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 املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني:

يف أشد احلاجة املجتمع اإلسالمي بشكل خاص والبرشي بشكل عام أصبح  أن اليومفإن من املسلم به 

مذاهبهم، ومعتقداهتم، عىل اختالف ه التسامح بني مجيع فئاتإرساء مفهوم إىل  من أي وقت مىض

واألمم والتفاعل بني احلضارات املتعددة  الثقافات تعدد املفاهيم واألفكار وبروزألن  وذلكوأجناسهم، 

املعلومات وثورة االتصاالت  ساعد عىل ذلك بروز يومًا بعد يوم أخذ باالزدياد -وإجيابا سلبا–املختلفة 

جعل من ما ، بني األمم والشعوب بجميع أدواهتا التي جعلت من العامل قرية صغرية سهلت التواصل

أن األمر ذا هلال يمكن للحفاظ عىل اجلنس البرشي وعامرة األرض، و والتعاون حتِم عىل اجلميع التفاعلامل

 -البرش-بينهم ذلك املفهوم )التسامح( وإنزاله عىل أرض الواقع ثم التعاون فيام برتسيخ  إال فعليايتحقق 

ومستقبل مجعاء ما يمهد السبيل حلياة كريمة، وسعيدة، وآمنة، ة يعىل تنوعهم واختالفهم خلدمة اإلنسان

ام جاءت يف اآليات القرآنية الكريمة وأحاديث وهذا ما تدعو إليه تعاليم اإلسالم ك واعد أفضل وأمجل،

 .(النبي )

بدأ أمهية هذا املتؤكد عىل ل)رمحه اهلل تعاىل(  النوريسرسائل النور لإلمام ويف هذا السياق جاءت 

الذي يقوم عىل أساس حتديد غاية الوجود ، لإلنسان اإلسالميثمرة التصور  وابرازه عىل أنه (التسامح)

من ثم حتقيق مفهوم العبودية أرضه وأعامر عبادة اهلل تعاىل والعمل عىل  حلياة واملتمثلة يفاإلنساين يف هذه ا

عن طريق التسامح بني الناس مفهوم التسامح مسالة أعامر األرض ال تتحقق إال باخلالصة له تعاىل، و

النور حتمل يف ، لذلك جاءت رسائل املشرتك فيام بينهمالتعاون وصوال إىل التعايش وغفران الزالت و

حني أكد يف الشعاعات  )رمحه اهلل(اإلمام  العميل ملفهوم التسامح والذي متثل يف منهج طياهتا ذلك التصور

نه قد وضع ذلك املفهوم كمنهج عميل يف حياته كلها حني قال: )كانت الشفقة دستور حيايت منذ أعىل 

 ثالثني عامًا، وأساس مسلكي، ومسلك رسائل النور(. 

لفهم  ةوالعملي ةهج الفكرياواملنإحدى الطرق ومن ثم رسائل النور  النوريسانت حياة اإلمام لذلك ك

الذي يبدأ يف إصالح النفس أوال، ومن ثم إصالح الفكر عن طريق تغيري و يف اإلسالم العميل التسامح

 :يقول يف املكتوبات النوريساإلمام  لذا نرى، اإلنسانيةإىل النفس وحتويلها مفهوم العداوة اجتاه اآلخرين 

)إن كنت تريد أن تعادي أحدًا فعاد ما يف قلبك من العداوة، واجتهد يف إطفاء نارها، واستئصال شأفتها، 

 وحاول أن تعادي من هو أعدى عدوك، وأشد رضرًا عليك، تلك هي نفسك التي بني جنبيك(.


