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المســلمين  األديان من  الباحثون في  اســتعمل 
وغير المسلمين هذه اللفظة في أواخر القرن التاسع 
ماحة للمخالفين في  عشر الميالدي بمعنى إبداء الس
ين أخذًا من الحديث النبوي: «أحب األديان إلى  الد
ــمحة» (أخرجه البخاري في األدب وأحمد وغيرهما)،  اهللا الحنيفية الس

ة (لسان العرب). أي ليس فيها ضيق وال شد

ثم بدأت تتســع مع األيام، ولكن أبرز دالالتها 
هذا المعنى.

ــماحة فــي اللغة هي: حســن المعاشــرة  والس
والمخالطــة، واللين فــي المواقف التــي تكثر في 
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الحديث  ذلــك  والعنف، وجاء في  ة  الشــد أمثالها 
«َرِحَم اهللا رجالً َســْمحًا إذا باع وإذا اشــترى، وإذا 

اقتضى» (أخرجه البخاري).
اللين وحسن  التســامح في إظهار  فاستعمال كلمة 
اســتعماٌل جيٌد وسديٌد  ين  الد في  للمخالف  المعاشرة 

في الداللة على المقصود من ذلك.
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ين اإلسالمي تجاه المخالفين في  التسامح في الد
ين أصل مــن أصوله وركــن بارز فــي تعاليمه  الد

وذلك:
1 ـ ألن عقائد اإلسالم مبنية على الفطرة والعقل 
ة، فــال يخاف عليهــا أن تتزعزع أو يشــك  والحج

المسلم فيها.
2 ـ جاء في القــرآن الكريــم والحديث النبوي 
الشــريف تصديٌق لجملة من عقائد األنبياء السابقين 
﴿ ¾ ¿ ÅÄ Ã ÂÁ À... ﴾ [األنعام: 90]، 
وهذا يجعل المسلم منفتحًا على عقائد أهل الكتاب 

وغيرهم.
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3 ـ اعتقاد المسلم أن الهداية بيد اهللا وحده:
 ih g f e d c b a ` _ ﴿

l k j ﴾ [القصص: 56].

 D C  B A @? > = < ; ﴿
F E... ﴾ [المائدة: 105].

د القرآن الكريم أن االختالف بين البشــر  4 ـ أك
في األديان ال يدعو إلى العدوان ألن اهللا تعالى أراد 
ذلك: ﴿ ! " # $ % & ') ( * 

+ ❁ - . / 0... ﴾ [هود: 118].

واختالف الناس هذا يكون في األديان.

[الحــج: 68]   ﴾ O  N  M  L  K  J ﴿
والمنسك: هو طريقة العبادة، والناسك: العابد.

األديان  د  وتعــد االختــالف   أن المســلم  فيرى 
طبيعي، ناشــئ مــن اختــالف المــدارك وتفاوت 

العقول.
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 r qp o n m l ﴿ وهذا ما أراده اهللا تعالــى
z y x w vu t s ﴾ [األنعام: 107].

وبهذا غير اإلســالم وجه التاريخ الذي كانت فيه 
قسمًا  والتاريخ  الكريم  القرآن  ل  ة، وسجديني حروب 
منها، فليس فــي دين اإلســالم حــروب دينية، أو 
أعظم  مــن  التســامح  لألديــان، وأصبح  اضطهــاد 
خصائص اإلســالم ورحمته ألتباعــه وغيرهم ﴿ ` 

d c b a ﴾ [األنبياء: 107].
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1 ـ إقراره ألهل الكتــاب وغيرهم من أتباع األديان 
على ما يعتقدون، وعلى إقامة شــعائرهم كما يريدون 
 × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ طبقــًا لعلمائهــم وكتبهــم

Ú Ù Ø ﴾ [البقرة: 256].

وال  الكتــاب  أْهــَل  قــوا  تَُصد «ال  الحديــث: 
بوهم، وقولوا آمنا باهللا ومــا أُْنزَِل إلينا وما أُْنزَِل  تَُكذ

إليكم...» (أخرجه البخاري).
هين إلى  أقام وفد نجــران صالتهــم متوج وقد 
المشرق قبلتهم في المسجد النبوي دون أن يعترض 
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عليهم النبــي ژ أو غيره، بل قال رســول اهللا ژ : 
«دعوهم» (تفسير ابن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير).

ــتم لعقائدهــم وعباداتهم  ْعــن والش 2 ـ َعــَدُم الط
الرصين،  العلمــي  البحــث  دينهم، خــارج  ورســوم 
والمناظــرة الهادفة، لبيــان الحق، كما جــاء ذلك في 
القرآن الكريــم: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤

̧ ﴾ [األنعام: 108].  ¶ μ ´ ³ ²

َفَيُرد عليهم  كان الكفار يسيئون لعقائد المســلميَن 
المسلمون بشتم آلهتهم، فنهى اهللا تعالى عن ذلك، ألنه 
ــفاهة، وهذا ال يصلح ألبناء  يفتح باب المشاتمة والس

المجتمع المتعايشين مع بعضهم.

وفي الحديث الشريف: استب رجل من المسلمين 
اصطفى  والــذي  المســلم:  فقال  اليهود  من  ورجل 
محمــدًا علــى العالمين، فقــال اليهــودي: والذي 
اصطفى موســى على العالمين، فلطم المسلُم وجَه 
اليهودي، فذهَب إلى النبــي ژ فأخبره بما كان من 
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روني  أمره وأمر المسلم، فقال رسول اهللا ژ : «ال تَُخي
على موسى...» (الحديث أخرجه البخاري ومسلم).

وهذا النهي للمســلمين حينما يكــون معهم غيرهم 
العشــرة الحسنة واأللفة مع  من األديان األخرى لتبقى 
احتفــاظ كل واحد بدينــه، وهذا هو التأصيــل النبوي 
للتسامح، وإال فالنبي محمد ژ أفضل األنبياء بنصوص 
القرآن الكثيرة، ومثله قول النبي ژ : «ما ينبغي لعبد أن 

يقول: أنا خير من يونس بن متى» (أخرجه البخاري ومسلم).
3 ـ التأكيد على القاســم المشــترك بين األنبياء في 
العقائد، وقد ذكر اهللا تعالى في القرآن الكريم ثمانية عشر 
نبيًا في سياق واحد في سورة األنعام، ثم قال للنبي ژ : 

﴿ ¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À ﴾ [األنعام: 90].

وفي القرآن الكريم أســماء ســور قرآنية بأســماء 
األنبياء، وفيه قسم كبير جدًا من آياته لذكر حياة األنبياء 
وســيرتهم وأخالقهم ( إبراهيم، يونس، يوسف، هود، 
 األنبيــاء ... ) إلخ، وال يوجد شــعب فــي األرض إال

ويتعلق بنبي أو بِِقَيمِ نبي من األنبياء.
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كثيــرة فضائل  أحاديث  في  الرســول ژ  بين  كما 
ومكانة األنبياء السابقين.

وقد ذهب النبي ژ مع َجْمــعٍ من أصحابه إلى 
بيت المدراس، وهو البيت الذي يتدارس فيه اليهود 
التوراة ويقرؤونها، فاســتقبله َجْمٌع منهم وحاورهم 

وناقشهم. (أخرجه البخاري ومسلم).
ة أخرى، فوضعوا له وَِسادًة فجلس  وذهب إليهم مر
عليهــا، ثم قــال: «ائتوني بالتــوراة»، فُأتِــَي بها فنزع 

الوسادة من تحته، فوضع التوراة عليها. (سنن أبي داود).
وهذا انفتاٌح للمســلم على الفضائل والقيم في كل 

األديان، ومرتكز للتآلف والتعايش بين الناس.
4 ـ عــدم هــدم أماكــن عبادتهم وشــعائرهم، أو 
ض لها باإلساءة وغيرها، قال تعالى: ﴿ 9 :  التعر

 B  A  @  ?  >  =  <  ;
H G F E D C ﴾ [الحج: 40].

الصوامع: جمع صومعة، وهــي مواضع يتعبد فيها 
الرهبان.
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وبَِيـع: جمع بِيعة وهي: كنائس النصارى.
وصلوات: جمع صلوتا، وهي كنائس اليهود، وقيل: 

مساجد الصابئة.
والمقصود باآلية معابد أهل األديان.

قال ابن خويزمنداد المالكي: تضمنت هذه اآلية 
المنع من هدم كنائس أهل الذمــة وبيعهم، وبيوت 

نيرانهم. (تفسير القرطبي والتحرير والتنوير).
المســلمون ألنها تجري مجرى  لهم  تركها  وقد 

بيوتهم وأموالهم.
ويدافع المسلمون عن مصليات أهل األديان الذين 
يعيشــون معهم كما يدافعون عن مســاجدهم كما قرر 
ذلك الحســن البصري، المتوفــى 110هـ ، وغيره من 

أعالم المسلمين.
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله:

«أن ال تهدموا كنيســة وال بيعــة وال بيت نار»، 
وصالح رسول اهللا ژ أهل نجران وفيه: «أن ال تُْهَدَم 



التسـامـح 16

لهم بيعة وال ُيْخَرَج لهم قّس وال ُيْفَتنون عن دينهم، 
ما لم ُيْحدِثوا َحَدثًا أو يأكلوا الربا» (أخرجه أبو داود).

والحدث: هــو األمر المنكر الــذي يخالف النظام 
والقانون.

���الت:�ـ ا��*��( $& ا�  2

فقد أمــر اإلســالم بالتســامح مع أهــل الكتاب 
واألديان األخرى في المعامــالت الدنيوية، وأن ينالوا 
العدل في المعاملة وحسن المعاشرة ومكارم األخالق، 

وفي التصرفات كلها، ومن ذلك:
1 ـ اإلحســان في المعاملة للوالدين وإن كانا غير 

مسلمين والترفق بهما.
﴿ . / 0 1 ﴾ [العنكبوت: 8].

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿
i h g f ed c ﴾ [لقمان: 15].

وجاءت أم أســماء بنت أبي بكر إليها فــي المدينة 
لة والهدية من ابنتها، فاستأذنت  وكانت مشركة وتريد الص

النبي ژ ، فأذن لها. (البخاري ومسلم).
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2 ـ المصاهرة بين المسلمين وأهل الكتاب؛ فيجوز 
 ¬ « ª ﴿ :للمســلم أن يتزوج كتابية، قال تعالى
 º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯®
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ä ﴾ [المائدة: 5].

والمحصنات هنا: العفيفات.
ج طلحة بن  ج عثمان بن عفان نصرانية، وتزو وتزو
ج حذيفة يهودية (السنن الكبرى للبيهقي).  عبيد اهللا نصرانية، وتزو

رين. الن من العشرة المبش واألَو

· وليس للمســلم منع زوجتــه الكتابيــة من أداء 
عبادتها والقيام بشعائر دينها والذهاب إلى معبدها.

3 ـ اإلنفــاق على األقــارب الفقــراء، ولو كان 
 p  o  n ﴿ تعالى:  قال  مختلفًا،  ين  الد
 w  v  u  t  s  r  q
 ~ } | { z y x

ے ﴾ [النساء: 36].
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فللقرابة حق وإن كانوا غير مسلمين، وصلة الرحم 
واجبة وإن كانت غير مسلمة، فلكل واحد دينه.

وقال تعالى: ﴿ ZY X... ﴾ [الممتحنة: 8].

قال القاضي إسماعيل المالكي: أْي تعطونهم قسطًا 
لة. من أموالكم على وجه الص

تعالى ﴿ °  قــال  ـ أكل طعامهم وذبائحهم:   4
± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [المائدة: 5].

وأكَل رسوُل اهللا ژ طعامهم. كما أخرجه البخاري.

وتناول الصحابي عبد اهللا بن مغفل جراب شــحم 
رماه اليهود، وأخذه أمام النبي ژ (أخرجه البخاري ومسلم).

وقد أجمــع المســلمون علــى أكل ذبائح أهل 
الكتاب ولو كانت ألعيادهم أو شعائرهم، كما ذهب 
إلى ذلك عدد من الصحابة والتابعين، ألنه طعامهم، 

وهو حالل لنا.
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البيع والشــراء منهــم والمشــاركة معهم في  5 ـ 
التجارة واألموال، وقد اشترى رسول اهللا ژ سلعة من 

يهودي إلى الميسرة (أخرجه البخاري ومسلم).

ورهنه درعه على ثالثين وسقًا ـ وهو مكيال ـ من 
شعير (أخرجه البخاري).

وعاملهم فــي الزراعة والمســاقاة وهي نوع من 
الزراعة وشاركهم في خيبر.

كما يجــوز للمســلم أن ُيَشــغلهم باألجر، وأن 
يشــتغل عندهم باألجر، وقد اشــتغل علي بن أبي 
طالب ƒ عند يهودي في إخــراج الماء من البئر، 

ُكل َدْلوٍ بَِتْمَرة.

ق على فقرائهم،  6 ـ كما يجوز للمســلم أن يتصد
وأن يوقف األوقــاف على الفقراء منهــم، وإْن كان له 
أقرباء غير مســلمين يجوز أن يوصي لهــم عند موته 
بشيٍء من ماله، وقد فعلت ذلك صفية زوُج النبي ژ ؛ 
فقد باعــت بيتها بمائة ألــف، وكان لهــا أخ يهودي، 

فأوصت له بثلث المائة.



التسـامـح 20

مة يســأل  الذ كبيرًا من أهل  ورأى عمر ƒ رجالً 
ته ولم  الناس فقال: ما أنصفنــاه؛ أخذنا منه في حال قو

نرد عليه في حال ضعفه، وَفَرَض له من بيت المال.

 Ñ ﴿ :تهم قال تعالىَتِحي 7 ـ الســالم عليهم ورد
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [النساء: 86].

وتعزيتهم:  عيادة مرضاهم وشــهود جنائزهم،  ـ   8
كان غالٌم يهودي يخدم النبــي ژ فمرض، فأتاه فقعد 

عند رأسه... (أخرجه البخاري).

ا حضرت أبا طالب الوفاُة جاءه رسول اهللا ژ ،  ولم
وعاَد عبَد اهللا بن أُبي بن ســلول وهو رأس المنافقين، 
ن به، وقــال بريدة بن الحصيب: كنا  وأعطاه ثوبه فُكف
جلوسًا عند رسول اهللا ژ فقال: «اذهبوا بنا نعود جارنا 
اليهودي»، قال بريدة: فأتيناه، فقال له النبي ژ : «كيف 

أنت يا فالن؟..» (أخرجه ابن السني).
وقد كان لبعض الصحابة والتابعين آباء وأمهات 
غير مســلمات، فكانوا يقومون بحق الجنازة، وأمَر 
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أبيه، وكان  بدفن   ƒ أبي طالب النبي ژ علي بن 
ون أهَل الميت من غير  عونهم، ويعزالمسلمون ُيَشــي

المسلمين.

هــم وإكرامهم إذا كانــوا مجاورين: وكان  9 ـ بر
لعبد اهللا بن عمرو بن العاص جــاٌر يهودي وكان له 
غالم يســلخ شــاة، فقال لغالمه: يا غالم إذا فرغت 
فابدأ بجارنا اليهــودي، فقال رجل: اليهودي؟! قال: 
سمعت رســول اهللا ژ يوصي بالجار حتى ظننا أنه 

ثه (أخرجه البخاري في األدب وأبو داود). سيور

وكان إســماعيل بن إســحاق القاضي (ت 282هـ) 
جالســًا في مجلس القضــاء، فدخل عليــه عبدون بن 
ب بــه، فرأى إنكار َمْن  صاعد النصراني، فقام له ورح
ا خرج قال لهم: علمُت إنكاركم، وقد  َحْوَله ذلَك، فلم
 Q P O N M L K J I ﴿ :قال اهللا تعالى
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R

̂ ﴾ [الممتحنة: 8].

وهذا من البر الذي أمَر اهللا به. (أحكام القرآن ألبي بكر بن العربي).
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10 ـ تطبيــق قانــون المســلمين إذا تحاكموا إلى 
محاكم المسلمين، فال تفرقة بينهم وبين غيرهم ﴿ & 
 0  /  .  -,  +  *  )  (  '
 :9  8  7  6  5  43  2  1

; > = < ﴾ [المائدة: 42].

والقســط: هو العدل، وقد مضت السنة أن يرد أهل 
الكتــاب ـ ومثلهــم األديــان األخرى ـ فــي حقوقهم 
ومواريثهم إلى أهل دينهم، إال أن يأتوا راغبين، فيحكم 

الحاكم المسلم بينهم في ذلك بأحكام المسلمين.

ين، أو االعتداء  11 ـ ال يجوز ظلم المخالف في الد
عليه، أو اإلســاءة إليه بوجه من الوجوه بغير حق، بل 
لهم من الحفــظ والرعايــة والكرامة مــا لغيرهم من 
 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :المسلمين، قال اهللا تعالى
 À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ﴾ [المائدة: 2].

أي: ال يحملنكــم ُبغــض طائفة من ديــن آخر أن 
تتعدوا من الحق إلى الباطل.
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لقد عاش في بالد المسلمين وبين المسلمين أمٌم 
مختلفــة األديان واللغــات والثقافات مــن نصارى، 
واختلطوا  وغيرهــم،  وصابئــة،  ويهــود،  ومجوس، 

بالمسلمين.

(فشــاركهم المســلمون في كثير من عاداتهم، ولم 
ت رعاياها المخالفين لها في  أمة ســو يحفظ التاريخ أن
دينها برعاياها األصليين في شــأن قوانين العدالة ونوال 
حظــوظ الدنيا بقاعدة لهــم مالنا وعليهــم ما علينا مع 
تخويلهم البقاء على رسومهم وعاداتهم، مثل المسلمين.

يه (العظمة  يه التسامح أن نسم فحقيق هذا الذي نسم
اإلسالمية)، ألنه جعل هذا التسامح من أصول نظامه).
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غير  مــن  رعاياه  مــع  اإلســالُم  تســاَمَح  وكما 
المسلمين على اختالف أديانهم، فإنه كذلك تساَمَح 
مع الدول غير المسلمة، ومع شعوبها، وسعى إلقامة 
البشر،  لم، وتحقيق الرخاء لجميع  الس األمن، ونشر 

وينشد ذلك في:

تبســط األمن،  التي  المعاهــدات والمواثيــق  ـ   1
ع ذلك النبي ژ ،  وتطفئ االعتداء والعدوان وقد شــر
المعاهدات مع كل من أبدى االســتعداد، وأراد  فأقام 
اإلسهام في تحقيق االســتقرار، ولم يعلن عليهم حربًا 

دينية، وال حربًا مدنية، ومن هؤالء:
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· معاهدة مع ملك دومة الجندل وكان نصرانيًا.
· معاهدة مع ابن العلماء (يوحنا بن رؤبة) ملك أيلة، 
وكان نصرانيًا، وكانت بالده منطلقًا لحرب المســلمين، 

وبهذه المعاهدة تحقق األمن واالستقرار من جهتهم.

· معاهدة مع أهل مقنا وكانوا يهودًا، وغيرهم.
2 ـ فتح قنوات االتصــال والتعاون مع الدول كلها 

من خالل التركيز على القيم المشتركة وذلك بواسطة:

أ ـ الرسائل: فقد أرسل النبي ژ رسائل تواصل وقيم 
إلى قادة جميع الدول القائمة في عصــره: هرقل الروم، 
كسرى فارس، نجاشــي الحبشــة، مقوقس مصر، ملوك 
العرب وأمراؤهم، وفيهم النصارى والمجوس والوثنيون، 
وكل هــذه الرســائل بمضمــون واحد تدعو إلــى القيم 

﴿ = < ? @ B A ﴾ [آل عمران: 64].

أي واضحــة ونافعــة، وهــذه أول مرة فــي التاريخ 
تحصل فيهــا الدعــوة إلى إقامــة حلف عالمــي للقيم 

اإلنسانية المشتركة.
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وكان ذلك بواســطة بعثات دبلوماسية بلغت أكثر 
من ثالث عشرة بعثة.

وعلى هذا سارت دول المسلمين عبر العصور.

ــب النبي ژ بوفود  ب ـ اســتقبال الوفود: فقد رح
كثيرة مــن أديان عديدة، وأعد لهــم دار ضيافة ـ وكان 
بعضهم يحمل رموزه الدينية كالصليب وغيره (سنن الترمذي، 
طبقات ابن سعد، ســنن البيهقي...) ـ ولم يجبرهم على تغيير دينهم، 

وكان يعطيهم الهدايا عند عودتهم.

وعلى هذا سار حكام المسلمين من بعد.

3 ـ تبــادل الهدايا، فقد تلقى النبــي ژ هدايا من 
أهل األديان والحكام في عصره فقبلها، وقابلها بهدايا 
والمراكب، واأللبســة،  الخيول،  مثلها وأفضل، ومنها 
واألمــوال، وهذا إينــاس وتلطف لمــن يخالفونه في 

ين، وهو تشريٌع عمل به المسلمون. الد

الغدر  بالعهــود والمواثيــق، وعــدم  الوفــاء  ـ   4
والخيانة، وكان القرآن الكريم وأقوال النبي ژ وأفعاله 
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امًا ومحكومين في هذا، قال  تهدي حياة المسلمين حك
اهللا تعالى: ﴿ [ ^ _ ` a ﴾ [النحل: 91].

 r  q  p  o  n  m ﴿ تعالــى:  وقال 
u t s ﴾ [األنفال: 58].

أي أعلن انتهاء مدة الصلح وأعلمهم بذلك.

5 ـ فتح المجال التجاري بين المسلمين ومخالفيهم 
يــن شــعوبًا ودوالً، ومعاملتهــم بالمثــل في  فــي الد
 ƒ الضرائب والقوانين، وقد ســأل عمر بن الخطاب
التجاَر المسلميَن: كم يأخذون منكم ضرائب؟ فقالوا: 
الُعُشر، فأخذ مثلها من تجار األديان األخرى، وأحيانًا 
كان ُيعفي مــن الضرائب لتصب التجــارة في البالد 

وتكثر السلع.

التهاني والتعازي، وتطورت األمور بين  6 ـ تبادل 
التهاني  تبادل  إلى  الدول  الدول اإلسالمية وغيرها من 
والتعازي والمناسبات كتســلم الحكم وغيره، كما أمر 

ين اإلسالمي. بذلك الد
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7 ـ التبادل العلمي والمعرفي، وشــرع رسول اهللا ژ 
ذلــك عندما علم اُألســارى كل واحد منهم عشــرة من 
المســلمون  فتح  ثم  ابــن ســعد)،  (طبقــات  المســلمين  أطفال 
معاهدهم ومدارسهم ومساجدهم لكل وارد لتلقي العلم 
الذي يريــد، دون النظر فــي دينه أو ثقافته أو جنســه، 
ام المســلمين من حكام الدول غير المسلمة  وطلب حك

الكتَب العلمية وترجموها، ووضعوها بين أيدي الناس.

8 ـ التعاون في كل ما هو خير للبشرية، وبهذا جاء 
ين بل  القرآن الكريم آمرًا بالتعاون مع المخالفين في الد
 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :والمحاربين، قال تعالى
 À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸

È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ﴾ [المائدة: 2].

والشنآن: البغض والعداء، ال يمنع من التعاون على 
البر: وهو كل خير، بل هو واجب.

«واهللا ال  النبي ژ عندما قال للمحاربين له:  وأكده 
تدعوني قريش إلــى خطة يعظمون بهــا حرمات اهللا، 

وصلة الرحم إال أعطيتهم إياها» (أحمد والبخاري وغيرهما).
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وبهذا فكل ما ينفع الناس ويحقق الخير للبشــر 
فهو مطلوب مرغوب في اإلسالم.

ين اإلســالمي في أصوله ومبادئه دين منفتح  الد إن
على األديــان والثقافات، ال ُيكره أحــدًا على اعتناقه، 
قال 4  العالَم،  ــلم واألمن  الس ليســود  ولكنه يسعى 

﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [األنفال: 61].

م اإلنســاَن ويحفظ حقوَقــه، دون النظر إلى  ويكر
أوصاف أُخرى فيه ﴿ _ ` b a ﴾ [اإلسراء: 70].

ويريد أن يكــون التواصل بين األديــان والثقافات 
بالحكمة والحســنى، واالتفاق على القيم المشــتركة 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 5  4  3  2  1  0  /  .-  ,

6 7 8 9 : ; ﴾ [العنكبوت: 46].

التســامح، وكان  وبهذا كان دين اإلســالم دين 
محمد ژ رحمة للعالمين.
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وعلى هذه القيم اإلســالمية العظيمة أقام الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان ـ أعلى اهللا مقامه ـ مدرسته 
فــي السياســة والحكم، وعلــى هديها يســير حضرة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس 
الدولة، حفظه اهللا ـ وولي العهد األمين صاحب الســمو 

ـ . الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ أيده اهللا 
 L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
 X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M

Z Y ﴾ [الحجرات: 13].




