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الذین ءامنوا ( اإلسالم )..1
الدیانة الیھودیة ..2
والصابئین وھم: ﴿جماعة كانوا على دین.3

إبراھیم علیھ السالم ثم عبدوا الكواكب فسموا
الصابئة لخروجھم عن دین نبیھم﴾

الدیانة النصرانیة.( وھما قبل اإلسالم)..4
العقیدة  المجوسیة ﴿وھم عبدة النار﴾ ..5
والذین أشركوا: (الذین یعبدون األصنام)..6

إقرار بأن البشر مختلفون في معتقداتھم، ولھم الحق في العیش في الدنیا بأمان دون
إجبار على اعتناق المعتقدات، وهللا تعالى یقضي بین الناس ویحاسبھم یوم القیامة

بالعدل.









النفاق والكذب والخداع.

قوة المجتمع.
نشر الباطل واألخالق

السیئة.









ال تعارض.

الحوار یتیح لآلخرین فھم اإلسالم فھما صحیحا ولكل إنسان الحق كحریة
اختیار ما یشاء عن قناعة ودون إكراه.





التسامح لیس خضوعا وال استسالما، فالتسامح لھ حدود فال یعني قبول
العدوان من اآلخرین أو التھاون بشأن عقیدة اإلسالم ، وفي الوقت ذاتھ
ال نحتقر معتقدات اآلخرین، وإنما نجادلھم ونحاورھم بالتي ھي أحسن.



احترام حق
اآلخرین
في التمتع
بحقوقھم

وحریاتھم،
وثقافاتھم.

. أمن1
واستقرار
المجتمع.

. احترام2
حریات اإلنسان

وحقوقھ.
. تحقیق3

المصالح.
. تقدیم4

الصورة
.المشرقة لإلسالم

:" َوَماقال تعالى .1 
أَْرَسْلنَاك إِالَّ َرْحَمة

ِلْلعَالَِمیَن "

َوَال ":قال تعالى .2
تَُجاِدلُوا أَْھَل

اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي
ِھَي أَْحَسُن "

. إباحة أكل طعام أھل1
الكتاب والزواج من نسائھم.

. أمر االبن المسلم2
باإلحسان إلى والدیھ

المشركین.
. زیارة النبي علیھ السالم3

الغالم الیھودي في مرضھ.
. وقوف النبي علیھ السالم4

لجنازة الیھودي.
. العھدة العمریة مع أھل5

القدس بإعطائھم األمن على
أنفسھم ومقدساتھم.

. توصیة الخلیفة عمر بن6
عبدالعزیز والتھ بمعاملة
أھل الذمة معاملة حسنة.

. سن دولة اإلمارات7
قانونا لمكافحة التمییز

والكراھیة.



احترام حق اآلخرین في التمتع بحقوقھم وحریاتھم، وثقافاتھم.

. عدم تخلي المرء عن معتقداتھ2.عدم قبول العدوان من اآلخرین 1
. محاورة أصحاب العقائد األخرى بالحسنى.4. عدم التھاون بشأن عقیدة اإلسالم. 3

. زیارة النبي علیھ السالم الغالم الیھودي في مرضھ.1
. وقوف النبي علیھ السالم لجنازة الیھودي.2



المستشرق المعروف برنارد لویس إنجلیزي األصل وأمریكي الجنسیة، عمل أستاذا
للتاریخ اإلسالمي في جامعات لندن وكالیفورنیا وغیره كثیرون شھدوا لإلسالم بالسماحة

والعدل مع غیر المسلمین على مر القرون.



التواضع واحترام آراء اآلخرین
وعدم احتقارھا.

التنشئة االجتماعیة التي
تربي الفرد على التسامح
والتعایش مع اآلخرین.

العلم وسعة األفق وتقبل
اختالف األفكار واآلراء.

الفھم الصحیح لإلسالم وتلقي
تعالیمھ من أشخاص موثوق

بعلمھم.




