديانات السماكية لقوله تعالي "ءامن 

ءامن يا كمبلئكته ككتبه كرسله ال نفػرؽ يػين أحػد مػن رسػله كقػالوا سػمعنا        

، كسػػيرة رسػػولنا الكػػريم سػػيدنا (ٓٓ)كأطعنػػا غفرانػػي رينػػا كإليػػي المصػػير"

لعفػو كالصػفح كالتسػامح مػع     ييحتذم يه في امحمد)صلي ا عليه كسلم( نموذج 

ه )صلي ا عليه كسلم( في كل شئ، فهو ننا أمرنا يالتمسي ياآلخرين، كالمعلوـ أ

القدكة الحسنة كالمثل الطيب في السلوكيات للمسلمين جميعنا كلغير المسػلمين مػن   

لقد كػاف   ذكم العقوؿ الناضجة كالبصائر المستنيرة قاؿ رينا سبحانه كتعالي "

علػيهم رضػواف   – ، كذلي الصحاية جميعػا (ٔٓ)لكم في رسوؿ ا أسوة حسنة...."
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مثل يحتذم يه في العفػو كالغفػراف، فهػذا الفػاركؽ عمػر رضػي ا عنػه         -ا

يتفقد الرعية، فرأم شخصا كأرضاق عندما كاف يتجوؿ كعادته في شوارع المدينة 

طاعنا في السن يتسوؿ في الطريق فسمؿ عػن أمػرق كعلػم أنػه يهػودم فحػ ف       

ممػا اضػطر إلػي التسػوؿ، فػممر أف      الخليفة الراشد لما أصاب هذا الشي  الهػرـ  

يخصص له كألمثاله معاش ثايت من ييت ماؿ المسلمين ليتػيح لػه حيػاة كريمػة،     

كهو رضي ا عنه صاحب المقولة الشهيرة التػي مػؤلت الػدنيا عػدالن كإنسػانية      

 -كمػن هػذق األمثلػة    ، (ٕٓ)اس كقد كلدتهم أمهػاتهم أحػراران(  )متي استعبدتم الن

يوضوح مدل حرص اإلسبلـ على الدفاع عن حرية اإلنسػاف   يتجلى -كغيرها كثير

ككرامته كحقوقه اإلنسػانية العامػة يصػرؼ النظػر عػن انتماءاتػه الًعرقيػة أك        

الدينية أك الثقافيةص كذلي كلػه يعبػر تعبيػران ال يقبػل التمكيػل عػن التسػامح        

 اإلسبلمي الذم سيظل عنوانان على هذا الدين إلى آخر ال ماف.

 سامح في كونه ضركرة كجودية:قيمة الت -ِ

ما يجب تسليط الضوء عليه أف أهمية التسامح الديني تتمٌثل في كونػه ذا   إف     

ييعد كيجودم، أم أنه ضركرم ضركرة الوجود نفسه، كلتوضيح ذلي يمكن االلماع 

إلى أف سيٌنة الوجود قد اقتضػت أف يكػوف كجػود النػاس علػى األرض فػي شػكل        

إف اٌتفقت في ما يجمع يينها من كحدة األصل كالحاجة إلى تجٌمعات يشرية، كهي ك

التجٌمع كالحرص على البقاء كالرغبة في الٌتمٌكن من مقٌومات الحيػاة كالٌسػعي فػي    

إقامة التمٌدف كالعمراف كالتٌىوؽ إلى االرتقاء كالتقٌدـ فإنها قػد تباينػت فػي مػا     

قافية. كقد صػٌرح  تتفٌرد يه كل مجموعة من خصوصية عرقية كدينية كييئية كث

) يا أيها الناس إٌنا خلقناكم من ذكر :القرآف يهذق الحقيقة الوجودية فقاؿ تعالي

، كقد ألمع القرآف إلى ضركرة هػذا  (ٖٓ)كأنثى كجعلناكم شعويان كقبائل لتعارفوا(

االختبلؼ النمطي، كإلى حتمية كجودق حتى يتمٌكن كل فرد ككل مجتمع من العػيش  

ة كحرية كاختيار كيالطريقػة التػي يهواهػا كيرتضػيها.     حسب ما لديه من إراد

كهكذا نلحى ، أف الغاية من اخػتبلؼ النػاس إلػى شػعوب كقبائػل كتنػوعهم إلػى        

ثقافات كمىدىنيات إنما هو التعارؼ ال التٌىناكر، كالتعايش ال االقًتتىاؿ، كالتعاكف ال 

مح الديني تتمٌثل في التٌىطاحن، كالتكامل ال التعارض، كيات كاضحان أف أهمية التسا

 كونه ضركريان ضركرة الوجود نفسه.
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 قيمة التسامح الديني تتمٌثل في كونه يقتضي االحتراـ المتبادؿ: -ّ

قيمة التسامح الديني تتمٌثل فػي كونػه ييقػٌر االخػتبلؼ كيقبػل التنػٌوع        إف      

ية، كيعترؼ يالتغاير كيحترـ ما يمي  األفراد من معطيات نفسية ككجدانية كعقل

كيقدر ما يختص يه كل شعب من مكونات ثقافية امت ج فيها قديم ماضيه يجديػد  

حاضرق كرؤية مستقبله، هي سبب كجػودق كسػٌر يقائػه كعنػواف هويتػه كمىبعػث       

 اعت ازق.

 :قيمة التسامح الديني تتمٌثل في كونه يقتضي المساكاة يالحقوؽ -ْ

ي كونه يقتضي التسليم المطلق الواضح أف قيمة التسامح الديني تتمٌثل ف من      

يمنه إذا كاف لهؤالء كجػود فؤلكلئػي كجػود، كإذا     –إعتقادان كسلوكان كممارسة  –

كاف لهؤالء دين له حيرمته فؤلكلئي ديػن لػه الحيرمػة نفسػها، كإذا كػاف لهػؤالء       

خيصوصية ثقافية ال ترضى االنتهاؾ فؤلكلئي خيصوصية ثقافيػة ال تقبػل الػػمىٌا    

 أيدان.

 :ة التسامح الديني تتمٌثل في كونه داعمان إلقامة مجتمع مىدنيقيم -ٓ

الواضح أف التسامح الديني ييعٌد أرضية أساسػية لبنػاء المجتمػع المػدني      من     

كإرساء قواعدق، فالتعٌددية كالديموقراطية كحرية المعتقد كقبوؿ االختبلؼ في 

كاحتراـ سيادة القانوف، الرأم كالفكر كثقافة اإلنساف كتقدير المواثيق الوطنية 

خيارات استراتيجية كقػيم إنسػانية نػاج ة ال تقبػل التراجػع كال التفػريط كال       

المساكمة، فالتسامح عامل فاعل في يناء المجتمع المػدني، كمشػٌجع علػى تفعيػل     

قواعدق، كفي إطار قيم التسامح كالتراحم يالمجتمع المصرم قاـ عدد من الشباب 

" مسلم ييحب مسيحي"، كالتي أسسػها عػدد مػن شػباب      النصراني المنتمي لحركة

النصارم من أجل التمكيد علي كحدة الشػعب المصػرم يتوزيػع منشػورات مكتػوب      

عليها ) أخويا المسلم عاكز أقولي أني يحبي (ص كقاؿ المتحدث ياسم الحركة أف 

 . (ٗٓ)المسيح قاؿ "أحبوا أعدائكم فكيف ال نحب المسلم" 

 :(َٔ)أدييات الدراسة

الرجوع إلي األدييات العلمية السايقة التي يمكن أف تكوف ذات صػلة أك   عند     

عبلقة يموضوع الدراسة، تبين للباحثاف أف عدد هذق الدراسػات لػيا يػالكثير،    

اقتصر الباحثاف علي عرض الدراسات العلمية المتعلقػة يقضػية التسػامح    كمن ثم 

 الرتباطها مباشرة يالدراسة، كهي كالتالي :
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 : التسامح يين القيم:(ُٔ)يعنواف Berry (2002)اسة ييرم در (ُ

هذق الدراسة إلي التعرؼ علي قيمة التسامح من يػين القػيم، ككشػف     هدفت 

اإللتػ اـ يػالقيم األخبلقيػة، حيػث تػم      الفركؽ الفردية يين األشخاص في درجة 

تصنيف القيم إلي صنفين كاسعين همػا: م ايػا أساسػها الدؼء:)عاطفػة، شػفقة،      

ـ...( كغيرها من القيم التي تسهم في التعاكف كالركايط العاطفيػة، كم ايػا   كر

أساسها الوعي، كتشمل:) ضبط النفا، الصبر، العدالػة...( كغيرهػا مػن القػيم     

علي منهج الوصف كغير االجتماعي، كاعتمدت الدراسة  التي تمنع السلوؾ األناني

 التحليلي .

 مها ما يلي :كتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج، كاف أه

جاءت قيم التسامح القائمة علي االيجايية كالتي أساسها الػدؼء، فػي المرتبػة     -

قػيم القائمػة علػي أسػا تحريميػة كضػبط الػنفا،        األكلي، يينمػا جػاءت ال  

 كاالعتداؿ السلبي في مرتبة متمخرة .

إف قيم التسامح القائمة علي أسا العاطفة كالكرـ كالشفقة كالدؼء لها آثػار   -

غ كأعمق كأكثر إيجايية في العبلقات اإلنسػانية مػن التسػامح القػائم علػي      أيل

 الصبر كضبط النفا كالعدؿ . 

 التسامح هو التغيير: (ِٔ)يعنواف Mecullough (2003)مكولوغ دراسة  (ِ

هذق الدراسة إلي التعرؼ علػي طبيعػة عمليػة التسػامح، كآثارهػا      هدفت    

داتها كالكشف عػن العبلقػة فيمػا يػين     االجتماعية كالمعرفية، كالتعرؼ علي محد

منهج الوصف التحليلي، كما استخدـ الحالة الفسيولوجية كالنفسية، كاتبع الباحث 

  االستبياف في جمع ييانات الدراسة .أداة 

 كتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ما يلي :

ضػركرة  التسامح هو التغيير االيجايي في الحالة النفسية، كهو ما يسػتتبع يال  -

 تغيير إيجايي في العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية . 

يالراحػة كالطممنينػة،   إف التسامح يحيل الشعور يالمرارة كاأللػم إلػي شػعور     -

 كيمكن من إجراء تعديبلت في األفكار كميوؿ السلوكية يشكل عاـ .
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إف عملية التسامح هي في األساس عملية تفكير إيجايي، كطريقة تفكير سػوية   -

كاقعية متفتحة، كهي يالتالي عملية ترتبط إلي حد كبير يػالوعي كاألخػبلؽ   

 كالسمو النفسي . 

: التسامح فػى التعلػيم الػدينى    :(ّٔ)عنوافي Ary De Moor (2004)دراسة  (ّ

 . المعارضة فى التعليم الكندل النظرة الثبلثية

كالتفػاهم   األهداؼ الرئيسية لنظاـ التعليم الكندل هو زيػادة التسػامح   من      

ارس الكنديػػة ثر المػػدالخبػػرة فػػى التعلػػيم الػػديني حيػػث تتػػمكذلػػي كزيػػادة 

عػاليم  سػتبداؿ المت ايػد لت  يالمعتقدات األساسية، كالنظرة الليبرالية من خبلؿ اإل

، كمع ذلي فػالمجهود المبػذكؿ للحفػاظ علػى التعلػيم      الكنيسة فى التعليم الكندم

م إلى فشل الليبرالية فى انتشار مبػدأ  الدينى يمم شكل فى المدارس الحكومية أد

العالمية لتوفير القواعػد   "الكالفينى"ك "توماس"التسامح ، كتقبل كجهة نظر 

كالتاريخية المناسبة لبػرامج التعلػيم الػديني للتسػامح فػى المػدارس        ،الفلسفية

تع ز تعليم  كيالتالى ال صكالتى تم الطعن فيها على أساس أنها للتلقين ،المسيحية

 سامح .الت

يعنواف: دكر الجامعات الفلسطينية فػي   (ْٔ)ـ(ََِٗدراسة محمد حسن الم ين ) (ْ

 تع ي  قيم التسامح لدل طلبتها من كجهة نظرهم .

الفلسطينية في تع يػ   هذق الدراسة إلي التعرؼ علي دكر الجامعات هدفت       

كتٌكػوف  هذق الجامعات في تع ي  هذق القيم، قيم التسامح، كالوقوؼ علي حقيقة 

مجتمع الدراسة من طلبة جامعة األزهر، كالجامعة اإلسػبلمية، كجامعػة األقصػي،    

ص كتػم تطبيػق اسػتمارة    ممن هم في مرحلة التخرج المسػتوم )الرايع/الخػاما(  

( طالبنػا كطالبػة يمػا يمثػل     ِْٗاالستبياف علي عينة عشوائية طبقية قوامهػا ) 

 %( من مجتمع الدراسة .ٓ)

 النتائج التالية: دراسة إلي كتوصلت ال

كانت قيم التسامح االجتماعي هي أكثر قيم التسامح شيوعنا، كأكثر القيم التي  (ُ

لػدل الطلبػة، حيػث جػاءت ينسػبة      تعمل الجامعات الفلسطينية علي تع ي ها 

%(، ثم قػيم التسػامح   ْٕ.َٕ%(، تلتها قيم التسامح العلمي ينسبة )َُ.ُٕ)
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م التسامح الفكرم كالثقافي ينسبة يينما جاءت قي %(،ّٕ.َٕالديني ينسبة )

%(، كأخيرا جاءت قيم التسامح السياسي أقل قػيم التسػامح شػيوعنا    ّٓ.ٗٔ)

 %( .ٖٕ.ٖٔينسبة )

إف ثقافة التسامح تسود في الجامعات الفلسطينية يمحافظات غ ةص حيث يلغػت   (ِ

 %( . ِ.َٕنسبتها )

 كأكصت الدراسة يما يلي :

 تهاج نمط إدارم تسامحي .ة، كذلي يانناخ تسامحي داخل الجامعإشاعة مي -

توجيه إجراء األيحاث العلمية كالمرتبطة يثقافة كقيم التسامح، كدعمها كاألخذ  -

 ينتائجها كتوصياتها كحملها علي محمل الجد . 

تضمين المناهج كالمقررات الم يد من المواد كالمساقات الغنية يمضامين ثقافة  -

 كقيم التسامح . 

التعصب كالتسامح الديني في العصر يعنواف:  (ٓٔ)ـ(ََُِمدكح )دراسة محمود م (ٓ

 . العباسي الثاني: األسباب كالمظاهر

التعرؼ علي خطورة التعصب علي األمة، ككيف هلي من هلي عنػدما   استهدفت

جعل التعصب له سلوكنا كمنهجنا، كموضحنا كثرة ثمرات التسػامح كاسػتخدـ الباحػث    

النقدم، كذلي يتحليل األحداث التاريخية، ثػم نقػد   المنهج التاريخي كالتحليلي ك

 مواقف شتي حدثت من أعداء اإلسبلـ ضد المسلمين .

أف العصبية من أفتي اآلفات التي كقعت لؤلمة من العصر  :أهم نتائجهاككاف من    

العباسي إلي يومنا هذا، ياإلضافة إلي األسباب السياسية التي أزكت ركح العصبية 

  في ذاؾ العصر .

دكر الدراما المصرية فى  :(ٔٔ)( يعنوافَُِّ)دراسة نسرين محمد عبد الع ي  (ٔ

 السبلـ لدل طلبة الجامعات . الفضائيات العريي فى نشر ثقافة

هذق الدراسة إلى معرفة الدكر الذل قد يكػوف للػدراما التليف يونيػة     تهدؼ

كرهػا فػى   كالسينمائية فى نشر ثقافة السبلـ لدل طلبة الجامعػات أك يػالعكا د  

نشر ثقافة العنف كالحرب كدراسة األساليب التى تستخدمها الدراما التليف يونية 

كالسينمائية فى معالجتها لثقافة السبلـ كأثر ذلي فى إدراؾ طلبة الجامعات لهذق 
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الثقافة ، كتمثلت عينة الدراسة فى قناة حياة أفبلـ كقناة ركتانا كقناة ميلودل 

مفػردة مػن    ََْدانية تمثلت فى طلبة الجامعات قوامهػا  أفبلـ كعينة الدراسة المي

كمعهػد الج يػرة لئلعػبلـ     ،كالجامعة األمريكية ،كجامعة األزهر ،جامعة القاهرة

إلى أف قضية التسامح الدينى ظهرت فى أكثر  الدراسة:كتوصلت  ،كعلوـ االتصاؿ

الصػداقة  كقد كاف التعػاكف ك  ،(ّٗمن  فيلمنا ِِاألفبلـ عينة الدراسة ) من نصف

تصػدرت ثقافػة   ك، لب على طبيعة هذا التسامح الػدينى يين األقباط كالمسلمين يغ

يليػه ثقافػة السػبلـ     صالسبلـ الدكلى كالػدينى قائمػة ثقافػة السػبلـ المباشػرة     

لمجتمعػى فػى   يينما ارتفعت نسبة ظهور السػبلـ ا  ،المجتمعى ثم األسرل المجتمعى

عة عينة الدراسة مهتموف يثقافة السبلـ ، كمعظم طلبة الجاماألفبلـ عينة الدراسة

يشكل كبير رغبة منهم فى نشر ثقافة السبلـ يين مختلف األدياف فى المقاـ األكؿ 

 كرغبتهم فى تحقيق الرخاء كالتقدـ فى مختلف الميادين فى المقاـ الثانى . 

دكر الػػدراما التػػى يقػػدمها : (ٕٔ)ـ( يعنػػوافَُِْ)دراسػػة هبػػة محمػػد عفػػت  (ٕ

 .ح الدينى يين المواطنين المصريينلمصرل فى نشر ثقافة التسامالتليف يوف ا

فى مدل مسػاهمة الػدراما التليف يونيػة فػى ثقافػة       مشكلة الدراسة تتمثل 

التسامح الدينى سواء يػدعم كترسػي  هػذق الثقافػة أك يتجاهلهػا أك ينشػر مػا        

هػم فػى   يناقضها ففكرة التقارب يين األفراد كالمواطنين المختلفين كمحاكلة دمج

التعرؼ على الموضوعات كاألفكار كالقػيم ذات العبلقػة   ، كاستهدفت يوتقة كاحدة

كاتجاهػات مشػاهدل الػدراما     ،يقضية التسامح الدينى فى الػدراما التليف يونيػة  

التليف يونية يشمف مساهمة هذق الػدراما فػى قضػية التسػامح الػدينى، كيتمثػل       

 ،فبلـ العريية التليف يونية المصػرية مجتمع الدراسة التحليلية فى المسلسبلت كاأل

كيتمثل مجتمع الدراسة الميدانيػة فػى مشػاهدل الػدراما التليفيونيػة مػن أفػبلـ        

، كاسػتخدمت  هذق الدراسة على منهج المسػح  تمداعتك ،كمسلسبلت عريية فى مصر

 :ما يليمن أهم نتائجها ككاف ص كاستمارة االستبياف ،تحليل المضموفآداتي 

الػػدراما التليف يونيػػة التػػى تتنػػاكؿ العبلقػػة يػػين المسػػلمين ارتفػػاع مشػػاهدة 

% كفػى   ٖ.ٓٔكذلػي ينسػبة    ،مبحػوث  َُِحيػث يلغػت    ،كالمسيحيين إلى حد ما

المرتبة الثانية جاء عدـ الحرص على مشاهدة الدراما التليف يونية التى تتناكؿ 
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% ، ْ.َِكذلي ينسػبة   ،مبحوث ٓٔحيث يلغت  ،العبلقة يين المسلمين كالمسيحيين

أف العبلقات الطيبة التاريخية يين المسلمين كالمسيحيين من أيػاـ الرسػوؿ صػلى    

كذلي يالنسبة للموضوعات التى لم  ،ا عليه كسلم قد جاءت فى المرتبة األكلى

حيػث   ،تتناكلها الدراما فى العبلقة يين المسلمين كالمسيحيين كيجػب أف تقػدمها  

هتمػاـ مػن   الدراسة يضركرة اإل ، كتوصى% ُ.ُٔكذلي ينسبة  ،مبحوث ْٓيلغت 

كتدعيم الحوار يػين كافػة األطػراؼ     ،الدراما ينشر التثقيف الدينى فى المجتمع

كالذل يتيح تجاكز الخبلؼ كيػدعم التسػامح يػين     ،على أساس التسامح كالتراحم

 كافة فئات المجتمع .  

ة الصػحافة  معالجػ يعنواف:  (ٖٔ)ـ(َُِْل محمد عبد الجواد الداغر)سة مجددرا  (ٖ

العريية لقضايا التسامح كالتواصل مع اآلخر دراسة تحليلية لعينة من الصػحف  

 . َُِِ -َُُِاليومية فى الفترة من 

 االدراسة إلى التعرؼ على كيفية معالجة الصحف العريية لقضاي هذق تهدؼ      

ة التسامح الدينى كالتواصل مع اآلخر يالتطبيق على عدد من كبرم الصحف العريي

الحياة  –الشرؽ األكسط  -الرياض –داخل الوطن العريي كخارجه هى ) األهراـ 

يػػرتبط  :األكؿمػػدت الدراسػػة علػػى محػػوريين أساسػػيين، اللندنيػػة ( كقػػد اعت

، كمػا ينبغػى   ثقافة العريية كاإلسبلمية دكليػان يإشكاليات التسامح مع اآلخر فى ال

كأساليب التواصل  َُُِالعريية القياـ يه يعد أحداث العنف التى صاحبت الثورات 

حػوؿ دكر اإلعػبلـ فػى دعػم كتع يػ  قػيم التسػامح علػى          :كالثاني ،مع اآلخر

، م من البلداف العريية كاألكركييةالمستوم السياسي كالدينى كاإلجتماعي كالفكر

تصنع الصورة أك تغيػر منهػا كإنمػا     كتؤكد الدراسة أف كسائل اإلعبلـ يذاتها ال

تعمل فى هذا االتجاق كتسعى إلى تحقيقه كأف فى المجتمعات  توجد مؤسسات أخرم

عامة مؤسسات تعمل على تقديم المواد كالمعلومات الخاـ التى يػتم منهػا تشػكيل    

المواطن فى تفاعله الصورة النمطية للمجتمع كتؤكد هوية المجتمع كتنهض يدكر 

 مع األحداث.  
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 : مشكلة الدراسة

لتيسػير أثػرنا كاضػحنا فػي سػرعة انتشػار       فيه أف للسماحة كا مما ال شي

اإلسبلـ كدكاـ يقائه يين األمم كالشعوب التي اعتنقته، كالتاري  يشهد أف سػرعة  

امتثاؿ األمم للشرائع كدكامهم علي اتًٌباعهاص إنما كانت علي مقػدار اقتػراب تلػي    

الشرائع من السماحة كالتيسير، فإذا يلغت يعض الشرائع من الشػدة حػدنا يتجػاكز    

أصل السماحة، لحقت الشدة كالمشقة كالعنت يمتباعها، كال يلبثوف إاٌل أف ينصرفوا 

 عنها أك يفرطوا في يعض تعاليمها...... .

تتمثل مشكلة الدراسة في مدم مساهمة المؤسسات الدينية  يناءن علي ذليك

القػيم أك   الرسمية في نشر قيم التسامح الػديني ، سػواء يػدعم كترسػي  هػذق     

 .  م الجماهيرينشرها لد

 : أهمية الدراسة  

 : تكتسب هذق الدراسة أهميتها لؤلسباب التالية

    أهمية الدين فى حياتنا كما يحظى يه من اهتماـ كقدسيه تجعله مػن القضػايا

 األساسية التى يتمحور حولها اإلنساف  .

 هتماـ يالقضايا الدينية يوجه عاـ، كقضية التسامح الػدينى يشػكل   مواكبة اال

حيث تؤثر هذق القضية على عبلقػات كسػلوكيات األفػراد كالمػواطنين     خاصص 

 يبعضهم البعض كيالمجتمع .

        تسليط الضوء علي اآلثار اإليجاييػة للتسػامح كالتعػايش فػي اسػتقامة الفػرد

كالمجتمع، كلهذا كاف اهتماـ القرآف الكريم كالسنة النبويػة كدعوتهمػا إلػي    

 المجتمع كنبذ التطرؼ .  إشاعة ركح التسامح كالتعايش السلمي في

   كما تمتي أهمية البحث من اآلثار النفسية كاالجتماعية كالسياسية كاألخبلقيػة

 التي يتركها التسامح علي الفرد كالمجتمع .

  الحاجة إلي نشر قيم التسامح يما له من أهمية كبرم في قبوؿ اآلخر )المسلم

 كغير المسلم( . 

  العريي للدراسػات التػي تناكلػت اهتمػاـ     النقص الواضح في المجاؿ األكاديمي

 المؤسسات الدينية الرسمية لقضية التسامح الديني .
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 :أهداؼ الدراسة 

التعػرؼ علػى دكر المؤسسػات    الهدؼ الرئيسي لهذق الدراسػة فػي    يتمثل

الدينية الرسمية )األزهػر، كاألكقػاؼ، كدار اإلفتػاء، كالكنيسػة ( ياعتبػارهم      

ى عاتقهم نشر ثقافة التسامح فى ظػل مػا تعيشػه    الهيئات المنوطة التى تقع عل

مصر، كالعالم العريى كاإلسبلمى من أحداث كاضػطريات مػن األفكػار المتطرفػة،     

 هي كما يلي :كينبثق عن هذا الهدؼ الرئيسي مجموعة من األهداؼ الفرعية، 

التعرؼ على دكر المؤسسات الرسمية الدينية سواء كانت إسبلمية أك مسيحية فى  .1

الدينى لدل الجمهور المصرم، كذلي األساليب المسػتخدمة   افة التسامحنشر ثق

 من المؤسسات لذلي الغرض .

تحليل الدكر الذم تقوـ يه هذق المؤسسات في تقديم كنشػر ثقافػة التسػامح     .2

 الديني .

 إيراز السمات كالخصائص المرتبطة يقضية التسامح .  .3

 في قضية التسامح الديني المساهمةالتعرؼ علي اتجاهات هذق المؤسسات يشمف  .4

 .ية التسامح، كانتشارها يين الناسالتعرؼ علي مدم تبني هذق المؤسسات لقض .5

 : تساكالت الدراسة

 ما مفهوـ التسامح الديني من كجهة نظر الجمهور عينة الدراسة ؟ -ُ

ما األهداؼ التي تنوم المؤسسات تحقيقها مػن خػبلؿ تبنيهػا لقػيم التسػامح       -ِ

 الديني ؟

 ستخداـ المؤسسات الدينية لؤلساليب المختلفة لنشر التسامح الدينى ؟ما حجم ا -ّ

 ما أهم المشكبلت التى تواجهها المؤسسات الدينية فى نشر التسامح الدينى؟ -ْ

 ما الموضوعات التي يجب أف تهتم يها هذق المؤسسات لترسي  مبدأ المواطنة ؟   -ٓ

 وسسات الدينية؟ما مقترحات الجمهور عينة الدراسة لتطوير الم -ٔ

 : فركض الدراسة

من مشكلة الدراسة السايق ييانها، كيناءن علي أهػدافها، كفػي ضػوء     انطبلقنا     

مراجعة الدراسات السايقة المتصلة يالموضوع في مجاؿ "التسامح الديني"، قػاـ  
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الباحثاف يصياغة عدة فركض سعت هذق الدراسة إلي التحقػق منهػا، كذلػي يمػا     

كمن ثم تقوـ الدراسة الحالية علي اختبار الفركض لمٍرجٌوق منها، يحقق األهداؼ ا

 : التالية

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية يػين أنػواع التسػامح )التسػامح      الفرض األكؿ:

كيين مردكد نشر قػيم التسػامح كالتواصػل مػع اآلخػرين علػى الفػرد        ، الديني(

 . كالمجتمع

ئية يػين نػوع المؤسسػات الدينيػة     : توجد عبلقة ذات داللة إحصاالفرض الثاني

 . األكثر نشاطان في نشر قيم التسامح كيين التردد على هذق المؤسسات

: توجد عبلقة ذات داللة إحصائية يين دكر المؤسسات الدينية فػي  الفرض الثالث

تع ي  التسامح الديني كيين قيم التسػامح الػديني تػؤدل إلػى دحػض التطػرؼ       

 . كاإلرهاب

جد عبلقة ذات داللة إحصائية يين مساعدة المؤسسات الدينيػة  تو الفرض الرايع:

 . في نشر قيم التسامح الديني كيين معوقات التسامح مع اآلخرين

 نوع الدراسة كمنهجها:

 Descriptive Researchالدراسة إلػي مجموعػة البحػوث الوصػفية      تنتمي    

ة التحديػد،  التي تستهدؼ تقرير خصائص ظاهرة معينة أك موقف يغلب عليه صف

من خبلؿ جمع الحقػائق كتحليلهػا كتفسػيرها السػتخبلص داللتهػاص للوصػوؿ إلػي        

 . (ٗٔ)تعميمات يشمف الموقف أك الظاهرة التي يقوـ الباحثاف يدراستها

حيث ييعد مػن أنسػب    Survy Methodاعتمد الباحثاف علي منهج المسح  كقد    

كمػا  تنتمي إليها هػذق الدراسػة،    المناهج العلمية مبلئمةن للدراسات الوصفية التي

فػي شػقه الوصػفي،     (Arthur Berger)يتيح هذا النوع من البحػوث كمػا يػرم    

اإلجاية علي التساؤالت المتعلقة يكل خصائص الجمهور، فػي حػين يقػدـ الجانػب     

ص (َٕ)التفسيرم تحليلنا دقيقنا لؤلسباب التي تدفع الجماهير للتصرؼ علي نحو معػين 

لي طبيعة العبلقة يين العديد من المتغيرات التي تخضع للبحث كما يتيح التعرؼ ع

كالدراسة، كما يتيح هذا النوع جمع البيانات كالمعلومات حوؿ موضوع الدراسػة،  

 . (ُٕ)كتحليل كتفسير كاستخبلص دالالتها أك إصدار تعميمات يشمنها
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مػن  علي ذلي فإف هذق الدراسة تسعي إلي كصف كتحليل الواقع الفعلي  كيناءن

حيث التعرؼ علي مدم استخداـ المؤسسات الدينية الرسمية لنشر قػيم التسػامح،   

كما تسعي إلي معرفة كيف تيسهم في ترسػي  مبػدأ المواطنػة، كمػن ثػم معرفػة       

 الجمهور يهذق القضايا .    

 : أداة جمع البيانات

استخداـ صحيفة االستبياف كمسػلوب لجمػع البيانػات، الػذم يسػتهدؼ       تم

لمبحوثين يطريقه منهجية مقننة لتقديم حقائق كآراء كأفكار معينة، في استثارة ا

إطار البيانات المرتبطة يموضوع الدراسة كأهدافها، دكف تدخل من الباحػث فػي   

التقدير الذاتي للمبحوثين، كقد راعي الباحثاف في تصميم االسػتمارة أف تغطػي   

 -( سػؤاالن َّ)-ن األسػئلة  كل أهداؼ الدراسة، كتضمنت استمارة االستقصاء عددنا م

تفي يالغرض منها، مثل: مفهوـ التسػامح الػديني مػن كجهػة الجمهػور، كأنػواع       

التسامح الديني، كمظاهرق، كأشكاله، كالمؤسسات الدينية األكثر نشاطنا في نشر 

 قيم التسامح، كدكر المؤسسات في ترسي  كتع ير المواطنػة كالتسػامح .......  

كمػن ثػم يػتمكن الباحثػاف مػن جمػع البيانػات مػن          إلي غير ذلي من األسػئلة، 

المبحوثين، للتعرؼ علي كجهات نظػرهم فػي موضػوع الدراسػة، كذلػي تحقيقنػا       

 ألهداؼ الدراسة كاختبار فركضها، كاإلجاية علي تساؤالتها المختلفة .

 : اختبارا الصدؽ كالثبات

ارا أف قاـ الباحثاف يتصميم صحيفة االستقصػاء، قامػا يتطبيػق اختبػ     يعد

الصدؽ كالثبات عليها للتمكد مػن مػدم صػبلحيته للتطبيػق النهػائي علػي مجتمػع        

 كهما كما يلي :الدراسة، 

الصدؽ أف المقياس الػذم يسػتخدمه    يعني :Validity Testأكلنا: اختبار الصدؽ 

الباحث يقيا يالفعل ما ينبغي أف ييقػاس، كيعنػي مػدم صػدؽ أداة القيػاس فػي       

، كتستهدؼ هذق (ِٕ)يرتبط معيار الصدؽ ياإلستمراريةتحديد تعريف متغير ما، ك

الخطوة التمكد من صبلحية االستمارة للتطبيق، كتحقيق أهدافها في جمع البيانػات  

المطلوية، كللتحقق من الصدؽ في استمارة)االستبياف(، فقد تم عرض االسػتمارة  

كمن ثم  ، كتم تعديل الصحيفة في ضوء مبلحظاتهم،(ّٕ)علي مجموعة من المحكمين

 أصبحت صالحة للتطبيق . 
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ياختبار الثبات، التمكػد مػن درجػة    كيقصد  : Reliabityثانينا: اختبار الثبات 

اإلتساؽ العالية لها يما يتيح قياس ما تقيسه من ظواهر كمتغيرات يدرجة عالية 

من الدقة، كالحصوؿ علي نتائج متطايقة أك متشايهة إذا تكرر استخدامها أكثر من 

كيناءن علي ذلي اختار الباحثاف للتمكد من المقياس ، جمع نفا المعلوماتمرة في 

 Test - Retest "طريقة إعادة االختبار  Reliabilityأك ثبات األداة

، كفيه تم إعادة تطبيق المقياس أك األداة مرة أخرم علي العينة نفسػها، يعػد   "

ات يػين نتػائج   مركر فترة زمنية، )يلغت ثبلثة أسػاييع(، كتقػدير قيمػة الثبػ    

اإلختبارين، كيعد المقياس أك األداة ثايتة ما إذا كاف اختبلؼ النتػائج يسػيطنا أك   

ارتفع معامل اإلرتباط يين نتائج االختبارين، فطػرؽ تقػدير قيمػة الثبػات فػي      

النهاية هي ترجمة إحصائية لبلرتباط البسيط يين متغيرين، ككانت نسبة اإلتفاؽ 

نسػبة قريبػة مػن الواحػد الصػحيح تؤكػد علػي         %(، كهػي َٗيين التطبيقين )

 اإلستقرار فيما يتم جمعه من إجايات، كالتسليم ينتائج البحث . 

 : مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة يمنػه "جميػع الوحػدات التػي يرغػب الباحػث فػي         ييعرؼ

 كما يلي:، كفي هذا اإلطار حدد الباحثاف مجتمع دراستهما، (ْٕ)دراستها" 

 لميدانية، كيشمل : مجتمع الدراسة ا (ُ

، كذلي للتعرؼ علي مػدم معرفػة الجمهػور يمفهػوـ التسػامح      الجمهور المصرم -

سػات  الديني، كأنواعه كمظاهرق، كمعوقػات التسػامح، كآليػات النهػوض يالمؤس    

 الدينية لنشر قيم التسامح . 

 : عينة الدراسة

ب لعدـ تجػانا المجتمػع فػإف أسػلوب االختيػار العشػوائي ييعػد أنسػ        نظرنا 

األساليب الختيار عينة الجمهور، كيناءن علػي ذلػي اعتمػد الباحثػاف علػي عينػة       

( مفردة، كركعي في أفراد العينػة  ََْعشوائية من الجمهور المصرم العاـ يلغت )

( خصػائص عينػة   ُ)كما موضح يجػدكؿ  –أف يكونوا علي مستوم عاؿو من التعليم 

االستبياف، كيكونوا علػي فهػم   الدراسة، كذلي ليعاكنوا الباحث في ملء استمارة 

كيعدها قاـ الباحثاف يمختلف عمليات التحليػل كالتفسػير،    ككعي يهذا الموضوع،

مستخدمين في ذلي المعامبلت اإلحصائية يإستخداـ الحاسب اآللي، كذلي ياسػتخداـ  
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لمبلئمته لطبيعة الدراسة، كإمكانية عرضػه لجػداكؿ تكراريػة     Spss15يرنامج 

كجاءت خصائص العينة المرتبطػة  رتباطية تحتاجها الدراسة، يسيطة أك عبلقات ا

 ة، كما هو موضح يالجدكؿ التالي :يمتغيرات الدراس

 ( يوضح خصائص عينة الدراسةُجدكؿ )

 % ؾ النوع

 85.8 343 ذكر . (ُ

 14.2 57 أنثي . (ِ

 100 400 المجموع

 % ؾ الديانة

 81.8 327 مسلم . (ُ

 11.2 73 مسيحي . (ِ

 100 400 المجموع

 % ؾ السن

 57.0 228 سنة . ِْإلي أقل من  ُٗمن  (ُ

 12.5 50 سنة . ّٓإلي أقل من  ِْمن (ِ

 8.8 35 سنة . ْٓسنة إلي أقل من  ّٓمن  (ّ

 21.8 87 سنة . ْٓأكثر من  (ْ

 100 400 اإلجمالي

 % ؾ مستول التعليم

 5.5 22 . متوسط مؤهل (ُ

 75.8 303 جامعي . مؤهل (ِ

 18.8 75 راق (.دكتو –مؤهل فوؽ جامعي )ماجستير  (ّ

  100 400 المجموع

 % ؾ الدخل

 47.5 190 َََِأقل من  (ُ

 20.3 81 َََّإلي   َََِمن  (ِ

 16.5 66 َََٓإلي   َََّمن  (ّ

 15.8 63 َََٓأكثر من  (ْ

 100 400 اإلجمالي
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 : أكالن: مناقشة نتائج الدراسة

 .( يوضح مدم سماع الجمهور )عينة الدراسة( عن التسامح الديني ِجدكؿ)

 % ؾ العبارات

 98.5 394 نعم . .ُ

 1.5 6 ال . .ِ

 100% 400 المجموع

نتائج الدراسة إلػي ارتفػاع نسػبة الػذين "سػمعوا" عػن مفهػوـ         أشارت  

%(، يينمػا  8ٖٓٗ"التسامح الديني"، حيث جاءت فػي المرتبػة األكلػي ينسػبة )    

%(، كيرجػع  8ُٓجاءت في المرتبة الثانية الذين "لم يسػمعوا" عنػه ينسػبة )   

لي إلي أف التسامح هو من األخبلؽ الحميدة التي يجب أف يتحٌلػى يهػا اإلنسػاف،    ذ

كأكصانا يها اإلسبلـ ألنها تريح اإلنساف كتمحو مػن قلبػه الحقػد كالكػرق، كمػا      

تتمٌثػل في كونه ذا يعد كجودم أم أنه ضركرم ضركرة الوجود نفسه كقد صٌرح 

ًإٌنػا خلقنػاكم مػن ذكػر      النػاس ﴿ يا أيهػا  :القرآف يهذق الحقيقة الوجودية فقاؿ

فاآلية تيؤٌكد أٌف اإلنساف مػدني  ص (ٕٓ)﴾...كأثنى كجعلناكم شعويا كقبائل لتعارفوا

يطبعه، ال تتحٌقق حياته كال ينبني كيانه كال تكتمل ذاته إاٌل داخل كسط اجتماعٌي 

متكافلو يتشايي فيه الخير كالٌشرٌ، كاألنا كاآلخر، كيقوؿ في آيػة أخػرم )كا   

، كما جاءت األدياف السػماكية، لتعمػل علػى ترييػة     (ٕٔ)...دعو إلى دار السبلـي

اإلنساف كإعدادق إعدادا صػحيحا ركحيػا كماديػا كفكريػا، ليصػبح هػذا اإلنسػاف        

الركي ة الفعالة في يناء المجتمعات اإلنسانية المتقدمة كالمتحضرة، لذلي أكصته 

كاإلسبلـ جعل تحيػة النػاس يػين    نهته عن كل ما يضرق، األدياف يكل ما ينفعه، ك

يعضهم دعوة للسبلـ كالرحمة، كالنبي محمد صلى ا عليه كسلم يدعو إلػى يػذؿ   

النػاس إلػى المحبػة كالتعػاطف     جميع الديانات األخرم دعػت  كاإلسبلـ ك ،السبلـ

فهذا سيدنا عيسى عليه السبلـ يقوؿ في إنجيل يوحنا: كصػية جديػدة    كالتعاكف،

 .ةعاءن علي ذلي جاءت النسبة مرتف. كين (ٕٕ)حبوا يعضكم يعضاأعطيكم إياها: أف ت
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 ( يوضح مفهوـ التسامح الديني من كجهة نظر المبحوثينّجدكؿ )

 )عينة الدراسة(

 % ؾ العبارات

هو كلمة دارجة تستخدـ لئلشارة إلى الممارسات التي تقضي  -ُ

 ....ينبذ التطرؼ
141 35.8 

 40.6 160 .لة في كل جوانب الحياةالتسامح هو التساهل كالمساه -ِ

 54.1 213 هو اللين كالسلم كنبذ العنف كالبطش . -ّ

هو ال يقتصر على الجانب االجتماعي فحسب كإنما يتعداق إلى  -ْ

 الجانب االقتصادم.
188 47.7 

(ٖٕ) اإلجمالي 394 

 ( ما يلي :ّيتضح من ييانات الجدكؿ )

تسامح الديني من كجهػة نظػر المبحػوثين،    نسبة المفهوـ الثالث لل ارتفاع      

كهو:}اللين كالسلم كنبذ العنف كالبطش{، حيث جاء في المرتبة األكلي ينسػبة  

%(، ثم جاء المفهوـ الثاني للتسامح كهو: } أف التسامح ال يقتصػر علػى   8ُْٓ)

الجانب االجتماعي فحسب كإنما يتعداق إلى الجانػب االقتصػادم كالسياسػي، كلػه     

%(، يليه 8ْٕٕكشمولية في كل جوانب{ في المرتبة الثانية ينسبة) عبلقة عامة

%(، 8َْٔمفهوـ التسامح هو} التساهل كالمساهلة في كل جوانب الحياة{ ينسبة)

كأخيرنا جاء مفهوـ} يمنه كلمة دارجة تيسػتخدـ لئلشػارة إلػى الممارسػات التػي      

خالفػة قػد ال   تقضي ينبذ التطرؼ أك مبلحقة كل من يعتقد أك يتصرؼ يطريقة م

%(ص كلعػل مػا يفسػر    8ّٖٓيوافق عليها المرء{ في الترتيػب األخيػر ينسػبة )   

ارتفاع هذق النسب أف التسامح من أسمى الصفات التي أمرنػا يهػا ا عػٌ  كجػٌل     

كرسولنا الكريم، فالتسامح هو العفو عند المقدرة كالتجاكز عن أخطاء اآلخرين 

م كحسػناتهم يػدالن مػن التركيػ  علػى      ككضع األعذار لهم، كالنظر إلػى م ايػاه  

عيويهم كأخطائهم، فالحياة قصيرة تمضي دكف توقف فػبل داعػي لنحمػل الكيػرق     

كالحقد يداخلنا يل علينا أف نمؤلها حب كتسامح كأمل حتى نكوف مطمئنين مرتاحو 

قاؿ  :الباؿ، كهو يقرب الناس لنا كيمنحنا حبهم، كهنا أجمل الكبلـ عن التسامح

فمفهوـ التٌىسػامح مػن   ، (ٕٗ)اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر ًياٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلجىاًهًلينى( تعالى )خيًذ

أكثر المفاهيم التي طيرحت يقػوةو فػي نهايػة القػرف الماضػيص كنتيجػةو طبيعٌيػةو        
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النفتاح العالم على يعضه البعض، كاختبلط األجنػاس كاألديػاف كاألعػراؽ يعضػها     

سػامح فيمػا ييػنهم لضػماف التٌىعػايش، كمػا أف مفهػوـ        يبعضو مٌما يتطلب كجود التٌى

التسامح يناقض كل أشكاؿ التعصب كالتطرؼ كاإلنغبلؽ، كيعمل على تهذيب السلوؾ 

 كتركيضه على احتراـ حقوؽ الغير .

 ( يوضح أسباب عدـ سماع المبحوثين عن مفهوـ التسامح الدينيْجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 50 3 شر مفهوـ التسامح .ألف كسائل اإلعبلـ ال تهتم ين (ُ

 0 0 المؤسسات الدينية ال تنشر مفهوـ التسامح . (ِ

 0 0 ليا هناؾ مجاؿ للحوار يين األدياف حتى يخلق التسامح . (ّ

 50 3 ال توجد آليات تساعد على تنمية ثقافة التسامح مع اآلخر. (ْ

 0 0 النتشار كزيادة العنف في أحداث الفوضى .  (ٓ

 6 اإلجمالي

 ( إلي ما يلي :ْالجدكؿ ) تشير ييانات

النتائج إلي أف أسباب عدـ سماع المبحوثين )عينة الدراسػة( عػن    أظهرت      

مفهوـ التسامح الديني تمثلػت فػي  "أف كسػائل اإلعػبلـ ال تهػتم ينشػر مفهػوـ        

التسامح"، ككذلي "ال توجد آلية تيساعد علي تنمية ثقافة التسامح مع اآلخر"، 

( ََْ( أشخاص من العينة، كالتي تكونت مػن ) ٔهم ستة )كهي نسبة قليلة جدنا ك

  مفردة .

 ( يوضح أنواع التسامح السائدة في المجتمع المصرمٓجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 62.7 247 التسامح الديني  . (ُ

 8.6 34 التسامح السياسي  . (ِ

 36.3 143 التسامح االجتماعي  . (ّ

 18.5 73 التسامح الفكرم / الثقافي  . (ْ

 394 ياإلجمال
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62.7 

36.3 

18.5 

8.6 

 .التسامح السياسي        .الثقافي  / التسامح الفكري       .التسامح االجتماعي      .التسامح الديني       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ما يلي : ٓيتضح من ييانات الجدكؿ )

نسبة "التسامح الديني" حيث جػاءت فػي الترتيػب األكؿ ينسػبة      ارتفاع

%(، فمظهرت النتائج أف هذا النوع هو أكثر أنواع التسامح السػائدة فػي   8ِٕٔ)

المجتمع المصرم، كلعل ذلي يرجع إلي أف التسػامح كلمػة قريبػة مػن النفػوس،      

ص شرعية كثيرة يالثناء ببة إليها ص لما تحمله من معافو سامية حيث جاءت نصومح

سػمحنا إذا اشػترل سػمحنا إذا    رحػم ا عبػدا سػمحنا إذا يػاع     ص كحديث "على أهلها

الجنػة يسػماحته   كحديث " اسمح ييسمح لي " كحديث " دخل رجػل   (َٖ)"تقاضى

الكتب السػماكية األخػرم   ي جاءت لإلى غيرها من األحاديث الصحيحة، ككذ (ُٖ)"

: "فإف كنتم تغفركف للناس زالتهم، يغفر "يانجيل مٌت"تحض علي التسامح، ففي 

لكم أيوكم السماكم زالتكم، كإف كنتم ال تغفركف للناس زالتهػم، ال يغفػر لكػم    

كمن هنا جػاءت النسػبة مرتفعػة لهػذا النػوع مػن        ص(ِٖ)أيوكم السماكم زالتكم"

%(، 8ّّٔاالجتماعي" في المرتبة الثانيػة ينسػبة )   التسامح، ثم جاء "التسامح

%(، كأخيػػرنا جػػاء "التسػػامح 8ُٖٓيليػػه "التسػػامح الفكرم/الثقػػافي" ينسػػبة )

التعػايش  %(، فالتسامح الديني يعني 8ٖٔالسياسي" في الترتيب األخير ينسبة )

حرية ممارسة الشعائر الدينية مع التخلػي عػن التعصػب الػدينيص     يين األدياف، ك

تػراـ أدب الحػوار   سامح الفكرم/ الثقػافي يعنػي عػدـ التعصػب لؤلفكػار كاح     كالت

التخاطب، كالتسامح السياسي يقتضي نهج مبدأ الديموقراطية كضماف الحريػات  ك

 .السياسية الفردية منها كالجماعية 
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 ( يوضح مظاهر التسامح الديني في مصرٔجدكؿ )

 % ؾ العبارات 

 75.3 301 اآلخرين .التواصل في المناسبات الدينية مع  (ُ

 50.3 201 التللف مع أصحاب الديانات األخرل في حالة األزمات المختلفة . (ِ

 22.0 88 يدعوا إلي حوار األدياف لبناء حياة حرة . (ّ

 28.0 112 التقارب في التعامل يين األدياف . (ْ

 394 اإلجمالي

ن مظػاهر  ييانات الجدكؿ السايق إلي ارتفاع نسبة الػذين أجػايوا يػمف مػ     تيشير

التسامح "التواصل في المناسبات الدينية مع اآلخرين" حيث جاءت فػي الترتيػب   

%(، يليها عبارة " التللف مع أصحاب الديانات األخرل في 8ّٕٓاألكؿ ينسبة )

%(، ثػم جػاءت عبػارة "التقػارب فػي      8َّٓحالة األزمات المختلفػة" ينسػبة )  

%(، كأخيرنا جػاءت عبػارة   ِٖ) التعامل يين األدياف" في الترتيب الثالث ينسبة

"يدعوا إلي حوار األديػاف لبنػاء حيػاة حػرة" فػي المرتبػة األخيػرة ينسػبة         

%(، كلعل ارتفاع هذق النسب يرجع إلي أف أهمية التسامح الػديني تتمٌثػػل   ِِ)

أنه ضركرم ضركرة الوجػود نفسػه كمػا أف قيمػة      في كونه ذا يعد كجودم، أم

يقٌر اإلختبلؼ، كيقبل التنٌوع كيعترؼ يالتغػاير،   التسامح الديني تتمٌثل في كونه

كيحترـ ما يمي  األفراد من معطيات نفسية ككجدانية كعقلية كخياؿ، كيقدر مػا  

يختص يه كل شعب من مكونات ثقافية امت ج فيها قديم ماضػيه يجديػد حاضػرق    

كعنػواف هويتػه كمبعػث اعتػ ازق،      كرؤية مستقبله، هي سبب كجودق كسٌر يقائه

امح أحد المبادئ اإلنسانية كهو من األخبلؽ الحميدة التي يجب أف يتحٌلى يها فالتس

اإلنساف، كما أنه فضيلة أخبلقية، كضركرة مجتمعيػة، كسػبيل لضػبط اإلختبلفػات     

كإدارتها، كاإلسبلـ دين عالمي يتجه يرسالته إلى البشرية كلهػا، تلػي الرسػالة    

ئم السبلـ في األرض، كتدعو إلى التي تممر يالعدؿ كتنهى عن الظلم كتيرسي دعا

التعايش اإليجايي يين البشر جميعان في جو من اإلخاء كالتسامح يػين كػل النػاس    

 يصرؼ النظر عن أجناسهم كألوانهم كمعتقداتهم . 
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77.2 

41.1 

21.1 
13.6 10.9 

التسامح مع أتباع الديانات 
 . األخرى

التسامح مع أتباع المذاهب 
 . الدينية المختلفة

التسامح مع التيارات 
 . العلمانية/ الليبرالية 

التسامح اتجاه الجماعات 
 . الوافدة

التسامح مع الجماعات 
 . العرقية

 ( يوضح أشكاؿ التسامح الديني مع اآلخرينٕجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 77.2 304 التسامح مع أتباع الديانات األخرل . (ُ

 41.1 162 تسامح مع أتباع المذاهب الدينية المختلفة .ال (ِ

 21.1 83 التسامح مع التيارات الليبرالية / العلمانية . (ّ

 10.9 43 التسامح مع الجماعات العرقية . (ْ

 13.6 53 التسامح اتجاق الجماعات الوافدة . (ٓ

 394 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ما يلي :ٕيتضح من ييانات الجدكؿ )

بة الذين أجايوا يمف من أشكاؿ التسامح الديني "التسػامح مػع   نس ارتفاع

%(، ثم جاء 8ِٕٕأتباع الديانات األخرل" حيث جاءت في الترتيب األكؿ ينسبة)

"التسامح مع أتباع المػذاهب الدينيػة المختلفػة" فػي المرتبػة الثانيػة ينسػبة        

%(، ُ.ُِسبة )%(، يليها "التسامح مع التيارات الليبرالية /العلمانية" ين8ُُْ)

يينما جاءت عبارة "التسامح اتجاق الجماعػات الوافػدة" فػي المرتبػة الرايعػة      

%(، كفي المرتبة األخيرة جاء "التسامح مػع الجماعػات العرقيػة"    ٔ.ُّينسبة)

%(، أم تقبل اآلخػر رغػم اخػتبلؼ كونػه أك عرقػه كنبػذ التميػ         8َُٗينسبة)

يني تتمٌثل في كونه يقتضػي التسػليم   فمن الواضح أف قيمة التسامح الد .العنصرم
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يمنه ًإذا كاف لهؤالء كجود فؤلكلئي كجػود، كًإذا كػاف لهػؤالء ديػن لػه حرمتػه       

فؤلكلئي دين له الحرمة نفسها، كًإذا كػاف لهػؤالء خيصوصػية ثقافيػة ال ترضػى      

مػن الجلػي أف التسػامح     .نتهاؾ فؤلكلئي خيصوصية ثقافية ال تقبل المػٌا أيػدان  اال

أرضية أساسية لبناء المجتمع المػدني كإرسػاء قواعػدق، فالتعٌدديػة      الديني يعٌد

كثقافػة   ،خػتبلؼ فػي الػرأم كالفكػر    كالديمقراطية كحرية المعتقد كقبػوؿ اال 

اإًلنساف كتقدير المواثيق الوطنية كاحتراـ سيادة القانوف، خيارات إستراتيجية، 

ساكمةص فالتسػامح إذف  كقيم إنسانية ناج ة ال تقبل التراجع كال التفريط كال الم

 عامل فاعل في يناء المجتمع المدني، كمشجع على تفعيل قواعدق .

 

 ( يوضح النطاؽ الجغرافي لنشر قضايا التسامحٖجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 23.4 92 محلي . (ُ

 18.5 73 عريي . (ِ

 58.1 229 دكلي . (ّ

 100 400 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة من أجايوا يمف النطػاؽ الجغرافػي   من ييانات الجدكؿ السايق ارتفاع يتضح 

لنشر قضايا التسامح أف يكوف "دكلي" النطاؽ، حيث جاءت في المرتبػة األكلػي   

%(، كجػاءت فػي   8ِّْ%(، يليها عبارة "محلي" النطاؽ ينسػبة ) ُ.ٖٓينسبة )

 .محلي 
23.4% 

 .عربي 
18.5% 

 .دولي 
58.1% 
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%(، كلعل ارتفػاع هػذق النسػب    8ُٖٓالمرتبة األخيرة "عريي" النطاؽ ينسبة )

اليػد أف ينتشػر فػي جميػع أرجػاء األرض، ليسػود األمػن        يرجع إلي أف التسامح 

كاألماف في ريوع الدنيا شرقنا كغرينا شماالن كجنوينا، كإاٌل سيتحوؿ المجتمػع فػي   

  هذق الحالة إلي مجتمع متعصب كغير عادؿ .   

 ( يوضح مردكد نشر قيم التسامح كالتواصل مع اآلخرين ٗجدكؿ )

 علي الفرد كالمجتمع

 % ؾ العبارات

 37.8 149 نتماء .تحقيق اال-ُ

 45.9 181 العدالة . -ِ

 41.1 162 المساكاة  . -ّ

 22.3 88  المشاركة . -ْ

 27.4 108  الحوار . -ٓ

 44.9 177  السبلـ . -ٔ

 33.8 133 التنوع كاإلختبلؼ . -ٕ

 40.9 161 قبوؿ اآلخر . -ٖ

 40.6 160  التعايش . -ٗ

 24.1 95 الحرية . -َُ

 394 الياإلجم

 ( إلي ما يلي :ٗتشير ييانات الجدكؿ )

نسبة من أجايوا يمف مػردكد نشػر قػيم التسػامح كالتواصػل مػع        ارتفاع

%(، 8ْٗٓاآلخرين هو تحقيق "العدالة" حيث جاءت في المرتبة األكلي ينسػبة ) 

%(، يينما جاءت "المساكاة" في المرتبػة الثالثػة   8ْْٗيليها "السبلـ" ينسبة )

%(، ثم جاء "قبوؿ اآلخر" ك "التعػايش" فػي المرتبػة الرايعػة     8ُُْينسبة )

سػبة  نتمػاء" فػي المرتبػة الخامسػة ين    %(، يينما جاء "تحقيػق اال 8َْٗبة )ينس

خػػتبلؼ" فػػي المرتبػػة السادسػػة ينسػػبة   %(، ثػػم جػػاء "التنػػوع كاال 8ّٖٕ)

%(، ثػم جػاءت   8ِْٕ%(، يليه "الحوار" في المرتبة السػايعة ينسػبة )  8ّّٖ)

%(، كجػاءت "المشػاركة" فػي    8ُِْفػي المرتبػة الثامنػة ينسػبة )    "الحرية" 

%(، كيمكن أف نفسر هذا يػمف التسػامح   8ِِّالمرتبة التاسعة كاألخيرة ينسبة )
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فضيلة معنوية، ألٌنه يجٌسد القدرة على تقدير التنوع، كعلػى العػيش، كالسػماح    

مسػي  لآلخرين يالعيش كالقدرة على التمسي يالقناعػات الشخصػية مػع قبػوؿ ت    

اآلخرين يقناعاتهم كالقدرة على التمتع يالحقوؽ كالحريات الشخصية دكف التعدم 

علػػى حقػػوؽ اآلخػػرين كحريػػاتهمص كمػػا أٌف التسػػامح يشػػكل الدعامػػة األساسػػية 

للديمقراطية كحقوؽ اإلنسافص كيالتالي، فإف التعٌصػب فػي المجتمعػات المتعػددة     

إلنساف، كنشوب العنف أك الصراع الديانات أك الثقافات يؤدم إلى انتهاؾ حقوؽ ا

المسلح . إف التسامح يفتح آفاقان جديدة في فهم حقوؽ اآلخرين ككاجباتهم تجاق 

غيرهم كعدـ فرض قيود على اآلخرين ما يتيح تحوؿ األفراد كالمجموعات لم يد 

من التمدف كيؤصل من قيمة الحرية، إف التسامح يدعو لفهم األفكار كاسػتيعايها  

ستحواذ انتباهنا لخلفيات كافة األفكار المحيطة ينػا كخاصػة أفكػار    كيعمل على ا

اآلخرين المنافسين أك األنداد، كإف كانت كجهػة نظرنػا تبػدك غريبػة ككريهػة      

 كغير منطقية .

 ( يوضح حرص المبحوثين )عينة الدراسة( علي التردد َُجدكؿ )

 علي المؤسسات الدينية .

 % ؾ العبارات

 77.5 310 نعم . (ُ

 22.5 90 ال . (ِ

 100 400 اإلجمالي

ييانات الجدكؿ السايق إلي ارتفاع نسبة من أجايوا يػمنهم يحرصػوا    تشير      

علي التردد ل يارة المؤسسات الدينية، حيث جاءت عبارة "نعػم" فػي الترتيػب    

%(، يينما جاءت عبارة "ال" فػي الترتيػب الثػاني ينسػبة     8ٕٕٓاألكؿ ينسبة )

(ِِ8ٓ . )% 
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 يوضح مدم حرص المبحوثين )عينة الدراسة( علي التردد  (ُُجدكؿ )

 علي المؤسسات الدينية

 % ؾ العبارات

 50.3 198 ( ألنها مؤسسات دينية موثوؽ فيها .ُ

 36.3 143 ( يها كوكبة من العلماء المتخصصين إليداء الرأم .ِ

 22.6 89 ( تٌكوف لدم الثقافة الدينية .ّ

 27.9 110 ة كافة القضايا المختلفة .( تتمي  يالوسطية فى معالجْ

 4.8 19 ( احصل على كتب كنشرات منها .ٓ

 22.1 87 ( الستشارة المتخصصين في اإلفتاء فيما يبدك لي من قضايا .ٔ

 (ّٖ)310 اإلجمالي

 ( إلي ما يلي:ُُتشير ييانات الجدكؿ )

ا نسبة من أجايوا يمف سبب ترددهم علي المؤسسات الدينيػة  أنهػ   ارتفاع

%(، 8َّٓ"مؤسسات دينية موثوؽ فيها"، حيث جاءت في الترتيب األكؿ ينسبة )

يليها عبارة "أف هذق المؤسسات يها كوكبة من العلماء المتخصصين إليداء الرأم" 

%(، ثم جاءت عبارة "أنها مؤسسات تتمي  يالوسطية في معالجػة  8ّّٔينسبة )

%(، يينمػا جػاءت   8ِٕٗبة )كافة القضايا المختلفة" في المرتبػة الثالثػة ينسػ   

%(، 8ِِٔعبارة أنها "تٌكوف لدم الثقافة الدينية" في المرتبة الرايعة ينسبة )

كفي المرتبة الخامسة جاءت عبارة "الستشارة المتخصصين في اإلفتاء فيما يبدك 

%(، يينما جاءت عبارة "احصل علي كتػب كنشػرات   8ُُِلي من قضايا" ينسبة )

%(، كلعل مػا يفسػر ارتفػاع    8ْٖسة كاألخيرة ينسبة )منها" في المرتبة الساد

هذق النسب أف هذق المؤسسات الدينية هي مؤسسات موثوؽ فيها، كيها كوكبة مػن  

العلماء األجبلء المتخصصوف الذين يفتوف فػي أمػور مختلفػة فػي أمػور كقضػايا       

 كثيرة، كتتمي  يالوسطية كاإلعتداؿ في معالجة هذق القضايا، مثػل: دار اإلفتػاء  

 كالمشيخة يالنسبة للمسلمين، كالكنيسة يالنسبة للنصارم .  
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 ( يوضح عدـ زيارة المبحوثين )عينة الدراسة( للمؤسسات الدينية ُِجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 11.2 44 ليا لٌدم كقت ل يارتها . (ُ

 6.9 27 ال أستفيد منها عند زيارتها . (ِ

 5.4 21 ال ألقى اهتمامنا من القائمين عليها . (ّ

 8.9 35 مقنعنا . اال أجد ردن (ْ

 11.4 45 حتياج إلى معلومة .أكتفى يوسائل اإلعبلـ عند اال (ٓ

 (ْٖ)90 اإلجمالي

م من ييانات الجدكؿ السايق ارتفاع نسبة من أجػايوا يػمف عػدـ زيػارته     يتضح 

كتفاء يوسائل اإلعػبلـ عنػد اإلحتيػاج إلػي أم     للمؤسسات الدينية يرجع إلي "اال

%(، حيث تعػددت الوسػائل   8ُُْت في المرتبة األكلي ينسبة )معلومة" حيت جاء

اإلعبلمية التي يتعرض لها الجمهور، كمن يينها اإلنترنت، حيث يعيش العالم اليوـ 

مرحلة جديدة من التطور التقني، امت جت فيه نتائج كخبلصات ثورات ثبلث، هي: 

االتصاؿ الحديثة،  ثورة المعلومات، ثم ثورة كسائل االتصاؿ المتمثلة في تقنيات

كأخيرنا ثورة الحسايات اإللكتركنية التي توغلت في كل مناطق الحياة كامت جػت  

يكل كسائل االتصاؿ كاندمجت معها. كقد أدم ظهور اإلنترنت إلي تحوالت عميقػة  

في طبيعة العملية االتصالية، كما يعد اإلنترنت ذا أهمية يالغة كوسيلة تسػويقية  

 :  (ٖٓ)فيه خاصيةللمستهلي، حيث يتوفر 

 توفير الوقت كالجهد .  (ُ

 حرية االختيار .  (ِ

 خفض األسعار . (ّ

رضا المستخدـ . كمن هذا المنطلق ييعد اإلنترنت إحدل الوسائل اإلعبلنية التي  (ْ

 تحث الفرد علي االستجاية المباشرة .

%(، كذلي يسبب انشغاالت 8ُُِيليها عبارة "ليا لٌدم كقت ل يارتها" ينسبة )

ور الحياة المختلفة، ثم جاءت عبارة "ال أجد ردنا مقنعنا" في الفتوم في الناس أم

%(، يينمػا جػاءت عبػارة "ال أسػتفيد منهػا عنػد       8ٖٗالمرتبة الثالثة ينسبة )

%(، كجاءت عبارة "ال ألقي اهتمامنػا  8ٗٔزيارتها" في الترتيب الرايع ينسبة )

 %( .8ْٓبة )من القائمين عليها" في المرتبة الخامسة كاألخيرة ينس
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3.2075 
2.9725 

2.8525 
2.6575 

1.1675 

0.695 0.6875 

 . أنصار السنة . الكنيسة . األزهر الشريف . وزارة األوقاف . الجمعية الشرعية . جامعة األزهر .دار اإلفتاء 

 ( يوضح ترتيب المؤسسات الدينية األكثر نشاطنا في نشر قيم التسامحُّجدكؿ )

 العبارات
الترتيب 

 األكؿ

الترتيب 

 الثاني

الترتيب 

 الثالث

الترتيب 

 الرايع

 الترتيب 

 الخاما

 الوزف 

 المرجح
 الرتبة

 1 3.2075 2 58 60 180 53 دار اإلفتاء . (ُ

 2 2.9725 20 74 159 76 48 .جامعة األزهر  (ِ

 3 2.8525 2 58 60 180 53 الجمعية الشرعية (ّ

 4 2.6575 12 147 102 84 23 كزارة األكقاؼ. (ْ

 5 1.1675 323 47 2 11 0 األزهر الشريف. (ٓ

 6 6950. 21 36 18 9 19 الكنيسة . (ٔ

 7 6875. 16 6 9 15 32 أنصار السنة . (ٕ

جمعية التبليغ  (ٖ

 كالدعوة .
198 12 19 20 6 .5725 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يتضح ما يلي : ُّمن ييانات الجدكؿ )

النتائج أف "دار اإلفتاء" جاءت فػي الترتيػب األكؿ يػوزف مػرجح      أظهرت      

(، ثم جاءت "جامعة األزهر" فػي الترتيػب الثػاني يػوزف     3.2075مقدارق )

(، يينما جػاءت "الجمعيػة الشػرعية" فػي المرتبػة      2.9725مرجح مقدارق )

(، يليها "كزارة الوقاؼ" في المرتبة 2.8525رجح مقدارق )الثالثة يوزف م

(، ثػم جػاء "األزهػر الشػريف" فػي      2.6575الرايعة يوزف مرجح مقدارق )
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4.4525 

3.9325 

2.87 
2.5575 

 . القنوات الدينية المتخصصة .اإلذاعات الدينية  .الصحف والمجالت  .اإلنترنت 

(، كلعل انخفاض هذق النسػبة  1.1675المرتبة الخامسة يوزف مرجح مقدارق )

يرجع إلي كثرة المؤسسات كالهيئات الدينية الموجودة يمصر، كإلي كثرة البدائل 

السؤاؿ، كذلي أف "دار اإلفتاء، كجامعة األزهر" كبلهما تايعين للمؤسسة األـ في 

كهي "األزهر الشريف" كمن ثم قلة النسبة إلي حدو ما، ثم جػاءت "الكنيسػة"   

(، يينمػا جػاءت "أنصػار    6950.في المرتبة السادسة يوزف مػرجح مقػدارق )  

فػي المرتبػة   (، ك6875.السنة" في المرتبة السايعة يوزف مػرجح مقػدارق )  

الثامنػػة كاألخيػػرة جػػاءت "جمعيػػة التبليػػغ كالػػدعوة" يػػوزف مػػرجح مقػػدارق  

(، كيرجع ذلي إلي أف هذق المؤسسات غير حكوميػة، كليسػت تايعػة    5725.)

لؤلزهر الشريف، كليا يعتمد عليها يشكل كلي،  كمن ثم فإف ثقة الجمهور فيهػا  

 ضعيفة . 

تي تعتمد عليها المؤسسات الدينية ( يوضح أهم الوسائل اإلعبلمية الُْجدكؿ )

 في نشر قيم التسامح الديني 

 العبارات 
الترتيب 

 األكؿ

الترتيب 

 الثاني

الترتيب 

 الثالث

الترتيب 

 الرايع

الترتيب 

 الخاما

الوزف 

 المرجح
 الرتبة

 1 4.4525 0 243 79 45 24 اإلنترنت . (ُ

 2 3.9325 0 94 245 35 17 .الصحف كالمجبلت (ِ

 3 2.8700 0 44 34 197 119 ة.اإلذاعات الديني (ّ

القنوات الدينية  (ْ

 . المتخصصة
243 114 30 10 0 2.5575 4 
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 ( إلي ما يلي :ُْتشير ييانات الجدكؿ )

الوسائل اإلعبلمية التي تعتمد عليها المؤسسات الدينيػة فػي نشػر     تعددت

قيم التسامح الديني، كمن كاقع ييانات الجػدكؿ السػايق جػاء "اإلنترنػت" فػي      

( كذلػي يسػبب انتشػار هػذق     4.4525المرتبة األكلي يوزف مرجح مقػدارق ) 

الوسيلة عالمينا، كما تعد شبكة اإلنترنت "منظومة اتصالية متكاملة" ألنها تشػمل  

كل أنواع االتصاؿ اإلنساني المباشػر يالصػوت كالصػورة كالكتايػة، كذلػي يمػا       

ا ت ايػد أعػداد   تتضمنه من مواقػع إعبلميػة كدعائيػة كترفيهيػة كغيرهػا، كمػ      

مستخدمي هذق الوسيلة اإلعبلمية في الوقػت الحػالي، كمػن هنػا جػاءت النسػبة       

مرتفعة، يينما جاءت "الصحف كالمجبلت" في الترتيب الثاني يوزف مرجح مقدارق 

(، فعلي الرغم من ظهور اإلنترنت كتمثيرق علي غيرق من الوسػائل  3.9325)

ة متقدمة، ألف الصحف كالمجبلت تحظػى  اإلعبلمية األخرل إال أنها جاءت في مرتب

يكم هائل من المعلومػات علػى كافػة األصػعدة االجتماعيػة كالعلميػة كالثقافيػة        

ياعتبارها عامبل مهمنا يسهم يفعالية في معالجػة مشػاكل التنميػة البشػرية، كمػا      

تي كد القارئ يالمعلومات، كتنمي لديه ملكة الحكم، كالنقد، كالتعبير، كمػن ثػم   

ذات كتنميتها، ثم جاءت "اإلذاعات الدينية" في المرتبة الثالثة يػوزف  تحقيق ال

كاحدة من أقدـ كسائل االتصاؿ الجماهيريػة،   (، فهي2.8700مرجح مقدارق )

كال يمكن ألحد أف ينكر أف اإلذاعة كاحدة من أقول الوسائل التي يمكن أف تؤثر 

التػي يمكػن أف   في مختلف شرائح المجتمعص كيمكػن قيػاس ذلػي يعػدد السػاعات      

يقضيها اإلنساف، كهو يستمع إلى اإلذاعػة، يػمتي علػى رأس البػرامج اإلذاعيػة،      

إذاعات القرآف الكريم، حيث إف القرآف الكريم يتم االستماع إليه، كهذا االستماع 

يجعل كافة األفػراد يضػبطوف مؤشػر اإلذاعػة علػى القػرآف الكػريم يالسػاعات         

اف في المن ؿ أك المكتب أك فػي السػيارة، أك   الطولية، في كافة األماكن، سواء ك

كما استطاعت اإلذاعة، منذ البث األكؿ قبل ما ي يد على  .على الهواتف المحمولة

مائة عاـ، أف تكوف مصدر معلومات قويػة لتعبئػة التغييػر االجتمػاعي، كنقطػة      

مرك ية لحياة المجتمع، كعلى الرغم من أف اإلذاعة تواجه يشػكل عػاـ تحػديات    

ة في الوقت الحاضر مع انتشار كسائل اإلعػبلـ األخػرل، مثػل: الفضػائيات،     كثير
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غير أف اإلذاعة تظػل   .كمواقع االنترنت، التي تجتذب قطاعان كاسعان من الجماهير

يالنسبة لكثيرين، صديقان كفيان يشتاقوف لسماعه، كيػركف فيػه كسػيلة مريحػة     

جػاءت "القنػوات الدينيػة     لتلقي األخبار كمتايعة البرامج في أم كقت، كأخيػرنا 

 ( . 2.5575المتخصصة" في المرتبة الرايعة يوزف مرجح مقدارق )

 ( يوضح أف المؤسسات الدينية تساعد في نشر قيم التسامحُٓجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 87.1 343 نعم .  (ُ

 12.9 51 ال . (ِ

 100.0 394 المجموع

 ( إلي ما يلي :ُٓتشير ييانات الجدكؿ )

%( حيث أشار الجمهور)عينػة  8ُٕٖنعم" الترتيب األكؿ ينسبة )احتلت عبارة " 

الدراسة( أف المؤسسات الدينية تساعد في نشر قيم التسامح الديني، حيث إنهػا  

المؤسسات المنوطة يهذا، كالتي يقع عليها العبء األكبر في نشر قػيم التسػامح،   

 %( .8ُِٗثم جاءت عبارة "ال" في الترتيب الثاني ينسبة )

 ( يوضح دكافع المؤسسات الدينية في نشر قيم التسامح الدينئُ)جدكؿ 

 % ؾ العبارات

 46.4 183 يناء مجتمع حاضن للجميع دكف تميي  . (ُ

 33.5 132 حتي يكوف الوطن للجميع مهما اختلفت االنتماءات . (ِ

 32.0 126 لحماية المجتمع من مظاهر التعصب . (ّ

 30.7 121 مواجهة الفتن كتع ي  الوحدة . (ْ

 25.6 101 المساهمة في التماسي االجتماعي يين شرائح المجتمع كطوائفه المتنوعة (ٓ

 20.6 81 اإلسهاـ كلو يقدر قليل من الجهد فى إيراز عظمة هذا الدين . (ٔ

 32.2 127 غياب الفهم الصحيح كالسليم للدين اإلسبلمي . (ٕ

 30.2 119 مواجهة الفتاكل المتشددة . (ٖ

 (ٖٔ)343 اإلجمالي

( أف دكافع المؤسسات الدينيػة لنشػر قػيم التسػامح     ُٔيانات الجدكؿ )ي أظهرت

كثيرة، كمن ثم احتلت عبارة "يناء مجتمع حاضن للجميػع دكف تمييػ " المرتبػة    

%(، يليها عبارة "حتي يكوف الوطن للجميع مهمػا اختلفػت   8ْْٔاألكلي ينسية )
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مػن مظػاهر   %(، ثم جاءت عبػارة "لحمايػة المجتمػع    8ّّٓاالنتماءات" ينسبة )

التعصب"، كعبارة "غياب الفهم الصحيح كالسليم للدين اإلسػبلمي" فػي المرتبػة    

%(، يينما جاءت عبارة "مواجهة الفتن كتع يػ  الوحػدة"،   ِّالثالثة ينسبة )

%(، يينمػا  َّكعبارة "مواجهة الفتاكم المتشددة" في المرتبة الرايعة ينسبة )

ن شرائح المجتمع كطوائفه المتنوعة" جاءت "المساهمة في التماسي االجتماعي يي

%(، كفي المرتبة السادسة كاألخيػرة جػاءت   8ِٔٓفي المرتبة الخامسة ينسبة )

"اإلسهاـ كلػو يقػدر قليػل مػن الجهػد فػى إيػراز عظمػة هػذا الػدين" ينسػة            

%(، كلعل ما يفسػر تػراكح هػذق النسػب هػو تعػدد الػدكافع مػن قبػل          8َِٔ)

مح. فمن أهم المميػ ات التػي طبعػت العقػدين     المؤسسات الدينية لنشر قيم التسا

األخيرين من القرف العشرين، تراجع االتجاهات الفكريػة كالسياسػية األحاديػة،    

كغلق ياب االجتهاد، كال تسمح ياإلختبلؼ، كتمارس اإلستبداد كإقصاء اآلخر، كفي 

مقايل ذلي اتسع اإلقرار يالتعدد، كانتشرت ثقافة الحوار كالمشاركة، التي هػي  

أساس كل يناء ديمقراطي سليم، كإقامة مجتمع تعػددم يقػر الحريػات األساسػية     

لسائر األفراد كالجماعات، كيضمن حق الجميع في المشاركة في الحياة السياسػية  

كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافية، يقتضي أساسا ترسي  قػيم التسػامح فػي    

جػواء المبلئمػة لتكػريا    العبلقات التي تريط يػين مكونػات المجتمػع، كخلػق األ    

السلوؾ التصالحي، أك ما يعبر عنه "يالتوافق كالتراضي"، لجعػل كػل الطاقػات    

تسير في اتجاق إيجايي، يحوؿ دكف ضياع الجهػد، كإهػدار الػ من فػي التنػافر      

كالمصادمات كالمعاكسات التي ال طائل من كرائها، كال تستفيد منها أم جهة، يػل  

كإذا كانت الديمقراطية هػي النظػاـ    .لنمو كالتطورتؤدم إلى الجمود، كإعاقة ا

الذم يقوـ على اإلدارة العادلة للتعدد داخل المجتمع، عن طريق مؤسسات تمثيلية 

يتم التوافق على قواعد تعاملها، فإف التسػامح يكػوف يمثايػة ركػن أساسػي فػي       

ضى تحقيق الهدؼ المتوخى من التوافق، كهو الوصوؿ إلى الحدكد الدنيا لضماف ر

كل األطراؼ، األمر الذم يتعذر تحقيقه في حالة تمسي كل طرؼ يموقف جامػد  

 .تجاق اآلخرين
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 ( يوضح دكافع عدـ نشر المؤسسات الدينية لقيم التسامح الدينيُٕجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 9.2 36 عدـ االهتماـ يالتقارب الفكرم يين المسلمين كالمسيحيين . (ُ

 9.6 38 المؤسسات لوضع ذلي مدار االهتماـ . عدـ اهتماـ القائمين علي هذق (ِ

 11.3 45 ال يتم ذلي إال في حاالت األزمات ذات الطايع الديني . (ّ

 6.1 24 للخوؼ من التقارب الفكرم كالدخوؿ في أدياف اآلخرين . (ْ

 8.9 35 ألف القائمين على المؤسسات ال يهتموف يذلي . (ٓ

 11.5 45 ى تلي المؤسسات .يسبب التعصب الديني لدل كثير من القائمين عل (ٔ

 (ٕٖ)51 اإلجمالي

 ( ما يلي : ُٕيتضح من ييانات الجدكؿ )

عبارة "يسبب التعصب الديني لدل كثير مػن القػائمين علػى تلػي      احتلت

المؤسسات"، كعبارة "ال يتم ذلي إال في حاالت األزمػات ذات الطػايع الػديني"    

ي "عدـ اهتماـ القائمين علي %(، يينما جاءت عبارت8ُُٓالترتيب األكؿ ينسبة )

هذق المؤسسات لوضع ذلي مدار االهتماـ"، ك "عدـ االهتماـ يالتقػارب الفكػرم   

%(، ثم جاءت عبارة 8ٓٗيين المسلمين كالمسيحيين" في المرتبة الثانية ينسبة )

ألف القائمين على المؤسسات ال يهتموف يػذلي" فػي المرتبػة الثالثػة ينسػبة       "

ء "الخػػوؼ مػػن التقػػارب الفكػػرم كالػػدخوؿ فػػي أديػػاف %(، كأخيػػرنا جػػا8ٖٗ)

%(، ككلهػا نسػب منخفضػة    8ُٔاآلخرين" في المرتبة الرايعة كاألخيرة ينسبة )

( فردنا من العينة، كما أف ُٓحيث عدد الذين أجايوا علي هذا السؤاؿ يلغ عددهم )

 هذق المؤسسات هي المنوطة ينشر قيم التسامح، كلذا جاءت النسب منخفضة . 

 ( يوضح الموضوعات التي تهتم يها المؤسسات الدينية لترسي  ُٖدكؿ )ج

 مبدأ المواطنة 

 % ؾ العبارات

 70.3 277 المطالبة يتحقيق مبدأ المساكاة كالعدالة االجتماعية . (ُ

 40.1 158 التمكيد على مبدأ حقوؽ اإلنساف . (ِ

 34.5 136 رفع كعي المواطنين يحقوقهم المشركعة . (ّ

 30.5 120 على احتراـ القانوف .حث المواطنين  (ْ

 42.6 167 مكافحة كافة قضايا كأشكاؿ التميي  ضد أيناء الوطن الواحد . (ٓ

 51 اإلجمالي
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 ( إلي ما يلي :ُٖتشير ييانات جدكؿ )

الموضوعات التي يجب أف تهتم يهػا المؤسسػات الدينيػة لترسػي       تعددت

المسػاكاة كالعدالػة    مبدأ المواطنػةص فاحتلػت عبػارة "المطالبػة يتحقيػق مبػدأ      

%(، يليهػا عبػارة " مكافحػة كافػة     8َّٕاالجتماعية" المرتبة األكلي ينسبة )

قضايا كأشكاؿ التميي  ضد أيناء الوطن الواحػد" فػي المرتبػة الثانيػة ينسػبة      

%(، يينما جاء "التمكيد علي مبدأ حقوؽ اإلنساف" فػي المرتبػة الثالثػة    8ِْٔ)

واطنين يحقوقهم المشركعة" فػي المرتبػة   %(، ثم "رفع كعي الم8َُْينسبة )

%(، كجاء فػي المرتبػة األخيػرة "حػث المػواطنين علػي       8ّْٓالرايعة ينسبة )

%(، فقد أصبح التسامح يمثايػة اختيػار حضػارم    8َّٓاحتراـ القانوف" ينسبة )

يستوجب العمل على تبلفي الحركب كتجنب المواجهات العنيفة، كنشر ألوية السلم 

، كتحقيق التفاهم كالتعايش كالتعػاكف يػين الػدكؿ كالشػعوب،     على ريوع العالم

إذف المواطنػة فػي    ،كحماية كرامة اإلنساف، كاحتراـ حقوقه كحرياته األساسية

جوهرها قبوؿ اآلخر في عيش مشترؾ منسجم كمتناغم كتكاملي، يسعى إلى مجتمع 

سػاعدة  متعدد في إطار من الوحدة، ال يسعى طرؼ اللغاء طرؼ آخر، يل أننا يم

المؤسسة الدينية الرسمية يمكن لنا ترسي  مبدأ التكاملية الوطنية رغم اإلختبلؼ 

هنػا  ، الديني، كإيراز اآلخر المختلف كاإليتعاد عن مبدأ التهميش كتجاهل الوجود

تكمن أهمية تفعيل دكر العبػادة فػي الػدعوة لمبػادرات خبٌلقػة ييعلنهػا األزهػر        

عدة األمر يالمعركؼ(، كيالمقايػل الكنػائا،   الشريف يهيئاته المختلفة )على قا

كلجاف العمل الكنسي، للعمل يتكاملية معينة لبناء جسور التبلقي علػى األرضػيات   

المشتركة، كتفعيل العمل الوطني في الشراكة المجتمعية لنضيف إلى جماؿ الوطن 

  .جمالية إضافية 
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 لديني( يوضح دكر المؤسسات الدينية في تع ي  التسامح اُٗجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 49.0 193 تعمق القيم الدينية يين الجماهير . (ُ

 42.4 167 . تؤسا لمجتمع إنساني تسودق ركح التعاكف (ِ

 39.6 156 تدعوا إلي التللف يين أفراد المجتمع . (ّ

 25.1 99 تحث علي اإلحساف كفعل الخير لمساعدة المحتاجين . (ْ

 24.1 95 ية .تشجع العمل الجماعي كتنبذ الفردية كاألنان (ٓ

 29.4 116 تدعوا إلي المحبة كالتللف يين أفراد المجتمع . (ٔ

 21.8 86 تسهم في تكوين مواطن كاع يمسؤكلياته االجتماعية . (ٕ

 15.2 60 تحث علي التكاتف كالتعاضد للحد من الظواهر السلبية . (ٖ

 18.0 71 تدعوا للمبادرة في األعماؿ التطوعية لخدمة الصالح العاـ . (ٗ

 21.3 84 يحمبلت توعية لوقاية المجتمع من المخاطر . تقوـ  (َُ

 27.9 110 تنبذ التجريح كالتحريض كالتخوين .  (ُُ

 23.4 92 تعمل علي تهدئة النفوس لحظة نشوب الصراع الداخلي .  (ُِ

 23.9 94 تدعو للمركنة في الحوار كعدـ التصلب في المواقف .  (ُّ

 15.5 61 .تؤكد ضركرة العناية يثركات المجتمع كمقدراته   (ُْ

 21.3 84 تبرز أهمية المشاركة في إحياء المناسبات الوطنية .  (ُٓ

 35.0 138 تؤكد أف الوطن للجميع مهما اختلفت االنتماءات .  (ُٔ

 349 اإلجمالي

 ( ما يلي :ُٗيتضح من ييانات الجدكؿ)

عبارة "تعميق القيم الدينية يين الجماهير" المرتبة األكلي ينسبة  احتلت

سسات الدينية منوطة يالعمل علي تعميق القيم يػين جميػع أينػاء    %(، فالمؤْٗ)

اإلسػبلمية، كتجعىليهػا متكاملػة     الشخصػية  هي التي تصنع نسػيجى  الوطنص ألف القيم

مع المجتمع، كعلى التوافيًق مع أعضائه، كعلى العمًل مػن   قادرةن على التفاعل الحيًٌ

فهي قيم عالمية ترتبط يالذات اإلنسانية الثايتة  .أجًل النٌىٍفا كاأليسرة كالعقيدة

ال في المتغيرات من الوسائل، كتشترؾ اإلنسانية في تقديسها، كإف تباينت أفهاـ 

كجاءت رسالة النبي صػلى ا  ...المساكاة ، المحبة،الحرية الناس حولها، مثاؿ:

 :صلى ا عليػه كسػلم   رسوؿ ا ، كنشرها، قاؿعليه كسلم، لترسي  هذق القيم

إنما ييعثت ألتمم مكارـ األخبلؽ. قيم مرنػة فطريػة إنسػانية تسػتجيب لحاجػات      

)كمىػا ًمػن    األزمنة كاألمكنة، يقوؿ ا تعالىاإلنساف الثايتة كالمتجددة في كل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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دىآيٌىةو ًفي األىٍرًض كىالى طىاًئرو يىًطيري ًيجىنىاحىٍيًه ًإالٌى أيمىمه أىٍمثىاليكيم مٌىا فىرٌىٍطنىا ًفي الًكتىاًب ًمن 

، ثم جاءت عبارة "تؤسا لمجتمع إنساني تسودق (َُ)شىٍيءو ثيمٌى ًإلىى رىيًًٌهٍم ييٍحشىريكفى(

%(، يليهػا "أنهػا تػدعوا إلػي     8ِْْينسبة ) في المرتبة الثانية" عاكفركح الت

%(، ثػم جػاءت عبػارة " تؤكػد أف     8ّٔٗالتللف يين أفراد المجتمع" ينسػبة ) 

%(، يليها ّٓالوطن للجميع مهما اختلفت االنتماءات" في المرتبة الرايعة ينسبة )

%(، يينما 8ِْٗبة )عبارة "تدعوا إلي المحبة كالتللف يين أفراد المجتمع" ينس

جاءت عبارة "تنبذ التجريح كالتحريض كالتخوين" في المرتبة السادسة ينسػبة  

فبل يد أف توضػح هػذق المؤسسػات لجميػع أينػاء الػوطن، أف كػبلـ        %(، 8ِٕٗ)

التجريح، كالتحريض، كالسب، كالشتم، كالتكفير كالتخوين، كغيرق من اإلسفاؼ، 

لػى الثوايػت كالضػوايط، كال ييمثػل إال     هو تجاكز للخطوط الحمػراء، كاعتػداء ع  

كػن حيثمػا تريػد، كسػمكوف حيثمػا أريػد،        ،صاحبه، كيجب نبذق كائنا من كػاف 

كسمدافع عن حقي في أف تخػالفني الػرأم، كسػنظل إخػوة، كجيرانػا، كرفاقػا،       

كأقارب، كأنسباء، كأهبل نغار على مصػالح يعضػنا الػبعض، يعيػدنا عػن النعػرات       

نا كاحد كأملنا كاحد، همنا كاحد كمبتغانػا كاحػد، نفػرح    ألم، العائلية كالفئوية

لفرح اآلخر كنح ف لح نه. لنكن "كالجسد الواحػد الػذم إذا اشػتكى منػه عضػو      

كما أخبر حبيبنا محمد )صلي ا عليه  "تداعى له سائر األعضاء يالسهر كالحمى

نيػة"  كسلم(، يليها أف المؤسسات "تشجع العمل الجماعي كتنبػذ الفرديػة كاألنا  

%(، ثم جاءت عبارتي "تعمل علي تهدئػة النفػوس لحظػة نشػوب     8ُِْينسبة )

الصراع الداخلي" ك " تدعو للمركنة في الحوار كعدـ التصلب في المواقف" في 

%(، ثم أف المؤسسات "تبرز أهمية المشاركة فػي  8ِّٓالمرتبة الثامنة ينسبة )

يحمػبلت توعيػة لوقايػة     إحياء المناسبات الوطنية" كالمؤسسات الدينية "تقوـ

%(، كذلي جاءت عبارة 8ُِّالمجتمع من المخاطر" في المرتبة التاسعة ينسبة )

"أف المؤسسات الدينية تسهم في تكوين مػواطن كاع يمسػؤكلياته االجتماعيػة"    

%(، يليها عبارة "أف المؤسسات تدعوا للمبادرة في 8ُِٖينفا النسبة تقريبنا )

،%(، كأخيرنا جاءت عبػارات  ُٖصالح العاـ" ينسبة )األعماؿ التطوعية لخدمة ال

"تحث علي اإلحساف كفعػل الخيػر لمسػاعدة المحتػاجين" كعبػارة "تحػث علػي        

التكاتف كالتعاضد للحد من الظواهر السلبية" كعبارة "تؤكد ضػركرة العنايػة   
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%(، فالمؤسسػات  8ُٓٓيثركات المجتمػع كمقدراتػه" ينسػب متسػاكية تقريبنػا )     

دكرها: في تقديم خدماتها المادية كالمعنوية، فالمعنوية: توفير  الدينية يتمثل

الرعاية الدينية الشاملة، كمن أهمها: العمل على يث المفػاهيم الصػحيحة للػدين    

اإلسبلمي يصورته المشرقة السمحة، كتصحيح األخطاء التي قد يتلقاهػا اإلنسػاف   

ويات الحاجػات التػي   يوسائل مختلفة، كذلي من نشر ثقافة التسامح يمتي في أكل

يجب أف تناؿ اإلهتماـ البالغ مػن قبػل هػذق الجهػات المعنيػة، كيكػل الوسػائل        

كاألدكات الممكنة، فمثبل: تقوـ كزارة األكقاؼ كالشػؤكف الدينيػة يسلسػلة مػن     

القوافل كالمعارض المتنقلػة التػي تعػرؼ يػالمنهج اإلسػبلمي المعتػدؿ، كيػركح        

، كمن الجهات ذات العبلقة أيضا دار اإلفتػاء،  التسامح، كالمحبة يين شعوب العالم

حيث تضطلع يدكر مهم في توجيه المجتمع الوجهة الصحيحة التي تتوافق، كالمنهج 

الصحيح للدين اإلسبلمي، كإصدار الفتاكل التي تبصر الناس يمهمية التعاكف، كيث 

رة ركح اإلخاء كالتحذير من اإلختبلؼ، كالفرقة، كتوجيه أفراد المجتمػع يضػرك  

التحلي ياألخبلؽ الحميدة، كالسلوؾ الحسن، كالحث على نبذ الكراهية كالتعصب في 

الدين، كتيسير امور العبادات يما يتوافق كالتوجهات الفكرية، كالمدار الفقهيػة  

في الدين اإلسبلـ، ككذلي العمل على رعاية كاإلهتماـ يمن اختػار الػدخوؿ فػي    

الكاملػػة دكف إكػػراق. كعلػػي هػػذق  الػػدين االسػػبلمي حػػديثا، كتوضػػيح الصػػورة

المؤسسات إصدار مجبلت متخصصة في هذا المجاؿ كما هو معموؿ يه فػي "سػلطنة   

عماف" فمن الوسائل التي اتبعتها سػلطنة عمػاف فػي هػذا المجػاؿ إصػدار مجلػة        

متخصصة ياسم مجلة "التسامح"، كاآلف تم تغيير اسػمها إلػى مجلػة "التفػاهم"،     

إلى إيراز قيم التسامح، كاأللفة يين النػاس، كنبػذ    كقد صدر منها أعداد تهدؼ

 التعصب، كالكراهية فيما يينهم . 
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( يوضح الدكر الذم يجب أف تقدمه المؤسسات الدينية في فترات َِجدكؿ )

 األزمات لنشر التسامح الديني

 % ؾ العبارات

تقدـ موضوعات يها م يد من التفاصيل عن طبيعة العبلقات الطيبة  (ُ

 ف .يين األديا
237 60.2 

 22.3 88 تتناكؿ أحداث قريبة من األحداث الحقيقية . (ِ

 34.5 136 تتناكؿ شخصيات دينية قريبة من الناس . (ّ

 26.9 106 تعمق القيم المشتركة يين المسلمين كالمسيحيين . (ْ

تسهم في تناكؿ العبلقة يين المسلمين كالمسيحيين في تدعيم سمة  (ٓ

 . التسامح
151 38.6 

 35.3 139 ليم األدياف في أهمية التسامح .تتناكؿ تعا (ٔ

 349 اإلجمالي

 ( إلي ما يلي :َِتشير ييانات الجدكؿ )

األدكار التي يجب أف تقوـ يػه المؤسسػات الدينيػة أثنػاء فتػرة       تعددت

األزمات لنشر قيم التسامح الديني، فاحتلت عبارة "تقدـ موضوعات يهػا م يػد   

يبة يين األديػاف" المرتبػة األكلػي ينسػبة     من التفاصيل عن طبيعة العبلقات الط

%(، يليها "تسهم في تناكؿ العبلقة يين المسلمين كالمسيحيين في تدعيم 8َِٔ)

%(، يينما جاءت عبارة "تتناكؿ تعاليم األدياف في 8ّٖٔسمة التسامح" ينسبة )

%(، ثػم جػاءت عبػارة أف    8ّّٓأهمية التسامح" في المرتبػة الثالثػة ينسػبة )   

لدينية "تتناكؿ شخصيات دينيػة قريبػة مػن النػاس" فػي المرتبػة       المؤسسات ا

%(، يليها عبارة "تعمػق القػيم المشػتركة يػين المسػلمين      8ّْٓالرايعة ينسبة )

%(، كفي المرتبة األخيرة جػاءت "تتنػاكؿ أحػداث    8ِٗٔكالمسيحيين" ينسبة )

 %(، ففي فترة األزمػات يقػع علػي   8ِِّقريبة من األحداث الحقيقية" ينسبة )

هذق المؤسسات عبء أكبر في توعية المواطنين، كفي اإلعداد لهذق األزمة يحمبلت 

توعية، كظهور في الوسائل اإلعبلمية المختلفة، كتصريحات تحث علػي التهدئػة   

 كغير ذلي من أمور .
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 ( يوضح اكتساب المبحوثين )عينة الدراسة( لمعاني التسامحُِجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 45.9 181 ة .من المؤسسات الديني (ُ

 49.2 194 من األسرة . (ِ

 37.8 149 من المؤسسات التعليمية . (ّ

 37.8 149 من الكتب السماكية . (ْ

 34.3 135 من قراءة الكتب . (ٓ

 20.8 82 من القنوات الدينية . (ٔ

 20.3 80 من األهل كاألصدقاء . (ٕ

 349 اإلجمالي

 ( ما يلي : ُِيتضح من ييانات الجدكؿ )

يكتسب منها الفرد معاف التسامح، كمن ييانػات الجػدكؿ    الوسائل التي تعددت

%(، فاألسػرة هػي   ِ.ْٗالسايق جاءت "األسرة" في المرتبػة األكلػي ينسػبة )   

الوحدة االجتماعية األكلى التي ينشم فيها الفرد، كيتفاعل مع أفرادها، كيالتالي 

خرل، فهي تؤثر على النمو الشخصي في مراحله األكلى، سايقة يذلي أم جماعة أ

حيث تعد المسؤكلة عن ينػاء الشخصػية االجتماعيػة، كالثقافيػة للفػرد، يػل إف       

كإذا كانػت األسػرة    .تمثيرها ينفذ إلى أعماؽ شخصية الفرد كيمسها في مجموعها

هي النواة األكلى لعملية التنشئة االجتماعية، كالتي تتػولى تنشػئة أطفالهػا أك    

ف نمط العبلقات اإلنسانية القائم داخػل  أفرادها في مراحلهم العمرية المختلفة، فإ

هذق األسرة هو الذم يحدد طبيعة القيم التي سيتشبع يها الفرد من تعلم للتسلط، 

كاإلتكالية، كالعج ، كاإلعتماد على اآلخرين، كسهولة اإلنقياد لضعف الشخصػية،  

أك على طرؼ النقيض من ذلي من تعلم لقيم النقاش، كالحوار، كالتسامح، كقبوؿ 

يتكار، كاإليػداع، ممػا يجعػل التسػاؤؿ     آلخر، كقوة الشخصية، كالقدرة على االا

مشركعا حوؿ الدكر الذم لعبته األسرة في الوطن العريي في تقبل اآلخر، كعدـ 

التسلط على أفكارق، كقبوؿ قيم التسامح، كيشير يلوـ فػي هػذا الصػدد إلػى أف     

السادسػة مػن العمػر،    % من معارفه كخبراتػه كمهاراتػه فػي     ّّالطفل يكتسب 

% من خبراته في الثالثة عشرة من عمرق. كيصل هذا لبلكتساب إلػى   ٕٓكيحقق 

أتمه في الثامنة عشرة من العمر. كيشير علماء البيولوجيػا أيضػان إلػى أف دمػاغ     
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% مػن   ٓٗ% من كزنه في السنة الخامسة من العمر، كإلػى   َٗالطفل يصل إلى 

% مػن حجػم الػدماغ     ٖٗغلػين دكمػاف أف    كزنه في العاشرة من العمر، كيؤكد

الطبيعي ينمو خبلؿ السنوات الخما األكلى. كهذا من شمنه أف يؤكد أهمية مرحلة 

كمػا أف األسػرة   ، (ٖٖ)الطفولة المبكرة في حياة اإلنساف على المستول البيولوجي

تؤدم دكرنا أساسينا كمرك ينا في نشر قيم التسامح، كاألمن الفكػرم، كذلػي مػن    

 :خبلؿ 

التريية الفكرية الصالحة لؤليناء، من خبلؿ ترسي  مبادئ الوسطية كاالعتػداؿ   (ُ

في معتقداتهم كأفعالهم كأقوالهم، كتنمية ركح االنتماء كالمواطنة لديهم فػي  

 .مراحل نموهم المختلفة 

تحصين األيناء ضد التمثٌير يدعاة االنحراؼ الفكرم، كفي مواجهة ما ييبػث مػن    (ِ

ديػة عبػر كسػائل اإلعػبلـ، كمػراقبتهم للتعػرؼ علػى        انحرافات فكريػة كعق 

 توجهاتهم الفكرية من أجل تهذيبها في مرحلة مبكرة .

تثقيف األيناء أمنيان ليدركوا أهمية اسػتتباب األمػن ياعتبػارق مطلبػان كحاجػة       (ّ

إنسانية أكلية، كتعريفهم يمخطار التكفير كاإلرهاب على األمن الػوطني يكػل   

 .مقوماته 

لمؤسسات الدينية كالتعليمية كاألمنية، لتحقيق األمن الفكرم كفق التعاكف مع ا (ْ

 -، كالشكل التػالي يوضػح   الثوايت الدينية كالوطنية األهداؼ التي تنسجم مع

 . -األكلي لعملية التنشئة االجتماعية  األسرة هي النواة

 
 
 
 
 

%(، يليهػا  8ْٗٓثم جاءت "المؤسسات الدينية" فػي المرتبػة الثانيػة ينسػبة )    

%(، يينمػا  8ّٖٕعبارتي "الكتب السماكية" ك "المؤسسات التعليمية" ينسػبة ) 

%(، كأخيػرنا جػاءت   8ّّْجاء "قراءة الكتػب" فػي المرتبػة الرايعػة ينسػبة )     

 %(8َِٓاألخيرة ينسبة ) "القنوات الدينية" ك "األهل كاألصدقاء" في المرتبة



  د. دمحم حسني حسين      . د.علي حمودة جمعة        لمؤسسات الدينية الرسمية ل االتصالي دورال

 

276 

 المبحوثين  ( يوضح معوقات التسامح مع اآلخرين من كجهة نظرِِجدكؿ )

 )عينة الدراسة(

 % ؾ العبارات

 46.9 184 العنف . (ُ

 39.3 155 حب الذات . (ِ

 38.6 152 كراهية اآلخرين . (ّ

 39.6 156 التميي  العنصرم . (ْ

 31.5 124 الكبر كالتعالي . (ٓ

 29.9 118 التفرقة . (ٔ

 28.9 113 القمع . (ٕ

 32.2 127 اإلساءة لآلخرين . (ٖ

 349 اإلجمالي

 
 ( ما يلي :ِِنات الجدكؿ )يتضح من ييا

%(، 8ْٗٔنسبة "العنف" حيث جاء في المرتبة األكلػي ينسػبة )   ارتفاع

يينما جػاء "حػب الػذات" ك "التمييػ  العنصػر" فػي المرتبػة الثانيػة ينسػبة          

%(، 8ّٖٔ%(، ثم جاءت "كراهية اآلخرين" في المرتبة الثالثة ينسبة )8ّٓٗ)

، ثم "التكبر كالتعالي" في المرتبػة  %(8ِِّيليها "اإلساءة لآلخرين" ينسبة )

%(، ثػػم "التفرقػػة" فػػي المرتبػػة السادسػػة ينسػػبة  8ُّٓالخامسػػة ينسػػبة )

%(، إف إرسػاء  8ِٖٗ%(، كأخيرنا "القمع" في المرتبة األخيرة ينسػبة ) 8ِٗٗ)

ثقافة التسامح ليا يالشيء الصعب كاألمر العسير، كلكن هناؾ معوقات تحد مػن  

ف كافة األدياف، كالمعتقدات، كمبادئ حقوؽ اإلنسػاف،  نشر هذق الثقافة. كذلي أل

تحث على التسامح، كقبوؿ اآلخر، لكن هناؾ معوقات تحد من نشر هذق الثقافػة  

من أيرزها أمور عدة، مثل: التطرؼ الديني، كالجهل ياآلخر، التعصػب كالتمييػ    

كعػدـ  يسبب اللوف أك الجنا أك الدين، التميي  الطائفي، التهمػيش، كاإلقصػاء،   

المساكاة يين المواطنين في الحقوؽ كالواجبات كتكافؤ الفرص كغيرها، كل هذق 

  .مسببات تعيق نشر هذق الثقافة

  



  د. دمحم حسني حسين      . د.علي حمودة جمعة        لمؤسسات الدينية الرسمية ل االتصالي دورال

 

277 

 حوؿ أف قيم التسامح تؤدم إلي دحض التطرؼ( يوضح آراء المبحوثين ِّجدكؿ )

 % ؾ العبارات

 88 350 نعم . (ُ

 12 50 ال . (ِ

 100.0 400 المجموع

 ( إلي ما يلي :ِّيانات الجدكؿ )تشير ي

نسبة من أجايوا يمف قيم التسامح الديني تؤدم إلي دحض التطرؼ  ارتفاع

%(، يينمػا  ٖٖكاإلرهاب، حيث جاءت عبارة "نعم" في المرتبة األكلي ينسػبة ) 

%(، إف أعماؿ العنف كالعنػف  ُِجاءت عبارة "ال" في المرتبة الثانية ينسبة )

تى مناطق العالم، تنطوم في عمقها على نوازع أنانيػة،  المضاد التي تنتشر في ش

كحاالت التعصب كاإلنغبلؽ، كدكافع الهيمنة التي تفسد منػاخ التعػايش كالتسػاكن    

يػػين تيػػارات فكريػػة مختلفػػة، كقػػول سياسػػية متعارضػػة، كمصػػالح اقتصػػادية 

متناقضة، فيحرص الطرؼ الذم يمتلي قوة السلطة أك الهيمنة أك النفوذ، فػي أم  

إلى إلغاء اآلخر عن طريق تدميرق، أك إقصائه، أك تحجيمػه،   جاؿ من المجاالت،م

كتهميشه، مما يولد ردكد أفعاؿ قد تتخذ أشكاؿ ككسائل أكثر عنفا، كتؤدم إلى 

نتائج ممساكية، كأماـ تفاقم حاالت التعصب كالتطرؼ، كما تؤدم إليه من تقتيل 

نسانية، فقد أصبح شعار التسامح كتخريب، كإهدار للطاقات، كدكس على القيم اإل

يطرح في إطار العمل على إطفاء البؤر المشػتعلة هنػا كهنػاؾ، كإزالػة يػذكر      

األحقاد كفتائل المواجهات العنيفة، التػي تخلػف الكثيػر مػن الضػحايا كالػدمار       

كالملسي، كال يستفيد منها أم أحد من األطراؼ المتصارعة، مما يدعوا لتبلفي كل 

جسور التحاكر، كإيجاد سػبل التفػاهم كالتواصػل اإليجػايي،     ذلي عن طريق مد 

كبدائل ألعماؿ العنف، على أساس إقرار كل طرؼ مهمػا كانػت سػلطته كنفػوذق،     

يوجود الطرؼ أك األطراؼ األخػرل، كضػماف حػق اإلخػتبلؼ، كحريػة التعبيػر،       

كاحتراـ الرأم أك االتجػاق المغػاير، كحمايػة الحقػوؽ المشػركعة، كالحريػات       

سية للجميع، كفي سياؽ هػذا الػرأم المتشػبع يقػيم الديمقراطيػة، كحقػوؽ       األسا

اإلنساف، يدخل في مفهوـ التسامح اإليتعاد عػن كػل أشػكاؿ التعصػب كالتطػرؼ،      

كالغلو، كالتشدد، كالت مت، كاإلنغبلؽ، كالتغلب علػى كػل ن عػة أنانيػة ضػيقة،      
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كػل طػرؼ يعػين    كيحق الجميع فػي اإلجتهػاد، كأخػذ     كاإلقرار ينسبية الحقيقة،

اإلعتبار حقوؽ اآلخرين كحرياتهم كطموحاتهم كآرائهػم كتوجهػاتهم، كيعبػارة    

 .أخرل فإف التسامح يعني تهذيب السلوؾ كتركيضه على احتراـ الغير

( يوضح مقترجات الجمهور )عينة الدراسة( للنهوض يالمؤسسات ِْجدكؿ )

 الدينية في نشر قيم التسامح

 % ؾ العبارات

 69.0 272 ء كرجاؿ الدين يهذق القضية .توعية  علما (ُ

 30.7 121 يالمؤتمرات كالندكات التي تنظمها المؤسسة . (ِ

 55.6 219 التعريف يه من خبلؿ كسائل اإلعبلـ المختلفة . (ّ

 22.8 90 ي يادة المخصصات المالية لذلي من خبلؿ خطط طويلة المدل (ْ

 33.5 132 يالتعاكف مع الهيئات كالمنظمات المختلفة . (ٓ

 350 اإلجمالي

 ( ما يلي :ِْيتضح من ييانات الجدكؿ )

نسبة "توعية علماء كرجاؿ الدين يهػذق القضػية" حيػث احتلػت      ارتفاع

%(، يينما جاء"التعريف يه من خبلؿ كسائل اإلعػبلـ  ٗٔالمرتبة األكلي ينسبة )

%(، يليهػا عبػارة "يالتعػاكف مػع     8ٔٓٓالمختلفة" في المرتبة الثانية ينسبة )

%(، ثػػم عبػػارة "يػػالمؤتمرات 8ّّٓات كالمنظمػػات المختلفػػة" ينسػػبة )الهيئػػ

%(، كأخيرنا 8َّٕكالندكات التي تنظمها المؤسسة" في المرتبة الرايعة ينسبة )

"ي يادة المخصصػات الماليػة لػذلي مػن خػبلؿ خطػط طويلػة المػدل" ينسػبة          

دكر %(، إف دكر المؤسسات الدينية عادة ما يكوف أعظم كأقول من أثػر  8ِِٖ)

األفراد، إذا احتجنا إلى حل مشكلة أك عبلج خلل، كالذم يجدل في ذلي هو العمػل  

الجماعى، حيث إف المولى ع  كجل أشار إلى أهميته في قوله تعالى "كتعػاكنوا  

 . "على البر كالتقول، كال تعاكنوا على اإلثم كالعدكاف
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 راسة:ال فركضنتائج اختبار : ثانينا

ذات داللة إحصائية يػين أنػواع التسػامح )التسػامح      : توجد عبلقةالفرض األكؿ

كيين مردكد نشػر قػيم التسػامح كالتواصػل مػع اآلخػرين علػى الفػرد          الديني(

 . كالمجتمع

 (ِٓجدكؿ )

 نوع التسامح)التسامح الديني( يمردكد نشر قيم التسامح كالتواصل يوضح 

 مع اآلخرين

 ِكا المتغير

درجات 

 الحرية

Df 

مستوم 

 المعنوية

sig 

 الداللة معامل فال

 دالة ُّٔ.َ ََٕ.َ ُ ُّٔ.ٕ . تحقيق االنتماء( ُ

 دالة ُُِ.َ 8ََُٔ ُ َٖٗ.ٓ . العدالة( ِ

 دالة ُّّ.َ ََٖ.َ ُ ّٖٗ.ٔ . المساكاة( ّ

 غير دالة َُٓ.َ- َٕٕ.َ ُ َٖٓ.َ . المشاركة( ْ

 غير دالة َٕٗ.َ- ُُٕ.َ ُ ِْٓ.ِ . الحوار( ٓ

 دالة َُّ.َ َّٔ.َ ِ ِّٔ.ٔ . السبلـ( ٔ

 غير دالة َٔٗ.َ َٖٓ.َ ُ َٕٔ.ّ .التنوع كاالختبلؼ( ٕ

 دالة ُٕٕ.َ ََِ.َ ِ ّٖٔ.ُِ . قبوؿ اآلخر( ٖ

 غير دالة ُُٖ.َ َْٔ.َ ِ َٕٓ.ٓ . التعايش( ٗ

 غير دالة ُُٔ.َ ََٕ.َ ِ َِّ.ٓ . الحرية( َُ

 : ( إلي ما يلي ِٓتشير ييانات الجدكؿ رقم ) -

لة إحصائية يين التسامح الديني كيػين مػردكد نشػر قػيم     ثبوت عبلقة ذات دال•

التسامح كالتواصل مع اآلخرين على الفرد كالمجتمع يشكل ج ئػي ، حيػث يلػغ    

، ََٕ.َكمستول معنويػة   ُدرجة حرية عند  ُّٔ.ٕ ِلػ" تحقيق االنتماء " كا

، كيلغ 8ََُٔكمستول معنوية  ُرية عند درجة ح َٖٗ.ٓ ِكيلغ لػ" العدالة" كا

فيمػا   ََٖ.َكمسػتول معنويػة    ُعند درجة حريػة  ّٖٗ.ٔ ِػ" المساكاة " كال

كانت العبلقة غير دالة في ياقي البدائلص كلعل ذلي يرجػع إلػي أف التسػامح    

قيمة أخبلقية كفكرية في نفا الوقت كأساسها يقػوـ علػي معاملػة اآلخػرين     

ض النظػر  كبشر كاحتراـ إنسانيتهم كمشاعرهم كمعتقداتهم كطريقة حياتهم يغ
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كفي ذلي تتجلي قيم  ،عن ألوانهم أك أجناسهم أك انتماءاتهم الدينية كالعرفية

 العدؿ كالمساكاة كاألخوة اإلنسانية.

يوجود عبلقة ذات داللػة إحصػائية    القائلصحة الفرض ج ئيان  كيالتالي ثبوت• 

يين التسامح الديني كيين مردكد نشر قيم التسامح كالتواصل مع اآلخرين على 

 لفرد كالمجتمع.ا

: توجد عبلقة ذات داللة إحصائية يين نوع المؤسسات الدينية الفرض الثاني

 كيين التردد على هذق المؤسسات. ،األكثر نشاطان في نشر قيم التسامح

 (ِٔ) جدكؿ

يوضح العبلقه يين نوع المؤسسات الدينية األكثر نشاطان في نشر قيم التسامح، كيين 

 ت.التردد على هذق المؤسسا

 ِكا المتغير
درجات 

 الحرية

مستوم 

 المعنوية

معامل 

 التوافق
 الداللة

 دالة ِْٓ.َ ََُ.َ ٖ ِٕٔ.ِٓ . دار اإلفتاء( ُ

 دالة ِِّ.َ َََ.َ َُ ِْٔ.ْٓ . جامعة األزهر( ِ

 دالة ِْٗ.َ َََ.َ َُ ّْٔ.ّٕ . الجمعية الشرعية( ّ

 دالة ِْٗ.َ ََْ.َ َُ َُِ.ِٔ . كزارة األكقاؼ( ْ

 دالة ِْٖ.َ ََْ.َ َُ ٖٕٓ.ِٓ . ألزهر الشريفا( ٓ

 غير دالة ُّٖ.َ ٔٔٔ.َ َُ ُِٔ.ٕ . الكنيسة( ٔ

 دالة ِْٗ.َ ََْ.َ َُ َْٗ.ِٓ . أنصار السنة( ٕ

 غير دالة ُُٓ.َ ُُٓ.َ َُ ِِٔ.ٗ .جمعية التبليغ كالدعوة( ٖ

 :( إلي ما يلي ِٔتشير ييانات الجدكؿ رقم ) -

إحصائية يين نوع المؤسسات الدينية األكثػر نشػاطان    ثبوت عبلقة ذات داللة •  

في نشر قيم التسامح كيين التردد على هذق المؤسسات يشكل ج ئي ، حيث يلغ 

،  ََُ.َكمسػتول معنويػة    ٖعند درجة حرية  ِٕٔ.ِٓ ِلػ" دار اإلفتاء " كا

كمسػتول معنويػة    َُعند درجة حرية  ِْٔ.ْٓ ِكيلغ لػ" جامعة األزهر " كا

 َُعنػد درجػة حريػة     ّْٔ.ّٕ ِكيلغ لػػ" الجمعيػة الشػرعية " كػا     ، َََ.َ

فيما كانت العبلقة غير دالة في يديلين فقػطص كلعػل      َََ.َكمستول معنوية 

ذلي يرجع إلي أف المؤسسات الدينية  ما كاف يبرز دكرها أيػدا فػي أكقػات    

 فػي  السكوف كالهدكء كاالستقرار، يل ما كانت تسطع كال تتوهج كال تتملق إال

أكقات الشدائد كاألزمات، كالحركب كالثورات، كاألحداث العاصفة، كاألزمػات  
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الخانقة، التى تطيش فيها العقوؿ كاأللباب، كيشتد فيهػا الصػخب كالضػجيج،    

كتتحير فيها العقوؿ النبيهة، كاألذهاف الثاقبة، كتلتبا فيها مخػارج األمػور   

 كمداخلها.

يوجود عبلقة ذات داللة إحصائية  القائل صحة الفرض ج ئيان ثبوتكيالتالي   • 

يين نوع المؤسسات الدينية األكثر نشاطان في نشر قيم التسامح كيين التػردد  

 على هذق المؤسسات.

: توجد عبلقة ذات داللة إحصائية يين دكر المؤسسات الدينية في الفرض الثالث

لتطرؼ تع ي  التسامح الديني كيين قيم التسامح الديني تؤدل إلى دحض ا

 كاإلرهاب.

 (ِٕجدكؿ رقم ) 

يوضح العبلقة يين دكر المؤسسات الدينية في تع ي  التسامح الديني كيين قيم التسامح 

  الديني تؤدل إلى دحض التطرؼ

 ِكا المتغير
درجات 

 الحرم

مستوم 

 المعنوية

معامل 

 فام
 الداللة

 دالةغير  ََُ.َ ُُْ.َ ِ ِّٗ.ّ .تعمق القيم الدينية يين الجماهير( ُ

 غير دالة َِٔ.َ ّْٕ.َ ِ ْٖٗ.ُ . تؤسا لمجتمع إنساني تسودق ركح التعاكف( ِ

 دالة ُُْ.َ ََِ.َ ِ ّّٖ.ٕ . تدعوا إلي التللف يين أفراد المجتمع( ّ

 غير دالة َُُ.َ ُّٔ.َ ِ ٖٔٗ.ّ .تحث علي اإلحساف كفعل الخير لمساعدة المحتاجين( ْ

 غير دالة َٗٓ.َ َٓٓ.َ ِ ّٔٔ.ُ .ية كاألنانيةتشجع العمل الجماعي كتنبذ الفرد( ٓ

 غير دالة َٖٓ.َ ِّٗ.َ ِ ٖٗٓ.ِ .تدعوا إلي المحبة كالتللف يين أفراد المجتمع( ٔ

تسهم في تكوين مواطن كاع يمسؤكلياته ( ٕ

 . االجتماعية
 دالة َُِ.َ َََ.َ ِ َٗٗ.ُٓ

تحث علي التكاتف كالتعاضد للحد من الظواهر ( ٖ

 . السلبية
 غير دالة َٗٗ.َ ُْٕ.َ ِ ّٖٔ.ّ

تدعوا للمبادرة في األعماؿ التطوعية لخدمة ( ٗ

 . الصالح العاـ
 غير دالة َّٔ.َ ُٕٕ.َ ِ ُٗٓ.َ

 غير دالة َُٕ.َ َُٓ.َ ِ ْٗٗ.ْ .تقوـ يحمبلت توعية لوقاية المجتمع من المخاطر( َُ

 دالةغير  َٕٓ.َ ّّّ.َ ِ ُُٗ.ِ . تنبذ التجريح كالتحريض كالتخوين( ُُ

تعمل علي تهدئة النفوس لحظة نشوب الصراع ( ُِ

 . الداخلي
 دالة ُٕٓ.َ ََٖ.َ ِ ْٕٔ.ٗ

تدعو للمركنة في الحوار كعدـ التصلب في ( ُّ

 . المواقف
 دالة  ُِٓ.َ َْٔ.َ ِ ُٗٔ.ٔ

 غير دالة َُٔ.َ ْٖٕ.َ ِ ْٕٓ.ُ .تؤكد ضركرة العناية يثركات المجتمع كمقدراته( ُْ

المشاركة في إحياء المناسبات  تبرز أهمية( ُٓ

 . الوطنية
 دالة  ُّْ.َ َُٖ.َ ِ َٕٓ.ٖ

 دالة  ُٗٔ.َ ََْ.َ ِ َّْ.ُُ . تؤكد أف الوطن للجميع مهما اختلفت االنتماءات( ُٔ
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 : ( إلي ما يلي ِٕتشير ييانات الجدكؿ رقم ) -

ثبوت عبلقة ذات داللة إحصػائية يػين دكر المؤسسػات الدينيػة فػي تع يػ         •

الديني تؤدل إلى دحض التطرؼ كاإلرهػاب  قيم التسامح سامح الديني كيين الت

 ِيشكل ج ئي ، حيث يلغ لػ" تدعوا إلػي التػللف يػين أفػراد المجتمػع " كػا      

، كيلغ لػ" تسهم في تكوين  ََِ.َكمستول معنوية  ِعند درجة حرية  ّّٖ.ٕ

كمستول  ِعند درجة حرية  َٗٗ.ُٓ ِمواطن كاع يمسؤكلياته االجتماعية " كا

، كيلغ لػ" تعمل علػي تهدئػة النفػوس لحظػة نشػوب الصػراع        َََ.َمعنوية 

فيما كانػت     ََٖ.َكمستول معنوية  ِعند درجة حرية  ْٕٔ.ٗ ِالداخلي " كا

العبلقة غير دالة في يعض البدائلص كلعل ذلي يرجػع إلػي أف دكر المؤسسػات    

سػي نوعػان مػن    الدينية في ترسي  قػيم حقػوؽ اإلنسػاف ، كهػو موضػوع يكت     

الراهنية ، ذلي أف العالم المعاصر يشهد صحوة في التدين ، كهػذق الصػحوة   

الدينية أضحت تستل ـ استحضار "الشػرائع" في مقارية المواضػيع المطركحػة   

للنقاش ككي تتجلى فاعلية المؤسسات الدينية كدكرها في ترسي  الحقوؽ التي 

، كقػدـ فػي سػبيل ذلػي     مهاطويبلن ، قبل انت اعهػا مػن خصػو   صارع اإلنساف 

ة التػي تخت نهػا   التضحيات الهائلة، أقوؿ كي تتجلػى هػذق الفاعليػة كالقػدر    

، نتناكؿ يعض الحقوؽ التي استقرت في المواثيػق الدكليػة   المؤسسات الدينية

 . لحقوؽ اإلنساف ، كننظر كيف كقف التشػريع اإلسبلمي إزاءها

ود عبلقة ذات داللػة إحصػائية   يوج القائلصحة الفرض ج ئيان  كيالتالي ثبوت• 

كيػين قػيم التسػامح     ،يين دكر المؤسسات الدينية في تع ي  التسامح الديني

 الديني تؤدل إلى دحض التطرؼ كاإلرهاب.

: توجد عبلقة ذات داللة إحصائية يين مساعدة المؤسسات الدينيػة  الفرض الرايع

 ين.في نشر قيم التسامح الديني كيين معوقات التسامح مع اآلخر
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 (ِٖجدكؿ )

يوضح العبلقة يين مساعدة المؤسسات الدينية في نشر قيم التسامح الديني كيين 

 معوقات التسامح مع اآلخرين.

 ِكا المتغير
درجات 

 الحرية

مستوم 

 المعنوية

معامل 

 التوافق
 الداللة

 غير دالة ُُٖ.َ َُْ.َ ّ ْٖٕ.ٓ . العنف( ُ

 دالة ُْٓ.َ َّٖ.َ ّ ِْٕ.ٖ . حب الذات( ِ

 غير دالة َُْ.َ ِّٕ.َ ّ ِّٔ.ْ .  لكراهية اآلخرين( ّ

 غير دالة ُُِ.َ ُُٕ.َ ّ َُٖ.ٓ . التميي  العنصرم( ْ

 دالة َُِ.َ ََُ.َ ّ ّٗٓ.ُٔ . الكبر كالتعالي( ٓ

 غير دالة َُٓ.َ ِِِ.َ ّ ّٖٗ.ْ .  التفرقة( ٔ

 دالة ُِٓ.َ َِٔ.َ ّ ُِٕ.ٗ . القمع( ٕ

 غير دالة َٓٗ.َ َّٔ.َ ّ ُٓٔ.ّ . اإلساءة لآلخرين

 : ( إلي ما يلي ِٖتشير ييانات الجدكؿ رقم ) -

ثبوت عبلقة ذات داللة إحصائية يين مساعدة المؤسسات الدينية في نشر قػيم  • 

التسامح الديني كيين معوقات التسامح مع اآلخرين يشكل ج ئي ، حيث يلغ لػ" 

، كيلػغ   َّٖ.َيػة  كمسػتول معنو  ّعند درجة حرية  ِْٕ.ٖ ِحب الذات " كا

، ََُ.َكمستول معنوية  ّدرجة حرية عند  ّٗٓ.ُٔ ِلػ" الكبر كالتعالي " كا

فيما  َِٔ.َكمستول معنوية  ّعند درجة حرية  ُِٕ.ٗ ِكيلغ لػ" القمع " كا

كانت العبلقة غير دالة في ياقي البػدائلص كلعػل ذلػي يرجػع إلػي أف ردكد      

الذم ال يعني القػوة فػالقوة تعنػي     األفعاؿ االنفعالية التي تؤدم إلى العنف

القناع الذم يحوؿ  التوازف أك التماسي أك التكامل الداخلي في كياف اإلنساف ك

فػالموقف السػلبي المجسػد     دكف رؤية الحقيقة كمػا يحػوؿ دكف فهػم اآلخػر    

يالتفسير الحرفي للمبادئ اإلنسانية كالركحيػة ، فجميػع المبػادئ اإلنسػانية     

 .قة في تنوعات التعبير كالصياغةكالركحية تمتلي الحقي

يوجود عبلقة ذات داللػة إحصػائية    القائلصحة الفرض ج ئيان  كيالتالي ثبوت• 

يين مساعدة المؤسسات الدينية في نشر قيم التسامح الػديني كيػين معوقػات    

 . التسامح مع اآلخرين
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 : ثالثنا: النتائج العامة للدراسة

ئج التي توصلت إليها الدراسة، ياإلضػافة  هذق السطور خبلصة النتا تيناقش      

علػي  كيناءن ، ت التي يقترحها الباحثإلي نتائج اختبارات الفركض، كأهم التوصيا

سػواء   الرسمية الدينيةلتعرؼ على دكر المؤسسات إلي اذلي تهدؼ هذق الدراسة 

لدل الجمهػور المصػرمص   الدينى  كانت إسبلمية أـ مسيحية فى نشر ثقافة التسامح

  : ا يلي أيرز نتائج الدراسةكفيم

أف دكافع المؤسسات الدينية لنشر قيم التسامح كثيرة، كمن ثم احتلت عبػارة   (ُ

"يناء مجتمع حاضن للجميع دكف تميي " المرتبة األكلي ، يليها عبارة "حتػي  

يكوف الوطن للجميع مهما اختلفت االنتماءات" ، ثػم جػاءت عبػارة "لحمايػة     

، كعبارة "غياب الفهم الصػحيح كالسػليم للػدين    المجتمع من مظاهر التعصب"

اإلسبلمي" في المرتبة الثالثة ، يينما جاءت عبارة "مواجهة الفػتن كتع يػ    

الوحدة"، كعبارة "مواجهة الفتاكل المتشددة" في المرتبة الرايعة ، يينمػا  

جاءت "المسػاهمة فػي التماسػي االجتمػاعي يػين شػرائح المجتمػع كطوائفػه         

لمرتبة الخامسة ، كفػي المرتبػة السادسػة كاألخيػرة جػاءت      المتنوعة" في ا

 ." "اإلسهاـ كلو يقدر قليل من الجهد في إيراز عظمة هذا الدين

أف "دار اإلفتاء" جاءت في الترتيب األكؿ، ثم جاءت "جامعػة األزهػر" فػي     (ِ

الترتيب الثاني، يينما جاءت "الجمعية الشرعية" في المرتبة الثالثة ، يليهػا  

ألكقاؼ" في المرتبة الرايعة ، ثػم جػاء "األزهػر الشػريف" فػي      "كزارة ا

المرتبة الخامسة ، كلعل انخفاض هذق النسػبة يرجػع إلػي كثػرة المؤسسػات      

كالهيئات الدينية الموجودة يمصر، كإلي كثرة البدائل في السػؤاؿ، كػذلي أف   

"دار اإلفتاء، كجامعة األزهر" كبلهما تػايعين للمؤسسػة األـ كهػي "األزهػر     

الشريف" كمن ثم قلة النسبة إلي حدو ما، ثم جاءت "الكنيسة" في المرتبػة  

السادسة ، يينما جاءت "أنصار السنة" في المرتبة السايعة ، كفػي المرتبػة   

 .الثامنة كاألخيرة جاءت "جمعية التبليغ كالدعوة" 

احتلت عبػارة "تعميػق القػيم الدينيػة يػين الجمػاهير" المرتبػة األكلػي ،          (ّ

الدينية منوطة يالعمل علي تعميق القيم يين جميع أينػاء الػوطنص    فالمؤسسات
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اإلسبلمية، كتجعىليهػا متكاملػة قػادرةن     الشخصية هي التي تصنع نسيجى ألف القيم

المجتمع، كعلى التوافيًق مع أعضائه، كعلى العمًل من أجًل  على التفاعل الحيًٌ مع

فهي قيم عالمية ترتبط يالذات اإلنسػانية الثايتػة    .النٌىٍفا كاأليسرة كالعقيدة

ال في المتغيرات من الوسائل، كتشترؾ اإلنسانية فػي تقديسػها، كإف تباينػت    

كجاءت رسالة النبػي  ...المساكاة ، المحبة،الحرية أفهاـ الناس حولها، مثاؿ:

صػلى ا   رسػوؿ ا  شرها، قاؿصلى ا عليه كسلم، لترسي  هذق القيم، كن

إنما ييعثت ألتمػم مكػارـ األخػبلؽ. قػيم مرنػة فطريػة إنسػانية         :عليه كسلم

منة كاألمكنػة، يقػوؿ   تستجيب لحاجات اإلنساف الثايتة كالمتجددة في كل األز

)كمىا ًمن دىآيٌىةو ًفي األىٍرًض كىالى طىاًئرو يىًطيري ًيجىنىاحىٍيًه ًإالٌى أيمىمه أىٍمثىػاليكيم   ا تعالى

، ثػم جػاءت عبػارة    (ٖٗ)مٌىا فىرٌىٍطنىا ًفي الًكتىاًب ًمن شىٍيءو ثيمٌى ًإلىى رىيًًٌهٍم ييٍحشىريكفى(

ف" في المرتبػة الثانيػة ، يليهػا    "تؤسا لمجتمع إنساني تسودق ركح التعاك

"أنها تدعوا إلي التللف يين أفراد المجتمع" ، ثم جاءت عبػارة " تؤكػد أف   

الوطن للجميع مهما اختلفت االنتماءات" في المرتبػة الرايعػة ، يليهػا عبػارة     

"تدعوا إلي المحبة كالتللف يين أفراد المجتمع"، يينما جاءت عبارة "تنبػذ  

لتخوين" في المرتبة السادسة، فبل يد أف توضػح هػذق   التجريح كالتحريض كا

المؤسسات لجميع أيناء الوطن، أف كبلـ التجريح، كالتحريض، كالسب، كالشتم، 

كالتكفير كالتخوين، كغيػرق مػن اإلسػفاؼ، هػو تجػاكز للخطػوط الحمػراء،        

كاعتداء على الثوايت كالضوايط، كال ييمثل إال صاحبه، كيجب نبذق كائنػا مػن   

حيثما تريد، كسمكوف حيثما أريد، كسمدافع عن حقي في أف تخالفني  كن كاف،

الرأم، كسنظل إخوة، كجيرانا، كرفاقا، كأقارب، كأنسباء، كأهبل نغػار علػى   

مصالح يعضنا البعض، يعيدنا عن النعرات العائلية كالفئوية، ألمنا كاحد كأملنػا  

لح نػه. لػنكن   كاحد، همنا كاحد كمبتغانا كاحد، نفرح لفرح اآلخػر كنحػ ف   

"كالجسد الواحد الذم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سػائر األعضػاء يالسػهر    

كمػػا أخبػر حبيبنػػا محمػد )صػػلي ا عليػه كسػػلم(، يليهػػا أف     ص(َٗ)"كالحمػى 

المؤسسات "تشجع العمل الجماعي كتنبػذ الفرديػة كاألنانيػة" ، ثػم جػاءت      

لداخلي" ك " تدعو عبارتي "تعمل علي تهدئة النفوس لحظة نشوب الصراع ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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للمركنة في الحوار كعدـ التصلب في المواقف" في المرتبة الثامنة ينسػبة ،  

ثم أف المؤسسات "تبرز أهميػة المشػاركة فػي إحيػاء المناسػبات الوطنيػة"       

كالمؤسسات الدينية "تقوـ يحمبلت توعية لوقاية المجتمع من المخاطر" فػي  

لمؤسسػات الدينيػة تسػهم فػي     المرتبة التاسعة ، كذلي جػاءت عبػارة "أف ا  

تكوين مواطن كاع يمسؤكلياته االجتماعيػة" يػنفا النسػبة تقريبنػا، يليهػا      

عبارة "أف المؤسسات تدعوا للمبادرة في األعماؿ التطوعية لخدمػة الصػالح   

العاـ" ينسبة ، كأخيرنا جػاءت عبػارات "تحػث علػي اإلحسػاف كفعػل الخيػر        

لتكاتف كالتعاضد للحد من الظواهر لمساعدة المحتاجين" كعبارة "تحث علي ا

السلبية" كعبارة "تؤكد ضركرة العناية يثركات المجتمع كمقدراتػه" ينسػب   

 متساكية تقريبنا .

تعددت األدكار التي يجب أف تقوـ يه المؤسسات الدينية أثناء فترة األزمػات   (ْ

لنشر قيم التسامح الديني، فاحتلت عبارة "تقدـ موضػوعات يهػا م يػد مػن     

يل عن طبيعة العبلقات الطيبة يين األديػاف" المرتبػة األكلػي ينسػبة     التفاص

%(، يليها "تسهم في تناكؿ العبلقة يػين المسػلمين كالمسػيحيين فػي     8َِٔ)

%(، يينما جاءت عبارة "تتناكؿ تعػاليم  8ّٖٔتدعيم سمة التسامح" ينسبة )

جػاءت  %(، ثم 8ّّٓاألدياف في أهمية التسامح" في المرتبة الثالثة ينسبة )

عبارة أف المؤسسات الدينية "تتناكؿ شخصيات دينية قريبة من الناس" فػي  

%(، يليها عبارة "تعمق القيم المشػتركة يػين   8ّْٓالمرتبة الرايعة ينسبة )

%(، كفػػي المرتبػػة األخيػػرة جػػاءت 8ِٗٔالمسػػلمين كالمسػػيحيين" ينسػػبة )

ففػي فتػرة   %(، 8ِِّ"تتناكؿ أحداث قريبة من األحداث الحقيقية" ينسبة )

األزمات يقع علي هذق المؤسسات عػبء أكبػر فػي توعيػة المػواطنين، كفػي       

اإلعداد لهذق األزمة يحمبلت توعية، كظهور في الوسائل اإلعبلمية المختلفػة،  

 كتصريحات تحث علي التهدئة كغير ذلي من أمور .

ارتفاع نسبة "توعية علماء كرجاؿ الدين يهذق القضية" حيث احتلت المرتبة  (ٓ

%(، يينما جػاء"التعريف يػه مػن خػبلؿ كسػائل اإلعػبلـ       ٗٔكلي ينسبة )األ

%(، يليها عبارة "يالتعاكف مػع  8ٔٓٓالمختلفة" في المرتبة الثانية ينسبة )

%(، ثػم عبػارة "يػالمؤتمرات    8ّّٓالهيئات كالمنظمات المختلفػة" ينسػبة )  
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، %(8َّٕكالندكات التي تنظمها المؤسسػة" فػي المرتبػة الرايعػة ينسػبة )     

كأخيرنا "ي يادة المخصصات المالية لذلي مػن خػبلؿ خطػط طويلػة المػدل"      

%(، إف دكر المؤسسات الدينية عادة ما يكوف أعظم كأقول من 8ِِٖينسبة )

أثر دكر األفراد، إذا احتجنا إلى حل مشكلة أك عبلج خلل، كالػذم يجػدل فػي    

ه فػي قولػه   ذلي هو العمل الجماعى، حيث إف المولى ع  كجل أشار إلى أهميت

 . "تعالى "كتعاكنوا على البر كالتقول، كال تعاكنوا على اإلثم كالعدكاف

ثبوت صحة الفرض ج ئيان القائل يوجود عبلقة ذات داللة إحصائية يػين دكر    (ٔ

المؤسسات الدينية في تع ي  التسامح الػديني، كيػين قػيم التسػامح الػديني      

 تؤدل إلى دحض التطرؼ كاإلرهاب.

 : الدراسةوصيات ت

في إطار النتائج التي تم التوصػل إليهػا، كمػن خػبلؿ التمصػيل النظػرم             

للدراسة يمكن اقتراح عدد من التوصيات التي يمكن األخذ يها ل يادة نشػر قػيم   

 التسامح من قبل المؤسسات المنوطة يهذا، كهي كما يلي : 

كتبػادؿ   ،كتع ي  ثقافة الحوار فػي العبلقػات الثقافيػة    ،نفتاح على اآلخراال (ُ

، كتدعيم لما فيه خيرا لئلنسانيةكتبادؿ الخبرات كالتجارب  ،كاألفكار ،اآلراء

 .  العبلقات المتبادلة يين مختلف األطراؼ كالتوجهات

، جماعات كأصحاب الديانات المختلفةالدعوة إلى ثقافة الحوار يين األفراد كال (ِ

حتراـ المتبادؿ تحػت  ، كاإلكالتعاكف ،لما للحوار من أهمية في تحقيق التواصل

، كما يعكسه مػن نتػائج إيجاييػة فػي     اـظل المشتركات الوطنية كالصالح الع

ي، كتفكيي المشاكل العالقة كحلها يشكل تحقيق السلم األهلي كالتعايش المجتمع

المؤسسػات التريويػة   ك، سلمي . كيناط يهذا الدكر الجميع انطبلقا من األسرة

المؤسسات اإلعبلمية كدكرها ككذلي ، الدينيةكالمؤسسات كالمناير كالثقافية، 

 . الكبير يمختلف أجه تها ككسائلها المتاحة

اليد من سػيادة القػانوف ألنػه السػياج      ،، لنشر ثقافة التسامحسيادة القانوف (ّ

، كاحتػراـ القػانوف أمػر مطلػوب مقايػل      عالحقيقي الذم يحمي تماسي المجتمػ 

، كإقػرار  كفي صػنع القػرار   ،عاـة في الشمف التفعيله في المساكاة كالمشارك

 ،هم فػي نبػذ العنػف   سػ فجل هػذق األمػور تي   صقوؽ كالواجباتالمواطنة في الح

  . كتحقيق األمن كالسبلـ ،كالكراهية ،كالتطرؼ
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من العلماء كاألئمة كغيرهم ينشر ركح التسامح في نفوس أف يهتم أكلو األمر  (ْ

عليهػا األزهػر   من خبلؿ الخطب كالػدركس كالمحاضػرات التػي يشػرؼ      الناس

 . « اإلسبلموفوييا»دعم دكر العلماء في مواجهة ظاهرة ك، الشريف

أف نتحد كنجتمع حوؿ ما اتفقنا عليه، كيعذر يعضنا يعضنا فيما اختلفنػا فيػه،    (ٓ

كؿ يالتمسي يدينها فػي معامبلتهػا، كفػي    كيا ليت األمة ترجع إلي عهدها األ

 طئة . مختلف مجاالتها المعيشية لتصحيح المفاهيم الخا

أف يهتم كل شخص يما كيلف يه من عمل في المجتمع، كيترؾ عمل غيرق لغيػرق   (ٔ

 حتي ال تكوف األمور في غير موضعها الصحيح .  –كل في تخصصه  –

تبني المبادرات الهادفة لنشر ثقافػة التسػامح كالتعػايشص كاسػتحداث يػرامج       (ٕ

د )صػلي ا  محمػ  لمواجهة حمبلت االزدراء كالكراهية، كإيراز سيرة الرسػوؿ 

 . كالتركي  على النواحي األخبلقية عليه كسلم(

الدعوة لتبني المشركعات المشتركة التي تعنى ينشػر المطبوعػات كالوثػائق     (ٖ

كالمخطوطات ذات الصلة يتاري  مسيرة التعايش، كالتسامح الديني كالمػذهبي  

فػػي جمهوريػػة مصػػر العرييػػةص كتع يػػ  التعػػامبلت الحضػػارية كاألخبلقيػػات 

سانية، كمفاهيم االنتماء الوطني، المبنية على قيم التسػامح، كالتعػايش،   اإلن

 كاالحتراـ المتبادؿ، كالقبوؿ ياآلخر .
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 الدراسةراجع كمصادر م
                                                           

 

 ( .ِٔسورة هود آية ) (ُ)

نسرين عبد الع ي ، دكر الدراما في الفضػائيات العرييػة فػي نشػر ثقافػة       (ِ)

السبلـ لدم طلبة الجامعات، رسالة دكتوراق غير منشورة) القاهرة: جامعػة  

 .  ٖٔـ(، صَُِّالقاهرة، كلية اإلعبلـ، قسم اإلذاعة كالتليف يوف، 

 (.  ُُٗ،   ُُٖسورة يونا آية )  (ّ)

 .  ْٕ، صنسرين عبد الع ي ، مرجع سايق (ْ)

منظمة األمم المتحدة للتريية كالعلم كالثقافة، التسامح في كلمات من األقواؿ  (ٓ)

 .  ٔـ، صَُِْإلي األفعاؿ، تنسيق يوؿ سيبلو كآخركف،

 ( . َٗسورة النحل آية ) (ٔ)

 ( .َْسورة الشورم آية ) (ٕ)

 رجع الباحثاف إلي :  (ٖ)

اهرة: دار )القػ ٔمحمد الغ الي، التعصب كالتسامح يين المسيحية كاإلسبلـ، ط -

 . ّٕ-ُٕـ( ص صََِٔنهضة مصر للطباعة كالنشركالتوزيع، 

)لبناف: ييػركت،  ُشوقي أيو خليل، التسامح في اإلسبلـ، المبدأ كالتطبيق، ط -

 . ُٓ-ّٗـ( ص ص ُّٗٗدار الفكر المعاصر 

 ( . ّٕالصافات آية ) (ٗ)

-ََِٖاإلنساف، التسامح في العالم العريي ) حقوؽ لدراسات ا راـ مرك   (َُ)

 .  ََِ-ُٖٖـ، ص صََِٗ(، ََِٗ

 فى المصرل التميف يوف يقدمها التى الدارما دكر ، خطاب عفت محمد هبة (ُُ)

 غير دكتوارق رسالة ، المصريين المواطنين يين الدينى التسامح ثقافة نشر

 اإلذاعػة  قسػم  ، اإلعػبلـ  كليػة  القػاهرة،  جامعػة  القػاهرة: ( منشػورة، 

 .) ـ 2014 كالتليف يوف،

 دة )سىمىحى(.لساف العرب ما (ُِ)

  موسوعة ككيبيديا الحرة : تعريف التسامح، متاح اكف الين: (ُّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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  ملخوذ من مقالة لمحمود منقذ الهاشمي من موقع متاح: (ُْ)
http://maaber.50megs.com/last_issue/index.htm  

 ( .ُِٓسورة النحل آية ) (ُٓ)

 ( .ّٔسورة الفرقاف آية ) (ُٔ)

 ( .ْٔسورة العنكبوت آية ) (ُٕ)

 ( .ُٗٗسورة األعراؼ آية ) (ُٖ)

 ( .َُٖسورة األنعاـ آية ) (ُٗ)

 ( .ُٗٓسورة آؿ عمراف آية ) (َِ)

 ( .ِِسورة النور آية ) (ُِ)

، ّالبخارم في صحيحة ج .، كتخريج الحديث: ركاقٖصُكشف الغمة:ج (ِِ)

 .  ٕٓ، صَِٕٔيرقم 

، كاإلماـ ۱:۳ٓأخرجه الحاكم في "المستدرؾ على الصحيحين"  حديث صحيح (ِّ)

أيو محمد الرامىهيٍرمي م في كتايه "أمثاؿ الحديث" المركية عن النبي صلى 

صلى ا عليه  نبينا عن هريرة أيي سيدنا عن -۱۳ح-ا عليه كسلم 

ينحوق كقاؿ:  ِٕٓ:ٖف  الهىٍيثمي في "مجمع ال كائد" كسلمص كما أكردق الحا

ركاق البٌ ار كالطبراني في "الصغير" ك "األكسط " كرجاؿ البٌ ار رجاؿ 

 في سعد كاين -۱ٓح-۱:۱ٕالصحيحص كما أخرجه الحاف  الداًرمي في سننه 

 . ِٗ:۱" الطبقات"

 ( .َُٕسورة األنبياء آية ) (ِْ)

  السبلـ في اإلسبلـ، متاح اكف الين: (ِٓ)

http://alshirazi.com/compilations/patg/silm_wa_salam/1/5  

 ( .ُسورة النساء آية ) (ِٔ)

 يمكن الرجوع في هذق الج ئية إلي: (ِٕ)

    نبيل نعمة، التسامح في اإلسبلـ، متاح اكف الين: -

https://www.facebook.com/ALhashmiii/posts/  

أهميػة التسػامح كالتعػايش يػين فئػات      : أخبار األردف -زاد األردف اإلخبارم  -

   البشر، متاح اكف الين:

http://maaber.50megs.com/last_issue/index.htm
http://alshirazi.com/compilations/patg/silm_wa_salam/1/5
https://www.facebook.com/ALhashmiii/posts/
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http://www.jordanzad.com  
http://alshirazionline.org/news/030.htm  

عقيل عيداف، التسامح الديني مطلب إنساني، الحػوار المتمػدف متػاح اكف    ( ِٖ) 

  m.ahewar.org/s.asp ـ:ََِٔ/ِ/ُٗالين، يتاري ، 

)العهػد   -كالجديػد   ( الكتاب المقٌدس للمدرسة كالعائلة في العهدين القػديم ِٗ)

 .ُّٓالقديم(. يعناية: األب ياسيليوس كناكرم، ص 

 .ُّٔ( المرجع السايق نفسه، صَّ)

 .ُّٗ( المرجع السايق نفسه، صُّ)

 (.ُِٓسورة النحل/اآلية ) (ِّ)

 (.ّْسورة فصلت/ اآلية )( ّّ)

 ( .ّٓ( سورة اإلسراء آية )ّْ)

 ( .ِِ-ُِ( سورة الغاشية آية )ّٓ)

 . (ُٗٓعمراف آية ) آؿ ( سورةّٔ)

( منظمة األمم المتحدة للتريية كالعلم كالثقافة، النصوص األساسػية، طبعػة   ّٕ)

ـ(، كالتي تتضمن النصوص كالتعديبلت التي اعتمدها َُِْاليونسكو/ ياريا)

تشػػرين  َِ-ٓالمػػؤتمر العػػاـ فػػي دكرتػػه السػػايعة كالثبلثين)يػػاريا    

 ـ( . َُِّالثاني/نوفمبر 

 ( .ُُٗ -ُُٖية )( سورة هود، آّٖ)

 (.ُّ( سورة  الحجرات، آية )ّٗ)

( محمود حمدم زق كؽ، التسامح فػي اإلسػبلـ: دراسػات إسػبلمية، متػاح اكف      َْ)

  http://www.hiramagazine.com الين:

رل فػى  ( هبة محمد عفت خطاب، دكر الدراما التى يقدمها التليف يػوف المصػ  ُْ)

نشر ثقافة التسامح الدينى يين المواطنين المصريين، رسالة دكتػوراق غيػر   

إلعػػبلـ، قسػػم اإلذاعػػة  منشػػورة، )القػػاهرة: جامعػػة القػػاهرة، كليػػة ا  

 ـ (.َُِْ، كالتليف يوف

 ( . ْٔسورة آؿ عمراف آية )( ِْ)

http://www.jordanzad.com/
http://alshirazionline.org/news/030.htm
http://www.hiramagazine.com/
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 ( محمد حسن محمد الم ين، دكر الجامعات الفلسطينية في تع ي  قيم التسامحّْ)

لدم طلبتها من كجهة نظرهم، رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة )فلسػطين:     

 .  َُٖـ( ص ََِٗجامعة األزهر، كلية التريية، قسم أصوؿ التريية، 

 ( .ِٖٓ( سورة البقرة، آية )ْْ)

 ( .ِٔٓ( سورة البقرة، آية )ْٓ)

 ( .ِٗ( سورة الكهف، آية )ْٔ)

 ( .ٖ( سورة الممتحنة، آية )ْٕ)

  زق كؽ، مرجع سايق، متاح اكف الين ( محمود حمدمْٖ)

http://www.hiramagazine.com  .  

قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليه  أيي ذر في صحيحه عن مسلم ( فقد ركلْٗ)

إنكم ستفتحوف أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصػوا يمهلهػا خيػرا،     :كسلم

كعػػب يػػن   عػػن الطبرانػػي كالحػػاكم  كركل رحمػػا،فػػإف لهػػم ذمػػة ك  

إذا فتحت مصػر فاستوصػوا يػالقبط خيػرا، فػإف لهػم ذمػة         مرفوعا: مالي

فػي ييػاف مشػكل اآلثػار      الطحػاكم  كهػذا ركاق  األلباني، كصححه كرحما،

 .يعنػػي أف أـ إسػػماعيل صػػلى ا عليػػه كسػػلم، كانػػت مػػنهم   :ي يػػادة

ها صلى ا عليه كسلم أنها من فعقلنا يذلي أف تلي الرحم التي ذكر كقاؿ:

 .اهػ .كسلم قبل هاجر أـ إسماعيل صلى ا عليه

 نجلة عبد الستار، التسامح الديني في حضارتنا اإلسبلمية، متاح اكف الين:  (َٓ)

http://www.mesrtimes.com/1568 

 اكف الين: ( االسبلـ دين التسامح، متاحُٓ)
https://sites.google.com/site/a7larg93hotmailcom/treatmen-religion- 

 ( .ُُٔ( سورة األنعاـ، آية )ِٓ)

 . ُِ-ُٔ( محمد حسن الم ين، مرجع سايق، ص ص ّٓ)

 ( يمكن الرجوع في هذق الج ئية:ْٓ)

 -التسامح كالحوار ، متاح اكف الين:، عدناف العلي الحسن -

 http://syria-news.com/dayin/mosah/readnews.php?id. 

http://www.hiramagazine.com/
http://www.mesrtimes.com/1568
http://syria-news.com/dayin/mosah/readnews.php?id
http://syria-news.com/dayin/mosah/readnews.php?id
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ميلود لحمر، محاضرة يعنواف: " كيف عالج اإلسبلـ مسملة التسامح "، يتاري   -

  ـ، متاح أكف الين: َُِِ/َٓ/ُْهػ موافق  ُّّْجمادل الثانية  ِِ

http://majles.alukah.net/t100877/  .  

 ( .ِٖٓ( سورة البقرة، آية )ٓٓ)

 ( .ُِ( سورة األح اب، آية )ٔٓ)

( عبد الع ي  ين إيراهيم العمرم، الوالية علي البيلػداف فػي عصػر الخلفػاء     ٕٓ)

كالتوزيػع،  )المملكة العريية السػعودية: دار إشػبيليا للنشػر    ُالراشدين، ط

 .  َُُ-َُٖـ( ص صََُِهػػ / ُِِْ

 ( .ُّ( سورة  الحجرات، آية )ٖٓ)

 .  ُِْ( هبه محمد عفت، مرجع سايق، صٗٓ)

( اكتفي الباحثاف يعرض الدراسات الخاصة يالتسامح فقط، كذلي ألنها تتصل َٔ)

 يموضوع الدراسة مباشرة .

(61) Berry Jack(2002):"Forgiveness Among The Virtues",Jornal 

Of Leadership, Organizational Studies,Vol,g,No1,PP33-48. 

(62) Mecullough Michal(2003):" Forgiviness Is change," 

Department Of Psyehology And Religions Studies, 

University, Miami . 

(63) Ary De Moor,(2004),:" Tolerance In Religious Education: 

Three Dissenting Worldviews In Canadian Education ,"Phd 

Thesis, Philosophy Of Education department Of Educational 

Foundations, . 

 . َُمحمد حسن الم ين، مرجع سايق، ص( ْٔ)

( محمود ممدكح محمود عبد الهادم، التعصب كالتسػامح الػديني فػي العصػر     ٓٔ)

لمظاهر، رسالة دكتوراق غير منشورة )القاهرة: العباسي الثاني: األسباب كا

 ـ(  .ََُِجامعة األزهر، كلية الدعوة اإلسبلمية، قسم األدياف كالمذاهب، 

( نسرين محمد عبد الع ي  ، دكر الدراما المصرية فى الفضػائيات العريػي   ٔٔ)

 فى نشر ثقافة السبلـ لدل طلبة الجامعات، مرجع سايق .

 سايق . ( هبة محمد عفت ، مرجعٕٔ)

http://majles.alukah.net/t100877/
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( مجدل محمد عبد الجواد الداغر، معالجة الصحافة العريية لقضايا التسػامح  ٖٔ)

كالتواصل مع اآلخر دراسة تحليلية لعينة من الصحف اليومية فى الفترة مػن  

، جامعػة السػلطاف قػايوس ، مجلػة اآلداب     ِ، مجلػد   ٓ، العدد   َُِِ -َُُِ

 ـ(.َُِْكالعلوـ االجتماعية )

بد ا المسلمي، مناهج البحث في الدراسات اإلعبلمية،)القاهرة: ( إيراهيم عٗٔ)

 . َُّـ(، صََِٖدار الفكر العريي، 

(70) Arthur, Berger, Media And Communication Research 

Methods: An Introduction To   Quantities Approach USA : 

Sage Publication, 2002) P111.        

) جػدق: دار   ُلحميد، تحليل المحتوم فػي يحػوث اإلعػبلـ، ط    ( محمد عبد إُ)

 .  ُّٕـ(، ص ُّٖٗالشركؽ، 

 ِّٔـ( صََُِدار النهضة العريية، ( سامي طايع، يحوث اإلعبلـ، )القاهرة: ِٕ)

 : تم عرض استمارة االستبياف علي السادة األساتذة اآلتي أسماؤهم، كهم( ّٕ)

قات العامة كاإلعبلف، كعميد كليػة اإلعػبلـ   ( أ.د/ علي السيد عجوة، أستاذ العبلُ

 األسبق، جامعة القاهرة . 

( أ.د/ محمود يوسف، أستاذ العبلقات العامػة كاإلعػبلف، كككيػل كليػة اإلعػبلـ      ِ

 األسبق، جامعة القاهرة . 

( أ.د/ جماؿ النجار، أستاذ الصحافة كالنشر، كعميد كلية اإلعبلـ األسبق جامعة ّ

 النهضة . 

د الصبور محمد فاضل، أستاذ الصحافة كالنشر، كعميػد كليػة اإلعػبلـ    ( أ.د/ عبْ

 جامعة األزهر .

( أ.د/ رزؽ سعد عبد المعطي، أستاذ العبلقات العامػة كاإلعػبلف، يجامعػة مصػر     ٓ

 الدكلية  .

( أ.د/ السيد يهنسي، أستاذ العبلقات العامػة كاإلعػبلف، كككيػل كليػة اإلعػبلـ      ٔ

 يالجامعة الحديثة . 

محمد عبد العظيم، مدرس العبلقات العامة كاإلعبلف يكلية اإلعبلـ، جامعػة  ( د/ ٕ

 االزهر .
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( .د/ رضا عبد الواجد أمين، أسػتاذ الصػحافة اإللكتركنيػة المسػاعد، كعميػد      ٖ

 مملكة البحرين -يجامعة المملكة 

( د/ فودة محمد علي، أستاذ اإلذاعة كالتليف يػوف المسػاعد يجػامعتي األزهػر،     ٗ

 يصل .كالملي ف

 ( د/ حسن نيازم الصيفي، األستاذ المساعد يجامعتي األزهر كالملي فيصل . َُ

( عاطف عدلي العبد، زكي أحمد ع مي، األسلوب اإلحصائي كاستخداماته فػي  ْٕ)

يحوث الرأم العاـ كاإلعبلـ: الدراسات الميدانية، تحليل المحتوم، العينػات،  

 .  ُٔٓـ( ص ُٗٗٗ) القاهرة: دار الفكر العريي، 

 ( .ُّ( سورة الحجرات، آية رقم )ٕٓ)

 ( .ُُٗ( سورة يونا آية رقم )ٕٔ)

العهد القديم كالعهد الجديػد،   تفسير اإلنجيل(: الجديد )شرح العهد ( شرحٕٕ)

 ( متاح اكف الين: ّٓ-ّْموقع األنبا تكبل هيمانوت ...اآليات )

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02 

 ( جملة من سئلوا .ٖٕ)

 ( .ُٗٗ( سورة األعراؼ آية رقم )ٕٗ) 

(: من طريق أيي َِِّ(، كاين ماجه )َِٕٔ( أخرجه البخارم في )صحيحه()َٖ)

عن جاير ين عبدا  لمنكدرغساف محمد ين مطرؼ قاؿ: حدثني محمد ين ا

رحم ا رجلنا  رضي ا عنهما أف رسوؿ ا صلى ا عليه كسلم قاؿ:

سمحنا إذا ياع كإذا اشترل كإذا اقتضىص كما أخرجه الترمذم 

(: من طريق إسرائيل أخبرنا زيد ين عطاء ين السائب عن َُِّفي)سننه()

لى ا عليه كسلم: غفر محمد ين المنكدر عن جاير قاؿ: قاؿ رسوؿ ا ص

ا لرجل كاف قبلكم ، كاف سهبل إذا ياع ، سهبل إذا اشترل ، سهبل إذا 

 .." هذا حديث صحيح حسن غريب " اقتضى، كقاؿ الترمذم:

 كمايعدها ( . ِّٔ/ِ( انظر: صحيح الترغيب كالترهيب لؤللباني، ُٖ)

 . )ُٓ – ُْ: ٔ( )انجيل متٌىى ِٖ)

 ي هذا السؤاؿ .( جملة من أجايوا علّٖ)

 ( جملة من أجايوا علي هذا السؤاؿ . ْٖ)

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02
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( سلوم العوادلي، األنشطة التركيجية، )القاهرة: دار النهضه العريية، ٖٓ)

  .  ُِٖـ ( صََِٖ

 ( جملة من سئلوا .ٖٔ)

 ( جملة من أجايوا علي هذا السؤاؿ .ٕٖ)

(88) http://www.alghad.com/articles/812695 

 .(ّٖ) ـ آية( سورة األنعاٖٗ)

يىػاب تىػرىاحيًم اٍلميػٍؤًمًنينى     « ًكتىاب اٍلًبرًٌ ، كىالصًٌلىًة ، كىاٍلػلدىابً  « صحيح مسلم( َٗ)

 ٍيني ميحىمٌىدي )حديث مرفوع( حىدٌىثىنىاُْٗٔرقم الحديث: .. كىتىعىاطيًفًهٍم كىتىعىاضيًدًهم

 النٌيٍعمىاًف ، عىٍن الشٌىٍعًبيًٌ ، عىٍن زىكىًريٌىاءي ، حىدٌىثىنىا أىًيي ، حىدٌىثىنىا نيمىٍيرو ٍيًن اللٌىًه عىٍبًد

مىثىػلي اٍلميػٍؤًمًنينى    ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اللٌىًه صىلٌىى اللٌىهي عىلىٍيًه كىسىػلٌىمى : "  يىًشيرو ٍيًن

ًفي تىوىادًًٌهٍم كىتىرىاحيًمًهٍم كىتىعىاطيًفًهٍم ، مىثىلي اٍلجىسىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنهي عيٍضوه تىدىاعىى لىهي 

،  جىًريػره  ، أىٍخبىرىنىػا  اٍلحىٍنظىًلػيٌي  ًإٍسحىاؽي .حىدٌىثىنىا ًيالسٌىهىًر كىاٍلحيمٌىى "سىاًئري اٍلجىسىًد 

عىلىٍيػًه  ، عىًن النٌىًبيًٌ صىلٌىى اللٌىػهي   يىًشيرو ٍيًن النٌيٍعمىاًف ، عىٍن يًٌالشٌىٍعًب ، عىٍن ميطىرًٌؼو عىٍن

 كىسىلٌىمى ، ًينىٍحًوًق
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