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الفصل الرابع
مساحة األديان ورسالتها الداعية للتعايش السلمي وآداب احلوار بني البشر
تمهيد وتقسيم:
إن المتأممأل لموأ أ أ أ أ أ أأمون رسأ أ أ أ أ أ أأالأة ا نبيأا جميعأا يجأداأا تأدور حوق حةيقأة واحأدةو اي وحأدة

الخأال للكون واسأ أ أ أ أ أ أأتحقأا أه ال أادة؛ فجميع ا نبيأا جأا وا بعقةأدة التوحةأد ولأان لكأل مهج مهج

وش أريعة تختلع عب بعوأأجا مب بعو الوجويو ويرجع الخ اف تعت فعت ارات العمأأر ومراحل

التطور افجتماعي للجماعات والشعوب.

()1

و د جعل الخ اف تعت ال ش أأر في حاجة دا مة للتفاا والتقارب والتو أأامبو ولان فمد مب

م ادئ و واعد عامة مش أ أ أ أ أأترلة تمكهج مب ضن هتفع بعو أ أ أ أ أأج مب بعو .ويعمروا الكون؛ فكانت
الدعوة إلى التآ ي والسماحة والتوامب.
و د اش أ أ أأترلت الديانات الكبرر في تاريخ افنس أ أ أأانية (الةجودية والمس أ أ أأيحية وايس أ أ أأع ) في

الدعوة إلى التآ ي والتوأ أ أ أأامب مةب ال شأ أ أ أأر ضيا لان معتقدا وضيا لانت هاعاتج الفكرية والثقافية؛
فالدعوة إلى التآ ي مةب ال ش أ أأر ليس أ أأت مب امتداا عقوق ضو اجتجاد ال ش أ أأر مل اي ا س أ أأاس ال
امت عليه فكرة الدعوة إلى اييمان في لل مب المس أ أ أأيحية وايس أ أ أأع

()2

ومب ث ص أ أ أ وت الدعوة

لأل وة اينسأ أ أأانية والتوأ أ أأامب مةب ال شأ أ أأر لل مب المسأ أ أأيحية وايسأ أ أأع بمأ أ أ وة عالميةو حة

ل

تقتمر الدعوة على بةلة ضو جماعة محددة مب ال شرو وإنما شملت ال شرية للجا.
ونقسأ أ أ أ أ أ ا ا الفمأ أ أ أ أ أأل إلى م حثةبو نتهاوق في ا وق :سأ أ أ أ أ أأماحة ا ديان ودوراا في تحقة
التعايش السلمي؛ ونعرض في الثاني :دور سماحة ا ديان في تعزيز آداب الحوار مةب ال شر:

( )1د /محمود حمد ز زوق  :ايسع في الفكر الوربيو دار الط اعة المحمديةو القاارة 1979و ص .120
( )2فكعاما يشترك في بعو ا سس افعتقادية مثل :
 -1وحدانية الخال  :فالخل واييجاد اي عملية تفرد مجا الخال س حانه وتعالى ف يشارله فةجا ضحد.
 -2وحدة ا صل اينساني و فال شر لقوا جميعا مب نفس واحدة و فاتفاق ال شر في ضصل واحد ضوجب علةج
ضرورة التفاا والتعايش المشتركو رغ ما يكون مةهج مب عت في العرق ضو اللوة و ضو اللون ...الخو

 -3وحدة الواية مب الخل  :واي إعمار الكون وع ادة هللا الخال .

للمزيد راجع :د /ضمان عبد المؤمب حيف  :إشكالية المراا والتعايش مةب الحوارات – افسع والورب نمواجاو
مكت ة ا داب و القاارة  2007و ص .43 – 23
2

المبحث األول
سماحة اآلديان ودورها في تحقيق التعايش السلمي
نعرض فيما لي :مفجو سأ أأماحة ا ديانو ومظاار سأ أأماحة ا ديان السأ أأماويةو وضامية
سماحة ا ديان في حياة المجتمعو وسماحة ا ديان ضا ضسس المجتمع الممر :
أواًل :مفهوم سماحة األديان:
تعهي للمة "سماحة" :اللةب واليسر والسجولة والسعسةو وإاا ضضفهااا إلةجا للمة" :ا ديان"و
فإنجا تشمل لل تلخ المعاني في عع ات ضصحاب ا ديان م عوج ال عو وبوةرا مب ال شر.
والسأأماحة الد هية اي :بوق ا

ر واحت ار ضفكاري ومعتقداته والتعامل معه بكل تسأأامو ولةب

ويسأر في لل ضمور الحياة .وتسأتلز السأماحة الد هية تفاعل إيجامي مةب معتهقي الديانات المختلفةو
وضن يكون التفاعل مب الطرفةب ف مب طرت واحدو ويظجر الخ بمأأورة ضمرز في الحوار ال

يعد

أر مةب معتهقي الديانات المختلفةو لما ضن الحوار والتسأ أأامو مب الةي الحوأ أأارية التي
تفاعع م اشأ أ ا
ف يقو ض مجتمع إنسأ أ أ أأاني متحوأ أ أ أأر مدون تحققجا على ضرض الوا ع في حياة الهاس.
الس أ أ أأماحة تعهي ضن يحتر لل ش أ أ أأخ

ا

()3

لما ضن

رو وضن تعامل معه بم أ أ أأورة تعبر عب سي التس أ أ أأامو

والعدق والرحمة والتوأ أ أ أ أ أ أأامب مةب ال شأ أ أ أ أ أ أأرو تلخ الةي التي جا ت ا ديان يرسأ أ أ أ أ أ أأا دعا مجا في
المجتمعات وا م المختلفة.
والس أ أ أ أأماحة الد هية جز مب سيمة التس أ أ أ أأامو العامة والتي تعهي :ضن تترك لكل إنس أ أ أ أأان حرية
التعبةر عب آ ار ه وإن لانت مو أ أ أ أ أ أأادة ار ا

ر؛ فالتس أ أ أ أ أ أأامو ف وجب على المر التخلي عب

معتقأداتأه ضو افمتهأاا عب إرجأاراأاو ضو الأدفأاا عهجأاو وإنمأا وجأب عليأه افمتهأاا عب نشأ أ أ أ أ أ أأر آ ار أه
بالقوة والقسر والخداا(.)4

( )3راجع :د /محمود حمد ز زوق :الفكر الد هي و وايا العمرو الجةئة الممرية العامة للكتابو مكت ة ا سرةو
2017و ص .196
( )4فاالتساااااااااامه في ح يقتا  :او ضن يحتر المر آ ار غةري فعتقأادي ضنجأا محأاولأة للتعبةر عب جأانأب مب جوانأب
الحةيقةو وا ا يعهي ضن الحةيقة ضغهى مب ضن تهحمر في عهمر ضو ضر واحدو وضن الوصوق إلى معرفة عهاصراا
المختلفأة وجأب افعترات لكأل إنسأ أ أ أ أ أ أأان بحقأه في إمأدا ضريأهو حتى ؤد اطععهأا على مختلع ا ار إلى معرفأة
الحةيقأة الكليأة .فع يعأد افعترات بح ا

ر  -في ضن يكون لأه رييأة واعتقأاد و ضر  -مهحأة مهأا نجود مجأا عليأهو
3

ثانيا :مظاهر سماحة األديان السماوية:
ا
نعرض فيما يلي :مظاهر سااااماحة األديان في الشااارالس السااااماوية حسااا تساااالسااا
ظهورها :اليهودية ،والمسيحية ،واإلسالم:
(  ) 1التسامه في اليهودية:
جا ت الةجودية لوةراا مب الرس أ أ أ أأافت الس أ أ أ أأماوية تدعو إلى ع ادة هللا الواحد ا حد والدعوة
إلى اي ا والمسأاواة مةب الهاس ونب العهع والتسأاموو فقد جا في الوصأايا " :لفوا عب ايسأا ةو
تعلموا ايحسأ أ أأان التمسأ أ أوا اينمأ أ أأات "و والخ في دعوة للتجاوز عما رتك ه ا

رون مب طاياو

وايحسأأان إلى مب ضسأأا إليخ والتماس ا ع ار لو ر والتفكةر بحيادية وعدق في ا مر دون رل
ش أأخ

؛ لما جا ضيو أا في الوص أأايا " :اغتس أألوا وتطجروا وازيلوا ش أأر ضفكارل "و تمكةدا على

دعوة الةجودية لتهةية ا نفس مب ا حقاد والدعوة للتطجر الهفس أ أأي بل البدني؛ وفي العجد القدي -
واو الكتاب المقدس ال

نزق على الةجود ويؤمب به المس أ أ أ أ أأيحةون حةب يمثل الكتاب المقدس في

المسأ أ أأيحية العجد ب القدي والجد د  -جا الر ما ؤلد على ضأ أ أأرورة إعع سي التسأ أ أأاموو فة لر
العجد القدي حادثة اامة حدثت مع الهبي داود عليه السأ أأع واو ضحد ضنبيا مهي إس أ أ ار ةل  -ال ب
نزلت فةج الةجودية  -و ا س أ أ أأةدنا داوود عليه الس أ أ أأع في تلخ الحادثة متقدي مثاف ااما للوفرانو
واو الهبي القدوة لقومهو فة لر العجد القدي اضأ أ أ أ أأطجاد ضحد الملوك له – جالوت -وس أ أ أ أ أ يه الدا
لمعحقته ومحاولة تلهو ففي اات و د ل داوود عليه السأأع على ا ا الملخ فوجدي نا ماو ولان
يسأ أ أأتطيع تله والتخل

مب شأ أ أري لكهه عفى وتسأ أ أأامى عب طايايو مقدما للةجود درسأ أ أا في العفو

والتسامو.

(  ) 2التسامه في المسيحية:
دعت المسأ أ أ أ أأيحية في ضنجةلجا  -الكتاب المقدس -إلى تبهي م ادئ التسأ أ أ أ أأامو وفي ا ا دلةل
على تش أأارك ا ديان الس أأماوية في ا ا الجانب الفو أأةل مب جوانب الحياةو وف غرابة في الخ ن
الرب واحد ومش أ أ أ ّأرا الةي الس أ أ أأمحة واحدو وا ا على الرغ مب ا تعت ا نبيا وا ديان؛ فقد جا
ّ

س أأةدنا المس أأيو عيس أأى عليه الس أأع مرس أأالة عظيمة تر ى إلى ضجمل معاني ا

عقو ونب العهع

وإنما او واجب ض ع ي ناشأأع عب احت ار الشأأخمأأية افنسأأانية ( .راجع :د /جمةل صأألة ا :المعج الفلسأأفيو
و جار الكتاب اللبهاني و مةروت  1982و ص .) 272 – 271
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والكراهية وا حقاد وافسأأتعع مةب ال شأأرو ودعى الهبي عيسأأى عليه السأأع إلى التسأأامو والمح ة
مةب الهاس؛ و د لانت وصايا الهبي عيسى عليه السع ضن ضحبو ضعدا ك وضحسهوا لمب ضسا اليك ؛
و د جا الر تلخ الم أ أأفات التي اتم أ أأع مجا المس أ أأيو عليه الس أ أأع في مواض أ أأع عدة مثل :ا ا
ِّ
رحب بالخطاة ويمكل معج "()5و واي صأ أأفة عرت مجا الهبي عيسأ أأى عليه السأ أأع ال
ّ

لان يعفو

ويمفو عب لل مب ضسا إليه؛ " بل لل شي و لتكب محبتك بعوك ل عو شد دةو ن المح ة
تس أ أ أ أأتر لثرة مب الخطايا "()6؛ و د لتب مولس الرس أ أ أ أأوق" :امقتوا ما او ش أ أ أ أأرو والتم أ أ أ أأقوا بما او
صأ أ أأالو"؛ و د جا في الكتاب المقدس "بعد لةل ف يكون الشأ أ أرير ...ضما الحلما فةرثون ا رضو
ويتل َّ اون في لثرة السأ أأع "()7؛ تلخ اي تعالي المسأ أأيحية التي جا مجا سأ أأةدنا المسأ أأيو والتي تدعو
إلى المح ة والتسامو مةب ضال ا رض ونب الكراهية وا حقاد.
فرسالة السةد المسيو عليه السع رسالة روحية تجدت إلى إرسا ضسس التآ ي مةب ال شر
وا تعا ج ور ال ووا و ووجود مجتمع يقو على الوفاق والمح ة والرضا( .)8فخاطب المسيو الهاس
جميعاو ولانت دعوته دعوة عالمية للمؤا اة مةب ال شر على ا تعت ضع ار ج وضلوانج ولواتج و
فخرجت م لخ الدعوة الد هية مب إطاراا القبلي الوة – ال
ضجمع .ولان المسيو دا ما ما يح

لان سا دا بل المسيو  -إلى العال

على إعع سي التسامو والحل والعفو والتواضع .وجعل عليه

السع ات اا مهج السماحة او ضساس الدعوةو و اعدة لمحة اييمان.
ولانت وية السماحة الد هية ضوق وية تطرق سمع المسيو عليه السع في ص اي

()9

ولجا

كرس حياته ودعوتهو وواجه دعوات التعمب وسو العع ات مةب ا م والطوا ع المختلفة()10و
وضرسى ضسس السماحة والتراضي والمح ة.

( ) 5إنجةل لو ا ()15:2
( ) 6إنجةل بطرس (.)8:4
( ) 7سفر المزامةرو مزمور (.)10:37

( )8ا ستاا /ع اس محمود العقاد :حياة المسيو و دار نجوة ممر للهشرو القاارة  2015و ص .122
( )9ا ستاا /ع اس محمود العقاد :المرجع السام و ص .91
( )10ا ستاا /ع اس محمود العقاد :المرجع السام و ص .119
5

(  ) 3التسامه في اإلسالم:
ايسع د ب عالمي تّجه مرسالته إلى ال شرية للجاو تلخ الرسالة التي تممر بالعدق وتهجى
عب الظل و وتدعو إلى التعايش اييجامي مةب ال شر جميعا في جو مب اي ا والتسامو مةب لل

الهاس بمرت الهظر عب ضجهاسج وضلوانج ومعتقداتج و فالجميع هحدرون مب نفس واحدةو لما
اله ُ َّ
َّك َّال ِّ َ َلَق ُك ِّم ْب َنْف ٍ
ُّجا َّ
س َوا ِّح َد ٍة"()11و و اق هللا تعالى
جا في القرآن الكري " :يا ضَ َ
ْ
اس اتُقوا َرب ُ ُ
ِّ ِّ (.)12
ِّ
ِّ
ةب
ض َع ِّب اْل َجاال َ
َع ِّر ْ
ْم ْر ِّباْل ُع ْرت َوض ْ
في لتابه العزيز ُ " :اْل َعْف َو َوض ُ
للتهوا الثقافي والمفات اينسانية المختلفةو وايسع ال
فالتسامو يعهي القبوق والتقد ر ّ
جا به رسوق اينسانية سةدنا محمد صلى هللا عليه وسل حمل مةب طياته وانةب عدة مجمة عملت
على نشري في شتى ضرجا العال وضشجر ا ي القوانةب او انون اللةب والتسامو ال
ا يات الم ارلة فوع عب ا حاد

ضكدت عليه

الشريفة؛ ففي القرآن الكري اهاك ضكثر مب آية تدعو إلى اللةب

اَّللِّ
َّ ِّ
والسل والتسامو ونب العهع مهجاِّ َّ َّ ":
الهمارر و َّ ِّ
آم َب ِّب َّ
الم ِّامئ َ
َمُهوا َوال َب َا ُادوا َو َّ َ َ َ
ةب َم ْب َ
إن ال َب آ َ
()13
واْلةو ِّ ا ْ ِّ ِّر وع ِّمل ِّ
َج ُرُا ِّع ْه َد َرّب ِّ
"اداُ ِّإَلى
ت َعَل ْة ِّج ْ َوَف ُا ْ َي ْح َزُنو َن" ؛ ْ
ِّج ْ َوَف َ ْو ٌ
َ َْ
صالحا َفَل ُج ْ ض ْ ْ
ََ َ َ
()14
ةل ربِّخ ِّباْل ِّح ْكم ِّة واْلمو ِّع َ ِّ
طبج اْلج ِّ
َِّّ ِّ
ِّ ِّ
ااُلو َن َ اُلوا
َسِّب ِّ َ ّ َ
ظة اْل َح َس َهة َو َجادْل ُج ْ ِّبالتي ا َي ض ْ
َح َس ُب" ؛ َ"وِّإ َاا َ ا َ َ ُ ُ َ
َ َ َْ
(ِّ )16
س َعما"()15؛ "وَف تُج ِّادُلوا ضَال اْل ِّكتَ ِّ َّ َِّّ ِّ
ِّ
ض
َع ِّر ْ
ْم ْر ِّباْل ُع ْرت َوض ْ
اب ِّإف ِّبالتي ا َي ض ْ
َ َ
َْ
َح َس ُب" ؛ " اْل َعْف َو َوض ُ
َ
ِّ ()18
)
17
(
ِّ ِّ
َّللاَ َع ْدوا ِّب َو ْة ِّر عْل ٍ" ؛ فايسع
َّللاِّ َف َي ُسُّبوا َّ
ةب" ؛ " َوَف تَ ُسُّبوا َّال ِّ َب َ ْد ُعو َن ِّم ْب ُدو ِّن َّ
َع ِّب اْل َجاال َ
يسعى مب عق م اد ه وتعاليمه إلى التمكةد على التسامو إ از لل ا ديان والثقافات.

ووصية ايسع بالتعامل الحسب والتسامو ليست مةب المسلمةب فحسب مل لل مب آمب باَّلل
الد ِّب وَل ي ْخ ِّرج ُ ِّ ِّ
َّللا ع ِّب َّال ِّ ب َل يَق ِّاتُل ُ ِّ ِّ
والر الخ في وله تعالى"َ :ف َ ْه َج ُ
اك ُ َّ ُ َ
َ ْ ُ
ول ْ في ّ َ ْ ُ ُ
ول ّمب دَي ِّارُل ْ

( )13سورة الهسا و ا ية ر (.)1
( )12سورة ا عراتو ا ية ر (.)199
( )13سورة ال قرةو ا ية ر (.)62
( ) 14سورة الهحلو ا ية ر (.)125
( )5سورة الفر انو ا ية ر (.)63

()16سورة العهكبوتو ا ية ر (.)46
( )17ا عرات آية .199
( )18ا نعا آية .108
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ِّ ِّ
ِّ
طوا ِّإَلة ِّج ِّإ َّن َّ ِّ
ةب"()19و فايسع تعارت وتعاون فقد ل هللا س حانه
َّللاَ ُيح ُّب اْل ُمْقسط َ
ضَن تََب ُّر ُ
وا ْ َوتُْقس ُ ْ ْ
وتعالى الهاس سواسية ليعبدوي وليجتمعوا على طاعته وجعل مةهج مودة ومح ة لكي تعارفوا ويوطدوا
ُّجا َّ
اس ِّإَّنا
العع ات ول يخ
اله ُ
بال لر د ها واحدا مل الر الهاس ضجمعةب بقوله تعالى"َ :يا ضَ َ
اك ُشعوبا وَس اِّ ل لِّتعارُفوا ِّإ َّن ضَ ْكرم ُك ِّعهد َّ ِّ
َلْقه ُ ِّ
اك ِّإ َّن َّ ِّ
َ َ ْ َْ
َ َ
اك ْ م ْب َا َك ٍر َوض ُْنثَى َو َج َعْل َه ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
َّللاَ َعلي ٌ
َّللا ض َْتَق ُ ْ
ةر"(.)20
َ ِّب ٌ
و د دعا الهبي صلى هللا عليه وسل إلى السماحة في لل المعامعت فقاق صلى هللا عليه

وسل َ :ر ِّح َ هللاُ رجع سمحا إاا بااو وإاا اشتررو وإاا ا توى (.)21ور عهه صلى هللا عليه وسل
ضنه اق" :بعثت بالحهفية السمحة لةلجا لهجاراا" .وضنه صلى هللا عليه وسل رضر جهازة فو ع لجا.
فقالوا انجا جهازة جود

يا رسوق هللا! و فقاق صلى هللا عليه وسل  :ضو ليست نفسا".

()22

ومما

برز اف رار بالتعدد الد هي في المجتمع ووجوب إعع سي التسامو والسماحة في التعامل مةهج :
ما ورد في لتب السةرة ضن الرسوق صلى هللا عليه وسل لتب إلى عامل له في اليمب فقاق" :مب
كان على جود ته ضو نمرانةته فع يفتب عهجا"

()23

ون لر مب ا ثار الهبوية التي تؤلد سماحة افسع ودعوته للتعايش السلمي مع ضرباب
الديانات ا

ررو "وثيقة المد هة" التي ضمعاا الرسوق صلى هللا عليه وسل بعد الججرة إلى ثرب

لتكون عجدا مةب المسلمةب وبةب غةر المسلمةب مب سكانجا .والرت ا ي الوثيقة ضن المسلمةب
(مجاجريب وضنمار) شكلوا مع با ي سكان المد هة ممب بقى على د هه مب الخزر وا وس وس ا ل
الةجود "ضمة مب دون الهاس"( .)24لما لتب الهبي (صلى هللا عليه وسل ) عجدا إلى نمارر نجران

()25

( )19الممتحهة آية .8
( )20الحجرات آية .13
( )21رواي ال خار .

( )22رواي ال خار في باب اييمان.
( )23راجع :د /ضمان عبد المؤمب حيف  :إشكالية المراا والتعايش مةب الحوارات – افسع والورب نمواجاو
مكت ة ا داب و القاارة  2007و و ص  . 191ويشةر إلى سةرة امب اشا .
( )24راجع :محمد صالو ضحمد ليفة :مقومات الدولة ايسعمية في ضو وثيقة (دستور) المد هة المهورةو مجلة
كلية الدراسات ايسعمية والعربية للبهةب بالقاارةو جامعة ا زارو ا 35و

.2145

( )25حة

4و القاارة 2008و ص :2142

ورد فيه " :ولهجران وحاشةتجاو جوار هللا وامة محمد الهبي رسوق هللاو على ضموالج وضنفسج و وملتج و

وغا بج و وشاادا و وعشةرتج  .....ولكل ما تحت ض د ج مب لةل ضو لثةرو ف يوةر ضسقع مب اسقفةتهو وف رااب
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يحمل نفس المعاني والةي ويؤلد التعددية الد هية في المجتمع والتعايش السلمي مةب المسلمةب وضال
ال مة ويعترت لج افسع بحقو ج و ويفرض على المسلمةب واجب احترامج محسب معاملتج .
وا ا ما ؤلد ضن الهبي صلى هللا عليه وسل ض ا دعوته على مبدض التعايش مع ضصحاب الديانات
ا

رر.
و د سار الخلفا الراشد ب والمحابة والمؤمهون على مر التاريخ على اات الم ادئ التي

ارسااا رسوق هللا (صلى هللا عليه وسل )و فكان عجد عمر مب الخطاب ال إليا  -واي مةت
المقدس – فمعطاا ا مان على ضنفسج وصل انج ولها سج و وض ر لج لافة الحقوق التي ض راا
ايسع

ال ال مة()26و مل ورفو ضن يملي دا ل الكهيسة حتى ف يمتي زمان فيما بعد ويدعي

داا ضنجا للمسلمةب بحجة صعة عمر فةجا .ولكهه صلى على بامجا .ضاربا م لخ المثل في السماحةو
واحت ار معتقد وحقوق ا

ر .وي لر ضن عمر مب الخطاب رضي هللا عهه ضوصى سعد مب ضمي

و اص لما ضرسله إلى حرب الفرس بمن عد معسكري عب ضال الملو وال مة (ضال الكتاب)و وضف
يسمو حد مب جهودي د ولجاو وضف يم

مب ضالجا شةئا ن لج حرمة وامة.

ويتوو مما تقد ضنه يجب احت ار ا ا التهوا مب عق تقبل ا ديان ا

رر والتسامو والتعايش

معجا.

ثال اثا :أهمية سماحة األديان في حياة المجتمعات:
ارت ط فكر اينسان في رحلته الطويلة نحو المدنية بالجانب الروحي ال

اعتمد عليه في

تكويب موصية ثقافته وبها حواراته المختلفة على مر التاريخ .ولان للعقا د دوراا المج في
تكويب الخ الجانب الروحيو وال

ا تلطت فيه مثالية الةي بمثالية وعلو العقةدة الد هية بما فةجا

مب جوانب روحيةو فلكل جماعة مب ال شر تمور مثالي لما يجب ضن تكون عليه ض ع ج و وف
شخ ضن لةيمة و ل التسامو جان ا مجما في ا ا التمور .إا ضن اينسان د ل وفي طبيعته

مب ره انةته وف لااب مب لجانتهو وليس علةج دنةئةو وف د جاالية.....الخ "  .انظر  :د /ضمان عبد المؤمب
حيف :المرجع السام و ص  .193 – 192د /محمد عمارة :ايسع وا

( )26انظر ن

الوثيقة لامع لدر  :د /محمد عمارة  :ايسع وا

الر د /ضمان عبد المؤمب حيف ن

رو مرجع سام و ص 172و وما بعداا .و د

الوثيقة في مرجه السام و ص .195
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رو ص  157وما بعداا.

القدرة على صهع الةي وصياغتجا وبلورتجا في مثاق دور حوق ما ه وي ضن يكون عليه السلوك
الفاضلو ومب مجموا تلخ الةي التي تسود في مجتمع ما تتبلور موصية ثقافته التي تعد ضا
عوامل سيا الحوارةو وتبرز در تمةز وا تعت حوارة عب ض رر با تعت الهمط الثقافي السا د
في لل حوارة.
ويرت ط تطور المجتمع وتحو أ أري مدرجة ما وصأ أأل إليه مب السأ أأع افجتماعي ال

او ضا

نوات سأ أأيادة ل التسأ أأامو مةب ا فراد والجماعات التي تكون مهجا ا ا المجتمع .فالمتت ع لتاريخ
ض مجتمع مب المجتمعات يجد تعزما مةب فترات ازداار ا ا المجتمع وسأأيادة السأأع افجتماعي
مةب ضفرادي وجماعاته المختلفةو ومب ضا عوامل س أأيادة الس أأع افجتماعيو او س أأيادة التس أأامو ضو
السأ أ أ أأماحة الد هية مةب ضصأ أ أ أأحاب الديانات المختلفة دا ل المجتمعو إا ضن سأ أ أ أأيادة التسأ أ أ أأامو تبرز
معتز بشأ أ أ أأخمأ أ أ أأةتهو مؤمها بقدراتهو طامحا في إدراك وتحقة
ا
الشأ أ أ أأخمأ أ أ أأية الفرديةو في يش الفرد
ضحعمه في إطار مب الةي التي تس أأود المجتمعو لما ضنه بالتس أأامو يختفى الحقد والكراهية والحس أأد
وغةراا مب المفات التي د تؤد إلى التشتت والفر ة واف تعت.

ابعا :سماحة األديان أهم أسس المجتمس المصري:
را

يعد المجتمع الممر او ض د مجتمع بشر وجد في دولة مهظمة على مدار التاريخ ال شر و

و د شجد ضديان وعقا د لثةرةو ورجرت روح السماحة الد هية في جميع عمور المجتمع الممر
مما برز سر وحدته ومواججته للتحديات والمعاب.
فقد شجدت ممر الفرعونية تعدد ا لجة وا ديانو ورغ لثرة ا لجة والمعتقدات التي اعتهقتجا
الجماعات المختلفة للمجتمع الممر و إف ضن الممريةب القدما ضوجدوا صيوة تجمع مةب جميع
الممريةب وتمكهج مب الحياة في سع وو ا واطمئهانو فكانت القاعدة عهدا اي حرية المعتقدو
واحت ار المعتقدات ا

ررو والتعامل على ضساس السماحة والمح ة.

ورجرت وة المجتمع الممر العمر الرومانيو عهدما اعته

الممريون المسيحيةو

وواججتج ايمبراطورية الرومانية بعهع و سوة واضطجاد لبةرو فاتحد الممريونو ورفووا ضن
تفرض علةج عقةدة ف رغبون مجاو فكان اييمان بالمسيحية هتشر في ممر ضكثر مب غةراا مب
البعد رغ ما واججه المسيحةون مب اضطجاد وعهع.
ورجرت تلخ الروح عق العمر ايسعميو حة

رفو المجتمع الممر لل محاوفت

فرض الم ااب المتطرفة ضو المتشددة عليهو فكان رفوه للم اب الشيعي عق العمر الفاطمي.
9

وضص و ا زار الشريف بعد انتجا الحك الفاطمي ضا ممادر الدعوة لإلسع الوسطيو وضا
المؤسسات الداعية للسماحة الد هية.
وفي العمأ أ أ أ أ أ أأر الحد  :فشأ أ أ أ أ أ أأل افحتعق اينجلةز لممأ أ أ أ أ أ أأر في زرا الفتهة الطا فية مةب
الممأ أريةب حتى هش أأولوا مجا عب مطالبج الوطهية في افس أأتقعق البعد والمطال ة بجع المحتلو
ولان رد الممأ أ أ أ أريةب في غاية الوض أ أ أ أأوح والتمس أ أ أ أأخ بس أ أ أ أأماحة ا ديان التي اي ضا دعا وحدة
أعار لثورة  1919او :تعان المألةب مع الجعق في رسأالة واضأحة
المجتمع الممأر و واتخ وا ش ا
لتمسخ الشعب بسماحة ا ديان.
وضراد ضعدا الوطب إعادة الكرة وزرا الفتهة الطا فية مةب ضمها الش أ أ أأعب المم أ أ أأر بعد ضحداث
2011و ولكب المم أ أ أ أ أريون لانوا على وعي تا بما يحاك لج و فالتفوا حوق سيادتج الس أ أ أ أ أأياسأ أ أ أ أأية
والوطهيةو وضعلوا مب ش أ أأمن سيمج الد هية العليا التي تتمس أ أأس على الس أ أأماحةو و دموا التو أ أأحياتو
وتحملوا الكثةر حتى ضت هللا لممأر نعمة ا مب وافسأتقرار .ولتب الهمأر للمجتمع الممأر على
ايرااب وضعوانه ممب ف ريدون الخةر لممر.
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المبحث الثاني
سماحة األديان ورسالتها الداعية إلى آداب الحوار بين البشر
ِّ
َّزت مجا ا ديان السماوية
اليسرو و ُّ
السجولةو و د تمة َ
السماحة للمة تحم ُل ُل َّل معاني اّللةبو و ُ
ّ
يار اامشيا لكل مب للفرد والمجتمعو ولكهه يار
ا
كلجاو مؤلدة على ضن التسامو ليس ترفاو وليس
ممةر و وحةيقة ا ديان في مجملجا تدعو إلى التساموو وتُشرا مب الحقوق والواج ات ما يكفلهو
التي تعترضه

ومب المواعظ والهما و ما يسر حرلته دا ل ا نفس والمجتمعاتو فتزيل العوا
مب الكراهية والفج غةر المحيو حكامجا وضادافجا الهبةلة السامية.
أواًل :تعزيز آداب الحوار بين البشر هو النتيجة الحتمية للتمسك بسماحة األديان:

للد ب مب ضثر عمة في الهفوسو فإن الحوار مةب ا ديان ف يمكب ضن يكتب له
نظ ار لما ّ

وحل محل التعمب المعتاد مةب ضت اا الديانات
الهجاح إف إاا ساد التسامو مةب المتحاوريبو ّ
المختلفة؛ وبتمكةد ا ديان السماوية للجا على فكر التسامو والتعايش و بوق ا

رو وضن اي تعت

في العقةدة ليس سبب للعداوة مةب المسلمةب وغةر المسلمةب.
ويستلز ا ا القبوق والتعايش التمكةد على ثقافة الحوار وآدابه مةب ال شر على ا تعت ديانتج و
فهشر فكر التسامو الموجود في ا ديان مب شمنه ضن زيل لل فرصة للتعمب ضو التحزبو ويول
الطري ضما م

الفتب التي تعاني بعو دوق العال ويعتجا؛ ويعزز مب ثقافة الحوار وآدابه مةب

جميع ال شر .و د ضكد القرآن الكري ثقافة ِّ
الحوار والخ مب عق حوار رب العزة (س حانه وتعالى)
مع المعِّ كة في َ ل

ِّ
ةجا َمب
َ الُوْا ضَتَ ْج َع ُل ف َ
تَ ْعَل ُمو َن "(.)27

اينسان فقاق تعالى " :وإِّ ْا َ اق ربُّخ لِّْلمعَِّ َك ِّة ِّإِّّني ج ِّ
اع ٌل ِّفي
َ
َ
َ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اق
ةجا َوَي ْس ِّف ُخ ّ
الد َما َوَن ْح ُب ُن َسِّّ ُو ِّب َح ْمد َك َوُنَق ّد ُس َل َخ َ َ
ُيْفس ُد ف َ

( )27سورة ال قرة آية .30
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ا َْر ِّ
ض َ لِّ َيفةو
ِّ
َعَل ُ َما فَ
ِّإّني ض ْ

أهمية الحوار بين البشر:
ثانياّ :
ا
دور مةب

ويراد بالحوار الهقاش اّل
يعد َموضو َ
ا الحوار مب الموضوعات المجمة الفريدةو ُ
ٍ
إن ليفية الحوار وطريقته تهعكس على
ضشخاص ُمختلفةب في فكرٍة ماو ضو في معتقد وآ ر؛ حة ّ

إما سل ا ضو إيجاباو وتمتي ّ
المتحاوريب ّ
ضامية الحوار في ضنه او الطري الوحةد ال مب عله ت ّ
ُ
المخالع بالفكرة المحيحة وصوف إلى الح و واو ا سلوب ا مثل للتواصل
الوصوق إلى إ هاا ُ
البها لفرض ما رونه مب
والتفاا والتخاطب مةب الهاسو فع ه وي ضن تعامل الهاس بوةر الحوار ّ

ومعتقدات وم ادئ؛ واو مب ضفول الوسا ل التي تؤد للتعارت والتآلع مةب الهاسو لما ضنه
ضفكار ُ

المهج المحيو لتفاد الحروب والكوارثو فالحوار الجادئ او مفتاح القلوب والعقوقو وبه ترتاح
الهفوسو حة اق هللا (س حانه وتعالى)ْ " :اداُ ِّإَل ٰى سِّب ِّ
ظ ِّة اْل َح َسَه ِّة ۖ َو َج ِّادْل ُج
ةل َرّبِّ َخ ِّباْل ِّح ْك َم ِّة َواْل َم ْو ِّع َ
َ
ِّ ِّ
َِّّ ِّ
َعَل ُ ِّباْل ُم ْجتَِّد َب(.)28
ض َّل َعب َسِّبةله ۖ َو ُا َو ض ْ
َعَل ُ ِّب َمب َ
َّخ ُا َو ض ْ
َح َس ُب ۚ ِّإ َّن َرب َ
ِّبالتي ا َي ض ْ
ثال اثا :صور من آداب الحوار الواج توافرها بين البشر:

(  ) 1حسن القصد من الحوار :والخ باي عص هلل والرغ ة في طلب الح و اق تعالىَ " :و َما
ِّ
ُمروا ِّإ َّف لِّيعبدوا َّ ِّ ِّ
ِّ
الد َب"(.)29
ةب َله ّ
َ ْ ُُ
َّللا ُم ْخلم َ
ض ُ

(  ) 2العلم :فع حوار مع عل و والمحاور الجاال يفسد ضكثر مما يملوو فيقوق هللا (س حانه
َّللاِّ ِّب َو ْة ِّر ِّعْل ٍ وف ُادر وف ِّلتَ ٍ
اب ُمِّه ٍ
ةر"(.)30
وم ْب الهاس ُي َج ِّاد ُق ِّفي َّ
َ
َ
وتعالى)َ " :

(  ) 3التزام القول الحسن :حة

إن ضا ما توجه إليه المحاور الت از الحسهى في القوقو فيقوق

()31
َِّّ ِّ
ِّ
َِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َح َس ُب "()32و وعلى
َح َس ُب " و " َو َجاد ْلج ُ ِّبالتي ا َي ض ْ
هللا تعالىَ " :وُ ْل ل َاد يَقولُوا التي ا َي ض ْ
اينسان ضن همر مهفسه عب ضسلوب الطعب والتجريو والسخريةو وافحتقار وايثارة وافستفزاز وغةراا

مب ا مور التي نجانا عهجا ايسع وغةري مب ا ديان.

( )28سورة الهحل آية .125
( )29سورة البةهة آية .5
( )30سورة الح آية .8

( )31سورة ايس ار آية .53
( )32سورة الهحل آية .125
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(  ) 4التواضس واللين والرفق من المحاور وحسن اًلستماع وعدم المقاطعة والعناية بما يقول
المحاور اآلخر :وا ا ضدعى للوصوق إلى الحةيقة واستمرار الحوارو وا ا ما علمهاي القرآنو فقد ضمر
هللا نبيه موسى وض اي اارون علةجما السع عهد مخاط ة فرعون ال

طوى وتجبر وادعى ايلوهية

والربوبيةو فقاق س حانه وتعالىَ " :فُقوف َله َ ْوف َلِّّةها َل َعَّله تَ َ َّكر ض َْو َي ْخ َشى "(.)33
(  ) 5العدل واإلنصاف :يجب على المحاور ضن يكون مهمفا فع رد حقاو مل عليه ضن بد
إعجابه با فكار المحيحة وا دلة الجةدة والمعلومات الجد دة التي ورداا محاوريو وا ا اينمات
له ضثري العظي لقبوق الح و لما توفي على المحاور روح الموضوعية؛ ويجب مراعاة ضن التعمب
وعد بوق الح مب المفات ال ميمة في لتاب هللا (س حانه وتعالى) ال

ضمرنا باينمات حتى

ُمة َ اِّ مة َتُلون آي ِّ
ِّ
َا ِّل اْل ِّكتَ ِّ
َّللاِّ َآنا
ات َّ
اب ض َّ
و وله تعالىَ" :ل ْي ُسوا َس َوا م ْب ض ْ
َ َ
َ
ويممر هللا بمحاورة ضال الكتاب ملوة اينمات والعدق فيقوق تعالى ُ" :ل

َّ
اللْة ِّل َو ُا ْ َي ْس ُج ُدو َن"()36و
َا َل اْل ِّكتَاب تَ َعاَل ْوا ِّإَلى
َيا ض ْ

َّ ِّ
ِّ
ةب ََِّّّللِّ ُش َج َداَ ِّباْل ِّق ْس ِّط َوف َي ْج ِّرَمَّه ُك ْ َش َهآن َ ْو
آم ُهوا ُل ُ
ونوا َ َّوام َ
مع ا عدا فقاق تعالىَ " :يا ضَ ُّجا ال َب َ
ِّ
اع ِّدُلوا ُاو ضَ ْ َر ُب لِّلتَّْق َور"()34و ومب ضروا صور العدق واينمات في القرآن الكري
َعَلى ضَف تَ ْعدُلوا ْ
َا ِّل اْل ِّكتَ ِّ
اب
عهدما الر ضال الكتاب ووصفج وصفا غاية في اينمات عهدما اق تعالى"َ :و ِّم ْب ض ْ
ِّ
ط ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ْم ْهه ِّم ِّد َه ٍ
ار ف ُؤِّّدي ِّإَل ْي َخ ِّإ َّف َما ُد ْم َت َعَل ْي ِّه َ اِّ ما"()35و
ْم ْهه ِّب ِّق ْه َ
ار ُؤّدي إَل ْي َخ َوم ْه ُج ْ َم ْب إ ْن تَم َ
َم ْب إ ْن تَم َ

ِّ
َّللا َوف ُن ْش ِّرك ِّبه َش ْةئا"(.)37
نع ُبد إف َّ
َكل َمة َس َوا َمة َهَها َو َبة َهك ضَف َ

ويتوو مما سب ضن سماحة ا ديان تمثل مهججا ربانيا ويما يجب علةها التمسخ بمنواري حتى

يسود التسامو ويزوق التعمب وتهدثر الفتب ويع السع وتمد جسور الحوار مةب ال شر.

( )33سورة طه آية .44
( )34سورة الما دة آية .8
( )35آق عمران آية .75

( )36آق عمران آية .113
( )37آق عمران آية .64
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أسئلة الفص الرابس
سماحة األديان
ا تر ايجابة المحيحة لكل ع ارة مب ال ارات التالية:
()1
ض-

()2

تحق سيادة السماحة الد هية في المجتمع افستقرار والسع افجتماعي.
ب -ال ارة اطئة

ال ارة صحيحة

السماحة الد هية تتطلب تفاعل سلبي مةب ضت اا الديانات المختلفة.

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()3

يعبر ل التسامو عب الحرية في اف تيار.

()4

استطاعت المجتمعات ا وروبية مها حوارتجا الحد ثة دون الحاجة لهشر ثقافة التسامو مةب ا ديان.

()5

اشترلت الديانات الكبرر في تاريخ افنسانية (الةجودية والمسيحية وايسع ) في الدعوة إلى التآ ي

ض-ال ارة صحيحة
ض-ال ارة صحيحة

والتوامب مةب ال شر .

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة
ب -ال ارة اطئة

ب -ال ارة اطئة

()6

تعبر الةي السا دة في المجتمع عب موصية ثقافته.

()7

ف توجد عع ة مةب تقد المجتمع ا تماديا ودرجة السع افجتماعي التي وصل إلةجا.

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()8

كان احت ار ا ديان ا

رر ل مهبوا في الحوارة الممرية القديمة.

()9

سيادة التسامو تبرز الشخمية الفردية.

()10

مب الممكب سيادة السع افجتماعي دا ل المجتمع رغ وجود تعمب مةب ضت اا ا ديان المختلفة.

()11

سيادة التسامو الد هي في المجتمع تؤلد سيادة سي الحرية والمساواة مةب ضفرادي.

()12

كان الفةلسوت افنجلةز جون لوك مب الداعمةب للمهاخ الطا في وافضطجاد لكل مب يخالع آ ار الكهيسة.

ض-ال ارة صحيحة
ض-ال ارة صحيحة
ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة
ب -ال ارة اطئة

ب -ال ارة اطئة

14

()13

تقو فكرة التسامو الد هي على ضساس محدودية العقل ال شر وعد

جوانب الحةيقة.

ض-ال ارة صحيحة
()14

درة ض

إنسان على إدراك لل

ب -ال ارة اطئة

كانت وية السماحة الد هية ضوق وية تطرق سمع المسيو عليه السع .

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()15

ل تمهو ا ديان لافة الح

()16

التد ب او سلوك شخمي في ممارسة الديانة.

()17

يمكب فج العع ة مةب الد ب والتد ب دون الحاجة يضافة عهمر ثال

()18

تشةر ع ارة المسيو عليه السع " :مب لان مهك مع طةئة فلةلقةجا بحجر" إلى ضن التسامو يقتوي

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

محاس ة الهفس بل الوةر.

ض-ال ارة صحيحة
()19

حد في ضن يحك على مدر سعمة ضو صدق المتد ب.

لج ي العع ة.

ب -ال ارة اطئة

تمثل ع ارة الرسوق صلى هللا عليه وسل ":ضفع شققت عب ل ه" عب ضرورة عد التعرض للوةر و

وضرورة حمل الظاار مب ا فعاق ضو ا واق على افول الوجوي.
ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة
()20

ضنشع الجامع ا زار في العمر الفاطمي لهشر الم اب السهي واستمر ل لخ بعد انتجا حك الفاطمةةب .

()21

ؤد التعمب إلى الفوضى ويمهع لل سبةل مب سبل التهمية.

()22

تعتمد حروب الجةل الرابع على ا سلحة المتطورة تكهولوجيا وافستخدا الممةز للجةوش الهظامية.

()23

استطاا الممريون بفول تماسكج ووحدتج ونب ا للتعمب الد هي مواججة طر الجماعات ايراامية.

ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض-ال ارة صحيحة

ض -ال ارة صحيحة
()24

السماحة الد هية اي :بوق ا

ضمور الحياة.
()25

ب -ال ارة اطئة

ر واحت ار ضفكاري ومعتقداته والتعامل معه بكل تسامو ولةب ويسر في لل

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ف سبةل للتهمية التي تحق الخةر للمجتمع إف إاا ساد احت ار ا
ض-

ب -ال ارة اطئة

ال ارة صحيحة
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ر.

()26

يعد سلوك التسامو مب ضا القوانةب التي ضعتمد علةجا ايسع في نشر رسالته.

()27

دعا ايسع إلى التعامل الحسب والتسامو مةب المسلمةب فحسب.

()28

مب ضا الفوا ل التي دعت إلةجا المسيحية اي فوةلة التسامو.

()29

يار ممةريا لسع الشعوب.
ا
انتجا مهج التسامو يعد

ض-ال ارة صحيحة

ض -ال ارة صحيحة

ض -ال ارة صحيحة
ال ارة صحيحة
()30

ب -ال ارة اطئة

ب -ال ارة اطئة

ب -ال ارة اطئة

ب -ال ارة اطئة

المفو والتسامو مب صفات هللا س حانه وتعالى التي دعانا للتمسخ مجا.

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()31

مب ضا وصايا الةجودية الدعوة للتسامو واينمات وايحسان.

()32

مب الممكب الةيا بحوار فعاق دون شرط العل والمعرفة.

()33

يعد اف تعت في العقةدة مب مبررات العدا في الديانات السماوية.

()34

يعتبر الحوار او ا سلوب ا مثل للتواصل والتفاا والتخاطب مةب الهاس.

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()35
()36

التواضع واللةب والرف مب المفات المطلوبة في المحاور الجةد.
مب شروط الحوار الجةد بعدي عب ضسلوب الطعب والتجريو.

ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()37

تعد صفات التعمب وعد بوق الح مب صفات الحوار الجةد.

()38

ف يشترط في آداب الحوار ان يكون المتحاورون مهمفون.

()39

نشر سماحة ا ديان ؤد الى اندثار الفتب وعمو السع .

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()40

مب ا داب الواجب توافراا في الحوار او حسب القمد مهه.
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()41

ل تحرص ا ديان السماوية على التعايش و بوق ا

()42

نشر سماحة افديان سةؤد إلى نشر آداب الحوار مةب ال شر.

()43

ضكد ايسع على ضرورة محاورة ضال الكتاب ملوة اينمات والعدق.

()44

مب الممكب ضن يكتب الهجاح للحوار مةب ا ديان دون التمسخ بخل التسامو مةب المتحاوريب.

ض -ال ارة صحيحة
ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة
ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()45

إمدا ايعجاب مب بل المحاور با فكار المحيحة وا دلة الجةدة التي ورداا محاوري يوفي روح

الموضوعية على الحوار.

ض -ال ارة صحيحة
()46

ب -ال ارة اطئة

مب ضا المةزات التي تمةز مجا الد ب افسعمي اي السماحة واليسر.

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة

()47

ر.

دعت الةجودية إلى التجاوز عب ض طا المخطئون وايحسان إلى المسةئون.

المخالع بالفكرة المحيحة وصوف إلى الح .
()48
تترلز ّ
ضامية الحوار في انه او الطري الوحةد إلى إ هاا ُ
ب -ال ارة اطئة
ض -ال ارة صحيحة
()49

عرت الهبي عيسى عليه السع بمفتي العفو والمفو عب لل مب ضسا إليه.

()50

دعوة ايسع للتسامو دعوة عالمية للهاس ضجمعةب.

ض -ال ارة صحيحة
ض -ال ارة صحيحة

ب -ال ارة اطئة
ب -ال ارة اطئة
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نموذج إجابة أسئلة

الفص الرابس :سماحة األديان

( )1ال ارة صحيحة.

( )2ال ارة اطئة.

( )7ال ارة اطئة.

( )8ال ارة اطئة.

( )4ال ارة اطئة.

( )10ال ارة اطئة.

( )5ال ارة صحيحة.

( )3ال ارة صحيحة.

( )6ال ارة صحيحة.
( )9ال ارة صحيحة.

( )13ال ارة صحيحة.

( )11ال ارة صحيحة.

( )14ال ارة صحيحة.

( )12ال ارة اطئة.

( )16ال ارة صحيحة.

( )19ال ارة صحيحة.

( )17ال ارة اطئة.
( )20ال ارة اطئة.

( )18ال ارة صحيحة.

( )22ال ارة اطئة .

( )23ال ارة صحيحة.

( )24ال ارة صحيحة.

( )29ال ارة صحيحة

( )30ال ارة صحيحة

( )25ال ارة صحيحة.
( )28ال ارة صحيحة

( )26ال ارة صحيحة

( )15ال ارة اطئة.
( )21ال ارة صحيحة.
( )27ال ارة صحيحة

( )31ال ارة صحيحة

( ) 32ال ارة اطئة.

( )33ال ارة اطئة.

( )37ال ارة اطئة.

( )38ال ارة اطئة.

( )39ال ارة صحيحة

( )43ال ارة صحيحة

( )44ال ارة اطئة.

( )45ال ارة صحيحة

( )34ال ارة صحيحة
( )40ال ارة صحيحة
( )46ال ارة صحيحة
( )49ال ارة صحيحة

( )35ال ارة صحيحة
( )41ال ارة اطئة.

( )47ال ارة صحيحة
( )50ال ارة صحيحة
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( )36ال ارة صحيحة

( )42ال ارة صحيحة
( )48ال ارة صحيحة

